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Resumo 

O cancro bacteriano do kiwi (CBK), causado pela bactéria Pseudomonas syringae 

pv. actinidiae (PSA), é atualmente a doença mais destrutiva da cultura. Contrariamente, 

a P. syringae pv. actinidifoliorum (PFM), uma estirpe geneticamente próxima da PSA, 

apenas causa pontos necróticos nas folhas, sem estar associada à morte das plantas. 

Apesar de ser conhecida a maior suscetibilidade de cultivares de A. chinensis var. 

deliciosa ao CBK, comparativamente com A. arguta, as razões dessa suscetibilidade são 

ainda desconhecidas. Como tal, este estudo teve como objetivo identificar respostas 

metabólicas e genéticas que possam estar associadas à diferente tolerância de duas 

cultivares ao CBK. Plantas micropropagadas de A. chinensis var. deliciosa             cv. 

‘Hayward’ (mais suscetível) e A. arguta cv. ‘Weiki’ (mais tolerante) foram inoculadas com 

1x107 UFC/mL de PSA ou PFM. O desenvolvimento da doença foi monitorizado 1, 2, 7, 

14 e 21 dias pós-inoculação (dpi), através da: (i) quantificação de unidades formadoras 

de colónias (UFC), (ii) determinação de compostos envolvidos na defesa (fenólicos 

solúveis totais, flavonoides, clorofila total e lenhina) e (iii) análise da expressão de genes 

(APX, SOD e CAT). No final do período experimental (21 dpi) as plantas ‘Hayward’ 

apresentaram 220,4 ± 32,8 ×106 UFC de PSA/g e 106,1 

± 18,2 × 106 UFC de PFM/g, valores muito superiores às plantas ‘Weiki’. Ainda que o 

pico de colonização bacteriana das plantas ‘Weiki’, tenha ocorrido 7 dpi, com 3,69 ± 

1,01× 106 UFC de PSA/g e 1,99 ± 0,58 × 106 UFC de PFM/g, estes valores foram muito 

inferiores ao verificado nas plantas ‘Hayward’. A expressão dos genes SOD e APX, 

codificadores das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e ascorbato peroxidase, 

respetivamente, sofreu uma regulação positiva em ‘Weiki’ no pico da colonização 

bacteriana a 7 dpi, enquanto que em 'Hayward' estes genes foram sobre expressos 

numa fase mais tardia da colonização, 14 e 21 dpi. O gene CAT, o qual codifica a enzima 

catalase, apresentou o aumento de expressão em ‘Hayward’ e ‘Weiki’, 1 e 2 dpi, 

respetivamente, momentos anteriores à maior colonização bacteriana. 

Entre os metabolitos analisados, em ‘Hayward’ verificou-se uma variação 

acentuada na sua concentração ao longo do período experimental, em comparação com 

as plantas controlo, o que não ocorreu em ‘Weiki’. Nas plantas ‘Hayward’ a resposta 

metabólica à PSA e PFM foi similar: enquanto que a concentração de fenólicos solúveis 

totais diminuiu, a de flavonoides e lenhina aumentou. Adicionalmente, a concentração 

de clorofilas totais também decresceu ao longo do período experimental. Estes 

resultados confirmam que ‘Weiki’ é mais tolerante do que ‘Hayward’ à PSA e PFM, e 

demonstram que a ativação dos vários mecanismos de defesa envolvidos na resistência 
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das duas cultivares ocorre em momentos distintos após a infeção.  

Palavras chave: Cancro bacteriano do kiwi, expressão de genes, metabolismo 

secundário, PFM, PSA, suscetibilidade. 
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Summary 

Kiwifruit bacterial cancer (CBK), caused by the bacterium Pseudomonas syringae 

pv. actinidiae (PSA), is currently the most destructive disease of kiwifruit plants. 

Conversely, P. syringae pv. actinidifoliorum (PFM), a genetically similar strain, only 

causes necrotic spots in leaves, without leading to plant death. Additionally, it is already 

acknowledged the higher susceptibility of A. chinensis var. deliciosa cultivars to CBK, in 

comparison with A. arguta, but the reasons for that susceptibility are far from known. 

This study aimed to identify metabolic and genetic responses that may be 

associated to the different tolerance of two kiwifruit cultivars to CBK. In this sense, 

micropropagated plants of A. chinensis var. deliciosa cv. 'Hayward' (more susceptible) 

and A. arguta cv. 'Weiki' (more tolerant) were inoculated with 1x107 CFU/mL of PSA or 

PFM. Disease development was monitored 1, 2, 7, 14 and 21 days after inoculation (dpi), 

through: (i) quantification of colony forming units (CFU), (ii) determination of compounds 

involved in plant defence (total soluble polyphenols, flavonoids, total chlorophyll and 

lignin) and (iii) analysis of gene expression (APX, SOD and CAT). At the end of the 

experimental period (21 dpi) Hayward plants had 220,4 ± 32,8 × 106 PSA CFU/g and 

106,1 ± 18,2 × 106 PFM CFU/g, values 

much higher than in 'Weiki' plants. Although the peak of bacterial colonization in ‘Weiki’ 

plants occurred 7 dpi, with 3.69 ± 1.01 × 106 PSA CFU/g and 1.99 ± 0.58 

× 106 PFM CFU/g, these values were much lower than in ‘Hayward’ plants. Expression 

of SOD and APX genes, which encode the antioxidant enzymes superoxide dismutase 

and ascorbate peroxidase, respectively, were positively regulated in ‘Weiki’ during the 

peak of bacterial colonization at 7 dpi, whereas in Hayward these genes were expressed 

at a later stage late of colonization, 14 and 

21 dpi. CAT gene, which encodes the enzyme catalase, showed increased expression 

in ‘Hayward’ and ‘Weiki’ 1 and 2 dpi, respectively, moments before the highest bacterial 

colonization. 

Among the metabolites analysed, there was a marked variation in their 

concentration over the experimental period in 'Hayward', compared to control plants, 

phenomenon that did not occur in 'Weiki'. In ‘Hayward’ plants the metabolic response to 

PSA and PFM infection was similar: while total soluble phenolic concentration 

decreased, flavonoids and lignin increased. In addition, total chlorophyll concentration 

also decreased over the experimental period. These results confirm that ‘Weiki’ is more 

tolerant than ‘Hayward’ to PSA and PFM and demonstrate that the activation of the 

different defence mechanisms involved in resistance of the two cultivars occurs at distinct 
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times after infection. 

Key words: Kiwifruit bacterial canker, gene expression, PFM, PSA, secondary 

metabolism, susceptibility. 
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1. Introdução 
 

1.1 Cultura do kiwi 
 

O género Actinidia pertence à família Actinidiaceae e à ordem Ericales. 

Dentro deste género já foram descritas cerca de 70 espécies, nativas da China 

e da região do sudoeste asiático (Vanneste, 2017), sendo que as primeiras 

explorações comerciais de kiwi se iniciaram na Nova Zelândia em 1904. Devido 

ao interesse suscitado no início do século XX, do ponto de vista comercial, as 

espécies deste género espalharam-se um pouco por todo o mundo, em regiões 

da Europa (Itália, França, Espanha e Portugal) América (EUA, Chile e Argentina) 

e Oceânia (Nova Zelândia e Austrália). 

As espécies de Actinidia são trepadeiras perenes e o seu crescimento 

vegetativo dá origem a ramos, com sucessão de nós e entrenós, sendo que os 

lançamentos de cada ano provêm dos gomos axilares do ano anterior. A casca 

dos lançamentos mais velhos é cinzenta-castanho escuro, com lenticelas curtas 

e lineares. As folhas são simples e alternas, com pelos na página inferior, 

variadas na forma, tamanho e pubescência, apresentando frequentemente 

recorte mais ou menos dentado (Antunes e Terra, 2008). 

As espécies de Actinidia de maior importância económica são, 

atualmente, A. chinensis var. deliciosa e var. chinensis e, mais recentemente, A. 

arguta. As espécies de A. chinensis var. deliciosa são das mais importantes na 

produção comercial de kiwi, mais propriamente a sua cultivar feminina de polpa 

verde ‘Hayward’, que já na década de 70 representava a maior parte das 

plantações de kiwi, continuando a ser a mais utilizada pelos produtores. As flores 

de Actinidia são dioicas, apresentando flores masculinas e femininas em plantas 

separadas. No entanto, algumas cultivares de A. chinensis var. deliciosa 

apresentam flores perfeitas que se autopolinizam e cujo fruto chega a vingar. As 

flores surgem na axila das folhas, isoladas ou em pequenas inflorescências, e a 

cor das pétalas pode ser branca, amarela ou rosada, dependendo da espécie. O 

fruto é uma baga, com centenas 
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de pequenas sementes, mas dentro de cada espécie a variação do aspeto do 

fruto é muito abundante (Antunes e Terra, 2008). 

A cultivar ‘Hort16A’ de A. chinensis, de polpa amarela, foi registada pela 

empresa Zespri com a marca comercial ZespriTM Gold e é a segunda variedade 

mais importante a nível global em termos de dimensão comercial (Antunes e 

Terra, 2008). No entanto, a suscetibilidade desta espécie a doenças bacterianas 

em geral, e particularmente à Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA), fez 

com que muitos agricultores optassem pela produção de outras espécies. Os 

frutos desta espécie caracterizam-se por ter a polpa amarela brilhante e serem 

mais doces que o kiwi verde (Moura et al., 2015). 

Mais recentemente começaram a ser cultivadas de forma comercial as 

cultivares pertencentes à espécie A. arguta, conhecidas internacionalmente 

como baby kiwi. Os frutos de A. arguta são bagas ovaladas de pequeno tamanho, 

sendo a sua pele fina, sem pelo e comestível, de cor verde ou avermelhada, 

dependendo da variedade. O sabor é similar ao kiwi verde, ainda que mais doce, 

e são ricos em antioxidantes, vitaminas e minerais (Ferguson, 2013). 

 
 

1.2 Produção de kiwi a nível mundial e nacional 
 

Os maiores produtores  mundiais  de  kiwi  são,  atualmente,  a  China  (2 

390 287 ton/ano), Itália (523 595 ton/ano), Nova Zelândia (434 048 ton/ano), 

Irão (294 413 ton/ano), Chile (225 797 ton/ano) e Grécia (294 413 ton/ano). No 

entanto, a Turquia, EUA, Portugal, Espanha e França também apresentam uma 

elevada produção deste fruto, com valores entre as 25 000 e as 60 000 ton/ano 

(FAOSTAT, 2016). Estes dados indicam que a produção mundial de kiwi tem 

vindo a aumentar ao longo dos anos, com destaque para o início dos anos 2000, 

altura em que a produção deste fruto apresentou um crescimento exponencial. 

Desde então, verifica-se uma tendência para o aumento da produtividade devido 

ao surgimento de novos pomares com condições ideais para uma máxima 

rentabilização da cultura (Fig.1). 

Em Portugal, a cultura de Actinidia foi introduzida no início da década de 

70, sendo as regiões do Entre Douro e Minho (EDM) e Beira Litoral (BL) as 
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principais na produção de kiwi. A área total de plantação de kiwi em 2016 era de 

cerca 2 380 ha, com uma produção total de 21 075 ton (Fig. 2) (FAO, 2018). 

 
 

Figura 1. Produção mundial de kiwi entre 1996 e 2016 (FAOSTAT, 2017). 

 

 
Em termos comparativos com o ano anterior, a colheita nos pomares de 

kiwi em 2016, em particular nos pomares instalados com a cultivar ‘Hayward’, 

registou valores inferiores ao esperado, provavelmente devido à falta de horas 

de frio, que permitem a diferenciação floral, o que levou a uma polinização 

deficiente. Este facto, combinado com a presença da bactéria Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae (PSA), causadora do cancro bacteriano do kiwi (CBK), 

levaram a uma redução da produtividade em 27.9% face ao ano anterior (INE, 

2017). 

 

Figura 2. Produção de kiwi em Portugal entre 1996 e 2016 (FAOSTAT, 2017). 
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1.3 Populações de PSA e sua virulência 
 

As estirpes de P. syringae pertencem à divisão Proteobacteria, subdivisão 

Gamma, ordem Pseudomonadales, família Pseudomonadaceae e género 

Pseudomonas (EPPO, 2014). O complexo P. syringae engloba um conjunto de 

60 estirpes bacterianas adaptadas à infeção de uma grande diversidade de 

espécies vegetais, tanto selvagens como agronómicas, maioritariamente 

patogénicas, denominadas patovares (Young et al., 2010; Ciarroni et al., 2015). 

A ocorrência de uma população agressiva de P. syringae em castanheiros 

na Holanda é um dos casos preocupantes causado por este complexo bacteriano 

que ameaça todo o noroeste da Europa (Mertelik et al., 2013). De igual modo, 

problemas crónicos como a doença do nó da oliveira ou do cancro no 

damasqueiro em Itália têm demonstrado a importância e impacto agronómico e 

silvícola das bactérias do género P. syringae no último século (Lamichhane et 

al., 2014; Preston, 2017). A patogenicidade de um grande número de bactérias 

biotróficas gram-negativas, entre as quais as pertencentes ao género 

Pseudomonas, está maioritariamente interligada com a sua capacidade de 

produção do sistema de secreção tipo III (T3SS) (Desvaux et al., 2004). No caso 

do cancro bacteriano do kiwi, a doença é causado pela patovar P. syringae pv. 

actinidiae (PSA), que é uma bactéria aeróbica, com formato oval e flagelo polar, 

negativa para a arginina dihidrolase e para a pectina, e positiva para levana e 

para a hipersensibilidade em folhas de tabaco (Abelleira et al., 2014). Esta 

bactéria apresenta uma grande variabilidade, e o genótipo e fenótipo das estirpes 

de PSA isoladas das grandes regiões produtoras de kiwi revelaram a existência 

de diferentes populações deste patogénio (Koh et al., 2010). 

O surto epidémico de estirpes de PSA hipervirulentas ocorrido em 2008 

na Europa e em 2010 na Nova Zelândia originou a multiplicação dos esforços de 

investigação sobre esta doença, entre os quais os envolvidos na avaliação da 

diversidade genética das populações de PSA (Koh et al., 2014; Ciarroni et al., 

2015). A técnica MLSA (análise de sequências multilocus), em particular, que 

utiliza genes constitutivos (act, rpoD, gapA, cts, pgi, pfk, gyrB), genes efetores 

putativos e ainda genes precursores de fitotoxinas, permitiu elucidar as relações 

filogenéticas entre isolados de PSA recolhidos de diversos locais, levando ao 

agrupamento das estirpes de PSA em 4 populações (biovares) (Chapman et al., 
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2012; Vanneste et al., 2012; Cunty et al., 2015). Estudos filogenéticos indicam 

que as estirpes das biovares 1, 2 e 3 são relacionadas entre si, enquanto que as 

estirpes da biovar 4 são agrupadas separadamente. Deste modo a PSA 4 deixou 

de ser considerada uma patovar actinidiae, passando a ser denominada por P. 

syringae pv. actinidifoliorum (PFM) (Cunty et al., 2015). Estas populações estão 

identificadas em diversos países, mas a sua virulência e impacto nos 

hospedeiros varia mediante as condições climáticas de cada país, causando 

prejuízos distintos. 

A biovar 1 está associada à epidemia ocorrida em A. chinensis var. 

deliciosa cv. ‘Hayward’ observada no Japão (1984-1989) e Itália (1992). As 

estirpes destas populações são praticamente iguais diferenciando-se das outras 

biovares pela capacidade de produzir faseolotoxina (Sawada e Takeuchi, 1997). 

No entanto, provocaram danos severos e, consequentemente, perdas 

económicas graves no Japão, enquanto que em Itália causaram danos menos 

significativos (Serizawa et al., 1989; Ferrante e Scortichini, 2010; Marcelletti et 

al., 2011). A biovar 2 foi apenas isolada na Coreia do sul e é caracterizada pela 

presença do gene associado à produção de coronatina, e pela ausência do gene 

codificador para a faseolotoxina (Han et al., 2003). Foi na Coreia do sul, em 

pomares de ‘Hayward’ e A. chinensis ‘Hort16A’, que os maiores danos causados 

por esta população foram registados (Koh et al., 2010). 

Nenhuma das estirpes isoladas em Itália durante o surto de 2008 

possuíam fragmentos do gene argK-tox, que codifica para a faseolotoxina, 

embora este mesmo gene já tivesse sido identifico nas estirpes anteriormente 

isoladas em Itália e Japão (PSA 1) (Serizawa et al., 1989; Scortichini et al., 1994). 

O mesmo aconteceu em relação à ausência do gene codificador para a 

coronatina, presente nas estirpes isoladas de A. chinensis var. deliciosa na Coreia 

do Sul (PSA 2). Estes dados indiciaram que o surto epidémico de 2008 em Itália 

teria causado por uma população diferente do patogénio das identificadas até ao 

momento (Koh et al., 2010). Assim, na população 3 foram agrupadas as estirpes 

mais agressivas que foram responsáveis pelo surto de 2008 em Itália, as quais 

induziram avultados danos económicos na produção de kiwi tanto em Itália como 

posteriormente em outros países onde estirpes desta população foram isoladas 

(França, Nova Zelândia, Portugal e Espanha) (Abelleira et al., 2015). Apesar de 

não produzir toxinas (Ferrante e Scortichini, 2010), esta biovar é o agente causal  
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do cancro bacteriano do kiwi (CBK), conduzindo à senescência e morte de ramos 

e plantas (Vanneste et al., 2012). A virulência associada a estas estirpes tem 

sido relacionada com quatro genes putativos hop, os quais que codificam 

proteínas efetoras, as quais fazem parte do T3SS em espécies P. syringae. 

A P. syringae pv. actinidifoliorum (PFM), pertencente à biovar 4, foi isolada 

apenas na Nova Zelândia e Austrália e é definida por um grupo particular de 

estirpes, mostrando pouca virulência em plantas de kiwi. A baixa virulência da 

PFM é responsável por apenas manchas foliares, sem causar outros sintomas 

de cancro (Ciarroni et al., 2015), não causando infeção sistémica ou a morte da 

planta (Vanneste, 2013; Cunty et al., 2015). 

A mais recente biovar de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, a biovar 

5, foi identificada em 2012 no Japão, apenas na região de Saga. Deste modo, 

esta biovar parece ser um patogénio doméstico ou endémico do kiwi e de outras 

espécies relevantes na região (Fujikawa e Sawada, 2016), não estando de 

momento associada a fenómenos de cancro bacteriano do kiwi. 

 
 

1.4 Evolução temporal e geográfica da doença 
 

O cancro bacteriano do kiwi (CBK) foi identificado pela primeira vez no 

início da primavera de 1984 em plantas de kiwi de polpa verde (A. chinensis var. 

deliciosa) na região de Shizuoka, Japão (Serizawa et al., 1989). No fim dos anos 

80 foi identificado na Coreia (Koh et al. 1994), assim como na China em 1990 

(Cheng et al., 1995), e em algumas partes de Itália em 1992 (Scortichini, 1994). 

Estes focos tiveram pouca repercussão ao nível de dispersão e consequente 

impacto económico. No entanto, no ano de 2008 a doença atingiu proporções 

epidémicas capazes de atingir grandes áreas de pomar de kiwi, com enorme 

impacto económico e produtivo em Itália (Balestra et al., 2009), espalhando-se 

depois em países como Portugal (Balestra et al., 2010; Renzi et al., 2012), 

Austrália (Australian Government, Biosecurity, 2011) Espanha (Balestra et al., 

2011), França (Vanneste et al. 2012), Nova Zelândia (Everett et al., 2011) e 

Turquia (Bastas e Karakaya, 2011) (Fig. 3). 
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Figura 3. Mapa de distribuição mundial de Pseudomonas syringae pv. actinidiae em abril de 
2018 (EPPO, 2018). 

 

 

Figura 4. Prospeções Fitossanitárias da DRAP-Norte 2010-2015: a azul estão demarcados os 
concelhos com presença de PSA e a vermelho as freguesias com PSA (DRAPN, 2015). 

 
 

O local de origem da PSA é ainda hoje discutível. Uma das origens mais 

apontadas tem sido a China, tendo em conta que todas as estirpes de PSA 

isoladas tanto na Nova Zelândia, como no Chile e Itália também o foram na 

China. Por outro lado, apenas foram identificadas na China estirpes pertencentes 

à biovar 3, e de todos os isolados, nenhum foi encontrado em espécies selvagens 

de Actinidia (Mazzaglia et al., 2012; Butler et al., 2013). Por outro lado, no Japão 

e na Coreia foram identificadas quatro biovares, com uma grande variabilidade 

genética, sugerindo que foi nestas regiões que surgiu a doença 
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(McCann et al., 2017). No entanto, mesmo não sendo o local de origem da PSA, 

a China poderá ter sido o centro de diversificação da biovar 3, devido à enorme 

variabilidade das estirpes presentes neste país (Ciarroni et al., 2015). 

Em Portugal, a doença foi identificada pela primeira vez em 2010 em 

pomares de kiwi da cultivar A. chinensis var. deliciosa, na Região do Entre Douro 

e Minho (Balestra et al., 2010) (Fig. 4). Estudos realizados por Moura et al. (2015) 

permitiram verificar que as estirpes presentes pertencem à biovar 3, responsável 

pelo surto epidémico na Nova Zelândia e restantes países da Europa. 

 
 

1.5 Ciclo da doença e sintomas 
 

Depois da infeção, no final do inverno/início da primavera, o CBK começa 

a espalhar-se dentro e entre pomares. Os exsudados bacterianos que escorrem 

dos ramos afetados são dispersos pelo vento e pela chuva, sendo esta uma das 

principais vias de dispersão do inóculo. A infeção e subsequente colonização da 

planta pela bactéria ocorrem através das lenticelas, hastes dos frutos e cicatrizes 

na folha, assim como através de feridas provocadas por congelamentos, podas 

e laços de estrangulamento nos ramos (Ferrante et al., 2012). Durante a 

primavera, a bactéria é também capaz de infetar os ramos jovens através dos 

pecíolos das folhas (Serizawa et al., 1989). 

A parte mais crítica do ciclo de infeção ocorre após a colonização das 

folhas, em que a bactéria chega rapidamente aos rebentos de um ano através 

de movimentos sistémicos nos vasos foliares e no pecíolo (Ferrante et al., 2012). 

Pelo contrário, durante o verão, com temperaturas superiores a 25ºC, o 

grau de infeção é drasticamente reduzido, inibindo bastante a possibilidade de a 

bactéria se multiplicar dentro da planta, sendo a sua virulência superior a 

temperaturas entre os 10ºC e os 20ºC (Scortichini et al., 2012). No outono, com 

o decréscimo da temperatura e início das chuvas, dá-se novamente a dispersão 

e colonização de lenticelas e gemas. Já no inverno, a bactéria pode sobreviver 

de forma latente nos tecidos de ramos infetados, formando novas colónias pelo 

resto da planta. Nesta altura a doença manifesta-se com cancros nos troncos 

principais, o que pode causar o estrangulamento de alguns tecidos, e, 

consequentemente, a morte da plantas. Contudo, a gravidade da doença no final 
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do inverno/início da primavera, depende exatamente do grau de infeção no 

outono anterior (Spinelli et al., 2011). 

As feridas de congelamento aparentam facilitar o processo de penetração 

e colonização do patogénio nos tecidos que rodeiam a ferida. Eventos de 

congelamento e fatores cumulativos de frio e chuvas abundantes podem ser 

suficientes para permitir a infeção pela PSA, tal como aconteceu em Itália na 

cultivar de polpa amarela (A. chinensis), onde se verificou uma relação entre os 

primeiros eventos de congelamento e os primeiros focos de cancro bacteriano 

em 2008 (Ferrante e Scortichini, 2014). De facto, estudos epidemiológicos deste 

foco de infeção concluíram que as geadas e o aumento da precipitação de 30- 

35% durante o ano de 2008 tiveram uma contribuição para a dispersão da doença 

nas regiões Italianas de produção de kiwi (Ferrante e Scortichini, 2014). 

No entanto, o ciclo da doença varia consoante as áreas de cultivo, sendo 

que as condições encontradas em Itália são diferentes das verificadas na Nova 

Zelândia. O ciclo da doença PSA na região do Mediterrâneo demonstrou ser 

diferente na Nova Zelândia, onde os eventos de congelamento são raros, os 

períodos de chuva estão mais distribuídos ao longo do ano, e durante o verão as 

temperaturas médias registadas são inferiores às registadas na mesma estação 

no Mediterrâneo (Scortichini et al., 2012; Vanneste, 2017). Deste modo, a doença 

propagou-se mais rapidamente pelos pomares na Nova Zelândia, do que em 

qualquer outra parte do mundo, como por exemplo Itália (Balestra et al., 2009). 

Os sintomas da doença (Fig. 5) começam a surgir alguns dias após a 

penetração da bactéria nos tecidos vegetais e variam desde manchas castanhas 

nas folhas, halos cloróticos, exsudados nos troncos e galhos com tons 

esbranquiçados a avermelhados, até à morte súbita das plantas jovens, colapso 

dos frutos e descoloração das gemas (Marcelletti et al., 2011; Renzi et al., 2012). 

Na primavera começa a surgir a descoloração acastanhada das gemas, 

manchas angulosas castanho-escuras nas folhas (podendo estar rodeadas por 

um halo amarelo) e ainda a necrose das flores, murchidão dos galhos, 

vermelhidão das lenticelas, exsudado branco a vermelhado nos ramos e troncos 

principais. Durante o final do inverno, a exsudação é branca, e também é 
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possível o colapso do fruto devido ao bloqueio dos vasos condutores (Donati et 

al., 2014). 

 

Figura 5. Sintomas de Pseudomonas syringae pv. actinidiae em A. chinensis var. deliciosa cv. 
‘Hayward’ A: manchas foliares, com halos amarelos. B: morte dos galhos. C: necrose das flores. 
D: inibição de novos rebentos. E: exsudado vermelho e branco num ramo. F: avermelhamento 
das lenticelas. G: cancro bacteriano com exsudado H descoloração vermelha-acastanhada sob 
a casca do tronco, num porta-enxerto (adaptado de Donati et al., 2014). 

 
 

A migração sistémica das folhas para os ramos através dos vasos 

condutores, que promove a dispersão bacteriana e mais tarde uma intensa 

formação de cancros nos tecidos, induz a libertação de exsuado bacteriano para 

o ambiente, sendo o sintoma mais evidente da doença (Ferrante et al., 2012). A 

remoção da casca das plantas infetadas geralmente revela a descoloração 

castanha dos tecidos vasculares externos e a vermelhidão dos tecidos abaixo 

das lenticelas (EPPO, 2012). 

 
 

1.7 Métodos de controlo 
 

O controlo do CBK está muito dependente de métodos preventivos, na 

medida em que não existem tratamentos curativos para a PSA. Nesta situação 

torna-se necessária a tomada de decisão quanto à aplicação de defesas 

químicas preventivas, assim como medidas culturais de gestão do pomar para 

evitar a dispersão do inóculo. A União Europeia (UE) legislou algumas medidas 
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com vista a limitar a propagação da PSA nos estados membro tais como tais 

como a obrigatoriedade do pólen e plantas originárias de países fora da EU 

serem acompanhados de certificado fitossanitário, inspecionadas, e, se 

necessário, testadas para a presença da PSA. Passou a ser obrigatória a 

requisição de um passaporte fitossanitário que certifica que a planta é originária 

de áreas livres de PSA (Cunty et al., 2015). A presença de qualquer biovar da 

PSA em material vegetal, incluindo a PFM, leva à tomada de medidas legais de 

controlo, incluindo a destruição do material vegetal. 

Alguns aspetos e técnicas agronómicas, como as feridas de poda e a 

movimentação de máquinas e pessoas, fazem aumentar a probabilidade de 

colonização bacteriana dentro de um pomar. Por forma a reduzir a dispersão do 

patogénio dentro e entre pomares, várias práticas culturais, de controlo biológico, 

e de controlo com meios químicos têm vindo a ser adotadas (Vanneste, 2017). 

 
1.7.1 Culturais 

De acordo com o Plano de Ação Nacional para o controlo da PSA (DGAV, 

2012), todas as plantas que apresentem sintomas de infeção, entre os quais 

exsudados avermelhados, devem ser cortadas até um metro abaixo da zona de 

libertação do exsudado. As plantas que apresentem sintomas mais ligeiros 

devem ser podadas até 70cm abaixo da zona de infeção, e incineradas no 

próprio pomar. Se a infeção ocorrer nas folhas deve ser realizada uma poda no 

inverno seguinte, seguida de aplicações com produtos à base de cobre, de modo 

a que as feridas expostas pela poda fiquem cobertas. 

No entanto, mesmo retirando todo o material com sinais visíveis de 

infeção é extremamente difícil remover todo o inóculo presente num pomar. De 

facto, mesmo as plantas assintomáticas e as que possuam bactérias apenas no 

exterior da planta são uma fonte de propagação futura pelo pomar (Vanneste et 

al., 2011). É necessário, portanto, a utilização de plantas com passaporte 

fitossanitário que atestem a ausência de PSA, assim como manter medidas de 

prevenção contra a entrada da bactéria no pomar, como desinfeção de todo o 

material utilisado nos pomares, como máquinaria agrícola, instrumentos de poda 

e ainda o controlo de pessoas que entram no pomar.  

A polinização dos frutos é também um fator a ter em conta na 

disseminação da doença, uma vez que é realizada de diversas formas com  
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recurso a insetos, entre os quais as abelhas, ou por polinização artificial, sendo 

que os insetos polinizadores podem ter influência na disseminação de bactérias 

fito patogénicas, sendo por isso recomendado o uso de pólen certificado na 

polinização artificial (Donati et al., 2014). 

 
1.7.2 Biológicos 

A utilização de microrganismos na cultura do kiwi é vista como uma futura 

opção viável na luta contra a PSA. Os bacteriófagos são vírus de bactérias 

específicas que destroem o seu metabolismo e provocam a lise celular (Buttimer 

et al., 2017). Estes apresentam diversos modos de ação, atuando como 

elicitadores nas respostas das plantas ou produzindo compostos antimicrobianos 

específicos contra a PSA. Estes organismos estão naturalmente presentes nos 

pomares, e existem já produtos comerciais que incluem bacteriófagos. No 

entanto, a sua sensibilidade às condições ambientais pode diminuir a população 

de bacteriófagos e assim a sua eficácia (Frampton et al., 2014). Outro 

microrganismo capaz de reduzir significativamente a ação da PSA é o Bacillus 

subtilis, o qual revelou possuir atividade antimicrobiana contra estirpes virulentas 

(PSA 3), ainda que apenas em baixas concentração de inóculo de PSA (Stewart 

et al., 2011). 

 
1.7.3 Químicos 

Os tratamentos químicos existentes atualmente são apenas de prevenção 

da infeção e devem ser utilizados exclusivamente nas fases iniciais do ciclo 

vegetativo das plantas, durante o qual ocorre maior risco de infeção. Os 

compostos cúpricos apresentam um importante papel no controlo de doenças 

bacterianas em várias culturas agronómicas, entre as quais o kiwi (Balestra e 

Varvaro, 1997), fazendo parte dos produtos bactericidas mais usados, assim 

como o antibiótico estreptomicina. A estreptomicina interfere na tradução do 

mRNA em proteínas, provocando a morte dos microrganismos. Este antibiótico 

é proibido na União Europeia, e apenas é usado na Nova Zelândia em casos 

extremos de epidemia devido ao risco de indução de resistência nas bactérias e 

à sua persistência ambiental (Cameron e Sarojini, 2014). 

O cobre é um micronutriente essencial na nutrição vegetal, mas também 

é utilizado na agricultura como bactericida, sendo permitido em agricultura  
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biológica. A eficácia da sua ação como agente bactericida está dependente de 

diversos fatores, entre os quais o tamanho das partículas de cobre, uma vez que 

quando estas apresentam tamanho mais reduzido o número de partículas 

presentes é maior permitindo, assim, uma maior eficácia na sua atividade 

antibacteriana. Outro fator determinante na sua eficácia é o desenvolvimento de 

novas folhas, promovida pelos compostos de cobre, o que induz o crescimento 

da planta e, consequentemente, uma maior área vegetativa desprotegida 

(Woodcock, 2016). A aplicação destes produtos deve ser coordenada 

temporalmente e com as quantidades adequadas, visto poder ter efeitos 

fitotóxicos, como danos nas folhas, frutos e redução do vigor da planta. As 

pulverizações devem ser efetuadas nas fases do ciclo vegetativo com maior risco 

de infeção. 

Por forma a substituir os bactericidas à base de cobre e antibióticos, outros 

compostos têm vindo a ser testados como inibidores da PSA, tais como terpenos 

presentes em óleos essenciais. É o caso do geraniol e do citronelol, que 

possuem capacidade antibacteriana, ainda que estes sejam também suscetíveis 

de gerarem resistência adquirida (Cameron e Sarojini, 2014). 

O quitosano, um polissacarídeo deacetilado obtido da casca de 

crustáceos como o camarão e da parede celular de alguns fungos, também 

apresentou atividade antimicrobiana contra a PSA em estudos in vitro (Ferrante 

e Scortichini, 2010). A sua capacidade de inibição do crescimento bacteriano e 

produção de toxinas pelo patogénio, a juntar à sua biocompatibilidade e 

biodegradabilidade, mostrou ter grandes benefícios para as plantas, em 

comparação com os compostos de cobre, tendo, portanto, grande potencial para 

ser aplicado em campo (Cameron e Sarojini, 2014). Muitas vezes os métodos de 

controlo da doença não são suficientes para impedir a disseminação da mesma, 

impedindo a manutenção de um pomar saudável. Deste modo tem havido uma 

procura cada vez maior pelo desenvolvimento de cultivares com resistência ou 

tolerância à PSA (Hoyte et al., 2015). 

 

 
1.8 Resposta metabólica e molecular à infeção com a PSA 

 
De uma forma generalizada, todas as plantas do género Actinidia são 
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afetadas pela PSA. Contudo, existe uma variação considerável na 

suscetibilidade das várias cultivares a esta bactéria, ainda que os dados da 

resistência/tolerância do germoplasma de Actinidia a esta doença sejam ainda 

escassos (Datson et al., 2015). Evidências de campo demonstraram que a 

cultivar ‘Hort16A’ de A. chinensis var. chinensis apresenta elevada 

suscetibilidade à PSA, comparativamente às cultivares de A. chinensis var. 

deliciosa (Balestra et al., 2009). Adicionalmente, espécies como A. arguta, A. 

polygama e A. macrosperma foram classificadas como resistentes à PSA, sendo 

que os mecanismos moleculares e bioquímicos que responsáveis por esta 

tolerância não são ainda conhecidos (Nardozza et al., 2015). A comparação de 

estudos de resistência/tolerância, é ainda muito difícil de realizar, uma vez que a 

diversidade de estudos em análises de campo, ou in vitro são baseadas numa 

ampla diversidade de estirpes utilizadas sob condições ambientais distintas. 

As respostas fisiológicas e bioquímicas que advêm das interações planta- 

patogénio, que envolvem uma cascata de reações complexas e diversas, 

definem o nível de suscetibilidade/resistência do hospedeiro. Deste modo, a o 

estudo dos principais mecanismos de defesa das plantas de kiwi contra a PSA é 

essencial para a aplicação de medidas de combate adequadas à doença 

(Petriccione et al., 2013). 

Durante as fases iniciais de colonização a planta é capaz de restringir a 

entrada e proliferação da bactéria nos tecidos vegetais através da ativação de 

mecanismos basais de defesa, que envolvem o aumento da síntese de proteínas 

relacionadas com o stress oxidativo (Petriccione et al., 2013). Como resposta 

inicial à colonização bacteriana, a planta produz espécies reativas de oxigénio 

(EROs) caraterizadas pelo intenso consumo de oxigénio, provocando danos nos 

tecidos celulares da própria planta. A acumulação de EROs induz o rápido 

colapso dos tecidos vegetais, induzindo a peroxidação dos ácidos gordos 

insaturados, parte constituinte da membrana celular (Mittler et al., 2004). 

Durante o processo de resposta da planta, é ativada a produção da 

enzima superóxido dismutase (SOD), envolvida na dismutação dos iões O2
- a 

moléculas de peróxido de hidrogénio (H2O2), e da catalase (CAT), que dissolve o 

H2O2 em oxigénio e água (Sharma et al., 2012). Outra enzima envolvida nas 

defesas antioxidantes na destoxificação de EROs, é a ascorbato peroxidase 

(APX), a qual está envolvida no ciclo glutationa-ascorbato. Esta enzima é 
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responsável pela conversão de H2O2 em água, utilizando o ascorbato como 

doador de eletrões. A expressão do gene APX é regulada em resposta a stresses 

bióticos e abióticos, assim como no desenvolvimento vegetal (Caverzan et al., 

2012). Estas enzimas antioxidantes apresentam um papel preponderante na 

eliminação de EROs. De facto, Petriccione et al. (2015a) verificaram uma 

regulação positiva dos genes APX, CAT e SOD, não apenas influenciada pela 

concentração da bactéria, mas também pelo dia de análise após a infeção de 

plantas ‘Hayward’ com PSA. Como resultado da produção de EROs, ocorre 

acumulação de malondialdeído (MDA), um dos produtos finais da peroxidação 

dos ácidos gordos insaturados da parece celular das plantas infetadas (Sharma 

et al., 2012). 

Também outros antioxidantes não-enzimáticos parecem estar envolvidos 

na defesa das plantas contra o stress oxidativo durante o processo de infeção da 

PSA, tais como compostos fenólicos, incluindo flavonoides, alcaloides, tocoferóis 

e carotenoides. Os fenóis são metabolitos com variadas estruturas, e funcionam 

como compostos sinalizadores, pigmentos, reguladores fisiológicos internos, 

estando ainda envolvidos em mecanismos de resistência contra agentes 

patogénicos (Lattanziol, 2013). Os flavonoides são dos metabolitos secundários 

mais abundantes nas plantas e estão envolvidos nos mecanismos de proteção 

da própria planta, seja contra agentes patogénicos ou de stresses abióticos 

relacionados com a carência de nutrientes, oscilação da temperatura, lesões 

mecânicas (Vargas et al., 2013). Por outro lado, a lenhina, o constituinte principal 

da parede celular secundária das plantas, é um polímero ramificado de 

compostos fenólicos e é umas das barreiras celulares contra a entrada de 

organismos estranhos nas células vegetais (Freeman et al, 2008). Além destes 

metabolitos, muitos estudos demostram que a resistência à infeção bacteriana 

está correlacionada com presença de metabolitos secundários como as 

fitoalexinas e glicoalcaloides (Afroz et al., 2011; Acosta-Muñiz et al., 2012), no 

entanto, muito pouco se sabe qual o papel destes metabolitos durante o processo 

de infeção de plantas de kiwi contra a PSA.
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2. Objetivos 

 
Tendo em conta a importância económica atual do kiwi a nível mundial e 

o elevado impacto do CBK, torna-se necessário estudar a dinâmica da doença, 

tanto a nível da epidemiologia da bactéria como da sua interação com as plantas 

de kiwi hospedeiras, de modo a avaliar o grau de suscetibilidade das diferentes 

cultivares, assim como identificar os seus mecanismos de tolerância. Dada a 

escassez de informação sobre o reconhecimento do patogénio em cultivares 

menos suscetíveis e quais as caraterísticas do genótipo e do fenótipo que 

induzem uma maior tolerância à doença, este trabalho foca-se no estudo e 

avaliação dos mecanismos moleculares e fisiológicos envolvidos na expressão 

de maior ou menor resistência/tolerância de cultivares de kiwi de elevada 

importância na produção deste fruto a nível mundial. Assim, o objetivo geral 

deste trabalho foi avaliar de que forma as populações de PSA e PFM atuam nos 

tecidos vegetais após infeção artificial das plantas, e perceber como é que 

plantas com tolerâncias distintas, A. chinensis var. deliciosa cv. ‘Hayward’ (mais 

suscetível) e A. arguta cv. ‘Weiki’ (mais tolerante), respondem à infeção em 

termos de produção de compostos antioxidantes e de defesa, assim como 

expressão de genes relacionados com estas vias. 

Especificamente, os objetivos deste trabalho foram: i) avaliar o grau de 

suscetibilidade de uma cultivar de A. chinensis var. deliciosa e outra de A. arguta 

a duas estirpes bacterianas com virulência distinta, a PSA e a PFM; ii) 

compreender a resposta de defesa das plantas quando infetadas artificialmente 

com duas estirpes bacterianas diferentes; e iii ) identificar genes e metabolitos 

envolvidos no mecanismo de defesa das plantas diferencialmente acumulados e 

expressos em plantas artificialmente infetadas com duas estirpes bacterianas 

diferentes. 
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3. Material e Métodos 

 
3.1 Material vegetal 

 
As plantas utilizadas neste ensaio, das espécies A. chinensis var. deliciosa 

cv. ‘Haywad’ e A. arguta cv. ‘Weiki’, adquiridas na empresa QualityPlant – Inv. 

Produção Biotec. Vegetal Lda. (Castelo Branco, Portugal) foram mantidas em 

condições in vitro durante o período experimental. As plantas foram crescidas 

em frascos individuais com meio de cultura Murashige e Skoog (MS) agarizado 

e suplementado com sacarose (30g/L) e ácido indolbutírico (0,1mg/L) e mantidas 

em câmara de fitoclima (Aralab Fitoclima 5000EH, Aralab, Rio de Mouro, 

Portugal) com fotoperiodo de 16h luz, a 22ºC e 8h escuro a 19ºC. 

 

Figura 6. Manutenção das plantas em cultura in vitro na câmara de fitoclima. 

 
 
 

3.2 Delineamento experimental 
 

Sessenta plantas de cada cultivar (‘Hayward’ e ‘Weiki’), foram inoculadas 

com a estirpe virulenta PSA, com a estirpe de baixa virulência PFM, ou com 

solução de Ringer (plantas de controlo). 

Um, 2, 7, 14 e 21 dias pós-inoculação (dpi), foram realizadas amostragens 

destrutivas para determinação das unidades formadoras de colónias (UFC),  
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sendo que as restantes amostras foram conservadas em azoto líquido e 

armazenadas a -80ºC para posteriores análises de compostos envolvidos na 

capacidade de defesa das plantas (compostos fenólicos solúveis totais, lenhina, 

flavonoides, clorofilas, peroxidação lipídica), assim como para a análise da 

expressão dos genes PP2A, ACT, CAT, SOD e APX por reação em cadeia da 

polimerase quantitativa em tempo real (qRT-PCR). 

Cada tratamento experimental possuiu três réplicas biológicas, sendo que 

cada réplica biológica resultou da junção (pool) de quatro plantas independentes. 

 
 

3.3 Preparação da suspensão bacteriana e inoculação 
 

As estirpes bacterianas PSA biovar 3 (CFBP 7286, isolada em Itália) e 

PFM (ICMP 18804, isolada na Nova Zelândia), foram crescidas em meio Luria 

Bertani (LB) a 27ºC, com agitação (75 rpm) durante 16h. 

No dia da inoculação, as colónias bacterianas foram ressuspendidas em 

solução de Ringer estéril, preparando-se um inóculo com concentração de 1x107 

UFC/mL. As plantas foram inoculadas com uma das suspensões bacterianas ou 

com solução de Ringer através da técnica do mergulho, que consistiu em 

mergulhar as plantas num recipiente com inóculo durante 30s. 

 
 

3.4 Sintomatologia 
 

Os sintomas foram classificados visualmente em cada um dos dias de 

recolha de amostras (1, 2, 7, 14 e 21 dpi) tendo como referência um índice de 

doença adaptado de Cellini et al. (2014), correspondente à percentagem de área 

foliar da planta afetada por manchas necróticas. Deste modo, o valor de 

severidade foi classificado numa escala de 0 a 5, correspondendo: 0 – folha sã; 

1 - <1% de área foliar afetada; 2 – 1-2% de área foliar afetada; 3 – 3-4% de área 

foliar afetada 4 – 5-9% de área foliar afetada 5 - >10% de área foliar afetada. 
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3.5 Determinação de Unidades Formadoras de Colónias (UFC) 
 

Por forma a avaliar o grau de colonização bacteriana nos tecidos das 

plantas infetadas utilizou-se o método adaptado de Cellini et al. (2014), no qual 

a ponta (cerca de 1/3 do comprimento da folha) de todas as folhas da planta 

foram recolhidas com uma tesoura estéril. As amostras foram esterilizadas 

através da lavagem em etanol a 70% durante 1min, hipoclorito de sódio a 1% e 

duas vezes durante 2min em solução de Ringer. O tecido vegetal foi macerado 

e homogeneizado em 10mL de solução de Ringer, e sequencialmente diluído 

dez vezes até 10-4, sendo depois plaqueado em meio NSA (Nutrient Sucrose 

Agar) em triplicado. As amostras foram incubadas durante 48h a 27ºC, após o 

qual se procedeu à contagem do número de colónias e à determinação das UFC 

de acordo com a seguinte fórmula: 

 

𝑈𝐹𝐶 = 𝑛º 𝑐𝑜𝑙ó𝑛𝑖𝑎𝑠 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝐿) × 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 
 
 
 

3.6 Quantificação da peroxidação lipídica 
 

O grau de peroxidação lipídica foi determinado de acordo com o método 

de Ohkawa et al. (1979) através da quantificação de malondialdeído (MDA). Das 

amostras previamente homogeneizadas, pesou-se 0.1 g de material vegetal para 

microtubos, adicionou-se 500μL de ácido ticloroacético a 0,1% e agitou-se 

vigorosamente durante 90s, por forma a promover a extração. Após esta primeira 

fase, centrifugou-se as amostras durante 10min a 10000g e a 250μL do 

sobrenadante obtido, adicionou-se 1mL de ácido tiobarbiturico a 0,5% em ácido 

tricloroacético a 20% e incubou-se as amostras a 100ºC por 30min, no fim dos 

quais se colocou as amostras em gelo durante 15min. Centrifugou-se novamente 

as amostras por 10min a 10000g e utilizou-se o sobrenadante obtido para medir 

a absorvância de cada amostra a 532 e 600 nm num nanofotómetro (Implen 

GmbH, Munique, Alemanha). A quantidade de peroxidação lipídica foi expressa 

tendo em conta a concentração de malondialdeído (MDA) por µmol g-1 de peso 

fresco, usando o coeficiente de extinção molar de 155 mM-1 cm-1, de acordo com 

a seguinte fórmula: 
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𝑀𝐷𝐴(𝑛𝑚𝑜𝑙. 𝑔−1𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜) = [   
(𝐴𝑏𝑠600 − 𝐴𝑏𝑠532) × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒   

] 
(𝜀 = 150 𝑚𝑀/𝑐𝑚  × 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎) 

 
 
 

3.7 Quantificação de metabolitos secundários 
 

Para a análise de metabolitos relacionados com a fotossíntese e a defesa 

das plantas procedeu-se à extração das amostras em 80% metanol. Das 

amostras previamente homogeneizadas em azoto líquido e liofilizadas durante 

72h a -80ºC, pesou-se cerca de 50mg de tecido vegetal para microtubos e 

adicionou-se 1.5mL de metanol aquoso 80%. As amostras foram colocadas num 

banho de ultrassons durante 20min para a extração dos metabolitos celulares, 

após os quais se centrifugou as amostras a 15000g durante 15min. O 

sobrenadante obtido foi transferido para um novo microtubo e utilizado para a 

quantificação de fenólicos solúveis totais, flavonoides e clorofilas totais, 

enquanto que a biomassa sedimentada foi utilizada para a quantificação de 

lenhina. 

 
3.7.1 Fenólicos solúveis totais 

Para a quantificação de fenólicos solúveis totais seguiu-se o método de 

Follin-Denis adaptado de Marinova et al. (2005). Em tubos de centrífuga de 15 

mL adicionou-se 4,5mL de água ultrapura e 500µL de reagente de Follin-Denis’, 

aos quais se juntou 100µL do extrato metanólico resultante do procedimento 

anterior. Após incubação à temperatura ambiente durante 5min, adicionou-se 

5mL de carbonato de sódio 7% a cada amostra, que foram posteriormente 

colocadas a incubar no escuro durante 1h à temperatura ambiente. No final 

desse período, adicionou-se 2mL de água ultrapura a cada amostra, e registou- 

se a absorvância das amostras a 750 nm num nanofotómetro (Implen GmbH, 

Munique, Alemanha). A estimativa da concentração de compostos fenólicos 

solúveis em cada amostra foi levada a cabo tendo em consideração uma curva 

de calibração de ácido gálico. 

 
3.7.2 Flavonoides totais 

Para a quantificação de flavonoides totais utilizou-se o método do cloreto 

de alumínio adaptado de Zhishen et al. (1999). Num tubo de centrífuga de 15mL 
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misturou-se 2mL de água ultrapura e 150µL de NaNO2 5% a 100µL do extrato 

metanólico obtido como descrito anteriormente. De seguida, adicionou-se a cada 

amostra 150µL de AlCl3 10% e 1mL de NaOH 1M, assim como 1,2mL de água 

ultrapura. Após agitação registou-se a absorvância de cada amostra a 510nm 

num nanofotómetro (Implen GmbH, Munique, Alemanha). A estimativa da 

concentração de compostos flavonoides em cada amostra foi levada a cabo 

tendo em consideração uma curva de calibração de catequina. 

 

3.7.3 Clorofilas totais 

A clorofila total foi quantificada utilizando um protocolo adaptado de 

Sumanta et al. (2014) através do extrato metanólico obtido como descrito 

anteriormente, após registo da absorvância de cada amostra 654nm e 665 nm 

num nanofotómetro (Implen GmbH, Munique, Alemanha). A clorofila total foi 

estimada segundo a fórmula: 

 

 
𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 

(16.72 × 𝐴𝑏𝑠665  − 9.16 × 𝐴𝑏𝑠654) + (34.09 × 𝐴𝑏𝑠654  − 15.28 × 𝐴𝑏𝑠665) 
 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 

 
 

3.7.4 Lenhina 

A quantificação de lenhina foi realizada segundo um protocolo adaptado 

de Fukushima e Hatfield (2001). A biomassa sedimentada obtida e seca 

conforme descrito anteriormente, foi submetida a três lavagens de 20min em 

banho de ultrassons com água destilada, acetona e hexano. Na transição de 

cada período de incubação centrifugou-se as amostras e descartou-se o 

sobrenadante. Após os períodos de lavagem, secou-se as amostras a 60ºC 

durante 72h e pesou-se cerca de 10mg de amostra para microtubos de 2mL com 

rosca. Após adição de 1mL de brometo de acetila 12.5% (em ácido acético), 

colocou-se as amostras a incubar a 50ºC durante 2h com agitação vigorosa. 

Centrifugou-se as amostras digeridas durante 5min a 15000g, e recolheu-se 

100µL do sobrenadante para um novo microtubo contendo 200µL de ácido 

acético e 150µL de NaOH 0.3M. A cada amostra adicionou-se ainda 50µL de 

cloridrato de hidroxilamina 0.5M e 500µL de ácido acético e registou-se a 

absorvância de cada amostra num nanofotómetro (Implen GmbH, Munique, 
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Alemanha) a 280nm. A estimativa da concentração de lenhina em cada amostra 

foi levada a cabo tendo em consideração uma curva de calibração de lenhina. 

 
 

3.8 Análise da expressão de genes relacionados com a defesa 
 

O ARN de cada amostra foi extraído de acordo com um protocolo 

adaptado de Cellini et al. (2014). Após a homogeneização do tecido vegetal em 

azoto líquido, adicionou-se a cerca de 100mg de amostra 900μL de buffer de 

extração (100mM Tris-HCl, pH 8.0, CTAB 4%, polivinilpirrolidona K40 4%, 30mM 

EDTA, 2.0M NaCl, espermidina 0.1%, β-mercaptoetanol 2%), previamente 

aquecido a 70ºC. As amostras foram agitadas vigorosamente e incubadas a 70ºC 

durante 10min. De seguida, adicionou-se 900μL de clorofórmio-álcool isoamílico 

(24:1) e centrifugou-se as amostras a 15000g durante 15min, transferindo-se a 

fase superior para um novo microtubo com 250μL de LiCl 12M e deixando-se a 

incubar a -20ºC durante a noite. Após o período de incubação, as amostras foram 

centrifugadas a 15000g a 4ºC durante 35min, o sobrenadante foi descartado e o 

pellet foi lavado com 500μL de etanol a 70%. Após centrifugação por 15min a 

15000g e 4ºC, descartou-se o sobrenadante e deixou-se as amostras a secar ao 

ar durante 30min. Após secagem o ARN de cada amostra foi ressuspendido com 

40μL de água para biologia molecular e utilizado para a síntese de ADN 

complementar (cADN). 

A transcrição do ARN foi realizada com recurso ao kit de síntese de 

cDNA iScript™ (Bio-Rad, California, EUA), na qual se adicionou 4µL de iScript 

Reaction Mix a 1µL da enzima transcriptase reversa, 2µL de ARN a 100ng/mL e 

13µL de água para biologia molecular, perfazendo um volume total da reação de 

20µL. A reação foi levada a cabo num termociclador (DOPIO VWR, Oud- 

Heverlee, Bélgica), com a incubação das amostras a 25°C durante 5min, 42°C 

por 30min e 85°C durante 5min. Após a síntese o cDNA foi diluído 1:100 e 

utilizado para a análise de expressão relativa de genes por reação em cadeia da 

polimerase com transcrição reversa (qRT-PCR). 

A análise por qRT-PCR foi executada com recurso a um sistema 

StepOne™ Real-Time PCR (Applied Biosystems, California, USA), com as 

seguintes condições de reação: 3min a 95ºC e 35 ciclos com: 15s a 95ºC, 15s a 
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58ºC e 1s a 72ºC. O volume final usado para as amplificações foi de 20 µL que 

consistia em 1 µL de cada um dos primers a 6 µM, 10µL de iQ SYBR® Green 

Supermix (Bio-Rad, California, USA) e 8µL de cADN. Para a quantificação da 

expressão relativa dos genes usou-se o método de comparação de CT, com os 

genes controlo actina (ACT) e fosfatase proteica 2A (PP2A) (Petriccione et al. 

2015a) e plantas inoculadas com solução de ringer (controlo) como amostras de 

referência. Foram realizadas duas réplicas técnicas para cada amostra e gene 

alvo (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Primers utilizados para a análise de expressão genética por qRT-PCR. 

 
 

Gene 

Sequência de Primer (5′-3′)  
Referência 

Forward Reverse 

ACT CCAAGGCCAACAGAGAGAAG GACGGAGGATAGCATGAGGA 
Ledger et al., 

2010 

PP2A GCAGCACATAATTCCACAGG 
TTTCTGAGCCCATAACAGGA 

G 
Nardozza et al., 

2013 

APX GGAGCCGATCAAGGAACAGT AACGGAATATCAGGGCCTCC 
 

 
Petriccione et al., 

2015a 
CAT GCTTGGACCCAACTATCTGC TTGACCTCCTCATCCCTGTG 

SOD CACAAGAAGCACCACCAGAC TCTGCAATTTGACGACGGTG 

 
 

 
3.9 Análise estatística 

 
Os resultados obtidos ao longo do período experimental em plantas 

inoculadas (I) com PFM ou PSA, 1, 2, 7, 14, 21 dias pós-inoculação (dpi), foram 

comparados com as plantas controlo (C), apresentando-se para cada metabolito 

a diferença entre as médias de cada tratamento (Δ=I-C). Estes resultados foram 

analisados com recurso ao software GraphPad Prism versão 7.0 (GraphPad 

Software, Inc., California, USA) e a diferença entre tratamentos foi testada 

através de análise de variância (ANOVA) corrigida para múltiplas comparações 

através do teste de Fisher's Least Significant Difference (LSD) com p < 0.05.
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4. Resultados e Discussão 

 
 

4.1 Sintomatologia e UFCs 
 

Sabe-se que a entrada da bactéria no interior da planta através de feridas 

de poda ou de aberturas naturais, como os estomas, provoca o aparecimento de 

sintomas de infeção, que podem variar desde manchas foliares até à formação 

de cancros, devido ao movimento sistémico do fitopatogénio através do sistema 

vascular das plantas infetadas (Ferrante et al., 2012). A adaptação ao apoplasto 

da planta parece ser um dos fatores chave do carácter parasítico da PSA, a qual 

apresenta uma primeira fase biotrófica, na qual a planta não demostra sintomas, 

seguindo-se uma fase necrotrófica, na qual a densidade da população bacteriana 

aumenta ao mesmo tempo que os mecanismos de defesa da planta não são 

capazes de impedir o desenvolvimento da doença (Petriccione et al., 2013). 

Contrariamente, a PFM, igualmente capaz de infetar plantas de kiwi mas com 

menos severidade, tem a capacidade de penetrar e colonizar os tecidos da 

planta, mas não causa infeção sistémica nem a morte da planta, estando apenas 

associada a sintomas nas folhas (Vanneste et al., 2012). 

Neste trabalho verificou-se que as plantas das duas cultivares ‘Hayward’ e 

‘Weiki’ apresentaram maior severidade de sintomas foliares quando inoculadas 

com PSA, comparativamente com a PFM (Fig. 7), o que vai de encontro à 

amplamente conhecida maior virulência das estirpes de PSA pertencentes à 

biovar 3 (Hoyte et al., 2015). 

Após inoculação, a percentagem de plantas com sintoma foliares aumentou 

gradualmente durante o período experimental, independentemente da cultivar, 

ainda que se tenha verificado uma menor percentagem de plantas com sintomas 

em ‘Weiki’, pertencentes à espécie A. arguta, considerada ser mais tolerante às 

estirpes de PSA e PFM do que A. chinensis var. deliciosa cv. ‘Hayward’ (Datson 

et al., 2015). A 21 dpi, todas as plantas da cultivar ‘Hayward’ apresentavam 

sintomas de infeção com PSA, sendo que 9% das plantas tinham grau IV de 

sintomas, 33% 
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tinham grau III, 50% grau II, 8% grau I, enquanto que em ‘Weiki’ apenas 25% 

apresentavam sintomas de grau II, 58% grau I e 17% não apresentavam 

sintomas (Fig. 7). De notar também, que as plantas ‘Hayward’ já demonstravam 

sintomas a 1 dpi, enquanto que em ‘Weiki’ os sintomas só apareceram em 7 dpi. 

 

 

Figura 7. Taxa de ocorrência de sintomas (percentagem de indivíduos) em plantas ‘Hayward’ e 
‘Weiki’ artificialmente inoculadas com PSA ou PFM, 1, 2, 7, 14, 21 dias pós-inoculação (dpi). 
Escala: N: folha sã; I: <1% de área foliar afetada; II: 1-2% de área foliar afetada; III: 3-4% de área 
foliar afetada; IV: 5-9% de área foliar afetada; V: >10% de área foliar afetada. 

 

 
De facto, Wurms et al. (2017) no seu estudo com plantas ‘Hayward’, onde 

testaram as diferenças nas respostas das defesas em plantas inoculadas com 

estirpes de duas patovares, PSA e PFM, demonstrou, similarmente, que as 

infeções com PSA foram sempre muito sintomáticas em comparação com as 

infeções de PFM. 

A evolução do número de unidades formadoras de colónias (UFC), vão de 

encontro aos sintomas foliares identificados, tendo-se verificado um aumento 

gradual da colonização bacteriana, independente da estirpe, ao longo do período 

experimental nas plantas ‘Hayward’. De facto, nesta cultivar a densidade de PSA 

registou valores baixos nos primeiros dias de colonização, rondando os 4,55 ± 

2,42 × 106UFC/g 2 dpi, aumentando de forma significativa nos tempos amostrais 

seguintes, 7 e 14 dpi, seguindo-se um aumento até 220,4 ± 32,8 ×106 UFC/g 21 

dpi, o que representou um incremento significativo do número de células 

bacterianas no interior dos tecidos das plantas ‘Hayward’, em todos os 
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momentos de amostragem (Fig. 8). De forma idêntica à PSA, nas plantas 

‘Hayward’ inoculadas com PFM verificou-se um aumento significativo de 1169% 

na densidade bacteriana que subiu de 1,89 ± 0,61 × 106 UFC/g 2 dpi para 106,1 

± 18,2 × 106 UFC/g 21 dpi. Não obstante, as plantas ‘Hayward’ inoculadas com 

PSA apresentaram quase sempre valores de colonização bacteriana superiores 

comparativamente com a PFM, principalmente 21 dpi, altura em que a densidade 

de PSA foi 100% à de PFM. 

 

Figura 8. Número de unidades formadoras de colónias (UFC) em plantas ‘Hayward’ e ‘Weiki’ 
artificialmente inoculadas com PSA ou PFM, 1, 2, 7, 14, 21 dias pós-inoculação (dpi). Cada barra 
representa a média de 3 réplicas biológicas e a linha vertical o erro padrão. Barras com letras 
diferentes são estatisticamente diferentes a p<0.05. 

 
 

Já na cultivar ‘Weiki’, as plantas inoculadas com PSA apresentaram valores 

significativamente superiores de densidade bacteriana ao longo dos primeiros 

dias de infeção, atingindo um pico de colonização 7 dpi com 3,69 ± 1,01× 106 

UFC/g. Após este período as UFC diminuíram de forma significativa até atingirem 

os 0.080 ± 0.021× 106 UFC/g 21 dpi. Após inoculação das plantas ‘Weiki’ com 

PFM observou-se uma tendência idêntica na evolução das UFC ao longo do 

período experimental, com um pico de colonização de 1,99 ± 0,58 × 106 UFC/g 

também aos 7 dpi. Não obstante, o número de UFC da PFM foi sempre de 6% a 

54% inferior, comparativamente com a PSA. 

A rápida colonização da PSA em plantas ‘Hayward’ foi verificada por 

Petriccione et al. (2014), que, nos seus estudos da dinâmica da doença, 

atestaram a capacidade de migração e multiplicação de PSA nos tecidos destas 

plantas, a qual atingiu números elevados de densidade bacteriana em poucos 
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dias. É, deste modo, possível comprovar o caráter sistémico da PSA, a qual teve 

capacidade de colonizar as plantas, principalmente da cv. ‘Hayward’, em 

números elevados desde uma fase inicial após a inoculação. O presente estudo 

é o primeiro a demonstrar a evolução da densidade bacteriana em plantas de 

kiwi após inoculação com a estirpe de menor virulência PFM. 

Uma das possíveis explicações para as diferenças na suscetibilidade das 

várias cultivares ao CBK, passa pela própria anatomia da folha de cada cultivar, 

nomeadamente no que respeita à densidade de tricomas, os quais parecem criar 

um ambiente húmido e protegido, vantajoso para o crescimento bacteriano. 

Spinelli et al. (2011) reportaram que as cultivares de A. chinensis possuíam maior 

densidade de tricomas em comparação com as de A. chinensis var. deliciosa, 

que por sua vez possuíam tricomas mais densos que A. arguta. Tal poderá ser a 

razão da elevada contagem de UFC, tanto de PSA como de PFM, em ‘Hayward’ 

(A. chinensis var. deliciosa), comparativamente com ‘Weiki’ (A. arguta). 

Em vários estudos realizados, foram identificadas diferenças nas 

caraterísticas fenotípicas, moleculares, de patogenicidade e de proteínas 

efetoras das várias estirpes bacterianas relacionadas com o CBK. Análises 

filogenéticas baseadas em quatro genes de referência, gapA, gltA, gyrB e rpoD, 

separaram as estirpes bacterianas pertencentes às biovares PSA 1, PSA 2 e 

PSA 3, num grupo filogenético diferenciado da PFM, existindo assim um nível de 

patogenicidade substancialmente diferente entre das duas estirpes bacterianas 

utilizadas neste estudo (Vanneste et al., 2011; Chapman et al., 2012; Cunty et 

al., 2015). A sequenciação do genoma destas bactérias revelou ainda um grande 

número de diferenças entre alelos associados ao gene efetor avrE1 entre a PSA 

3 e a PFM. Curiosamente, Lorang et al. (1994) demonstrou o importante papel 

do gene avrE1 na virulência de P. syringae pv. tomato, assim como a ação 

combinada dos genes avrE1 e hopM1, na promoção do crescimento bacteriano 

nas células das plantas de tomate (Badel et al., 2006). Estas características 

poderão explicar a menor incidência de plantas ‘Hayward’ com sintomas de grau 

IV e V após inoculação com PFM, comparativamente com a PSA, aliados à 

menor densidade bacteriana observada nos tecidos destas plantas 21dpi. Por 

outro lado, nas plantas ‘Weiki’, a menor incidência de sintomas ao longo de todo 
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o período experimental pode ser representativo da menor colonização dos 

tecidos pela PSA e PFM, em relação às plantas ‘Hayward’. 

 
 

4.2 Peroxidação lipídica 
 

A resistência das várias espécies vegetais a bactérias patogénicas está 

associada à resposta hipersensitiva, responsável pela morte rápida das células 

hospedeiras no local da infeção, como forma de evitar a colonização e 

propagação da doença (Buonaurio, 2008). Na ocorrência de uma perturbação da 

homeostasia celular sob condições de stress, quer biótica quer abiótica, dá-se a 

produção de EROs, que funcionam como moléculas sinalizadoras, as quais 

participam de forma ativa no controlo de diversos processos fisiológicos, entre 

os quais a ativação de mecanismos de defesa da planta (Sharma et al., 2012). A 

ocorrência da produção e remoção de EROs deve ser estritamente controlada 

pela planta, de modo a evitar a ocorrência de stress oxidativo. No entanto, 

quando o nível de EROs excede os mecanismos de defesa da própria planta são 

induzidas severas perturbações no interior dos seus tecidos, capazes de causar 

danos em biomoléculas celulares como lípidos, proteínas e ADN, o que 

consequentemente implica alterações profundas que podem levar à morte 

celular (Mittler et al., 2004). Adicionalmente, a maior atividade de EROs em 

condições de stress, induz a peroxidação lipídica das membranas celulares e 

organelares, o que afeta o normal funcionamento celular. Como tal, os níveis de 

peroxidação lipídica são amplamente usados como bioindicador na avaliação de 

EROs, sendo que o seu aumento é reportado em vários estudos com plantas a 

crescer em condições ambientais de stress (Âdâm et al., 1995; Yin et al., 2017). 

O malondialdeído (MDA), um dos produtos finais da peroxidação de ácidos 

gordos insaturados presentes nos fosfolípidos das membranas celulares 

(Keppler e Novacky, 1987), é frequentemente utilizado para avaliar o grau de 

stress da planta. 

Após inoculação com PSA, verificou-se que a concentração MDA (Fig. 9) 

nas plantas ‘Hayward’, se manteve-se estável em 1 e 2 dpi, registando-se um 

aumento significativo após 7 dpi, com a concentração de MDA a aumentar 

consideravelmente de 14 dpi a 21 dpi, (de 1,17 ± 0,39 para 2,11 ± 0,77 µmol/g, 
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i.e., 80%) (Fig. 9). De forma idêntica, as plantas da cultivar ‘Hayward’ inoculadas 

com PFM, apresentaram valores crescentes de MDA após os 14 dpi, com 0,50 

± 0,33 µmol/g, até aos 21 dpi, com 1,01 ± 0,71 µmol/g, o que representa um 

aumento de 102%. Estes valores demostram que a ação tanto da PSA como da 

PFM no interior dos tecidos das plantas ‘Hayward’ tiveram um efeito negativo na 

homeostasia celular, traduzido- pelas concentrações mais elevadas de MDA nas 

plantas inoculadas, principalmente nos momentos mais tardios da doença (Fig. 

8). Contrariamente, as plantas da cultivar ‘Weiki’ demonstraram valores de MDA 

menores aos observados em ‘Hayward’, tanto em plantas inoculadas com PSA 

ou PFM, e sem alterações significativas ao longo do período experimental. Tal é 

reflexo de menor colonização bacteriana observada nesta cultivar (Fig. 8), bem 

como da menor extensão de sintomas foliares registados (Fig. 7). Estes 

resultados ilustram de forma categórica a maior resistência da cultivar ‘Weiki’ (A. 

arguta) ao CBK, comparativamente com ‘Hayward’ (A. chinensis). 

 
 

Figura 9. Alteração na concentração de Malondialdeído, MDA (µmol/g de planta) em plantas 
‘Hayward’ e ‘Weiki’ artificialmente inoculadas (I) com de PSA ou PFM comparativamente com as 
plantas controlo (C), 1, 2, 7, 14, 21 dias pós-inoculação (dpi). Cada barra representa a diferença 
entre a média de 3 réplicas biológicas inoculadas e a média das 3 réplicas biológicas controlo e 
a linha vertical o erro padrão. Barras com letras diferentes são estatisticamente diferentes a 
p<0.05. Δ=I-C. 

 
 
 

4.3 Metabolitos secundários 
 

Os compostos fenólicos são uma grande classe de metabolitos 

secundários, envolvidos em momentos chave de defesa das plantas em 
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ambientes de stress, tais como as infeções por agentes patogénicos. Estes 

compostos são sintetizados a partir da via do ácido xiquímico/fenilpropanóide ou 

pela via do ácido malónico, e podem dar origem a fenóis simples e compostos 

relacionados com vários mecanismos celulares, incluindo flavonoides, 

antocianinas, fitoalexinas, taninos e lenhina (Lattanziol, 2013). 

Após a inoculação, verificou-se que a concentração de fenólicos solúveis 

totais diminuiu de forma significativa até aos 7 dpi tanto nas plantas ‘Hayward’ 

como ‘Weiki’, independentemente da estirpe bacteriana (Fig. 10). De facto, 7 dpi 

a acumulação de fenólicos solúveis totais foi cerca 111 ± 10 µg/g e 125 ± 10 µg/g 

inferior nas plantas ‘Hayward’ inoculadas com PSA e PFM, respetivamente, 

comparativamente com as plantas controlo. Nas plantas ‘Weiki’ esta diminuição 

7 dpi foi menos expressiva, com valores de 11 ± 2 µg/g e 2 ± 2 µg/g inferior às 

plantas de controlo, respetivamente após inoculação com PSA ou com PFM. 

 

Figura 10. Alteração dos Fenólicos solúveis (mg/g de planta) em plantas ‘Hayward’ e ‘Weiki’ 
artificialmente inoculadas com inóculo de PSA ou PFM comparativamente com as plantas (C), 1, 
2, 7, 14, 21 dias pós-inoculação (dpi). Cada barra representa a diferença entre a média de 3 
réplicas biológicas inoculadas e a média das 3 réplicas biológicas controlo e a linha vertical o 
erro padrão. Barras com letras diferentes são estatisticamente diferentes a p<0.05. Δ=I-C. 

 
 

Tanto em ‘Hayward’ como em ‘Weiki’ 14 dpi verificou-se um aumento 

significativo na concentração de compostos fenólicos solúveis nos tecidos das 

plantas infetadas comparativamente com as plantas controlo, na ordem  dos 51 

± 7 mg/g (PSA) e 27 ± 4 mg/g (PFM) em ‘Hayward’ e dos 8 ± 3 mg/g (PSA) e 4 

± 3 mg/g (PFM) em ‘Weiki’. No final do período experimental, as plantas 

‘Hayward’ mostraram uma diminuição no conteúdo em fenólicos solúveis totais 

comparativamente  com  as plantas controlo (17  ± 5 mg/g para a  PSA e 28 ± 4 
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mg/g para a PFM), enquanto que nas plantas ‘Weiki’ a concentração destes 

compostos nos tecidos vegetais foi idêntica entre plantas inoculadas e controlo, 

o que corresponde com a menor colonização bacteriana registada nestas 

plantas. 

A maioria dos compostos fenólicos surge da via do ácido 

xímico/fenilpropanóide, onde a fenilalanina amonialiase (PAL) desempenha um 

papel fundamental. Resultados obtidos por Wang et al. (2018) indicam que a via 

do metabolismo dos fenóis pode desempenhar um papel importante na 

resistência de A. chinensis var. deliciosa à PSA, demonstrando que em plantas 

infetadas ocorre uma regulação da expressão genética da PAL, assim como da 

via da biossíntese de fenilpropanóides. No entanto, neste estudo as plantas 

‘Hayward’, infetadas com PSA e PFM demostraram de uma forma geral, uma 

diminuição de fenólicos solúveis totais, o que poderá sugerir a preferência de 

síntese de outros metabolitos secundários por parte da planta. 

Os flavonoides são dos metabolitos secundários mais abundantes nas 

plantas, estando envolvidos nos mecanismos de proteção da própria planta 

contra patogénios ou em situações de carência de nutrientes, oscilação da 

temperatura, lesões mecânicas, entre outros (Mierziak, Kostyn e Kulma, 2014). 

Foi já reportado um efeito antagonista dos flavonoides relação a agentes 

patogénicos bacterianos vegetais, nomeadamente contra a Pseudomonas 

syringae pv. tomato, tendo-se observando uma diminuição da mobilidade do 

patogénio devido à perda do flagelo, e ainda à inibição do sistema de secreção 

tipo III, associado à virulência em estirpes de Pseudomonas spp. Após exposição 

do patogénio a estes compostos (Vargas et al., 2013). 

Neste trabalho, em plantas ‘Hayward’ a acumulação de flavonoides foi 

inferior nas plantas inoculadas nos dois primeiros dias após a inoculação, em 

comparação com as plantas controlo. De facto, 1 e 2 dpi a concentração destes 

compostos após inoculação com PSA foi 55 ± 5 (1 dpi) e 10 ± 6 mg/g (2 dpi) 

inferior nas plantas inoculadas, respetivamente, enquanto que nas plantas 

inoculadas com PFM as plantas inoculadas apresentaram menos 60 ± 5 mg/g 

destes metabolitos, 1 dpi, relativamente às plantas controlo. Em ‘Hayward’, 7 dpi 

com PSA, e 2 dpi, com PFM, a acumulação de flavonoides aumentou de forma 

significativa até aos 14 dpi, onde atingiu valores de 64 ± 8 e 63 ± 4 mg/g, 
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respetivamente, representando um incremento de 277% e 90%, respetivamente, 

em comparação a 7 dpi. Vinte e um dpi os valores de flavonoides voltaram a 

diminuir significativamente nas plantas inoculadas, tendo atingido valores 

inferiores às plantas controlo na ordem dos 14 ± 5 mg/g, em plantas com PSA e 

17 ± 4 mg/g, em plantas com PFM. 

 

Figura 11. Alteração da concentração de flavonoides (mg/g de planta) em plantas ‘Hayward’ e 

‘Weiki’ artificialmente inoculadas (I) com PSA ou PFM comparativamente com as plantas controlo 

(C), 1, 2, 7, 14, 21 dias pós-inoculação (dpi). Cada barra representa a diferença entre a média 

de 3 réplicas biológicas inoculadas e a média das 3 réplicas biológicas controlo e a linha vertical 

o erro padrão. Barras com letras diferentes são estatisticamente diferentes a p<0.05. Δ=I-C. 

 

 
Em contraste, nas plantas ‘Weiki’, comparando plantas inoculadas e 

plantas controlo, a acumulação de compostos de flavonoides após a inoculação 

não sofreu variações significativas na acumulação destes metabolitos durante o 

período experimental. De facto, a concentração de flavonoides registou valores 

mais elevados nas plantas ‘Hayward’, quando sujeitas à inoculação com PSA e 

PFM. O aumento de flavonoides numa fase maior de colonização bacteriana 

(Fig. 11), sugere um aumento da biossíntese destes metabolitos provavelmente 

como método de defesa antioxidante das plantas contra o patogénio. 

A infeção por um agente patogénico leva, por vezes, à perda das funções 

dos cloroplastos e, consequentemente, a um estado de clorose, o que irá levar 

a profundas alterações no metabolismo fotossintético e contribuir para o 

desenvolvimento de sintomas da doença e para a regressão do estado fisiológico 

geral da planta. Como tal, a análise dos pigmentos fotossintéticos é uma 

ferramenta importante para avaliação do estado geral da planta (Kazan e Lyons, 
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2014). A bactéria PSA, têm a capacidade de colonizar plantas hospedeiras o ano 

todo, sendo que a colonização das folhas através dos estomas parece ser um 

fator chave do ciclo da doença. Petriccione et al. (2013) verificou o aparecimento 

de manchas necróticas nas folhas de plantas A. chinensis após infeção por PSA, 

o que pode diminuir drasticamente a atividade fotossintética do hospedeiro. 

Neste trabalho, após a inoculação das plantas ‘Hayward’ verificou-se uma 

diminuição significativa na acumulação de clorofilas totais (Fig. 12) 2 dpi, 

independentemente da estirpe bacteriana inoculada. Mais concretamente, a 

inoculação com PSA induziu perdas no teor de clorofilas superiores a 220 µg/g, 

entre 7 e 21 dpi, o que representa uma diminuição de 229 ± 22 e 244 ± 9 µg/g, 

respetivamente, em comparação com as plantas controlo. A inoculação com 

PFM levou a uma diminuição do teor de clorofilas superior 180 µg/g para o 

mesmo período experimental, comparativamente com as plantas controlo, o que 

representa um decréscimo de 166 ± 22 a 195 ± 10 µg/g. 

 

Figura 12. Clorofilas totais (µg/g de planta) em plantas ‘Hayward’ e ‘Weiki’ artificialmente 
inoculadas (I) com PSA ou PFM comparativamente com as plantas controlo (C), 1, 2, 7, 14, 21 
dias pós-inoculação (dpi). Cada barra representa a diferença entre a média de 3 réplicas 
biológicas inoculadas e a média das 3 réplicas biológicas controlo e a linha vertical o erro padrão. 
Barras com letras diferentes são estatisticamente diferentes a p<0.05. Δ=I-C. 

 
 

Pelo contrário, as plantas ‘Weiki’ inoculadas com ambas as estirpes 

bacterianas registaram poucas alterações no teor de clorofila total ao longo do 

período experimental. Esta resposta diferencial entre as plantas ‘Hayward’ e 

‘Weiki’ no que respeita à concentração de clorofila total demonstra mais uma vez 

o carácter mais tolerante da cultivar ‘Weiki’. A perda significativa destes 

pigmentos fotossintéticos em ‘Hayward’ parece indicar o maior grau de stress a 
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que estas plantas estavam sujeitas, provavelmente resultante da multiplicação 

bacteriana nos seus tecidos, a qual poderá ter levado à destruição dos tecidos e 

ao compromisso da estrutura celular da planta, levando à destruição dos 

cloroplastos e, consequentemente, das clorofilas. De facto, Bonfig et al. (2006), 

em medições de parâmetros de florescência da clorofila durante o estudo dos 

efeitos de estirpes virulentas e avirulentas de P. syringae pv. tomato nos 

fotossistemas de A. thaliana, verificou a redução da atividade fotossintética 3 

horas pós inoculação com a estirpe virulenta e 48 horas pós inoculação com a 

estirpe avirulenta, antes mesmo de qualquer desenvolvimento de sintomas. 

Como constituinte estrutural da parede celular das plantas, a lenhina 

desempenha um papel extremamente importante no desenvolvimento e 

crescimento das plantas e na resposta a stresses bióticos e abióticos. Este 

composto aumenta a rigidez celular e induz propriedades hidrofóbicas e de 

transporte da parede celular de vários tipos de tecidos de suporte e condução, 

especialmente elementos do xilema (Liu et al., 2018). Quando as plantas são 

infetadas por agentes patogénicos a parede celular funciona como barreira que 

reduz a sua infiltração e propagação. Nos locais de infeção há, de forma geral, a 

acumulação de fenólicos percursores da biossíntese de lenhina, produzida pela 

via metabólica fenilalanina/tirosina (Liu et al., 2018). No estudo da resistência de 

Brassica rapa ao patogénio Erwinia carotovora, Zhang et al. (2007) verificaram a 

ativação de genes que regulam a biossíntese de lenhina após a inoculação com 

o patogénio. Também Denness et al. (2011) caraterizaram as ligações genéticas 

associadas à regulação da biossíntese de lenhina, identificando uma interação 

dinâmica entre o ácido jasmónico e a formação de EROs, que regulam a resposta 

aos danos na parede celular durante processos de stress biótico. 

Neste trabalho, a concentração de lenhina das ‘Hayward’ inoculadas com 

ambas as estirpes registou um aumento 2 dpi, sendo 2,39 ± 2.084 mg/g e 2,30 

± 2,17 mg/g superior em plantas inoculadas com PSA e PFM, respetivamente, 

em relação às plantas controlo. Em quanto que nas plantas ‘Hayward’ inoculadas 

com PSA, 7 e 14 dpi, as concentrações de lenhina se mantiveram semelhantes 

a 2 dpi, nas plantas inoculadas com PFM, a concentração de lenhina atingiu um 

pico de 7,53 ± 1,34 7dpi, o que representa um aumento de 242% face a 2 dpi. 
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Nas plantas ‘Weiki’ inoculadas com PSA verificou-se um padrão 

semelhante, com a concentração de lenhina a apresentar um aumento gradual, 

registando-se um pico da sua concentração 7 dpi, com 4,80 ± 1,64 mg/g, 

regredindo nos dias seguintes. Pelo contrário, nas plantas ‘Weiki’ expostas à 

PFM verificou-se que a acumulação de lenhina foi inferior ao valor observado em 

plantas controlo. A concentração de lenhina nas células vegetais de ‘Weiki’ 

parece aumentar em consonância com os valores de UFC registados (Fig. 13), 

o que sugere maior síntese de lenhina proporcionalmente à densidade do 

patogénio, podendo este metabolito explicar, pelo menos em parte, a meior 

tolerância desta cultivar ao CBK. 

 

Figura 13. Lenhina (mg/g de planta) em plantas ‘Hayward’ e ‘Weiki’ artificialmente inoculadas (I) 

com PSA ou PFM comparativamente com as plantas controlo (C), 1, 2, 7, 14, 21 dias pós- 

inoculação (dpi). Cada barra representa a diferença entre a média de 3 réplicas biológicas 

inoculadas e a média das 3 réplicas biológicas controlo e a linha vertical o erro padrão. Barras 

com letras diferentes são estatisticamente diferentes a p<0.05. Δ=I-C. 

 
 

No entanto, é interessante observar o decréscimo do teor em lenhina nas 

plantas ‘Hayward’ 21 dpi. Marcelletti et al. (2011) no estudo de comparação do 

genoma de três estirpes de PSA diferentes, duas isoladas em Itália em surtos 

epidémicos diferentes e uma isolada no Japão, identificou genes envolvidos na 

degradação de derivados de lenhina e outros compostos fenólicos, similarmente 

a outras patovares de P. syringae associados a hospedeiros lenhosos (Green et 

al., 2010; Rodríguez-Palenzuela et al., 2010). Tal poderá explicar o decréscimo 

da concentração de lenhina 21 dpi, uma vez que pode ter ocorrido degradação 

deste metabolito pela maior concentração de UFC em ‘Hayward’, tanto após 
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inoculação com PSA como com PFM. Paralelamente, este fenómeno poderá ser 

uma das razões do decréscimo de fenólicos solúveis totais observados neste 

estudo (Fig. 10). 

 
 

4.4 Expressão relativa de genes de defesa 
 

A expressão de genes que codificam enzimas antioxidantes, têm 

demonstrado ter um papel crucial na defesa contra a infeção pela PSA em 

espécies de Actinidia. De facto, Petriccione et al. (2015b) observaram uma 

regulação positiva dos genes SOD, APX e CAT, responsáveis pela codificação 

das enzimas superóxido dismutase, ascorbato peroxidase e catalase, 

respetivamente, não apenas em resposta a diferentes concentrações 

bacterianas nos tecidos vegetais, mas também em vários pontos temporais após 

a inoculação com PSA. 

A sobre expressão do gene SOD, que codifica a enzima superóxido 

dismutase responsável por catalisar a dismutação do superóxido em oxigénio e 

peróxido de hidrogénio, ocorreu logo após 2 dpi em ‘Weiki’, mas apenas 14 dpi 

em ‘Hayward’ (Fig. 14). Nas plantas ‘Hayward’ inoculadas com PSA a expressão 

relativa deste gene aumentou significativamente de 0,82 ± 0,31 7 dpi para 3.51 

± 0.23 14 dpi, e posteriormente para 4,77 ± 0.28 21 dpi, o que representa um 

aumento de 365% na expressão relativa deste gene ao longo do período 

experimental. De facto, Petriccione et al. (2015a), também observaram um 

aumento da expressão de SOD em ‘Hayward’, com uma expressão máxima 10 

dpi, tanto em plantas inoculadas em baixa concentração como em plantas em 

alta concentração de inóculo de PSA. No caso da estirpe bacteriana PFM, a 

expressão relativa deste gene também aumentou de forma significativa ao longo 

do período experimental, apresentando valores de expressão relativa de 3,51 ± 

0,21 21 dpi. Apesar deste aumento significativo de 260%, os níveis 

transcricionais do gene SOD 21 dpi foram significativamente superiores após 

inoculação com PSA comparativamente com a PFM. Tal pode dever-se à maior 

concentração de células bacterianas de PSA dos tecidos das plantas ‘Hayward’ 

e, consequentemente, ao maior nível de stress lipídico, comparativamente com 

as plantas inoculadas com PFM. 
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Nas plantas ‘Weiki’ o aumento mais significativo da expressão relativa do 

gene SOD deu-se numa fase mais precoce da infeção 2 dpi, com a expressão 

relativa do gene a alcançar 2,88 ± 0,22 nas plantas inoculadas com PSA e 2,15 

± 0,12 após inoculação com PFM. Após este período, a expressão relativa do 

gene SOD diminui gradualmente até ao fim do período experimental, 

estabilizando próximo do valor considerado basal. 

 

Figura 14. Análise da expressão do gene SOD em plantas ‘Hayward’ e ‘Weiki’ artificialmente 
inoculadas com PSA ou PFM, 1, 2, 7, 14, 21 dias pós-inoculação (dpi). Cada barra representa a 
média de três réplicas biológica em relação aos genes housekeeping ACT e PP2A e as plantas 
controlo. A linha vertical indica o erro padrão. Barras com letras diferentes são estatisticamente 
diferentes a p<0.05. 

 
 

A enzima ascorbato peroxidase, regulada pela expressão do gene APX, é 

responsável pelo controlo dos níveis intracelulares de EROs, catalisando a 

transferência de eletrões do ascorbato para um peróxido, o peróxido de 

hidrogénio, produzindo dehidroascorbato e produtos de água. A ação desta 

enzima é já conhecida noutras plantas como resposta ao stress oxidativo 

causado por organismos patogénicos. Num estudo de Kandoliya e Vakharia et 

al. (2015) realizado em plantas de Cicer arietinum, ocorreu a indução do sistema 

de defesa pelo agente Pseudomonas flurescens, que efetivamente elicitou as 

defesas antioxidantes das plantas e aumentou a síntese de ácido ascórbico e 

APX, levando ao decréscimo da murchidão causada pelo fungo Fusarium. 

Neste trabalho, a expressão relativa do gene APX manteve-se estável e 

próxima do nível basal (considerado 1) durante os primeiros dias após 

inoculação das plantas ‘Hayward’ inoculadas com PSA e PFM, variando entre 

0,90 ± 0,14 e 1,13 ± 0,18 a 7 dpi. Catorze dpi, nas plantas ‘Hayward’ inoculadas 
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com PSA o nível de expressão relativa do gene APX aumentou 

significativamente para 2,38 ± 0,28, decrescendo ligeiramente, mas de forma 

significativa, para 1,74 ± 0,22 21 dpi. De forma idêntica, plantas ‘Hayward’ 

inoculadas com PFM, a expressão relativa de APX aumentou de forma 

significativa 14 dpi, com níveis de 2,35 ± 0,35 de expressão relativa, mantendo- 

se estável e elevada até ao fim do período experimental. 

 

Figura 15. Análise da expressão do gene APX em plantas ‘Hayward’ e ‘Weiki’ artificialmente inoculadas 
com PSA ou PFM, 1, 2, 7, 14, 21 dias pós-inoculação (dpi). Cada barra representa a média de três réplicas 
biológica em relação aos genes housekeeping ACT e PP2A e as plantas controlo. A linha vertical indica o 
erro padrão. Barras com letras diferentes são estatisticamente diferentes a p<0.05. 

 
 

Estas alterações nos níveis de expressão relativa do gene APX parecem 

estar em linha com o aumento do número de UFC de PSA e PFM nos tecidos 

vegetais, daí que a enzima ascorbato peroxidase possa ter um papel ativo nos 

mecanismos de defesa das plantas ‘Hayward’ contra estes patogénios. Estes 

resultados vão de encontro ao observado por Petriccione et al. (2015b) que 

verificaram que a transcrição deste gene em folhas de A. chinensis var. deliciosa 

dependia fortemente da densidade de inóculo, com uma regulação da expressão 

do mARN deste gene, maior entre 1 a 14 dpi, quando expostas a uma densidade 

de inóculo elevada. Pelo contrário, em plantas com menor densidade de inóculo, 

a regulação da expressão deste gene só aconteceu 4 dpi. 

Na cultivar ‘Weiki’, os valores da expressão relativa do gene APX variaram 

de forma semelhante ao longo do período experimental, independentemente da 

estirpe bacteriana. Enquanto que em ‘Hayward’ a expressão deste gene 

aumentou bruscamente 14 dpi, em ‘Weiki’ os valores mais elevados de 
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expressão relativa deste gene foram observados 2 dpi (sendo 1,71 ± 0,33 para 

a PSA e 1,86 ± 0,40 para a PFM). Após este período, o nível de expressão de 

APX foi diminuindo de forma gradual, mas significativa ao longo do tempo. Estes 

resultados parecem indicar que em ‘Weiki’ a síntese do gene APX ocorre numa 

fase precoce da infeção, o que sugere uma maior capacidade de controlar a 

colonização do patogénio. 

 

Figura 16. Análise da expressão do gene CAT em plantas ‘Hayward’ e ‘Weiki’ artificialmente 
inoculadas com PSA ou PFM, 1, 2, 7, 14, 21 dias pós-inoculação (dpi). Cada barra representa a 
média de três réplicas biológica em relação aos genes housekeeping ACT e PP2A e as plantas 
controlo. A linha vertical indica o erro padrão. Barras com letras diferentes são estatisticamente 
diferentes a p<0.05. 

 
 

O perfil transcricional do gene CAT, o qual codifica a enzima catalase, 

responsável pela dismutação do radical peróxido de hidrogénio, aumentou de 

forma significativa nas plantas ‘Hayward’ de 0,80 ± 0,03 1 dpi para 2,01 ± 0,38 2 

dpi (i.e. 152%), após inoculação com PSA. Nas plantas inoculadas com PFM 

verificou-se um aumento semelhante na expressão relativa deste gene, que 

aumentou significativamente de 0,61 ± 0,04 1 dpi para 1,79 ± 0,19 2 dpi (i.e. 

193%). Para ambas as estirpes, após este período, a expressão relativa do gene 

CAT decresceu gradualmente, mas de forma significativa, ao longo do tempo até 

níveis próximos dos verificados a 1 dpi. A regulação positiva do gene CAT em 

‘Hayward’ aconteceu antes da fase de maior colonização bacteriana, 7 dpi, 

independentemente da estirpe bacteriana inoculada. Adicionalmente, o aumento 

da transcrição deste gene ocorreu antes da dos genes SOD e APX, o que 

demonstra que a ativação da expressão de genes relacionados com as várias 

enzimas antioxidantes ocorre de forma independente e distinta ao longo do 
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processo de infeção, tal como reportado por outros autores. De facto, o aumento 

da expressão do gene CAT foi referenciada durante os primeiros 4 dpi após 

infeção de plantas ‘Hayward’ com PSA, sendo que nos dias seguintes a sua 

expressão nos tecidos decresceu (Petriccione et al., 2015a). 

De forma idêntica, também nas plantas ‘Weiki’ o aumento da expressão 

relativa do gene CAT (Fig. 16) ocorreu antes da dos genes SOD a APX. 

Efetivamente, verificou-se que, tanto em plantas inoculadas com PSA como com 

PFM, a expressão relativa deste gene 1 dpi foi 2,49 ± 0,38, e 1,62 ± 0,27, 

respetivamente, o que representa um aumento de cerca 149% e 62% na 

transcrição deste gene nas plantas inoculadas, comparativamente com as 

plantas controlo (que apresentaram valores de transcrição considerados basais, 

próximos de 1). Adicionalmente, a expressão do gene CAT foi 53% superior nas 

plantas inoculadas com PSA, comparativamente com PFM. Após 1 dpi, a 

expressão deste gene parece ter sido reprimida (apresentando valores de 

expressão relativa inferiores a 1), voltando a aumentar para níveis considerados 

basais 21 dpi. 

Estes resultados vêm demonstrar que a ativação do mecanismo 

antioxidante é bastante dependente da cultivar, assim como parece haver uma 

maior regulação deste gene antes dos momentos de maior colonização pelas 

estirpes bacterianas em ambas as cultivares (Fig. 8). Talvez a enzima catalase 

desempenhe um papel mais preventivo no stress oxidativo, sendo que nos 

momentos de maior expressão deste gene a planta estava numa fase inicial da 

infeção, com inúmeras bactérias a colonizarem os tecidos vegetais quando 

expostas a PSA e PFM. 

É possível, então, concluir que a ativação destes genes responsáveis pela 

codificação de enzimas antioxidantes, nos tempos analisados, é bastante distinta 

entre plantas ‘Hayward’ e ‘Weiki’, sobretudo influenciada pela quantidade de UFC 

no interior das plantas, em momentos diferentes da infeção. 
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5. Conclusão 

Com este estudo, foi possível confirmar a maior suscetibilidade de A. 

chinensis var. deliciosa cv. ‘Hayward’ à infeção por PSA e PFM, 

comparativamente com A. arguta cv. ‘Weiki’. De facto, as plantas ‘Hayward’ 

apresentaram um número crescente de UFC ao longo dos 21 dias do período 

experimental, mais elevado em PSA, e sempre superiores aos das plantas 

´Weiki’. A maior suscetibilidade da cv. ‘Hayward’ à PSA e PFM fica também 

patente pela diminuição das clorofilas ao longo de todo o período experimental, 

ilustrando o pior estado fisiológico destas plantas em relação às plantas ‘Weiki’. 

Foi possível ainda verificar que as estirpes bacterianas PSA e PFM apresentam 

diferente grau de virulência, sendo que a PSA a que apresentou maior taxa de 

colonização dos tecidos vegetais e maior resposta a nível de produção dos 

metabolismos secundários. 

Dos metabolitos analisados, foi possível verificar que a inoculação com 

PSA e PFM não influenciou a síntese de fenólicos e flavonoides em ‘Weiki’. No 

entanto as plantas ‘Hayward’ apresentaram uma maior variação destes 

compostos, destacando-se os flavonoides, os quais registaram maior 

concentração na presença de PSA e PFM, 14 dpi. Adicionalmente, verificou-se 

também uma maior concentração de lenhina em ambas as cultivares após 

infeção com PSA e PFM, o que sugere que a biossíntese deste composto possa 

ser estritamente regulada pela presença do agente patogénico. 

A expressão dos genes CAT, SOD e APX foram drasticamente regulados 

em momentos específicos nas plantas ‘Hayward’ e particularmente em ‘Weiki’. 

Enquanto que a expressão dos genes CAT foi aumentada em ambas as 

cultivares, a sua expressão ocorreu numa fase anterior à de maior colonização. 

Contrariamente a expressão dos genes APX e SOD foi aumentada em ‘Weiki’ e 

‘Hayward’ durante as fases de maior colonização bacteriana. Apesar das 

informações obtidas com este trabalho acerca da relação entre as plantas de kiwi 

e as bactérias responsáveis pelo cancro bacteriano, é necessária investigação 

adicional, nomeadamente, no que diz respeito à quantificação de enzimas, por 

forma a elucidar melhor os mecanismos moleculares implicados na resposta da 

planta do kiwi à invasão pela PSA e PFM. 



Resposta metabólica e molecular de diferentes cultivares de Actinidia spp. à Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae (PSA) e pv. actinidifoliorum (PFM) 

42 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

Abelleira, A., Ares, A., Aguín, O., Picoaga, A., López, M., Mansilla, P. (2014) Current 

situation and characterization of Pseudomonas syringae pv. actinidiae on kiwifruit 

in Galicia (northwest Spain). Plant Pathology 63:692-699. 

Abelleira, A., Ares, A., Aguin, O., Peñalver, J., Morente, M. C., López, M. M., Sainz, M.J., 

Mansilla, J. P. (2015). Detection and characterization of Pseudomonas syringae 

pv. actinidifoliorum in kiwifruit in Spain. Journal of Applied Microbiology 119:1659- 

1671. 

Acosta-Muñiz C. H., Escobar-Tovar L., Valdes-Rodríguez S., Fernández-Pavia S., Arias- 

Saucedo L. J., de la Cruz Espindola Barquera M. (2012) Identification of avocado 

(Persea americana) root proteins induced by infection with the oomycete 

Phytophthora cinnamomi using a proteomic approach. Physiologia Plantarum 

144:59-72. 

Âdâm, A. L., Bestwick C.S., Barna B., Mansfieldet J.W. (1995) Enzymes regulating the 

accumulation of active oxygen species during the hypersensitive reaction of bean 

to Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Planta 197:240-249. 

Afroz, A., Ali G.M., Mir A., Komatsu S. (2011) Application of proteomics to investigate 

stress-induced proteins for improvement in crop protection. Plant Cell Reports 

30:745–63. 

Australian Government (2011) Pest risk analysis report for Pseudomonas syringae pv. 

actinidi ae associated with Actinidia (kiwifruit) propagative material. 

Badel J.L., Shimizu R,. Oh H.S., Collmer A. (2006) A Pseudomonas syringae pv. tomato 

avrE1/hopM1 Mutant Is Severely Reduced in Growth and Lesion Formation in 

Tomato. Molecular Plant-Microbe Interactions 19: 99-111. 

Balestra, G. M., Varvaro, L. (1997) Pseudomonas syringae pv. syringae causal agent of 

disease on floral buds of Actinidia deliciosa (A. Chev) Liang et Ferguson in Italy. 

Journal of Phytopathology 145:375-378 

Balestra G.M., Mazzaglia A., Quattrucci A., Renzi M., Rossetti A. (2009a) Occurrence of 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae in Jin Tao kiwi plants in Italy. 

Phytopathologia Mediterranea 48:299-301 

Balestra G.M., Mazzaglia A., Quattrucci R.M., Rossetti A. (2009b) Current status of 

bacterial canker spread on kiwifruit in Italy. Australasian Plant Pathology Society 

4:34-36 

Balestra G.M., Renzi M., Mazzaglia A. (2010) First report of bacterial canker of Actinidia 

deliciosa caused by Pseudomonas syringae pv. actinidiae in Portugal. New 

Disease Reports 22:10 

Balestra G.M., Renzi M., Mazzaglia A. (2011) First report of Pseudomonas syringae pv. 

actinidiae on kiwifruit plants in Spain. New Disease Reports 24:10. 

Bartoli, C., Lamichhane, J.R.; Berge, O., Guilbaud, C., Varvaro, L., Balestra, G.M., 

Vinatzer, B.A., Morris, C. E. (2015). A framework to gauge the epidemic potential 

of plant pathogens in environmental reservoirs: the example of kiwifruit canker. 

Mol. Plant Pathol 16:137–149. 



Resposta metabólica e molecular de diferentes cultivares de Actinidia spp. à Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae (PSA) e pv. actinidifoliorum (PFM) 

43 

 

 

 

Bastas K.K., Karakaya A. (2011) First report of bacterial canker of kiwifruit caused by 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae in Turkey. Plant Disease 96:452-452. 

Bonfig, K.B., Schreiber, U., Gabler, A., Roitsch, T. e Berger, S. (2006) Infection with 

virulent and avirulent P. syringae strains differentially affects photosynthesis and 

sink metabolism in Arabidopsis leaves. Planta 225:11-12 

Buonaurio, R. (2008) Infection and plant defense responses during plant-bacteria 

interaction. Plant-Microbe Interactions, 169-197. 

Butler, M.I., Stockwell, P.A., Black, M.A., Day, R.C., Lamont, I.L. 2013) Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae from recent outbreaks of kiwifruit bacterial canker belong 

to different clones that originated in China. PLoS ONE 8:e57464 

Buttimer, C., Mcauliffe, O., Ross, R.P., Hill, C., Mahony, J.O., Coffey, A., Chan, B.K. 

(2017). Bacteriophages and Bacterial Plant Diseases 8:1–15. 

Cameron, A. e Sarojini, V. (2014). Pseudomonas syringae pv. actinidiae: Chemical 

control, resistance mechanisms and possible alternatives. Plant Pathology 63:1– 

11. 

Caverzan, A., Passaia, G.R., Ribeiro S.B., Lazzarotto, C.W., Margis-Pinheiro M.F. 

(2012) Plant responses to stresses: Role of ascorbate peroxidase in the 

antioxidant protection. Genetics and Molecular Biology 35:1011–1019. 

Cellini, A., Fiorentini, L., Buriani, G., Yu, J., Donati, I., Cornish, D.A. (2014). Elicitors of 

the salicylic acid pathway reduce incidence of bacterial canker of kiwifruit caused 

by Pseudomonas syringae pv. actinidiae. Ann. Appl. Biol. 165:441-453. 

Chapman J. R., Taylor R. K., Weir B. S. (2012). Phylogenetic relationships among global 

populations of Pseudomonas syringae pv. actinidiae. Phytopathology 102:1034- 

44. 

Ciarroni S., Gallipoli L., Taratufolo M. C., Butler M. I., Poulter R. T. (2015). Development 

of a multiple loci variable number of tandem repeats analysis (MLVA) to unravel 

the intra-pathovar structure of Pseudomonas syringae pv. actinidiae populations 

worldwide. PLOS ONE 10:e0135310 

Cunty, A., Poliakoff, F., Rivoal, C., Cesbron, S., Fischer-Le Saux, M., Lemaire, C. (2015). 

Characterization of Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) isolated from 

France and assignment of Psa biovar 4 to a de novo pathovar: Pseudomonas 

syringae pv. actinidifoliorum pv. nov. Plant Pathol. 64:582-596. 

Datson, P., Nardozza, S., Manako, K., Herrick, J., Martinez-Sanchez, M., Curtis, C., 

(2015). Monitoring the Actinidia germplasm for resistance to Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae. Acta Hortic. 1095:181-184. 

Denness L., McKenna J. F., Segonzac C. (2011) Cell wall damage-induced lignin 

biosynthesis is regulated by a reactive oxygen species- and jasmonic acid- 

dependent process in Arabidopsis. Plant Physiology 156:1364-1374. 

Desvaux, M., Parham N.J., Scott-Tucker A., e Henderson I.R. (2004) The general 

secretory pathway: a general misnomer? Trends Microbiol. 12: 306-309. 

DGAV - Plano de Ação Nacional para o Controlo da Pseudomonas syringae pv . 

actinidiae do Kiwi (PSA), (2012). Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e 

Ordenamento de Território. 



Resposta metabólica e molecular de diferentes cultivares de Actinidia spp. à Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae (PSA) e pv. actinidifoliorum (PFM) 

44 

 

 

 

Donati, I., Buriani, G., Cellini, A., Mauri, S., Costa, G., Spinelli, F. (2014). New insights 

on the bacterial canker of kiwifruit (Pseudomonas syringae pv. actinidiae). 

Journal of Berry Research, 4:53-67. 

DRAPN (2017) - Prospeções fitossanitárias - 2010 a 2016. PSA kiwi. Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Centro. 

EPPO (2012) - Pest Risk Analysis for Pseudomonas syringae pv. actinidiae. European 

and Mediterranean Plant Protection Organization, Paris. 

Everett K.R., Taylor R., Romberg M.K. (2011). First report of Pseudomonas syringae pv. 

actinidiae causing kiwifruit bacterial canker in New Zealand. Australasian Plant 

Disease Notes 6:67-71. 

Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAOSTAT 2017 

Ferguson, A. R. (2012) Kiwifruit. The Wild and the Cultivated Plants. Advances in Food 

and Nutrition Research, 15–32. 

Ferrante, P., Fiorillo, E., Marcelletti, S., Marocchi, F., Mastroleo, M., Simeoni, S., 

Scortichini, M. (2012). The importance of the main colonization and penetration 

sites of Pseudomonas syringae pv. actinidiae and prevailing weather conditions 

in the development of epidemics in yellow kiwifruit, recently observed in central 

Italy. J. Plant Pathol 94:455-461. 

Ferrante, P., Scortichini, M. (2010) Molecular and phenotypic features of Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae isolated during recent epidemics of bacterial canker on 

yellow kiwifruit (Actinidia chinensis) in central Italy. Plant Pathology 954–962. 

Ferrante P., Scortichini M. (2014) Frost promotes the pathogenicity of Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae in Actinidia chinensis and A. deliciosa plants. Plant Pathol 

63:12-19 

Frampton, R. A., Taylor, C., Holguín Moreno, A. V., Visnovsky, S. B., Petty, N. K., Pitman, 

A. R. (2014). Identification of bacteriophages for biocontrol of the kiwifruit canker 

phytopathogen Pseudomonas syringae pv. actinidiae. Applied and 

Environmental Microbiology 80:2216-2228. 

Fujikawa T, Sawada H. (2016). Genome analysis of the kiwifruit canker pathogen 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar 5. Sci Rep 6:21399-21311. 

Fukushima, R.S., Romualdo S., Hatfield, R.D. (2001) Extraction and isolation of lignin for 

utilization as a standard to determine lignin concentration using the acetyl 

bromide spectrophotometric method. Journal of Agricultural and Food Chemistry 

49:3133–3139. 

Green, S., Studholme, D. J., Laue, B., Dorati, F., Lovell, H., Arnold, D., Cottrell, J. E., 

Bridgett, S., Blaxter, M., Huitema, E., Thwaites, R., Sharp, P. M., Jackson, R. W., 

Kamoun, S. (2010). Comparative genome analysis provides insights into the 

evolution and adaptation of Pseudomonas syringae pv. aesculi on Aesculus 

hippocastanum. PLoS ONE 5: e10224 

Koh Y.J., Shim H.H., Jae-Seoun J., Jung J. S. (2003) Identification and characterization 

of coronatine-producing Pseudomonas syringae pv. actinidiae. Journal of 

Microbiology and Biotechnology 13:110-118. 

Hoyte, S., Reglinski, T., Elmer, P.,Mauchline, N., Stannard, K., Casonato, S. (2015). 



Resposta metabólica e molecular de diferentes cultivares de Actinidia spp. à Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae (PSA) e pv. actinidifoliorum (PFM) 

45 

 

 

 

Developing and using bioassays to screen for Psa resistance in New Zealand 

kiwifruit. Acta Hortic 1095:171-180. 

Kandolya, U. K., Vakharia, D. N. (2015) Ascorbic acid and ascorbate peroxidase based 

defence system induced by Pseudomonas fluorescens against wilt pathogen in 

chickpea. International Journal of Plant Protection 8:1 86–92. 

Kazan, K., Lyons, R. (2014) Intervention of Phytohormone Pathways by Pathogen 

Effectors. The Plant Cell 26:2285-2309. 

Keppler, L.D., Novacky, A. (1987) The initiation of membrane lipid peroxidation during 

bacteria-induced hypersensitive reaction. Physiological and Molecular Plant 

Pathology 30:233-245. 

Koh, H.S., Kim, G.H., Lee, Y.S., Koh, Y.J., Jung, J.S. (2014). Molecular characteristics 

of Pseudomonas syringae pv. actinidiae strains isolated in Korea and a multiplex 

PCR assay for haplotype differentiation. Plant Pathol. J. 30:96-101. 

Koh Y. J., Kim G. H., Jung J. S., Lee Y.S., Hur J. S. (2010). Outbreak of bacterial canker 

on Hort16A (Actinidia chinensis Planchon) caused by Pseudomonas syringae pv. 

actinidiae in Korea. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 

38:275-282. 

Moura L., Garcia E., Aguín O., Ares A., Abelleira A., Mansilla P. (2015) Identificação e 

caracterização de Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) na Região do 

Entre Douro e Minho (Portugal). Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal 

38:196-205. 

Lamichhane, J.R., Varvaro, L., Parisi, L., Audergon, J.M., Morris, C. (2014) Disease and 

frost damage of woody plants caused by Pseudomonas syringae: Seeing the 

forest for the trees. Advances in Agronomy 126:235-295 

Lattanziol, V. Phenolic compounds - Introdution. (2013) Natural Products: 

Phytochemistry, Botany and Metabolism of Alkaloids, Phenolics and Terpenes, 

1543-1580. 

Liu, Q., Luo, L., Zheng, L. (2018) Lignins: Biosynthesis and biological functions in plants. 

International Journal of Molecular Sciences 19:1-16. 

Lorang, J.M., Shen, H., Kobayashi, D., Cooksey, D., Keen, N.T. (1994). avrA and avrE 

in Pseudomonas syringae pv. tomato PT23 play a role in virulence on tomato 

plants. Mol. Plant-Microbe Interact. 7:508-515. 

Marcelletti S., Ferrante P., Petriccione M., Firrao G., Scortichini M. (2011). Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae draft genomes comparisons reveal strain-specific features 

involved in adaptation and virulence to Actinidia species. PLoS ONE 6, e27297. 

Maria Dulce Antunes. (2008). Kiwi: da produção à comercialização. Universidade do 

Algarve. 

Marinova, D., Ribarova, F., Atanassova, M. (2005) Total phenolics and total flavonoids 

in bulgarian fruits and vegetables. Journal of the University of Chemical 

Technology and Metallurgy 40:255-260. 

Mazzaglia A., Studholme D. J., Taratufolo M. C., Cai R., Almeida N. F., Goodman T. 

(2012) Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA) isolates from recent bacterial 

canker of kiwifruit outbreaks belong to the same genetic lineage. PLoS One 



Resposta metabólica e molecular de diferentes cultivares de Actinidia spp. à Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae (PSA) e pv. actinidifoliorum (PFM) 

46 

 

 

 

7:e36518. 

McCann, H.C., Li, L., Liu, Y., Li, D, Pan, H., Hua, H. (2013) Origin and evolution of the 

kiwifruit canker pandemic. Genome Biology and Evolution 9:932-944. 

Mertelik, J., Kloudova, K., Pankova, I., Krejzar, V., Kudela, V. (2013). Occurrence of 

horse chestnut bleeding canker caused by Pseudomonas syringae pv. aesculi in 

the Czech Republic. For. Pathol. 43:165-167. 

Mierziak, J., Kostyn, K., Kulma, A. (2014). Flavonoids as Important Molecules of Plant 

Interactions with the Environment, Molecules 19:16240-16265. 

Mittler, R., Vanderauwera, S., Gollery, M., Van Breusegem, F. (2004). The reactive 

oxygen gene network in plants. Trends Plant Sci 9:490-498. 

Datson P., Nardozza S., Manako K., Herrick J., Martinez-Sanchez M. (2015). Monitoring 

the Actinidia germplasm for resistance to Pseudomonas syringae pv. actinidiae. 

Acta Hortic. 1095:181–84. 

Ohkawa, H., Ohishi, N., Yagi, K. (1979) Assay for lipid peroxides in animal tissues by 

thiobarbituric acid reaction. Analytical Biochemistry 95:351-358. 

Petriccione, M., Di Cecco, I., Arena, S., Scaloni, A., Scortichini, M. (2013). Proteomic 

changes in Actinidia chinensis shoot during systemic infection with a pandemic 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae strain. J. Proteomics 78:461-476. 

Petriccione, M., Salzano, A. M., Di Cecco, I., Scaloni, A., Scortichini, M. (2014). 

Proteomic analysis of the Actinidia deliciosa leaf apoplast during biotrophic 

colonization by Pseudomonas syringae pv. actinidiae. J. Proteomics 101:43-62. 

Petriccione, M., Mastrobuoni, F., Zampella, L., Scortichini, M. (2015a). Reference gene 

selection for normalization of RT-qPCR gene expression data from Actinidia 

deliciosa leaves infected with Pseudomonas syringae pv. actinidiae. Sci. Rep 

5:16961. 

Petriccione, M., Cecco, I. D., Salzano, A. M., Arena, S., Scaloni, A., Scortichini, M. 

(2015b). A proteomic approach to investigate the Actinidia spp./Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae pathosystem. Acta Hortic 1095: 95-101. 

Preston, G.M. (2017) Profiling the extended phenotype of plant pathogens: Challenges 

in Bacterial Molecular Plant Pathology. Molecular Plant Pathology 18:443-456. 

Renzi M., Mazzaglia A., Balestra G.M. (2012). Widespread distribution of kiwifruit 

bacterial canker caused by the European Pseudomonas syringae pv. actinidiae 

genotype in the main production areas of Portugal. Phytopathologia Mediterranea 

51:402-409. 

Rodriguez-Palenzuela, P., Matas, I.M., Murillo, J., Lopez-Solanilla, E., Bardaji, L., Pérez- 

Martinez, I., Rodriguez-Moskera, M.E., Penyalver, R., Lopez, M.M., Quesada, 

J.M. (2010) Annotation and overview of the Pseudomonas savastanoi pv. 

savastanoi NCPPB 3335 draft genome reveals the virulence gene complement 

of a tumour-inducing pathogen of woody host. Environ. Microbiol 12:1604-1620. 

Rossetti, A., Balestra G.M. (2008). Pseudomonas syringae pv. syringae on Kiwifruit 

Plants: Epidemiological Traits and Its Control. Pseudomonas Syringae Pathovars 

and Related Pathogens. Pathovars and Related Pathogens: Identification, 

Epidemiology and Genomics 9:65-68. 



Resposta metabólica e molecular de diferentes cultivares de Actinidia spp. à Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae (PSA) e pv. actinidifoliorum (PFM) 

47 

 

 

 

Sawada H, Takeuchi T, Matsuda I. (1997). Comparative analysis of Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae and pv. phaseolicola based on phaseolotoxin-resistant 

ornithine carbamoyltransferase gene (argK) and 16S-23S rRNA intergenic spacer 

sequences. Applied and Environmental Microbiology 63:282-288. 

Scortichini M. (1994). Occurrence of Pseudomonas syringae pv. actinidiae on kiwifruit in 

Italy. Plant Pathology 43:1035-1038. 

Scortichini, M., Marcelletti, S., Ferrante, P., Petriccione, M., Firrao, G. (2012). 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae: A re-emerging, multi-faceted, pandemic 

pathogen. Molecular Plant Pathology 13:631-640. 

Serizawa S., Ichikawa T., Takikawa Y., Tsuyumu S., (1989). Occurrence of bacterial 

canker of kiwifruit in Japan: description of symptoms, isolation of the pathogen 

and screening of bactericides. Annals of the Phytopathological Society of Japan 

55:427-436. 

Sharma, A.B., R.S. Dubey, Pessarakli. M. (2012). Reactive oxygen species, oxidative 

damage, and antioxidative defense mechanism in plants under stressful 

conditions. J. Bot 1-26. 

Spinelli F., Donati I., Vanneste J.L., Costa M., Costa G., (2011). Real time monitoring of 

the interactions between Pseudomonas syringae pv. actinidiae and Actinidia 

species. Acta Horticulturae 913:461-465. 

Stewart, A., Hill, R., Stark, C. (2011). Desktop evaluation on commercially available 

microbial-based products for control or suppression of Pseudomonas syringae 

pv. actinidiae. Actinidiae. Bio Prot Res Centre, 1–26. 

Sumanta N., Haque C.I., Nishika J., Suprakrash R. (2014) Spectrophotometric Analysis 

of Chlorophylls and Carotenoids from Commonly Grown Fern Species by Using 

Various Extracting Solvents. Research Journal of Chemical Sciences 4:63-69. 

Vanneste J.L., Kay C., Onorato R., Spinelli F., Yu J., Cornish D.A., Max S. (2011). Recent 

Advances in the Characterisation and Control of Pseudomonas syringae pv. 

actinidiae, the Causal Agent of Bacterial Canker on Kiwifruit. Acta Horticulturae 

913:443-455. 

Vanneste J. L., Yu J, Cornish D.A. (2013). Identification, virulence and distribution of two 

biovars of Pseudomonas syringae pv. actinidiae in New Zealand. Plant Disease 

97:708-19. 

Vanneste, J.L. (2017). The Scientific, Economic, and Social Impacts of the New Zealand 

Outbreak of Bacterial Canker of Kiwifruit (Pseudomonas syringae pv. actinidiae 

). Annual Review of Phytopathology 55:377-399. 

Vargas, P.; Farias, G.A.; Nogales, J.; Prada, H.; Carvajal, V.; Baron, M.; Rivilla, R.; 

Martin, M.; Olmedilla, A.; Gallegos, M.T. (2013) Plant flavonoids target 

Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 flagella and type III secretion system. 

Environ. Microbiol 5:841-850. 

Wang, T., Wang, G., Jia, Z. H., Pan, D. L., Zhang, J. Y., Guo, Z. R. (2018) Transcriptome 

analysis of kiwifruit in response to Pseudomonas syringae pv. Actinidiae infection. 

International Journal of Molecular Sciences 19:2. 

Ward, C., Courtney, D. (2013). Kiwifruit. Taking Its Place in the Global Fruit Bowl. 



Resposta metabólica e molecular de diferentes cultivares de Actinidia spp. à Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae (PSA) e pv. actinidifoliorum (PFM) 

48 

 

 

 

Advances in Food and Nutrition Research 68:1-14. 

Woodcock, S. (2016). A Review of Research and Development Undertaken on Psa. Kiwi 

fruit Vine Health 5:871-874. 

Wurms, K. V., Hardaker, A. J., Ah Chee, A., Bowen, J., Phipps, J., Taylor, J., Jensen, 

D., Cooney, J., Wohlers, M., Reglinski, T. (2017) Phytohormone and Putative 

Defense Gene Expression Differentiates the Response of ‘Hayward’ Kiwifruit to 

Psa and Pfm Infections. Frontiers in Plant Science 8:1-15. 

Yin, X., Zhang, C., Song, X., Jiang, Y. (2017) Interactive Short-term Effects of 

Waterlogging and Salinity Stress on Growth and Carbohydrate, Lipid 

Peroxidation, and Nutrients in Two Perennial Ryegrass Cultivars. Journal of the 

American Society for Horticultural Science 142:110-118. 

Young, J.M. (2010) Taxonomy of Pseudomonas syringae. Journal of Plant Pathology 

92:1. 

Zhang, S.H., Yang, Q., Ma, R.C. (2007). Erwinia carotovora ssp. carotovora infection 

induced «defense lignin» accumulation and lignin biosynthetic gene expression 

in Chinese cabbage (Brassica rapa L. ssp. pekinensis). Journal of Integrative 

Plant Biology 49:99-1002. 

Zhishen, J., Mengcheng, T., Jianming, W. (1999) The determination of flavonoid contents 

in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. Food Chemistry 

64:555-559. 


