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RESUMO 
 

Ienne da Silva, S. Gene da Putativa Indolpiruvato Descarboxilase de Phytomonas: 
Caracterização, Arranjo Genômico, Marcador Molecular e Origem Filogenética. 2007. 114 f. 
Dissertação (Mestrado em Parasitologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

O gênero Phytomonas está associado a enfermidades devastadoras em plantações 

de interesse econômico, enquanto que em outros vegetais parasitados não promove 

nenhum dano aparente. A seqüência-consenso de um agrupamento de ESTs de P. serpens 

determinado anteriormente apresentou os maiores índices de similaridade (BLAST X) com 

indolpiruvato descarboxilases (IPDCs) de fitobactérias e com putativas piruvato/indolpiruvato 

descarboxilases de Leishmania spp. A enzima IPDC está na via de biossíntese do ácido 3-

indolil acético, um dos hormônios vegetais mais importantes. Bactérias cujos genes 

codificam para enzimas que levam à síntese deste fitormônio são patogênicas para plantas 

ou podem ser benéficas a elas. A coincidência de encontrar o gene IPDC em um 

tripanossomatídeo de plantas e em fitobactérias sugere um processo de transferência 

horizontal gênica. O presente trabalho tem por objetivo caracterizar o gene da putativa IPDC 

em P. serpens, determinar a presença do gene em isolados de Phytomonas e em outras 

espécies de tripanossomatídeos, analisar o arranjo genômico e investigar a origem do gene 

por inferências filogenéticas. A seqüência do gene da putativa IPDC de P. serpens 

apresenta domínios para Tiamina Pirofosfato (TPP), típicos de descarboxilases. Ensaios de 

PCR mostram que o gene está presente em todos os isolados de Phytomonas analisados e 

sugerem que sua seqüência seja bastante conservada. Por outro lado, estes ensaios 

indicam que a seqüência está ausente em outras espécies de Kinetoplastida (Trypanosoma, 

Leishmania, Endotrypanum, Crithidia, Blastocrithidia, Herpetomonas e Leptomonas), o que 

sugere que a seqüência de IPDC poderia ser um marcador potencial para o gênero 

Phytomonas. Conclui-se que o gene está presente em múltiplas cópias (cerca de 104 cópias 

em P. serpens), organizadas em tandem e separadas por uma região intergênica pequena. 

As cópias estão concentradas em uma banda cromossômica de aproximadamente 2,1 Mpb. 

Em P. serpens, a seqüência telomérica difere da seqüência conservada em T. brucei e T. 

cruzi. Em P. françai o número de cópias do gene IPDC é menor (cerca de 200 cópias). As 

análises filogenéticas apontam o clado Phytomonas (putativa IPDC) - Leishmania (putativa 

piruvato/indolpiruvato descarboxilase) como grupo-irmão das IPDCs das gama-

proteobactérias Pantoea agglomerans, Enterobacter cloacae, Pseudomonas putida e 

Erwinia carotovora, sugerindo um processo de transferência horizontal gênica anterior à 

separação de Phytomonas e Leishmania. Resultados de amplificações por PCR com 

oligonucleotídeos degenerados reforçam a idéia de que a aquisição desse gene putativo, 



 

advindo de um provável ancestral bacteriano, seja anterior à separação dos 

tripanossomatídeos do clado que inclui Leptomonas, Phytomonas, Herpetomonas, 

Leishmania e Crithidia.  

 

Palavras-chave: Phytomonas. Indolpiruvato Descarboxilase. Transferência Horizontal 

Gênica. Ácido 3-indolil acético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Ienne da Silva, S. Gene of the Putative Indolepyruvate Decarboxylase of Phytomonas: 
Characterization, Genomic Arrangement, Molecular Marker and Phylogenetic Origin. 2007. 
114 f. Master thesis (Parasitology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2007. 
 

The genus Phytomonas is associated to devastating diseases in commercially 

important crops, whereas in other plant species no apparent damage is observed. The 

consensus sequence of one group of ESTs of P. serpens previously determined showed the 

highest similarity hits (BLAST X) with indolepyruvate decarboxylases (IPDCs) from 

phytobacteria and putative pyruvate/indolepyruvate decarboxylases of Leishmania spp. The 

enzyme IPDC participates in the biosynthetic pathway of the indole-3-acetic acid, one of the 

most important plant hormones. Bacteria that synthesize this phytohormone are pathogenic 

to plants or can be beneficial to them. The coincidence of finding the IPDC gene in the plant 

trypanosomatid and in phytobacteria suggests a process of horizontal gene transfer. The 

goals of this study are to characterize the putative IPDC gene of P. serpens; determine the 

presence of this gene in Phytomonas isolates and other trypanosomatid species; analyze the 

genomic arrangement and investigate the gene origin by phylogenetic inferences. The P. 

serpens gene sequence contains Thiamine Diphosphate (ThDP) domains, typical of 

decarboxylases. PCR assays show that the gene is present in all Phytomonas isolates 

analyzed and suggest that this sequence is well conserved. On the other hand, these assays 

indicate that this sequence is absent in other Kinetoplastida species (Trypanosoma, 

Leishmania, Endotrypanum, Crithidia, Blastocrithidia, Herpetomonas and Leptomonas). This 

suggests that the IPDC sequence could be a potential marker for the genus Phytomonas. It 

is concluded that the gene is present in multiple copies (about 104 copies in P. serpens), 

organized in tandem and separated by a small intergenic region. Gene copies are 

concentrated in a chromosomal band of approximately 2.1 Mbp. In P. serpens the telomeric 

sequence differs from the conserved sequence in T. brucei and T. cruzi. In P. françai the 

copy number of the IPDC gene is lower (about 200 copies). The phylogenetic analyses point 

the clade Phytomonas (putative IPDC) - Leishmania (putative pyruvate/indolepyruvate 

decarboxylase) as a sister group of a clade clustering IPDCs of the phytobacteria Pantoea 

agglomerans, Enterobacter cloacae, Pseudomonas putida and Erwinia carotovora, 

suggesting a process of horizontal gene transfer prior to the separation of Phytomonas and 

Leishmania. Data of PCR amplifications with degenerated primers support the idea that the 

acquisition of this putative gene from a likely bacterial ancestor happened prior to the 

separation of the trypanosomatid clade that includes Leptomonas, Phytomonas, 

Herpetomonas, Leishmania and Crithidia. 



 

Key words: Phytomonas. Indolepyruvate decarboxylase. Horizontal Gene Transfer. Indole-

3-acetic acid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

1. 1 O gênero Phytomonas 

 

A descoberta de protozoários da família Trypanosomatidae parasitando 

vegetais ocorreu em 1909, com a identificação de um parasita de látex de Euphorbia 

pilulifera, denominado por Lafont como Leptomonas davidi (JANKEVICIUS et al., 

1988). No mesmo ano, Donovan propôs o nome Phytomonas como nome genérico 

para tripanossomatídeos parasitas de vegetais (JANKEVICIUS et al., 1988), porém, 

a terminologia passou a ganhar aceitação apenas 70 anos mais tarde. Até então os 

flagelados de plantas eram referidos como pertencentes aos gêneros Leptomonas e 

Herpetomonas, e até mesmo Trypanosoma (CAMARGO, 1999).  

A definição de Phytomonas dada por Donovan era claramente artificial, uma 

vez que outros Kinetoplastida, tais como Leptomonas, Crithidia e Herpetomonas, 

podem estar presentes em vetores e em infecções transitórias em plantas, e a 

distinção entre Phytomonas e esses organismos é difícil devido à sua plasticidade 

morfológica (Figura 1). Apesar de isolados de Phytomonas apresentarem algumas 

peculiaridades verificadas ao microscópio de transmissão eletrônica, como arranjo 

especial de ribossomos, cisternas endoplasmáticas e presença de corpos elétron-

densos no citoplasma, essas peculiaridades não são suficientes para diagnosticar 

um parasita como pertencente ao gênero Phytomonas (CAMARGO, 1999). Logo, os 

critérios de hospedeiro de origem e de morfo-desenvolvimento não permitiam a 

correta distinção do gênero Phytomonas de outros tripanossomatídeos, e somente 

recentemente marcadores moleculares tornaram-se disponíveis para auxiliar na 

identificação do gênero (CAMARGO, 1999).  

 

 



 

 

Figura 1. Polimorfismo de Phytomonas serpens, parasita de tomate: 1 e 2, formas de seiva 
do fruto; 3 e 4, flagelados de meio bifásico ágar-sangue/LIT; 5 e 6, formas 
alongadas de fase estacionária de meio de cultura LIT; 7 e 8, formas não-
flageladas de urina de vetores hemípteros; 9 e 10, flagelados do trato digestivo de 
vetor. (Retirado de: CAMARGO, 1999; modificado de JANKEVICIUS et al., 1989) 

 

 

Foi chamada a atenção para o gênero Phytomonas quando se verificou que 

estes organismos causavam enfermidades devastadoras em plantações de interesse 

econômico, principalmente na América Latina (DOLLET, 1984), tais como mandioca 

(“chochamento das raízes”), café (necrose do floema), coco (“hartrot”) e palmeiras 

produtoras de óleo (“marchitez sorpressiva”). Por outro lado, foi verificado que outros 

vegetais infectados por Phytomonas, tais como tomate e batata, não apresentavam 

nenhum dano aparente (MCGHEE e COSGROVE, 1980; SÁNCHEZ-MORENO et 

al., 1995; CAMARGO, KASTELEIN e ROITMAN, 1990; CAMARGO, 1999). Esta 

diferença intrigante foi relacionada com o tipo de distribuição do organismo nos 

tecidos do hospedeiro, como veremos a seguir. De acordo com sua distribuição, os 

tripanossomatídeos que infectam plantas são classificados em: 

- lactícolas, presentes no látex de várias plantas, especialmente de Euphorbiaceae e 

Asclepiadaceae (CAMARGO, KASTELEIN e ROITMAN, 1990; DOLLET, 1984). 

Nestes vegetais, os isolados não são patogênicos, com exceção de P. françai, 

encontrada em mandioca (Manihot esculenta) (KITAJIMA, VAINSTEIN e SILVEIRA, 

1986; VAINSTEIN e ROITMAN, 1986; MIRANDA et al., 2004); 

- frutícolas, encontrados na polpa e nas sementes de frutos de diversas famílias. 

Não se sabe se são parasitas dos frutos ou apenas invasores oportunistas, pois, na 

maioria dos frutos, apenas poucos flagelados podem ser detectados (JANKEVICIUS 

et al., 1989; CAMARGO et al., 1990; VICKERMAN, 1994). Uma exceção é P. 



 

serpens, extremamente abundante em tomates, sem, no entanto, promover 

patogênese (JANKEVICIUS et al., 1989; CAMARGO et al., 1990); 

- floemícolas, presentes no floema de plantas não lactíferas; como coco, café e 

palmeiras produtoras de óleo. Os isolados são patogênicos, causando 

murchamento/definhamento (necrose do floema) (DOLLET, 1984; VICKERMAN, 

1994; CAMARGO, 1999); e 

- florícolas, descritos em poucas espécies vegetais (CAMARGO, 1999). 

Em resumo, apenas Phytomonas encontradas no floema estariam associadas 

com uma patogênese severa (CAMARGO, KASTELEIN e ROITMAN, 1990; 

VICKERMAN, 1994; UTTARO, SÁNCHEZ-MORENO e OPPERDOES, 1997; 

CAMARGO, 1999; DOLLET, STURM e CAMPBELL, 2001). Ainda assim, a 

classificação conforme o tecido do hospedeiro parece um pouco prematura, de 

acordo com os dados bioquímicos de caracterização desses tripanossomatídeos 

(DOLLET, 1984). 

No final da década de 80, anticorpos monoclonais foram desenvolvidos na 

tentativa de distinguir espécies de Phytomonas de outros tripanossomatídeos, 

porém, nem todas as espécies de Phytomonas reagiam igualmente com os 

anticorpos testados (PETRY et al., 1989; TEIXEIRA e CAMARGO, 1989). Em 1996, 

o grupo de Teixeira desenvolveu um teste para confirmar a real existência do gênero 

através da hibridização de DNA com uma sonda específica (SL3’) complementar à 

seqüência do mini-exon ou gene spliced leader (TEIXEIRA et al., 1996) e, três anos 

mais tarde, o mesmo grupo desenvolveu uma PCR baseada em regiões que 

flanqueiam a seqüência SL3’, amplificando um fragmento de DNA específico de 

Phytomonas, facilitando o diagnóstico do gênero (SERRANO et al., 1999; 

CAMARGO, 1999). Por outro lado, nenhum critério objetivo foi estabelecido para a 

definição de espécies dentro do gênero ou para identificação de populações 

(MARCHÉ et al., 1995; DOLLET, STURM e CAMPBELL, 2001). 

Algumas particularidades do metabolismo de Phytomonas foram estudadas 

em maior detalhe. Dentre elas, o aspecto mais marcante foi a observação de que 

vários genes da cadeia respiratória estão ausentes do genoma do cinetoplasto 

(NAWATHEAN e MASLOV, 2000; GONZÁLEZ-HALPHEN e MASLOV, 2004). 

Também foi relatado que a produção de ATP deriva principalmente da glicólise, 

tendo em vista que o ciclo de Krebs aparentemente não é funcional (SÁNCHEZ-

MORENO et al., 1992). Este tipo de adaptação é condizente com a sobrevivência do 



 

organismo no meio rico em carboidratos do hospedeiro vegetal e com a 

concentração elevada de glicosomas no citoplasma, quando comparado com outros 

tripanossomatídeos (SÁNCHEZ-MORENO et al., 1992; CAMARGO, 1999). Pouco se 

conhece sobre o metabolismo de Phytomonas nos insetos vetores, que pertencem à 

ordem Hemíptera (sendo os insetos das famílias Coreidae, Pentatomidae e 

Lygaeidae os principais suspeitos de serem vetores de Phytomonas) (DOLLET, 

1984; SBRAVATE et al., 1989), mas postula-se que os aminoácidos seriam a 

principal fonte de energia (MOLINAS et al., 2003; GONZÁLEZ-HALPHEN e 

MASLOV, 2004). O conhecimento de uma série de características da biologia deste 

organismo é dificultado por problemas na obtenção de formas evolutivas puras in 

vitro (CAMARGO, 1999). Assim, quando comparado com outros tripanossomatídeos, 

há falta de informação no que se refere a aspectos do ciclo celular, transmissão, 

patogenicidade, tratamento e profilaxia.  

Nos últimos anos, vários projetos de seqüenciamento foram iniciados em 

tripanossomatídeos, culminando com o seqüenciamento do genoma de 

Trypanosoma cruzi, T. brucei e Leishmania major em 2005 (EL-SAYED et al., 2005a; 

BERRIMAN et al., 2005; IVENS et al., 2005). As Etiquetas de Seqüências 

Transcritas (ESTs), depositadas em bancos de dados, fornecem informações 

valiosas, sendo usadas para expandir o conhecimento básico, revelar produtos 

gênicos desconhecidos e identificar marcadores moleculares úteis para tipagem.  

Até o ano de 2004, os estudos de biologia molecular em fitoflagelados 

visavam basicamente a taxonomia e o diagnóstico (HOLLAR e MASLOV, 1997; 

SERRANO et al., 1999). Desta forma, foram caracterizados predominantemente 

genes de múltiplas cópias, tais como a seqüência líder (TEIXEIRA et al., 1996; 

SERRANO et al., 1999; DOLLET et al., 2001), genes de RNA ribossômico (DOLLET 

et al., 2000) e os minicírculos do kDNA (DOLLET, STURM e CAMPBELL, 2001). 

Para Phytomonas spp. muito poucos genes haviam sido caracterizados até o início 

do ano de 2005. 

 

1. 2 Indolpiruvato Descarboxilase 

 

Recentemente nosso grupo, em colaboração com o grupo do Dr. Antonio 

Gonzalez (Instituto de Parasitología y Biomedicina, CSIC, Granada, Espanha) e do 

Dr. Georgios Pappas Júnior (Universidade Católica de Brasília, UCB, Brasil), gerou, 



 

seqüenciou e analisou com ferramentas de bioinformática 2.190 ESTs de uma 

biblioteca de cDNA de P. serpens (PAPPAS et al., 2005). Após a formação de 

agrupamentos, as categorias funcionais das seqüências-consenso foram designadas 

por buscas com o programa BLAST contra o banco de dados KOG. Cerca de 36% 

das seqüências não apresentaram precedentes, ao passo que 39,6% apresentaram 

similaridade com classes de proteínas implicadas em processos de tradução, 

biogênese e estrutura ribossômica. O agrupamento mais populoso de P. serpens 

continha ESTs homólogas a membros da família de transportadores de glicose. Este 

achado pode ser diretamente correlacionado com a dependência de Phytomonas da 

produção de ATP a partir da glicólise, conforme descrito acima. Foram identificadas 

várias enzimas da via glicolítica, mas também do Ciclo de Krebs e da cadeia 

respiratória (PAPPAS et al., 2005). Esse estudo contribuirá para responder questões 

importantes referentes ao metabolismo, interação organismo-hospedeiro e 

sistemática molecular do gênero Phytomonas.  

A seqüência-consenso (540 nucleotídeos) de um dos agrupamentos de ESTs 

de P. serpens apresentou os maiores índices de similaridade pelo programa BLAST 

X (versão 2.2.14) (ALTSCHUL et al., 1997) com indolpiruvato descarboxilases 

(IPDCs) (EC 4.1.1.74) de fitobactérias, piruvato descarboxilases (PDCs) (EC 4.1.1.1) 

e com uma putativa piruvato/indolpiruvato carboxilase de L. major.  

A seqüência completa do gene da putativa IPDC de P. serpens, representada 

por 2.364 pb, sendo 1.647 pb correspondentes à fase aberta de leitura (ORF), foi 

obtida por nosso colaborador Dr. A. Gonzalez (Granada, Espanha) (dados não 

publicados). A busca pelo programa BLAST X no banco de dados nr (non redundant) 

do NCBI utilizando como entrada (query) a seqüência nucleotídica completa (2.364 

pb) confirma a elevada similaridade com IPDCs e PDCs. Ambas classes de 

descarboxilases apresentam sítios de ligação para a coenzima Tiamina Pirofosfato 

(TPP). As três primeiras entradas correspondem às putativas piruvato/indolpiruvato 

carboxilases de L. braziliensis, L. major e L. infantum. Esta anotação deve ser vista 

com reservas pois, muito provavelmente, as seqüências foram geradas 

automaticamente em decorrência do projeto Genoma. A reação catalisada pela 

IPDC é irreversível (ácido 3-indol pirúvico → 3-indol acetaldeído + CO2) (ver Fig. 4 

adiante), assim como é irreversível a reação catalisada pela piruvato descarboxilase 

(piruvato → acetaldeído+ CO2). Desta forma, não existe uma indolpiruvato 

carboxilase (reação inversa). Sabe-se que a piruvato carboxilase utiliza como 



 

coenzima a Biotina. Fazendo uma análise dos domínios dessas putativas enzimas 

de Leishmania com o programa PFAM (BATEMAN et al., 2004) (site: 

http://www.sanger.ac.uk/ Software/Pfam/search.shtml), observamos a presença de 

domínios para TPP, indicando tratarem-se de descarboxilases e não de 

carboxilases, como anotado. Outro ponto que chama a atenção foi não termos 

encontrado genes ortólogos para a putativa piruvato/indolpiruvato carboxilase nos 

genomas de T. cruzi e T. brucei, ao contrário do que ocorre para muitos genes que 

são conservados nas três espécies de tripanossomatídeos (EL-SAYED et al., 

2005b). 

A quarta entrada do BLAST X com maior similaridade tanto com a seqüência 

consenso de 540 nt quanto com a seqüência nucleotídica completa de P. serpens foi 

obtida com a IPDC da bactéria Pantoea agglomerans, também conhecida como 

Erwinia herbicola (sinônimo heterotípico). Esta bactéria é comumente encontrada na 

superfície de plantas (BRANDL, CLARK e LINDOW, 1996; BRANDL, QUIÑONES e 

LINDOW, 2001; BRANDL e LINDOW, 1997, 1998).  

O fato de o gene da putativa IPDC de Phytomonas apresentar elevada 

similaridade com IPDCs de fitobactérias sugere que este gene poderia ter sido 

adquirido por transferência horizontal. A hipótese de transferência horizontal gênica 

(HTG, Horizontal Gene Transfer) já havia sido levantada anteriormente para a 

aquisição do gene de P. serpens que codifica para uma isopropil álcool 

desidrogenase multifuncional (iPDH) (MOLINAS et al., 2003). De fato, em vários 

isolados de Phytomonas foi descrito que acetaldeído pode ser reduzido por iPDH 

regenerando parte do poder oxidativo necessário para a glicólise (MOLINAS et al., 

2003) e que essa atividade está ausente em outras espécies de tripanossomatídeos 

(UTTARO, SÁNCHEZ-MORENO e OPPERDOES, 1997). Foi verificado que a 

seqüência do gene de iPDH de Phytomonas comportava-se de forma monofilética 

com álcool desidrogenases de Mycoplasma penetrans e de várias Proteobactérias, o 

que sugeriria que o gene iPDH teria sido adquirido por HTG (MOLINAS et al., 2003).  

A enzima IPDC está na via de biossíntese do ácido 3-indolil acético (auxina, 

AIA) (Figura 2), um dos hormônios vegetais mais importantes. A auxina desempenha 

papel fundamental nos processos de formação de raiz e divisão celular, promovendo 

o alongamento do caule e inibindo o alongamento da raiz. Atua ainda na dominância 

apical, abscisão foliar e desenvolvimento de fruto partenocárpico (PURVES et al., 

2002). 



 

 

 

 

Figura 2. Estrutura do ácido 3-indolil acético (AIA). 

 

 

A capacidade de produzir AIA é amplamente difundida em bactérias 

associadas a plantas (PATTEN e GLICK, 1996). O interesse no estudo da produção 

de AIA em bactérias não deriva apenas dos efeitos fisiológicos que os fitormônios 

causam em plantas, mas também do possível papel em interações planta-bactéria.  

  Bactérias cujos genes codificam para enzimas que levam à síntese do 

fitormônio AIA estão envolvidas em patogênese de plantas ou podem ser 

responsáveis por promover o crescimento destas (COSTACURTA e 

VANDERLEYDEN, 1995). Vários destes microorganismos, tais como Agrobacterium 

tumefaciens, Agrobacterium rhizogenes, Erwinia herbicola e patovars de 

Pseudomonas syringae (savastanoi e syringae) estão relacionados com patogênese 

em plantas, ao passo que outros gêneros como Azospirillum, Pseudomonas, 

Xanthomonas, Rhizobium bem como as espécies Enterobacter cloacae, Acetobacter 

diazotrophicus e Bradyrhizobium japonicum são reportados como agentes que 

estimulam o crescimento vegetal (COSTACURTA e VANDERLEYDEN, 1995; 

PATTEN e GLICK, 1996), contribuindo para o “pool” endógeno de AIA da planta.  

Embora seja amplamente aceito que as plantas usam diversas vias para 

sintetizar AIA, essas vias não estão amplamente caracterizadas no que se refere a 

enzimas participantes, intermediários e estrutura de genes envolvidos 

(WOODWARD e BARTEL, 2005). Assim, até o momento, não foi caracterizada uma 

IPDC em plantas. Supõe-se que esta enzima seja instável e/ou esteja presente em 

baixas concentrações (KOGA, ADACHI e HIDAKA, 1991a, 1991b,1992). Algumas 

evidências obtidas com extratos de mudas de Pisum sativum (ervilha) sugerem a 

existência da via do ácido indolpirúvico [Triptofano → Ácido Indolpirúvico → 

Indolacetaldeído → Ácido Indolil Acético] (Figura 3) (MOORE e SHANER, 1968). 



 

  A síntese do AIA em bactérias a partir de triptofano pode seguir duas vias 

principais (Figura 3). Na primeira via, o triptofano sofre transaminação a ácido 3-indol 

pirúvico, o qual é descarboxilado a 3-indolacetaldeído e subseqüentemente é 

transformado em ácido 3-indol acético. Na segunda via, o triptofano é convertido em 

3-indolacetamida, que dá origem ao AIA. A segunda via seria preferencial em cepas 

consideradas patogênicas (YAMADA, 1993; COSTACURTA e VANDERLEYDEN, 

1995; PATTEN e GLICK, 1996). Em rizobactérias, os genes para as vias de síntese 

de AIA são encontrados tanto em plasmídeos como integrados no genoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3. Vias de síntese de AIA em bactérias a partir do Triptofano (Adaptado de KOGA, 
ADACHI e HIDAKA, 1991a). Em itálico encontram-se os nomes das enzimas que 
catalisam as reações. As setas em negrito indicam a via preferencial em cepas 
não patogênicas.  

 

 

 

 



 

Surge a pergunta: Por que tantas rizobactérias produzem AIA? Uma 

possibilidade é que estes microorganismos detoxifiquem triptofano e seus análogos 

por serem compostos que lhes são deletéreos. AIA também poderia atuar como 

modulador da produção de cAMP e aminoácidos em bactérias. No entanto, a 

hipótese mais provável é que a produção deste fitormônio por parte da bactéria 

estimule a geração de metabólitos na planta, os quais seriam utilizados pelo 

microorganismo para seu crescimento (PATTEN e GLICK, 1996).  

Em resumo, o fato de termos encontrado em P. serpens transcritos que 

apresentam elevada similaridade com seqüências de indolpiruvato descarboxilases 

(IPDCs) bacterianas é curioso. A coincidência de encontrar o gene IPDC em um 

tripanossomatídeo que infecta plantas e em bactérias associadas a plantas sugere 

um processo de transmissão horizontal gênica, como proposto para o gene de 

isopropil álcool desidrogenase (iPDH) comentado acima (MOLINAS et al., 2003). 

Outro aspecto tanto ou mais interessante seria compreender qual a vantagem 

adaptativa para Phytomonas da aquisição de um gene cujo produto estaria 

relacionado com a síntese do fitormônio AIA. Por analogia com bactérias de plantas, 

a produção putativa de AIA poderia contribuir para a patogenia ou para estimular o 

crescimento vegetal. Coincidentemente, foi verificado que Phytomonas spp. podem 

causar enfermidades devastadoras em plantações de interesse comercial, ao passo 

que em outras espécies vegetais nenhum dano aparente pode ser monitorado. Estas 

considerações determinam a importância da realização de estudos centrados no 

gene IPDC de Phytomonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 CONCLUSÕES 

 

A seqüência do gene da putativa IPDC de P. serpens mostrou a presença dos 

três domínios característicos para ligação à coenzima TPP. A análise da estrutura 

primária da proteína (seqüência protéica traduzida) indica a possibilidade de 

formação de uma enzima tetramérica ativa através da ligação com o complexo TPP-

Mg2+. 

Ensaios de PCR mostraram que o gene da putativa IPDC está presente e é 

bastante conservado em todos os isolados de Phytomonas analisados, e que esta 

seqüência está ausente em outras espécies de Kinetoplastida (Trypanosoma, 

Leishmania, Endotrypanum, Crithidia, Blastocrithidia, Herpetomonas e Leptomonas). 

Isto sugere que a seqüência de IPDC poderia ser um marcador potencial para o 

gênero Phytomonas.  

Concluiu-se que o gene IPDC em P. serpens está presente em múltiplas 

cópias (cerca de 104 cópias), organizadas em tandem e separadas por uma região 

intergênica pequena. As cópias estão concentradas em uma banda cromossômica 

de aproximadamente 2,1 Mpb. Neste organismo, a seqüência telomérica difere da 

seqüência conservada em T. brucei e T. cruzi. Em P. françai o número de cópias do 

gene IPDC é menor (cerca de 200 cópias). 

Análises filogenéticas apontam o clado Phytomonas (putativa IPDC) - 

Leishmania (putativa piruvato/indolpiruvato descarboxilase) como grupo-irmão das 

IPDCs das gama-proteobactérias P. agglomerans, E. cloacae, P. putida e E. 

carotovora. A proximidade com IPDCs de fitobactérias sugere um processo de 

transferência horizontal gênica anterior à separação de Phytomonas e Leishmania. 

Amplificações por PCR com oligonucleotídeos degenerados também sugerem a 

aquisição desse gene putativo, advindo de um provável ancestral bacteriano, 

anterior à separação dos tripanossomatídeos do clado que inclui: Leptomonas, 

Phytomonas, Herpetomonas, Leishmania e Crithidia. 
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