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RESUMO 

Análise in vitro da expressão gênica da bactéria Leifsonia xyli subsp. xyli em resposta a 

estresse oxidativo e osmótico 

 

          Atualmente, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar (Saccharum ssp.), no qual o 

estado de São Paulo é responsável por mais de 50% da produção. Esta cultura é hospedeira de 

diversos patógenos que podem limitar sua produção, dentre os quais se destaca a bactéria 

Leifsonia xyli subsp. xyli (Lxx), agente causal do raquitismo da soqueira (ratoon stunting 

disease - RSD). Pouco se sabe sobre a fisiologia deste organismo e quais as estratégias 

utilizadas por este para colonizar seu hospedeiro. No entanto, sabemos que para infectar e 

colonizar seus hospedeiros, é necessário que bactérias parasíticas superem estresses de 

diversas naturezas impostas durante estes processos, como os estresses oxidativo e o 

osmótico. Neste contexto, os objetivos deste trabalho foram identificar in silico e analisar a 

expressão in vitro, por qPCR, de genes relacionados a estes dois estresses. Uma análise da 

sequência do genoma de Lxx identificou 35 genes, sendo 8 relacionados ao estresse oxidativo, 

9 relacionados ao estresse osmótico e 11 relacionados a estresse gerais, incluindo um cluster 

de 6 genes envolvidos na síntese de carotenoides. A expressão destes foi avaliada 60 minutos 

após exposição a 30mM de H2O2 ou 7% (p/v) de polietilenoglicol 6000 (PEG 6000). Sete 

genes foram avaliados como normalizadores das reações de qPCR. A quantificação do grau 

de peroxidação lipídica indicou que ambos os tratamentos resultaram em sensível 

peroxidação, muito embora o efeito do tratamento com PEG 6000 tenha sido maior do que o 

tratamento com H2O2. A exposição ao H2O2 aumentou a expressão dos genes katA (catalase), 

sodA (superóxido dismutase), msrA (Sulfóxido de metionina redutase) e msrB (Sulfóxido de 

metionina redutase) bem como de todos os genes responsáveis pela síntese de carotenoides. 

Por outro lado, todos os genes relacionados ao estresse osmótico foram menos expressos na 

presença deste composto. Já quando a bactéria foi exposta a PEG 6000, o oposto ocorreu, ou 

seja, os genes relacionados ao estresse osmótico, que são otsA (Trealose-6-fosfato sintase), 

otsB (Trealose fosfatase), treY (Malto-oligosil trealose sintase), treZ (Malto-oligosil trealose 

trealoidrolase), treS (Trealose sintase), proX (Proteína de ligamento em substrato, tipo ABC 

glicina betaína transportadora), proW (Proteína permease, tipo ABC glicina betaína 

transportadora), proZ (Proteína permease, tipo ABC glicina betaína transportadora) e Naggn 

(Amidotransferase),  além dos genes do cluster carotenoide, foram mais expressos, ao passo 

que alguns dos genes ligados à resposta ao estresse oxidativo foram menos expressos. 

Verificou-se também, através de PCR convencional utilizando primers para amplificar as 

regiões entre os genes carotenoides, que estes são expressos como um RNA policistrônico, 

constituindo assim um operon. Estes resultados validam predições anteriores baseadas na 

análise in silico da sequência do genoma de Lxx, confirmando que Lxx possui mecanismos 

responsivos aos estresses osmótico e oxidativo aos quais é submetida durante o processo de 

infecção de seu hospedeiro.  

 

Palavras-chave: Raquitismo-da-soqueira; Cana-de-açúcar; qPCR; Parasitismo 
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ABSTRACT 

 

In vitro analysis of gene expression of the bacterium Leifsonia xyli subsp. xyli in 

response to osmotic and oxidative stresses 

          Currently, Brazil is the largest producer of sugarcane (Saccharum spp.) and the state of 

São Paulo accounts for over 50% of the national production. This crop is host to many 

pathogens that may limit its production, among which the bacterium Leifsonia xyli subsp. xyli 

(Lxx), causal agent of ratoon stunting disease (RSD), is one of the most important. Little is 

known about the physiology of this organism and the strategies it uses to colonize its host. 

However, it is known that to infect and colonize their hosts, parasitic bacteria have to 

overcome stresses of various natures imposed during these processes, such as oxidative and 

osmotic stresses. In such context, the objectives of this study were to identify in silico and to 

analyze in vitro, by qPCR, the expression of Lxx genes related to these two stresses. The 

analysis of the genome sequence of Lxx identified 35 genes, of which 8 were related to 

oxidative stress, 9 to osmotic stress and 11 to general stress, including a cluster of 6 genes 

involved in the synthesis of carotenoids. The expression of these genes was assessed 60 

minutes after exposure to either 30 mM of hydrogen peroxide (H2O2) or 7% (w/v) of 

polyethylene glycol 6000 (PEG6000). Seven genes were tested as normalizers of the qPCR 

reactions. The quantification of the level of lipid peroxidation in cells of Lxx indicated that 

both treatments induced substantial peroxidation, even though the effect of PEG6000 was 

greater than that of H2O2. The exposure to H2O2 resulted in higher expression of the genes 

katA (catalase), sodA (superoxide dismutase), msrA (sulfoxide methionine reductase) and 

msrB (sulfoxide methionine reductase), as well as all genes involved in the synthesis of 

carotenoids. On the other hand, the expression of all genes related to osmotic stress was 

reduced in the presence of this compound. When Lxx was exposed to PEG6000, the opposite 

was detected: the expression of the genes related to osmotic stress, otsA (Trehalose-6-

phosphate synthase), otsB (trehalose phosphatase), treY (Malto-oligosil trehalose synthase) 

treZ (Malto-oligosil trehalose trehaloidrolase), treS (trehalose synthase), proX (ligament 

protein substrate, type ABC glycine betaine carrier), proW (permease protein, ABC type 

glycine betaine carrier), proZ (protein permease, type ABC glycine betaine carrier) and naggn 

(amidotransferase), along with the carotenoid genes was increased, while some of the genes 

linked to oxidative stress response were less expressed. It was also concluded through 

conventional PCR that the genes of the carotenoid cluster are expressed as a polycistronic 

RNA and, therefore, this arrangement constitutes an operon. These results validate previous in 

silico predictions that Lxx has mechanisms responsive to osmotic and oxidative stresses to 

which it is subjected during the process of infection of its host. 

Keywords: Ratoon Stunting Disease; Sugarcane; qPCR; parasitism 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 O raquitismo da soqueira da cana de açúcar 

A cana-de-açúcar (Saccharum ssp.) é uma cultura presente em diversos países 

subtropicais e tropicais, tendo como maiores produtores o Brasil, a Austrália e a Índia 

(UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DE SÃO PAULO - ÚNICA, 2010). No 

Brasil, o estado de São Paulo tem ampla participação, sendo responsável por 54,2% da área 

cultivada (URASHIMA; GRACHET, 2012). Devido à sua importância, essa cultura tem sido 

objeto de intenso melhoramento genético, objetivando a obtenção de variedades que 

apresentem maior produtividade (maior produção de colmos e sacarose por hectare), maior 

tolerância ao estresse hídrico (devido à expansão da cultura para áreas com menor aptidão 

edafoclimática), melhor adaptação à colheita mecanizada e maior resistência à pragas e 

doenças (URASHIMA; MARCHETTI, 2013). 

Em função da alta demanda da indústria sucroalcooleira, o plantio desta cultura está se 

expandindo para novos estados como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Alagoas, 

Pernambuco e Paraná. Um sério problema para estes novos canaviais é a possibilidade do 

transporte de material propagativo contaminado com patógenos sistêmicos, dentre os quais 

destaca-se a bactéria Leifsonia xyli subsp. xyli (Lxx) (GAGLIARDI; CAMARGO, 2009), 

agente causal do raquitismo-da-soqueira (RSD). O RSD é uma das doenças mais importantes 

da cultura (IGLESIA, 2003) e o maior agente de disseminação deste patógeno é o próprio 

homem, através do uso de instrumentos contaminados em práticas culturais (máquinas de 

colheita, facões, etc). Esta doença diminui a produtividade da cana-de-açúcar nas principais 

regiões do mundo onde a agroindústria sucroalcooleira está presente (IGLESIA, 2003). Estas 

perdas podem variar de 10 a 41% em função da variedade, título bacteriano e condições 

ambientais as quais a cultura está exposta (URASHIMA; MARCHETTI, 2013). As perdas 

atingem 41% na África do Sul, 37% da Austrália e 27% no Brasil (BAILEY; BECHET, 1997; 

YOUNG; BRUMBLEY, 2004; GAGLIARDI; CAMARGO, 2009). Para o Estado de São 

Paulo, a estimativa de perdas nas últimas três décadas é de mais de dois bilhões de dólares 

(URASHIMA; MARCHETTI, 2013).  

Esta doença tem por sintomas externos o encurtamento de entrenós e a redução no 

diâmetro e comprimento dos colmos, justificando seu nome (GAO et al., 2008). Podem ainda 

surgir sintomas internos como pontuações avermelhadas em feixes vasculares e coloração 
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rósea próximo ao meristema apical (IGLESIA, 2003; COMSTOCK; LENTINI, 2005). 

Entretanto, estes sintomas não são específicos e podem ser relacionados a outros patógenos, 

dificultando a diagnose da doença e o emprego de métodos de controle específicos 

(TOKESHI, 1997; GRISHAM et al., 2007). Estes se baseiam no plantio de variedades 

tolerantes e também no uso de material de plantio sadio, que pode ser obtido via cultura in 

vitro de meristemas ou por termoterapia de toletes. (BRUMBLEY et al., 2006; URASHIMA; 

GRACHET, 2012). 

 

1.2 Leifsonia xyli subsp. xyli 

Em 1949, a natureza infecciosa do RSD foi comprovada através de estudos de 

reprodução de sintomas em colmos sadios de cana-de-açúcar a partir de inoculações artificiais 

com caldo extraído de colmos afetados (STEINDL, 1949). No entanto, a etiologia da doença 

somente foi esclarecida em 1984 através do isolamento do patógeno e confirmação de sua 

patogenicidade (DAVIS et al., 1984). Primeiramente, a bactéria foi classificada como 

Clavibacter xyli subsp. xyli e posteriormente reclassificada como Leifsonia xyli subsp. xyli 

(IGLESIA, 2003).  

Leifsonia xyli subsp. xyli (Lxx) é uma bactéria gram-positiva, fastidiosa, corineforme, 

não móvel, aeróbia obrigatória, da ordem Actinomycetales, família Microbacteriaceae, e que 

coloniza o xilema da cana-de-açúcar (DAVIS et al., 1984; EVTUSHENKO et al., 2000; 

IGLESIA, 2003). Suas células medem 0,25-0,5 μm por 1-4 μm, com forma reta ou levemente 

curva e ocasionalmente inchada nas pontas ou no meio (TEAKLE et al., 1973). As colônias 

apresentam aspecto circular não pigmentado, com diâmetro variando de 0,1 a 0,3 mm em 

meio de cultura M-SC new (TEAKLE; RYAN, 1992; MONTEIRO-VITORELLO et al., 

2004). Mais recentemente, uma estirpe de Lxx transformada com o gene GFP auxiliou na 

compreensão de como a bactéria coloniza a planta. Além de ser encontrada no xilema, seu 

principal nicho segundo já descrito na literatura, a bactéria também foi encontrada nas células 

do mesófilo e nas células do feixe da bainha, local de alta atividade fotossintética e mais rica 

em termos de nutrientes. (QUECINE et al., 2015). A bactéria possui um cromossomo circular 

de aproximadamente 2,6Mb, com 68% de GC (MONTEIRO-VITORELLO et al., 2004), além 

de abrigar um número alto de pseudogenes, totalizando 13% do total dos genes preditos. Em 

seu genoma, apenas 105 genes foram identificados com algum possível papel na adaptação e 

patogenicidade ao hospedeiro, dos quais 18% são possivelmente pseudogenes. Vale observar 

que este é o menor número de genes desta categoria identificados em uma bactéria 
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fitopatogênica (MONTEIRO-VITORELLO et al. 2004). O decaimento gênico da bactéria 

sugere que ela passou por um processo de evolução, onde inicialmente era um organismo de 

vida livre e que passou a ser um patógeno quase perfeito da cana de açúcar, em função do alto 

título bacteriano e ausência de sintomas graves e assim sendo, teria obtido seus genes de 

virulências por transferência lateral. (MILLS et al. 2001; MONTEIRO-VITORELLO et al. 

2004). 

 

1.3 Sistemas de combate a estresses 

 

Em bactérias, existem dois sistemas de defesa contra espécies reativas de oxigênio 

(EROs). O primeiro combate a ação do peróxido de hidrogênio, que é controlado pelo 

ativador transcricional denominado OxyR, e o segundo age em resposta ao radical 

superóxido, controlado pelo sistema SoxRS. Ambos os mecanismos só se manifestam na 

presença de condições de estresse (CABISCOL et al., 2000; IMLAY, 2008). O ativador 

transcricional OxyR controla, entre outros, a ativação dos genes que codificam para catalase, 

glutaredoxina e glutationa redutase, ao passo que o sistema SoxRS envolve cerca de dez 

genes, incluindo o gene que codifica a Mg-superóxido dismutase. A ativação desses sistemas 

aumenta a resistência celular aos agentes oxidantes (CABISCOL et al., 2000; IMLAY, 2008). 

Leifsonia possui genes destes dois sistemas: katA (ORF 2780.1), que codifica uma catalase, e 

ahpC (ORF 12690.1), que codifica uma proteína da família alquil-hidroperóxido redutase, 

referentes ao sistema OxyR, e sodA (ORF 11510.1), que codifica uma superóxido dismutase e 

zwf (ORF 11590.1), que codifica uma glucose-6-fosfato 1-dehidrogenase, ambas componentes 

do sistema SoxRS. Fora destes sistemas, existem ainda mais de dez genes envolvidos na 

proteção anti-oxidativa, dos quais o sulfóxido de metionina redutase, NADH oxidase e o thiol 

peroxidase são exemplos clássicos. (LI et al., 2009). Ainda como suposto mecanismo de 

combate ao estresse oxidativo, Lxx possui o gene bcp (ORF 19210.1), que codifica uma 

proteína que se relaciona com a alquil hidroperóxido redutase produzidas pelo gene ahpC, 

gpoA (ORF 17630.1), que codifica uma glutationa peroxidase (EC 1.11.1.9) e msrA e msrB 

(ORF 6570.1 e 6560.1 respectivamente),  que sintetizam enzimas que atuam no reparo de 

proteínas danificadas pelo estresse oxidativo e, portanto, são importantes tanto no combate a 

EROs como na virulência (BRENOT et al., 2004; LAKHAL et al., 2011; ROMSANG et al., 

2013).  
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 Dentre os mecanismos bacterianos de combate ao estresse osmótico, a síntese de 

trealose é usada por diversos organismos (CARVALHO et al., 2011). Este composto possui 

um papel duplo dentro das células, pois além de servir como reserva de carbono e energia 

ainda atua na proteção de membranas e proteínas. Nesta via, Lxx possui os genes otsA (ORF 

13230.1), otsB (ORF 13220.1), treY (ORF 2190.1), treZ (ORF 2200.1) e treS (ORF 11830.1). 

Além da síntese de trealose, Lxx possui os genes proW (ORF 12260.1), proZ (ORF 12270.1) 

e proX (ORF 12280.1) que se assemelham a genes do operon proU. Este operon, que já foi 

relatado em Bacillus subtilis (LIN, HANSEN; 1995), codifica três proteínas (proteínas ProX, 

ProW e ProZ) que constituem um sistema de transporte de alta afinidade de glicina betaína de 

fontes externas para o interior da célula (KAPPES et al, 1996; ABBAS et al. 2014). Para 

manter a turgescência, reestabelecer o balanço hídrico e proteger a célula dos efeitos do 

estresse osmótico, a Lxx pode acumular no seu citosol grandes quantidades de moléculas 

osmoprotetoras como a glicina betaína, transportando-as do xilema da cana-de-açúcar através 

das proteínas traduzidas a partir do operon proU (BOCH, 1996; KAPPES et al, 1996; ABBAS 

et al. 2014). 

No contexto de combate a estresses gerais, é importante também ressaltar a via da 

tiamina (vitamina B1), que tem eficácia contra ambos os estresses citados por ser utilizada 

como cofator de diversas enzimas relacionadas ao metabolismo energético que são essenciais 

à sobrevivência da célula, como por exemplo nas enzimas do tipo descarboxilases em toda 

célula (KOWALSKA et al., 2012). Lxx possui ainda os genes cds (ORF 9470.1), dxs (ORF 

10450.1) e thiL (ORF 9720.1) que atuam na via de síntese de tiamina, cujo produção e 

acúmulo no interior da célula protege-a de diversos estresses, entre estes o estresse osmótico e 

o oxidativo (GIGLIOBIANCO et al., 2010; KOWALSKA et al., 2012). Integrando também o 

grupo dos genes de estresses gerais, o genoma de Lxx abriga um cluster constituído de genes 

similares aos responsáveis pela síntese de pigmentos carotenoides bacterianos encontrados em 

outras actinobactérias (TAO, et al., 2006) (Figura 1). Este cluster é composto pelos genes 

crtEb (licopeno elongase, ORF 15580.1), lctB (licopeno e-ciclase isoprenoide transferase B, 

ORF 15590.1), crtYe (C50 carotenóide epslon ciclase, ORF 15600.1), CrtI (fitoeno 

deidrogenase, ORF 15610.1), crtB (fitoeno sintase, ORF 15620.1) e crtE (geranil geranil 

pirofosfato sintase, ORF 15630.1). Pigmentos carotenoides são conhecidos por participarem 

do combate a diferentes estresses, como oxidativo e osmótico, em bactéria através do acúmulo 

destes pigmentos para neutralizar as diferenças de potenciais osmóticos ou utilizando o 

pigmento carotenóide como alvo a ser oxidado por EROs (GLAESER; KLUG, 2005; OREN, 

2008). 
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Figura 1- Parte do mapa genômico de Leifsonia xyli subsp. xyli onde está localizado o cluster 

carotenóide. O número da ORF está acima de cada gene e a coordenada genômica abaixo. 

 

O RSD tende a ser mais severo em regiões suscetíveis a períodos de seca, pois esta 

condição favorece o crescimento de Lxx dentro da cana-de-açúcar (RAMOS, 2012). Sendo 

assim, sob déficit hídrico, a planta sofre alterações morfológicas e fisiológicas (HSIAO, 1973; 

SULLIVAN; EASTIN, 1974), dentre as quais estão a redução na quantidade de água 

disponível no xilema, o aumento na quantidade de alguns compostos como prolinas, trealoses 

e glicina betaína, que levam ao acréscimo da concentração de solutos nos vasos do xilema e, 

por consequência,  também à elevação na produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) 

como por exemplo o H2O2 (ROGIERS et al. 2011; CIA et al., 2012; ABBAS et al. 2014). 

Nestas condições, os microrganismos presentes nos vasos estão sujeitos ao menos a dois tipos 

de estresses: o osmótico e o oxidativo. 

Apesar da evidência experimental de que Lxx produz uma toxina quando exposta a 

estresse osmótico (CASTRO, 2012), nada se sabe sobre os efeitos deste estresse na expressão 

dos genes de adaptação ao hospedeiro e nos genes do cluster carotenoide. O comportamento 

dos genes relatados diante do estresse osmótico e oxidativo que as células estão submetidas 

quando presentes no xilema da cana-de-açúcar sob estresse hídrico também é desconhecido. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar genes de adaptação ao hospedeiro que estão 

focados em proteger a Lxx de estresses oxidativos e osmóticos a que a mesma está sujeita 

quando dentro do xilema da cana de açúcar bem como analisar o comportamento dos genes do 

cluster de genes carotenoides e genes relacionados diante destes dois estresses. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Identificação de genes responsivos a agentes de estresse de Leifsonia xyli 

subsp. xyli  

 

A análise da sequência genômica da estirpe CTC B07 de Leifsonia xyli subsp. xyli foi 

realizada através do site “http://bioinfo03.ibi.unicamp.br/lbi/index.html”. A análise focou na 

busca de genes não-truncados que estejam implicados na defesa contra estresses oxidativos e 

osmóticos. Os genes selecionados foram divididos em quatro categorias: genes relacionados a 

estresse oxidativo, genes relacionados ao estresse osmótico, genes relacionados a estresses 

gerais e genes normalizadores a serem usados como controle nas reações de qPCR (Tabela 1). 

Em seguida, as sequências de nucleotídeos dos genes escolhidos foram comparadas com as de 

outros organismos através do algoritmo BLAST (ALTSCHUL et al., 1990) para que os 

primers fossem desenhados em regiões específicas de Lxx. 

 

2.2 Desenho de primers  

Foram desenhados 35 pares de primers (Tabela 2 e 3) com auxílio do programa 

Beacon Designer (http://www.premierbiosoft.com/qOligo/Oligo.jsp?PID=1) considerando os 

seguintes parâmetros: a) tamanho de amplicon de 100 a 150 pares de base; b) tamanho do 

primer entre 17 – 23pb; c) temperatura de anelamento entre 57 – 69º C. O mesmo programa 

foi utilizado para evitar a presença das estruturas secundárias hairpin, self-dimer, e cross-

dimer, nesta ordem. As reações de amplificação consistiram de 12,5 µL de tampão master mix 

2X (Promega), 0,3 µM de cada primer, 2 µL de cDNA e água isenta de nucleases (Ambion, 

Holanda) para completar um volume final de 25 µL. O programa de PCR seguiu as seguintes 

condições: um ciclo inicial a 95ºC por 5 minutos seguido de 40 ciclos de 10s a 95ºC, 30s a 54-

68ºC (dependendo dos primers) e 10s a 72ºC para extensão. Ao fim, seguiu-se um ciclo de 

extensão final a 72ºC por 5 minutos.  
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Tabela 1 - Genes selecionados para análise de expressão in vitro e respectivas proteínas codificadas, números das ORFs no 

genoma de Lxx e processos metabólica aos quais pertencem 

                                                                                                                                                                                                (continua)              

 

GENE PRODUTO ORF PROCESSO METABÓLICO 

katA Catalase 2780.1 Estresse Oxidativo  

ahpC Proteína da família AhpC/TSA  12690.1   

sodA Superóxido Dismutase 11510.1   

Zwf Glucose-6-fosfato 1-deidrogenase 11590.1 

 Bcp Homólogo comigratório Bacterioferritina  19210.1   

gpoA Glutationa peroxidase 17630.1   

msrA Sulfóxido de metionina redutase 6570.1   

msrB Sulfóxido de metionina redutase 6560.1   

otsA Trealose-6-fosfato sintase 13230.1 Estresse Osmótico  

otsB Trealose-fosfatase 13220.1   

treY Malto-oligosil trealose sintase 2190.1   

treZ Malto-oligosil trealose trealoidrolase 2200.1   

treS Trealose sintase  11830.1 

 proW Proteína permease, tipo ABC glicina betaína transportadora  12260.1   

proZ Proteína permease, tipo ABC glicina betaína transportadora  12270.1   

proX Proteína de ligamento em substrato, tipo ABC glicina betaína transportadora  12280.1   

Naggn Amidotransferase 10740.1   

Cds Fosfatidato citidil transferase 12480.1  Estresses Gerais 

Dxs 1-deoxi xilulose-5-fosfato sintase 10450.1 

 thiL Tiamina-monofosfato quinase 9720.1   

marR Regulador de transcrição da classe marR 15640.1 

 crtE Geranil geranil pirofosfato sintase 15630.1   

crtB fitoeno sintase 15620.1   

crtI fitoeno deidrogenase 15610.1 
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Tabela 1 - Genes selecionados para análise de expressão in vitro e respectivas proteínas codificadas, números das ORFs no 

genoma de Lxx e processos metabólica aos quais pertencem 

                                                                                                                                                                                               (conclusão) 

 

GENE PRODUTO ORF PROCESSO METABÓLICO 

crtYe C50 carotenóide epsilon ciclase 15600.1 Estresses Gerais   

Lctb Licopeno e-ciclase isoprenoide transferase B 15590.1 

 crtEB Licopeno elongase 15580.1   

desA Dessaturase de acidos graxos delta 22410.1   

16S rRNA RNA ribossomal 16S 1380.1 Normalizadores 

proC Pirrolina-5-carboxilato redutase  1720.1 

 Pyk Piruvato kinase II  11340.1 

 qcrA Ferro-enxofre componente de ubiQ-cytB redutase  9830.1 

 hrdB RNA polimerase fator da família sigma-70 10190.1 

 sigH RNA polimerase, fator sigma-70, subfamília ECF 19190.1 

 fliA RNA polimerase, fator sigma 6230.1 
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2.3 Cultivo de Leifsonia xyli subsp. xyli: 

A estirpe CTC B07 de Leifsonia xyli subsp. xyli (Lxx) foi utilizada em todos os 

experimentos. Essa estirpe foi depositada na coleção do banco de bactérias do Instituto 

Biológico sob o número IBSBF 1853 e o número de acesso da seqüência de seu genoma no 

GenBank (NCBI- The National Center for Biotechnology Information) é NC 006087. A 

bactéria foi cultivada em meio de cultura líquido MSC new, o qual foi primeiramente 

formulado por Davis et al. (1984) e posteriormente modificado por Monteiro-Vitorello et al. 

(2004). A modificação consiste na adição de metionina a uma concentração de 0,5% (v/v). As 

culturas bacterianas foram sempre incubadas a 28 ºC sob agitação de 150 rpm. 

 

2.4 Quantificação da peroxidação lipídica em Lxx exposta a peróxido de hidrogênio 

e PEG 6000 

 

Os agentes de estresse utilizados neste estudo foram o peróxido de hidrogênio e o 

polietileno glicol 6000. No entanto, afim de determinar se a exposição a estes agentes resulta 

em estresse celular em Lxx, delineou-se um experimento com 4 tratamentos e 4 repetições por 

tratamento para determinar se há dano celular, avaliado pela análise do grau de peroxidação 

lipídica das células bacterianas. Os tratamentos consistiram em expor células de Lxx a 30 mM 

de H2O2 (tratamento H2O2 60) ou a 7% (p/v) de PEG 6000 (tratamento PEG 60) por 60 

minutos. Também foram usados dois controles representados por células não expostas aos 

agentes e analisadas imediatamente antes da adição dos compostos ao meio de cultura 

(controle 0) ou 60 minutos após (controle 60). Para tanto, 800mL de meio de cultura M-SC 

new foram adicionados de 1% do volume (v/v) de inóculo bacteriano de Lxx (OD600nm = 0,7; 

aproximadamente 8 dias) e então divididos em volumes iguais de 50mL em 16 frascos 

erlenmeyer de 125mL. As culturas bacterianas foram incubadas por 7 dias até atingirem uma 

densidade óptica aproximada de 0,6, quando foram adicionados os agentes estressantes. A 

concentração e os tempos utilizados nos tratamentos foram definidos através de ensaios e 

resultados preliminares. O grau de peroxidação foi determinado através da quantificação de 

metabólitos reativos ao ácido 2-tiobarbitúrico (TBA), principalmente o malondialdeído 

(MDA), segundo Heath e Packer (1968) e Buege e Aust (1978), resultante dos danos à 

membrana celular, sendo assim uma quantificação indireta do grau de estresse. Pellets de 

bactérias pesando 0,1 g foram macerados em 450 L de TCA (ácido tricloroacético) (0,1%) e 
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20% de PVPP. Após a homogeneização, 1,4 mL da suspensão foram transferidos para tubos e 

centrifugados a 10.000 rpm por 5 minutos em microcentrífuga de mesa. Um volume de 250 

L do sobrenadante foi transferido para outro tubo e adicionado de 1 mL de solução contendo 

TCA 20% e TBA 0,5%. A mistura foi colocada em banho seco por 30 minutos a 95C e 

resfriada em gelo, na sequência. As amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 10.000 

rpm. Em seguida, 1mL do sobrenadante foi utilizado para realizar a leitura em 

espectrofotômetro Lambda 40 (Perkin Elmer, EUA) a 535 e 600 m. A quantidade de MDA 

foi expressa em nmol/mL. 

 

2.5 Expressão gênica de Leifsonia xyli subsp. xyli após exposição a H2O2 e PEG 6000 

Uma alíquota de 4mL de um pré-inóculo de Lxx (OD600nm = 0,6) foi transferida para 

400mL de meio sob intensa agitação. Volumes de 50 mL foram transferidos para oito 

erlenmeyers de 125 mL. As culturas foram incubadas a 28 
0
C por sete dias sob agitação de 

150 rpm até atingir densidade óptica próxima de 0,6.  Após este período, foram adicionados 

170 µL de H2O2  30% a quatro culturas, resultando numa concentração final de 30mM. As 

quatro culturas restantes, às quais não foram adicionadas H2O2, serviram como controles 

experimentais. Sessenta minutos após a adição do agente estressante, as células expostas ao 

peróxido foram precipitadas através de centrifugação por dez minutos a 10.000 rpm, 

congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas a -80 ºC para posterior análise. 

Um experimento com o mesmo delineamento descrito acima foi conduzido 

independentemente, exceto que, neste, as culturas foram expostas a 7% (p/v) de PEG 6000. 

De igual modo, o tratamento controle consistiu de culturas não expostas a este agente.  

 

2.6 Análise da expressão gênica de genes relacionados ao estresse  

O RNA total foi extraído de acordo com protocolo descrito por Bowtell e Sambrook 

(2003) com algumas alterações para maximizar sua eficácia. A extração de RNA iniciou-se 

com a suspensão dos pellets das células de Lxx em 80 µL de TE pH 8,0 (tris, 10mM ph 8,0; 

EDTA, 0,1mM) contendo 10mg/mL de lisozima (Sigma), adição de 80 µL de SDS 10% e 

incubação em banho-maria a 64ºC por 2 minutos. Após este procedimento, adicionou-se 88 

µL de NaOAc 1M pH 5,2, que foi misturado gentilmente por inversão. O volume foi dividido 

em duas partes iguais em microtubos estéreis de 2mL nos quais adicionou-se igual volume de 

fenol ácido saturado em água. Em seguida, os tubos foram incubados por 6 minutos a 64ºC 
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em banho-maria, sendo manualmente agitados a cada minuto. Os microtubos foram 

centrifugados por 10 minutos a 14.000 rpm a 4ºC em microcentrífuga de bancada e a fase 

superior foi transferida para um novo microtubo, ao qual adicionou-se igual volume de 

clorofórmio seguido de centrifugação por 5 minutos a 14.000 rpm, a 4ºC. A fase superior foi 

transferida para um novo microtubo e o RNA foi precipitado pela adição de dois volumes de 

etanol absoluto gelado e 1/10 do volume de NaOAc 3M pH 5,2; 1mM EDTA. Após a 

incubação por 20 minutos a -80ºC, centrifugou-se por 25 minutos a 14.000 rpm, 4ºC. O 

sobrenadante foi descartado e o pellet lavado em 1mL de etanol 80% gelado seguido de 

centrifugação por 5 minutos a 14.000 rpm, a 4ºC. O etanol foi removido e o pellet suspendido 

em 30 µL de água tratada com DEPC (dietilpirocarbonato). O RNA foi aquecido a 65ºC por 5 

minutos em banho seco para facilitar a suspensão. A concentração de RNA foi determinada 

em espectrofotômetro NanoDrop (Thermo Scientific) e ajustada para 100 ng/µL.  

Uma alíquota de 4 uL da suspensão de RNA foi utilizada para avaliar a qualidade da 

extração por eletroforese (5V/cm) em gel de agarose 1% contendo 20% de formaldeído 37%, 

10% de tampão MOPS 10X (MOPS 0,2M; acetato de sódio 50 mM; EDTA 10 mM; pH 7,2) e 

0,5X de Sybr safe (Invitrogen). Antes da aplicação no gel, adicionou-se a 400 ng de RNA ao 

tampão de amostra 5X (30,84% de formamida; 40% de MOPS 10X; 7,2% de formaldeído 

37%; 0,5% de EDTA 500mM; 20% de glicerol; 0,35% de azul de bromofenol) na proporção 

de 4 de amostra: 1 de tampão. As amostras foram aquecidas a 65 ºC por 5 minutos e aplicadas 

no gel. Para digestão de DNA residual, foi utilizado a enzima RQ1 – RNAse free DNAse 

(Promega). Para cada 1 µg de RNA foi adicionado 1 unidade da enzima e 1 µL de tampão em 

um volume final de 10 µL completado com água livre de nucleases. Em seguida, para 

confirmação da não contaminação do RNA com DNA genômico foi feito um PCR qualitativo 

com o primer referente ao gene 16SrRNA com as mesmas especificações descritas no item 

2.2. 

O RNA foi utilizado em uma reação de transcrição reversa usando o kit GoScript™ 

Reverse Transcription System (Promega) para a obtenção do cDNA segundo as 

recomendações do fabricante. Nesta reação, juntamente com o RNA bacteriano, foi 

adicionado 1 µL de random primers a 50 ng/µL; em seguida, as amostras foram aquecidas a 

70ºC por 5 minutos e colocadas no gelo por, no mínimo, 5 minutos. Após esse período, foi 

adicionado a cada amostra 15 µL de um mix de reação contendo 4 µL de 5X reaction buffer, 

4 µL MgCl2 (4mM concentração final), 1,0 µL de PCR nucleotide mix (concentração final de 

0,5mM de cada nucleotídeo), 20 unidades de recombinant RNasin, 1,0 µL da enzima 

transcriptase reversa GoScript Reverse Transcriptase, 1,0 µL de água livre de nucleases 
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(Ambion, Holanda) para completar um volume final de 15 µL. O cDNA foi armazenado a -20 

ºC e posteriormente utilizado nas reações de qPCR. 

As reações de PCR em tempo real foram realizadas em termociclador 7500 Fast 

(Applied Biosystems) utilizando o kit GoTaq® Real-Time qPCR and RT-qPCR Systems for 

Dye-Based Detection (Promega) seguindo as recomendações do fabricante. As reações foram 

compostas por 2 µL de cDNA, 6,25 µL de tampão de amplificação GoTaq qPCR Master Mix 

2X, 0,3 µM de cada primer e água livre de nucleases para um volume final de 12,5 µL. As 

reações foram feitas como descrito no item 2.2 e para cada amostra houve uma repetição 

técnica. 

Os dados brutos (dados sem correlação da linha de base) dos níveis de fluorescências 

foram analisados pelo programa LinRegPCR (RAMAKERS et. al., 2003) para se obter a 

regressão linear de cada curva de amplificação para efeito de cálculo da eficiência de 

amplificação de cada curva (E=10
slope

). Valores ideais de E entre 1,8 e 2 e de correlação (R) 

superiores a 0,995 foram considerados satisfatórios. Como genes normalizadores foram 

testados os genes 16S rRNA (sub-unidade 16S do RNA ribossomal), proC (pirrolina-5-

carboxilato redutase), pyk (piruvato kinase II), qcrA (ferro-enxofre componente de ubiQ-cytB 

redutase), hrdB (fator sigma-70 da RNA polimerase), sigH (fator sigma-70 subfamília ECF da 

RNA polimerase) e fliA (RNA polimerase, fator sigma) (tabela 1). A análise da estabilidade 

da expressão dos genes foi obtida através da ferramenta RefFinder 

(www.leonxie.com/referencegene.php) que une os métodos geNorm (VANDESOMPELE et 

al., 2002), NormFinder (ANDERSEN et al., 2004) e o método ΔCt (SILVER et al., 2006). 

Após o cálculo de cada programa separadamente, o RefFinder fornece pesos diferentes a cada 

um dos resultados e realiza a média geométrica dos mesmos, classificando-os em graus 

distintos de estabilidade. A análise de expressão gênica e as análises estatísticas dos 

experimentos foram realizadas pelo o software REST (Relative Expression Software Tool) 

(PFAFFL et al., 2002). Um heat map com agrupamento hierárquico foi gerado através do 

software Cluster 3.0 (HOON et al., 2004) . 

 

2.7 Análise de expressão de genes do cluster carotenoide 

Afim de determinar se o cluster de genes carotenoides de Lxx atua como um operon, 

primers foram desenhados de modo a amplificar regiões que compreendem o final de um 

gene e o início do gene seguinte. Os primers foram desenhados como descrito no item 2.2. 

Foram desenhados 3 pares de primers referentes as regiões entre os genes crtE e crtB; crtB e 

http://www.leonxie.com/referencegene.php
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crtI; crtI e crtYe. Para amplificar os últimos genes do cluster foi utilizado o primer crtYeF e o 

primer crtEbR. Estes foram usados em reações de PCR convencional utilizando cDNA do 

experimento com PEG como molde, seguindo o protocolo descrito no item 2.2. Amplificações 

positivas são indicativos da presença de mRNA policistrônico. 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Quantificação da peroxidação lipídica de Lxx submetida a peróxido de 

hidrogênio e polietilenoglicol 6000 

 

A concentração de MDA variou significativamente entre tratamentos (P=0,05) segundo o 

teste de Tukey. O tratamento com PEG foi o que resultou em maiores concentrações de MDA, 

diferindo dos demais, sendo esta aproximadamente 300% superior (PEG 60’= 2,29 nmol de 

mda/mL) em comparação com as concentrações dos controles (C= 0,76 nmol de mda/mL e C 

60’= 0,84 nmol de mda/mL) e aproximadamente 50% maior que o tratamento com peróxido 

de hidrogênio. O tratamento com peróxido de hidrogênio também diferiu dos controles, sendo 

verificado um aumento de 200% na concentração de MDA (H2O2 60’ = 1,58). Não houve 

diferença na concentração de MDA entre os tratamentos controle. (Figura 2).  

 

 

Figura 2- Concentração de MDA (nmol/g amostra) em células de Lxx não expostas a agentes estressantes no 

tempo inicial (C) e 60 minutos após o início do experimento (C 60’) e em células expostas por 60 

minutos a 7% (p/v) PEG 6000 (PEG 60’) e 30 mM de peróxido de hidrogênio (H2O2 60’). Médias 

com a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey em 5% de probabilidade 
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3.2 Extração de RNA de células de Lxx e confirmação de pureza do RNA para 

ambos estresses 

 

A concentração de RNA extraído de células de Lxx variou entre 102,37 ng/µL e 643,89 

ng/µL. Os valores de absorbância das razões A260/A280 e A260/A230 respeitaram os intervalos de 

1,9 a 2,0 e 1,8 a 2,0 respectivamente como recomendado por Sambrock et al. (2001). A 

integridade do RNA foi avaliada por gel de agarose desnaturante 1% onde foi possível 

observar nitidamente os fragmentos correspondentes às moléculas 23S, 16S e 5S do RNA 

ribossomal (Figura 3). 

 

Figura 3- Qualidade do RNA extraído das repetições do tratamento controle (amostras c1 a c4) e do tratamento 

de exposição a peróxido de hidrogênio por 60 minutos (amostras 60-1 a 60-4). O gel foi carregado 

com 300 ng de amostra e 4 µL de tampão de carregamento 

 

As amostras de RNA foram submetidas a um PCR convencional utilizando os primers 

complementares ao gene 16S rRNA. Como controle positivo da reação, foi usada uma amostra 

com DNA de Lxx. Nenhuma amostra de RNA resultou em amplificação (Figura 4), indicando 

que não houve contaminação com DNA genômico.  
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Figura 4- Resultado da reação de PCR das amostras de RNA extraídas das repetições do tratamento controle 

(amostras C1 a C4) e do tratamento de exposição a peróxido de hidrogênio por 60 minutos (amostras 

60-1 a 60-4) e um controle positivo (C+) para verificar o funcionamento da reação. O gel foi 

carregado com 6 µL de amostra e 4 µL de tampão de carregamento 

 

Para o experimento de estresse osmótico, os resultados foram semelhantes, tanto para 

qualidade do RNA quanto para a contaminação com DNA genômico (dados não 

apresentados). 

 

3.3 Análise das amplificações com os primers desenhados  

 

Cada par de primers (Tabela 2) foi testado tanto em PCR convencional como em qPCR, 

afim de ajustar as temperaturas ideais de hibridização. Em ambos os casos, os primers se 

revelaram específicos, pois resultaram na amplificação de um único fragmento de tamanho 

esperado a julgar pelo padrão de bandas em gel de agarose (Figura 5) ou ainda a julgar pela 

curva de melting, onde foi verificado apenas um pico.(Figura 6).  
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Figura 5- Exemplos de fragmentos de amplificação usando os primers para os genes crtB, crtI, crtYe, gene 

ribossomal 16S, pyk, qcrA e sigH em gel de agarose 1%. Padrões de pesos moleculares de 50pb 

(M1) e de 100 pb (M2) 

 

 

 

Figura 6- Exemplos de curvas de melting geradas para os genes  16S rRNA (A),  qcrA (B),  katA (C),  proX (D) 

ilustrando a especificidade dos primers 
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Tabela 2- Genes, sequências dos primers, temperaturas de hibridização e tamanhos esperados do fragmento 

Nome dos Genes 
 

Sequência dos primers F Sequência dos primers R 
Temperatura de 

hibridização (ºC) 

Tamanho do 

fragmento (pb) 

katA  CATCGTCGGCAACAACACCC GTCCGCATCCCGCAGTCC 64 109 

ahpC  CACCCAGGCTCCCGACTT CGAGCGGGAAGAAGACGAT 64 104 

sodA  CCTATGACTATTCGGCTCTCG AGTGAGGTTGTCCGCATCG 61 143 

zwf  CCAGGGCATCCGCTTCGTC GGATCGAGAGGTAGAACG 61 128 

bcp  CGGGTCATCGGCATCTCG GACCTTGCCGTAGAGCTTC 61 150 

gpoA  GGTCATCCTCGTCGTCAA ACTGGTTGCTCGGGAATC 58 125 

msrA  GATGTCCCGAACGCTACG ATCGTTGCCCTGGCGGTT 61 150 

msrB  CTTCGCCTCCGTGGACAA GCGCAACGTCCCGAAGG 61 112 

otsA  CGGCGTGCTCATTCTCAG CGATCTCGACGGCCTGCG 64 119 

otsB  ACGGCAAGGACATTATCG TCATCCGTCACGTCGTCC 58 121 

treY  ATCAACGGACTCGGAGCG GCGTGCGAGCAGCCCGGCGGA 64 150 

treZ  GCGTCCATGCGAACCTCAC GAAAGCCGAGTACGTCCC 61 119 

treS  CTACTACGGCGACGAGAT GGAGGAAGAGTTTGCCCG 58 134 

proW  GCTCTGATCGGCACCAAG GCGGACTGCACGACCTC 61 131 

proZ  CATCCCTCCACTCCTTGC GAAGGGAGAGCGGCAGTT 58 131 

proX  GCCTATGGGGTCACAGCG GGTGTGGCCGTGTAGATATTG 61 113 

Naggn  GACCGACCTGAGCTTCC CGACGCTCTCCACGATG 61 80 

cds  CACCTGGAGCGTCTTCGT AGACCGCTCACGTAGGCTC 61 147 

dxs  GTTCACAAGCTGCTCACCG CTGAGCGACGACGAGGCG 64 131 

thiL  GCCTGGTCGAGTCCCGCG CGAGGGCGACGACGGGCA 68 136 

marR  CGAACACCTCCACATCTCCACC TCCTCTCGCTCACCTGCCG 58 134 

crtE  GACCCACGCTCCCACACC TCCCAGAGCCGCCGGTAG 68 147 

crtB  ATGACCCGCACCGAGACCG CGTACACATCTTCGACTCG 64 172 

crtI  GCCCGTCCTGGTATCTCAT AGGGCTCGGTTGGCGGCT 64 174 

crtYe  TCGTCTACCTCGCTTGTCTGCT CCAGGCGAGGAAGAAGAGGAC 64 137 

lctb  CGTCCTGCTCAGCCTGGTCTT CCAAAACCGCCGTGAGGAC 64 152 

crtEB  CGACTCGGCGACCTCAAG GACGCCCCACAGGAAGAA 64 122 

desA  GACGAACACCCAGCAACCG GCCCGAGCGTGGATGCGA 68 124 

16S rRNA  CGAACGATGAACCAGGA CAACCGCTGGAGATGCC 59 144 

proC  CCCGCCTATGTCTTCTTCCT  GAAAGGTGCCGTTAACAAGG 61 132 

pyk  CGGGTGACTTCCTGCTGA ATGCCCTTGTTGTTGGAGAC 61 140 

qcrA  GCTGGAACAGAAAGCGAAAG GGGTCTGCTGCTCGTAGAGT 61 162 

hrdB  GTAACCTCGGACTCATC CTTGTTGATGACCTCCAC 52 164 

sigH  CGCTGCCGTTCATGGACC GGTTGGTGCCCTGCTGGA 59 135 
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3.4 Análise da estabilidade de expressão dos genes normalizadores 

 

Os níveis de expressão dos genes normalizadores foram analisados pela ferramenta 

RefFinder a fim de avaliar a estabilidade de expressão.. Os genes com menores médias 

geométricas são considerados mais estáveis. Por este critério, os genes 16S rRNA e proC, 

foram selecionados como normalizadores para as análises de expressão gênica (Figura 7). 

 

 

Figura 7- Médias geométricas dos genes normalizadores avaliados pela ferramenta RefFinder para dados do 

experimento de estresse oxidativo (A) e de estresse osmótico (B) 

 

3.5 Análise de expressão gênica de células de Lxx expostas a 30mM de peróxido de 

hidrogênio 

 

Dentre os genes de estresse oxidativo, os genes katA, sodA, msrA e msrB foram mais 

expressos  na presença de H2O2 em relação ao controle, enquanto que os genes ahpC, zwf e 

bcp não apresentaram alteração em expressão (Figura 8). Na categoria de genes relacionados 

ao estresse osmótico, o gene otsA também não mostrou diferença de expressão. No entanto, 

todos os outros oito genes analisados bem como os três dos genes relacionados a estresses 
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gerais foram menos expressos (Figura 8). Por outro lado, a adição de peróxido aumentou a 

expressão dos genes relacionados a produção de carotenoides, na categoria de genes 

relacionado a estresses gerais, exceto o gene marR, cuja expressão foi reduzida (Figura 8). A 

razão de expressão de cada gene foi usada para gerar um heat map (Figura 10). 
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Figura 8 - Razão de expressão de genes (p ≤ 0,05) de Lxx cultivada sob estresse oxidativo a 60 minutos. As barras representam o desvio padrão 
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3.6 Análise de expressão gênica de Lxx exposta a 7% (p/v) de PEG 6000 

 

Dentro dos genes relacionados ao estresse oxidativo, os genes gpoA, msrA e msrB e o 

gene dxs de estresses gerais foram menos expressos em relação ao controle, enquanto que os 

genes katA, sodA, ahpC e bcp, de estresse oxidativo, e os genes thiL e cds, de estresse gerais, 

não apresentaram diferença de expressão (Figura 9). No caso dos genes relacionados ao 

estresse osmótico, todos os genes estudados foram mais expressos quando comparados ao 

controle (Figura 9). Dentre os genes relacionados a estreses gerais, todos os de síntese de 

pigmentos carotenóides foram mais expressos que o controle, à exceção do gene marR que 

não apresentou expressão diferenciada, (Figura 9). A razão de expressão de cada gene foi 

utilizada para gerar um heat map (Figura 10). 
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Figura 9 - Razão de expressão dos genes analisados (p ≤ 0,05) de Lxx cultivada sob estresse osmótico à 60 minutos. As barras representam o desvio padrão.
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Figura 10- Heat map dos genes analisados de Lxx sob estresse oxidativo e osmótico a 60 minutos. As cores 

vermelhas significam que os genes foram induzidos e verde reprimidos 

 

3.7 – Análise do cluster de genes carotenoides afim de verificar a presença de um 

operon 

 

Foram utilizados os primers (Tabela 3) desenhados nas regiões inter-gênicas do cluster 

carotenoide para confirmar a presença do RNA mensageiro policistrônico através da técnica 

de PCR convencional como descrito no item 2.2, porém utilizando o cDNA sintetizado a 
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partir do experimento de expressão gênica com Lxx submetida a estresse osmótico (figura 

11). 

 

Tabela 3- Sequência dos primers, temperatura de hibridização e tamanho esperado do fragmento 

Região dos 

primers 
Sequência dos primers 

Temperatura de 

hibridização 

(ºC) 

Tamanho do 

fragmento (pb) 

Entre crtE e crtB 
F - GACGACCTGCTCGGCGTGTTC 

R - GCGGGTCATTCATACGATCCT 
58 348 

Entre crtB e crtI 
F -TCGGCGACGGGCGAATCGGTCAG 

R- TCGGAGAACAGTGCGTGC 
59 290 

Entre crtI e crtYe 
F - CTCCGCCCAGGCAACGC 

R - GGACATCGAGCAGGACCATC 
59 253 

 

 

Figura 11- Regiões em destaque mostram as regiões escolhidas para verificar a existência de um RNA 

policistrônico. Região 1 utilizou primers crtE_B F e crtE_B R, região 2 utilizou os primers crtB_I F e ctrB_I 

R, a região 3 utilizou os primers crtI_Ye F e crtI_YE R e a região 4 utilizou os primers crtYe F e crtEB R. 

 

Todas as regiões amplificaram os alvos, conforme esperado, confirmando a presença de 

um RNAm policistrônico para os genes do operon carotenoide (Figura 12).  

 

Figura 12- Fragmentos resultantes  das amplificações de cDNA de Lxx com primers desenhados em regiões 

intergênicas do cluster de genes carotenóide. M – marcador molecular 1kb+ Invitrogen, 1 – região 

entre os genes crtE e crtB, 2 – região entre os genes crtB e crtI, 3 – região entre os genes crtI e 

crtYe, 4 – região entre os genes crtYe e crtEb  
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4 DISCUSSÃO 

 

 Leifsonia xyli subsp. xyli, é uma fitobactéria de comportamento peculiar, pois 

pertence a um restrito grupo de organismos fastidiosos habitantes do xilema de plantas, junto 

com espécies do gênero Xylella. Em função da importância da doença que causa em cana-de-

açúcar, a sequência do genoma de Lxx foi analisada, quando foram descritos diversos genes 

de adaptação ao hospedeiro que resultaram em diversas hipóteses sobre sua biologia 

(MONTEIRO-VITORELLO et al., 2004). No entanto, poucos ainda são os trabalhos de 

análise funcional de seus genes. Um aspecto fundamental da relação patógeno-hospedeiro, 

que foi tema deste trabalho, é entender como os patógenos se adaptam às condições adversas 

impostas pelo seu hospedeiro, sendo que, dentre estas, temos os estresses oxidativo e o 

osmótico. O principal agente de estresse oxidativo é o H2O2 oriundo da resposta de defesa da 

planta que ocorre em função da infecção por patógenos e de estresses de outras naturezas 

(APEL; HIRT, 2004). Já o estresse osmótico decorre em função da imposição de um déficit 

hídrico ao hospedeiro, uma vez que nestas condições a quantidade de água disponível em seus 

tecidos diminui o que resulta na produção de alguns compostos osmorreguladores que 

aumentam a concentração de solutos (ROGIERS et al. 2011; CIA et al., 2012; ABBAS et al. 

2014).  

O presente trabalho analisou a expressão de genes de resposta a estes estresses 

quando Lxx foi exposta in vitro a H2O2 e PEG 6000. As condições de estresse impostas por 

estes agentes foram previamente avaliadas pela medição do grau de peroxidação lipídica das 

células bacterianas, que evidenciou um aumento significativo da concentração de lipídios 

peroxidados quando Lxx foi exposta a 30 mM de peróxido de hidrogênio e 7% (p/v) de PEG 

6000 por 60 minutos, reflexo do dano causado à membrana celular. Entre as duas situações de 

estresse, no entanto, a adição de PEG 6000 resultou em uma concentração de malondialdeído 

quase 300% superior a verificada nos controles. Já no caso do peróxido de hidrogênio, este 

valor foi 200% superior aos controles. Por outro lado, na ausência de agentes estressantes, não 

houve alteração significativa na peroxidação de lipídios no período analisado, dado que não 

houve alteração na concentração de MDA entre os controles no tempo inicial do experimento 

e 60 minutos após. 

 A análise da expressão gênica de Lxx submetida ao estresse oxidativo por 

H2O2 evidenciou aumento na expressão dos genes katA, sodA, msrA e msrB. Os genes katA e 

sodA codificam as proteínas catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD), que são enzimas 
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de fundamental importância para resistência ao estresse oxidativo (CABISCOL et al, 2000). A 

catalase é responsável por decompor o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, enquanto 

a superóxido dismutase é responsável por converter o radical superóxido (O2
-
) em peróxido de 

hidrogênio e oxigênio na presença do próton H
+
. Desta forma, as duas enzimas tem uma ação 

complementar, pois, enquanto a SOD elimina o radical O2
-
 e por consequência gera H2O2, a 

CAT utiliza esta molécula em uma reação que gera água e oxigênio (CABISCOL et al., 2000; 

LEE et al., 2005; HANDTKE et al., 2014). Caso este sistema entre em desequilíbrio por uma 

superprodução de SOD e/ou a CAT se torne inativa ou pare de ser sintetizada, a SOD também 

reagirá com o peróxido de hidrogênio; porém, nesta situação, causará mais danos que 

benefícios, pois entre os produtos desta reação estarão espécies reativas de oxigênio como o 

próprio radical superóxido ou ainda o radical hidroxila (OH
-
) (LEE et al., 2005; HANDTKE 

et al., 2014). Os genes msrA e msrB codificam duas sulfóxido metionina redutases, que são 

enzimas responsáveis por reverter a oxidação de sulfóxido metionina (Met(O)) a metionina 

(ROMSANG et al., 2013). Met(O) é formada a partir da oxidação de metionina por espécies 

reativas de oxigênio, como o H2O2, e seu acúmulo em células procarióticas pode acarretar um 

aumento de geração de EROs, perda da capacidade de combate ao estresse oxidativo, 

degradação proteica e inativação de diversas enzimas (STADTMAN et al., 2005). Desta 

forma, a maior expressão desses genes em Lxx evidencia um mecanismo completo e capaz de 

responder a este estresse. A expressão de outros três genes relacionados ao estresse oxidativo 

(ahpC, zwf e gpoA) não foi alterada na presença do composto. Este resultado pode ter 

ocorrido pois as condições podem não ter sido suficientes para a ativação destes genes, ou 

ainda é possível que esta ativação ocorra em tempos diferentes do aqui analisado. Entre os 

genes de estresses gerais, os genes do cluster carotenoide foram mais expressos em relação ao 

controle e com razões de expressões muito próximas, mostrando que estes pigmentos também 

podem estar auxiliando no combate a EROs, a exemplo do descrito em outros procariotos 

(GLAESER; KLUG, 2005; OREN, A; 2008). Por outro lado, todos os genes da categoria de 

resposta ao estresse osmótico foram menos expressos na presença de H2O2. 

A análise da expressão dos genes de Lxx na presença de PEG 6000 evidenciou 

uma resposta distinta daquela verificada em resposta a H2O2, pois todos os genes relacionados 

ao estresse osmótico foram mais expressos em comparação ao controle. Os genes otsA, otsB, 

treY, treZ e treS atuam na síntese de trealose. Os resultados deste estudo indicaram que das 

quatro vias biossintéticas de trealose descritas em procariotos, as três presentes em Lxx, 

(OtsAB, TreYZ e TreS) segundo análises in silico, são todas funcionais (figura 13) 

(CARPINELLI et al., 2006; MCINTYRE et al., 2007). A primeira via envolve a reação de 
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condensação da glucose-6-fosfato com uma UDP-glucose pela proteína codificada pelo gene 

otsA, produzindo a trealose-6-fosfato e, em seguida, uma desfosforilase sintetizada pelo gene 

otsB atua na desfosforilação da molécula produzindo a trealose (CARPINELLI et al., 2006; 

MCINTYRE et al., 2007; CARVALHO et al., 2011). A segunda via utiliza os genes treY e 

treZ transformando maltodextrinas em trealose e, por fim, a trealose sintase, codificada pelo 

gene treS converte maltose em trealose (WOLF et al., 2003; CARPINELLI et al., 2006; 

MCINTYRE et al., 2007). Corynebacterium glutamicum possui as mesmas três vias de síntese 

de trealose que Lxx e também não possui genes que codificam para trealase, enzima 

responsável por degradar a trealose. Porém, foi mostrado neste organismo que a trealose 

sintase catalisa uma reação reversível e, desta maneira, pode converter trealose a maltose 

(WOLF et al., 2003). Neste contexto, é possível também que Lxx também seja capaz de 

produzir maltose a partir de trealose. Contribuindo com a via da trealose, a Lxx possui ainda o 

gene malE, que é capaz de sintetizar uma proteína responsável pelo transporte de trealose e de 

maltose do meio intra para o extra celular e também no sentido oposto. A julgar pelos 

resultados, todas as vias relacionadas a trealose se mostraram ativas e completas, possuindo 

genes de síntese, transporte e degradação de trealose, o que evidencia um mecanismo eficiente 

em responder a estresse osmótico. Os genes proX, proW e proZ também foram mais 

expressos em relação ao controle na presença de PEG 6000. Estes genes codificam proteínas 

transportadoras que possuem alta afinidade com moléculas osmorreguladoras como a glicina 

betaína, que são transportadas para fora ou dentro da célula em função do estresse (LIN; 

HANSEN, 1995; ABBAS et al. 2014). Em Bacillus subtilis foi descrito um operon constituído 

de genes pro, similares aos de Lxx. Esta informação, aliada ao padrão de expressão dos genes 

pro aqui relatado leva à hipótese de que estes genes também atuem como um operon em Lxx 

(LIN; HANSEN, 1995; ABBAS et al. 2014). O gene naggn também foi mais expresso na 

presença de PEG 6000 em relação aos controles. Este gene codifica uma amidotransferase 

capaz de converter a molécula N-acetilglutaminilglutamina em N-acetilglutaminilglutamina 

amida (Naggn). Já a Naggn atua com outras moléculas descritas anteriormente, como a 

trealose e a glicina betaina, no combate ao estresse osmótico através do acúmulo da mesma no 

citosol da célula (SAGOT et al., 2010). Todos os genes do cluster carotenoide, que pertencem 

aos genes relacionados a estresses gerais, também foram mais expressos quando comparados 

ao controle, corroborando com a função de proteção a estresses gerais atribuídas a estes 

pigmentos (GLAESER; KLUG, 2005; OREN, A; 2008). Por outro lado, três dos genes 

relacionados ao estresse oxidativo (gpoA, msrA e msrB) foram menos expressos que o 
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controle, junto com o gene dxs pertencente a categoria de estresse gerais. Os outros genes 

analisados não foram diferencialmente expressos. Desta forma, na presença de PEG6000, os 

resultados evidenciaram uma diminuição da expressão de alguns genes de estresse oxidativo e 

estresse gerais em detrimento do aumento da expressão de genes de resposta a estresse 

osmótico.  Estes resultados sugerem a existência de um balanço gênico na expressão de genes 

de resposta a estresses de natureza diferentes, no qual um tipo de estresse desencadearia a 

expressão de genes específicos a ele e, ao mesmo tempo suprimiria a expressão de genes 

relacionados a um estresse de outra natureza e vice-versa. 

 

 

 

Figura 13- Representação das vias de trealose presentes em Lxx 

 

 A capacidade de síntese de pigmentos carotenóides de 40 e 50 carbonos é uma 

característica de várias actinobactérias e a síntese destes pigmentos se dá a partir de genes 

organizados na forma de um operon, como em Dietzia sp. e Corynebacterium glutamicum 

(TAO et al., 2006). A sequência dos genes dentro destes operon é conservada neste grupo 

filogenético, incluindo Lxx (TAO et al., 2006). Além de sua importância na proteção contra 

estresses, o estudo destes genes em Lxx reveste-se de outro interesse, já que podem estar 

implicados na síntese de uma toxina análoga ao ácido abscísico após modificação de suas 

estruturas mediadas por desaturases, como a codificada pelo gene desA (MONTEIRO-

VITORELLO et. al, 2004). Segundo esta hipótese, a secreção desta toxina poderia estar 

implicada na gênese do principal sintoma do raquitismo, que é a redução no crescimento da 

planta. As análises por PCR evidenciaram a natureza policistrônica dos transcritos dos genes 

carotenoides em Lxx, confirmando o arranjo em operon destes genes também nesta 

actinobactéria. A hipótese de que o gene desA atue na síntese da toxina a partir dos pigmentos 
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carotenóides continua válida, pois em ambos os experimentos sua expressão também foi 

aumentada, a exemplo dos genes do operon. Por outro lado, a proximidade do gene marR ao 

operon, levantou a hipótese de que este seria um regulador transcricional destes. No entanto, 

este parece não ser o caso já que sua expressão seguiu um padrão diferente do daquele dos 

genes carotenoides, ou seja, na presença de H2O2 ele foi menos expresso, ao passo que na 

presença de PEG6000 sua expressão não foi alterada. No entanto, além de marR, Lxx possui 

ainda outras seis ORFs que foram preditas como reguladores da família marR e que podem 

estar relacionados a expressão destes genes.  

 Este estudo utilizou a sequência do genoma da bactéria Leifsonia xyli subsp. 

xyli afim de analisar funcionalmente alguns de seus genes que são utilizados por fitobactérias 

durante o processo de infecção. Os genes aqui analisados são de fundamental importância 

pois podem determinar se a infecção terá sucesso e se a bactéria será capaz de permanecer 

viva in planta conjuntamente com possíveis alterações ambientais. Lxx mostrou-se capaz de 

responder a ambos os estresses através de mecanismos variados, validando a predição 

genômica de vários genes feita in silico (MONTEIRO-VITORELLO et. al, 2004).  
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5 CONCLUSÕES 

 Lxx possui genes relacionados a respostas a estresse oxidativo e osmótico e 

estes são responsivos a agentes que induzem estresses destas naturezas. 

 Lxx apresenta três vias funcionais para síntese de trealose, sendo que a 

funcionalidade do gene treS sugere a possibilidade de síntese reversa de maltose a partir de 

trealose.  

A maior expressão dos genes proU e naggn de Lxx sugere a produção, 

transporte e armazenamento de osmoprotetores. 

 O cluster de genes carotenóides compreende um operon e estes pigmentos 

provavelmente protegem a bactéria de estresses gerais. 
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