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“Seria possível, eu me pergunto, estudar um pássaro 

tão intimamente, observar e catalogar suas 

peculiaridades nos mais diminutos detalhes, a ponto de 

ele se tornar invisível? Seria possível, enquanto 

calculando meticulosamente a envergadura de suas 

asas ou a extensão de seu tarso, de alguma forma 

perdemos de vista sua poesia? Que em nossas 

prosaicas descrições de uma plumagem marmórea ou 

vermiculada, deixemos escapar um lampejo de telas 

vivas, cascatas de marrons cuidadosamente dosados e 

dourados que envergonhariam Kandinsky, explosões 

enevoadas de cor que se rivalizariam com Monet? Eu 

acredito que sim. Acredito que, aos nos aproximarmos 

de nosso objeto de estudo com a sensibilidade de 

estatísticos e disseccionistas, nós nos distanciamos 

cada vez mais do maravilhoso e fascinante planeta da 

imaginação cuja gravidade nos atraiu, antes de tudo, 

aos nossos estudos” Daniel Dreiberng, em Watch Men, 

de Alan Moore 



  

RESUMO 

Chaves, Gustavo Antônio Teixeira. Captação de ferro e efeito do metal para crescimento 

e morfologia de Xylella fastidiosa. 2012. 84p. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-

Graduação Ciências, área Bioquímica. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 

 

O ferro é essencial para a sobrevivência das bactérias, estando envolvido em vários 

processos metabólicos. Apesar de sua baixa solubilidade, as bactérias dispõem de sistemas 

eficientes e específicos para captação, utilização e armazenamento desse metal, ao mesmo 

tempo controlando adequadamente a concentração de ferro livre no meio, para evitar seus 

potenciais efeitos tóxicos. Xylella fastidiosa é uma bactéria gram-negativa que coloniza o 

xilema de uma diversidade de plantas cultivadas e silvestres em várias partes do mundo, 

sendo o agente causador de uma série de doenças em plantas economicamente importantes 

como citros, videiras e café. Alguns mecanismos de virulência de X. fastidiosa já foram 

elencados, entre esses a formação de biofilme, que promoveria a oclusão do xilema e 

consequente estresse hídrico para a planta. Postula-se que a captação de ferro por X. 

fastidiosa, causando redução da concentração desse metal no xilema das plantas infectadas, 

seja uma das estratégias utilizadas pela bactéria em seu processo de infecção. Nosso 

objetivo neste trabalho foi de investigar o processo de captação de ferro por X. fastidiosa e 

avaliar em maior detalhe o efeito da concentração de ferro no crescimento e na expressão de 

fatores de virulência dessa bactéria, expandindo os estudos anteriormente realizados em 

nosso grupo. Para tal propusemos: (i) avaliar a capacidade de X. fastidiosa produzir 

sideróforos, pequenas moléculas quelantes de ferro; (ii) investigar, em condições de cultivo 

com diferentes concentrações de ferro, o perfil de expressão de alguns genes de X. fastidiosa 

que possam ser integrantes do stimulon do ferro; (iii) analisar o efeito da concentração de 

ferro no crescimento e formação de biofilme por X. fastidiosa. Observamos que X. fastidiosa 

parece produzir um composto quelante de ferro que pode ser um sideróforo e elencamos 

alguns genes que poderiam estar envolvidos na síntese desse composto. Confirmamos que 

ferro é necessário para o crescimento de X. fastidiosa, sendo que em alta concentração de 

ferro foi observada maior deposição  de biofilme pela cultura bacteriana. Interessantemente 

também foi observado que as células crescidas em meio com pouco ferro secretaram mais 

exopolissacarídeos totais na fração do biofilme, o que estabelece uma relação entre as 

concentrações de ferro no meio com a expressão de um fator de virulência essencial para o 

desenvolvimento da infecção por X. fastidiosa.  

Palavras chave: Homeostase de ferro; Xylella fastidiosa; Sideróforos; Curva de crescimento; 

Biofilme; EPS 



  

ABSTRACT 

Chaves, Gustavo Antônio Teixeira. Iron uptake and effect to growth and morphology of X. 

fastidiosa. 2012. 84p. Masters Thesis - Graduate Program in Biochemistry. Instituto de 

Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Iron is an essential nutrient for bacteria, being involved in many metabolic processes. Despite 

its low solubility, bacteria present efficient and specific systems for uptake, utilization and 

storage of iron, meanwhile controlling metal concentration adequately to prevent potential 

toxic effects of free iron.  Xylella fastidiosa is a Gram-negative bacterium which colonizes the 

xylem of a wide range of crops and wild species of plants worldwide. This bacterium is the 

agent of several diseases affecting economically important crops, such as citrus, grapevine 

and coffee. Among the proposed X. fastidiosa virulence mechanisms is the formation of 

biofilm which may oclude xylem vessels causing hydric stress. It is postulated that iron uptake 

might cause reduction of its concentration within the xylem of infected plants, therefore 

constituting a virulence strategy during bacterial infection process. Our aims in this work were 

to investigate the process of iron uptake in X. fastidiosa and to evaluate the effect of iron 

concentration in the growth and morphology of this bacterium, expanding previous studies. 

For this we set to:  (i) investigate the capacity of X. fastidiosa in producing siderophores, small 

biomolecules utilized for iron quelation; (ii) evaluate, under culture conditions at different iron 

concentrations, the expression profile of candidate genes that might be part of the iron 

stimulon; (iii) analyse the effect of iron concentration in growth and biofilm formation of X. 

fastidiosa. We observed that X. fastidiosa seems to produce a compound with iron quelating 

ability, such as a siderophore, and we point to a group of genes that might be involved in the 

synthesis of this compound.  We confirmed that iron is necessary for growth of X. fastidiosa. 

At high concentrations of iron we observed a higher biofilm production. Interestingly, we also 

observed that when grown in low iron concentration, X. fastidiosa secretes more 

exopolysaccharides (EPS) associated with the biofilm, suggesting a link between iron 

concentration and expression of an essential virulence factor to the infection process of X. 

fastidiosa.  

 

Key words: Iron homeostasis; Xylella fastidiosa; Siderophores; Growth curve; Biofilm; EPS. 
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1. Introdução 

1.1. Homeostase de ferro em bactérias 

O ferro é o quarto metal mais abundante na superfície terrestre, podendo existir em 

dois estados de oxidação diferentes. A forma férrica (Fe3+), altamente insolúvel, é 

encontrada na presença de altas concentrações de oxigênio, enquanto que a forma ferrosa 

(Fe2+), é bem mais solúvel, mas só é encontrada em ambientes em anóxia ou com baixo pH. 

Devido ao potencial de oxido-redução do ferro estar próximo do necessário em reações 

biológicas, variando de -300 mV a +700 mV, dependendo dos ligantes e do ambiente 

proteico em que se encontra, observa-se a utilização desse metal pela grande maioria dos 

seres vivos em funções celulares diversas (Andrews et al., 2003a; Andrews, 2010; Chu et 

al., 2010). 

 O ferro normalmente é utilizado como grupo prostético ou cofator de proteínas 

envolvidas em funções como síntese de aminoácidos, fixação de nitrogênio, ciclo do ácido 

cítrico, síntese de aminoácidos, resistência a estresse redox e transporte de oxigênio. O 

ferro também é utilizado por proteínas transportadoras de elétrons envolvidas em processos 

de respiração celular e captação de luz (Andrews et al., 2003a; Chu et al., 2010; Braun e 

Hantke, 2011). O ferro é de extrema importância para as bactérias, sendo que apenas 

algumas bactérias do gênero dos Lactobacillus, juntamente com Borrelia burgdorferi, já 

foram apontadas como capazes de se desenvolver e multiplicar em ambiente livre de ferro, 

utilizando-se de outros metais, como manganês e cobalto, para desempenhar suas funções 

metabólicas (Andrews et al., 2003a; Smith, 2004).  

Apesar da necessidade biológica por ferro, esse metal apresenta um viés negativo 

para os seres vivos, uma vez que quando livre em solução, ele gera espécies reativas de 

oxigênio (EROs) através da reação de Fenton (1). Estas espécies químicas são 

extremamente instáveis e podem reagir com biomoléculas, danificando as mesmas ou até 

mesmo destruindo-as, comprometendo a homeostase celular. Dessa forma, o ferro está 

sempre associado a proteínas ou outros ligantes dentro dos organismos, garantindo a 

solubilidade do metal e ao mesmo tempo prevenindo a formação acidental de radicais 

tóxicos (Touati, 2000; Andrews et al., 2003a; Smith, 2004; Chu et al., 2010; Braun e Hantke, 

2011). 

 

(1) H2O2 + Fe2+   Fe3+ + OH• + OH- 

 

Refletindo a relevância do ferro para seu metabolismo, as bactérias desenvolveram 

sistemas responsáveis por suprir as necessidades nutricionais por esse metal e por evitar 
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sua captação em excesso. Diversas vias de utilização e armazenamento de ferro já foram 

descritas em bactérias, sendo que, em sua maior parte, tais processos são regulados a nível 

transcricional a partir da disponibilidade de ferro no meio (McHugh et al., 2003; Smith, 2004; 

Carpenter et al., 2009; Cornelis, 2010; Jones e Wildermuth, 2011) 

 

1.1.2. Mecanismos de captação e armazenamento de ferro em bactérias 

 

 Para grande parcela das bactérias, o ferro presente em seu ambiente de crescimento 

não se encontra prontamente disponível para ser utilizado. Em ambientes aeróbios e de pH 

neutro ou básico, o ferro, na forma oxidada, está predominantemente insolúvel e precisa ser 

complexado e solubilizado para captação. Bactérias de vida livre encontram o ferro 

complexado com íons óxidos do meio, enquanto que bactérias patogênicas devem encontrar 

o ferro complexado com ácidos orgânicos ou proteínas do hospedeiro. Além disso, o ferro 

encontrado no hospedeiro tende a estar em concentração reduzida como estratégia para 

combater a infecção. Para driblar esses obstáculos e conseguir mobilizar o metal, as 

bactérias se utilizam de mecanismos de captação de ferro extremamente específicos, que 

garantem sua adaptação diante de condições adversas (Andrews et al., 2003a; Andrews, 

2010; Hood e Skaar, 2012).  

Certamente uma das formas mais eficientes para captação de ferro extracelular 

encontrada por bactérias se dá através da síntese de sideróforos, pequenas biomoléculas, 

com tamanho de 400 a 1000 Da, que apresentam altíssima afinidade por íon férrico. Essas 

moléculas já foram encontradas sendo sintetizadas por bactérias, plantas e fungos, sendo 

predominante como forma de captação entre bactérias. Os sideróforos apresentam grupos 

químicos, geralmente catecolatos, fenolatos e α-hidroxicarboxilatos, que provêm um 

conjunto de ligantes de alta afinidade para coordenação de íon férrico. Cada ligante se 

posiciona em uma orientação fixa, sendo que um total de seis pontos de coordenação 

envolvem  o íon férrico em uma estrutura octaédrica, eficiente para captação do metal. A 

figura 1 apresenta a estrutura química de alguns sideróforos já estudados. (Andrews et al., 

2003a; Chu et al., 2010; Smits e Duffy, 2011). 

A maioria dos sideróforos são sintetizados por peptídeo sintases não-ribossomais 

(NRPS), as quais são enzimas multimodulares que se assemelham às ácido graxo sintases 

de tipo I de eucariotos (Chan e Vogel, 2010). Essa via de síntese foi a primeira a ser 

elucidada e continua sendo a mais importante entre bactérias, sendo responsável pela 

síntese de muitos dos sideróforos já conhecidos, como enterobactina, de Escherichia coli, 

vibriobactina, de Vibrio spp., pioquelina, de Pseudomonas spp., yersiniabactina, de Yersinia 

pestis e crisobactina, de Erwinia spp. (Crosa e Walsh, 2002b; Chu et al., 2010). 
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Figura 1. Estrutura química de alguns sideróforos produzidos por bactérias fitopatogênicas. Crisobactina, 
isolado de DIckeya dadantii (Persmark et al., 1989); Agrobactina, isolado de Agrobacterium tumefaciens 
(Ong et al., 1979); Yersiniabactina, produzido por Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000, inicialmente 
caracterizado em Yersinia pestis (Crosa e Walsh, 2002b; Jones et al., 2007); Desferrioaxima E, produzido 
por Erwinia amylovora (Smits e Duffy, 2011); Acromobactina, produzido por DIckeya dadantii e 
Pseudomonas syringae pv. syringae B728a (Franza et al., 2005; Berti e Thomas, 2009); Pioverdina, isolada 
de Pseudomonas aeruginosa  produzido por bactérias do gênero Pseudomonas, inclusive pelos diferentes 
patovares de Pseudomonas syringae (Meyer, 2000; Cornelis, 2010). 
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 Recentemente foi descoberta uma nova via de síntese de sideróforos, independente 

de NRPS. Sideróforos como aerobactina, de E. coli, rizobactina, de Rhizobium spp., e 

desferrioxamina E, de Erwinia amylovora, são baseados em moléculas como ácidos 

dicarboxílicos ou amino alcoóis, que são ultimamente derivados de aminoácidos. Para todas 

as bactérias estudadas que apresentaram algum sideróforo sendo sintetizado por essa via, 

encontrou-se algum gene com alta similaridade a iucA ou iucB, os quais codificam para as 

sideróforo sintases responsáveis pela montagem do sideróforo aerobactina em E. coli (Barry 

e Challis, 2009).9 

Os sideróforos, uma vez sintetizados, são exportados para o espaço extracelular, 

onde complexam átomos de ferro disponíveis. Os sideróforos complexados com ferro, ou 

ferrisideróforos, são internalizados por transporte ativo. As células de bactérias Gram-

negativas apresentam em sua superfície transportadores com alta afinidade por sideróforos 

complexados com ferro. Como esquematizado na figura 2, esses transportadores são 

constituídos de uma estrutura em barril beta, com 22 fitas beta. O barril beta é ocluído por 

um domínio de aproximadamente 160 resíduos de aminoácidos enovelado 

independentemente. O processo de internalização do ferrisideróforo através desse 

transportador é dependente de energia, a qual é provida a partir da energia próton-motriz da 

membrana interna. A proteína TonB, que atravessa todo o espaço periplasmático, 

juntamente com as proteínas ExbB e ExbD, ambas ancoradas à membrana interna (figura 

2), são proficientes na transdução da energia próton-motriz associada à membrana interna, 

permitindo abertura do canal e transporte do complexo férrico para o periplasma. Os 

receptores dependentes de TonB, como são chamados esses transportadores, são 

responsáveis pela internalização de todos complexos férricos utilizados por bactérias, 

transportando desde complexos pequenos, por exemplo ferro ligado a citrato, como 

complexos grandes, por exemplo ferro ligado a proteína transferrina. Esses receptores, além 

de sua grande importância na captação de ferro complexado, também são importantes para 

captação de açúcares, vitamina B12 e até bacteriófagos (Rabsch et al., 2007; Chu et al., 

2010; Cornelis, 2010; Noinaj et al., 2010; Krewulak e Vogel, 2011). 

O sideróforo, ou qualquer outro complexo férrico transportado para o espaço 

periplasmático, é então ligado a uma proteína periplasmática ligante de ferro, que irá 

finalmente transportar o complexo para um transportador ABC cognato localizado na 

membrana interna. O transportador ABC transfere o complexo férrico para o citoplasma num 

processo dependente de ATP. No espaço intracelular o sideróforo pode ser degradado ou 

reciclado posteriormente à retirada do seu átomo de ferro. É importante frisar que, apesar de 

esse ser o paradigma para o processo de captação de ferro através de sideróforos em 
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bactérias Gram-negativas, existem mecanismos alternativos nesse processo, como por 

exemplo, a captação de ferro por Yersinia pestis, que não apresenta uma proteína 

periplasmática ligante de ferro, ou por Pseudomonas aeruginosa, cujo sideróforo, 

pioverdina, não entra no citoplasma, mas antes tem seu átomo de ferro reduzido no 

periplasma. O sideróforo, com baixa afinidade por ferro reduzido, se separa do metal e, 

nesse caso, já é externalizado para captação de um novo átomo de ferro (Chu et al., 2010; 

Braun e Hantke, 2011). Em bactérias Gram-positivas, a utilização de sideróforos independe 

de transportadores dependentes do sistema de energização Tonb-ExbB-ExbD. Nessas 

bactérias os sideróforos são diretamente transferidos para uma proteína ligante de ferro, a 

qual transfere o complexo ferro-sideróforo diretamente para o transportador ABC cognato 

localizado na membrana citoplasmática (Andrews et al., 2003a). 

Outra estratégia de obtenção de ferro muito importante para bactérias, 

principalmente para as que são patógenos de mamíferos, ocorre pela captação de ferro 

ligado a um anel porfirínico, ou grupo heme. Grupos heme são prontamente internalizados 

por receptores dependentes de TonB, mas também podem ser internalizados ligados a 

Figura 2. Estrutura tridimensional da proteína FhuA, de Escherichia 
coli, um receptor dependente do sistema de energização TonB-ExbB-
ExbD, O sistema de energização está esquematizado na figura 
juntamente com o receptor. Adaptado de 
http://personal.bgsu.edu/~yivanov/Research.html  

http://personal.bgsu.edu/~yivanov/Research.html
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proteínas. Existe, entre as bactérias, uma ampla gama de meios de captação de ferro 

hêmico, seja através de ligação e captação de hemoproteínas, degradação e retirada do 

grupo heme de proteínas que o contenham, ou simples captação do grupo heme livre 

disponível. No caso de bactérias que são patógenos de animais, também ocorre captação 

de ferro ligado a proteínas do hospedeiro, como transferrina e lactoferrina, cujas funções 

são, respectivamente, transporte e captura de ferro. A internalização desses complexos 

contendo ferro também é realizada por receptores dependentes de TonB (Andrews, 2010; 

Chu et al., 2010), 

 Uma vez disponível para a célula no citoplasma, o ferro é reduzido, podendo se 

associar a proteínas que exercem funções metabólicas variadas ou que funcionam como 

reguladores de expressão gênica, ou ainda ser armazenado em uma forma não-reativa 

(Andrews et al., 2003a).  

A capacidade de armazenamento de ferro é extremamente relevante, tanto pela 

possibilidade de gerar uma reserva de nutriente como pela diminuição dos potenciais efeitos 

tóxicos que o ferro pode desempenham quando livre em solução. Esse papel de 

armazenamento de ferro, em bactérias, é desempenhado por proteínas ferritinas e proteínas 

semelhantes à ferritina. Essas proteínas oxidam os íons ferrosos em excesso e armazenam 

os íons férricos resultantes num sítio não-reativo, no interior das proteínas, ocultando o 

metal de processos celulares. Existem em bactérias três classes descritas de proteínas com 

capacidade de armazenamento de ferro: ferritina, bacterioferritina e proteínas Dps (Smith, 

2004). Apesar de estas proteínas estarem distantemente relacionadas, elas mantêm 

características comuns que permitem o armazenamento eficiente de átomos de ferro 

(Andrews et al., 2003a; Smith, 2004) 

  

1.1.3. Regulação da expressão gênica dependente de ferro em bactérias 

 

A homeostase de ferro é finamente regulada de acordo com a disponibilidade de 

ferro no meio. Para muitas bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, o balanço crucial 

entre capturar quantidade de ferro suficiente para crescer e sobreviver e evitar os efeitos 

tóxicos do excesso deste metal é controlado pela proteína Fur (Ferric uptake regulator) 

(Crosa, 1997; Hantke, 2001b). Fur atua como um homodímero de subunidades de ~17kDa 

que, quando ligadas a íon ferroso, associam-se a sequências regulatórias (Fur box) em 

promotores de genes regulados por ferro, reprimindo sua transcrição. Desta forma, em 

condições onde há diminuição da concentração de Fe2+, os genes controlados por Fur são 

“desreprimidos” (Escolar et al., 1999; Hantke, 2001b). Fur atua como regulador global, 

controlando não apenas a expressão de genes relacionados à captação e armazenamento 
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de ferro, mas também a expressão de genes relacionados ao estresse oxidativo, ao 

metabolismo energético, ao choque ácido e a virulência (Litwin e Calderwood, 1993; 

Ratledge e Dover, 2000; Touati, 2000; Hantke, 2001a; Hantke, 2001b; Baichoo et al., 2002; 

Bijlsma et al., 2002; Andrews et al., 2003a; Grifantini et al., 2003; Merrell et al., 2003; Ernst 

et al., 2005; Subramoni e Sonti, 2005; Michel et al., 2006; Belzer et al., 2007; Boulette e 

Payne, 2007; Kitphati et al., 2007; Zheng et al., 2007; Zaini et al., 2008a; da Silva Neto et al., 

2009; Benjamin et al., 2010; Jackson et al., 2010). 

 Paradoxalmente ao paradigma de Fur atuar como repressor transcricional, a 

expressão de alguns genes é positivamente regulada por Fur, sendo que na maioria desses 

casos a transcrição não sofre modulação direta por elementos do tipo Fur box e o 

mecanismo de regulação envolve controle pós-transcricional (Dubrac e Touati, 2000; Hantke, 

2001b; Dubrac e Touati, 2002). Regiões promotoras de vários genes regulados de modo 

dependente de Fur, entre eles o que codifica uma das superóxido dismutase de E. coli, 

aparentemente não possuem uma sequência Fur box, sugerindo uma atuação indireta de 

Fur ou uma regulação pós-transcricional (Dubrac e Touati, 2000; Delany et al., 2001; Dubrac 

e Touati, 2002; Andrews et al., 2003a). 

 A descoberta de pequenos RNA não-codificadores (sRNA) apresentou novos 

mecanismos de controle pós-transcricional que remodelam o metabolimo bacteriano em 

resposta a diversos sinais ambientais (Waters e Storz, 2009). Em E. coli, o sRNA RyhB é 

apontado atualmente como o principal regulador pós-transcricional da homeostase de ferro 

(Salvail e Masse, 2012). A expressão de RyhB, em carência de ferro, afeta a tradução de 

aproximadamente 20 mRNAs que codificam proteinas não-essenciais que utilizam ferro, 

assegurando que o metal captado possa ser utilizado por proteínas essenciais, como 

algumas redutases responsáveis pela síntese de biomoléculas essenciais, como DNA ou 

aminoácidos (Masse e Gottesman, 2002; Jacques et al., 2006; Masse et al., 2007; Salvail e 

Masse, 2012). Assim como para outros sRNA, a ação de sRNA análogos de RyhB também é 

modulada pela interação com a proteína Hfq (Metruccio et al., 2009). Hfq atua como uma 

chaperonina de RNA, promovendo seu dobramento/desdobramento e sua interação com o 

mRNA alvo (Valentin-Hansen et al., 2004; Arluison et al., 2007; Zambrano et al., 2009).. 

 Ainda que o papel de Fur seja predominante na modulação da expressão de genes 

controlados por ferro, são crescentes as evidências da existência de novos reguladores 

transcricionais, assim como de genes que podem ser regulados por ferro de modo 

independente de Fur compreendendo genes que não possuem Fur box em suas regiões 

promotoras (Grifantini et al., 2003; Salvail e Masse, 2012). Ademais, em B. subtilis, alguns 

genes que contem Fur box em seus promotores não mostraram regulação evidente por Fur, 

enquanto outros genes que exibem sequências com pouca ou nenhuma similaridade com a 

sequência Fur box convencional são regulados por Fur (Baichoo et al., 2002). Em trabalho 
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anteriormente realizado em nosso grupo de pesquisa observou-se que embora a 

disponibilidade de ferro influencie a abundância de muitos transcritos em X. fastidiosa, 

apenas uma fração destes é diretamente regulada por Fur, o que é indicativo do 

envolvimento de outros reguladores transcricionais ou de mecanismos de regulação 

alternativos também nesta bactéria (Zaini, 2007b; Zaini et al., 2008a). 

1.2. Xylella fastidiosa, uma bactéria fitopatogênica 

Xylella fastidiosa é uma bactéria fitopatogênica, Gram-negativa, não-flagelada, cujas 

principais características são confinamento ao lúmen dos vasos xilemáticos de seus 

hospedeiros vegetais e necessidade de um inseto vetor para dispersão entre plantas. No 

hospedeiro vegetal, X. fastidiosa forma um biofilme compacto, que eventualmente ocasiona 

oclusão dos vasos do xilema (Hopkins, 1989; Hopkins e Purcell, 2002; Chatterjee et al., 

2008; Janse e Obradovic, 2010). O gênero Xylella é composto por uma única espécie, 

Xylella fastidiosa, que faz parte da família das Xanthomonadaceae, a qual inclui também os 

gêneros Xanthomonas e Stenotrophomonas. A família Xanthomonadaceae pertence à 

subdivisão gama das proteobactérias, que é modelo em diversificação bacteriana, incluindo 

espécies comensais e de vida-livre, simbiontes intracelulares e patógenos de plantas e 

animais (Wells et al., 1987; Woese, 1987; Hopkins, 1989; Lerat et al., 2005).  Diversas 

espécies dos gêneros Xanthomonas e Xylella são fitopatogênicas, ao contrário de algumas 

espécies de Stenotrophomonas, como S. maltophilia, que estabelecem interações benéficas 

com plantas (Chatterjee et al., 2008a; Kay e Bonas, 2009; Ryan et al., 2009). Por outro lado, 

S. maltophilia é um patógeno humano oportunista, com importância crescente em infecções 

hospitalares (Ryan et al., 2009). 

X. fastidiosa foi primeiramente descrita em 1987 como sendo o agente causador de 

uma doença em videiras (Vitis nivifera) e de uma outra em pessegueiros (Prunus persica) 

(Chatterjee et al., 2008b; Janse e Obradovic, 2010). Em algumas espécies de plantas, X. 

fastidiosa aparece como um organismo endofítico aparentemente inofensivo, enquanto que 

nos hospedeiros suscetíveis, sua proliferação no xilema resulta em sintomas que incluem 

clorose, lesões necróticas nas folhas, nanismo, deterioração dos galhos, frutos não-

aproveitáveis, e, eventualmente, morte da planta. Entre as doenças associadas à infecção 

por X. fastidiosa, estão a doença de Pierce (PD) das videiras, causada pela cepa Temecula, 

a escaldadura foliar de amendoeiras (almond leaf scorch, ALS), causada pela cepa  a 

escaldadura foliar do cafeeiro ou requeima do café (cofee leaf scorch, CLS), a escaldadura 

foliar de ameixeiras (plum leaf scald, PLS) e a clorose variegada dos citros (CVC), 

popularmente conhecida como amarelinho (Purcell e Saunders, 1999; Purcell et al., 1999; 

Hopkins e Purcell, 2002). Apesar de ser patogênica para uma variedade de espécies de 
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plantas, X. fastidiosa é um fitopatógeno especialista, já que a grande maioria das linhagens 

já descritas são específicas para um hospedeiro vegetal (Janse e Obradovic, 2010). A partir 

de análises filogenéticas foi possível agrupar diversas linhagens de X. fastidiosa, específicas 

para determinados hospedeiros vegetais, em diferentes subespécies (Schaad et al., 2004; 

Schuenzel et al., 2005; Hernandez-Martinez et al., 2007; Randall et al., 2009; Janse e 

Obradovic, 2010): fastidiosa ou piercei, linhagens de videiras, alfalfa, amendoeira, e bordo; 

multiplex, para linhagens de pêssego, olmo, ameixeira, sicômoro e amendoeira; pauca, para 

linhagens de citros, provavelmente de café e outras linhagens da América do Sul; sandyi, 

para linhagens de espirradeira, jacarandá, magnólia e daylily; tashke, para linhagens de 

chitalpa. Além destas cinco subespécies, uma sexta foi proposta para linhagens de amoreira 

(Morus spp.) e bambú (Nandina domestica) (Hernandez-Martinez et al., 2007). 

A CVC foi identificada pela primeira vez, em 1987, em laranjais do Estado de São 

Paulo (Rossetti et al., 1990; Chang et al., 1993), e desde então já foi detectada em pomares 

citrícolas de outras regiões do Brasil (http://www.embrapa.gov.br). Segundo levantamento 

realizado em 2011 pelo Fundo de Defesa da Citricultura, a CVC atinge 40,3% das plantas do 

parque citrícola do Estado de São Paulo, sendo que nos últimos anos observou-se um 

aumento na incidência da doença, possivelmente porque os citricultores deixaram de adotar 

medidas de prevenção e eliminação de plantas doentes (http://www.fundecitrus.com.br). 

Os sintomas da CVC incluem clorose intervenal, redução do tamanho das folhas, 

lesões com presença de goma na face abaxial das folhas, as quais podem eventualmente 

sofrer necrose. Com o avanço da CVC pode ser observada a desfolha dos ramos mais altos 

da planta, enrijecimento das cascas dos frutos, os quais apresentam tamanho reduzido e 

assimetria.  As características dos frutos de plantas doentes não somente reduz seu valor 

comercial in natura, como também prejudica a indústria de sucos (Neves et al., 2001; de 

Souza et al., 2005). Os sintomas produzidos por X. fastidiosa  que caracterizam a CVC 

parecem ser produzidos por estresse hídrico causado por agregados celulares e produção 

de exopolissacarídeos, que levariam a oclusão dos vasos do xilema (Chatterjee et al., 

2008b; Vojnov et al., 2010). Os insetos vetores que propagam X. fastidiosa entre os 

hospedeiros vegetais pertencem às famílias Cicadellidae ou Cercopidae, genericamente 

chamados de cigarrinhas. Esses insetos são xilófagos, ou seja, se alimentam 

exclusivamente da seiva xilemática de plantas diversas. Ao se alimentarem de uma planta 

infectada com X. fastidiosa, o inseto se contamina com a bactéria, transmitindo-a para 

plantas sadias nas alimentações subsequentes (Redak et al., 2004; Chatterjee et al., 2008b; 

Nadarasah e Stavrinides, 2011; Backus et al., 2012). Logo após ingestão pelo inseto, as 

bactérias se localizam na parte anterior do intestino desse, aderidas ao forro cuticular do 

cibário (Hill e Purcell, 1995). 

A transmissão de X. fastidiosa através do inseto vetor tem características bem 
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específicas para um sistema de disseminação desse tipo, haja vista que eessas bactérias se 

multiplicam no vetor sem adentrar seu sistema circulatório (Purcell e Finlay, 1979); o fato de 

a bactéria se multiplicar dentro do inseto permite que, após a primeira aquisição a partir de 

uma planta infectada, o inseto ainda seja capaz de transmitir bactérias por meses  (Hill e 

Purcell, 1995). Além disso, X. fastidiosa não necessita de um período de latência no inseto 

antes de estar apta a ser transmitida para outras plantas (Purcell e Finlay, 1979). Foi 

proposto que as células de X. fastidiosa, uma vez no inseto, também devem se organizar 

em um biofilme que garantiria a elas tanto maior estabilidade em um meio turbulento, com 

fluxo em alta velocidade, assim como uma maior eficiencia de captação de nutrientes a 

partir de uma solução muito diluída (Hopkins, 1977; Chatterjee et al., 2008b; Backus et al., 

2012). 

A eficiência de transmissão de bactérias pelo vetor parece estar relacionada mais 

com o tamanho da população microbiana do que com a interação inseto-bactéria (Hill e 

Purcell, 1997). De fato, não há especificidade de interação com o inseto, de forma que 

várias espécies diferentes transmitem eficientemente cepas diversas de X. fastidiosa (Redak 

et al., 2004).  A falta de especificidade entre vetor e cepa bacteriana sugere que o inseto não 

se beneficia dessa associação, enquanto que por outro lado, a colonização do pré-cibário 

pode afetar a alimentação do inseto (Chatterjee et al., 2008b; Backus et al., 2012).  

 

1.2.1. Mecanismos de patogenicidade e virulência de X. fastidiosa 

Após o trabalho pioneiro de sequenciamento e anotação do genoma da cepa 9a5c 

de X. fastidiosa (Simpson et al., 2000a), a qual foi isolada de laranjeiras e comprovadamente 

associada à CVC (Li et al., 1999), genomas de outros 7 isolados/cepas/linhagens foram 

completa ou parcialmente sequenciados: cepa Temecula-1, isolada de videiras e agente 

etiológico da doença de Pierce; cepas Dixon, M12 e M23, associadas à escaldadura da 

amendoeira, cepa Ann-1 agente causal da escaldadura da espirradeira, cepa GB514, 

isolada de videira e cepa  (Simpson et al., 2000a; Bhattacharyya et al., 2002a; 

Bhattacharyya et al., 2002c; Van Sluys et al., 2003a; Chen et al., 2007; Schreiber et al., 

2010; Zhang et al., 2011). A análise do repertório de genes previamente anotados no 

genoma da cepa 9a5c (Simpson et al., 2000a) seguida por estudos comparativos in silico 

dos genomas de diferentes cepas de X. fastidiosa, além de análises de transcriptômica e de 

polimorfismos genéticos, entre outras, possibilitou a identificação de vários genes 

potencialmente relacionados a processos de adaptação, patogenicidade e virulência nessa 

bactéria (Bhattacharyya et al., 2002a; Bhattacharyya et al., 2002c; de Souza et al., 2003; 

Van Sluys et al., 2003a; Setubal et al., 2005; Doddapaneni et al., 2006; Chatterjee et al., 

2008a; de Mello Varani et al., 2009).  
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O desenvolvimento da doença causada por X. fastidiosa depende da habilidade do 

patógeno de se espalhar a partir do ponto de infecção e ultimamente desenvolver uma 

população sistêmica na planta (Chatterjee et al., 2008b); de fato, estudos mostram que a 

resposta da planta parece ser dependente de uma extensa colonização bacteriana (Krivanek 

et al., 2005; Fritschi et al., 2007).  

 Apesar de X. fastidiosa ser uma bactéria aflagelada, essa bactéria tem a capacidade 

de se espalhar pelos vasos xilemáticos do hospedeiro vegetal, movimentado-se tanto 

horizontalmente, ao longo do vaso, como verticalmente, entre vasos. Nos vários genomas 

de linhagens de X. fastidiosa já anotados encontram-se genes  responsáveis pela 

montagem do pilus do tipo IV, ou pilus longo, (Simpson et al., 2000b; Van Sluys et al., 

2003b), o qual está envolvido em motilidade e migração (Chatterjee et al., 2008b; Janse e 

Obradovic, 2010). Já foi demonstrado que X. fastidiosa tem seu pilus do tipo IV funcional, 

localizado em um dos polos da célula, de forma que mutantes para genes que codificam 

para componentes desse complexo motor apresentam perda de motilidade e inibição de 

movimento basipetal in planta (Meng et al., 2005). 

As plantas infectadas por X. fastidiosa apresentam os vasos do xilema bloqueados 

por agregados celulares bacterianos, os quais são adensados pela presença do 

exopolissacarídeo (goma) secretado pela bactéria, formando um biofilme bacteriano no vaso 

xilemático (Alves et al., 2003; Newman et al., 2004; Roper et al., 2007b; Francis et al., 2008). 

Assim, os sintomas das plantas infectadas por X. fastidiosa parecem estar relacionados aos 

estresses hídrico e/ou nutricional decorrentes da oclusão do xilema (Purcell e Hopkins, 

1996; Hopkins e Purcell, 2002; Chatterjee et al., 2008a). Há um número elevado de 

evidências que apontam que os sintomas associados às doenças causadas por X. fastidiosa 

deve mais à proporção de vasos com grandes agregados celulares do que ao número de 

vasos colonizados (Chatterjee et al., 2008b; Janse e Obradovic, 2010). 

A formação de biofilme é uma característica associada a bactérias, sendo que cerca 

90% das células bacterianas existentes devem estar em biofilme (Petrova e Sauer, 2012). O 

biofilme corresponde a um agregado de células bacterianas aderidas entre si e a um 

substrato, envoltas em uma matriz exopolimérica composta majoritariamente de 

exopolissacarídeos, além de DNA, proteínas e lipídeo (Costerton et al., 1995; Morris e 

Monier, 2003; Flemming e Wingender, 2010). Os biofilmes são sistemas biológicos 

estruturalmente e dinamicamente complexos que garantem vantagem adaptativa aos 

organismos que contém. A formação do biofilme garante às células vantagens contra 

situações ambientais adversas, como exposição à radiação UV, toxicidade a metal, 

exposição a ácido, desidratação, estresse osmótico, fagocitose e vários antibióticos e 

agentes antimicrobianos (Hall-Stoodley et al., 2004).  
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O biofilme de X. fastidiosa se desenvolve num processo sequencial muito 

semelhante ao observado para outras bactérias, iniciado com adesão das células ao 

subtrato, formação de microcolônias, começo da maturação do biofilme em torno do décimo 

dia de desenvolvimento, estando o biofilme está maduro após cerca de 20 dias. Uma vez 

maduro, o biofilme pode se desmembrar, na etapa de dispersão (de Souza et al., 2004; 

Caserta et al., 2010a). Encontra-se anotado no genoma de cepas de X. fastidiosa uma 

quantidade relativamente alta de genes que codificam para proteínas de adesão, como 

componentes do pilus do tipo I e outras adesinas afimbrias. Essas proteínas têm papel muito 

importante na adesão inicial das células a um substrato e posterior formação de biofilme 

(Chatterjee et al., 2008b; Janse e Obradovic, 2010). 

Os exopolissacarídeos (EPS), principais componentes do biofilme bacteriano, já 

foram apontados como essenciais para a colonização e desenvolvimento de sintomas para 

algumas bactérias fitopatogênicas, como Ralstonia solanacearum, Pantoea stewartii e 

Xanthomonas campestris (Denny, 1995; Morris e Monier, 2003; Rigano et al., 2007). Foi 

predito que X. fastidiosa deve sintetizar um EPS parecido com o de Xanthomonas spp. Esse 

EPS deve consistir de unidades repetidas de tetrassacarídeos polimerizados reunidos pela 

adição sequencial de glicose-1-fosfato, glicose, manose e ácido glucurônico (da Silva et al., 

2001). Roper e colaboradores (2007) observaram que o EPS é um componente substancial 

do biofilme maduro de X. fastidiosa, podendo estar associado à oclusão de vasos associada 

ao desenvolvimento de sintomas na doença de Pierce, causada pela cepa Temecula. O 

EPS de X. fastidiosa, dessa forma, parece ter um papel importante na estruturação do 

biofilme mais do que na adesão inicial de células à superfície. Os dados apresentados 

nesse trabalho são corroborados por um outro trabalho em que foram construídas linhagens 

de X. fastidiosa mutantes para genes da via de síntese de EPS; os autores observaram que 

os mutantes retinham a capacidade de se aderir a substrato, mas falhavam na formação de 

biofilme (Souza et al., 2006). 

Os EPS, componentes do biofilme bacteriano, além de serem importantes para 

adesão e estruturação do biofilme, estão associados a grande parte das vantagens 

adaptativas oferecidas às células localizadas no biofilme, como na ligação e neutralização 

de agentes antimicrobianos, proteção contra radiação ultravioleta e desidratação (Hall-

Stoodley et al., 2004; Flemming et al., 2007; Flemming e Wingender, 2010). Ainda, eles 

podem ter papel na ligação e estabilização de proteínas extracelulares, e podem ser 

utilizados parafins nutritivos pelas bactérias que compõem o biofilme. Rodrigues e 

colaboradores (2008) mostraram que células do biofilme de X. fastidiosa apresentam maior 

resistência a cobre, metal usado em produtos antimicrobianos para agricultura, sendo que a 

quantidade de EPS no biofilme das células estudadas parecia estar diretamente relacionado 

a esse aumento de resistência (Rodrigues et al., 2008b). Também foram encontradas no 
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genoma de Xylella endoglucanases capazes de degradar o EPS produzidos pela bactéria, 

não podendo ser descartada a possibilidade de utilização, por X. fastidiosa, de componentes 

da matriz extracelular que compõem seu biofilme como fonte nutricional (Simpson et al., 

2000b; Roper et al., 2006; Wulff et al., 2006).  Já foi apontado também que os EPS podem 

favorecer a sobrevivência de bactérias fitopatogênicas na planta por evitar o reconhecimento 

do patógeno pela planta porproteger a população de bactérias contra compostos 

antimicrobioanos produzidos pela planta e por sua capacidade de retenção de água 

(Roberson e Firestone, 1992). 

Além do que já foi mencionado, outras aspectos da biologia de X. fastidiosa são 

importantes quando se considera a patogenicidade e virulência dessa bactéria. As bactérias 

fitopatogênicas já descritas utilizam-se de sistemas de secreção específicos para exportar 

proteínas com funções diversas durate o processo de infecção (Van Sluys et al., 2002; 

Saier, 2006). Esses sistemas são numerados de I a VI, sendo que os quatro primeiros são 

apontados como determinantes majoritários de patogenicidade para patógenos de plantas 

(Stravrinides, 2009)  

Interessantemente, observou-se em análises genômicas que X. fastidiosa não possui 

sistema de secreção do tipo III (SST3), assim como efetores desse sistema (ESST3) (Dow e 

Daniels, 2000; Bhattacharyya et al., 2002b; Bhattacharyya et al., 2002d). Esse sistema de 

secreção exporta diretamente para o citoplasma de células do hospedeiro, proteínas 

envolvidas principalmente na modulação da resposta de defesa do hospedeiro vegetal 

(Alfano e Collmer, 2004; Chisholm et al., 2006). A ausência desse tipo de sistema de 

secreção em X. fastidiosa deve estar relacionada com o fato de esse bactéria não infectar 

tecidos vivos na planta (Chatterjee et al., 2008b) 

Com excessão do SST3, X. fastidiosa apresenta todos os outros principais sistemas 

de secreção, todos eles provavelmente desempenhando papel relevante no estabelecimento 

da infecção (Chatterjee et al., 2008b; Janse e Obradovic, 2010; Vojnov et al., 2010). O 

sistema de secreção do tipo I (SST1) está associado a resistência a compostos tóxicos, 

através de bombas de efluxo de multidrogas, e secreção de hemolisinas (da Silva et al., 

2004; Lubelski et al., 2007).  Em um trabalho em que foi construída uma linhagem de X. 

fastidiosa mutante para um dos genes do SSTI, tolC, observou que as linhagens 

apresentavam perda severa de virulência em videira, apontando um papel muito importante 

desse sistema para a patogenicidade de X, fastidiosa (Reddy et al., 2007; Chatterjee et al., 

2008b). O sistema de secreção do tipo II (SST2) é importante para a virulência de várias 

bactérias fitopatogênicas, estando relacionado com a secreção de enzimas extracelulares 

que hidrolizam componentes diferentes da parece celular de plantas (Dow et al., 1987; Hu et 

al., 1992; Ray et al., 2000). O genoma de X. fastidiosa apresenta todos os genes essenciais 

para montagem desse sistema de secreção, assim como genes para enzimas 
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extracelulares, efetores putativos desse sistema de secreção (Simpson et al., 2000b; Van 

Sluys et al., 2003b; Jha et al., 2005). Um das funções dessas enzimas seria a degradação 

das pontuações de membranas que conectam vasos xilemáticos adjacentes, permitindo que 

a bactéria colonize vasos “novos” (Roper et al., 2007c; Perez-Donoso et al., 2010). Ainda, 

essas enzimas podem ter papel de mobilização de nutrientes a partir da parede celular 

vegetal ou mesmo de supressão de defesas do hospedeiro vegetal (Chatterjee et al., 2008b; 

Vojnov et al., 2010). O sistema de secreção do tipo IV (SST4) está envolvido com a 

exportação, para o citoplasma do hospedeiro, de moléculas de DNA, em Agrobacterium, e 

de toxina, em Bordetella pertussis; apesar de esse sistema estar completo em X. fastidiosa, 

pouco se sabe sobre sua relevância para patogenicidade/virulência de X. fastidiosa (Vojnov 

et al., 2010). 

É importante ressaltar que vários dos fatores relacionados à virulência brevemente 

discutidos aqui são controlados pelo acúmulo de DSF (Diffusible Signaling Factor) uma 

pequena molécula sinalizadora (ácido 12-metil-tetradecanóico ou ácido cis-11-metil-2-

dodecenóico) cuja síntese acompanha o aumento da densidade celular, como ocorre com 

diversos outros fitopatógenos (Simpson et al., 2000a; da Silva et al., 2001; Scarpari et al., 

2003; Wang et al., 2004; Colnaghi Simionato et al., 2007; Chatterjee et al., 2008c; Dow, 

2008; Newman et al., 2008; Zhao et al., 2011; Almeida et al., 2012). Esse mecanismo em 

que um fator difusível tem papel regulatório baseado no tamanho da população bacteriana é 

chamado de “percepção de quorum” (do inglês, quorum sensing) (Bassler e Losick, 2006; 

Jayaraman e Wood, 2008).  

 

1.3. Importância dos sistemas de homeostase de ferro para virulência de bactérias 

 De um modo geral, as bactérias regulam o metabolismo do ferro em resposta à 

disponibilidade desse metal no ambiente. Em E. coli, assim como em muitas outras 

bactérias, a carência de ferro promove a expressão de dezenas de unidades transcricionais 

que codificam, por exemplo, para componentes do sistema de captação e armazenamento 

de ferro e do sistema de proteção ao efeito tóxico deste metal. Além disso, os patógenos 

frequentemente utilizam os baixos níveis de ferro no ambiente como um sinal para a indução 

de genes de virulência (Litwin e Calderwood, 1993; Escolar et al., 1999; Ratledge e Dover, 

2000; Andrews et al., 2003a). 

 Diversos estudos já demonstraram que a aquisição de ferro é uma etapa crucial no 

estabelecimento de infecções em animais, tanto por bactérias Gram-positivas quanto por 

Gram-negativas, como, por exemplo, as pertencentes aos gêneros Staphylococcus, 

Escherichia, Neisseria, Salmonella, Vibrio, Yersinia e Pseudomonas (Heinrichs et al., 1999; 
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Bullen et al., 2000; Andrews et al., 2003a). Este processo é de igual importância na 

colonização de plantas pelas bactérias dos gêneros Erwinia, Agrobacterium, Pseudomonas 

e Xanthomonas (Masclaux e Expert, 1995; Expert et al., 1996; Wiggerich e Puhler, 2000). 

 Por exemplo, para que o fitopatógeno DIckeya dadantii (anteriormente Erwinia 

chrysanthemi) prolifere na violeta africana (Saintpaulia ionantha), é necessário um sistema 

de assimilação de ferro que compreende aproximadamente 25 produtos gênicos envolvidos 

na biossíntese, excreção e assimilação do sideróforo crisobactina. A expressão destes 

genes é co-regulada com a de genes de biossíntese de pectinases, envolvidas na 

degradação da parede celular (Enard et al., 1988). Mutantes de Erwinia em que genes do 

sistema de absorção de ferro por crisobactina foram nocauteados tiveram sua capacidade 

invasiva reduzida, produzindo apenas lesões locais e não sistêmicas, ou tiveram um atraso 

de um ou dois dias no aparecimento de sintomas na planta, ou ainda, não produziram 

sintomas na planta (Enard et al., 1988; Masclaux e Expert, 1995; Enard e Expert, 2000). 

Fenótipos semelhantes foram também observados quando genes da via de transporte de 

ferro mediada por desferrioxamina E (DFO), um sideróforo produzido por Erwinia amylovora 

(Dellagi et al., 1998) e o gene fur (Franza et al., 1999) foram inativados. Em outro trabalho, 

Franza e colaboradores mostram que outro sideróforo sintetizado pela cepa 3937 de 

Dickeya dadantii, acromobactina, juntamente com crisobactina, é essencial para o processo 

de infecção (Franza et al., 2005). Também foi avaliada a relevância de proteínas 

semelhantes a ferritina, responsáveis por armazenamento de ferro, para virulência de 

Dickeya dadantii, observando que mutantes para a proteína bacterioferritina apresentavam 

virulência atenuada (Boughammoura et al., 2008) 

 No fitopatógeno X. campestris pv. campestris, que causa podridão negra de 

crucíferas, foi demonstrado que os genes tonB, exbB e exbD1, que codificam para proteínas 

que compõem o sistema de captação de compexos sideróforo-Fe3+ e são integrantes do 

regulon do ferro em outras bactérias, são essenciais para indução de resposta hipersensitiva 

em pimenta (Capsicum annum) e em couve-flor (Brassica oleraceae) (Wiggerich e Puhler, 

2000). Em um trabalho recente com X. oryzae pv. oryzae, pesquisadores nocautearam 

genes para via de síntese de sideróforos e para a proteína FeoB, responsável por 

importação de ferro reduzido livre, e analisaram o fenótipo de virulência desses mutantes. 

Observou-se que não houve perda de virulência nos mutantes para via de síntese de 

sideróforo, enquanto que as linhagens nocauteadas para a proteína FeoB apresentaram 

fenótipo severo de redução de virulência (Pandey e Sonti, 2010). Ainda, outro trabalho 

mostra que a proteína reguladora Fur é relevante para a virulência de Xanthomonas 

campestris pv. campestris (Jittawuttipoka et al., 2010). 

 Outro fitopatógeno em que já foi estudada a relevância de sistemas envolvidos na 

homeostase de ferro para a virulência é a bactéria Pseudomonas syringae. Foram 
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observados que mutantes para síntese de pioverdina em Pseudomonas syringae pv. tabaci 

6605 apresentaram perda de virulência, enquanto que mutantes para síntese e captação de 

três sideróforos diferentes (pioverdina, yersiniabactina e citrato) em Pseudomonas syringae 

pv. tomato DC3000 mantiveram-se virulentos (Taguchi et al., 2010; Jones e Wildermuth, 

2011). Mutantes para a proteína Fur em Pseudomonas syrinage pv. tabaci 11528 

apresentaram redução de virulência, enquanto para Pseudomonas syringae pv. tomato 

DC3000 não foi possível isolar clones viáveis mutantes para o gene Fur (Cha et al., 2008; 

Butcher et al., 2011). 

 Dessa forma, pode-se dizer que a homeostase de ferro apresenta-se igualmente 

importante para virulência de bactérias fitopatogênicas assim como para as que são 

patógenos de animais. As diferenças encontradas em vários estudos sobre bactérias 

fitopatogênicas em relação à relevância de sistemas específicos de captação, 

armazenamento e regulação da homeostase de ferro para a virulência dessas bactérias 

refletem, além da relevância da captação desse metal, também os diferentes mecanismos 

de infecção apresentados por diferentes bactérias, juntamente com as prováveis diferenças 

encontradas pelas mesmas em seus diferentes hospedeiros vegetais.  
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2. Objetivos 

Neste trabalho tivemos como objetivos entender melhor o processo de captação de 

ferro em X. fastidiosa e investigar o comportamento desta bactéria em cultivo com diferentes 

concentrações de ferro, na expectativa de que os resultados obtidos possam contribuir para 

o conhecimento sobre o metabolismo de ferro em X. fastidiosa e sua possível relação com a 

virulência e patogenicidade. Assim, neste trabalho investigamos a eventual produção de 

sideróforo por X. fastidiosa e o perfil de expressão de genes potencialmente relacionados a 

síntese desses compostos. Também avaliamos o crescimento e formação de biofilme por X. 

fastidiosa cultivada em meios com baixa e alta concentração de ferro.  

Em trabalho anteriormente realizado em nosso grupo (Zaini, 2007a; Zaini et al., 

2008b) foi observado que a exposição de X. fastidiosa, cepa 9a5c, a concentrações 

variantes de ferro altera dramaticamente o nível de transcritos de aproximadamente 600 

genes. Como esperado, o nível de transcritos de vários genes potencialmente relacionados 

ao metabolismo de ferro foi modulado em resposta a variação na concentração de ferro do 

meio. Transcritos de genes relacionados à aquisição de ferro tiveram níveis aumentados 

quando as células foram expostas a concentração limitante de ferro. Por outro lado, genes 

relacionados ao armazenamento de ferro e proteção de danos causados pela exposição ao 

excesso deste metal apresentaram níveis aumentados de seus transcritos quando as 

células foram expostas a alta concentração de ferro. A exposição a diferentes 

concentrações de ferro também provocou variação do nível de transcritos de genes que 

codificam para proteínas associadas à virulência e patogenicidade, tais como proteínas do 

pilus tipo IV e microcinas, revelando que o stimulon do ferro em X. fastidiosa compreende 

outros genes além daqueles tipicamente associados a homeostase do ferro.  Por outro lado, 

ainda não está esclarecido como se dá a captação de ferro por X. fastidiosa, ainda que 

dados já publicados sugiram que esta bactéria produza um composto quelante de ferro com 

características de um sideróforo bacteriano (Silva-Stenico et al., 2005; Pacheco et al., 2006; 

Simionato et al., 2010) 
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3. Procedimentos experimentais 

3.1. Manutenção e cultivo de X. fastidiosa 

As culturas de células de Xylella fastidiosa cepa 9a5c (Li et al., 1999) foram feitas em 

meio complexo PW (Davis et al., 1981) modificado (PWG). O meio PWG é constituído de 

fitona peptona 4g/L; peptona de caseína com digestão tríptica 1g/L; cloreto de hemina 

0,001%; K2HPO4 1,2g/L; KH2PO4 1g/L; MgSO4.7H2O 0,4g/L; glutamina 0,4% e glicose 0,5%. 

A manutenção das culturas foi feita em placas de meio PWG-ágar (PWG-contendo ágar 

1,5%) com repiques semanais e incubação a 28°C, sendo o número de passagens 

controlado. Para o cultivo em meio líquido, as bactérias, após 7 dias de crescimento em 

meio sólido, foram transferidas para meio PWG e mantidas a 28oC com 100 rpm de agitação 

por mais 7 dias. Após esse período, as células foram submetidas a tratamentos/condições 

de cultivo variados. Estoques de células (diversas passagens) foram mantidos em PWG 

contendo 50% de glicerol em freezer a -80°C. 

3.2. Quantificação da captura de citrato férrico 

 Para avaliar a capacidade de captura de citrato férrico por X. fastidiosa cepa 9a5c, 

medimos a quantidade de ferro associada a culturas celulares como proposto por (Bronstein 

et al., 2008). Brevemente, culturas crescidas por 7 dias em meio PWG sem adição de 

ferro(meio PWG sem hemina, referido ao longo desse trabalho como meio LI, do inglês Low 

Iron, pouco ferro)  receberam citrato férrico, concentração final de ~45 µM, ou citrato de 

sódio (tratamento controle) na mesma concentração. No início do tratamento (tempo 0) e 

após 30 min e 15 h, as células foram centrifugadas, 4000 g por 10 min, e o sedimento obtido 

foi lavado com água milli-Q. O processo de centrifugação e lavagem foi repetido três vezes 

para reduzir contaminação do ferro contido no meio de cultura. As células sedimentadas 

foram então congeladas, liofilizadas e enviadas para dosagem de ferro total por 

espectrometria de emissão ótica com acoplamento de plasma induzido (ICP-AES) na 

Central Analítica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Os dados de 

concentração obtidos foram normalizados pela densidade ótica das culturas, medida a 

600nm, antes da primeira centrifugação. 

3.3. Detecção da produção de sideróforos 

A produção de sideróforos foi avaliada pelo método universal de detecção desses 

compostos, utilizando o reagente chrome azurol sulfonate (CAS), como proposto por 

(Schwyn e Neilands, 1987). Para estes ensaios, foram preparados meio PWG com o 

reagente CAS (PWG-CAS) e meio PWG-CAS com adição de 2,2’-dipiridil (DP), 
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concentração final de 200 µM (PWG-CAS-DP). O ensaio para detecção de sideróforo 

também foi realizado em meio PIM-6 (PIM6-CAS). O meio PIM-6 é um novo meio de cultivo 

recentemente desenvolvido para X. fastidiosa e que mimetiza a seiva do xilema (Michele 

Igo, University of California, Davis, dados não publicados).  

Uma pequena porção de X. fastidiosa previamente crescida em meio PWG sólido foi 

homogeneizada em meio PWG líquido, obtendo-se uma suspensão de células. Essa 

suspensão foi plaqueada nos meios PWG-CAS, PWG-CAS-DP (cepa 9a5c) e PIM-6-CAS 

(cepa Temecula). As placas foram mantidas no escuro, a 28°C, e avaliadas em relação à 

formação de um halo amarelado ao redor da colônia bacteriana, indicativo de reação de 

sideróforo produzido pela bactéria com o reagente CAS (Schwyn e Neilands, 1987). Foi 

observado formação de halo a partir de 3 dias, ficando bem evidente após 7 dias. Como 

controle negativo foi utilizada placas de meio com reagente CAS sem inoculação de 

bactéria. Nessas placas não foi observada mudança de cor decorrente de reação do 

reagente CAS.  

3.4. Curva de crescimento de X. fastidiosa em diferentes concentrações de ferro 

Para acessar a resposta de X. fastidiosa a diferentes biodisponibilidades de ferro, 

realizamos curvas de crescimento em cinco meios de cultura diferentes: 1) PWG, meio 

padrão, contém cloreto de hemina 0,001% como fonte de ferro (referido ao longo do texto 

como meio CT); 2) meio PWG padrão com adição de quelante de íon ferroso 2,2’-dipiridil, 

concentração final de 200 µM (meio NI, do inglês No Iron, sem ferro); 3) meio PWG padrão 

sem cloreto de hemina (meio LI); 4) meio PWG padrão sem adição de cloreto de hemina, 

com adição do quelante de íon ferroso 2,2’-dipiridil para  concentração final de 100 µM (meio 

VLI, do inglês  Very Low Iron, muito pouco ferro); 5) meio PWG com adição de 100 µM de 

pirofosfato férrico (meio HI, do inglês High Iron, muito ferro). Para fins de controle, a 

concentração de ferro total nos meios utilizados foi quantificada por ICP-AES na Central 

Analítica do IQ-USP.  

 Para iniciar a curva de crescimento nos diferentes meios, culturas de X. fastidiosa 

crescidas por 7 dias em meio líquido PWG foram submetidas à centrifugação por 10 min a 

4000 g, o sobrenadante foi parcialmente descartado,as células sedimentadas foram 

ressuspendidas no volume restante e rapidamente transferidas para os diferentes meios, 

sendo que o volume de células transferido era o suficiente para atingir DO600nm = 0,07 ± 

0,02. A suspensão de células na DO600nm desejada foi então separada em alíquotas de 10 

mL em tubos de poliestireno de 50 mL. Os diferentes tubos eram referentes aos sete pontos 

avaliados na curva de crescimento: 1, 3, 5, 7, 10, 14 e 20 dias.  
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 As células crescidas nos diferentes meios foram analisadas em relação à 

multiplicação celular e formação de biofilme. 

 

3.4.1. Multiplicação celular 

 Para análise de multiplicação celular foram utilizadas apenas as células 

planquitônicas. Foram realizadas leituras de densidade celular a 600nm nos pontos  0, 1, 3, 

5, 7, 10, 14 e 20 dias de cultivo das células. As leituras foram feitas em triplicata, sendo a 

DO600nm  zerada com o meio específico em que cada cultura foi crescida (Pashalidis et al., 

2005; Zaini et al., 2008b).  

 O crescimento celular também foi avaliado por análise da concentração de proteína 

total nas amostras, pelo método de Bradford (Bradford, 1976). Para tal análise, 1mL de 

células planquitônicas foi centrifugado por 10 min a 13000 rpm, e depois ressuspendido em 

tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5. As células ressuspendidas foram sonicadas, 3 ciclos de 15 

segundos de sonicação, com intervalos de um minuto entre cada sonicação. Para a 

dosagem de proteínas totais utilizou-se 10 µL do lisado celular. 

 

3.4.2. Formação de biofilme 

 Para análise de formação de biofilme foi utilizado o método de coloração com o 

reagente cristal violeta, como descrito por (Zaini et al., 2009; Fogaca et al., 2010). 

Brevemente, o biofilme depositado na interface ar-meio foi lavado com água destilada, 

corado por 20 min com o reagente cristal violeta 0,1%, lavado novamente com água 

destilada e depois removido e homogenizado em acetona/etanol em proporção 6:4. O 

homogenizado teve absorbância medida a 595 nm.  

3.5. Crescimento e formação de biofilme em meio mínimo com diferentes 

concentrações de ferro 

 O crescimento e a formação de biofilme também foram avaliados no meio mínimo 

PIM-6 contendo 100 µM de 2,2’-dipiridil (PIM-6 + DP) ou 100 µM de pirofosfato férrico (PIM-

6 + PP) para simular condição de baixa e alta concentração de ferro, respectivamente. 

Culturas de X. fastidiosa crescidas por sete dias em meio PWG líquido foram centrifugadas 

por 10 min a 4000 g e o sobrenadante foi parcialmente descartado. As células sedimentadas 

foram ressuspendidas no volume restante e rapidamente transferidas para meios novos 

referentes aos tratamentos, no caso os meios PIM-6, PIM-6 + DP e PIM-6 + PP. O volume 

de células transferido era o suficiente para que a DO600nm do meio novo ficasse com valor 

0,07 ± 0,02. O meio novo contendo células na DO600nm desejada foi aliquotado, 10 mL, em 2 
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tubos de poliestireno de 50 mL para avaliação do crescimento e formação de biofilme após 5 

e 7 dias. A multiplicação celular e a formação de biofilme foram avaliadas como descritos 

nos itens 3.5.1. e 3.5.2. 

3.6. Dosagem de exopolissacarídeos totais associados ao biofilme 

 Para dosar a concentração de exopolissacarídeos totais depositados no biofilme de 

X. fastidiosa utilizamos culturas bacterianas crescidas por 7 e 10 dias nos meio PWG, VLI e 

HI. As células planquitônicas foram removidas e o biofilme depositado na interface ar-meio 

foi mantido. O tubo foi lavado duas vezes com água milli-Q autoclavada para remoção de 

células planquitônicas restantes. Em seguida foi adicionado 3  mL de meio PWG para 

homogenizar o biofilme. O biofilme ressuspendido foi avaliado em relação à concentração 

de exopolissacarídeos pelo método do fenol-sulfúrico (Dubois et al., 1956), utilizado para 

dosagem de açúcares totais (Brummer, 2005). Para isso, uma aliquota de 1mL do biofilme 

ressuspendido foi submetida à centrifugação a 13000 g por 10 min, o sobrenadante foi 

descartado, o pellet foi lavado com água milli-Q e então utilizado no experimento. Também 

foi feita análise de densidade celular do biofilme ressuspendido através de leituras 

espectrofotométricas a 600 nm. Os dados de densidade celular foram utilizados para 

normalização dos resultados de concentração de açúcares totais no biofilme.  

3.7. Análise da morfologia do biofilme 

3.7.1. Observação em lupa estereoscópica 

 Para análise da morfologia do biofilme depositado na interface ar-meio, culturas de 

X. fastidiosa nos meios PWG, VLI e HI foram preparadas em potes de vidro estéreis 

contendo lâminas de microscopia ótica comum aderidas e mantidas submersas no meio de 

cultura (Figura 3). Após 4 dias de crescimento, as lâminas foram retiradas para observação 

do biofilme em lupa estereoscópica. Para melhor vizualização do biofilme, as lâminas 

também foram coradas com reagente cristal violeta, como descrito no item 3.5.2. 
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3.7.2. Visualização por microscopia eletrônica de varredura 

 Para análise da morfologia do biofilme por microscopia eletrônica de varredura, 

culturas de X. fastidiosa nos meios CT, VLI e HI foram preparadas em potes de vidro 

estéreis (figura 3) contendo lâminulas de borosilicato aderidas e mantidas parcialmente 

submersas no meio de cultura. Após 7 dias de crescimento, as lamínulas foram retiradas e o 

biofilme foi fixado com gluteraldeído 2,5% (v/v) por 1 h. As lamínulas foram então 

submetidas a  4 lavagens por 10 min  com tampão catecolato 0,1M pH 7,2. As amostras 

foram então gentilmente submersas em tampão tetróxido de ósmio 1% por 1 h, lavadas 3 

vezes com tampão catecolato, tratadas com ácido tânico 1% por 30 min e lavadas duas 

vezes com água deionizada. Em seguida, as amostras foram impregnadas com tetróxido de 

ósmio por 30 min, lavadas novamente com água deionizada por três vezes e desidratadas 

gradualmente pela incubação por 10 min com concentrações crescentes de etanol. Após 

secagem em ponto crítico, as amostras foram recobertas com uma camada de ~25nm de 

ouro e mantidas desidratadas até serem observadas em microscópio eletrônico de varredura 

modelo FEI Quanta FEG 250 no Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade Federal 

de São Paulo. 

3.8. Avaliação da Agregação Celular 

 A taxa de agregação celular de X. fastidiosa foi medida por decaimento da densidade 

ótica a 600nm por 4 h. Culturas crescidas por 8-10 dias (fase estacionária) em meio PWG 

foram submetidas a centrifugação a 4000 g por 10 min, ressuspendidas em pequeno volume 

de meio e transferidas para os meios PWG, VLI e HI de modo a obter alta densidade celular 

final (DO600nm = 0,8±0,1). Após 12 h de tratamento, as culturas foram normalizadas para  

Figura 3. Pote de vidro com lâminas de vidro aderidas para 
análise morfológica de biofilme de X. fastidiosa. 
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DO600nm=0,8±0,05, seguindo-se medida da DO600nm  por 4 h, em intervalos de 5 min. Os 

dados gerados foram avaliados em relação a variação de absorbância por tempo. 

3.9. Análise de expressão gênica por RT-qPCR 

3.9.1. Isolamento de RNA total 

Após exposição a condições variadas de cultivo, as células de X. fastidiosa foram 

submetidas a centrifugação a 4000 g por 10 min e o sobrenadante foi descartado. Em 

seguida o sedimento foi tratado com os reagentes TRIzol (Invitrogen) e clorofórmio 

previamente à purificação do RNA com PureLinkTMRNA Mini Kit (Life Technologies) 

seguindo instruções do fabricante. A quantificação e análise qualitativa do RNA obtido foram 

obtidas através da determinação das absorbâncias (Abs) a 260nm e 280nm em 

espectrofotômetro ND-1000 (NanoDrop Technologies), sendo que Abs260nm =1 corresponde 

a 40μg de RNA em 1 mL de solução quando a razão Abs260nm/Abs280nm 1,9. A integridade 

do RNA total foi avaliada no equipamento BioAnalyzer (Agilent), que permite a avaliação de 

amostras com concentrações de RNA entre 0,5–50 ng/μL.  

 

3.9.2. Transcrição reversa seguida de PCR quantitativa (RT-qPCR) 

 Amostras de RNA que apresentaram concentração, pureza e integridade adequadas 

foram submetidas a tratamento com RQ1 RNase-free DNAse (Promega) ou DNase I 

Amplification Grade (Invitrogen), seguindo-se as instruções do fabricante, para eliminar 

eventual contaminação com DNA genômico. Após o tratamento, as amostras foram 

submetidas a um ensaio teste de RT-qPCR para verificação da eficiência do tratamento com 

DNAse. O tratamento foi considerado eficiente quando as amostras não apresentaram 

amplificação ou apresentaram amplificação tardia, depois do ciclo 34 de reação. Amostras 

consideradas livres de DNA foram utilizadas para síntese de cDNA a partir de 4 µg de RNA 

total pré-tratado com DNAse, 2 µL de iniciadores randômicos (~210 ng), 1 µL da mistura de 

dNTP 10 mM e água livre de contaminação com RNAse para um volume final de 48 µL. A 

reação foi incubada a 65ºC durante 5 min e em seguida transferida para o gelo 

imediatamente por pelo menos 1 minuto. Em seguida foram adicionados 16 µL de tampão 5x 

para a síntese de primeira fita do cDNA, 1 µL de DTT (Ditiotreitol) 0,1 M, 1 µL de RNase 

OUT (20 U) e 1 µL (200 U) da enzima transcriptase reversa Superscript III (Invitrogen). A 

reação foi incubada a 25ºC por 10 min e em seguida a 42ºC por 50 min. A inativação da 

reação foi realizada através de incubação a 70ºC durante 15 min. O cDNA sintetizado foi 

armazenado a -20°C até o uso. Para cada reação de RT-qPCR foram utilizados 50 ng de 

cDNA, 8µL da mistura de iniciadores (direto e reverso) específicos para cada CDS (Tabela 
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1), o que corresponde a uma concentração de 800nM, e 10µL do fluoróforo (SYBR Green 

2x, Applied Biosystems).  

Os ensaios de RT-qPCR em tempo real para os genes (CDS) de X. fastidiosa cepa 

9a5c potencialmente regulados por variações na concentração de ferro no meio de cultivo 

foram realizados com iniciadores específicos visando à geração de produtos com tamanho 

de aproximadamente 150 pares de bases. Os iniciadores direto e reverso para cada uma 

das CDS selecionadas foram planejados com o auxílio do programa Primer3 (Rozen e 

Skaletsky, 2000), disponível em http://frodo.wi.mit.edu/primer3/. Os pares de iniciadores 

listados na Tabela 1 foram testados previamente em relação à eficiência e especificidade de 

amplificação. Para tal, realizamos reações de qPCR utilizando como molde DNA purificado 

de X. fastidiosa, para verificar a eficiência de amplificação; a análise das curvas de 

dissociação geradas permitiu verificar a especificidade dos pares de iniciadores. Todos os 

pares de iniciadores planejados apresentaram bom espectro de amplificação e uma curva 

de dissociação com apenas um pico (dados não mostrados), indicando que todos eram 

específicos para as sequências para as quais foram desenhados. 

 

Tabela 1. Iniciadores utilizados para as reações de RT-qPCR  
 

CDS  

XF0772 F: TGGTGTGCTTGAGTTGTGTG 
R: ACGCGTAACCCAAAAGATTC 

XF0775 F: CAATGGTTGCGTTGCTTGTG 
R: GTGCACCCCAGGAACATCAT 

XF0933 F:  CCGCCGGATGTGTTGGT 
R: TTCCAGTACAAAACGCAAATGC 

XF1038 F: GGGAGGTATTTGGTTCTACTGA 
R: CGTGTCCATGCTTGTTCATACA 

XF1726 F: GGCTGTGCATGAAGTACGAG 
R: CATGCTTGGAAGCGATGTAG 

XF2094 F: CGGTACCATCGTGTTCTCCAT 
R: GACCGTGATCATGCCGATTT 

XF2134 F: GCCAGCTTGATCTCACCACAA 
R: GTGCTGCTGGCTGTGTGACT 

XF2135 F: TTTGGAGCGCTTTTACAGTG 
R: GCTAAAGGCGCCAAAATATC 

XF2157 F: GGTGCCGAACTGATTATTCACA 
R: CAACCGCGATAACTCGTAATCAA 

XF2255 F: TGGATCACTGGACGTGTGGAT 
R: ACGAGTGTGCTTTCGATTTCG 

XF2276 F: CGTGCGTTGGTCATGTGATC 
R: CACTCTTCAATCCCCTCATCATC 

XF2347 F: ATTCAAGCGTTTGGAAGGAC 
R: ACTCCAGCCTCAAACTGACC 
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Para todas as reações foram incluídos controles negativos dos iniciadores utilizados, 

em que as reações de amplificação foram feitas sem cDNA, substituído por água Milli-Q, 

para garantir a ausência de DNA contaminante nas soluções de iniciadores. As reações de 

amplificação foram realizadas em um termociclador em tempo real (Applied Biosystems, 

modelo Gene Amp 7300), utilizando-se o seguinte programa: 2 min a 50°C, 2 min a 95ºC e 

40 ciclos de 15 segundos a 95ºC e 30 segundos a 60ºC. O software do equipamento gera 

curvas de amplificação e dissociação dos iniciadores para cada amostra analisada e oferece 

o cálculo automático do Ct (Cycle Threshold), que corresponde ao número de ciclos de 

reação realizados até que a amplificação seja detectada a partir da emissão de 

fluorescência. A quantidade de cDNA das amostras foi normalizada de acordo com a 

expressão do gene controle (dnaQ; XF2157) como descrito por (Zaini et al., 2008b).  A 

relação entre a expressão do gene de interesse e a expressão do gene controle foi 

calculada pelo método 2-ΔΔCT, conforme proposto por  (Livak e Schmittgen, 2001). Os 

ensaios foram realizados em triplicata com duas réplicas biológicas (experimentos 

independentes). 

3.11. Análises comparativas de sequências de aminoácidos ou de nucleotídios 

 As sequências de aminoácidos ou de nucleotídeos dos genes de X. fastidiosa 

selecionados para análises comparativas foram recuperadas de bases de dados tais como 

GenBank do NCBI (National Center for Biotechnology Information, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov), Xylella fastidiosa Genome Project 

(http://aeg.lbi.ic.unicamp.br/xf/), Xylella fastidiosa/Pierce's Disease Strain Genome Project 

(http://bioinfo03.ibi.unicamp.br/lbi/index.html) e The Integrated Microbial Genomes (IMG) 

(Markowitz et al., 2012).  A recuperação das sequências de interesse foi realizada através 

de buscas por similaridade utilizando-se os programas BLASTn e BLASTp disponíveis 

nestes servidores (Altschul et al., 1997). Alternativamente as bases de dados foram 

interrogadas com palavras-chave relativas a nomes de produtos gênicos associados ao 

metabolismo de ferro.  

 O alinhamento de sequências de aminoácidos ou de nucleotídeos foi realizado com o 

programa ClustalW2 (Thompson et al., 2002). 
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Análise comparativa de genes associados ao metabolismo de ferro em cepas de 

X. fastidiosa 

A anotação original do genoma de X. fastidiosa cepa 9a5c identificou mais de 60 

genes potencialmente associados com o metabolismo de ferro (Simpson et al., 2000b), os 

quais codificariam proteínas relacionadas à captação, armazenagem, utilização e regulação 

do metabolismo de ferro; em sua maioria, proteínas que utilizam ferro como cofator ou grupo 

prostético.  Entretanto, genes de biossíntese de sideróforos, os quelantes de íon férrico 

produzido por bactérias, não foram identificados. Além desses, também não foram 

identificados ortólogos dos genes fes e fhuF, que codificam, respectivamente, uma esterase 

responsável pela degradação de sideróforos do tipo catecolato e uma redutase capaz de 

remover o ferro de sideróforos do tipo hidroxamatos (Andrews et al., 2003a). O genoma de 

X. fastidiosa 9a5c também não codifica ortólogos da proteína periplasmática FecB e do 

sistema de dois componentes FecIR, relacionados a captação de dicitrato férrico. Também 

não foram identificados ortólogos de TbpA e TbpB, que são componentes do receptor de 

transferrina, uma proteína quelante de ferro extracelular de hospedeiros animais.  

Com o intuito de verificar se outras cepas de X. fastidiosa dispõem de um arsenal de 

genes relacionados a homeostase de ferro semelhante ao existente na cepa 9a5c, 

realizamos uma analise comparativa de conjunto selecionado de genes em seus respectivos 

genomas. A Tabela 2 lista os genes comparados, as 14 cepas de X. fastidiosa cujos 

genomas estão sequenciados e as similaridades observadas. Vale destacar que nesta 

análise foram incluídos os genomas de 6 cepas recentemente sequenciados em nosso 

grupo de pesquisa (Pierry, 2012; Santana, 2012), os quais ainda não estão publicamente 

disponíveis.  

As análises dos genes selecionados (Tabela 2) mostraram pouca ou nenhuma 

variação relevante entre os genomas das cepas comparadas. A conservação observada já 

era esperada, já que todas essas cepas se desenvolvem no mesmo ambiente, o xilema de 

seus hospedeiros vegetais. Esse ambiente não deve variar entre os diferentes hospedeiros 

vegetais em relação à forma como o ferro está disponível para a bactéria infectante, assim 

como em relação a variações na concentração de ferro. Os mecanismos de 

armazenamento, utilização e principalmente de captação de ferro parecem ser também bem 

conservados entre as diferentes cepas de X. fastidiosa.  
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Tabela 2. Análise comparativa de CDS relacionadas ao metabolismo de ferro em diferentes cepas de X. fastidiosa 
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CDS (9a5c) Produto predito # aa               

Captação de ferro  

XF0324  periplasmic iron binding protein 346 96 96 96 96 96 95 95 91 91 91 91 91 91 91 

XF0384  outer membrane hemin receptor (TBDR) 681 97 97 97 97 97 97 97 96 96 96 95 95 95 95 

XF0599  TonB-dependent receptor (TBDR) 759 96 96 96 96 96 96 96 95 95 95 94 94 94 94 

XF0932  ferrous iron transport protein A/FeoA 78 10

0 

10

0 

10

0 
98 

10

0 

10

0 
98 

10

0 

10

0 
98 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

XF0933  ferrous iron transport protein B/FeoB 617 91 91 91 91 91 91 90 89 89 89 89 89 89 89 

XF0934  ferrous iron transport protein C/FeoC 83 81 81 81 80 81 81 79 77 77 75 73 73 73 73 

XF1496  TonB-dependent receptor (TBDR) 683 97 97 96 97 97 97 97 96 96 T 96 95 95 95 

XF2134 ferric enterobactin receptor (TBDR) 793 10

0 

10

0 

10

0 
99 SN 99 99 98 98 98 98 98 98 98 

XF2137  ferric enterobactin receptor (TBDR) 788 94 94 94 94 94 94 94 93 93 90 93 93 93 93 

XF2713  TonB-dependent receptor (TBDR) 868 96 96 96 95 96 95 95 94 95 95 95 95 95 95 

Utilização de ferro  

XF0566  ferrochelatase 337 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

XF0771  acyl carrier protein 89 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
97 97 97 98 98 98 98 

XF1038 peptide synthase/ Acyl-coenzyme A synthetase 503 95 95 95 95 95 95 95 94 94 94 94 94 94 94 

XF1359  heme oxygenase 387 79 79 79 79 79 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

XF1512  protoporphyrinogen oxidase 275 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
99 97 98 98 99 99 99 99 

XF1726 dehydrogenase with different specificities 255 85 85 85 85 T 85 85 
N
E 

N
E 

N
E 

N
E 

N
E 

N
E 

N
E 

XF2094 multi-drug efflux transporter 1055 94 94 94 94 94 94 94 94 94 93 93 93 93 93 

XF2135 dithiol-disulfide isomerase involved in polyketide biosynthesis 223 10

0 

10

0 

10

0 
97 

10

0 

10

0 

10

0 
94 T T 95 95 95 95 

XF2232  catalase/peroxidase 743 97 97 97 97 97 97 97 96 96 96 96 T 95 95 

XF2276 peptide synthase/ Acyl-coenzyme A synthetase 547 94 94 93 92 93 94 93 92 92 92 91 91 91 91 

Armazenamento de ferro  

XF0395  bacterioferritin 154 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
99 99 99 99 

XF0961  bacterioferritin comigratory protein/ Peroxiredoxin 159 10

0 

10

0 
T T 

10

0 

10

0 
99 98 98 98 98 T 98 98 

XF1382  DNA-binding ferritin-like protein (Dps protein) 180 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
99 99 99 99 99 99 99 99 

Reguladores de expressão gênica dependentes de metal  

XF1013  Mn-dependent transcriptional regulator (DtxR family) 160 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

98 98 97 98 98 98 98 

XF2344 transcriptional regulator Fur 146 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

As similaridades das sequências de aminoácidos de CDS ortólogas identificadas no genoma das cepas indicadas relativamente à cepa 9a5c 
estão representadas em cores: verde >98%, salmão 95-98% e rosa claro 90-94%. Ausência completa da CDS está indicada em preto. CDS 
truncadas estão representadas em vermelho. As alterações de sequência nestas CDS podem refletir eventuais erros de sequenciamento. O 
número de aminoácidos do produto predito para CDS indicada (# aa) está baseado na anotação atualizada do genoma da cepa 9a5c. 
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 Como mencionado anteriormente, a captação do ferro disponível no ambiente é 

requerimento essencial para homeostase celular. Diversos mecanismos para captação do 

ferro disponível já foram descritos em bactérias, sendo que de modo geral as bactérias 

obtêm ferro do meio em forma complexada, com sideróforos, grupos heme ou proteínas, ou 

em forma livre, em que o átomo de ferro é internalizado sem que esteja associado a outras 

moléculas. Em uma mesma bactéria, a presença de diversos sistemas de captação de ferro 

reflete as diversas formas em que o ferro está disponível para a bactéria ao longo do seu 

ciclo de vida (Braun e Hantke, 2011). A composição relativamente simples de sistemas 

envolvidos no metabolismo de ferro em X. fastidiosa reflete o genoma reduzido dessa 

bactéria, adaptado às restritas condições nutricionais do fluido xilemático a partir do qual 

obtém nutrientes.  

O genoma de X. fastidiosa codifica receptores dependentes de TonB (XF0339, 

XF0384, XF0599, XF1496, XF2134, XF2137, XF2713), os quais, em outras bactérias gram-

negativas, são associadosà internalização de átomos de ferro complexado (Meidanis et al., 

2002; Chu et al., 2010; Cornelis, 2010). Além dos genes associados à captação de ferro 

complexado, X. fastidiosa também possui genes que codificam componentes do sistema de 

transporte FeoABC, que está envolvido na captação de átomos de ferro reduzido (Fe2+) livre 

em outros organismos (Andrews et al., 2003a). Assim, ao contrário de outras bactérias, 

como Pseudomonas aeruginosa, Xanthomonas spp. e Escherichia coli, X. fastidiosa 

apresenta, entre os sistemas já descritos, apenas esses dois sistemas de captação de ferro, 

o que, mais uma vez, reforça o estilo de vida restrito da bactéria. A Figura 4 destaca os 

principais sistemas bacterianos de captação de ferro já descritos, indicando os componentes 

do metabolismo de ferro potencialmente funcionais em X. fastidiosa. 

É interessante notar que X. fastidiosa vive em um ambiente oxigenado em que o 

ferro deve estar na forma oxidada altamente insolúvel, sendo necessário que esteja 

complexado para transporte. Nossa hipótese é que esta bactéria deve se utilizar 

predominantemente dos receptores dependentes do sistema de energização TonB-ExbB-

ExbD para captação de ferro. Como já mencionado, esses receptores são responsáveis pela 

captação de ferro complexado a sideróforos, grupos heme, citrato e proteínas do 

hospedeiro, tais como lactoferrina e transferrina (Noinaj et al., 2010; Krewulak e Vogel, 

2011). Como em outras bactérias, o sistema de transporte FeoABC, localizado na 

membrana interna e funcional para captação de íon ferroso, não deve ter um papel relevante 

para captação de ferro extracelular em X. fastidiosa. 
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 4.2. Avaliação da captação de ferro em X. fastidiosa  

 A estratégia majoritariamente empregada por bactérias para captação de ferro é a 

utilização de sideróforos, pequenas biomoléculas que apresentam alta afinidade por íon 

férrico. Os sideróforos são sintetizados no citoplasma, exportados para o meio extracelular e 

internalizados uma vez que estejam complexados com ferro. A maioria das bactérias já 

estudadas produz pelo menos um tipo de sideróforo, sendo que a estrutura de mais de 200 

sideróforos já é conhecida (Hider e Kong, 2010). X.fastidiosa também parece produzir um 

composto quelante de ferro que poderia corrresponder a um sideróforo (Silva-Stenico et al., 

2005; Pacheco et al., 2006; Simionato et al., 2010). Além disso, o genoma dessa bactéria 

codifica vários transportadores de sideróforos dependentes de TonB (Meidanis et al., 2002) 

(Tabela 2). 

 Nós confirmamos, através do ensaio com o reagente chrome azurol sulfonate (CAS) 

(Schwyn e Neilands, 1987), que X. fastidiosa produz sideróforos. O reagente CAS, quando 

ligado a ferro, tem cor azul. A produção e secreção de sideróforos no meio fazem com esse 

composto perca o ferro associado, e mude de cor, ficando alaranjado/amarelado. Sendo 

assim, a observação de mudança de cor em torno de colônias crescidas em meio que 
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Figura 4.  Principais sistemas de homeostase de ferro encontrados em bactéria. Os sistemas 
apresentam em vermelho não estão anotados no genoma de Xylella fastidiosa. Adaptado de 
(Zaini, 2007b). 
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contém esse reagente é indicativa da produção de sideróforos pela bactéria. Como 

mostrado na Figura 5, observamos a formação de um halo de descoloração em torno das 

colônias de X. fastidiosa, cepa 9a5c, após três dias de crescimento em meio PWG, sendo 

que o halo se torna bem evidente após sete dias de cultivo.  O halo de descolaração 

também foi observado em células transferidas para meio PWG contendo quelante de ferro 

2,2’-dipiridil (PWG-CAS-DP). Nossa expectativa era que a carência de ferro induziria maior 

captação de ferro, gerando portanto maior halo.  Porém não foi o que observamos, 

possivelmente por se tratar de uma metodologia apenas qualitativa.  

 Realizamos outros ensaios variando as condições de cultivo e pré-tratamento, tais 

como pré-incubação de X. fastidiosa cepa 9a5c  por 4 h em meio PWG com 100 µM de 

pirofosfato férrico. Em todos os ensaios, observamos halo de descoloração semelhante ao 

mostrado na Figura 5 (dados não mostrados). Também foram realizados experimentos para 

avaliar a resposta da cepa Temecula quando crescida em meio com reagente CAS, sendo 

que as culturas celulares reagiram positivamente com o composto (dado não mostrado). 

 

 

 

 

 

 

   

  Nossos resultados confirmam evidencias da literatura (Silva-Stenico et al., 2005; 

Pacheco et al., 2006; Simionato et al., 2010) de que X. fastidiosa produz compostos do tipo 

sideróforo, e que essa produção parece ser constitutiva, uma vez que a bactéria continuou 

Figura 5. Análise de produção de sideróforo pelo método universal de detecção desse tipo de 
composto utilizando o reagente chrome azurol sulfonate (CAS). A figura mostra detalhe de 
placas contendo meio PWG com o reagente CAS e a adição ou não do quelante de ferro 2,2’-
dipiridil (PWG-CAS e PWG-CAS-DP, respectivamente). A presença de um halo em torno das 
colônias bacterianas é indicativo de reação do sideróforo produzido pela bactéria com o 
reagente CAS. O controle negativo é feito em placas sem inoculação de bactérias. 
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produzindo o composto mesmo em condições em que não há carência de ferro. Caso essa 

expressão constituva seja de fato provada, a utilização de sideróforo por X. fastidiosa deve 

ser a principal forma de captação de ferro, ocorrendo continuamente mesmo em meio com 

alta quantidade de ferro, como é o meio PWG. Cabe também mencionar que o meio PWG 

tem ferro na forma hêmica, cloreto de hemina, que poderia ser internalizado diretamente por 

um receptor de membrana externa dependente de TonB especializado em captação de ferro 

hêmino, putativamente codificado pela CDS XF0384.  

 Realizamos uma tentativa de separação e caracterização química do eventual 

sideróforo produzido em meio PIM-6. Sobrenadantes de culturas de células crescidas por 

cinco dias em meio PIM-6 contendo tratamentos de carência e excesso de ferro foram 

extraídos com metanol 80% e 100% antes de serem analisados por espectrometria de 

massas. Entretanto, essa abordagem não foi bem sucedida, já que não foi possível 

identificar picos relativos a qualquer composto com características estruturais de sideróforo. 

Isso pode ter ocorrido por conta da pequena quantidade de sobrenadante utilizada para 

extração com o solvente orgânico, ou ainda devido ao próprio método de extração. 

Experimentos que se utilizem de outras abordagens devem ser testados para separação e 

caracterização do sideróforo putativamente produzido por X. fastidiosa. 

Consideramos também que X. fastidiosa possa utilizar ferro oferecido na forma de 

citrato férrico, uma vez esta é a forma em que, aparentemente, o ferro ocorre no xilema 

(Durrett et al., 2007; Kim e Guerinot, 2007; Palmer e Guerinot, 2009; Yokosho et al., 2009; 

Rellan-Alvarez et al., 2010). O citrato é um ácido orgânico com constante de afinidade por 

ferro suficientemente alta para permitir a complexação e transporte desse metal. Para 

acessar a capacidade de X. fastidiosa utilizar citrato férrico, provavelmente a fonte 

nutricional de ferro para a bactéria in planta, realizamos ensaios para avaliar sua capacidade 

de captura de ferro oferecido dessa forma. Para isso, células crescidas por 7 dias em meio 

PWG sem fonte de ferro (meio LI) receberam  ~45 M de citrato férrico. Após 30min e 15h, 

as células foram coletadas e a concentração total de ferro associado à massa celular foi 

dosada por ICP-AES.  Observamos que após 15 h de exposição ao citrato férrico (Tabela 3), 

a quantidade de ferro associado às células mais que duplicou em relação a 30 min de 

incubação com esse composto. No tratamento controle, em que foi adicionado citrato de 

sódio, ferro não foi detectado. Estes resultados sugerem que X. fastidiosa consegue 

capturar o ferro oferecido na forma de citrato férrico. 
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Tabela 3.  Avaliação da quantidade de ferro associada à massa celular de X. 
fastidiosa exposta a citrato férrico. 
 

Tempo / h 
[Fe](ppm/OD600nm) 

FeCit NaCit 

0 n.d. n.d. 

0,5 0,0476±0,0219 n.d. 

15 0,1567±0,0061 n.d. 
 

 
Células crescidas por 7 dias em meio PWG sem fonte de ferro receberam ~45 µM de 
citrato férrico (FeCit) ou ou citrato de sódio (NaCit). Após 30min e 15h, as células 
foram coletadas e a concentração total de ferro associado à massa celular foi dosada 
por ICP-AES. A concentração de ferro está normalizada pela densidade ótica das 
culturas medida pela absorbância a 600 nm. Valores apresentados como 
média±desvio padrão de duas réplicas biológicas. 

 

 

É interessante que não há anotado no genoma de X. fastidiosa genes relacionados 

ao sistema de transporte específico para citrato férrico (FecA, FecIR), como ocorre em 

Escherichia coli e em espécies dos gêneros Pseudomonas, Bordetella e Xanthomonas, 

entre outras (Braun et al., 2003). Além disso, Marshall e colaboradores (Marshall et al., 

2009) observaram que linhagens não-produtoras de sideróforos de Pseudomonas 

aeruginosa com sistema de transporte de citrato férrico interrompido por mutação no gene 

que codifica para o transportador de membrana externa (fecA) não conseguem internalizar 

citrato férrico. O mesmo foi observado em Escherichia coli por Mahren e colaboradores 

(Mahren et al., 2005). Além disso, a constante de afinidade por ferro do composto citrato 

férrico é bem mais baixa que a observada para sideróforos já caracterizados (Jones et al., 

2007), o que tornaria viável a utilização de sideróforos para captar o ferro que está sendo 

transportado no xilema na forma de citrato férrrico.  

Observamos também que citrato férrico pode ser utilizado como fonte de ferro ao 

longo do crescimento prolongado de X. fastidiosa, visto que o perfil da curva de crescimento 

não é significativamente afetado no cultivo com essa fonte de ferro (Figura 5). Os resultados 

mostrados nesta figura evidenciam que o ferro é requerimento essencial para o crescimento 

de X. fastidiosa, uma vez que nenhum crescimento foi observado na presença do quelante 

de ferro 2,2 dipiridil (meio NI).  

Ainda que a produção de sideróforos seja a estratégia mais provável para captura de 

ferro, experimentos adicionais são necessários para compreender em maior detalhe este 

mecanismo em X. fastidiosa. 
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 4.3. Busca por genes potencialmente associados à síntese de sideróforo em X. 

fastidiosa 

 Genes envolvidos diretamente no metabolismo de ferro, em geral, são regulados de 

acordo com a concentração de ferro do meio, estando entre esses os genes envolvidos na 

síntese de sideróforos (Andrews et al., 2003b; Dobson et al., 2006; Sonti e Pandey, 2010). A 

partir desta premissa, nós definimos uma lista de genes de X. fastidiosa possivelmente 

envolvidos no metabolismo de sideróforos (Tabela 4) para investigarmos seus perfis de 

expressão em resposta a carência de ferro no meio. Estes genes foram identificados através 

de análises de similaridade por BLAST e por buscas nos genomas anotados. As buscas 

basearam-se tanto em homologia de genes como em buscas de domínios usualmente 

encontrados em genes associados à síntese e utilização de sideróforos em outras bactérias.  
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Figura 6. Crescimento celular de Xylella fastidiosa medido pela absorbância a 600 nm ao 
longo de 14 dias em meios com diferentes fontes de ferro. PWG: meio padrão para 
crescimento de X. fastidiosa; NI: Meio PWG com adição de quelante de ferro 2,2’-dipiridil 
para concentração final de 200 µM; PWG + CitFer: Meio PWG sem hemina com adição de 
citrato férrico para concentração final de 28 µM. Os valores estão apresentados como 
média ± desvio padrão de uma triplicata técnica. Os dados são referentes a uma réplica 
biológica representativa de outras três. 
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Tabela 4. CDS potencialmente associadas à síntese e exportação 
de sideróforos em X. fastidiosa. 
 

CDS (cepa 9a5c) Produto Predito 

XF0772 hypothetical protein 

XF0775 hypothetical protein 

XF1038 peptide synthase 

XF1726 2,5-dichloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-diol 
dehydrogenase 

XF2094 multi-drug efflux transporter 

XF2134 ferric enterobactin receptor (TBDR) 

XF2135 polyketide synthase (DSBA oxidoreductase) 

XF2255 acetyl-coenzyme A synthetase 

XF2276 peptide synthase 

XF2347 hypothetical protein 

 

 

 As CDS XF0772 e XF0775 se encontram em um cluster gênico que contem genes 

cujos produtos estão anotados originalmente como proteínas hipotéticas. Entretanto esses 

genes apresentam similaridade com o lócus pig de Xanthomonas (e-value de 8e-69 para 

XF0772 em relação à proteína de membrana para biossíntese de xantomonadina; e-value 

de 5e-133 para XF0775 em relação à aciltransferase para biossíntese de xanthomonadina), 

envolvido na síntese de xanthomonadina, pigmento sintetizado pelos membros do gênero 

Xanthomonas. X. fastidiosa apresenta grande parte das enzimas desse cluster de 

Xanthomonas, exceto por uma halogenase responsável pelos átomos de bromo 

encontrados no pigmento em Xanthomonas. A literatura indica que X. fastidiosa não produz 

xanthomonadina (Moreira et al., 2005), apesar de não termos encontrado nenhum dado 

mais preciso mostrando a ausência de xanthomonadina ou pigmento semelhante em X. 

fastidiosa. A xanthomonadina é um aril-polieno bromado (poliquetídeo) sintetizado por um 

complexo proteico que pode ser categorizado como poliquetídeo sintase do tipo II (Goel et 

al., 2002). Poliquetídeos são metabólitos secundários que podem atuar como antibióticos, 

pigmentos e sideróforos, entre outros.  

 As CDS XF1038, XF1726, XF2255, XF2276 e XF2347 codificam para proteínas que 

apresentam domínios essenciais para a síntese de sideróforos em vários microrganismos 

(Crosa e Walsh, 2002a), como peptídeo sintases não-ribossomais e desidrogenases. A CDS 

XF2135 foi originalmente anotada simplesmente como poliquetídeo sintase. Verificamos que 

esta CDS tem similaridade com tiol-oxidoredutases envolvidas na síntese de poliquetídeos. 

Metabólitos desse tipo podem ter atividade de sideróforo em alguns organismos (Drechsel e 

Jung, 1998; Piel, 2010).  

 A CDS XF2134 é similar ao receptor de sideróforo FepA de E. coli (e-value de 1e-20). 

A CDS XF2094, anotada como uma proteína de resistência a drogas, apresentada alta 
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similaridade (e-value = 0) a MexB de Pseudomonas aeruginosa, proteína codificada pelo 

operon mexA-mexB-oprK, o qual está envolvido na exportação de pioverdina, um dos 

sideróforos sintetizados por esse organismo (Li et al., 1995). 

 O nível dos transcritos destas CDS foi avaliado, por RT-qPCR, nas células de X. 

fastidiosa, cepa 9a5c, expostas por 30 minutos a 200 µM de 2,2’-dipiridil ou 100 µM de 

pirofosfato férrico para simular, respectivamente, carência e excesso de ferro.  A eficiência 

destes tratamentos foi previamente confirmada pela verificação do aumento dos níveis de 

transcritos de XF0933, que tem sua expressão fortemente estimulada na carência de ferro 

(Zaini et al., 2008b). Não observamos variação reproduzível no nível dos transcritos de 

XF0772, XF0775, XF2094, XF2255 e XF2347 em três experimentos independentes que 

foram realizados (dados não mostrados), de forma que essas CDS foram descartadas do 

grupo de genes potencialmente envolvidos no metabolismo de sideróforos em X. fastidiosa. 

Os resultados dos ensaios de RT-qPCR obtidos para XF1038, XF1726, XF2134, XF2135 e 

XF2276 estão apresentados na figura 6. Vale destacar, que em estudos em nosso grupo 

utilizando microarranjos de DNA (Zaini et al., 2008b), a expressão das 10 CDS listadas na 

Tabela 4 ou não foi detectada ou não se verificou modulação relevante nas situações de 

carência ou excesso de ferro. 
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Figura 7. Análise da expressão de genes putativamente envolvidos na via de utilização de 
sideróforos em X. fastidiosa. Culturas de X. fastidiosa crescidas por 7 dias foram tratadas por 30 

minutos com 200 M de 2,2’-dipiridil ou 100 de pirofosfato férrico. A expressão dos genes foi 
estimada em relação a uma cultura que não recebeu tratamento algum. Os dados mostrados são 
referentes a uma réplica biológica representativa de um total de três réplicas. As barras de erro se 
referem ao desvio padrão obtido entre os Cts de cada triplicata técnica. 
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As XF1038 e XF2276 são as duas únicas peptídeo-sintases não-ribossomais 

anotadas no genoma da cepa 9a5c de X. fastidiosa. Essas enzimas são essênciais na 

síntese de grande parte dos sideróforos bacterianos, sendo as responsáveis pela 

“montagem” desses compostos (Crosa e Walsh, 2002a; Barry e Challis, 2009). Há ainda 

outra via de síntese de sideróforos em bactérias, independente de peptídeos sintases 

(Challis, 2005; Barry e Challis, 2009), mas não há no genoma de X. fastidiosa genes 

homólogos para genes envolvidos nessa via. A CDS XF1038 não teve sua expressão 

regulada pela concentração de ferro no meio, o que nos faz descartar essa CDS dentre as 

possivelmente envolvidas na via de síntese de sideróforo que X. fastidiosa putativamente 

apresenta. Entretanto a CDS XF2276 apresenta-se com nível de expressão ligeiramente 

aumentado em situação de carência de ferro (Figura 6). Esse resultado nos leva a supor 

que, se X. fastidiosa sintetiza sideróforos para captação de ferro, a peptídeo sintase 

responsável pela montagem desse sideróforo poderia ser a codificada pela CDS XF2276.  

Entre os genes que analisamos, a CDS XF1726 também apresentou resultado 

bastante promissor, com maior nível de transcritos em resposta à carência de ferro (Figura 

6). O produto predito desta CDS é short-chain dehydrogenase/reductase que tem 44% de 

similaridade com a proteína EntA, de Escherichia coli. O gene entA, além de ter sua 

expressão induzida por carência de ferro, é essencial para a síntese de enterobactina, um 

dos sideróforos produzidos por E. coli (Liu et al., 1989; Khalil e Pawelek, 2011). Sendo 

assim, a CDS XF1726 apresenta-se também como uma boa candidata para estudos 

posteriores visando entender qual seu papel no metabolismo de X. fastidiosa, principalmente 

no que tange à síntese de sideróforos, considerando sua semelhança com a proteína de E. 

coli. É importante frisar que a CDS XF1726 encontra-se em uma região de genes de 

bacteriófago, a qual não é encontrada na cepa Temecula (Varani et al., 2008). Como foi visto 

anteriormente, a cepa Temecula é proficiente na síntese de composto do tipo sideróforo pelo 

método do reagente CAS. Dessa forma, a CDS XF1726 deve ter sua importância 

relativizada no que diz respeito à síntese de sideróforos em X. fastidiosa. Pode ser que essa 

CDS não seja essencial para a síntese de composto do tipo sideróforo nesse organismo, ou 

talvez seja relevante apenas para as cepas sul-americanas. Caso isso se prove, a cepa 

Temecula necessitaria de uma enzima que suprisse a função da CDS XF1726, ou ainda, 

poderia apresentar uma via de síntese de sideróforo alternativa. 

O nível de transcritos de XF2134 (ortólogo do receptor de sideróforo FepA de E. coli)  

foi moderamente aumentado em resposta à carência de ferro (Figura 6).  Esses receptores 

são dependentes do complexo de energização Tonb-ExbB-ExbDe e têm função 

majoritamente associada à captação de sideróforos (Krewulak e Vogel, 2011). Esta CDS 

apresentou uma regulação típica para genes com essas funções, mas a baixa expressão 

relativa nos impede de inferir uma importância desse gene na homeostase de ferro em X. 
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fastidiosa. 

A CDS XF2135 (DSBA oxidoreductase) apresentou, ao contrário do esperado, 

aumento da expressão na condição de excesso de ferro (Figura 6). Este resultado nos faz 

descartar essa CDS como uma possível candidata para o processo de síntese de sideróforo 

em X. fastidiosa. 

 Assim, as CDS XF2276 e XF1726 despontam como fortes candidatas a estarem 

envolvidas na síntese de sideróforo em X. fastidiosa. Analises preliminares não encontraram 

Fur box nos promotores desses genes, apesar de esse tipo de regulação não poder ser 

descartado. Essas CDS certamente são alvos interessantes na busca da via de síntese do 

composto do tipo sideróforo que X. fastidiosa deve sintetizar para captação de ferro. Ainda, 

é interessante notar que nos organismos já estudados em relação à biossíntese de 

sideróforos, os genes de síntese, importação e exportação de sideróforo estão organizados 

em operons e/ou clusters (Crosa e Walsh, 2002b; Franza et al., 2005; Pandey e Sonti, 

2010).  Em X.fastidiosa não há qualquer operon ou cluster gênico que contenha os genes 

envolvidos nesse aspecto do metabolismo de ferro. Apesar dessa bactéria possuir genes 

que em outros organismos estão envolvidos na síntese de sideróforos, como peptídeo 

sintases, oxiredutases, desidrogenases e receptores específicos, eles estão dispersos no 

genoma. A comprovação da produção de um sideróforo por X. fastidiosa seria interessante 

por mostrar que a bactéria consegue reunir produtos gênicos codificados a partir de regiões 

distintas no genoma e que juntos são eficientes na síntese de sideróforo. 

  

4.4. Crescimento e formação de biofilme de Xylella fastidiosa crescida em carência e 

excesso de ferro 

Visando investigar em maior detalhe a resposta de X. fastidiosa a diferentes 

concentrações de ferro no meio, analisamos o perfil de crescimento e formação de biofilme 

em meios de cultura com diferentes disponibilidades de ferro.  

Inicialmente avaliamos duas condições de crescimento em carência de ferro: (1) 

meio PWG sem adição de qualquer fonte de ferro, ou seja, o ferro disponível para 

crescimento das células era o ferro traço contido nesse meio complexo (meio LI) e (2) meio 

PWG padrão com adição de 200 µM de 2,2’-dipiridil, um forte quelante de ferro (meio NI). 

Nessa concentração, esse composto quela todo o ferro disponível no meio (Zaini et al., 

2008b). As células foram crescidas por até 14 dias, sendo avaliadas em relação à 

multiplicação celular, por leituras de densidade ótica a 600 nm, e à formação de biofilme, 

pelo método do Cristal Violeta (figura 8).   
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Como pode ser observado na figura 8(A), as culturas de X. fastidiosa crescidas no 

meio LI apresentaram um perfil de crescimento muito semelhante ao observado para as 

células crescidas no meio CT (controle). Esse crescimento semelhante entre duas culturas 

que diferem unicamente pela presença da fonte de ferro no meio PWG (cloreto de hemina) 
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Figura 8. Crescimento e formação de biofilme por X. fastidiosa crescidas em condições 
de carência de ferro. (A) Crescimento celular medido por densidade ótica a 600 nm ao 
longo de 14 dias. (B) Formação de biofilme medida pelo método do Cristal Violeta, com 
medida de absorbância a 595 nm, ao longo de 14 dias. O meio LI (do inglês low iron) se 
refere ao meio PWG (controle) sem adição da fonte de ferro cloreto de hemina, enquanto 
o meio NI (do inglês no iron) se refere ao meio PWG com adição de 200 µM de 2,2’-
dipiridil, um forte quelante de ferro. Os valores estão apresentados como média ± desvio 
padrão de uma triplicata técnica. Gráficos referentes a uma réplica biológica 
representativa de outras três. 
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pode ser justificado tanto pela captação eficiente do ferro traço presente no meio LI como 

pelo ferro proveniente do inóculo usado para iniciar a curva de crescimento. O meio PWG 

tem concentração de ferro relativamente alta (~ 0,08 ppm), de modo que as células 

inicialmente crescidas nesse meio podem ter criado reservas intracelulares desse metal. Já 

as células colocadas no meio NI não apresentaram crescimento algum, ou aumento de 

formação de biofilme, ao longo do período de tratamento. O meio NI não possui ferro 

biodisponível para as células, o que justifica a ausência de crescimento observado como 

uma necessidade intrínseca de X. fastidiosa por ferro, para conseguir se multiplicar. Análises 

de unidades formadoras de colônia (UFC) mostraram que as culturas crescidas no meio NI 

permaneceram viáveis até o quinto dia de cultura (dado não mostrado), não sendo 

observado crescimento em placas de meio PWG a partir do sétimo dia de crescimento. 

Sendo assim, semelhante ao que é observado para a grande maioria das bactérias, 

confirmamos que ferro é um metal essencial para o crescimento e desenvolvimento do 

biofilme de X. fastidiosa. 

Em relação à formação de biofilme, observa-se um aumento na deposição de 

biofilme nas culturas crescidas no meio LI, quando comparado com o meio PWG. As células 

presentes no biofilme bacteriano apresentam uma alta vantagem adaptativa, uma vez que o 

biofilme está associado tanto a uma maior capacidade das células de obter nutrientes do 

meio como a uma maior eficiência de detoxificação do microambiente (Nishino et al., 2007; 

Rodrigues et al., 2008a; Caserta et al., 2010b). A baixa concentração de ferro no meio PWG 

sem hemina, quando comparada com o meio PWG padrão, pode ser o estímulo necessário 

para que as células produzam mais biofilme e, assim, consiguam lidar melhor com a 

condição nutricional do meio.  

Dados da literatura já haviam mostrado que, quando crescida em meio complexo 

não-definido, X. fastidiosa  não necessita de uma fonte de ferro para suportar seu 

crescimento, ou seja, a bactéria é proficiente na captação do ferro traço contido no meio 

(Chang e Donaldson, 1993). Nossos resultados reforçam esta observação, visto que a 

bactéria consegue crescer bem em meio PWG sem hemina (meio LI). Já foi observado em 

trabalhos anteriores que meios muito pobres que não recebiam fonte de ferro, ou meios 

definidos também sem fonte de ferro, não suportam o crescimento dessa bactéria. Além 

disso, a adição de fonte de ferro ao meio complexo aumenta a taxa de crescimento da 

bactéria (Chang e Donaldson, 1993; Almeida et al., 2004). 

Os meios NI e LI, com as respostas observadas para crescimento e formação de 

biofilme, não se mostraram como condição experimental interessante para avaliar a 

resposta de X. fastidiosa à carência de ferro, haja visto que o primeiro não suporta o 

crescimento da bactéria e o segundo não apresenta uma limitação real para as culturas 

celulares. Posto isso, propusemos um terceiro meio carente em ferro. Esse meio é baseado 
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no meio PWG padrão sem adição de fonte de ferro, com adição de 100 µM de 2,2’-dipiridil, 

metade da concentração utilizada no meio NI. Esse meio foi denominado VLI, do inglês Very 

Low Iron (muito pouco ferro). Paralelamente, analisamos o crescimento de X. fastidiosa em 

meio com alta concentração de ferro, o qual era de  meio PWG padrão com adição de 100 

µM de pirofosfato férrico, denominado meio HI, do inglês High Iron (alto ferro), elevando em 

100x a concentração de ferro (~ 8 ppm). Embora com uma concentração de ferro bastante 

elevada, o meio HI permite bom desenvolvimento das culturas bacterianas (Zaini et al., 

2008b; Fogaca et al., 2010). A figura 9 mostra o perfil de crescimento, formação de biofilme 

e acúmulo de proteína total por X. fastidiosa ao longo de 20 dias de crescimento nos meios 

CT, VLI e HI. O baixo crescimento observado para as células de X. fastidiosa crescidas no 

meio VLI, uma condição de forte carência de ferro, reforça a importância desse nutriente 

para o crescimento e desenvolvimento dessa bactéria. A forte inibição de crescimento no 

meio com pouco ferro biodisponível é observada tanto na fase planquitônica (figura 9A) 

como na fase séssil, visto pela baixa formação de biofilme nessas culturas (figura 9B). Os 

dados de acúmulo de proteína total (Figura 9C) reforçam os dados de crescimento 

planquitônico.   Pode-se observar que, apesar de as culturas de X. fastidiosa crescerem 

menos e formarem menos biofilme, elas se adaptaram à condição ambiental, pois 

mantiveram o comportamento tipicamente observado em culturas bacterianas: inicialmente 

as células passam por uma fase lag, de baixo crescimento (0 a 3 dias, aproximadamente), 

depois entram em fase estacionária, na qual há um aumento na taxa de crescimento (0 a 7 

dias, aproximadamente), e depois começam a entrar em fase estacionária, na qual as 

células reduzem a taxa de crescimento e tendem a assumir uma forma mais séssil (7 dias 

em diante). Os dados de formação de biofilme (fase séssil) corroboram a entrada em fase 

estacionária. O meio VLI apresentou-se como condição ótima para estudos 

fisiológicos/moleculares da carência de ferro em X. fastidiosa, uma vez que ele gera uma 

situação de carência de ferro, mas ainda suporta algum crescimento bacteriano (Figura 9A). 

No meio com alta concentração de ferro (HI), observamos que as culturas de X. 

fastidiosa responderam muito bem ao excesso nutricional de ferro, apesar dos possíveis 

efeitos tóxicos causados pela alta concentração desse metal. O crescimento total, como 

pode ser observado na figura 9A, não apresenta uma diferença significativa entre o 

tratamento padrão e o tratamento com alto ferro, ou seja, o crescimento planquitônico das 

culturas é bem parecido, dado suportado pelos resultados de acúmulo de proteína total 

(figura 9C). Uma vez que as células de X. fastidiosa apresentaram um perfil de crescimento 

em meio com alto ferro muito próximo, se não igual, ao das crescidas em meio controle, 

espera-se que essas células estejam contendo o potencial efeito tóxico causado pelo 

excesso desse metal. O ferro livre em solução pode entrar em reações químicas que 

finalmente geram espécies reativas de oxigênio (EROs), moléculas tóxicas para  
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Figura 9.  Crescimento e formação de biofilme por X. fastidiosa em carência e excesso de ferro. 
(A) Crescimento celular medido por densidade ótica a 600 nm ao longo de 20 dias. (B) Formação 
de biofilme medida pelo método do Cristal Violeta, com medida de absorbância a 595 nm, ao longo 
de 20 dias. (C) Dosagem de proteínas totais pelo método de Bradford ao longo de 20 dias. O meio 
VLI (do inglês very low iron), situação de carência de ferro, se refere ao meio PWG sem a fonte de 
ferro cloreto de hemina com adição de 100 µM do quelante de ferro 2,2’-dipiridil. O meio 
“PWG+PP”, situação de excesso de ferro, se refere ao meio PWG com adição de 100 µM de 
pirofosfato férrico. Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão de uma triplicata 
técnica. Gráficos referentes a um réplica biológica representativa de outras três. 
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biomoléculas (Cabiscol et al., 2000; Touati, 2000). Uma forma eficiente encontrada por 

bactérias para lidar com o problema de toxicidade de ferro se dá através de um conjunto de 

proteínas globulares, as ferritinas e as proteínas semelhantes a ferritina, proficientes no 

armazenamento de ferro. As ferritinas são encontradas em todos os reinos, sendo que em 

bactérias são encontradas três diferentes proteínas: proteínas Dps, proteínas ligantes 

inespecíficas de DNA; bacterioferrritina, encontradas apenas em eubactérias; ferritina, 

encontrada em procariotos e eucariotos. Apesar de essas proteínas formarem famílias 

evolutivas distintas, elas mantiveram muitas características estruturais e funcionais 

(Andrews, 2003; Smith, 2004).  

No genoma de X. fastidiosa, cepa 9a5c, encontramos uma CDS que codifica para 

uma proteína Dps (XF1324), além de uma para bacterioferritina (XF0395). Essas proteínas 

podem estar desempenhando algum papel relevante no armazenamento de ferro nas 

condições estudadas, de forma que será interessante verificar o papel das mesmas dentro 

da homeostase de ferro nessa bactéria, suas relações com o armazenamento de ferro e 

proteção contra estresse oxidativo, como já foi observado para algumas bactérias (Smith, 

2004; Boughammoura et al., 2012; Reddy et al., 2012). Entretanto, como X. fastidiosa não 

deve experienciar excesso de ferro ao longo do seu ciclo de vida in planta, no contexto 

apresentado, a importância dessas proteínas semelhantes à ferritina para a adaptação e 

virulência da bactéria não podem ser discutidas. Em um estudo com mutantes de Dickeya 

dadantii para bacterioferritina e ferritina foi apontada a relevância da bacterioferritina para a 

virulência dessa bactéria, apesar de não ser observado para o mutante fenótipos de 

suscetibilidade em relação a deficiência de ferro ou extresse oxidativo (Boughammoura et 

al., 2008). Não há estudos sobre a relevância das proteínas semelhantes à ferritina 

encontradas em X. fastidiosa para a homeostase de ferro e para o processo de adaptação e 

virulência dessa bactéria in planta.  

Para verificar a repetibilidade dos resultados de crescimento em baixo ferro e 

estímulo à formação de biofilme em alto ferro, foram realizadas culturas de X. fastidiosa por 

cinco e sete dias no meio mínimo PIM-6 com adição de quelante de ferro 2,2-dipiridil e de 

pirofosfato férrico nas mesmas concentrações dos meios VLI e HI, respectivamente. As 

culturas foram avaliadas em relação à multiplicação celular por quantificação de proteínas 

totais pelo método de Bradford e à formação de biofilme pelo método do Cristal Violeta 

(Bradford, 1976; Zaini et al., 2008b; Fogaca et al., 2010). Os resultados estão apresentados 

na figura 10. 

Como pode ser observado na figura 10, as células crescendo em meio PIM-6 

apresentam a mesma resposta observada para culturas em meio PWG padrão quando em 

condições de carência e excesso de ferro. O resultado reforça a noção de que a resposta 

apresentada por X. fastidiosa deve-se mais à variação da concentração de ferro no meio do 
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que a fatores específicos do meio. 

Em relação à formação de biofilme pelas culturas crescidas nos meio VLI e HI, 

observa-se que as culturas estudadas em meio com alto ferro, a partir do sétimo dia de 

crescimento, apresentam acúmulo de biofilme bem maior do que as culturas crescidas em 

meio padrão. Dependendo da réplica biológica essa diferença se mantém até o vigésimo dia 

de crescimento, podendo ser equalizada após o 14° dia de tratamento. O que se observa 

indubitavelmente é que, no intervalo que vai do fim da fase exponencial de crescimento até 

o completo estabelecimento da fase estacionária, as culturas em alto ferro formam mais 

biofilme. As células crescidas no meio VLI formaram bem menos biofilme que o controle, 

mais uma vez reafirmando a necessidade de concentrações suficientes de ferro para o 

desenvolvimento normal da cultura (Figura 9B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maior formação de biofilme nas células crescidas em meio com alta concentração 

de ferro foi também investigada quanto à morfologia do biofilme formado e das colônias  
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componentes. Para isso foram preparadas culturas de X. fastidiosa em que as células foram 

crescidas em garrafas com lâminas de vidro aderidas (Figura 3) contendo os meio HI, VLI e 

CT. As culturas celulares depositaram seu biofilme em uma linha longitudinal nas lâminas de 

vidro coladas na garrafa, sendo essa lâmina utilizada para análises em lupa estereocópica 

(Figura 11).  

O padrão de deposição de mais biofilme nas culturas crescidas em meio com alta 

concentração de ferro (HI) é facilmente observado pela análise em lupa em menor aumento. 

No maior aumento, as imagens mostram que não é possível ter definição de colônias nas 

células crescidas em meio com alto ferro. Esses dados reforçam o forte estímulo da alta 

concentração de ferro para a deposição de biofilme por X. fastidiosa. 

O biofilme de culturas crescidas nos meios supracitados também foi avaliado por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), para verificar se os tratamentos empregados e 

os resultados observados eram perceptíveis em relação à morfologia de células e estrutura 

do biofilme (Figura 12).  

A análise das imagens de microscopia eletrônica (Figura 12) mostra que os 

tratamentos aos quais as células foram expostas não induziram alterações estruturais no 

biofilme. As células crescidas em meio VLI parecem apresentar o biofilme um pouco menos 

estratificado, mas essa diferença é muito sutil para ser discutida. Por outro lado, 

observamos que o tratamento de alta concentração de ferro fez com as células do biofilme 

apresentassem estruturas finas e alongadas, semelhantes a pilus do tipo 4 (T4P), ou pilus 

longo, os quais não foram observadas nos outros tratamentos. T4P são estruturas 

responsáveis em bactérias por locomoção independente de flagelo, ou movimentação do 

tipo twitching (Wall e Kaiser, 1999; Proft e Baker, 2009). Essa estrutura foi apontada como 

sendo importante para a formação do biofilme em um grande número de bactérias, inclusive 

Figura 11. Análise em lupa estereoscópica de biofilme de X. fastidiosa depositado em lâminas de 
vidro após crescimento em ausência (meio VLI) e excesso (meio PWG+PP, ou meio HI) de ferro. 
O meio PWG é o padrão. O biofilme foi observado após quatro dias de crescimento em garrafas 
de vidro com lâminas de vidro presas. A) Visualização no maior aumento; B) Visualização no 
menor aumento. As barras de escala correspondem a 0,2 cm nas duas imagens. 
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Figura 11. Microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) de biofilme 
depositado por Xylella fastidiosa em 
lamínulas de borosilicato após 
crescimento por quatro dias em meio 
com excesso de ferro (A, meio HI), 
carência de ferro (B, meio VLI) e  em 
meio PWG padrão (C, meio CT) de 
ferro. A barra de escala corresponde a 
2,5um nas três imagens.  
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Erwinia amylovora, um patógeno de plantas (O'Toole e Kolter, 1998; Bechet e Blondeau, 

2003; Paranjpye e Strom, 2005; Shime-Hattori et al., 2006; Jurcisek e Bakaletz, 2007; Li et 

al., 2007; Varga et al., 2008; Koczan et al., 2011). Em um trabalho anteriormente realizado 

em nosso grupo de pesquisa analisando o perfil de expressão gênica nas mesmas 

condições de alta concentração de ferro utilizadas nesse trabalho, observou-se que X. 

fastidiosa aumenta a expressão de genes envolvidos na formação de T4P nessa condição 

(Zaini et al., 2008b). Ainda assim, a alta formação de T4P, um complexo proteico que parece 

ser relevante para a virulência de X. fastidiosa (Meng et al., 2005; De La Fuente et al., 

2007), observada em altas concentrações de ferro é um resultado muito intrigante. Que tipo 

de estratégia embasa a resposta observada por X. fastidiosa em concentrações de ferro 

muito altas, as quais a bactéria provavelmente não encontra ao longo do seu ciclo de vida, e 

qual a relevância dessa resposta para a bactéria são apontamentos interessantes que 

devem ser investigados mais a fundo. 

Também avaliamos se a adesão entre células (aglutinação celular avaliada como 

descrito no item 3.8 da sessão Procedimentos Experimentais) seria afetada por variações na 

concentração de ferro, o que poderia refletir na deposição do biofilme. Infelizmente não foi 

possível correlacionar maior aglutinação com a exposição a maior concentração de ferro no 

meio. A exposição de culturas de X. fastidiosa a altas concentrações de ferro por um período 

de pelo menos 12 h não afetou o perfil de aglutinação celular  (dados não mostrados). 

Apesar de não podermos descartar a influência do ferro na adesão entre células de X. 

fastidiosa, esse aspecto do processo de montagem de biofilme em X. fastidiosa parece ser 

menos relevante dentro da resposta observada de aumento de formação de biofilme nas 

culturas crescidas em alta concentração de ferro. 

O reagente cristal violeta, utilizado para quantificação de formação de biofilme, é um 

ligante inespecífico para uma série de biomoléculas, sendo utilizado para quantificação de 

biofilme pela sua elevada capacidade de ligação a exopolissacarídeos, principais 

componentes da matriz extracelular que compõe o biofilme. Dessa forma, a alta deposição 

de biofilme observada para as células crescidas no meio HI poderia ser devida a um 

estímulo à produção de exopolissacarídeos no biofilme, mais do que à multiplicação celular 

no biofilme. Para avaliar a veracidade dessa hipótese, realizamos experimentos de 

quantificação de açúcares totais associados ao biofilme de células crescidas por 10 dias nos 

meios HI e VLI. A quantificação de açúcares totais foi realizada pelo método do fenol-

sulfúrico (Dubois,1968), método já utilizado anteriormente por outros grupos de pesquisa 

para quantificação de EPS no biofilme de X. fastidiosa (Rodrigues et al., 2008b; Cruz et al., 

2012). Os resultados obtidos estão apresentados na figura 13.  

Como pode ser observado, as células crescidas em meio HI acumularam 

virtualmente a mesma quantidade de exopolissacarídeos totais na fração do biofilme em 
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relação às crescidas no meio padrão PWG. Isso descarta a possibilidade que o resultado 

observado de elevado acúmulo de biofilme em altas concentrações de ferro seja referente à 

deposição de mais matriz extracelular do que por multiplicação e deposição celular no 

biofilme. 

Estudos anteriores apontam variações na resposta de formação de biofilme 

influenciadas pela concentração de ferro no meio de crescimento de bactérias. Em culturas 

de P. aeruginosa e E. coli o aumento da concentração de ferro diminui a formação de 

biofilme (Musk et al., 2005; Yang et al., 2007; Rowe et al., 2010). Por outro lado, trabalhos 

com P. aeruginosa e B. cepacia mostram que culturas crescidas em meio com ferro em 

excesso às necessidades nutricionais das bactérias aumentam a produção de biofilme 

através de sinalização para a mudança da fase móvel para a séssil, ou seja, biofilme 

(Berlutti et al., 2005; Moreau-Marquis et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

Pseudomonas aeruginosa e Burkholderia cepacia são patógenos oportunistas 

normalmente associados a pacientes com fibrose cística (Govan e Deretic, 1996; Eberl e 

Tummler, 2004; Zemanick et al., 2011). Essas bactérias colonizam o muco que se acumula 

no trato respiratório dos pacientes, um ambiente que apresenta altas concentrações de ferro 

(Reid e Kirov, 2004; Reid et al., 2007; Moreau-Marquis et al., 2008). Dessa forma, o estímulo 

à formação de biofilme em altas concentrações de ferro favorece o estabelecimento da 

infecção por esses patógenos em pacientes com fibrose cística; de fato, evidências apontam 
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Figura 13. Acúmulo de açúcares totais associados ao biofilme de X. fastidiosa 
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que P. aeruginosa, nesse ambiente, existe mais na forma de biofilme do que 

plaquitonicamente (Reid et al., 2009). 

Em X. fastidiosa o estímulo à formação de biofilme observado em altas 

concentrações de ferro não deve ser encontrado pela bactéria in planta, uma vez que a 

bactéria passa toda sua história de vida em ambientes com baixa concentração de 

nutrientes. Isso deve acontecer mesmo enquanto a bacteria estiver no inseto vetor, já que 

esse inseto se alimenta exclusivamente de fluído xilemático. A maior formação de biofilme 

observada pode ser uma estratégia adaptativa encontrada pelas culturas de X. fastidiosa 

para lidar com uma concentração de ferro bem acima de suas necessidades nutricionais, 

como já visto que o biofilme é eficiente na detoxificação do microambiente (Nishino et al., 

2007; Rodrigues et al., 2008a; Caserta et al., 2010b). Observa-se nas curvas de crescimento 

e de formação de biofilme que após o 14° dia de crescimento, as culturas em meio controle 

e com alto ferro tendem a igualar a quantidade de biofilme depositada. Sendo assim, o ferro 

em altas concentrações pode estar estimulando antecipadamente a formação de biofilme, a 

qual ocorre mais acentuadamente em fase estacionária, ou ainda pode estar apenas 

facilitando a montagem do biofilme, em nível estrutural, haja vista que muitos cátions 

inorgânicos já foram relacionados a papéis estruturais no biofilme (Hall-Stoodley et al., 2004; 

Song e Leff, 2006; Cruz et al., 2012). Dessa forma, mais experimentos são necessários para 

evidenciar qual a base molecular do efeito da alta concentração de ferro no estímulo à 

formação de biolme em X. fastidiosa, e assim tentar entender melhor a relevância biológica 

do resultado obtido.  

Interessantemente observamos que há um aumento na concentração de 

exopolissacarídeos totais nas células crescidas no meio VLI (figura 13), apesar de essas 

células crescerem menos e formarem menos biofilme quando crescidas nesse meio de 

cultura, como já foi visto (figura 9).  A carência de ferro provavelmente gera uma resposta 

nas células de aumento de deposição de matriz extracelular, ou pelo menos dos 

exopolissacarídeos (EPS) componentes dessa matriz. Esse tipo de resposta de estímulo à 

produção de EPS por baixas concentrações de ferro já foi observado em Aggregatibacter 

actinomicetecomitans, Staphylococcus epidermidis e Corynebacterium diphtheriae (Deighton 

e Borland, 1993; Moreira et al., 2003; Amarasinghe et al., 2009). Nos parece que essa é a 

primeira vez que esse tipo de resposta é observada em uma bactéria fitopatogênica. 

Os exopolissacarídeos são os principais componentes da matriz extracelular que 

compõe o biofilme. Juntamente com DNA, proteínas e outras biomoléculas, eles formam a 

base estrutural na qual as células bacterianas estão localizadas (Frolund et al., 1996; 

Flemming e Wingender, 2001; Flemming e Wingender, 2010). Os EPS têm ampla gama de 

funções, como formação de barreira estrutural; retenção de água, compostos orgânicos e 

íons inorgânicos; fonte de nutriente; e coordenação de proteínas extracelulares. Entretanto, 
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os EPS estão principalmente envolvidos na adesão e estruturação do biofilme (Flemming e 

Wingender, 2010; Petrova e Sauer, 2012). Em P. aeruginosa e Caulobacter crescentus, os 

EPS são essenciais para a mudança de fase móvel para uma séssil, aderida (Caiazza e 

O'Toole, 2004; Caiazza et al., 2007; Li et al., 2012), sendo que para várias bactérias os EPS 

são essenciais para montagem do biofilme (Watnick e Kolter, 1999; Danese et al., 2000; 

Byrd et al., 2009). 

Em bactérias fitopatogênicas, como Pantoea stewartii, também se observa que a 

produção adequada de EPS é importante para adesão e estruturação do biofilme. Para essa 

bactéria, assim como para Ralstonia solanacearum, um fitopatógeno que coloniza o xilema 

de plantas assim como X. fastidiosa, os EPS foram associados tanto ao desenvolvimento de 

sintomas pelo hospedeiro, como ao aumento da adaptação e colonização pelas bactérias 

(Morris e Monier, 2003). Mutantes de genes do operon gum de Xanthomonas spp., o qual é 

responsável pela síntese do exopolissacarídeo componente do biofilme, apresentaram 

perda de virulência in planta (Denny, 1995; Morris e Monier, 2003; Rigano et al., 2007). É 

importante frisar que o gênero Xanthomonas pertence a família das Xanthomonadacea, 

juntamente com X. fastidiosa. Essas bactérias são muito próximas evolutivamente. Os 

genes putativamente envolvidos na via de síntese do exopolissacarídeo de X. fastidiosa 

apresentam alta similaridade com os dessa via de síntese em Xanthomonas, de forma que 

os exopolissacarídeos dessas duas bactérias deve ser parecidos estruturalmente (da Silva 

et al., 2001). 

A observação de que X. fastidiosa aumenta a concentração de exopolissacarídeos 

totais no biofilme quando crescida em meio com pouco ferro pode estar simulando uma 

resposta da bactéria a uma condição encontrada por ela em sua história de vida. O fluido 

xilemático do qual as células bacterianas obtém seus nutrientes é meio muito pobre em 

nutrientes. As células de X. fastidiosa podem estimular a síntese de exopolissacídeos do 

biofilme quando in planta, aumentando sua adaptabilidade ao meio. Os EPS produzidos 

podem ajudar na adesão e estruturação do biofilme dessa bactéria, e aumento a 

colonização do hospedeiro, assim como já visto em outras bactérias fitopatogênicas. Ainda, 

já foi teorizado que os EPS podem ter importante papel na ligação e estabilização de 

enzimas extracelulares, como as que são usadas por X. fastidiosa para degradação da 

parede celular de tecidos do hospedeiro e espalhamento dentro do mesmo. Dessa forma, 

uma baixa concentração de ferro no xilema pode ser um gatilho importante para a 

expressão desse fator de virulência, EPS, pela bactéria no hospederio vegetal, aumentando 

sua capacidade de adaptação e infecção das plantas. 
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5. Considerações finais 

 A grande maioria das bactérias, assim como os outros seres vivos, utilizam o ferro 

em uma variedade de processos metabólicos centrais e intermediários, colocando esse 

metal na lista dos nutrientes essenciais para o desenvolvimento da vida (Andrews et al., 

2003a; Andrews, 2010; Chu et al., 2010). A relevância desse metal para o ciclo de vida de X. 

fastidiosa, uma bactéria fitopatogênica, havia sido abordada anteriormente em relação ao 

efeito desse metal na expressão de genes e em relação à utilização de sideróforos por essa 

bactéria (Zaini et al., 2008b; Simionato et al., 2010). No presente trabalho expandimos o 

conhecimento sobre o processo de captação de ferro por X. fastidiosa assim como 

avaliamos a influência de diferentes concentrações desse metal no crescimento e formação 

de biofilme por essa bactéria. 

 X. fastidiosa coloniza o xilema das plantas em que vive, podendo causar doença em 

hospedeiros suscetíveis ou apenas viver como uma bactéria endofítica que parece não 

causar nenhum problema ao hospedeiro (Chatterjee et al., 2008b; Janse e Obradovic, 

2010). Já foi apontado que, no xilema de plantas, o principal meio de transporte de ferro se 

dá através de citrato férrico (Durrett et al., 2007; Kim e Guerinot, 2007; Palmer e Guerinot, 

2009; Yokosho et al., 2009; Rellan-Alvarez et al., 2010). Propusemos um experimento em 

que avaliamos a capacidade de X. fastidiosa capturar citrato férrico após a mesma crescer 

por sete dias em meio em que não havia sido oferecido nenhuma fonte de ferro. 

Observamos que, de fato, a quantidade de ferro associado à massa celular aumenta ao 

longo das primeiras 15 h em que o experimento foi realizado. Interessantemente, X. 

fastidiosa não apresenta em seu genoma qualquer sistema de captação de ferro 

complexado com citrato, como ocorre com grande parte das bactérias. Dessa forma, se 

citrato férrico é a fonte nutricional de ferro para a bactéria in natura, e ela consegue capturar 

ferro que o mesmo é oferecido complexado a esse ácido orgânico, espera-se que X. 

fastidiosa tenha algum meio de captação do ferro que está sendo oferecido.  

 Análises do genoma dessa bactéria mostram uma composição relativamente simples 

em relação a sistemas de captação de ferro. Essa bactéria apresenta receptores 

dependentes de TonB, relacionados à captação de ferro complexado, e também o sistema 

FeoABC, responsável pela captação de íon ferroso livre (Andrews et al., 2003a; Noinaj et al., 

2010). Como o ferro apresentado à bactéria no xilema, um ambiente oxigenado, está na 

forma férrica, o mesmo deve ser retirado do citrato férrico e internalizado para o espaço 

periplasmático através de alguma molécula com alta capacidade de complexação de íon 

férrico, um sideróforo. Sideróforos são pequenas biomoléculas com altíssima afinidade por 

ferro sintetizadas por muitas bactérias como estratégia de captação de ferro (Chu et al., 

2010). Realizamos experimentos de detecção de produção de sideróforos putativos pelo 
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método do reagente CAS (Chrome Azurol Sulfonate), universalmente utilizado para esse 

tipo de análise (Schwyn e Neilands, 1987). X. fastidiosa reagiu positivamente com o 

reagente CAS, indicando que essa bactéria provavelmente sintetiza sideróforo(s). A 

utilização de sideróforos nesse caso seria essencial, visto o contexto genômico e ambiente 

em que a bactéria obtém o ferro de sua dieta, podendo ser elencados como um importante 

fator de virulência para essa bactéria caso se comprove a produção desse tipo de composto. 

Procuramos no genoma de X. fastidiosa, cepa 9a5c, por genes potencialmente envolvidos 

na utilização de sideróforos e avaliamos a expressão relativa desses genes em condições 

de carência e excesso de ferro. 

Dentro dos genes analisados, dois apresentaram padrão de regulação característico 

para genes envolvidos em captação de ferro, uma vez que tiveram tendência de aumento de 

expressão em carência de ferro. Esses genes foram os referentes às CDS XF1726, um 

desidrogenase muito semelhante a EntA, proteína essencial para síntese do sideróforo 

enterobactina de E. coli (Liu et al., 1989; Khalil e Pawelek, 2011), e XF2276, um peptídeo 

sintase não-ribossomal, classe de enzimas responsáveis pela montagem de sideróforos em 

bactérias (Crosa e Walsh, 2002b). Esses genes apresentam como alvos interessantes para 

pesquisas posteriores buscando comprender a relevância dos mesmos para captação de 

ferro através de sideróforos em X. fastidiosa. 

Avaliamos também a resposta de crescimento de X. fastidiosa a meios com 

diferentes concentrações de ferro refletindo uma situação de carência e uma de excesso 

nutricional desse metal. Culturas de X. fastidiosa crescidas em meio com pouco ferro 

cresceram menos e formaram menos biofilme, mostrando a importância desse metal para o 

metabolismo dessa bactéria. Quando a bactéria foi cultivada em meio em que o ferro foi 

totalmente quelado por altas concentrações de quelante 2,2’-dipiridil não foi observado 

crescimento da bactéria, ou mesmo aumento da formação de biofilme acima de um nível 

basal, mais uma vez reforçando a importância do ferro para desenvolvimento de X. 

fastidiosa. Já culturas de Xylella crescidas em meio com alta concentração de ferro 

cresceram no mesmo nível que as culturas crescidas em meio PWG controle, descartando a 

possibilidade de que as altas concentrações de ferro impostas poderiam gerar efeitos 

tóxicos para as células. Interessantemente, observou-se que as culturas em meio com alta 

concentração de ferro depositaram mais biofilme que as culturas em meio controle no 

período de 6-14 dias, aproximadamente, sendo que essa diferença era bastante perceptível 

em 7 dias de crescimento.  

Na tentativa de entender melhor essa resposta de maior acúmulo de biofilme nas 

culturas crescidas em meio com alta concentração de ferro analisamos morfologicamente o 

biofilme depositado em lâminas de vidro quando essas culturas eram crescidas em meio 

com alto ferro, além de em meio padrão e com baixa concentração de ferro. As análises 
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mostram que, após quatro dias de crescimento, o biofime depositado em lâmina por células 

crescidas em alta concentração de ferro além de ser maior em quantidade, não apresentava 

definição de colônias, o biofilme era depositado como um “tapete de células”, ao contrário do 

observado para as células crescidas em meio padrão ou com baixa concentração de ferro. 

Dessa forma, ficou reforçada a noção de que a alta concentração de ferro estava 

estimulando a deposição de mais biofilme por X. fastidiosa. O biofilme depositado por 

culturas de Xylella crescida nos meio padrão, com baixo ferro e com alto ferro também foi 

analisado por microscopia eletrônica de varredura (MEV) na tentativa de identificarmos 

alguma diferença morfologia entre as culturas. Entretanto, as células crescidas nos 

diferentes meios apresentaram-se muito parecidas. 

Finalmente, avaliamos a concentração de açucares totais associados ao biofilme da 

culturas de Xylella crescidas nos meios de estudo para acessar indiretamente a deposição 

de exopolissacarídeos totais, principais componentes do biofilme de bactérias (Flemming et 

al., 2007; Flemming e Wingender, 2010). A maior deposição de biofilme observada nas 

culturas crescidas em meio com alta concentração de ferro poderia ser resultado de mais 

matriz exopolossicarídeo do que, de fato, à deposição e multiplicação de biofilme total. 

Observou-se que as culturas crescidas em alto ferro apresentaram virtualmente a mesma 

quantidade de exopolissacarídeos totais associados ao biofilme do que as culturas crescidas 

em meio controle. Dessa forma, fica claro que a alta concentração de ferro estimulou a 

deposição de mais biofilme pelas culturas devido à multiplicação e deposição celular. Esse 

resultado pode estar refletindo uma estratégia de detoxificação de microambiente 

apresentada por bactérias no biofilme (Nishino et al., 2007; Rodrigues et al., 2008a; Caserta 

et al., 2010b), por conta das altas concentrações de ferro, que poderiam ter efeito tóxico. 

Ainda, a resposta observada pode estar refletindo um efeito estrutural que o ferro, assim 

como outros cátions como Ca2+ e Mg2+, podem desempenhar, facilitando a formação do 

biofilme (Hall-Stoodley et al., 2004; Song e Leff, 2006; Cruz et al., 2012). Como X. fastidiosa 

não encontra altas concentrações de ferro ao longo do seu ciclo de vida é difícil discutir a 

relevância biológica do resultado observado. Mais estudos são necessários para 

comprender melhor a resposta observada de aumento de formação do biofilme em altas 

concentrações de ferro. 

O ensaio de dosagem de exopolissacarídeos totais apresentou um resultado muito 

interessante para as culturas crescidas em meio com pouco ferro. Essas culturas, apesar de 

crescerem menos e formarem menos biofilme, depositaram cerca de duas vezes mais 

exopolissacarídeos totais na fração do biofilme que as crescidas em meio controle ou com 

alta concentração de ferro. Esse resultado se mostra muito interessante se considerarmos 

que X. fastidiosa vive em um ambiente com baixa concentração de nutrientes, entre eles o 

ferro. O meio com baixa concentração de ferro, uma vez simulando o ambiente do xilema 
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em que a bactéria se desenvolve, aponta um estímulo à produção de exopolissacarídeos 

por X. fastidiosa. Essa resposta já havia sido observada para outras bactérias, mas nunca 

para uma bactéria fitopatogênica. Os exopolissacarídeos são a base estrutural do biofilme, 

conferindo coesão estrutural para o biofilme (Flemming et al., 2007; Flemming e Wingender, 

2010). Para X. fastidiosa os exopolissacarídeos parecem ter função relevante para a 

estruturação do biofilme, principalmente no que tange a adesão e estruturação do biofilme. 

Ainda, esses compostos podem servir para ligar e estabilizar enzimas extracelulares, como 

as utilizadas por X. fastidiosa em seu processo de infecção, assim como servir de nutrientes 

para essa bactéria (Roper et al., 2007a). Dessa forma, a concentração de ferro, como 

mostrado anteriormente por Zaini e colaboradores (2008), apresenta-se como um estímulo 

relevante para a expressão de fatores de virulência de X. fastidiosa, envolvendo desde a 

alteração do perfil de expressão de genes como os referentes a proteínas que compõem 

pilus tipo IV ou a toxinas bacterianas (colicinas) até o estímulo da produção de 

exopolissacarídeos, componentes do biofilme, um dos principais fatores de virulência de X. 

fastidiosa (Roper et al., 2007a; Chatterjee et al., 2008b; Janse e Obradovic, 2010). 
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