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RESUMO 

A possibilidade da proteção de plantas de sorgo contra fungos fitopatogênicos por 

diferentes preparações obtidas a partir de células da levedura Saccharomyces cerevisiae, 

um não patógeno, tem sido demonstrada nos últimos anos por vários pesquisadores. 

Aparentemente, a proteção pode ocorrer por indução de resistência ou por ação da 

levedura como agente de controle biológico. Contudo, os mecanismos fisiológicos e 

bioquímicos que são ativados nas plantas durante o fenômeno de proteção não estão 

esclarecidos. Foram utilizados dois cultivares de sorgo, sendo um resistente ao 

Col/etotrichum sublineolum (cv. Brandes) e outro suscetível (cv. Tx398B). Mesocótilos, 

plantas com 14 dias e folhas com 30 dias foram tratados com água, S. cerevisiae ou C. 

sublineolum e avaliados quanto aos parâmetros de expressão gênica da enzima fenilalanina 

amônia-liase (F AL) e o acúmulo de compostos fenólicos totais. Os resultados obtidos 

evidenciaram que C. slIblineolllm induziu o tecido resistente a expressar os genes desta 

enzima em plantas com 14 dias e folhas de sorgo com 30 dias e também foi responsável 

pelo acúmulo de compostos fenólicos no decorrer do tempo em mesocótilos. Por sua vez, 



xi 

S. cerevisiae não induziu a expressão gênica da FALem tecidos de sorgo, bem como não 

alterou o acúmulo de compostos fenólicos nos mesocótilos. Dessa maneira, a proteção de 

plantas de sorgo contra fitopatógenos por S. cerevisiae pode envolver outros passos do 

metabolismo fenólico. 
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SUMMARY 

The protection of sorghum plants against plant pathogenic fungi with different 

preparations obtained from Saccharomyces cerevisiae, a non pathogen, has been 

demonstrated during the last years. Apparently, the protection is due to resistance 

induction and on the yeast action as a biological control agent. However, the physiological 

and biochernical aspects of the protection are not weU known. In this study, two sorghum 

cultivars, one resistant to Colletotrichum sublineolum (cv. Brandes) and one susceptible 

(cv. Tx398B) were used. Mesocotyl tissues, plants 14 days-old and leaves 30 days-old 

were treated with water, S. cerevisiae or C. sublineolum, and the gene expression of the 

enzyme phenylalanine ammonia-Iyase (P AL) and the accumulation of phenolic compounds 

were evaluated. The results obtained showed that C. sublineolum induced the resistant 

tissue to express PAL genes in sorghum plants 14 days-old and leaves 30 days-old and 

also the accumulation of phenolic compounds in mesocotyls. However, S. cerevisiae did 

not induce the gene expression of P AL in sorghum tissues, and the accumulation of 

phenolic compounds in mesocotyls. Thus, the protection of sorghum plants against plant 

pathogens with S cerevisiae seems to involve other steps from phenolic metabolismo 



1. INTRODUÇÃO 

o sorgo (Sorghum bic%r L. Moench) encontra-se entre os cinco cereais mais 

consumidos no mundo (F.A.O., 1990). Pode ser cultivado para a produção de grãos, 

destinando-se principalmente à substituição do milho na alimentação humana e ração 

animal, ou de forragem para o gado e de álcool com finalidade combustível. No Brasil, 

embora a cultura de sorgo granífero (introduzida no século XVIII) seja relativamente 

recente - tem se tomado cada vez mais relevante em nosso meio (Fernandes, 1981; 

I.B.G.E., 1989). Atualmente, o sorgo vem sendo cultivado de norte a sul, destacando-se 

os Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Bahia, Ceará e Pernambuco. 

Devido a sua perfeita adaptação às extensas e diversas áreas do país, e também por ser 

uma cultura totalmente mecanízável, o sorgo pode substituir o milho em regiões 

consideradas inadequadas para o cultivo deste último. Entretanto, se por um lado a 

produção de sorgo no Brasil tem crescido significativamente nas duas últimas décadas, 

por outro lado, a própria expansão, através da importação de sementes, permitiu que a 

maíor parte das doenças, principalmente as de natureza rungica, fossem aqui introduzidas. 

Uma das formas de controle utilizada para doenças consiste no uso de fungicidas. 

Algumas de suas desvantagens envolvem seus altos custos (SÃO P AULO/SAAlCP A, 

1988; White, 1983), bem como problemas de poluiç.ão ambiental e a possibilidade do 

aparecimento de raças resistentes do patógeno à fungicidas (Kimati, 1987; Staub & 

Sozzi, 1984). A indução de resistência e o controle biológico são métodos alternativos de 

controle de doenças de plantas, com potencial de minimizar o alto custo, o aumento da 

resistência dos fitopatógenos e o impacto sobre o ambiente causado pelos produtos 

químicos (Bettiol, 1991). 
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Vários trabalhos indicam o potencial da levedura Saccharomyces cerevisiae na 

ativação de mecanismos de resistência e na proteção de plantas contra fitopatógenos 

(Lopez & Pascholati, 1991; Martins, 1991; Martins et aI., 1986; Roverati, 1989). 

Obviamente, a indução de resistência pela ação do agente biótico S. cerevisiae envolve 

alterações fisiológicas e bioquímicas do hospedeiro. Assim, o presente trabalho procurou 

estudar dois aspectos do metabolismo de tecidos de sorgo em resposta ao tratamento 

com a levedura: a) a expressão gênica da enzima fenilalanina amônia-liase e b) o acúmulo 

de compostos fenólicos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Controle alternativo de doenças 

São medidas que não englobam o controle químico clássico e o melhoramento 

genétic.o de plantas para resistência às doenças, portanto, envolvendo o controle 

biológico e a indução de resistência em plantas (Pascholati, 1998). 

2.1.1. Controle Biológico 

Controle biológico de doenças de plantas consiste no uso de microrganismos 

antagônicos para os mais variados patógenos. Cook & Baker (1983) definiram este termo 

como a redução do potencial de inóculo e ou patogenicidade, pelo uso de um ou mais 

organismos, exceto o homem. Os mecanismos de ação dos agentes de biocontrole 

baseiam-se em cinco princípios básicos: antibiose, parasitismo, competição, predação e 

hipovirulência. A antibiose baseia-se na produção de substâncias com efeito fungicida ou 

fungistática, bactericida e nematicida. Estas substâncias, por sua vez, são produzidas 

pelos organismos antagonistas como um mecanismo de proteção à sobrevivência de um 

organismo em função dos demais microrganismos existentes na microflora que ocupa 

(Luz, 1993). Como exemplo de organismo antagonista, podemos citar fungos do gênero 

Trichoderma spp, que produzem antibióticos de vários tipos. Porém, nem todas as 

espécies do fungo têm ação de antibiose, pois utilizam outros mecanismos no biocontrole 

das doenças de plantas (Baker, 1994; Sanhueza, 1991). 
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o mecanismo de parasitismo ou hiperparasitismo por microrganismos consiste na 

degradação da parede celular ou estruturas de resistência dos fungos fitopatogênicos, 

com posterior penetração no fungo e absorção do conteúdo celular (Chet, 1987; Chet et 

al., 1990). 

O fenômeno do controle biológico através da competição envolve principalmente 

a disputa por nutrientes e espaço. A velocidade de crescimento, bem como a eficiência na 

absorção de determinadas formas de carbono, nitrogênio e outros nutrientes minerais 

determina a sobrevivência dos microrganismos em alguns ambientes, assim como a 

sucessão de populações (Paulitz, 1990; Campbell, 1994). Na predação, um organismo, o 

predador, se alimenta de um outro, a presa, basicamente obtendo nutrientes orgânicos do 

último através da ingestão e levando o mesmo a morte (Agrios, 1997). Finalmente, no 

caso da hipovirulência, como mecanismo nas interações antagonista - fitopatógenos, 

refere-se a presença de uma linhagem do patógeno menos agressiva ou não patogênica, 

que pode transmitir essa característica para as linhagens patogênicas (Van Driesche & 

Bellows Júnior, 1996). 

2.1.2. Indução de resistência 

O tratamento prévio de plantas, a fim de conferir proteção pela ativação dos 

mecanismos de defesa estruturais e bioquímicos das plantas, protegendo-as contra 

fungos, virus e bactérias é conhecido como indução de resistência (Madamanchi & Kuc, 

1991; Martinelli, 1992; Martins, 1991; Moraes, 1991; Pascholati et al., 1986; Pascholati 

& Leite, 1994; 1995). 

Como regra geral na natureza, cada espécie vegetal possui mecanismos eficientes 

que impedem o estabelecimento e o desenvolvimento da maioria dos organismos 

patogênicos, porém, alguns conseguem vencer as defesas da planta e ocasionar doença. 

Deste modo, resulta o conceito de que a resistência é a regra e a susceptibilidade uma 

exceção (Moraes, 1991; Lopez, 1992; Pascholati & Leite, 1994). 

Quando o sistema de defesa da planta mostra-se ineficiente ou inoperante, o 

patógeno tem condições de iniciar o processo infeccioso e instalar-se nos tecidos do 
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hospedeiro, resultando em distúrbios ao nível fisiológico e bioquímico, que levam ao 

surgimento dos sintomas da doença (Leite & Pascholati, 1995; Moraes, 1991). 

A resistência de um hospedeiro, dentro do contexto da fisiologia do parasitismo, 

pode ser definida como a capacidade da planta em atrasar ou evitar a entrada e ou a 

subsequente atividade de um patógeno em seus tecidos (Pascholati & Leite, 1995). Neste 

sentido, as plantas apresentam diversos mecanismos de resistência que são divididos 

didaticamente em duas categorias: a) mecanismos pré-formados (passivos, constitutivos), 

que são subdivididos ainda em estruturais (por exemplo: cutícula, tricomas, estômatos, 

vasos condutores, etc) e bioquímicos (por exemplo: fenóis, alcalóides, lactonas 

insaturadas, glicosídeos cianogênicos, glicosídeos fenólicos, fototoxinas, inibidores 

proteicos, J3-1,3 glucanase, quitinase, etc) e b) mecanismos pós-formados (ativos; 

induzíveis), que também são subdividos em estruturais (por exemplo: papilas, halos, 

lignificação, camadas de cortiça, tilose, etc) e bioquímicos (por exemplo: fitoalexinas) 

(Moraes, 1991; Bell, 1981; Isaac, 1992; Mansfield, 1983; Aist, 1983; Pascholati & Leite, 

1994). 

De modo geral, a indução de resistência em plantas está relacionada a 

mecanismos estruturais e bioquímicos pós-formados. Os mecanismos pré-formados 

podem ser considerados também como passíveis de serem induzidos, pois como resultado 

da infecção as substâncias já existentes podem ser convertidas em outras substâncias 

altamente tóxicas aos fitopatógenos, ou ainda podem ter seu acúmulo aumentado 

rapidamente em resposta a uma possível agressão externa (Pascholati & Leite, 1994). 

Para que o processo de indução de resistência seja desencadeado é necessário que 

ocorra algum estímulo na planta hospedeira para que os mecanismos latentes de 

resistência da planta sejam ativados (Pascholati & Leite, 1995). Os agentes capazes de 

provocar este estímulo nas plantas são chamados de indutores ou elicitores, os quais 

podem ser divididos em bióticos e abióticos. Os elicitores bióticos são representados por 

microrganismos saprófitas, pelo próprio patógeno ou por patógeno de outras culturas, 

onde os mesmos podem estar na forma virulenta, avirulenta ou inativada. Também podem 

englobar metabólitos microbianos e extratos de plantas sadias ou imunizadas (Sequeira, 
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1979; Kuc & Rusch, 1985; Duke et al., 1987; Moraes, 1989; 1990). A maioria dos 

pesquisadores prefere o uso de não patógenos para as investigações sobre a indução de 

resistência em plantas. No Brasil, alguns dos microrganismos comumente utilizados são 

Bacil/us thllringiensis e Saccharomyces cerevisiae, devido as facilidades encontradas na 

aquisição de formulações comerciais, além dos resultados já obtidos com os mesmos 

serem promissores (Freitas et aI;, 1993; Lopez, 1991; Moraes, 1991; Roncatto & 

Pascholati, 1993; Roveratti, 1989; Da Silva & Pascholati, 1992; Stangarlin & Pascholati, 

1994). 

Os mais variados tipos de elicitores abióticos são utilizados no estudo do 

fenômeno de indução de proteção. Dentre eles, temos: luz ultra-violeta, injúria mecânica 

com carborundum, tratamento com HgCh, NaCI e nitrogênio líquido (Freitas et al,; 1993; 

Pascholati & Leite, 1995). Hadwiger et alo (1994) relataram a quito sana como um 

produto muito promissor no controle de fitopatógenos. 

2.2. Saccharomyces cerevisiae 

Vários trabalhos realizados demonstraram o efeito de suspensões de células dessa 

levedura bem como do filtrado dessas suspensões na proteção de plantas de sorgo contra 

Colletotrichum sublineolum e plantas de milho contra Colletotrichum graminicola e 

Exserohilllm turcicllm, sob condições de laboratório e casa-de-vegetação (Da Silva & 

Pascholati, 1992; Lopez, 1991; Stangarlin et al., 1991; Stangarlin & Pascholati, 1994). 

No caso específico de sorgo em relação a C. sublineolum, o fenômeno da proteção 

também foi evidenciado sob condições de campo, mostrando-se eficiente na redução da 

severidade da doença em folhas, assegurando uma produção de grãos equiparável ao uso 

de fungicida (Lopez, 1991; Piccinin, 1995). Reglinski et ai. (1994) utilizaram extrato de 

parede celular desta levedura para induzir resistência em cevada. Recentemente, 

Pascholati (1998) elaborou uma revisão sobre o potencial de S. cerevisiae na proteção de 

plantas contra fitopatógenos. 
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2.3. Compostos fenólicos e fenilalanina amônia-liase 

Compostos fenólicos são substâncias caracterizadas pela presença de um anel 

aromático contendo no mínimo um grupo hidroxila ou seu derivado funcional (Egger, 

1969; Ribéreau-Gayon, 1972). Estes compostos incluem: fenóis simples e outros 

glicosídeos, ácidos fenol-carboxílicos derivados dos ácidos benzóico e cinâmico, 0.

pironas ( coumarinas e isocoumarinas), ligninas, flavonóides (flavonóis, flavononas, 

antocianinas e catequinas) e quinonas. Em geral, tendem a ser solúveis em água, uma vez 

que ocorrem frequentemente combinados com carboidratos e são localizados usualmente 

nos vacúolos celulares (Harbome, 1989). 

Os fenóis podem ser sintetizados ao longo de três diferentes vias metabólicas: VIa 

do ácido shiquímico, via do acetato-malonato e via do acetato-mevalonato. No entanto, a 

via mais importante em plantas superiores é a que envolve o ácido shiquímico. Essa via é 

uma importante fonte de compostos fenólicos e também dos aminoácidos aromáticos 

fenilalanina, tirosina e triptofano. Os aminoácidos fenilalanina e tiro sina são 

enzimaticamente deaminados produzindo o ácido trans-cinâmico e seus derivados, 

através de uma sequência de reações de hidroxilação-metilação. As reações são 

catalisadas por um sistema multi enzimático capaz de remover os elementos de amônia da 

fenilalanina e tirosina com a formação dos ácidos trans-cinâmico e p-cumárico. Estas 

enzimas são as amonialiases e no caso da fenilalanina a enzima é denominada de 

fenilalanina amônia-liase (FAL) (Camm & Towers, 1977). 

A F AL é uma enzima do metabolismo secundário intensivamente estudada em 

plantas (Gross, 1980) devido a sua importância nas reações do metabolismo fenólico 

(Camm & Towers, 1977). Os mesmos fatores que influem na atividade da FAL, influem 

também na biossíntese de compostos fenólicos, havendo correlação entre a atividade da 

enzima e a produção de ácidos fenólicos livres, ésteres fenólicos, flavonóides, lignina e 

fitoalexinas (Gebale & Galston, 1983; Salumkhe & Sharma, 1991). 

A atividade da FALtem sido estudada em interações planta-patógeno envolvendo 

vírus (Vegetti et aI., 1975), bactéria (Puroshothaman, 1974), nematóides (Chylinska & 

Knypl, 1975) e fungos. Os trabalhos com fungos representam a maioria: (Biehn et al., 
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1968; Friend et al., 1971; Green et al., 1975; Hadwiger et al., 1970; Loschke et aI., 1981; 

Narayanaswamy, 1980; Pascholati et aI., 1985, 1986; Rahe et aI., 1969; Tena & 

Valbuena, 1983). 

Já há algum tempo, sabe-se que o principal papel dos fenóis nas plantas é a 

proteção contra doenças causadas por fungos, bactérias e vírus (Nicholson & 

Hammerschmidt, 1992). A razão para esse papel baseia-se no fato de que muitos 

compostos fenólicos possuem atividade antimicrobiana in vitro. Os fenóis são de 

ocorrência generalizada nas plantas e normalmente ocorre um aumento na síntese desses 

compostos nas plantas após a infecção por um patógeno. No caso dos fungos, a 

toxicidade de compostos fenólicos na germinação de esporos, crescimento micelial e 

produção de enzimas varia entre os diferentes grupos de fenóis (Nicholson & 

Hammerschmidt, 1992). Os compostos fenólicos são capazes de inativar enzimas 

celulolíticas e pectolíticas, produzidas por patógenos e envolvidas na degradação da 

parede celular das plantas (Martin & Grossman, 1972). A dissolução da parede celular é 

muito importante durante a infecção de patógenos biotróficos e necrotróficos. Nos 

fungos biotróficos, a penetração da parede celular e os danos ao hospedeiro são 

limitados. Para os patógenos necrotróficos, há colonização dos tecidos e morte das 

células. 

2.4. Expressão gênica da fenilalanina amônia-liase 

O DNA é a molécula que armazena as informações genéticas necessárias para o 

desenvolvimento e diferenciação celulares. Essas informações são armazenadas nos 

genes, que a nível molecular podem ser definidos como o conjunto de todas as sequências 

de DNA necessárias para produzir uma molécula de RNA ou um polipeptídeo funcional. 

O RNA pode ser encontrado nas células sob três formas, estrutural e funcionalmente 

distintas: RNA mensageiro (mRNA), RNA ribossômico (rRNA) e RNA transportador 

(tRNA). Os mRNAs participam na transferência da informação genética para os locais de 

síntese protéica. Os rRNAs e tRNAs estão envolvidos diretamente no processo de síntese 

de proteínas, como constituintes dos ribossomos e transportando aminoácidos para os 
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sítios de incorporação aos polipeptídeos em síntese, respectivamente. Pode-se dizer que 

um gene está se expressando quando ele está sendo transcrito em RNA. Com exceção 

dos genes codificando rRNAs e tRNAs, os demais genes são transcritos em mRNAs 

(Lambais, 1995). 

Alterações na atividade da enzima FALtem sido mostrado como um elemento 

chave que controla a síntese de fenilpropanóides e o aumento na quantidade de mRNA da 

F AL, conseqüentemente, está relacionado com a atividade desta enzima (Edwards et al., 

1885; Fritzemeier et aI., 1987; Lawton & Lamb, 1987; Orr et aI., 1993). 

Em mesocótilos de sorgo, ocorre o aumento da expressão dos genes que 

codificam a F AL após a inoculação com o fungo não patogênico Cochliobollls 

heterostrophus (Lo & Nicholson, 1998). Através desta interação, verifica-se a síntese de 

fitoalexinas e a repressão de genes que codificam a antocianina cianidina 3-dimalonil 

glicosidase, sendo que as antocianinas constituem um tipo de pigmento que tem por 

função atrair animais para polinização e proteção contra raios ultravioleta. Sugere-se 

então, que a planta reprime atividades metabólicas menos essenciais, como meio de 

compensar as respostas fisiológicas e bioquímicas imediatas de defesa (Lo & Nicholson, 

1998). 

A ativação da via metabólica de resposta de defesa geralmente pode ser detectada 

pela verificação do acúmulo de rnR.."NA das enzimas chalcone sintase (CHS) e FALou 

pela quantificação da atividade destas duas enzimas, após a inoculação com 

microrganismos (Kuhn et al., 1984). Em mesocótilos estiolados de sorgo foi verificado 

que transcritos de RNA da F AL são acumulados em altos níveis sob condições de luz 

quando comparados àqueles submetidos a condições de escuro após serem inoculados 

com C. sllblineolum. Já os transcritos de RNA da CHS são acumulados após a respectiva 

inoculação e independem da condição de luminosidade (Weiergang et al., 1996). 

Em fumo (Nicotiana tabacum), análises realizadas pela técnica molecular de 

"Southem-blot" indicaram que a F AL é codificada por uma pequena família de 2 a 4 

genes. Análises realizadas por ''Northern-blot'' mostraram que os genes da F AL 

praticamente não são expressos sob condições fisiológicas normais, porém são expressos 
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de forma moderada e passageira após ferimento, e fortemente induzidos durante a 

reação de hipersensibilidade causada por TMV ("Tobacco Mosaic Virus") ou por um 

elicitor fungico (Pellegrini et al., 1994). 

Cui et aI. (1996) realizaram estudos com plântulas de sorgo e verificaram que os 

tecidos do tratamento controle (sem inoculação) apresentaram baixos IÚveis de 

transcritos de rnRNA da F AL, mas um rápido acúmulo foi verificado após a inoculação 

com o patógeno de milho Bipolaris maydis. Após 120 h da inoculação houve um 

decréscimo na quantidade de rnRNA. 

De acordo com o trabalho de Orczyk et alo (1996), no qual o material de estudo 

foi representado por mesocótilos de sorgo oriundos de cultivares que diferenciavam-se na 

habilidade de sintetizar antocianina em resposta a luz, foi observado a indução da F AL, 

assim como pela infecção por um fungo, através da hibridização com sonda marcada de 

RNA para esta enzima. O cultivar que não exibia a capacidade de sintetizar antocianina 

em resposta a luz apresentou um acúmulo de RNA logo nas primeiras horas de coleta, 

porém um decréscimo foi observado pouco tempo depois; entretanto, quando o mesmo 

cultivar foi inoculado com o não patógeno Bipolaris maydis, a intensidade de transcritos 

de RNA da F AL intensificou-se significativamente 24 h após a inoculação. 

2.5. Colletotrichum sublineolum 

A doença causada por este patógeno é denominada antracnose, no Brasil. Essa 

doença foi relatada pela primeira vez em São Paulo, em 1943, em Sorghum sp. É a 

doença mais importante dessa cultura pela sua ampla distribuição geográfica e pelos 

danos que ocasiona, constituindo-se, inclusive, em sério fator limitante da produção 

(Panizzi & Fernandes, 1997). 

O patógeno caracteriza-se por afetar folhas, caule, haste floral, flores e sementes 

de sorgo em qualquer estádio fenológico. Sintomas nas folhas iniciam-se por pequenas 

lesões circulares ou elípticas de coloração arroxeada que coalescem, atingindo grandes 

áreas do limbo foliar. Os centros das lesões adquirem tonalidade palha com o 

envelhecimento, e os sintomas de necrose foliar avançam até ocasionarem a seca das 



11 

folhas afetadas (Frederiksen, 1991). Sintomas apresentados pelas flores ou grãos são 

muito severos, afetando assim diretamente a produção, prejudicando a qualidade de grãos 

ou sementes (Cardwell, 1989; Lasca et al., 1986). 

Através da análise da sequência de rDNA, foi verificado que existe uma distinção 

entre Colletotrichum graminicola isolado de sorgo, do isolado de milho, assim, é 

conveniente denominar como C. sublineolum o agente causal da antracnose em sorgo 

(Sherriff et aI., 1995). A sua fase perfeita corresponde a Glomerella graminicola 

(Frederiksen, 1991; Nicholson, 1992). Os conídios são produzidos em associação com 

uma matriz mucilaginosa solúvel em água, a qual consiste de uma mistura complexa 

incluindo enzimas, glicoproteínas, carboidratos e alguns compostos de baixo peso 

molecular. A matriz mostra-se envolvida na proteção dos conídios contra dissecação, 

compostos fenólicos e no estabelecimento da infecção no hospedeiro, sendo, portanto, 

necessária para a sobrevivência e patogenicidade (Nicholson & Moraes, 1980; Leite, 

1992). 

Condições ideais para que ocorra a penetração do fungo envolvem temperaturas 

na faixa de 22 a 30°C, umidade relativa superior a 90% e a presença de água livre 

(Frederiksen, 1991; Leonard & Thompson, 1976; Nicholson & Warren, 1976; Nicholson, 

1992). A disseminação do patógeno é realizada principalmente através de sementes 

infectadas, as quais podem levar o patógeno à grandes distâncias e novas áreas 

geográficas (Cardwell, 1989; Chaudhary & Mathur, 1979; Siddiqui et aI, 1983; Prasad et 

aI., 1985; Lasca et ai, 1986). Por sua vez, a disseminação do patógeno de uma planta 

para outra, dentro de uma mesma cultura ou culturas próximas, ocorre principalmente 

devido as condições de alta umidade relativa, em geral chuvas, que solubilizam a matriz 

mucilaginosa. Quando as chuvas são acompanhadas de vento, a disseminação toma-se 

mais eficiente à maiores distâncias (Amorin, 1995; Nicholson, 1992; Frederiksen, 1991). 

A sobrevivência do patógeno de um ano para outro ocorre geralmente pela presença de 

plantas de sorgo remanescentes e infectadas, plantas daninhas hospedeiras ou restos de 

cultura infectadas (F rederiksen, 1991; Lipps, 1983). 



12 

3.l\fATERIAL E MÉTODOS 

3.I.Hospedeiro 

3.1.1. Obtenção dos mesocótilos 

Mesocótilos estiolados de sorgo foram produzidos segundo a técnica descrita por 

Heim et alo (1983). Sementes de sorgo dos cultivares Brandes e Tx398B foram 

previamente mergulhadas em solução água-álcool (1: 1) durante 2 min e em solução 

aquosa de hipoclorito de sódio (2:3) por 10 mino Estas foram embebidas em água 

destilada, sob aeração. Após 4 horas, as sementes foram colocadas para germinar entre 

camadas de papel de germinação umedecidas e incubadas no escuro a 28°C. O material 

foi mantido nessas condições até o mesocótilo atingir um tamanho aproximado de 40mm 

(+/- 5 dias após a semeadura em papel). 

3.1.2. Obtenção das plantas 

As sementes dos cultivares de sorgo Brandes e Tx398B foram colocadas em solo 

composto (terra-areia, 3: 1; v/v) autoclavado (2h, 120°C, 1 atm), mantido no interior de 

vasos de metal de 2,5 litros e sob condições ambientais de casa-de-vegetação. As 

sementes utilizadas foram previamente mergulhadas em solução água-álcool (1: 1, v/v) 

durante 2 min e em solução aquosa de hipoclorito de sódio (2:3; v/v) por 10 mino Antes 

da semeadura. O excesso de desinfetante foi retirado por rinsagem em água destilada. 
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3.2. Patógeno 

Colletotrichllm sllblineolllm foi isolado a partir de lesões de folha de sorgo 

infectada naturalmente e que se encontravam no campo experimental do Departamento 

de Fitopatologia da ESALQIUSP. Este fungo foi cultivado em placas de Petri com meio 

de aveia, sob luz próxima ao ultravioleta (NUV) à temperatura de aproximadamente 21 

cC. Após 14 dias, suspensões de conídios dos fungos citados foram obtidas 

acrescentando-se água destilada estéril (contendo Tween 20 a 0,1%) às culturas 

esporulantes (Thakur et aI., 1989). A seguir com uma alça de vidro, a superficie das 

colônias foi raspada para a obtenção dos conídios e o material obtido foi filtrado através 

de gaze, sendo o número de conídios/rnL calculado pelo uso de um hematocitômetro 

(Pedersen et aI., 1986). 

3.3. Levedura 

A suspensão de células de Saccharomyces cerevisiae Meyen foi obtida a partir da 

dissolução do produto comercial "Fermento Biológico Fleischmann" (Fleichmann & 

Royal do Brasil, Jundiaí, SP) e que posteriormente foi repicada e mantida em meio de 

BDA (batata-dextrose-ágar), sob condições de luz fluorescente constante, a 25°C por 

aproximadamente 2 dias. 

3.4. Expressão gênica da fenilalanina amônia-liase (F AL) 

3.4.1. Transformação do plasmideo contendo o inserto da F AL 

O plasmideo contendo o inserto do gene F AL foi gentileza do Prof Dr. Ralph L. 

Nicholson da Universidade de Purdue (EUA). O inserto foi proveniente de Sorghum 

bicolor e tem um tamanho aproximado de 500 pb, donado em pUC 19 (Cui et ai., 1996). 

Uma alíquota de 3 ~ de plasmídeo foi misturada a 200 !lL de células 

competentes (E. co/i DH5a) em tubos tipo Eppendorf, o qual foi mantido por 30 min 

em banho de gelo picado e posteriormente submetido a 42°C durante 2 mino Após, 

adicionou-se 500 ~L de meio LB (0,5 g de extrato de levedura; 0,5 g de NaCl; 10 g de 

triptona; 15 g de ágar; 1000 mL de água), sendo o material incubado em banho a 37°C 
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por 1 hora. Alíquotas de 50 ~L, 1 00 ~L e 200 ~L foram plaqueadas em meio de cultura 

LB contendo carbinicilina na concentração de 1 00 ~g/mL. As placas foram mantidas em 

estufas a 37°C durante 12 horas. Após este periodo, retirou-se uma colônia, (procedente 

da placa de concentração 50 ~) a qual foi colocada em 5 mL de meio LB, contendo 

10~ de carbinicilina (concentração de 100 ~g/mL). A solução foi mantida sob agitação 

a 37°C durante 12 horas. A seguir, uma alíquota de 1,5 mL do crescimento bacteriano 

foi transferida para um tubo do tipo Eppendorf (da mesma capacidade), seguido de 

centrifugação (8.000g) por 10min. Após, descartou-se o sobrenadante e o precipitado foi 

ressuspenso em 1 00 ~ de Solução I (glicose 50mM; EDTA 10mM; Tris-HCl 25mM pH 

8,0) e posteriormente adicionou-se 200 ~L da Solução II (2,5 mL de H20 deionizada; 50 

~ de NaOH; 125 ~L de SDS 20%). O tubo Eppendorffoi mantido em gelo durante 10 

min, sendo que após este periodo adicionou-se 150 ~ da Solução III (60 mL de acetato 

de potássio 5M; 11,5 mL de ácido acético glacial; 28,5 mL de água). O tubo foi mantido 

em gelo por 10 min e em seguida submetido a centrifugação (8.000g). 

Em seguida, transferiu-se o sobrenadante para novo tubo e adicionou-se Yz 

volume de fenol equilibrado com tampão TE (Tris 0,2M; EDTA 5mM pH 8,3) + ~IÍ 

volume de clorofórmio. Misturou-se bem a solução a qual foi centrifugada (8.000g) por 5 

mino Após, transferiu-se o sobrenadante para novo tubo e repetiu-se a operação por mais 

uma vez. Em seguida, adicionou-se clorofórmio na proporção de 1 volume, agitou-se, 

centrifugou-se (8.000g) e transferiu-se o sobrenadante para novo tubo. Após, adicionou

se 2,5 volume de etanol absoluto gelado e submeteu-se o tubo a temperatura de -80°C 

durante 2 h. Logo após, precipitou-se o DNA plasmidial durante 20 mino Finalmente, o 

precipitado obtido foi lavado com etanol 70% e ressuspenso em 50 ~ de água milliQ 

esterilizada. 

3.4.2. Integridade do DNA plasmidial 

A integridade do DNA plasmidial foi observada através de eletroforese em gel de 

0,9% de agarose em solução TAE (Tris 0,2M; ácido acético; EDTA 5mM pH 8,0), 
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contendo 3 ~L de brometo de etídio (concentração de lO~gI~L). Alíquota de 1 ~ de 

corante (0,25% azul de bromofenol; 0,25% xileno cianol; 15% ficoU 400) foi adicionado 

a 5 ~ de DNA, sendo estes misturados e posteriomente colocados no interior da 

canaleta do gel. A corrida de eletroforese foi realizada à 60V durante 2 h. O padrão de 

peso molecular utilizado foi o DNA À, cortado com Hind III. 

Para a confirmação da presença do inserto da FAL no vetor pUC19 houve a 

necessidade da digestão do DNA com as enzimas EcoRI e J::DaI, a qual foi realizada em 

duas etapas. Para a "digestão" com a primeira enzima foram misturadas a 15 ~ de DNA, 

19 ~L de água, 1 ~L EcoRI (5U/~L), 4 J..I.L tampão e 1 ~L de RNAse (concentração de 

50 ~glmL). A mistura foi incubada a 37°C durante aproximadamente 5 h. A seguir, 

adicionou-se 1110v de acetato de sódio (3M pH 5.2) e 200 ~L de etanol absoluto. A 

solução foi submetida a -20°C durante 12 horas. Após este período, a mistura foi 

centrifugada (8.000 g) durante 20 min, o sobrenadante descartado, lavado com etanol 

70% e o precipitado ressuspenso em 35 J..1.L de água. Para a digestão com a segunda 

enzima, adicionou-se a este volume, I ~L de _XbaI (5U/J..1.L) e 4 J..1.L de tampão, sendo a 

mistura incubada a 37°C. Após um período de 2 h, retirou-se uma alíquota de 12 ~ e 

adicionou-se a esta 2 ~L de corante, realizou-se a corrida em gel de agarose 0,9% 

contendo 3 ~L de brometo de etídio. A integridade do DNA plasmidial foi verificada com 

o auxílio de transiluminador (luz UV). 

3.4.3. PCR para amplificação e marcação do DNA da FAL com digoxigenina - sonda 

As reações de PCR (reação em cadeia de polimerase) foram efetuadas em 

termociclador GENE AMP 480 (Perkin Elmer), com volume final de 50 ~L contendo 

100 nglJ..l.L de DNA, 18,5 J..1.L de água MilliQ esterilizada, 0,2 ~ de "primer" 40 (5'

GTA-AAA-CGA-CGG-CCA-G-(T) M13 -20 - Stratagene), 0,2 ~ de "primer" 41 (5'

GGA-AAC-AGC-TAT-GAC-CAT-(G)-3' M13 Reverse - Stratagene), lU de Taq DNA 

polimerase (Gibco BRL-5U/~L), IX de tampão recomendado pelo fabricante da enzima, 

100 ~M de cada dNTP, 10 ~ de dUTP Dig (concentração final 1O~ / DIG-ll-dUTP 
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Boehringer Mannheim Biochemicals) e 1,5 mM de MgCh. A amostra foi submetida a 

desnaturação inicial a 94°C por 6 min, seguida de 2 ciclos de 94°C por 1 min, 30°C por 

2 min e 72°C por 2 min e 30 ciclos de 94°C por 1 min, 50°C por 2 min e 72°C por 2 

mino Ao final, seguiu-se uma extensão de 72°C por 4 mino 

Uma alíquota de 3 J.tL da amplificação da amostra com a adição de 0,5 j.!L de 

corante foi resolvida em gel de agarose (1%) contendo brometo de etídio (0,5g1rnL de 

gel) usando tampão TBE IX (tris 800mM~ ácido bórico 800mM~ EDTA 20mM) e 

fotografado com máquina polaróide sob luz UV. 

O produto foi removido do gel de agarose com um bisturi, colocada em tubo do 

tipo Eppendorf e adicionado ao fragmento de gel 1 rnL de tampão "Big Squeze Elution" 

(acetato de sódio 0,3M; EDTA lmM pH 7,0), agitou-se o Eppendorfpor 4 min, o qual 

foi submetido a 60°C em banho-maria por 15 min sendo em seguida imerso em 

nitrogênio líquido. Posteriormente, o material foi centrifugado (8.000 xg) durante 15 min 

e o sobrenadante foi transferido para Eppendorf. O DNA foi precipitado com 2 volumes 

de etanol 100% e l/lOV com acetato de sódio por 12 horas. Após este período, o 

precipitado foi lavado em etanol 80% e ressuspenso em 25 J.tL de água MilliQ 

esterilizada. 

3.4.4. Preparação do material vegetal 

O material de sorgo foi representado por mesocótilos, os quais foram obtidos 

segundo o item 3. 1.1. Plântulas inteiras com 14 dias e folhas de plântulas com 3 O dias de 

idade foram obtidas de acordo com o item 3.1.2. 

Suspensões de células de S. cerevisiae crescidas em meio BDA, foram obtidas 

pela adição de água destilada sobre o meio contendo a levedura. As concentrações das 

suspensões de células utilizadas foram ajustadas para 1xI08 células/rnL. As suspensões 

foram aspergidas sobre o tecido vegetal, com o auxílio de um aspersor manual. Em um 

dos tratamentos, efetuou-se a aspersão de suspensão de conidios de C. sublineolum, 

obtida conforme o item 3.2. Em outro tratamento, foram aspergidas suspensões de 

células de S. cerevisiae seguidas logo após da aspersão de suspensão de conidios de C. 
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sublineolum. Como testemunha, o material vegetal utilizado foi aspergido com água 

destilada contendo Tween 20 (0,1%). O material foi colocado em câmara úmida, à 

aproximadamente 28°C, sob fotoperiodo de 14 horas de luz e 10 horas de escuro. A 

coleta das amostras, para a extração de RNA total, foi realizada 36 h após os tratamentos 

citados. Estas foram colocadas no interior de envelopes de papel, congeladas em 

nitrogênio líquido e armazenadas em ultra-freezer a -70°C. 

3.4.5. Extração de RNA total 

Utilizou-se o método de Lambais & Mehdy (1993), modificado. Foram triturados 

3 g de tecido por amostra em nitrogênio líquido até o ponto de ser obtido um pó fino, o 

qual foi transferido a tubos de plástico, com capacidade de 50 mL. As amostras foram 

mantidas a -80°C até serem processadas. 

Adicionou-se às amostras de tecido, 9 mL de fenol saturado com TLE (tris 0,2M; 

LiCI O,lM; EDTA 5mM pH 8,3) e 9 mL de tampão "Grinding" (Tris 0,2M; LiCI O,IM; 

EDTA 5mM; SDS 1% pH 8,3). A mistura foi homogeneiza por 1 min e em seguida 

centrifugada 12.000 g a 4 °C durante 15 min. Após, o sobrenadante foi transferido para 

novos tubos. Foi adicionado então a este, o mesmo volume de fenol saturado com TLE, 

homogenizou-se bem a mistura, a qual foi centrifugada a 12.000 g a 4°C durante 15 mino 

Em seguida, o sobrenadante foi transferido para novos tubos. Adicionou-se metade do 

volume com fenol saturado com TLE e metade do volume com clorofórmio ao 

sobrenadante, o qual foi homogenizado e centrifugado (nas mesmas condições citadas 

anteriormente). Após este procedimento, foi adicionado ao sobrenadante o mesmo 

volume de clorofórmio. Esta mistura foi homogenizada, centrifugada e o sobrenadante 

transferido para novo tubo. Em seguida, adicionou-se 1110 volume de 3M acetato de 

sódio (pH 5.2) e 2 volumes de etanol absoluto gelado. O tubo foi mantido a -20°C 

durante 48 horas, com o objetivo de se obter uma melhor precipitação do RNA total. 

Após este periodo, o tubo foi centrifugado a 12.000 g, 4°C por 2 h. Descartou-se 

o etanol e o precipitado foi lavado com etanol 80%. Após a secagem do precipitado, este 

foi ressuspenso em 500 ~L de água tratada com DEPC estéril (0,6 mL de dietil-
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pirocarbonato em 1 litro de água MilliQ) e transferido para tubos Eppendorf de 

capacidade para 1,5 rnL. Adicionou-se 1 pL de DNAse (lU/J.!L) e a mistura foi incubada 

a 37°C por um período de 1 h. Com o objetivo de se retirar DNA digerido, excesso de 

polissacarídeos e proteínas da amostra, o material foi tratado com fenol e clorofórmio 

novamente. Para a precipitação do RNA total foi adicionado 3M de acetato de sódio e 

etanol absoluto gelado, sendo o material mantido a -20°C por 12 horas. Após esse 

período, o material foi centrifugado (8.000g) por 20 min, descartando-se o sobrenadante 

e o precipitado lavado com etanol 80%. A seguir, ressuspendeu-se o precipitado em 200 

J.!L de água esterilizada tratada com DEPC. 

Para se calcular a concentração de RNA utilizou-se a diluição de 1/300 (do 

material obtido no procedimento anterior) e a leitura da absorbância foi realizada 

através de espetrofotômetro (Modelo U-2000 - Hitachi) à 260 e 280 nm (lOD260 = 40g 

RNAlrnL). 

3.4.6. Integridade do RNA 

Para se verificar a integridade do RNA, foi realizada uma eletroforese em gel na 

concentração de aproximadamente 20 J.!g do ácido nucléico, sendo separado e 

desnaturado em gel de agarose 1% contendo formaldeído (0,5 g agarose; 5 rnL 10X 

MOPS; 2,55 rnL formaldeído 37%; 43,5 mL água DEPC) (Bellato et aI., 1997). 

Precipitou-se 20 Ilg de RNA, o qual foi dissolvido em 9,3 IlL de DEPC-água. A 

seguir, adicionou-se 20 J.!L de formamida, 6,7 J.!L de formaldeido 37% e 10 J.!L de lOX 

MOPS (41,88 g MOPS; 6,804 g acetato de sódio; 20 mL EDTA). A mistura foi incubada 

a 60°C por 5 min e em seguida esfriada no gelo. Adicionou-se 10 IlL de tampão de 

carregamento (20% ficoll; EDT A 20mM; 0,15% azul de bromofenol) contendo 1 J.!L de 

brometo de etídio, sendo então o total de 50 J.!L corridos no gel de eletroforese (60V 

durante 1 h) em tampão 10X MOPS (40 ml de tampão 10X MOPS; 310 mL água 

DEPC). 
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3.4.7. Análise da expressão da FAL através de Dot-Blot 

Foi adicionado a 30 Jlg/J!L de RNA de cada amostra, 35 J!L de SSC (NaCl 3M, 

citrato de sódio 0,3M pH 7,0) 20X e 20 J.iL de formaldeído 37% (Wahl et aI., 1981). As 

amostras foram desnaturadas a 60 °C por 15 min e em seguida transferidas, sob vácuo, 

para membrana (Hybond+ Nylon) pré-equilibrada em SSC 20X. O RNA foi fixado a 

membrana a 65°C por 30 minutos. A seguir, a membrana foi pré-hibridizada em solução 

contendo: sarcosil 0,1%, SDS (sódio-dodecil sulfato) 7%, formamida deionizada 50%, 

fosfato de sódio 50 mM (pH 7,0), SSC 5)(, reagente bloqueador 2% e 100 Jlg de DNA 

de esperma de salmão a 50 °C durante 1,5 hora (conforme Boehringer Mannheim 

Biochemicals). A sonda do DNA da FAL foi desnaturada a 96°C por 10 min e resfriada 

em gelo. A hibridização foi realizada em solução de pré-hibridização (volume de 5 rnL) 

contendo 50 ng da sonda desnaturada a 50 °C por 13 h. Após este peridodo, a membrana 

foi lavada duas vezes em SSC 2X, SDS 0,1%, a temperatura ambiente durante 5 min e 

duas vezes em SSC 0,1X, SDS 0,1%, a 68°C durante 15 mino 

Para a detecção dos "dots" hibridizados, a membrana foi lavada em 20 rnL do 

tampão 1 (ácido maléico O,lM, NaCl 0,15M pH 7,5) e Tween 20 (0,3%) durante 5 min a 

temperatura ambiente e, em seguida, bloqueadas em tampão 2 (tampão 1 com 1% 

reagente bloqueador) (20 rnL) por 30 mino O anticorpo anti-DIG foi diluído em tampão 2 

(1 J!L/1O rnL), incubando-se a membrana por 30 mino As lavagens, para retirada do 

anticorpo livre, foram feitas duas vezes em tampão 1 com Tween 20 (0,3%), por 15 mino 

Após, a membrana foi equilibrada por 2 min em tampão 3 (Tris-HCl 1M pH 9,5 e NaCl 

0,3M) e incubadas por 5 min em tampão 3 contendo o substrato diluído CSPD (1: 100 -

TROPIX Inc.). Em seguida, a membrana foi envolvida com filme plástico, incubada a 37 

°C por 10 min e exposta à filme de raio-X (AR X-OMAT, Kodak) por 12 horas. Após 

este período, o filme foi revelado, conforme instruções do fabricante. 
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O material de sorgo constituiu-se de mesocótilos obtidos segundo item 3.1.1., 

plantas com 14 dias de idade e folhas de plantas com 30 dias de idade obtidas de acordo 

com o item 3.1.2. 

Foram obtidas suspensões de células de S. cerevisiae crescida em meio de BDA, 

adicionando-se água destilada sobre o meio contendo a levedura. As concentrações das 

suspensões de células utilizadas foram ajustadas para lx108 células/rnL. As suspensões de 

células foram aspergidas sobre o tecido vegetal, com o auxílio de um aspersor manual. 

Em um tratamento, foi aspergida da mesma forma suspensão de conídios de C. 

sublineo/um, obtida conforme o item 3.2. Em outro tratamento, foram aspergidas 

suspensões de células de S. cerevisiae, seguidas logo após da aspersão de suspensão de 

conídios de C. sublineo/um. Imediatamente após a aspersão, foi realizada a primeira 

coleta de amostra (correspondendo a O hora). O material foi colocado em câmara úmida, 

à aproximadamente 28°C, sob fotoperiodo de 14 horas de luz e 10 horas de escuro. 

Para o material representado por mesocótilos foram coletadas 3 amostras por 

tratamento, (cada amostra consistiu de três mesocótilos com 5 cm de comprimento). As 

coletas foram realizadas O, 12, 24, 36,48 e 72 horas após a aspersão, sendo as amostras 

pesadas, colocadas em papel alumínio e armazenadas em congelador a -15°C. A amostra 

de plantas com 14 dias foi representada por toda a parte aérea das mesmas, sendo então 

coletadas 3 plantas por amostra. No caso das plantas com 30 dias de idade, as amostras 

coletadas foram representadas por folhas, sendo coletadas 3 amostras por tratamento (3 

repetições). As coletas foram realizadas O, 24,48, 72, 96 e 120 horas após o tratamento 

e o armazenamento do material foi realizado como descrito acima. Finalmente como 

controle, o material vegetal utilizado foi aspergido com água destilada e a coleta das 

amostras foi procedida conforme descrito acima, variando de acordo com o objetivo do 

experimento. 
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3.5.2. Extração dos fenóis 

As amostras de tecido foram trituradas com nitrogênio líquido em almofariz de 

porcelana com auxílio de pistilo até a obtenção de pó fino. Em seguida, adicionou-se 7,5 

rnL de metano I 80% acidificado (0,1% HCI; v/v) (Nicholson et al., 1987) e a mistura foi 

homogeneizada 20 s com o uso de vortex. Após a precipitação do material vegetal, 

retirou-se o sobrenadante. A evaporação do sobrenadante foi realizado em evaporador 

rotativo sob pressão reduzida a 45°C. O resíduo obtido foi suspenso em 2 rnL de água 

destilada e posteriormente utilizado na dosagem dos fenóis. No caso dos tecidos 

representados por plantas inteiras e folhas, o material foi particionado contra hexana até 

que toda a clorofila fosse removida. 

3.5.3. Determinação do conteúdo total de compostos fenólicos 

Alíquotas de 150 ill dos extratos aquosos obtidos conforme descrito em 3.4.2. 

foram acrescidas de 1,5 rnL de carbonato de sódio 2%. Após 5 min, foi adicionado às 

amostras, sob agitação constante, 150 ill de solução de reagente Folin-Ciocalteau 2N 

diluído em água destilada (1: 1; v/v) (Bray & Thorpe, 1954). Como referência, foi 

utilizado metanol acidificado em substituição aos extratos aquosos. A concentração de 

fenóis de cada amostra, expressa em termos de equivalentes mg de ácido clorogênico por 

grama de peso fresco, foi determinada utilizando-se curva padrão (Apêndice 1) de 

concentrações de ácido clorogênico em água destilada, variando de O a 300 ilglrnL em 

função de sua absorbância a 750 nm (Lopez & Pascholati, 1992). Todas as leituras foram 

efetuadas 30 min após a adição do reagente. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Integridade do DNA plasmidial da F AL 

A verificação da presença e a integridade do inserto do gene F AL resultante do 

processo de transformação do plasmídeo, pode ser visualizada na Figura 1, observando

se a banda correspondente a 0.50 Kb. Esses resultados comprovaram a digestão do 

plasmídeo (vetor pUC 19, corrrespondendo a 2.67 Kb) pelas enzimas EcoRI e XbaI. 

4.2. PCR para obtenção da sonda 

As reações de PCR foram realizadas com o objetivo de elaboração da sonda, 

através da amplificação da sequência dos genes da FALe inserção de nucleotídeos 

marcados (digoxigenina). Na Figura 2, pode-se observar a banda que corresponde ao 

DNA amplificado (0.50 Kb), confirmando assim a sua presença e integridade. 

4.3. Extração de RNA total 

Após a quantificação do RNA total extraído de tecidos de sorgo (Tabela 1), foi 

verificada a integridade do mesmo através de eletroforese em gel de agarose formaldeído. 

As bandas referentes aos RNAs 28S e 18S foram visualizadas através de fluorescência em 

luz ultravioleta, após coloração com brometo de etídeo (Figuras 3 e 4). 
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Estes resultados reforçam a confiabilidade de que todas as amostras colocadas na 

membrana de náilon para a hibridização, continham as alíquotas adequadas de RN~ de 

acordo com o protocolo empregado. 
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1 2 

Kb 23.1 

9.42 
6.68 
4.36 

2.32 Kb 
2.03 

Figura 1 - Gel de eletroforese (1 = padrão DNA À cortado com Hind IH; 2 = plasmídeo 

digerido) indicando duas bandas na coluna 2, sendo que a 0,50 Kb corresponde 

ao inserto da FAL e a 2,67 Kb corresponde ao vetor pue 19. 
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1 2 

0.50 Kb 

Figura 2 - Produto da amplificação do gene fenilalanina amônia-liase. Coluna 1 refere-se 

padrão DNA À cortado com Hind IH e coluna 2 ao DNA da F AL amplificado 

(0.50 Kb). 
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Tabela 1 - Quantidade de RNA total extraído de tecidos de sorgo 

CULTIVAR MATERIAL TRATAMENTO ~g/~deRNA 
; 

Brandes mesocótilo Agua 1,81 

Brandes mesocótilo S. cerevisiae 2,83 

Brandes mesocótilo C. sublineolum 3,27 

Brandes mesocótilo S.c. + C.s. * 2,12 

Tx398B mesocótilo Água 2,52 

Tx398B mesocótilo S. cerevisiae 2,55 

Tx398B mesocótilo C. sublineolum 2,71 

Tx398B mesocótilo S.c. + C.s. 1,65 

Brandes planta 14 dias Água 1,26 

Brandes planta 14 dias S. cerevisiae 2,96 

Brandes planta 14 dias C. sublineolum 1,48 

Brandes planta 14 dias S.c. + C.s. 1,87 

Tx398B planta 14 dias Água 2,64 

Tx398B planta 14 dias S. cerevisiae 5,23 

Tx398B planta 14 dias C. sllblineolllm 3)9 

Tx398B planta 14 dias S.c. + C.s. 3,75 

Brandes folha 30 dias Água 2,86 

Brandes folha 30 dias S. cerevisiae 2,31 

Brandes folha 30 dias C. sublineolllm 4,8 

Brandes folha 30 dias s.c. + C.s. 3,0 

Tx398B folha 30 dias Água 2,4 

Tx398B folha 30 dias S. cerevisiae 3,0 

Tx398B folha 3 ° dias C. sublineolllm 1,6 

Tx398B folha 30 dias S.c. + C.s. 2,0 

* S.c. = Saccharomyces cerevisiae; c.s. = Colletotrichum sublineolum 
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Figura 3 - Integridade do RNA total (20 Jlg) extraído de tecidos de sorgo: Mesocótilos 

cv. Brandes: 1) testemunha; 2) S. cerevisiae; 3) C sublineolum; 4) Sc. +Cs.; 

cv. Tx398B: 5) testemunha; 6) S. cerevisiae; 7) C sublineolum; 8) s.c. -c.s.; 

Plantas 14 dias CV. Brandes: 9) testemunha; 10) S cerevisiae; 11) C. 

sublineolum; 12) Sc. +Cs. 28S e I8S indicam subunidades do RNA. 
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Figura 4 - Integridade do RNA total (20l1g) extraído de tecidos de sorgo: Planta 14 dias 

cv. Tx398B: 13) testemunha; 14) S cerevisiae; 15) C sublineolum; 16) 

Sc. +C.s.; Folha 30 dias CV. Brandes: 17) testemunha; 18) S. cerevisiae; 19) C. 

sublineolum; 20) s.c. +Cs.; CV. Tx398B: 21) testemunha; 22) S cerevisiae; 

23) C. sublineolum; 24) s.c. +Cs. 28S e 18S indicam subunidades do RNA. 
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4.4. Análise da expressão gênica da F AL 

A Figura 5 exibe a foto da chapa de raio-X obtida confonne o item 3.4.7. Os 

"dots" que podem ser visualizados indicam a ocorrência da hibridização e assim, 

confinnam que nessas amostras, ocorreu a expressão dos genes da enzima F AL. Por sua 

vez, a Tabela 2 representa as reações diferenciais da Figura 5 através da simbologia 

positivo e negativo. Achou-se conveniente ilustrar o resultado por meio desta tabela, pois 

a foto obtida não retrata fielmente os detalhes da chapa de raio-X. 

A escolha do periodo de retirada das amostras de todos os tecidos de sorgo (36 

h) foi realizada com base nos trabalhos de Cui et alo (1996) e Weiergang et alo (1996), 

que verificaram a presença da expressão dos genes da FALem tratamento controle, em 

tecidos representados por mesocótilos e plântulas. Pode-se verificar que nos tecidos 

representados pelos mesocótilos, todas as amostras hibridizaram, inclusive nos tecidos do 

tratamento controle (água), indicando assim a presença de níveis basais desta enzima 

neste periodo de amostragem (Weiergang et ai., 1996). Nos tecidos representados pelas 

plantas de 14 dias e folhas de 30 dias, não ocorreu hibridização nos tratamentos controle, 

o que pode ser explicado pelo fato de que os níveis basais desta enzima diminuirem de 

acordo com a maturidade do tecido vegetal (Kervinen et aI., 1997; Kombrink et al., 

1993). Porém nos tratamentos com a presença do agente patogênico C. sublineolum, 

pode-se observar a expressão gênica em plantas com 14 dias de ambos os cultivares, 

demonstrando que houve um reconhecimento pela planta, a qual respondeu com a 

produção da FAL. De acordo com Ferreira & Warren (1982) e Nicholson et ai. (1987; 

1988), plantas de sorgo só apresentam caracteristicas de suscetibilidade após 30 dias de 

idade, supõe-se portanto, que aos 14 dias as duas variedades empregadas poderiam estar 

resistentes e apresentando então, a mesma reação metabólica. Pode-se observar a 

presença de um "dot" muito fraco no tratamento com S. cerevisiae nas plantas do cultivar 

Brandes, sendo que o mesmo não é observado no cultivar Tx398B. Neste caso, não é 

recomendável afinnar que a levedura esteja induzindo a expressão dos genes, visto que o 

material utilizado continha, além de folhas, tecido oriundo do caule, nos quais poderiam 

estar ainda presentes níveis basais da F AL. No tecido vegetal representado por folhas 
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com 30 dias, observa-se a presença de "dots" de intensidade fraca nos tratamentos com a 

presença de C. sublineolum e somente nas folhas da variedade Brandes. Considerando-se 

o fato que a partir desta idade, os cultivares já apresentam resposta diferencial em relação 

a resistência e suscetibilidade, pode-se concluir que somente o cultivar resistente está 

respondendo ao tratamento com a expressão dos genes da enzima. Com base nos 

resultados obtidos, pode-se inferir que a levedura S. cerevisiae não induziu a expressão 

dos genes da F AL, o que ocorre somente após tratamento com o agente patogênico. 



Água s.c. Cs. s.c. +Cs. 
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Mesocótilo Brandes 

Mesocótílo Tx398B 

Planta 14 dias Brandes 

Planta 14 dias Tx398B 

Folha 30 dias Brandes 

Folha 30 dias Tx398B 

Figura 5 - Resultado da hibridização do RNA total extraídos de tecidos de sorgo com a 

sonda do DNA da F AL. s.c. = S. cerevisiae; c.s. = C. sllblineolllm; s.c. +c.s. 

= S. cerevisiae + C. sublineolum. 



Tabela 2 - Reações diferenciais da hibridização DNA:RN~ com base na Figura 5. 

Tecido Água S. cerevisiae C. sublineolum s.c. +C.s. * 
Mesocótilo 

Brandes 

Tx398B 

Planta ( 14 dias) 

Brandes 

Tx398B 

Folha (30 dias) 

Brandes 

Tx398B 

+** + 

+ + 

+ 

* S.c. = S. cerevisiae; c.s. = C. sublineolum 

** + = presença reação; - = ausência reação 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
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4.5. Acúmulo de compostos fenólicos totais 

De acordo com os resultados obtidos com tecidos de mesocótilos, pode-se 

observar que ocorreu um acúmulo de fenóis em todos os tratamentos, no decorrer do 

tempo, em ambos os cultivares (Figuras 6 e 7). Supõe-se que estes resultados possam 

estar relacionados com os obtidos na expressão gênica da enzima F AL, pois no período 

de 36 horas todos os tecidos dos diferentes tratamentos apresentaram a expressão. Como 

esta enzima está relacionada com a biossíntese dos compostos fenólicos, era de se esperar 

que nas horas seguintes houvesse uma maior produção destes em relação ao período 

correspondente ao início do experimento. Nos tratamentos onde o agente patogêníco 

esteve presente, 48 horas após já era evidente uma diferença significativa nos valores 

obtidos na quantidade de fenóis em relação aos tratamentos testemunha e S. cerevisiae, 

(foi realizado teste estatístico de Duncan P = 5% para estes pontos) indicando que o 

tecido vegetal apresentara resposta ao C. sublineo/um. O fato dos dois cultivares terem 

apresentado a mesma resposta na presença do patógeno, provalvemente se deva por 

ambas ainda apresentarem a característica de resistência (Ferreira & Warren 1982; 

Nicholson et a1.l987; 1988). Este parâmetro pôde ser avaliado neste tipo de tecido com 

sucesso, pois os mesocótilos apresentam uma constituição química e fisiológica bem mais 

simples que tecidos mais velhos, não apresentando qualquer tipo de pigmento, como a 

clorofila. 

Os resultados obtidos com material representado por plantas com 14 dias e folhas 

com 30 dias não foram satisfatórios, pois os mesmos mostraram-se bastante divergentes e 

sem possível explicação racional (Figuras 8, 9, 10 e 11). Os experimentos poderiam ser 

melhorados pelo uso de metodologias e recursos mais sofisticados como por exemplo, a 

cromatografia de alta pressão (HPLC), que permitiria a detecção e a separação de 

compostos fenólicos específicos. 
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Figura 6 - Acúmulo de compostos fenólicos em mesocótilos de sorgo (cv. Brandes) 

tratados com água, S. cerevisiae ou C. sublineo/um. Barras indicam ± erro 

padrão da média de 3 repetições. 
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Figura 7 - Acúmulo de compostos fenólicos em mesocótilos de sorgo (cv. Tx398B) 

tratados com água, S. cerevisiae ou C. sublineolum. Barras indicam ± erro 

padrão da média de 3 repetições. 
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Figura 8 - Acúmulo de compostos fenólicos em plantas de sorgo com 14 dias de idade 

(cv. Brandes), tratados com água, S. cerevisiae ou C. sublineolum. Barras 

indicam ± erro padrão da média de 3 repetições. 
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Figura 9 - Acúmulo de compostos fenólicos em plantas de sorgo com 14 dias de idade 

(cv. Tx398B), tratados com água, S. cerevisiae ou C. sublineolum. Barras 

indicam ± erro padrão da média de 3 repetições. 
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Figura 10 - Acúmulo de compostos fenólicos em folhas de sorgo com 30 dias de idade 

(cv. Brandes), tratados com água, S. cerevisiae ou C. sublineolum. Barras 

indicam ± erro padrão da média de 3 repetições. 
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Figura 11 - Acúmulo de compostos fenólicos em folhas de sorgo com 30 dias de idade 

(cv. Tx398B), tratados com água, S. cerevisiae ou C. sublineolum. Barras 

indicam ± erro padrão da média de 3 repetições. 
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5. CONCLUSÕES 

- O agente patogênico Colletotrichum sublineolum induz a expressão gênica da 

enzima fenilalanina amônia-liase (F AL) em tecidos de sorgo representados por plantas 

com 14 dias de idade dos cultivares Brandes e Tx398B e folhas com 30 dias do cultivar 

Brandes. 

- C. sublineolum induz o acúmulo de compostos fenólicos totais no decorrer do 

tempo, nos tecidos de sorgo representado por mesocótilos dos dois cultivares 

empregados. 

- Os tecidos vegetais de sorgo não apresentaram resposta aos parâmetros 

avaliados em relação ao tratamento com Saccharomyces cerevisiae. Assim, a proteção de 

plantas por este agente pode envolver outros passos do metabolismo fenólico. 
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Apêndice 1 - Curva padrão para compostos fenólicos totais, expressos em ~g de ácido 

clorogênico I rnL. 


