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RESUMO 
 

Bacteriocinas são proteínas antimicrobianas produzidas por bactérias com 

importante papel na ecologia microbiana. Neste trabalho foram avaliados a 

produção e os efeitos destas proteínas numa fração da comunidade bacteriana 

de citros, pertencente aos gêneros Methylobacterium e Curtobacterium, isolada 

de Citrus sinensis (laranjeiras - plantas saudáveis, sintomáticas para CVC, 

assintomáticas para CVC) e Citrus reticulata (tangerina). Foi observada, para 

ambos os gêneros, uma alta freqüência de isolados produtores de bacteriocinas 

na comunidade endofíticas avaliada. Foi observado que esta freqüência foi 

maior em populações provenientes de plantas assintomáticas para CVC e em 

plantas de tangerina. Em Methylobacterium, as populações obtidas de plantas 

de tangerina e de plantas sintomáticas para CVC apresentaram uma maior  



 
 

XII 
 

freqüência de isolados produtores de bacteriocinas. Por outro lado, a população 

de Curtobacterium provenientes de plantas sintomáticas para CVC, apresentou 

a menor freqüência de isolados produtores bacteriocina. Proteínas de 3 

isolados de C. flaccumfaciens foram parcialmente caracterizadas 

bioquimicamente, permitindo a sua classificação como bacteriocinas que foram 

denominadas de endoficinas. Uma destas bacteriocinas, a endoficina L foi 

escolhida para ser melhor caracterizada. A endoficina L parcialmente purificada 

apresentou um peso molecular estimado de 14 kDa e atividade in gel, e atingiu 

seu nível máximo de produção na fase estacionária e foi ativa contra bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo patógenos humanos e de plantas. 

Para a caracterização do gene envolvido na produção desta bacteriocina uma 

biblioteca, em cosmídeo, de fragmentos de DNA com 40 kb foi construída e um 

clone exibindo atividade bacteriocinogênica foi subclonado e parcialmente 

seqüenciado. Esta análise revelou um operon de 2,0 kb consistindo de pelo 

menos três genes preditos envolvidos na produção desta bacteriocina. Análises 

in silico sugeriram que a endoficina L deva ser uma bacteriocina do tipo toxina 

que pode ser uma candidata em potencial como agente no controle biológico de 

X. fastidiosa e outros fitopatógenos. Os resultados obtidos sugerem que, 

quando C. flaccumfaciens produtores de bacteriocinas estão presentes em 

plantas de citros podem inibir X. fastidiosa. Por outro lado, o crescimento de X. 

fastidiosa parece ser favorecido pela presença de Methylobacterium a qual 

produz bacteriocinas contra Curtobacterium. A primeira interação poderia ser  
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mediada por bacteriocinas como a endoficina L. Sugere-se uma interação 

cíclica entre tais microrganismos. O conhecimento da interação entre tais 

bactérias endofíticas representa um avanço no entendimento dos aspectos 

ecológicos da interação planta-microrganismo.  
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SUMMARY 
 

Bacteriocins are antimicrobial proteins produced by bacteria, which play a 

role in microbial ecology. In this work we examined the bacteriocin production 

and it effects under a citrus bacterial communities belonged to Curtobacterium 

and  Methylobacterium genera isolated from Citrus sinensis (sweet orange- 

uninfected, symptomatic, CVC-asymptomatic) and Citrus reticulata (tangerine) . 

We found a high levels of bacteriocin production for both genera, these 

frequencies were higher in asymptomatic and tangerine plants. The highest 

production frequencies for Methylobacterium strains were from tangerine  and 

symptomatic plants. C. flaccumfaciens strains from symptomatic plants 

presented the lowest bacteriocin frequency. Proteins from three strains of C. 

flaccumfaciens were partially biochemically characterized and further classified 



 
 

XV 
as bacteriocins termed endophycins. One of them the endophycin L, was picked 

for deep investigation. The endophycin L partially purified had a molecular 

weight  estimated of 14 kDa and exhibited in gel activity. Endophycin L 

production started at the exponential phase and reached its highest point during 

the stationary phase. It was capable of inhibiting the growth of Gram-positive 

and Gram-negative bacteria, incluiding several human and plant pathogens. In 

order to characterize the related to this bacteriocin production. One cosmid 

clone containing a 40-Kb fragment from a genomic library of C. flaccumfaciens 

was selected for its bacteriocinogenic ability The fragment was subcloned and 

DNA sequencing revealed a 2-kb operon consisting of at least three putative 

genes related to endophycin production. In silico analyses suggested that 

endophycin L is a toxin-like bacteriocin, this bacteriocin could be a potential 

candidate as biological control agent against X. fastidiosa and other plant 

pathogens. The data indicated that when C. flaccumfaciens producers are 

present it inhibits X. fastidiosa, conversely X. fastidiosa growth seems to be 

favored by Methylobacterium species and the first interaction could be mediated 

by endophycins, such as endophycin L. Thus, we suggest a cyclic interaction 

among these microorganisms. We demonstrated that knowledge of the 

interaction among those endophytic bacteria represent an advance about plant-

microorganism ecological aspects.  
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1 INTRODUÇÃO   

 

A Clorose Variegada dos Citros (CVC) foi descrita como uma nova doença 

em citros no Brasil em 1987 (Rosseti et al., 1990). Somente mais tarde foi 

detectado que o seu agente causal era uma bactéria fastidiosa e restrita ao xilema, 

denominada Xylella fastidiosa. (Brlansky & Hartung, 2002) As perdas econômicas 

geradas por essa doença, ao longo desta quase duas décadas, podem ser  

estimadas em 6 bilhões de reais, uma vez que as perdas anuais causadas pela 

CVC, na agroindústria do citrus, são de R$ 300 milhões (Pashalidis et al., 2005). 

Infelizmente, até o momento não há uma forma de controle especifico contra o 

patógeno, fazendo-se necessário à implantação de estratégias de manejo em 

pomares contaminados, tais como a obtenção de novas mudas sadias e de poda, a 

fim de se evitar a disseminação da doença (Fundecitros, 2002). Em sistemas de 

produção agrícola intensiva, como a citricultura, um setor que gera anulamente ao 

país cerca de 1,5 bilhões de dólares em divisas por ano, a proteção contra fatores 

biológicos que influenciem de forma adversa na eficiência do cultivo, na qualidade 

microbiológica e comercial da cultura têm grande significância (Cesconetto, 2004). 

Diante da emergência da agricultura sustentável, métodos de controle têm sido 

reestruturados e revistos na última década. Assim, a importância de se fazer uso 

de métodos não-nocivos ao ambiente, bem como daqueles que são seguros do 
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ponto de vista higiênico-alimentar, têm enfatizado os métodos de proteção 

baseados em agentes de origem biológica (Foldes et al., 2000). Dessa forma, os 

agentes biológicos com propriedades antagonistas têm recebido considerável 

atenção no controle de doenças de plantas, como alternativa aos pesticidas 

químicos. As bactérias que habitam as plantas estão expostas a microambientes 

altamente competitivos como a interface solo-raiz ou rizosfera, a filosfera e o 

sistema vascular. Nestes ambientes, as bactérias freqüentemente competem por 

nutrientes e nicho (Parret et al., 2003). Como conseqüência, tais organismos 

necessitam desenvolver ferramentas para a competicão intra e interespecífica, tais 

como a produção de antibióticos, enzimas degradativas e bacteriolíticas e 

bacteriocinas (Dong et al., 2004). Na competição por nutriente, por exemplo, a 

habilidade em produzir bacteriocinas confere uma distinta vantagem às bactérias que 

habitam o mesmo ambiente. Em plantas de citros, X. fastidiosa divide seu nicho 

ecológico com bactérias de diferentes gêneros como Bacillus, Burkholderia, 

Curtobacterium, Enterobacter, Methylobacterium, Pantoea, entre outros (Araújo et al., 

2002) Neste microambiente, acredita-se que tais bactérias sejam capazem de interagir 

entre si, de forma antagônica ou sinérgica. O presente trabalho teve como objetivo (i) 

identificar e determinar a freqüência de produção de substâncias antagonísticas do tipo 

bacteriocina, por linhagens de Curtobacterium flaccumfaciens e Methylobacterium spp. 

endofíticas de citros, (ii) examinar os efeitos destas sobre a comunidade bacteriana de 

citros, (iii) analisar a interação destes endófitos produtores destas substâncias com X. 

fastidiosa (iv) selecionar bactérias endofíticas produtoras de bacteriocina capazes de 

inibir de X. fastidiosa in vitro (v) caracterizar a proteína da bacteriocina responsável por 

esta inibição e (vi) identificar os genes que codificam tal  bacteriocina.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 O problema da Clorose Variegada dos Citros 

 

Há 25 anos, o Brasil é o maior produtor mundial de citros. É responsável 

por mais de 35% da produção de frutos, 53% do suco de laranja e 80% do suco 

concentrado distribuído no mercado mundial, movimentando anualmente mais 

de 5 bilhões de reais (de Souza et al., 2003; Cesconetto, 2004). Entretanto, 

dados de 2001 têm mostrado que 36% dos pomares produtivos no estado de 

São Paulo estavam apresentando sintomas da Clorose Variegada dos Citros 

(CVC), conhecida também por “amarelinho”. (Fundecitros, 2002). No estado de 

São Paulo, cerca de 5 milhões de árvores sintomáticas são destruídas 

anualmente (Brlansky & Hartung, 2002). Em citros, os sintomas da CVC 

incluem clorose intervenal (Figura 1a), redução no tamanho da folha, frutos 

duros e menores (Figura 1c). Em folhas maduras, são observados ainda 

pequenos pontos marrons na face inferior, na região correspondente à área 

clorótica na face superior (Figura 1b). Esta área pode com a evolução da 

doença, tornar-se marrom escura ou necrótica (Alves, 2003; Rosseti & De 

Negri, 1990). Os aspectos econômicos mais importantes da CVC dizem 
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respeito à maturação precoce dos frutos com a redução do tamanho dos 

mesmos, e principalmente o enrijecimento da casca, que pode causar danos às 

máquinas utilizadas na produção de suco, tornado tais frutos não-comerciáveis 

(Brlansky & Hartung, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 - Aspectos sintomatológicos da Clorose Variegada dos Citros em 

folhas e frutos de laranja. A e B, folhas sintomáticas. Em C, vê-se 

fruto sadio à esquerda, ao lado de fruto sintomático à direita (Parra 

et al., 2003) 
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2.1.2 Xylella fastidiosa como o agente causal da CVC 

 

A CVC é causada por Xylella fastidiosa, uma bactéria Gram-negativa, 

sem motilidade, limitada ao xilema (Rosseti et al., 1990; Brlansky & Hartung, 

2002, Chen et al., 2005). Ela é transmitida naturalmente por insetos sugadores 

(Hemiptera: Cicadellidae) que se alimentam da seiva bruta do xilema (Araújo et 

al., 2002). Em citros esta bactéria é capaz de infectar especialmente laranjas-

doce, mas outros hospedeiros como tangerina, tangores1, tangelos2 e limão são 

observados (Laranjeira et al., 1998).   

Segundo Alves (2003) ainda há divergências no que diz respeito a 

patogenicidade de X. fastidiosa em citros. Contudo,  a hipótese mais bem aceita 

foi proposta Hopkins em 1995. De acordo com o autor, X. fastidiosa leva a 

disfunções no sistema condutor de água em plantas de citros. O principal 

mecanismo de patogenicidade seria a falta de translocação de água e 

nutrientes devido à oclusão de vasos do xilema pelos agregados bacterianos os 

devido a deposição de pectina e de goma fastidiana (Souza, 2002), em conjunto 

com reações de resistência da própria plantas. A reação de resistência mais 

comum das plantas de citros a CVC, seria a formação de tiloses3 pelo 

hospedeiro, resultando em estresse hídrico (Alves, 2003, Fry & Milholland, 

1990). Outras reações de resistência da planta à entrada do patógeno 

bacteriano também observadas são a formação de cristais de cálcio em vasos, 

 1 Planta híbrida de citros produzida pelo cruzamento de plantas de tangerina (Citrus reticulata)   
     com plantas de laranja (Citrus sinensis).   
2  Planta híbrida de citros produzida pelo cruzamento de plantas de tangerina (Citrus reticulata)  
      com pomelo (Citrus paradisi).  
3 Supercrescimento de células parenquimáticas para dentro da parede de um vaso, levando ao  
      entupimento parcial ou total do lúmem do mesmo.   
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que possivelmente levariam à destruição das membranas da pontuação, 

causando cavitação nos vasos com embolia (Alves, 2003; Shultz & Matthews, 

1988).  

Segundo Costerton & Irvin (1981), a formação de agregados de células 

de X. fastidiosa dever-se-ia à liberação de polissacarídeos extracelulares que 

facilitariam a adesão célula-célula. 

De acordo com Alves (2003) e Leite et al. (2002), a ocorrência de plantas 

com deficiências nutricionais, ainda que apresentem poucos vasos oclusos, 

pode ser devida à presença per se de agregados de X. fastidiosa. Tais 

agregados poderiam funcionar como uma rede atraindo íons nutrientes para si 

nestas plantas afetadas. 

Os mecanismos de patogenicidade de X. fastidiosa em citros foram um 

dos enfoques do projeto Genoma Funcional de X. fastidiosa da Agência de 

Fomento à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Este projeto trouxe 

novas e valiosas informações a respeito dos importantes mecanismos desta 

doença.  Em especial, Souza et al. (2005) apontam que a formação do biofilme 

por X. fastidiosa dentro dos vasos da planta com posterior bloqueio no sistema 

de água é causa da patogenicidade desta bacteria em citros. 
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2.2 Interação entre bactérias endofíticas e X. fastidiosa 

 

As bactérias endofíticas foram descobertas por Darnel em 1904. Desde 

então, pesquisadores têm definido endófitos de várias formas, as quais 

dependem da perspectiva de onde estes endófitos têm sido isolados e 

estudados (Tan & Zou, 2001, Lodewyckx et al., 2002). Contudo, de acordo com 

Strobel & Daisy (2003), a definição mundialmente aceita para endofíticos, e 

bem estabelecida por Bacon & White (2000), é de que bactérias endofíticas são 

aquelas isoladas de tecidos vegetais internos sem causar nenhum dano 

imediato ao hospedeiro.  

O estudo da interação entre bactérias endofíticas e patógenos de citros 

teve início em 1996, quando Araújo e colaboradores publicaram os resultados 

do primeiro isolamento de bactérias endofíticas de porta-enxertos de citros. As 

principais bactérias endofíticas isoladas neste trabalho foram Alcaligenes sp., 

Bacillus spp., Burkholderia cepacia, Curtobacterium flaccumfaciens, 

Enterobacter cloacae, Methylobacterium extorquens, e Pantoea agglomerans 

(Araújo et al., 2001). Somente no início desta década, Araújo (2000) avaliou a 

associação entre a comunidade bacteriana endofítica de Citrus sinensis 

(Laranja Natal) e a presença de plantas resistentes a CVC, por técnicas 

moleculares e microbiológicas. O autor observou que a bactéria endofítica 

Curtobacterium flaccumfaciens foi isolada principalmente de plantas escape ou 

assintomáticas, enquanto que Methylobacterium spp. foi isolada principalmente 
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de plantas doentes. Pela primeira vez, foi cogitada a possibilidade do controle 

biológico da CVC por meio de tais bactérias. 

Recentemente, Araújo e colaboradores (2002) estabeleceram hipóteses 

a respeito da interação entre bactérias endofíticas e X. fastidiosa suportadas 

por experimentos in silica, in vitro, e in planta. Segundo os autores, a CVC 

poderia desempenhar um papel no estabelecimento de Methylobacterium spp. 

na planta hospedeira. Esta hipótese seria endossada pela análise da 

diversidade de Methylobacterium spp. pois este gênero foi o mais 

freqüentemente isolado de plantas sintomáticas. Além disso, Araújo e 

colaboradores observaram um efeito sinergístico de Methylobacterium spp. no 

crescimento de X. fastidiosa (Dados não publicados). Por outro lado, a 

presença da bactéria endofítica C. flaccumfaciens em tecidos internos de 

plantas assintomáticas de citros, que hospedam X. fastidiosa, poderia estimular 

a produção de compostos ou elicitar, de alguma forma, um aumento na 

resistência destas plantas a X. fastidiosa. Assim, este endófito poderia estar 

limitando o estabelecimento de X. fastidiosa em plantas assintomáticas. 

Contudo são necessários mais estudos para se compreender melhor os 

mecanismos envolvidos neste processo. 
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2.2.1 Bactérias endofíticas e seu uso no controle biológico 

 

 O uso de bactérias endofíticas de diversos hospedeiros vegetais no 

controle biológico de patógenos microbianos, insetos e nematóides, em culturas 

de importância econômica, tem sido amplamente estudado nos últimos 30 anos 

(Araújo et al., 2000; Hoitink & Boehm, 1999). O controle biológico de doenças 

causadas por Erwinia carotovora sp. carotovora em repolho chinês no Japão 

tem sido realizado utilizando-se linhagens endofíticas de Erwinia carotovora 

(Kyeremeh et al.,1999; Kikumoto, 2000). Plantas de tomate e de canola 

infectadas com Fusarium oxysporum sp. lycopersici e Verticillium dahliae  foram 

protegidas de qualquer infecção por bactérias endofíticas isoladas de canola 

(Nejad & Johnson, 2000). Em batatas, doenças causadas por Clavibacter 

michiganensis têm sido controladas por diferentes bactérias endofíticas 

(Chanway, 1998). Nesta mesma cultura, têm se buscado novas bactérias 

endofíticas para o controle de doenças causadas por fungos (Berg et al., 2005).  

Actinobactérias endofíticas têm sido utilizadas no controle biológico de doenças 

causadas por Rhizoctonia solani e Gaeumannomyces graminis var. tritici em  

trigo, com ótimos resultados em campo (Coombs et al., 2004). Já em milho, 

uma série de diferentes bactérias endofíticas dos gêneros Arthrobacter, 

Azotobacter, Pseudomonas e Bacillus demostraram serem bons antagonistas 

no biocontrole de Fusarium verticillioides (Cavaglieri et al., 2004). Pseudomonas 

endofítica de cebola demonstrou controlar o patógeno Botrytis cinerea, assim 
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como levar à promoção de crescimento em plantas de videira (Barka, et al., 

2002). Constantemente isolam-se diferentes bactérias endofíticas com potencial 

para o controle doenças em culturas importantes e espera-se um futuro ainda 

mais promissor para o controle biológico com tais organismos. 

 

2.3 O Gênero Curtobacterium 

 

As bactérias do gênero Curtobacterium ocorrem naturalmente em plantas 

(Mocali et al., 2003; Behrendt et al., 2002, Zinniel et al., 2002), ainda que 

algumas espécies possam ser encontradas no solo (Koneva & Kruglov, 2001) e 

em petróleo cru (Lizuka & Komagata, 1965) e mais recentemente foi detectada 

como espécime clínica humana (Funkle et al., 2005). Tais bactérias  

apresentam-se em culturas frescas, como bastonetes Gram-positivos, 

pequenos, curtos e irregulares de tamanho aproximado de 0,4 – 0,6 µm x 0,6 – 

0,3 µm. Podem se arranjar em pares ou células únicas, mas freqüentemente 

apresentam uma formação em V. Apesar de serem Gram-positivos, células em 

culturas antigas se descoram facilmente. Usualmente apresentam motilidade 

por flagelo do tipo peritríquio. Não produzem esporos ou grânulos 

metacromáticos. Mostram-se como colônias lisas, brilhantes e convexas, 

usualmente amarelas ou laranjas em ágar nutriente, nas suas temperturas 

ótimas de 25ºC a 30ºC. São aeróbios obrigatórios, catalase positivos e 

considerados quimiorgatróficos, mas este não é necessariamente seu único 
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requisito nutricional. Apresentam metabolismo respiratório, produzindo 

pequenas quantidades de ácido a partir de glicose (Garrit, 2004). 

 

2.3.1. Curtobacterium flaccumfaciens 

 

O gênero Curtobacterium compreende, no seu stricto sensu, seis 

espécies: C.albidum, C.citreum, C.flaccumfaciens, C. luteum, C. plantarurm e C. 

pusilum (Garrit, 2004). As espécies fitopatogênicas de C. flaccumfaciens são 

divididas, até o momento, em seis patovares. O sétimo e novo patovar foi 

sugerido recentemente por Young et al. (2004), mas ainda não está 

regulamentado pela Comissão Judicial de Nomenclatura Bacteriana. Segundo 

Dye et al. (1980), patovar é uma linhagem ou um conjunto de linhagens com 

características iguais ou semelhantes, que podem ser diferenciadas em níveis 

infrasubespecíficos de outras linhagens da mesma espécie ou subespécie, 

tendo por base a distinta patogenicidade a um ou mais hospedeiros vegetais. 

Tais divisões em C. flaccumfaciens ocorrem para propósitos de quarentena, 

uma vez que estes patovares podem causar doenças vasculares em feijão e 

soja (pv. flaccumfaciens), beterraba (pv. betae), tulipas (pv. oortii). Podem 

também causar cancro em euforbiaceas (pv. poinsettiae) (Garrit, 2004), além de 

doenças em espinafre (pv. basellae) (Guo, et al., 2003), beterraba açucareira 

(pv. beticola) (Chen et al., 2003) e Ilex opaca (pv. ilicis) (Young et al., 2004). 
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Em meio sólido, isolados de C. flaccumfaciens apresentam-se como células 

móveis, amarelas, laranjas ou rosadas, capazes de hidrolizar caseína e 

assimilar ácidos como lático, málico e glucônico (Garrit, 2004). Além disso, 

mostram atividade celulolítica, sendo capazes de utilizar fibras naturais, tais 

como linho e sisal, como fonte de carbono (Lednicka et al., 2000). 

Isolados de C. flaccumfaciens são encontrados como endófitos em vasos 

do xilema de laranja-doce, tangerina (Araújo et al., 2002) e limão (Gardner et 

al., 1982), sendo também capazes de colonizar a endosfera de plantas jovens 

de batata (Krechel et al., 2003) e a filosfera de amendoim (Jacobs & Sundim, 

2001), ervas daninhas (Vidaver, 1982), beterraba (McQuilken et al., 1993) e 

trigo (Legard et al., 1994). Esta bactéria foi ainda identificada no intestino de 

uma múmia-mastodonte de doze mil anos (Rhodes et al.,1998) e na árvore de 

acer do Canadá (Acer saccharum) durante a extração do xarope desta árvore 

(Lagacé et al., 2004). 

 

2.3.2 O status corrente da genética de C. flaccumfaciens 

 

Apesar da espécie C. flaccumfaciens já ter sido descrita por Hedges 

desde o início do século passado (Collins & Jones, 1983) existem poucos 

estudos sobre os aspectos genéticos desta bactéria. C. flaccumfaciens é um 

organismo com alto conteúdo de G+C em seu genoma: 71-73mol% (Döpfer et 

al.,1982). O exato conteúdo ainda não está bem estabelecido, uma vez que os 



 
 

13 

estudos de hibridação DNA-DNA foram realizados ainda nos anos 80. Além 

disso, esta bactéria faz parte da grande gama de procariotos que ainda não 

tiveram seu genoma seqüênciado. A análise filogenética desta espécie a 

enquadra como pertencente à classe Actinobacteria, da ordem Actinomycetales 

e da família Microbacteriaceae (Garrit, 2004). 

Conforme dito anteriormente, pouco se sabe sobre os aspectos 

genéticos desta espécie. Somente 38 seqüências de nucleotídeos estão 

disponíveis em bancos de dados de acesso público, como o GeneBank®, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Nucleotide (06 junho 2005) nos 

Estados Unidos. Das 38 seqüências, 61% foram introduzidas últimos três  anos. 

Contudo, somente dois acessos correspondem a genes. O gene cpn60, 

(no.AY263152) (Tabela 1) que codifica a proteína putativa chaperonina 60, com 

provável função de chaperona na célula (Hill et al., 2004). Entretanto, não há 

relatos sobre a clonagem deste gene, tampouco sobre a purificação desta 

proteína. Este gene pertence a C. flaccumfaciens pv. flaccumfaciens. O 

segundo gene, cuja seqüência foi introduzida em 2005 (acesso no. AJ84795) 

corresponde ao gene gyrB, o qual codifica a subunidade B da DNA girase de C. 

flaccumfaciens pv. poinsettiae (Richert et al., 2005). De uma forma geral, a 

maioria (60%) destas seqüências referem-se a linhagens patogênicas 

pertencentes aos seis patovares já descritos anteriormente. Os demais 

correspondem a isolados de diversos ambientes como rizosfera, filosfera, nave 

espacial (La Duc et al., 2003), entre outros. Apenas duas seqüências são de 



 
 

14 

isolados endofíticos, sendo um de citros (acesso no. AY081209) e outro de 

batata (acesso no. AJ581989). 

 

Tabela 1. Seqüências de nucleotídeos depositadas no GeneBank®, relativas a 

C. flaccumfaciens 

 

Tipo de seqüência Número País(es) de origem 

16S rRNA 

parcial ou completa 

16 Alemanha, Brasil, China,  EUA e Itália 

 Investigação genômica 6 Itália 

Região intergênica 

16-23S rRNA 

6 China, Itália 

Iniciadores de PCR  

(a jusante e a montante) 

6 Itália 

23S rRNA 1 Desconhecido 

Seqüência desconhecida 1 Brasil 

Gene cpn60 – 

chaperonina 60 

1 Canadá 

Gene gyrB - subunidade B 
da DNA girase  

1 Alemanha 

Total 38 6 
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2.3.3 Aplicações e potencialidades de C. flaccumfaciens 

 

Análises fisiológicas e enzimáticas de C. flaccumfaciens nos dão 

evidências de que estes organismos podem ser um grupo em potencial para 

busca de metabólitos e enzimas (Dworkin, 2003). A grande maioria dos dados 

disponíveis encontra-se nos patovares C. flaccumfaciens como por exemplo, C. 

flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, que é capaz de hidrolizar esteróides e 

poderia ser útil na transformacão destes (Charney, 1966). Os C. flaccumfaciens 

pv. betae produzem glicopeptídeos capazes de potencializar a síntese de 

interferon por células peritoneais, em camundongos BALB/c (Zaczynska et al., 

1992). Outras bactérias identificadas como C. flaccumfaciens podem acumular 

grânulos de polifosfato e mostram atividade de adenilato quinase e polifosfato 

glinoquinase (Bark et al.,1993). Estas características poderiam ser aplicadas no 

complexo processo para a remoção de fosfato biológico do lixo (Dworkin, 2003). 

A estratégia mais provável para o uso prático de C. flaccumfaciens está 

relacionada a seu modo de vida endofítico. Os endófitos são aqueles 

microrganismos capazes de habitar os biótopos chamados plantas superiores. 

Eles são considerados um reservatório para novos metabólitos secundários, 

oferencendo um potencial para a exploração médica, industrial e 

particularmente agrícola (Strobel & Daisy, 2003). Atualmente, tais organismos 

estão sendo vistos como uma proeminente fonte de produtos naturais bioativos, 

especialmente porque há inúmeros endófitos que ocupam uma imensa gama de 
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nichos biologicamente únicos, situados nos mais variados ambientes (Owen & 

Hundley, 2004). Assim, estes fatores biotípicos parecem ser importantes na 

seleção dos endófitos pelas plantas hospedeiras, uma vez que esses fatores 

podem governar o caráter inovador e a atividade de produtos associados aos 

microrganismos endofíticos (Strobel & Daisy, 2003). Em resumo, o simples fato 

de estas bactérias colonizarem uma série de culturas (Elbeltagy et al., 2000; 

Zinniel et al., 2002) sugere que possam ser usadas em aplicações futuras como 

na obtenção de enzimas degradativas para o controle de certas doenças em 

plantas e outros produtos úteis como aqueles responsáveis por promover o 

crescimento vegetal (Hallmann et al., 1997).  

Utilizando-se desta estratégia, poder-se-ia permitir uma melhoria nas 

capacidades das plantas sem que estas necessitem da integração de DNA 

estranho ao seu genoma (Zupan & Zambryski, 1995). Por outro lado, os 

Curtobacterium endofíticos poderiam também ser vistos como possíveis vetores 

de genes para a construção de plantas transgênicas, ainda que se necessite de 

mais estudos nesta área (Dworkin, 2003). 

 

2.4 Bacteriocinas  
 

As bacteriocinas são definidas de forma simples como proteínas 

biologicamente ativas que apresentam motivos com modo de ação bactericida 

(James et al., 1991). Contudo, esta família protéica inclui uma diversidade 

enorme de proteínas dos mais diversos tamanhos, mecanismos de ação e de 
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imunidade (Riley & Wertz, 2002). Tais proteínas têm sido encontradas em todos 

os grandes grupos de bactérias e, dentro das espécies, dezenas ou mesmo 

centenas de diferentes tipos de bacteriocinas são produzidas. Segundo 

Klaenhammer (1988), 99% de todas as bactérias produzem pelo menos um tipo 

de bacteriocina. Porém, a única razão pela qual estas não têm sido isoladas, é 

o fato de que poucos pesquisadores têm procurado por elas.   

As primeiras bacteriocinas descobertas por Gratia  em 1925 foram as 

colicinas de Escherichia coli (Cursino et al., 2002a). Desde então, estas são 

tidas como o modelo para o estudo das bacteriocinas. De uma forma suscinta, 

as colicinas são capazes de matar uma célula sensível, por um processo que 

envolve ligação a um receptor, entrada na célula e ação bactericida. Esse 

mecanismo bactericida pode envolver a inibição da parede bacteriana, ação 

nucleásica ou formação de poro na membrana da bactéria (Cursino et al., 

2002a). As bactérias colicinogênicas são especialmente protegidas contra as 

colicinas por produzirem de forma constitutiva uma proteína de imunidade, que 

se liga a colicina, inativando-a.  

Sendo E. coli uma bactéria Gram-negativa, muitas das bacteriocinas de 

outras bactérias Gram-negativas em muito se assemelham `as colicinas. Após o 

descobrimento das bacteriocinas em bactérias Gram-positivas, outras novas 

características foram inseridas nesta diversa família de proteínas. 
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2.4.1 Bacteriocinas de bactérias Gram-positivas 

 

Klaenhammer (1993) dividiu  as bacteriocinas de bactérias do ácido 

lático em quatro classes, de acordo com sua estrutura e características 

bioquímicas. Contudo, esta definição pode perfeitamente ser aplicada a outras 

bactérias Gram-positivas (Hu, 2003). Assim, as bacteriocinas de bactérias 

Gram-positivas  podem ser divididas em classes I, II, III e IV. As bacteriocinas 

da classe I são pequenos peptídeos que agem na membrana e que possuem o 

aminoácido modificado lantionina (e por tal chamadas de lantibióticos). Tais 

peptídeos sofrem extensas modificações pós-traducionais antes de serem 

exportadas da célula. Tais modificações incluem desidratação de resíduos de 

serina e treonina originando didehidroalanina (Dha) e didehidrobutirina (Dhb), 

respectivamente e adição de resíduos de cisteínas via grupamentos SH em 

ligações C=C de Dha e Dhb. As bacteriocinas da classe I podem ainda ser 

subdivididas em A, B e C, de acordo com o seu modo de ação. Dentro desta 

classe se destaca a bacteriocina nisina, descoberta em 1928 (Roger, 1928). A 

nisina vem sendo, desde então, o modelo para as bacteriocinas de bactérias 

Gram-positivas.  

  As bacteriocinas da classe II são peptídeos pequenos, catiônicos e 

hidrofóbicos, de 20 a 60 aminoácidos, resistentes ao calor e não modificados 

pós-traducionalmente, exceto por pontes de dissulfeto (Dirix et al., 2004). Tais 

peptídeos também têm atividade na membrana e são caracterizados por um 
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motivo Gly-Gly-X, no sítio de processamento do seu  precursor (Hu, 2003). Esta 

classe é dividida em três subclasses, chamadas de IIa, IIb e IIc, com base na 

sua estrutura primária. (Héchard & Sahl, 2002). 

 Na classe IIa, estão peptídeos ativos contra as bactérias do gênero 

Listeria que exibem uma seqüência consenso YGNGVXC em seu N-terminal.  

Na classe Ilb estão contidos os complexos formadores de poro, constituídos de 

oligômeros de dois diferentes peptídeos. E o terceiro e último subgrupo, a 

classe IIc, é formada por bacteriocinas ativadas por tiol e secretadas via 

sistema sec -dependente, o qual será posteriormente explicado em detalhes 

(Ennahar, 2000). 

A classe III é composta por bacteriocinas de maior peso molecular 

(>30KDa), sensíveis ao calor e, das quais, se tem pouca ou nenhuma 

informação sobre seu modo de ação (Héchard & Sahl, 2002). 

Na classe IV estão inseridos peptídeos complexos, que possuem motivos 

contendo lipídios ou carboidratos (Hu, 2003). As bacteriocinas de bactérias 

Gram-positivas têm usualmente um espectro de ação mais largo que as 

colicinas, demonstrando essa eficácia, inclusive, contra bactérias Gram-

negativas, vírus, assim como células eucarióticas (Riley & Wertz, 2002; Wang et 

al., 2003). 
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2.4.1.2 Modo de ação das bacteriocinas de bactérias Gram-positivas 

 

 As bacteriocinas de bactérias Gram-positivas são peptídeos que exibem 

uma grande variedade de estruturas químicas. Por isso, estas bacteriocinas  

afetam diferentes funções essenciais da célula bacteriana, como a transcrição, 

tradução, duplicação de DNA e biossíntese da parede celular (Oscáriz & 

Pisabarro, 2001), ou mesmo causando estresse oxidativo nas células sensíveis 

(Eraso & Inés, 2004). Contudo, a grande maioria age formando canais na 

membrana ou poros, que destroem o potencial energético das células sensíveis 

(Oscáriz & Pisabarro, 2001). Ainda que apresentem uma grande variedade de 

mecanismos, a ação bactericida das bacteriocinas é surpreendente. Em muitos 

casos, tais compostos são capazes de inibir o crescimento da bactéria 

susceptivel a concentrações nanomolares (Diep & Nes, 2002). Um aspecto 

bastante divergente entre bacteriocinas de bactérias Gram-negativas e Gram-

positivas é que estas últimas, usualmente, não necessitam do reconhecimento 

de um receptor na célula. De fato, a formação do poro na membrana da 

bactéria sensível ocorre após uma interação eletrostática inespecífica de 

aminoácidos carregados positivamente no N-terminal da proteína com 

fosfolipídeos de membrana, carregados negativamente. A porção C-terminal, 

por sua vez, participa da formação do poro transmembrânico por ser altamente 

hidrofóbica, como mostrado na Figura 2 (Oscáriz & Pisabarro, 2001). 
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Alguns autores, porém, acreditam que em certas bacteriocinas da classe 

IIa, sua atividade seja mediada por uma molécula do tipo receptor, como 

mostrado na Figura 3 (Ennahar et al., 2000; Riley & Wertz, 2002). Neste modelo 

chamado de “ripa-barril”, apesar de ser sugerida a presença de um receptor, ele 

também corrobora com modelos anteriores, que indicam interação de resíduos 

polares da bacteriocina com fosfolipídios aniônicos da membrana da bactéria 

sensível (Ennahar et al., 2000). Outras classes de bacteriocinas apresentam 

diferentes modos de ação. As da classe I levam à destruição da membrana 

celular e da parede bacteriana. A nisina, por exemplo, desestabiliza a bicamada 

fosfolipídica da célula-alvo, resultando num rápido efluxo de pequenas 

moléculas do citoplasma e conseqüente perda do potencial de membrana (Hu, 

2003).   
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Figura 2 - Mecanismo de ação proposto para as bacteriocinas de bactérias 

Gram-positivas. Modelo referente à classe IIc. (Oscáriz & Pisabarro, 

2001) 
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Figura 3 - Representação esquemática da estrutura de um modelo de bacteriocina da 

classe IIa  e a localização predita de seus domínios com relação ao alvo na 
membrana celular.  (A) Os domínios estruturais preditos da bacteriocina; (B) 
possíveis interações de cada domínio com a superfície da membrana; (C) inserção 
da bacteriocina e formação do poro hidrofílico. A face hidrofóbica do peptídeo está  
representada em preto, enquanto a face hidrofílica é cinza  (Ennahar, 2000) 
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2.4.1.3 Estrutura genética das bacteriocinas de bactérias Gram-positivas 

  

As bacteriocinas de bactérias Gram-positivas são codificadas por genes 

freqüentemente presentes em plasmídios ou no cromossomo bacteriano, mas 

ocasionalmente podem ser encontrados em elementos móveis do tipo transposon 

ou DNA derivado bacteriófago (Diep & Nes, 2002). A organização genética básica é 

bem conservada (Figura 4); contudo  há uma grande variação em como os loci de 

bacteriocinas se organizam. Os genes são normalmente organizados em estruturas 

do tipo operons dentro dos conjuntos gênicos (Diep & Nes, 2002). Os conjuntos 

gênicos das bacteriocinas podem ser constituídos de até 13 genes. Além dos 

genes estruturais da bacteriocina e genes de imunidade neste conjunto, também 

estão presentes genes que controlam as modificações pós-traducionais da 

bacteriocina, genes regulatórios e genes que codificam o aparato de exportação 

destas proteínas. Em alguns casos, ainda são encontradas outras fases abertas de 

leitura ainda não identificadas (Sahl & Bierbaum, 1998; Riley & Wertz, 2002). 

Convém ressaltar que a maioria, das bacteriocinas de bactérias Gram-positiva 

apresenta uma proteína de imunidade, a qual é codificada por genes que, via de 

regra, localizam-se próximos aos genes de biossíntese da bacteriocina1. Maiores 

informações a respeito destas proteínas de imunidade serão discutidas em itens 

subseqüentes. Freqüentemente, bacteriocinas de uma mesma classe apresentam 

semelhantes conjuntos gênicos para biossíntese de bacteriocinas como pode ser 

observado na Figuras 4 e 51. Contudo, exceções podem ser encontradas. 

  
1 HU, H.; MOAKE, M. M.; WOROBO, R. W. Genetic characterization of antimicrobial peptides.   
       (Em elaboração) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Conjunto gênico das bacteriocinas da classe I, os lantibióticos. As setas indicam as fases abertas de leitura e 

sua direção de transcrição  
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Figura 5 - Conjunto gênico das bacteriocinas da classe II. As setas indicam as fases abertas de leitura e sua direção de 

transcrição  
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2.4.1.4 Síntese, processamento e exportação das bacteriocinas de 

bactérias Gram-positivas 

 

 As bacteriocinas de bactérias Gram-positivas mais bem estudadas com 

relação à síntese, processamento e exportação, são as da classe IIa. Dados 

das outras classes são escassos e por vezes contraditórios. Tais bacteriocinas, 

tal como as outras bacteriocinas de baixo peso molecular, são sintetizadas 

ribossomicamente como precursores ou pré-peptídeos; estes aparentemente 

não exibem função biológica e contêm uma seqüência líder no seu N-terminal. 

A subseqüente clivagem do pré-peptídeo, num determinado sítio de 

processamento que remove a seqüência líder da molécula, é concomitante 

com sua exportação para fora da célula (Ennahar et al., 2000). As 

bacteriocinas são exportadas após sua produção por dois sistemas 

multiprotéicos comuns a bactérias Gram-negativas e Gram-positivas para a 

exportação de proteínas: o transportador ABC e o sistema sec-independente. 

O transportador ABC ou cassete de ligação ao ATP (do inglês:”ATP Binding 

Cassete transporter”) é um sistema que utiliza a energia da quebra do ATP 

para processar e transportar as bacteriocinas (Figura 6). Enquanto que o 

sistema sec-independente é um sistema multienzimático que acopla proteínas 

do tipo chaperonas e ATPases (Figura 7) para transportar proteínas, incluindo 

as bacteriocinas. O reconhecimento, o processamento e a exportação destas 
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bacteriocinas por estes dois sistemas dependem de resíduos específicos de 

aminoácidos em cada proteína (Jack & Jung, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Exportação de bacteriocinas via transportador ABC. À direita as 

probacteriocinas que têm um peptídeo líder são processadas pelo 

transportador ABC, o qual exibe um domínio proteolítico P. A 

translocação da bacteriocina requer uma proteína de membrana 

adicional (proteína acessória). Existem bacteriocinas, como os 

lantibióticos à  esquerda que exibem peptídeo líder diferenciado no 

seu N-terminal, que é somente clivado no meio extracelular, por 

uma peptidase líder específica (Wandersman, 1998) 
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Figura 7 - Secreção de proteínas bacterianas exportadas através da membrana 

citoplasmática via sistema sec-dependente. A pré-bacteriocina liga-

se à chaperona de exportação SecB (B). SecA (A), uma ATPase, 

direciona a pré-bacteriocina através da membrana pelo canal Sec 

YEG (YEG), utilizando a energia da hidrólise de ATP. Uma vez 

translocada através da membrana, a bacteriocina é processada pela 

peptidase sinal (Paetzel et al., 2000) 

 

Peptidase sinal
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A síntese das bacteriocinas da classe IIa é induzida por um fator de 

indução (FI), que é requerido como um sinal para transcrição do conjunto 

gênico da bacteriocina. Os FI são pequenos peptídeos catiônicos, hidrofóbicos 

e termorresistentes, os quais são também sintetizados como pré-peptídeos e 

que exibem suas próprias seqüências líder (Nilsen et al., 1998). 

Acredita-se que um sistema de três componentes esteja envolvido no 

início da sinalização (FI, PKH e RR). Inicialmente, um excesso na concentração 

de FI, que ocorreria devido a uma lenta acumulação no meio extracelular, como 

conseqüência do crescimento bacteriano, seria o sinal inicial. Assim, o FI 

funcionaria como um sinal dependente de densidade celular (Ennahar, 2000). 

Tal mecanismo em bactérias recebe o nome de “quorum-sensing”. Certos 

genes são ativados por peptídeos (em Gram-positivas) ou outras moléculas, 

como lactonas de homoserinas aciladas (em Gram-negativas), somente 

quando tais compostos atingem certas concentrações extracelulares durante o 

crescimento bacteriano (Miller & Bassler, 2001; Smith et al., 2004). Sugere-se 

que o FI funcionaria como um indutor de uma proteína quinase de histidina 

(PKH) presente na membrana da bactéria. Esta proteína, por sua vez, seria 

responsável pela fosforilação de uma outra proteína citossólica chamada de 

regulador de resposta (RR), que após fosforilação se tornaria ativo e ativaria a 

expressão do conjunto gênico da bacteriocina (Ennahar, 2000)-Figura 8. Num 

sentido amplo, o regulador de resposta seria uma proteína do tipo fator de 
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transcrição. Após a síntese da bacteriocina, bem como do FI, ambos são 

processados e exportados para fora da célula (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Representação esquemática da maquinaria para a produção das 

bacteriocinas da classe IIa. Na figura está representado o sistema 

regulatório de três componentes (fator de indução, proteína 

quinase de histidina e regulador de resposta), além da síntese, 

processamento, secreção e a imunidade desta classe. A descrição 

de cada evento encontra-se detalhada no texto (Ennahar et al., 

2000) 
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2.4.1.5 Imunidade `as bactericiocinas de bactérias Gram-positivas 
 

As bactérias produtoras de bacteriocina são especialmente protegidas 

contra as bacteriocinas que produzem. Esta proteção específica contra tais 

bacteriocinas  deve-se à expressão de uma proteína de imunidade. Acredita-se 

que em bactérias Gram-positivas não ocorra uma interação direta entre a 

bacteriocina e a proteína de imunidade. Uma proteína de membrana faria a 

interação entre a bacteriocina e a proteína de imunidade, a qual inativaria a 

primeira, como mostrado na Figura 8 (Ennahar et al., 2000). A regulação 

gênica dos genes que codificam a proteína de imunidade é a mesma da 

bacteriocina.  

 
2.4.2 Aplicações e perspectivas 
 

Devido à ocorrência natural de bactérias Gram-positivas em alimentos 

várias destas espécies são tidas como de padrão alimentar (do inglês “food 

grade”) ou GRAS- geralmente consideradas seguras (do inglês “Generally 

Regarded As Safe”). Assim, as bacteriocinas produzidas por estas bactérias 

podem ser incluídas nestas categorias (Hu, 2003). 

Sugerem-se inúmeros usos para bactérias produtoras de bacteriocinas 

assim como para as próprias bacteriocinas purificadas. A bacteriocina mais 

utilizada mundialmente, inclusive no Brasil, na preservação de alimentos 

(derivados do leite, carne etc.) é a nisina, uma bacteriocina isolada da bactéria 
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Gram-positiva Streptococcus lactis, que inibe uma série de bactérias 

patogênicas de alimentos (Cleveland et al., 2001). Além disso, a nisina tem 

sido utilizada por mais de 50 anos, em mais de 40 países, sem o 

desenvolvimento substancial de resistência (Xie et al., 2004). Além de sua 

aplicação na indústria de laticínios, a nisina tem sido testada como produto-

base em formulações dermatológicas, agindo contra bactérias causadoras de 

infecções de pele (Eraso & Inés, 2004). Outra bacteriocina utilizada na 

preservação de alimentos na indústria de carnes e laticínios é a pediocina, uma 

bacteriocina produzida pela bactéria Pediococcus acidilactici (Hu et al., 2004). 

Na odontologia, uma série de bacteriocinas de bactérias Gram-positiva 

tem sido testada e acredita-se que, em breve, estarão disponíveis para 

tratamento e prevenção de cáries causadas por Streptococcus mutans 

(Balakrishnan et al., 2001). 

 Na medicina veterinária, o potencial terapêutico da bacteriocina 

purificada de Lactobacillus plantarum foi demonstrado em frangos infectados 

com E. coli patogênica, sendo que os frangos tratados com a bacteriocina 

foram negativos para colibacilose (Ogunbanwo et al., 2004). Em cães, espécies 

de Enterococcus, produtores de substâncias antagonistas do tipo bacteriocina 

foram capazes de inibir bactérias da família Enterobacteriaceae que 

freqüentemente causam infecções intestinais nestes animais (Strompfová et al., 

2004a). Ainda em relação a estes animais, linhagens de Lactobaccilus foram 

capazes de exibir atividade probiótica em cães de 6 meses a 4 anos que  
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apresentavam enteritite crônica e gastroenterite com hemorragia aguda 

(Strompvorá et al., 2004b).  

Na medicina humana, com o crescente aumento da resistência a 

antibióticos em bactérias patogênicas, antimicrobianos alternativos aos 

clássicos antibióticos, como as bacteriocinas têm merecido particular atenção. 

Algumas destas bacteriocinas têm sido de grande utilidade na medicina, como 

a epidermina e gallidermina, ambas isoladas de bactérias do gênero 

Staphylococcus (S. epidermidis e S. gallinarum), que estão sendo empregadas 

no tratamento de infecções cutâneas (Hu, 2003). Ancovenina é uma 

bacteriocina isolada de Streptomyces sp. que age como um inibidor de enzimas 

que convertem a angiotensina, e portanto, têm um enorme potencial para o 

tratamento de doenças relacionadas  à pressão arterial (Kido et al., 1983). 

Na agricultura, a maior parte das bacteriocinas em uso experimental 

pertence a bactérias Gram-negativas, como as linhagens de Agrobacterium 

vitis (antigo radiobacter), produtoras da bacteriocina agrocina 84, capaz de 

controlar linhagens patogênicas de Agrobacterium (Parret & De Mot, 2002). 

Contudo, há a perspectiva da ação de inúmeras outras bacteriocinas de 

bactérias Gram-positivas no controle de bactérias fitopatogênicas. Um exemplo 

é a bacteriocina de Bacillus thuringiensis, chamada de entomocina 9, que pode 

vir em breve a ser aplicada no controle de fitopatógenos como Fusarium 

graminis (Cherif et al., 2003). Mais recentemente Berg et al. (2005) 

descreveram isolados bacterianos Gram-negativos e Gram-positivos 
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associados à batata, capazes de inibir Verticillium dahliaea e Rhizoctonia 

solani, dois importantes patógenos desta cultura. 

As perspectivas reais para o uso comercial de bacteriocinas nas mais diversas 

áreas da biologia têm sido traduzidas no número de patentes registradas 

mundialmente envolvendo bacteriocinas e/ou suas linhagens produtoras. Das 

210 patentes registradas, 56% foram obtidas de 2004. E somente no primeiro 

quadrimestre de 2005, seis patentes relacionadas a bacteriocinas já foram 

concedidas (http://isi02.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=DIIDW&Func=Fr 

ame ) (6 jun. 2005). 

 

2.4.3 Bacteriocinas na agricultura  

 

Várias bactérias fitopatogênicas, que incluem os membros dos gêneros 

das Corynebacterium, Erwinia, Pseudomonas e Xanthomonas produzem 

bacteriocinas (Heu et al., 2001). Recentemente, a busca de novos 

agroquímicos que sejam altamente específicos e de baixa toxicidade e impacto 

ambiental, tem se tornado mais um aspecto de grande importância agrícola 

(Strobel & Daisy, 2003). Uma vez que as bacteriocinas podem ser altamente 

específicas, produzidas a baixos custos e provavelmente muito seguras para o 

ambiente, elas parecem ser excelentes candidatas para uso na agricultura; 

especialmente no controle de fitopatógenos (Heu et al., 2001). No entanto, 

pouco é sabido sobre sua composição química, estrutura e modo de ação. 

Somente poucos isolados ou bacteriocinas purificadas de fitopatógenos têm 
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sido relatados, como em Agrobacterium vitis, Corynebacterium ulcerans, 

Erwinia carotova subsp carotova, Pseudomonas syringae pv. syringae, 

Xanthomonas campesteris pv. glycines e X. campesteris pv. vesicatoria (Pham 

et al., 2004; Kim et al., 2004; Tudor-Nelson et al., 2003; Heu et al., 2001; 

Chuang et al., 1999; Smidt & Vidaver, 1986; Abrehen & Zamiri, 1985). 

Se em fitopatógenos o cenário ainda é escasso, no que concerne às 

bactérias endofíticas, este se torna um campo aberto à exploração, sendo que 

somente uma bacteriocina de bactéria endofítica foi purificada. Esta 

bacteriocina pertence à bactéria endofítica de cana-de-açúcar 

Gluconacetobacter diazotrophicus e desempenha um papel na inibição de 

Xanthomonas albilineans, um patógeno vascular desta cultura. Trata-se de 

uma proteína do tipo lisozima, que atua lisando a célula do patógeno (Piñon et 

al., 2002). Contudo, os determinantes genéticos da bacteriocina de G. 

diazotrophicus ainda são desconhecidos. Convém ressaltar que o referido 

trabalho foi publicado no decorrer desta tese. Mesmo após a submissão do 

projeto que originou esta tese em 2001, nenhuma bacteriocina de isolados 

endofíticos havia sido relatada. 

 

2.4.4. Bacteriocinas e C. flaccumfaciens 

 

No final da década de 70, Gross & Vidaver (1979) descreveram a 

elevada freqüência (85%) de produção de bacteriocinas sintetizadas por doze 
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espécies de Corynebacterium fitopatogênicas. Este foi o primeiro trabalho de 

bacteriocinas com tais bactérias na área agrícola. Gross e colaboradores 

(1979) descreveram em seguida, plasmídios relacionados à producão de 

bacteriocinas nestas bactérias. Neste mesmo trabalho, os autores 

denominaram bacteriocinas de acordo com norma convencional (a qual sugere 

a utilização do nome da espécie ou gênero, seguido do sufixo ina). Então, seis 

bacteriocinas produzidas por linhagens patogênicas de Corynebacterium 

flaccumfaciens (hoje conhecidos como os patovares de Curtobacterium 

flaccumfaciens) foram denominadas de flaccumfacinas. 

Este foi o primeiro e último relato a respeito das flaccumfacinas por 

aqueles pesquisadores. Recentemente, um grupo brasileiro tem trabalhado 

com linhagens bacteriocinogênicas de C. flaccumfaciens para fins de tipificação 

do patovar flaccumfaciens (Maringoni & Kurozawa, 2002). 

Diante do exposto, ainda que o relato de bacteriocinas em C. 

flaccumfaciens patogênicos tenha ocorrido a vinte e seis anos atrás, talvez por 

ausência de ferramentas bioquímicas e moleculares, ou de objetivos mais 

específicos, estas continuam, até o momento, a serem desconhecidas do ponto 

de vista bioquímico e genético. Os dois capítulos a seguir descreverão a 

identificação e caracterização bioquímica parcial e molecular de bacteriocinas 

de C. flaccumfaciens endofítico isolado de citros, que apresenta um potencial 

para o controle biológico da CVC. 
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3 PRODUCÃO DE SUBSTÂNCIAS INIBITÓRIAS DO TIPO BACTERIOCINA 

(SITB) POR LINHAGENS ENDOFÍTICAS DE Curtobacterium 

flaccumfaciens E Methylobacterium spp. E SUA INTERAÇÃO COM  Xylella 

fastidiosa EM PLANTAS DE CITROS. 

 

Resumo 

 

A Clorose Variegada dos Citros (CVC) causada pela bactéria Xylella 

fastidiosa, leva a perdas anuais de 100 milhões de dólares na indústria 

brasileira de citros. Estudos anteriores sugeriram que bactérias endofíticas de 

citros poderiam desempenhar um papel no controle da CVC. Neste trabalho foi 

investigada a producão de substâncias inibitórias do tipo bacteriocina (SITB) 

por 74 bactérias endofíticas de citros (Curtobacterium flaccumfaciens, 

Methylobacterium extorquens, M. fujisawaense, M. mesophilicum, M. 

radiotolerans e M. zatmanii), anteriormente isoladas de quatro tipos de plantas 

hospedeiras de Citrus sinensis (saudáveis, sintomáticas para CVC, 

assintomáticas para CVC) e Citrus reticulata (tangerina) e avaliar os efeitos 

destas SITB na comunidade bacteriana de citros. Resultados mostraram que 

47% das bactérias endofíticas produziram SITB in vitro. Produção de SITB foi 



 
 

39 

observada para todas as espécies testadas, exceto M. radiotolerans. As 

freqüências de SITB foram maiores em bactérias isoladas de plantas 

assintomáticas para CVC (53%) e de plantas de tangerina (69%). As mais altas 

freqüências de produção de SITB por linhagens de Methylobacterium foram 

das bactérias provenientes de plantas de tangerina (73%) e plantas 

sintomáticas para CVC (58%). Linhagens de C. flaccumfaciens, provenientes 

de plantas sintomáticas para CVC, apresentaram a mais baixa freqüência de 

produção de SITB (17%). Três linhagens de C. flaccumfaciens foram 

selecionadas para caracterização de suas SITB. A atividade de suas SITB foi 

sensível a proteases, ao tratamento com calor, assim como tiveram sua 

produção induzida por luz UV. Após outros testes, tais SITB foram classificadas 

como bacteriocinas e denominadas de endoficinas. Os dados sugerem que, 

quando C. flaccumfaciens produtores de SITB estão presentes eles inibem X. 

fastidiosa. Por outro lado, o crescimento de X. fastidiosa parece ser favorecido 

pela presença de espécies de Methylobacterium as quais poderiam inibir C. 

flaccumfaciens. A primeira interação poderia ser mediada por endoficinas. 

Deste modo, sugere-se uma interação cíclica entre tais microrganismos. Foi 

demostrado aqui que o conhecimento da interação entre tais bactérias 

endofíticas representa um avanço de como aspectos ecológicos da interação 

planta-microrganismo podem interferir na manifestação de doenças como a 

CVC.  

 



 
 

40 

Summary 

 

Citrus Variegated Chlorosis (CVC), caused by Xylella fastidiosa, lead to $100 

million-losses in the Brazilian citrus industry annually. Previous studies suggested a 

role of citrus endophytic bacteria controlling CVC. In this work we investigate the 

bacteriocin-like inhibitory substances (BLIS) production by 74 citrus endophytic 

bacteria (Curtobacterium flaccumfaciens, Methylobacterium extorquens, M. 

fujisawaense M. mesophilicum M. radiotolerans and M. zatmanii) previously isolated 

from four different citrus host plants (Citrus sinensis: uninfected, symptomatic, CVC-

asymptomatic and Citrus reticulata: tangerine) and examine the effects of these BLIS 

under citrus bacterial communities. Our results showed that 47% of endophytic 

bacteria produced BLIS in vitro, production was observed for all species tested, except 

M. radiotolerans. BLIS frequencies were higher in asymptomatic (53%) and tangerine 

plants (69%). The highest BLIS production frequencies for Methylobacterium strains 

were from tangerine (73%) and symptomatic plants (58%). C. flaccumfaciens strains 

from symptomatic plants presented the lowest BLIS frequency (17%). Three strains of 

C. flaccumfaciens were chosen for further BLIS characterization. The BLIS activity of 

those bacteria was sensitive to proteases, heat treatment, as well induced by UV light 

and after further tests they were classified as endophycins. The data showed that when 

C. flaccumfaciens BLIS-producers are present it inhibits X. fastidiosa, conversely X. 

fastidiosa growth seems to be favored by Methylobacterium species and the first 

interaction could be mediated by endophycins. Thus, we suggest a cyclic interaction 

among these microorganisms. We demonstrated that knowledge of the interaction 
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among those endophytic bacteria represent an advance about how plant-microbial 

ecological aspects may interfere in diseases such as CVC. 

 

3.1 Introdução 

 

A Clorose Variegada dos Citros (CVC) é umas das grandes 

preocupações da indústria cítrica brasileira. Somente no estado de São Paulo, 

aproximadamente cinco milhões de árvores doentes são destruídas 

anualmente, gerando um prejuízo em torno de 100 milhões de dólares. Árvores 

afetadas pela CVC apresentam sintomas severos de clorose nas folhas e frutos 

de tamanho reduzido (Lee et al., 1991). Dados econômicos não estão 

disponíveis; no entanto, a produção é extremamente reduzida e os frutos são 

pequenos e não-comerciáveis (Brlansky et al., 2002). A CVC é causada por 

Xylella fastidiosa; um patógeno bacteriano Gram-negativo, sem motilidade e 

restrito ao xilema. É transmitido por insetos sugadores que se alimentam do 

xilema (cigarrinhas, Hemiptera: Cicadellidae) e afeta culturas de grande 

importância econômica além de citros, como café, uva, pêssego entre outros 

(Nunes et al., 2003). 

As doenças causadas por Xylella se enquadram na categoria de 

doenças emergentes, que ainda não foram observadas ou que surgiram 

recentemente e se  tornaram problemas proeminentes e sem controle (Hopkins 

& Purcell, 2002). Esforços recentes na busca de solução têm sido realizados 
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pela comunidade científica, com o apoio da Fundação de Amparo a Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP), que financiou o programa de 

seqüenciamento do genoma de X. fastidiosa, tal programa trouxe  novas e 

importantes informações para se melhor entender o patógeno da CVC 

(Simpson et al., 2000). 

Os endófitos incluem microrganismos simbiontes e comensais que não 

causam dano imediato na planta hospedeira; além de simbiontes mutualisticos 

que podem ser usados no controle biológico de patógenos ou para a promoção 

de crescimento da planta (Azevedo et al., 2000; Araújo et al., 2001). As 

bactérias Curtobacterium flaccumfaciens (Collins & Jones, 1983) que são 

aeróbias Gram-positivas e  as Methylobacterium extorquens, M. fujisawaense, 

M mesophilicum, M. radiotolerans e M. zatmanii (Brenner, 1984) que são 

aeróbias Gram-negativas, são encontradas como endófitos em ramos de 

laranja-doce (Citrus sinensis Osbeck cv. Natal) e tangerina (C. reticulata cv. 

Blanco) no Brasil (Araújo et al., 2002). O mecanismo pela qual estas bactérias 

entram nas plantas de citros ainda não foi esclarecido. Tais bactérias estão 

presentes nos vasos do xilema e compartilham o mesmo nicho ecológico com 

X. fastidiosa. 

Várias bactérias associadas a plantas, e especialmente os 

fitopatógenos, produzem bacteriocinas, que são compostos proteináceos, 

sintetizados pelo ribossomo que são ativos, em geral, contra outras bactérias 

aparentadas. (Lavermicocca et al., 2002; Gross & Vidaver, 1990). O 
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fitopatógeno X. fastidiosa também apresenta genes que codificam 

bacteriocinas, bem como seus receptores (Simpson et al., 2000). As 

bacteriocinas matam as células sensíveis por um processo que envolve a 

ligação ou não a um receptor de superfície, com posterior entrada na célula, 

levando esta à morte por diferentes mecanismos de ação (Riley & Wertz, 

2002). 

Dependendo de sua composição as bacteriocinas podem ter um 

espectro de ação mais amplo, mostrando-se bastante discrepante do típico 

modelo das colicinas (TMC) de bactérias da família Enterobacteriacea (Cursino 

et al., 2002a)  

Devido a estas discrepâncias do TMC, alguns autores têm preferido 

aplicar a sigla SITB (para Substâncias Inibitórias do Tipo Bacteriocina) a fim de 

qualificar tais substâncias (Jack et al., 1995). 

Recentemente, foi descrita uma bactéria endossimbionte de cana-de-

açúcar produtora de uma bacteriocina ativa contra um patógeno nesta cultura 

(Pinõn et al., 2002). Assim, bacteriocinas poderiam ser usadas no controle 

biologico tomando como vantagem suas propriedades bactericidas específicas 

contra bactérias sensíveis  (Jabrane et al., 2002). 

Este estudo foi conduzido a fim de determinar a freqüência de bactérias 

endofíticas de citros produtoras de substâncias inibitórias do tipo bacteriocina 

(SITB), assim como examinar os efeitos destas SITB sobre a comunidade 
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bacteriana de citros e finalmente, tentar entender a interação destes endófitos 

produtores de SITB com X. fastidiosa. 

 
3.2 Material e Métodos 

 
3.2.1 Bactérias, meios de cultivo e condições de crescimento.  

 

As bactérias  isoladas de  plantas de citros (Saudáveis-SR, Sintomáticas 

para CVC-AR e AF, assintomáticas para CVC-ER e de plantas de tangerina-

PR) testadas neste trabalho foram isoladas por Araújo et al. (2002) e estão 

listadas na Tabela 1. Linhagens utilizadas como indicadoras de SITB foram: 

Curtobacterium flaccumfaciens (ER1/15, PR2/2 e ER1/6), Pantoea 

agglomerans (ARB18), Methylobacterium extorquens (AR1.6/2), M. 

mesophilicum (SR1.6/6) e Escherichia coli (K12 Row). Para os testes com os 

extratos crus, a linhagem de Xylella fastidiosa (Lacava et al., 2004) foi utilizada. 

As células de X. fastidiosa foram crescidas em meio PW agar (Chang et al. 

1993) por 25 dias a 28° C.  

Caso não especificado, considera-se que as culturas foram crescidas 

por 48 horas em 5ml de meio M3 [por litro: Bacto peptona 4g (Difco); Triptona 

1g (Difco); Extrato de Malte 2,4g (Difco); Sacarose 10g (Sigma); K2HPO4 1,2g 

(Merck); KH2PO4 1g (Merck); MgSO4 0,4g (Merck); Glutamina 0,4g (Fisher) e 

Histidina 0,2g (Fisher), pH 6,6]. 
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Tabela 1. Espécies e linhagens endofíticas de citros usadas no presente 

trabalho 

 

Espécies bacterianas 

endofíticas de citros* 

Linhagens 

Curtobacterium flaccumfaciens 

 

AF2/5; AF2/7; AR1.4/11; AR1.5/3; AR4/15; 

AR5.1/6; ER1.4/2; ER1.4/8; ER1.6/4; 

ER1/11; ER1/15; ER1/6; ER1/7; ER1/8; 

ER4/15; PR1/10; PR1/11; PR1/8; PR2/2; 

PR2/3; SR1.6/2; SR1/6; SR1/8; SR1.4/9; 

SR2/1; SR2/11; SR3/13; SR3/19; SR3/20; 

SR3/8 

Methylobacterium extorquens   AR1.6/11; AR1.6/12; SR1.6/1; SR5/4 

Methylobacterium fujisawaense      PR5.1/1; PR5/4; PR5/5; SR5/3 

Methylobacterium mesophilicum  AR1.6/1; AR1.6/2; AR1.6/4; AR1.6/6; 

AR3/20; AR4/19; AR5.1/5; AR5.1/6; AR5/1; 

AR5/4; ER1.4/4; ER1.6/1; ER1.6/2; ER1.6/4; 

ER1.6/5; ER1/21; ER1/29; ER1/6; ER5/2; 

ER5/3; PR1/3; PR1.4/10; PR3/5; PR3/10; 

PR3/11; PR3/15; SR3/27; SR1.6/11; 

SR1.6/6; SR1.6/13 

Methylobacterium radiotolerans    SR1.4/10; SR1.6/3 

Methylobacterium zatmanii            PR3/8; PR3/17; SR 1.6/2; SR 1.6/9 

* Todas as bactérias pertencentes à coleção do Laboratório de Genética de Microrganismos 

“Prof. João Lúcio de Azevedo” 
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3.2.2 Produção de SITB 

 

O estudo da produção de SITB por bactérias endofíticas de citros foi 

conduzido utilizando-se o método de sobrecamada de ágar, descrito por 

Pugsley & Oudega (1987), com modificações de  acordo com Gross & Vidaver 

(1990).  

Alíquotas de 10 µl de uma cultura, crescida por 48 horas foram 

gotejadas em placas contendo meio sólido; as quais foram incubadas por 48 

horas, a 28°C. Para prevenir o posterior crescimento de células, após as 48 

horas, tais placas foram expostas ao vapor de clorofórmio (40 minutos). Em 

seguida, uma sobrecamada de 5ml de ágar semi-sólido (0,75%), contendo 50 

µl de uma cultura (108 UFC/ml) da  bactéria indicadora, foi vertida sobre a 

placa. 

A produção de SITB foi analisada após dois dias de incubação a 28°C, 

pela formação de zonas de inibição de crescimento da camada de bactéria 

indicadora ao redor da colônia da bactéria testada. 

A inibição foi definida como a presença de uma zona opaca, nebulosa, 

difusa ou completamente clara, ao redor da cultura gotejada na placa. Todos 

os experimentos de produção de SITB foram realizados em triplicata e 

repetidos por, pelo menos, três vezes. Para realizar os testes de produção de 

SITB, diferentes bactérias indicadoras foram usadas como descrito 

anteriormente.  
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3.2.3 Ensaios com SITB 

 

A fim de testar o efeito da radiação ultravioleta (UV) na produção de 

SITB, linhagens de C. flaccumfaciens (ER1.4/2, PR1/10 e ER1/11) foram 

crescidas em meio M3 e após 12 horas, as colônias bacterianas foram 

expostas à luz UV (300 nm) por 30 segundos, e novamente incubadas por mais 

36 horas antes de ser aplicada a sobrecamada. O ensaio para a indução da 

produção por Mitomicina C (0,5 µg/ml, Sigma) foi realizado, em cultura líquida 

como descrito por Feldgarden & Riley (1998). A inativação de SITB por calor foi 

determinada pela exposição de placas incubadas por 48 horas e tratadas com 

clorofórmio, em forno a 80 °C, por 15 minutos. Permitiu-se que a placa 

resfriasse a temperatura ambiente por 30 minutos, antes de ser aplicada a 

sobrecamada com a bactéria indicadora. A sensibilidade das SITB a enzimas 

proteolíticas foi testada gotejando-se 50 µL de tripsina (1 mg/ml, Sigma) ou 

proteinase K (1 mg/ml, Sigma) foram próximos a colônias produtoras de SITB, 

em placas que haviam sido previamente incubadas e tratadas com clorofórmio. 

Em seguida, uma camada de bactéria indicadora foi aplicada como descrito 

anteriormente. Em todos os casos, as placas tratadas foram examinadas após 

dois dias de incubação e as zonas de inibição foram comparadas com o da 

placa controle. 
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3.2.4 Fatores de interferência na atividade de SITB 

 

Para determinar a influência de fatores de interferência na atividade de 

SITB, diferentes meios de cultura e temperatura de incubação foram testados. 

A fim de se avaliar a composição do meio de cultura, alíquotas de 10 µl de 

culturas de C. flaccumfaciens (ER1.4/2, PR1/10 e ER1/11), crescidas por 48 

horas, foram gotejadas  em placas contendo os meios M3 (pH 6,6), TSA (ágar 

de soja tríptica Difco pH7,3) e LB (Luria  Bertani, Sigma pH 7,0), as quais foram 

incubadas por 48 horas, a 28°C ou 20°C. As colônias foram mortas por vapor 

de clorofórmio e, em seguida uma camada de bactéria indicadora foi aplicada 

como anteriormente descrito. O pH na zona de inibição, em meio inoculado e 

não-inoculado, foi medido com o auxílio de um microeletrodo (Beckman). O 

teste para a presença de bacteriófagos em linhagens de C. flaccumfaciens foi 

realizado como descrito por Turner & Jordan (1981). 

 

3.2.5 Preparação do extrato cru das SITB 

 

Culturas de 300 ml de C. flaccumfaciens (ER1.4/2, PR1/10 e ER1/11) 

foram crescidas por dois dias e centrifugadas por 10 minutos, a 14.000g. O 

sobrenadante remanescente foi então filtrado por filtro de poro 0.22 µm 

(Millipore) e liofilizado por 72 horas. Os liofilizados foram dissolvidos em 2 ml 

de água destilada esterilizada e estocados a - 20 °C, até o momento do uso. 
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Alíquotas de 50 µL deste extrato cru foram gotejadas em placas com ágar e 

uma camada da bactéria indicadora foi aplicada. 

 

3.2.6. Preparação do extrato cru de Methylobacterium 

 

O extrato cru da  linhagem de M. mesophilicum AR5/1, uma bactéria 

endofítica não produtora de SITB foi obtido após o crescimento deste endófito 

em meio TSB por 48 horas a 28 °C, da mesma forma como descrito no item 

anterior. 

 

3.2.7 Análise estatística 

 

A análise estatística de dados foi realizada utilizando-se o programa 

JMP (JMP, 1995). O teste de médias de Tukey-Kramer foi utilizado para 

comparar as médias utilizando um nível de significância de 95%.   

 

3.2.8 Índice de diversidade 

 

 O Índice de diversidade de bactérias produtoras de SITB por hospedeiro 

de citros foi calculado pelo índice de diversidade de Shannon (Margurran, 

1998). Para a realização de tal cálculo foi utilizada a equação H’= -∑ pi.lnpi, no 
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qual pi representa a relação do número indivíduos de cada espécie pelo 

número total de indivíduos naquele hospedeiro. 

 

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Produção de SITB por bactérias endofíticas de citros 

 

Trinta e cinco das 74 (47%) bactérias endofíticas de citros testadas 

foram capazes de exibir SITB em meio sólido para pelo menos uma bactéria 

indicadora. As freqüências de SITB foram mais baixas (37%) em isolados de C. 

flaccumfaciens do que na população de Methylobacterium (55%), (Tabela 2). 

As linhagens de Methylobacterium produtoras de SITB foram incluídas em 

todos os quatro haplótipos derivados da técnica de DGGE, previamente 

descritos por  Araújo et al. (2002), mostrando uma grande diversidade para 

estas bactérias produtoras de SITB (Tabela 2). Contudo quando se analisa o 

índice de diversidade de Shannon para todas as bactérias produtoras dentro de 

cada hospedeiro de citros (Figura 1) a diversidade apresenta-se maior em 

plantas saudáveis (1,242) e de tangerina (1,241), seguida de plantas 

assintomáticas (0,673) e sintomáticas (0,377) para CVC . A freqüência de SITB 

foi mais alta em populações bacterianas isoladas de plantas assintomáticas 

(53%) e de plantas de tangerina, naturalmente resistentes a CVC (69%), do 
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que daquelas provenientes de plantas saudáveis (29%) ou que apresentavam 

sintomas de CVC (44%). 

Com exceção de M. radiotolerans, a produção de SITB foi observada 

para todas as espécies de Methylobacterium testadas (Tabela 2). A mais alta 

freqüência de produção de SITB foi observada para linhagens de 

Methylobacterium provenientes de plantas de tangerina e de plantas 

sintomáticas para CVC 73% e 58%, respectivamente (Figura 1). Por outro lado, 

as linhagens de C. flaccumfaciens isoladas de plantas sintomáticas para CVC 

apresentaram a mais baixa freqüência de produção de SITB (17%), (Figura 1). 

A maior parte das zonas de inibição observadas para as SITB, foi 

superior a 2 mm de diâmetro atingindo até 40 mm a partir das margens da 

colônia produtora (Dados não mostrados). Os valores de pH, dentro das zonas 

de inibição foram medidos para 15 bactérias produtoras de SITB e estes 

variaram entre 6,0 e 7,0. Para estas 15 bactérias produtoras de SITB 

pesquisadas, nenhuma apresentou qualquer vestígio da presença de 

bacteriófagos pelo método utlizado (Dados não mostrados). Os dados de pH e 

bacteriófago para as linhagens de C. flaccumfaciens (ER1.4/2, PR1/10 e 

ER1/11) estão disponíveis na Tabela 3. Tais linhagens produzem SITB 

preferencialmente em meio M3, a  28°C (Tabela 3). 

 

 

 



 
 

52 

 

Tabela 2. Freqüência de bactérias endofíticas de citros produtoras de SITB 

 

Espécies produtoras de SITB Linhagens Haplótipo de 

DGGE* 

Curtobacterium flaccumfaciens    AR5.1/6; ER1/7; ER1/11; 

ER1.4/2; ER1.4/8; PR1/8; 

PR1/10; PR2/3; SR1/6; SR1/8; 

SR2/1 

--- 

                                                      (37% n=30)  

Methylobacterium extorquens     SR1.6/1 E 

Methylobacterium fujisawaense   PR5/4; SR5/3 F 

Methylobacterium mesophilicum   

 

AR4/19; AR5.1/5;  AR5/4nt; 

AR1.6/1; AR1.6/2; AR1.6/6; 

AR3/20; ER1.4/4 nt;  ER1.6/1; 

ER1.6/2; ER1.6/4; ER1.6/5; 

ER1/6 nt; PR1/3; PR1.4/10; 

PR3/10 nt; PR3/11; PR3/15; 

SR1.6/6+ 

A 

 

Methylobacterium zatmanii       PR3/8; PR3/17 

‡(55%  n=44) 

B 

*De acordo com Araújo et al. (2002); ‡Freqüência de produtores de SITB considerando todas 

as espécies de Methylobacterium; +Haplótipo B de DGGE; ntHaplótipo de DGGE não 

determinado 
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Figura 1 – Freqüência de produção de SITB por bactérias endofíticas de 

citros. É mostrada freqüência em quatro diferentes plantas 

hospedeiras de citros para os dois gêneros e o índice de 

diversidade de Shannon (H’) de cada grupo de bactérias 

produtoras num determinado hospedeiro. As barras com a mesma 

letra não são estatisticamente diferentes, de acordo com o teste 

de Tukey-Kramer (P < 0.001) 
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Tabela 3. Fatores de interferência na atividade de SITB por linhagens de C. 

flaccumfaciens  

 

Linhagens pH na 

zona de 

inibição  

Meios de cultura* 

M3 TSA LB   

Bacteriófago 

20°C 28°C 20°C 28°C 20°C 28°C 

ER1.4/2 6.0 - 7 8 - 1 - 1 

ER1/11 7.0 - 12 13 - 2 - 1 

PR1/10 7.0 - 29 32 3 3 - - 

*Média do tamanho das zonas de inibição (mm); – Ausência  

 

3.3.2. Ação específica das SITB  

 
Setenta e quatro isolados endofíticos de citros foram avaliados quanto à 

produção de SITB. Estas bactérias endofíticas inibiram 5 das 7 bactérias 

indicadoras testadas. Duas das 19 linhagens de M. mesophilicum produtoras 

de SITB (ER1.4/4 e ER1/6) foram capazes de inibir E.coli K12 Row. Somente 

uma linhagem de C. flaccumfaciens produtora de SITB (AR5.1/6), das onze 

testadas foi capaz de inibir Methylobacterium spp. (Dados não mostrados). 

Assim, a maioria das linhagens de C. flaccumfaciens produtoras de SITB foram 
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efetivas somente contra C. flaccumfaciens. Em contraste, isso não foi 

observado para linhagens de Methylobacterium. De fato todos os 24 isolados 

de Methylobacterium spp. produtores de SITB inibiram pelo menos uma 

linhagem indicadora de C. flaccumfaciens (Dados não mostrados). A melhor 

linhagem indicadora foi C. flaccumfaciens PR2/2 e este foi usado para os 

demais experimentos. O extrato cru (50µl) de M. mesophilicum AR5/1 não 

interferiu no crescimento em placa tanto de X. fastidiosa como de C. 

flaccumfaciens PR2/2 (Dados não mostrados). 

 

3.3.3 Caracterização de SITB 

 

Três linhagens de C. flaccumfaciens (ER1.4/2, PR1/10 e ER1/11), que 

apresentaram maiores zonas de inibição e melhor estabilidade na produção de 

SITB, foram escolhidas para experimentos posteriores. A atividade destas 

bactérias foi sensível as enzimas proteolíticas: Tripsina (Dados não mostrados) 

e proteinase K (Figura 2B). Além disso, a zona de inibição de C. flaccumfaciens 

(ER1.4/2) foi eliminada por tratamento por calor (Figura 2F). Por outro lado, a 

exposição da linhagen PR1/10 à luz UV levou a um aumento na zona de 

inibição em relação ao controle (Figura 2D), entretanto a produção de SITB por 

estas três bactérias não foi estimulada na presença de Mitomicina C (dados 

não mostrados). Os sobrenadantes das culturas de C. flaccumfaciens (ER1.4/2, 

ER 1/11 e PR 1/10, 1/10) foram coletados e concentrados 150 vezes por 
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liofilização a fim de obter um extrato cru o qual foi também ativo contra a 

linhagem indicadora de C. flaccumfaciens PR2/2 (Figura 3), bem como contra 

X. fastidiosa (dados não mostrados). 

Após a realização dos testes com C. flaccumfaciens (ER1.4/2, ER 1/11 e 

PR 1/10), pôde-se concluir que as substâncias antagonistas produzidas por 

estas bactérias podem ser consideradas bacteriocinas. De acordo com a norma 

convencional para nomenclatura de bacteriocinas, as bacteriocinas descritas 

neste trabalho deveriam ser nomeadas de Flaccumfacinas. No entanto, Gross 

& Vidaver (1979a e 1979b) nomearam de Flaccumfacinas seis bacteriocinas 

produzidas por patovares de Corynebacterium flaccumfaciens isolados de 

Phaseolus vulgaris. A fim de evitar qualquer confusão, as bacteriocinas 

produzidas por isolados C. flaccumfaciens endofíticos de citros foram 

denominadas de endoficinas, considerando-se sua origem endofítica. 
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Figura 2 - Inibição do crescimento de C. flaccumfaciens PR2/2 (bactéria 

indicadora). Uma gota de proteinase K (50µl) foi colocada 

próxima à colônia de C. flaccumfaciens (1) PR1/10; (2) ER1/11; 

(3) ER1.4/2, eliminando a zona de inibição (B). C. 

flaccumfaciens ER1/11 irradiado com UV  exibe zona de 

inibição aumentada (D). A atividade de bacteriocina não foi 

observada em placas expostas a 80 °C por 15 min (F). Em A, C 

e E são mostrados os respectivos controles de B, D e F 
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Figura 3 - Efeito de 50 µl do extrato cru das bacteriocinas de C. flaccumfaciens 

(1) PR1/10 (2) ER1/11 e (3) ER1.4/2 sobre  C. flaccumfaciens PR2/2 

(bactéria indicadora) 

3.4 Discussão 

 

As formas mais bem conhecidas de como as bactérias endofíticas 

podem afetar a saúde das plantas incluem: i) antagonismo direto ou exclusão 

do nicho do patógeno, ii) indução de resistência sistêmica e iii) aumento da 

tolerância da planta a estresse biótico. Além destes efeitos, bactérias 

endofíticas não exibem qualquer efeito nocivo ao colonizar a planta hospederia. 

Tais endófitos podem apresentam uma associação neutra com a planta ou 

permanecem latentes até se tornarem ativos em estágios mais tardios do 

desenvolvimento do hospedeiro vegetal (Hallmann et al., 1997; Munif et al., 

1 2 3 
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2001; Seghers et al., 2004). No entanto, ainda não está esclarecido, como as 

interações dentro da comunidade endofítica podem afetar a saúde das plantas.  

Os endófitos, C. flaccumfaciens e Methylobacterium spp. colonizam com 

sucesso os tecidos do xilema, dividindo o seu nicho ecológico com X. 

fastidiosa. No microambiente do xilema, diferente relação entre a comunidade 

bacteriana podem ocorrer envolvendo os tipos básicos de interação ecológica, 

como a competição (dois ou mais organismos competem por recursos ou 

mesmo defendem-se ativamente um contra o outro) e o mutualismo (um 

organismo em particular é mais bem sucedido na presença de outro) (Callaway 

& Walker 1997). 

Bactérias endofíticas produtoras de SITB ocorrem em plantas de citros 

sintomáticas para CVC. A maior parte dos isolados de Methylobacterium spp. 

exibiu antagonismo contra linhagens de C. flaccumfaciens, mediado por SITB. 

Por outro lado, convém ressaltar que somente uma linhagem de C. 

flaccumfaciens, produtora de SITB, foi capaz de inibir Methylobacterium spp; 

enquanto que todos os 24 isolados de Methylobacterium spp., produtores de 

SITB, foram capazes de inibir as linhagens de C. flaccumfaciens. 

Segundo Araújo et al. (2002), linhagens de C. flaccumfaciens são mais 

freqüentemente isoladas de plantas assintomáticas do que sintomáticas para 

CVC. Os resultados obtidos neste trabalho com relação à diversidade de 

bactérias produtoras de SITB em suas respectivas plantas hospedeiras 

mostraram que uma baixa diversidade de bactérias (em sua maioria 
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Methylobacterium spp.) produzem SITB no hopedeiro sintomático para CVC. 

Por outro lado, uma diversidade mediana e alta foi encontrada nas plantas 

assintomáticas para CVC e de tangerina e sintomáticas para CVC, 

respectivamente. Nestes hospedeiros, com diversidade relativamente alta a 

produção de SITB ocorre tanto por Methylobacterium spp. quanto por C. 

flaccumfaciens.  Além disso, tem-se sugerido que esta última bactéria poderia 

inibir o desenvolvimento de X. fastidiosa em plantas de citros (Lacava et al., 

2004). Assim, a manifestação da patogenicidade de X. fastidiosa poderia estar 

relacionada à drástica redução na freqüência de linhagens de C. 

flaccumfaciens produtores de SITB, associado é claro, a um aumento na 

população de Methylobacterium spp. quando comparado com a comunidade 

microbiana de plantas saudáveis de citros. 

Por outro lado, em plantas assintomáticas, a patogenicidade de X. 

fastidiosa não é observada, mesmo que seguramente, o patógeno esteja 

colonizando o hospedeiro. Pequenas populações de plantas assintomáticas 

têm sido observadas nos pomares; as quais abrem possibilidades para o 

estudo dos diferentes aspectos relativos às causas da CVC. Tais estudos 

tornam-se bastante interessantes, uma vez que as plantas assintomáticas 

apresentam o mesmo genótipo das plantas susceptíveis e ambas se 

desenvolvem sobre condições climáticas e edáficas semelhantes  (Araújo et al., 

2002). 
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Lacava et al. (2004) mostraram a inibição de X. fastidiosa pelo 

sobrenadante livre de células da linhagem de C. flaccumfaciens (ER1/6). Esta 

mesma linhagem  foi classificada aqui como produtora de SITB. 

No presente trabalho, o extrato cru das bacteriocinas de C. 

flaccumfaciens (ER1.4/2, PR1/10 e ER1/11) foi também capaz de inibir X. 

fastidiosa. Nossos dados sugerem que linhagens de C. flaccumfaciens 

produtoras de SITB poderiam levar a um decréscimo na população de X. 

fastidiosa, reduzindo os sintomas da CVC. Além disso, Araújo et al. (2002) e 

Lacava et al. (2004) mostraram que espécies de Methylobacterium podem 

afetar sinergicamente o crescimento de X. fastidiosa. Neste trabalho nenhum 

efeito sinérgico foi observado entre M. mesophilicum AR5/1 e X. fastidiosa 

Estes dados, aliados aos descritos neste trabalho representam uma possível 

evidência da relação mutualística ou neutra entre as espécies de 

Methylobacterium e X. fastidiosa; em contraste com a relação antagônica entre 

C. flaccumfaciens e X. fastidiosa e C. flaccumfaciens e espécies de 

Methylobacterium. Estas últimas interações poderiam ser mediadas pelas 

endoficinas . 

O papel de cada organismo no funcionamento geral de um 

microambiente, num determinado momento ou situação, deve-se sobretudo à 

interação mediada por fatores biológicos, neste caso a producão de 

bacteriocinas. Porém tais organismos contam com um complexo de interações 

simultâneas com outros que compoem o mesmo micro-ecosistema. Assim, a 
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relação social entre eles é indispensável para se entender o funcionamento 

deste micro-ecosistema como um todo (Crespi, 2001). 

É possível caracterizar uma relação ecológica como sendo 

primariamente mutualística ou antagônica. No entanto, outros organismos 

podem afetar indiretamente a relação entre dois organismos. Este terceiro 

organismo pode se tornar então parte integral da maneira como os dois 

organismos originais interagem, quer seja facilitando e/ou interferindo nesta 

relação (Callaway & Walker ,1997). Dessa forma, sugere-se neste trabalho, 

que as espécies de Methylobacterium, C. flaccumfaciens e X. fastidiosa 

possam interagir ciclicamente, resultando na presença ou ausência dos 

sintomas da CVC (Figura 4).  

O presente trabalho descreveu pela primeira vez na literatura a 

produção de SITB por endófitos de citros em ambos os gêneros estudados. 

Ainda que questões possam permanecer sem resposta tais como, quão 

essencial é o papel desempenhado por estes endófitos produtores de 

compostos bioativos na manifestação dos sintomas da CVC, ou mesmo se 

estas bactérias são capazes de influenciar nos mecanismos de patogenicidade 

em X. fastidiosa, os achados aqui reportados são de grande importância para o 

estudo da compreensão do papel ecológico de endófitos de plantas superiores 

em seus hospedeiros.  
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Figura 4 - Modelo proposto para explicar a possível interação entre Xylella 

fastidiosa, C. flaccumfaciens e Methylobacterium spp. in planta. O 

desequilíbrio ecológico entre estas espécies poderia resultar nos 

sintomas da CVC. Interação positiva (+); interação negativa fraca (-); 

moderada (-) e forte (-)  

 

Acredita-se que o conhecimento da interação entre estas bactérias 

endofíticas representa um avanço sobre como os aspectos ecológicos da 

interação planta-microrganismos podem interferir causando e controlando 

doenças como a CVC. O fato de tais endófitos colonizarem as plantas de citros 

sugere que estes possam ser utilizados para futuras aplicações, tais como 

vetores para o envio de bacteriocinas ou de outras enzimas para controle de 

doenças de citros. 
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3.5 Conclusões 

 

Com base resultados obtidos pôde-se concluir que: 

 

a) bactérias endofíticas citros (Citrus sinensis e Citrus reticulata) foram 

capazes de produzir SITB in vitro, sendo que as produtoras de SITB 

provenientes plantas sintomáticas para CVC exibiram uma menor 

diversidade.  

b) fatores como o meio de cultura e a temperatura de incubação podem 

influenciar na produção de SITB por bactérias endofíticas de citros;  

c) bacteriocinas produzidas pelas linhagens de Curtobacterium 

flaccumfaciens (PR1/10, ER1/11 e ER1.4/2)  puderam ser  identificadas 

e foram designadas endoficinas A; W e L.  

d) a freqüência produção de SITB por bactérias endofíticas em diferentes 

hospedeiros de citros poderia estar influenciando or mesmo ser 

resultado da presença em plantas sintomáticas ou ausência de X. 

fastidiosa em plantas assintomáticas e de tangerina. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ENDOFICINA L, UMA BACTERIOCINA DO 

ENDÓFITO DE CITROS Curtobacterium flaccumfaciens. 

 

 Resumo 

 

Endoficina L é uma bacteriocina, produzida por Curtobacterium flaccumfaciens 

ER1.4/2, uma actinobacteria endofítica isolada de citros. Esta bacteriocina foi 

parcialmente purificada por cromatografia de interação hidrofóbica, exibindo um 

peso molecular estimado de de 14 kDa in situ. A endoficina L atinge seu nível 

máximo de produção na fase estacionária e é ativa contra bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas, incluindo patógenos humanos e de plantas. Um 

clone cosmidiano contendo fragmento de 40 kb da bibioteca genômica de C. 

flaccumfaciens foi selecionado por sua habilidade de inibir a bacteria indicadora 

in vitro. Este fragmento foi subclonado num vetor plasmidiano. O 

seqüenciamento revelou um operon de 2,0 kb consistindo de pelo menos três 

genes preditos envolvidos na produção da bacteriocina. Analises in silico  

sugerem que a endoficina L seja uma bacteriocina do tipo toxina que pode ser 

uma candidata em potencial como agente no controle biológico de X. fastidiosa 

e outros fitopatógenos. 
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Summary 

 

Endophycin L is a bacteriocin produced by Curtobacterium flaccumfaciens 

ER1.4/2, an actinobacterium isolated from citrus branches. The bacteriocin was 

partially purified by hydrophobic interation chromatography. Endophycin L has a 

molecular weight  estimated of  14 kDa and exhibited in gel activity. Endophycin 

L production started at the exponential phase and reached its highest point 

during the stationary phase. It was capable of inhibiting the growth of Gram-

positive and Gram-negative bacteria, incluiding several human and plant 

pathogens. One cosmid clone  containing a 40-Kb fragment from a genomic 

library of C. flaccumfaciens was selected for its ability to consistently inhibit a 

sensitive indicator strain in plate assays. The fragment was subcloned into a 

plasmid vector. DNA sequencing revealed an operon consisting of at least three 

putative genes related to endophycin production. In silico analyses suggested 

that endophycin L is a toxin-like bacteriocin, this bacteriocin could be a potential 

candidate as biological control agent against X. fastidiosa and other plant 

pathogens.  
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4.1 Introdução 

 

Várias bactérias produzem um ou mais peptídeos antimicrobianos ou 

proteínas as quais são ativas contra outras bactérias, as chamadas 

bacteriocinas. As bacteriocinas são sintetizadas no ribossomo e enviadas para 

fora da célula. Estes compostos exibem freqüentemente mecanismos de 

citotoxicidade bem diversos e distintos (Xie et al., 2004; Breukink et al., 1999) e 

desempenham um papel na melhora da competitividade das bactérias 

produtoras contra bactérias que co-habitam o mesmo microambiente (Diep & 

Nes, 2002; Maldonado et al., 2004). 

É sabido que as bactérias associadas a plantas habitam ambientes 

altamente competitivos (Parret et al., 2003), e conseqüentemente durante a 

evolução desenvolveram ferramentas biológicas a fim de competirem por 

nutriente e nicho ecológico, como a produção de bacteriocinas (Dong et al., 

2004; Maldonado et al., 2004). Bactérias fitopatogênicas que incluem os 

membros dos grupos das Corynebacteria, Erwinia, Pseudomonas, e 

Xanthomonas são capazes de produzir bacteriocinas (Heu et al., 2001; Parret et 

al., 2003; Wang et al., 2003; Tudor-Nelson et al., 2003; Kim et al., 2004). Assim 

tradicionalmente, para bactérias associadas a plantas, a pesquisa de 

bacteriocinas tem se focado mais freqüentemente em bactérias fitopatogênicas. 

Só recentemente Pinõn et al. (2002) descreveram a primeira bacteriocina do 

tipo lisozima produzida por uma bactéria endofítica de cana-de-açúcar. 
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Curtobacterium  flaccumfaciens é uma bactéria fastidiosa restrita ao 

xilema que tem sido encontrada como endófito em várias plantas de citros 

incluindo, laranja doce (Citrus sinensis), tangerina (Citrus reticulata) e limão 

(Citrus jambhiri) (Araújo et al., 2002; Gardner et al., 1982). Esta bactéria 

também coloniza a filosfera de amendoim (Jacobs & Sundim, 2001), ervas 

daninhas (Vidaver, 1982), beterraba (McQuilken et al., 1993) e trigo (Legard et 

al., 1994).  

A crescente demanda por métodos de proteção as plantas que sejam 

menos nocivos ao ambiente e seguros do ponto de vista higiênico e alimentar e 

que sejam de origem biológica, estimulou a pesquisa de bactérias endofíticas 

de citros em busca de novas agentes antimicrobianos do tipo bacteriocina que 

poderiam desempenhar um papel no controle biológico de doenças de citros 

(Foldes et al., 2000; Shoda, 2000). 

  No capítulo anterior foi descrita uma linhagem de C. flaccumfaciens 

isolada de ramos de Citrus sinensis capaz de produzir uma substância do tipo 

bacteriocina a qual foi ativa contra um dos mais importantes patógenos de citros 

Xylella fastidiosa. Neste capítulo, descreveu-se  a caracterização da endoficina 

L de C. flaccumfaciens ER 1.4/2. Foram aqui reportados,  o isolamento parcial 

desta bacteriocina,  posterior clonagem,  seqüenciamento e identificação de 

alguns genes que fazem parte do operon da endoficina L.  
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4.2 Material e Métodos 

 

4.2.1 Linhagens bacterianas e condições de cultivo.  

 

Os isolados bacterianos e os vetores utilizados neste estudo estão 

listados na Tabela 1. Quando não especificado a bactéria foi crescida em caldo 

de soja tríptica – TSB (Difco) a 30 °C. C. flaccumfaciens foi crescida em TSB a 

28 °C. Caldo Luria Bertani – LB (Difco) foi utlizado para o crescimento de 

Escherichia coli a 37°C. As espécies de Xanthomonas foram crescidas em meio 

BGE [Caldo Nutriente (Oxoid) acrescido de 2 g/L de Glicose (Sigma)] a 30°C. 

Espécies de Agrobacterium foram crescidas em Caldo Batata Dextrose (Difco) a 

30 °C. Xylella fastidiosa foi crescida em meio PW (Chang et al., 1993) a 28°C. 

Os meios foram solidificados com ágar-ágar a 1,5% (Merck). Quando requerido, 

ampicilina (Sigma) e/ ou canamicina foram adicionadas a uma concentração de 

100 µg/ml. 5-Bromo-4-chloro-3-indolil-beta-D-galactopiranosideo (X-Gal) e IPTG 

(40 mg/ml, Eppendorf) foram adicionados para detectar a presença do inserto 

de DNA no vetor TOPO pCR4Blunt-TOPO (Invitrogen) clonado em E. coli 

DH5α. Estoques bacterianos foram mantidos a - 80 °C. 
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Tabela 1. Bactérias e vetores usados neste estudo 

 

Bactérias e vetores Genótipo ou característica 
relevante 

Procedência 
ou referência  

Vetores   
                  Cosmideo   
SuperCos1 Promotor SV40, origem do pUC, sítio Cos, 

seqüência de reconhecimento Cos, Ampr, 
Neor  

Stratagene 

L3391 SuperCos1 com o operon da endoficina L  Este estudo 
                  Plasmideo   
pCR4bluntTOPO Plac, origem do pUC, LacZαccdb, sitio de 

clonagem TOPO, Ampr, Kanr 
Invitrogen 

   
 Bactérias   
                 Escherichia coli    
XL1Blue MR ∆(mcrA) 183 ∆(mcrCB-hsdSMR-mrr)173 

endA1 supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 
lac 

Stratagene 

DH5α SupE44 ∆ lac U169 (π 80lacZ ∆ M15) hsd 
R17 recA1 endA1 gyrA96 thi-1 relA1  

Sambroock  & 
Russel, 2001 

   
                  Espectro de atividade   
Escherichia coli ATCC 25922 Linhagem padrão FST/Cornell 
Escherichia coli BF2 - Martin et al., 2003 
Listeria ivanovii - PP/Cornell 
Listeria monocytogenes F8027 - FST/Cornell 
Erwinia amylovora 96-01 - PP/Cornell 
Erwinia amylovora SW-2 - PP/Cornell 
Erwinia amylovora AC4150 - PP/Cornell 
Erwinia amylovora 0585 - PP/Cornell 
Erwinia herbicola 4288  - PP/Cornell 
Xanthomonas campestris pv. glycines 27 - PP/Cornell 
Agrobacterium tumefasciens C58 - PP/Cornell 
Pseudomonas syringae pv. syringae 37 - PP/Cornell 
Pseudomonas syringae pv. syringae 52 - PP/Cornell 
Clavibacter michiganensis michiganensis T Isolada de folhas de tomate  PP/Cornell 
Clavibacter michiganensis michiganensis P Isolada de pimentão. PP/Cornell 
Bacillus subtilis ATCC Linhagem padrão FST/Cornell 
Micrococcus luteus Linhagem padrão FST/Cornell 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 Linhagem padrão FST/Cornell 
Curtobacterium flaccumfaciens PR2/2 Indicadora de endoficina L Capítulo 3 
Xylella fastidiosa Isolada de citros Lacava et al., 

2004 
   
                  Outra   
Curtobacterium flaccumfaciens ER1.4/2 Produtora de endoficina L Este estudo 

FST/Cornell: Dr. Randy Worobo Food Microbiology Lab., Dept de Ciência dos Alimentos e Tecnologia, 
NYSAES Cornell University Geneva, N.Y., EUA; PP/Cornell: Dr. Tom Burr Lab., Dept de Fitopatologia 
NYSAES Cornell University Geneva, N.Y., EUA 
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4.2.2 Espectro de atividade 

 

 O espectro antimicrobiano foi determinado utilizando-se o ensaio de 

inibição descrito por Ahn & Stiles (1990). De forma breve, uma gota de 10 µL da 

bactéria produtora foi inoculada em placa contendo meio TSA e incubada por 

24 horas a 28 °C. Então, 5 ml de ágar semi-sólido (0,75%) do meio ótimo para 

cada bactéria indicadora foi derretido, e inoculado com 50 µl da cultura da 

bactéria indicadora (~106 células viáveis/ml) e então vertido na superfície da 

placa contendo a colônia da bactéria produtora. Estas placas foram incubadas 

por 24 horas a 28, 30 ou 37 °C (de acordo com a temperatura ótima da bactéria 

indicadora), as zonas de inibição foram então determinadas. 

 

4.2.3 Produção de endoficina L durante o crescimento e definição de 

unidade arbitrária. 

 

Dez mililitros de uma cultura fresca de 24 horas da bactéria produtora foi 

inoculada em 250 ml de TSB e incubada a 28 °C sob agitação (200 rpm). 

Durante nove intervalos de tempo durante a incubação, 2 ml da cultura era 

coletado para se determinar à fase de crescimento e a produção de 

bacteriocina. Para cada intervalo, 1 ml foi usado para medir a Densidade Óptica 

a 600 nm e os outros 1 ml foram imediatamente centrifugados (14.000 g, 1 

minuto, 4 °C) para a remoção das células. O sobrenadante foi então tratado por 

calor a 65 °C por 20 minutos a fim de se inativar qualquer atividade de 
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protease. A atividade de cada sobrenadante foi então determinada utilizando-se 

o teste de difusão em ágar por diluição de duas vezes. 

As amostras foram diluídas serialmente em incrementos de duas vezes e 

20 µL de cada diluição foram inoculados em placas contendo meio TSA. Após 

as gotas secarem nas placas, uma sobrecamada da bactéria indicadora era 

vertida como descrito anteriormente. Uma unidade arbitrária foi definida como 

20 µl da amostra da mais alta diluição que apresentou uma clara zona de 

inibição sendo esta,  definida para cada intervalo.  

 

4.2.4 Isolamento parcial da endoficina L 

 

Uma cultura de um litro de C. flaccumfaciens ER1.4/2 em meio TSB foi 

crescida por 24 horas sob agitação (200 rpm) a 28 °C. As células foram 

removidas por centrifugação (20 minutos, 8.000 g, 4 °C) e o sobrenadante foi 

submetido a uma coluna (2,5 x 50 cm) contendo 60 g da resina  Amberlita XAD-

16 (Sigma) sob um fluxo corrente de 3 ml/min com a ajuda de uma bomba 

peristáltica. Esta coluna havia sido previamente lavada com 500 ml de Ácido 

Trifluoro Acético - TFA (Sigma) 0,01%, 500 ml de Etanol 20% (Merck) e 500 ml 

de Etanol 30%. A bacteriocina foi então removida da coluna de Ambertita pela 

lavagem com 500ml de Etanol 45% e Etanol 80%, ambos contendo 0,01% de 

TFA. As frações foram testadas para atividade usando o método de difusão em 

poços (Jack et al., 1995). A fração ativa em Etanol 45% foi evaporada 

utilizando-se o equipamento Rotavapor, e o resíduo amarelo escuro foi então 
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redissolvido em 5ml de água purificada (Milli-Q system, Millipore). Esta solução 

concentrada foi aplicada numa coluna (2 X 50 cm) contendo 30g de DEAE 

Sepharose (Amersham Biosciences) sob um fluxo constante de 1 ml/min. A 

coluna foi eluída com 0; 0,25; 0,5 e 1M de Cloreto de Sódio (Sigma), e frações 

de 50 ml foram coletadas. Cada fração foi testada para atividade com descrito 

anteriormente. A fração ativa de 0,5 M de NaCl foi então liofilizada e 

redissolvida em 1 ml de água purificada. Esta fração concentrada foi 

posteriormente aplicada numa coluna SepPak C18 (Waters), e eluída num 

gradiente de soluções de 0 a 80% de Acetonitrila - ACN (Sigma) contendo 

0,05% de TFA. Foram coletadas frações de 5 ml. Cada fração foi novamente 

testada para produção como descrito acima. As frações ativas de ACN 10 e 

80% foram liofilizadas e redissolvidas em 40 µl de água purificada para serem 

submetidas à eletroforese. 

 

4.2.5 Eletroforese de proteínas. 

 

O SDS-PAGE (“Sodium Dodecyl Sulfate - Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis”) de tricina foi realizado como descrito por Schagger & von 

Jagow (1987), utilizando um gel concentrador de poliacrilamida de 10%, um gel 

espaçador de 10% e um gel separador de 16,5%. O padrão de peso molecular 

utilizado foi o “polypeptide SDS-PAGE molecular weight” (Bio-Rad). A 

eletroforese foi conduzida em um aparato “Mini-Protean unit” (Bio-Rad) a 150 V 
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por 1 hora. Os géis de poliacrilamida SDS de tricina foram corados com 

Coomassie blue R-250 (Sigma) a fim de se visualizar as proteínas. 

 Para a detecção in gel da proteína com atividade de bacteriocina, um gel de 

SDS-PAGE de tricina foi lavado com água purificada esterilizada por 30 

minutos, com três trocas de água sob leve agitação. O excesso de água foi 

removido com papel absorvente do tipo Kim Wipes XL® (Kimberly-Clark) e o gel 

foi transferido para uma placa contendo meio TSA e uma sobrecamada de agar 

semi-sólido contendo a bactéria indicadora foi aplicada sobre o gel. 

 

4.2.6 Construção da biblioteca genômica de inserto grande de 

Curtobacterium flaccumfaciens ER1.4/2.  

 

A biblioteca genômica de C. flaccumfaciens (ER1.4/2) foi construída 

usando-se o Kit SuperCos1 (Stratagene) de acordo com as recomendações do 

fabricante. De uma forma breve, o DNA genômico de C. flaccumfaciens 

ER1.4/2, foi extraído, purificado e digerido parcialmente com 0,5 U da enzima 

de restrição Sau3A I (Promega) a 37 °C. Insertos de aproximadamente 40 Kb 

foram obtidos, desfosforilados e ligados no vetor SuperCos1, o qual havia sido 

previamente digerido com as enzimas de restrição Xba I (9 U/mg) e BamH I (5 

U/mg) (Promega). O produto da ligação foi encapsidado usando o kit Gigapack 

Gold Packing Extract (Stratagene) de acordo com as recomendações do 

fabricante. A biblioteca recombinante foi amplificada por transfecção em células 
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competentes de E. coli XL1-Blue MR (Stratagene) as quais foram semeadas em 

meio LB contendo ampicilina. Os clones obtidos foram isolados e transferidos 

para placas de microtItulação de 96 poços contendo meio LB acrescido de 

ampicilina e 10% de glicerol esterilizado. As placas foram estocadas a - 80 °C 

 

4.2.7 Varredura da biblioteca genômica para clones produtores de 

bacteriocina. 

 

A produção de bacteriocina pelos clones obtidos foi analisada pelo teste 

de produção por colônias em meio sólido. Gotas das culturas dos clones foram 

replicadas em placas contendo meio LB suplementado com ampicilina ou não 

com a ajuda de um replicador manual de 96 pinos (Boekel). As placas foram 

incubadas por 24 h a 37 °C. Em seguida, as placas foram tratadas com vapor 

de clorofórmio e uma sobrecamada de ágar contendo a bactéria indicadora foi 

aplicada como já descrito anteriormente. Clones que exibiam zonas de inibição 

claras contra a bactéria indicadora foram selecionados para os próximos 

experimentos. 

 

4.2.8 Subclonagem e seqüenciamento.  

 

Para a subclonagem do clone contendo o operon da endoficina L, o DNA 

do cosmídeo recombinante de 48 Kb foi extraído das células de E. coli XL1-Blue 

MR (previamente crescidas por 18 horas em 1L de meio LB a 37 °C) utilizando-
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se o kit Qiagen Plasmid Midi Purification (Qiagen), de acordo com o protocolo 

para cosmídeos de baixíssimo número de cópias fornecido pelo fabricante. 

O DNA cosmidial (1 µg) foi sonicado uma vez por 25 s usando-se o 

aparelho ultrasonic homogenizer (Cole Parmer). O DNA sonicado foi submetido 

à eletroforese em agarose 1% e a banda correspondente de aproximadamente 

1 Kb foi cortada e purificada do gel. A Sub-biblioteca foi construída com 100 ng 

de DNA sonicado. A purificação do gel, o reparo, a desfosforilação, a ligação ao 

vetor pCR4Blunt-TOPO do referido DNA e a eletrotransformação em células de 

E. coli, foi realizado utlizando-se o Kit TOPO Shotgun Subcloning (Invitrogen), 

de acordo com as instruções do fabricante. 

Os subclones obtidos foram isolados e transferidos para placas de 

microtitulação de 96 poços contendo meio LB acrescido de ampicilina e 10% de 

glicerol estéril. As placas foram então estocadas a - 80 °C 

Para a realização da extração plasmidiana, os clones foram repicados do 

estoque para placas de 96 poços contendo 1 ml de meio líquido suplementado 

com Ampicilina e Canamicina. As placas foram então incubadas por 18 horas a 

37 °C, sob agitação (150rpm) e a extração plasmidiana foi conduzida de acordo 

com o protocolo padrão de lise alcalina para placas de 96 poços. O 

seqüenciamento do DNA foi realizado com a auxílio do Kit DYEnamic ET 

(Amersham) utilizando-se os iniciadores: M13R à jusante (5´-

CAGGAAACAGCTATGAC-3´) ou M13F à montante (5´-

GTAAAACGACGGCCAG-3´). A reação em cadeia pela polimerase (PCR) foi 
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conduzida por 40 ciclos de 1min a 95 °C e 30 s a 55 °C. O produto da PCR foi 

precipitado (Acetato de Amônio e Etanol 95%) e submetido ao seqüenciamento 

automático em sistema capilar utilizando o equipamento MegaBace 1000 

(Molecular Dynamics). 

 

4.2.9 Montagem da seqüência, anotação e análise das seqüências de DNA 

e proteína. 

 

As seqüências obtidas foram verificadas manualmente utilizando se o 

programa Sequencher (Gene Codes - http://www.genecodes.com) e montadas 

com o auxílio do pacote de programas PHRED/PHRAP/CONSED (Ewing et al., 

1998; Ewing & Green, 1998; Gordon et al., 1998). As seqüências foram 

analisadas quanto a presença de regiões codificantes utlizando-se o programa 

GeneMark (Besemer & Borodovsky, 1999). As prováveis funções das regiões 

codificantes foram determinadas por comparação com genes já conhecidos do 

banco de dados GenBank® do National Center for Biotechnology Information 

(NCBI), usando-se o algoritmo BLASTX (Altschul et al., 1997). 

Domínios conservados foram identificados utilizando-se o programa 

MOTIF SCAN (Falquet et al., 2002). Seqüências de genes foram ainda 

alinhadas usando-se o programa CLUSTALW (Thompson et al.,1994) a fim de 

se localizar similaridades. O programa BioEdit (Hall, 1999) foi utilizado para 

editar as seqüências já alinhadas.  
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A seqüência de nucleotídeos anotada, referente ao operon da endoficina 

L descrito neste trabalho foi submetida ao banco de dados GenBank®. 

Domínios conservados de proteínas foram detectados utlizando-se o a 

ferramenta Pfam (http://www.sanger.ac.uk/Software/Pfam/). Os pesos 

moleculares e os pontos isoelétricos (pI) foram estimados com o auxílio do 

programa ProtParam (http://us.expasy.org/tools/protparam.html). Os potenciais 

sítios de clivagem para peptídeos sinal foram preditos por meio do programa 

SignalP (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/). 

 

4.3. Resultados 

 

4.3.1 Espectro de ação de C. flaccumfaciens ER1.4/2 

 

Após a análise da atividade da bacteriocina C. flaccumfaciens ER1.4/2 

contra vários gêneros bacterianos pode-se notar que esta foi capaz de inibir 

bactérias Gram-positivas, bem como Gram-negativas, incluindo bactérias 

associadas a plantas como os fitopatógenos: Erwinia amylovora, Erwinia 

herbicola, Pseudomonas syringae pv. syringae, Xanthomonas campestris pv. 

glycines, Xylella fastidiosa e Agrobacterium tumefasciens. 

O patógeno humano Listeria ivanovii foi também inibido. O completo espectro 

de ação antibacteriano de C. flaccumfaciens ER1.4/2 está apresentado na 

Tabela 2. 
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C. flaccumfaciens PR2/2 e Listeria ivanovii foram inibidos pela 

bacteriocina produzida pela colônia de C. flaccumfaciens ER1.4/2, assim como 

pela endoficina parcialmente purificada (Dados não mostrados).  

 

4.3.2 Produção da endoficina L durante o crescimento bacteriano  

 

A cinética da produção de endoficina L durante o crescimento de C. 

flaccumfaciens ER1.4/2 está apresentada na Figura 1. A partir desta figura 

pode-se notar que a produção de endoficina L inicia-se na fase exponencial de 

crescimento, atingindo sua máxima produção no início da fase estacionária de 

crescimento desta bactéria.  
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Tabela 2. Espectro antibacteriano da endoficina L produzida por C. 

flaccumfaciens ER1.4/2 

 
Bactéria Indicadora Inibição do Crescimento 

Escherichia coli ATCC 25922 - 
Escherichia coli BF2 - 
Listeria ivanovii ++ 
Listeria monocytogenes F8027 + 
Erwinia amylovora 96-01 + 
Erwinia amylovora SW-2 + 
Erwinia amylovora AC4150 + 
Erwinia amylovora 0585 + 
Erwinia herbicola 4288  + 
Xanthomonas campestris pv. glycines 27 + 
Agrobacterium tumefasciens C58 + 
Pseudomonas syringae pv. syringae 37 + 
Pseudomonas syringae pv. syringae 52 + 
Clavibacter michiganensis michiganensis T - 
Clavibacter michiganensis michiganensis P - 
Bacillus subtilis ATCC - 
Micrococcus luteus - 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 - 
Curtobacterium flaccumfaciens PR2/2 +++ 
Xylella fastidiosa ++ 

                - ausência de inibição; + fraca inibição; ++ inibição mediana; +++ forte inibição 
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Figura 1 – Produção de endoficina L durante o crescimento de C. 

flaccumfaciens ER 1.4/2 
 

4.3.3 Análise bioquímica da endoficina L  

 

Após o isolamento parcial da endoficina L, pelo menos seis bandas 

protéicas foram visíveis em gel de Tricina SDS-PAGE. Dentre estas bandas 

incluía-se uma de peso molecular aproximado de 14 kDa (Figura 2a, seta). Foi 

possível ainda detectar a atividade inibitória da endoficina L in situ após a 

lavagem e revelação com uma bactéria indicadora de um gel de tricina SDS-

PAGE não corado. Após este procedimento pode-se observar uma zona de 

inibição em torno da banda correspondente a 14 kDa (Figura 2b), a qual havia 

sido previamente observada no gel após coloração. 



 
 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Análise de tricina SDS-PAGE e detecção direta in gel da atividade da 

endoficina L. (A) Gel corado com Coomassie blue R 250, Canaleta 1: 

Peso Molecular; Canaleta 2: endoficina L parcialmente purificada, 

fração correspondente a 10% ACN (B) Gel revelado com bactéria 

indicadora C. flaccumfaciens PR2/2. A seta indica a banda de 14kDa 

com atividade in gel 
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4.3.4 Obtenção da biblioteca genômica de grande inserto e seleção de 

clones cosmidiais 

 

A biblioteca genômica do endófito de citros C. flaccumfaciens ER1.4/2 foi 

construída com sucesso sendo obtidos 5534 clones cosmidiais. Assim, esta 

biblioteca foi capaz de cobrir 74 vezes o genoma de C. flaccumfaciens, 

considerando-se um genoma de tamanho médio de 2Mb semelhante aos do 

grupo das Corynebacterias já seqüenciadas.  

Foi então realizada a seleção de clones produtores de endoficina L. Após 

a análise de 4032 clones, observou-se que quatro destes foram capazes de 

inibir a bactéria indicadora testada. Um destes clones (L3391) foi escolhido para 

ser seqüenciado, pois exibiu uma zona de inibição contra a bactéria indicadora 

C. flaccumfaciens PR2/2 mais clara e evidente, além disso, esta inibição foi 

completamente abolida na presença de proteinase K (Dados não mostrados). 

 

4.3.5 Obtenção da sub-biblioteca do clone L3391 e seqüenciamento do 

cosmídeo 

 

A sub-biblioteca do clone L3391 foi construída, na qual foram obtidos 384 

clones, os quais cobriram 8 vezes o tamanho do clone (48 Kb). Uma amostra de 

30 clones foi utlizada para calcular a média de inserto presente na sub-bibioteca 

por meio da amplificação por PCR utlizando os iniciadores M13F e M13R. A 
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média de inserto dos clones analisados variou entre 600 a 1000 pb (Dados não 

mostrados)  

Ao todo, 200 clones foram seqüenciados em duas direções e suas 

seqüências analisadas para bases de baixa qualidade e preseça de 

contaminação por sequências de vetor, o que em algumas vezes resultava na 

remoção integral da seqüência antes da montagem do cosmídeo. A análise 

para bases de baixa qualidade, seqüências contaminantes, montagem de 

seqüências contíguas e análise pós-montagem foram realizadas utilizando o 

pacote de programas PHRED/PHRAP/CONSED. Após a montagem, 38 

seqüências contíguas foram obtidas. Ainda que algumas destas seqüências 

contivessem regiões altamente similares tais seqüências contiguas não se 

alinharam completamente. 

 

4.3.6 Anotação funcional do clone L3391 

 

 Até o momento pôde-se anotar uma seqüência de nucleotídeos de 22.684pb 

do clone L3391. As seqüências de genes preditas foram comparadas com o 

banco de dados utilizando-se do algoritmo BLASTX (Altschul et al., 1997). Além 

dos genes necessários a produção e exportação da endoficina L, tal seqüência 

revelou  outros genes de interesse em C. flaccumfaciens ER1.4/2, os quais 

apresentaram em geral, baixa ou nenhuma similaridade com genes já descritos 

e disponíveis no GenBank®. Tais genes podem ser de grande importância no 
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estudo desta espécie, uma vez que esta apresenta apenas dois genes 

descritos. A análise de tais genes foge do escopo deste capítulo, contudo a 

Tabela 3 apresenta uma pequena fração dos genes hipotéticos de C. 

flacumfaciens presentes no cosmídeo. 

 

Tabela 3. Alguns genes preditos presentes no clone cosmidial L3391 e suas 

prováveis funções 
 

Gene Tamanho 

(pb) 

BLASTX No. de acesso  

(organismo) 

ID* 

CF1 170 Prot. ribossômica 50S  Q6AH25 

 (Leifsonia Xyli subesp. Xyli) 

91 

CF2 305 Prot. ribossômica 30S 

(rpsN) 

 YP663211 

(Leifsonia Xyli subesp. Xyli) 

84 

CF3 222 Acetil-xilano-esterase gbAAC06115.1  

(Steptomyces lividans) 

54 

CF4 300 Fixação de Nitrogênio - 

NifL 

spP30663 

 (Azotobacter vinelandii) 

48 

CF5 173 β-lactamase (bla3) Q82F11 

 (Steptomyces avermitis) 

47 

CF6 308 Proteína de virulência XF3679  

(Xylella fastidiosa) 

40 

CF7 303 Flagelina 06v307  

(Salmonella enterica) 

38 

CF8 267 Sistema de secreção do 

tipo III 

YP068875.1  

(Yersinia pseudotuberculosis) 

32 

CF9 195 Tioredoxina gbAAO28686.1 

 (Xylella fastidiosa) 

31 

CF10 383 Proteína de superfície Q87DE1 (Xylella fastidiosa) 21 

ID*- Porcentagem de identidade do produto proteico 
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4.3.6.1 Análise predita de genes no operon da endoficina L 

 

Uma vez que clone L3391 exibiu atividade inibitória compatível com a 

observada com a BLIS de C. flacumfaciens (endoficina L), era de se esperar 

que este pudesse apresentar genes condizentes com esta função. Para tanto, a 

fim de se localizar o provável  operon carregando os genes da endoficina L, foi 

realizada uma varredura in silico de modo semelhante ao método descrito por 

Dirix et al. (2004). Esta metodologia varre genes que apresentam os domínios 

responsáveis pelo transporte das bacteriocinas (transportador ABC) e assim 

localiza os genes de suas bacteriocinas cognatas presentes na mesma 

seqüência de DNA e que por ventura não tenham sido anotados por darem 

origem a peptídios pequenos que são automaticamente excluídos dos bancos 

de dados não redundantes. Baseado nesta análise, foi encontrado dentro da 

seqüência de aproximadamente 23Kb uma região de 1942pb que contém os 

genes hipotéticos responsáveis pela síntese, regulação e exportação da 

endoficina L (Figuras 3 e 4). 

A seqüência de aminoácidos dos genes preditos foi comparada com o 

banco de dados de proteínas Pfam, a fim de se determinar à presença de 

domínios conservados. Apenas a proteína relativa transportador ABC mostrou 

identidade (30%) com os domínios conservados da família de transportadores 

de peptídios antimicrobianos disponíveis no referido banco de dados. Esta 

proteína apresentou 46% de identidade com o transportador ABC de peptídio 

antimicrobiano de Pseudomonas putida. (GOG0577). Dessa forma, um dos 
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genes responsáveis pelo transportador ABC de C. flaccumfaciens possui 546pb 

(Figura 3, verde) e produziria uma proteína de 104 aminoácidos. Esta seria uma 

proteína hidofóbica cujo peso molecular predito é de 10, 6 kDa e pI 11,83.  

Já um dos genes responsáveis pela regulação da endoficina L estaria 

localizado numa região que compreende 476 pb (Figura 3, azul) cujo produto 

tem 158 aminoácidos. Este produto exibiu 27% de identidade com a proteína 

quinase de histidina do sistema regulatório de dois componentes de 

Streptomyces avermitidis (NP_825382) e 42% com a proteína quinase de 

histidina de Streptococcus mutans UA159 (NP_721404.1). A parte estrutural do 

gene da endoficina L corresponde a 278pb (Figura 3, vermelho) que daria 

origem a uma proteína  de 93 aminoácidos. Esta proteína apresenta identidade 

com a hemolisina A de Aeromonas hydrophila (gb|AAB81227.1) em 54 

resíduos. O alinhamentos dos aminoácidos destas proteínas estão 

apresentados na Figura 5. A proteína predita apresenta 9,9 kDa, pI 9,04 e 

mostra conter resíduos hidrofóbicos. 

Com base nestas características pode-se supor que esta proteína seja 

uma das proteínas estruturais da endoficina L de C. flaccumfaciens ER1.4/2. 

Não foi observado qualquer possível gene que apresentasse similaridade 

em seu produto predito com os genes de imunidade descritos para 

bacteriocinas, depositados nos bancos de dados.   
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Figura 4 – Representação esquemáticas dos genes preditos do operon da 

endoficina L. Genes que apresentaram funções prováveis baseados nos 

resultados da análise por BLASTX. ABC- tranportador ABC; HPK/RR- 

proteina quinase de histidina e endoL- endoficina L. As setas indicam a 

direção da fita codificante 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Alinhamento da seqüência de aminoácidos da endoficina L de C. 

flacumfaciens e da hemolisina A de A. hydrophila. Alinhamento 

realizado utlizando o programa CLUSTAL W  (Thompson et al., 1994) 

 

280pb 

(1942pb) 

 
    
   C.flacc:31 PTRGERRFAYGRSSASSLTDSLRSVVRLRRAVSAHSKAVIRLSTESGDNAGKNM 84 
              P-----------SSASSLTDSLRSVVRLRRAVSAHSKAVIRLSTESGDNAGKNM 
   A.hydro:6  PQMRKEKIPHQPSSASSLTDSLRSVVRLRRAVSAHSKAVIRLSTESGDNAGKNM 59 
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4.4 Discussão  
 

Os genes que codificam as bacteriocinas têm sido freqüentemente 

encontrados em cromossomos e plasmídios bacterianos. Em alguns casos, os 

conjuntos gênicos que sintetizam as bacteriocinas encontram-se ainda em 

elementos genéticos móveis, como transposons ou DNA derivado de fago (Diep 

& Nes, 2002). 

C. flaccumfaciens ER1.4/2 não apresenta qualquer plasmídeo (dados 

não publicados), sugerindo que o determinante genético da endoficina L possa 

estar localizado no cromossomo desta bactéria.  

Em bactérias Gram-positivas produtoras de bacteriocina é comum 

observar que a produção destas proteínas seja dependente da fase de 

crescimento. Freqüentemente, esta produção está restrita do meio ao final da 

fase exponencial de crescimento até a fase estacionária. 

Tem se tornado cada vez mais evidente que a maioria dos produtores de 

bacteriocinas (em bactérias Gram-positivas) apresentem produção dependente 

de fase de crescimento. O sistema que controla esta produção é uma rede 

regulatória de três componentes. Tal sistema é comumente chamado de via de 

transdução de sinal, responsável por regular a expressão dos genes envolvidos 

neste processo (Diep & Nes, 2002). 

Acredita-se que em bactérias que utilizam a via de transdução de sinal 

para regular a produção de bacteriocinas, pequenas quantidades de um fator de 

indução (IF) sejam secretadas constitutivamente no meio de cultura. Quando 
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então certa quantidade limite é atingida, o sinal ou o fator de indução é 

reconhecido e posteriormente processado por uma proteína quinase de 

histidina e um regulador de resposta. Estes em última estância acabam por 

estimular todos os operons no locus da bacteriocina, incluindo o próprio 

regulador do operon, o IF (Eijsink et al., 2002). 

  A endoficina L atinge seu nível máximo de produção no início da fase 

estacionária, o que sugere que sua produção possa também ser controlada por 

uma rede regulatória de três componentes.  

Outros sinais provavelmente semelhantes a IF poderiam ainda induzir a 

produção da bacteriocina produzida por C. flaccumfaciens ER1.4/2, uma vez 

que esta bactéria tem sua produção de bacteriocina estimulada na presença de 

outras bactérias endofíticas dos gêneros Curtobacterium e Methylobacterium 

(Cursino et al., 2002b). Outros fatores como competição não podem ser 

descartados neste caso. Segundo Maldonado et al. (2004) a presença de 

microrganismos competidores têm sido reportada como um fator ambiental que 

afeta a produção de bacteriocinas.   

A endoficina L foi parcialmente purificada utilizando-se várias etapas e 

após inúmeros esforços. Curiosamente, esta proteína mostrou-se sensível ao 

tratamento com Sulfato de Amônio (Dados não mostrados), o agente mais 

freqüentemente utilizado para a precipitação de proteínas do tipo bacteriocina. 

Yamamoto et al. (2003) observaram que para a enterococina RJ-11 o 

tratamento com sal de citrato levava a uma agregação desta proteína. Pode-se 
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supor que a endoficina L possa agregar-se na presença de Sulfato de Amônio, 

levando a posterior perda de atividade.  

Uma vez que não foi possível através da metodologia empregada a 

obtenção da seqüência de aminoácidos via purificação proteica, optou-se pela 

clonagem da endoficina L, utlizando com estratégia uma biblioteca genômica de 

grande inserto a fim de se encontrar os possíveis determinantes genéticos 

desta bacteriocina e predizer sua seqüencia de aminoácidos. Alguns dos genes  

responsáveis pela síntese, regulação e exportação da endoficina L foram 

preditos com base no seqüenciamento do clone cosmidial L3391 que exibia 

atividade inibitória contra a bactéria indicadora. Pôde-se encontrar uma região 

de 1942 pb, após o seqüênciamento e varredura in silico, de acordo com  Dirix 

et al. (2004), em busca de genes com função de transporte de peptídios 

antimicrobianos e suas bacteriocinas cognatas. Nesta região foram preditos três 

genes, relacionados a endoficina L. Um gene responsável pelo  transporte da 

endoficina L, o qual codifica uma proteína hipotética que faria parte do sistema 

de exportação da bacteriocina para fora da célula. A regulação da transcrição 

desta bacteriocina deve ser realizada por pelo menos duas proteínas (a 

proteína quinase de histidina e o regulador de resposta). É provável, com base 

nas análises de identidade proteica, que a proteína presente na região de 1.942 

pb seja uma proteína quinase de histidina, que seria responsável por fosforilar 

um fator de transcrição chamado regulador de resposta que ativaria a 

transcrição dos genes estruturais. 
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As bacteriocinas são um grupo muito heterogêneo de compostos 

antimicrobianos proteicos sintetizados pelo ribossomo (Diep & Nes, 2002). 

Devido a essa diversidade de estrutura elas  estão inseridas em uma grande 

família de proteínas secretadas por bactérias Gram-positivas, patogênicas e 

não-patogênicas, que incluem as bacteriocinas e outras toxinas. (Cintas et al., 

1998). Em bactérias Gram-positivas do gênero Enterococcus as toxinas do tipo 

citolisina exibem uma regulação e modo de ação muito semelhante ao das 

bacteriocinas da classe II (Coburne & Gilmore, 2003). A proteina predita de 93 

aminoácidos deve fazer parte do gene estrutural da endoficina embora tenha 

características muito semelhantes a uma toxina. Fato similar foi descrito por 

Cintas et al. (1998). Estes autores descreveram uma bacteriocina de 

Enterococcus (enterocina L50) a qual apresentava mais características em 

comuns a um pequeno grupo de peptídios antimicrobianos e hemolíticos 

formadores de (δ-lisinas) que são secretados por bactérias do gênero 

Staphylococcus, do que com as bacteriocinas da classe II. Estes peptídios eram 

sintetizados ribossômicamente; não eram modificados pos-tradução; eram 

secretados sem seqüência líder ou peptídio sinal e não eram co-transcritos com 

um gene de imunidade. Essas características parecem também ser 

compartilhadas com a endoficina L, ainda que a seqüência de aminoácidos não 

seja relacionada a esta classe. 

Baseando-se na ação in vitro da endoficina L, pode-se cogitar que a 

bacteriocina seja capaz de mediar a interação de C. flaccumfaciens com outras 
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bactérias residentes no xilema, como X. fastidiosa. O papel das bacteriocinas 

na patogenicidade de X. fastidiosa têm sido recentemente discutido. Autores 

como Pashalidis et al. (2005) e Moreira et al. (2005) são unânimes em afirmar o 

importante papel da colicina V – bacteriocina peptídica com ação na membrana, 

transportada pelo sistema ABC (Gehard et al, 2005) – de X. fastidiosa em 

condições de patogenicidade. Moreira et al.  (2005) sugerem que talvez a 

bacteriocina de X. fastidiosa possa aumentar suas possibilidades de 

sobrevivência num xilema rico em bactérias endofíticas como descrito por 

Araujo et al. (2002) e  Lacava et al. (2004). Enquanto que Pashalidis et al. 

(2005) acreditam que a presença de genes funcionais de colicina V em X. 

fastidiosa poderia evitar a competição com outras bactérias endofíticas na 

planta, bem como no interior do inseto vetor. Além disso, X. fastidiosa 

apresenta um sistema de transporte ABC do tipo permease, chamado de 

sistema Opp que é ubíquo a bactérias Gram-negativas (Moreira et al., 2005). 

Este sistema importa em geral peptídios com propósitos nutricionais. Contudo, 

segundo Dirix et al. (2004) é provável que, sendo este um sistema transportador 

do tipo ABC pode, de acordo com a concentração e a afinidade aos receptores, 

importar peptídios catiônicos como as bacteriocinas. Assim, uma vez dentro da 

célula, a endoficina L poderia levar a morte das bactérias sensíveis 

possivemente por pela formação de poros na membrana. Obviamente questões 

sobre o mecanismo de ação da endoficina L e quais outros genes estariam 

envolvidos no processo ainda permanecem. Entretanto, a ação da endoficina L 

sobre importantes patógenos e fitopatógenos como Listeria, Xanthomonas, 
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Pseudomonas e X. fastidiosa denota a importância da continuidade do estudo 

desta bacteriocina que representa um candidato em potencial como agente no 

controle biológico não só da CVC, como de outras doenças de importância 

agronômica.   

 

4.5 Conclusões 

 

Com base resultados obtidos pôde-se concluir que: 

 

a) a endoficina L é uma bactericiona produzida por C. flaccumfaciens 

ER1.4/2 que é ativa contra patógenos humanos e de plantas;  

b) a produção da endoficina L  inicia-se na fase exponencial de crescimento 

e atinge seu ponto máximo na fase estacionária; 

b) a endoficina L  parcialmente purificada que exibe atividade in gel, possui 

um peso molecular estimado de 14kDa; 

c) o operon da bacteriocina apresenta pelo menos três genes hipotéticos 

relacionados síntese, transporte e regulação da endoficina L; 

d) a partir de genes preditos no operon da bacteriocina sugere-se que  a 

endoficina L seja  do tipo toxina. 
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5 CONCLUSÕES GERAIS 

 

 

a) Bactérias endofíticas citros (Citrus sinensis e Citrus reticulata) foram 

capazes de produzir SITB in vitro, sendo que as produtoras de SITB 

provenientes plantas sintomáticas para CVC exibiram uma menor 

diversidade; 

b) fatores como o meio de cultura e a temperatura de incubação podem 

influenciar na produção de SITB por bactérias endofíticas de citros;  

c) bacteriocinas produzidas pelas linhagens de Curtobacterium 

flaccumfaciens (PR1/10, ER1/11 e ER1.4/2)  puderam ser  identificadas e 

foram designadas endoficinas A; W e L;  

d) a freqüência produção de SITB por bactérias endofíticas em diferentes 

hospedeiros de citros poderia estar influenciando or mesmo ser resultado 

da presença em plantas sintomáticas ou ausência de X. fastidiosa em 

plantas assintomáticas e de tangerina; 

e) a endoficina L é uma bactericiona produzida por C. flaccumfaciens 

ER1.4/2 que é ativa contra patógenos humanos e de plantas;  
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f) a produção da endoficina L  inicia-se na fase exponencial de crescimento 

e atinge seu ponto máximo na fase estacionária; 

g) a endoficina L  parcialmente purificada que exibe atividade in gel, possui 

um peso molecular estimado de 14kDa; 

h) o operon da bacteriocina apresenta pelo menos três genes hipotéticos 

relacionados síntese, transporte e regulação da endoficina L; 

i) a partir de genes preditos no operon da bacteriocina sugere-se que  a 

endoficina L seja  do tipo toxina. 
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