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8d ••.•••• sedimento 

Eq. equivalentes 

ELISA .••. "enzyme-linked immunosorbent assa)''' 

Ag. . . . . .. ant igeno 

AS. . . • . •. ant issoro 

SN. . . • . •• soro normal 

I98. • . . .• imuno91 obul ina G 

>D: i i 



PBS .•...• tamp~o fosfato sal ina 

DNA .•..•. ácido desoxiribonucleico 

RNase .~. enzima ribonuclease 

EDTA ••••• etileno diamino tetra acético 
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COMPARA~f.'!lO MORFOLOGICA, PATOGENICA, 
:-::-: i v 

SEROLOGICA E 

ELETROFORETICA DE Exserohilum turcicum (PASS.) LEONARD & 

SUGGS., ISOLADO DE MILHO, SORGO E CAPIM MASSAMBARA. 

Autora: ERNA ELISABETH BACH 

Orientador: Prof. Dr. HIROSHI KIMATI 

RESUMO' 

Foram feitas comparai=~es morfológicas, 

patogénicas, serológicas e eletroforéticas, de isolados de 

Exserohilum turcicum (Pass.) Leonard & Suggs. de diferentes 

hospedeiros (milho, sorgo e capim). 

Morfológicamente, os conidios dos isolados 

de capim apresentaram-se significativamente maiores do que 

os dos isolados de milho e sorço em rela~~o aos di~metros. 

Testes de patogenicidade em milho, sorgo e 

capim massambará, mostraram que: isolado de milho dos 

Estados Unidos com les~o sómente no milho, pode ser 

classificado como Exserohilum turcicum f.sp. zeae; e que 

isolados de sorgo, virulentos ao milho, sorço e capim 

massambará pOQem ser classificados como Exserohilum turcicum 

f.sp. complexa; entretanto isolados de milho do Brasil, 

patogénicos ao milho e ao sorgo; e isolados de capim 

virulentos ao capim, fracamente virulentos ao milho e 

avirulentos ao sorgo n~o podem ser enquadrados em nenhuma 



Os testes de dupla-difus~o em áÇiar- de 

antigenos e): tr-a idos de conidios e\ou micélios n~o 

consequir-am detectar qualquer distin~~o serológica entre os 

isolados. 

No teste de ELISA o antissoro do isolado de 

milho distinguiu os isolados de milho e sorgo dos isolados 

de capim. o antissoro do isolado de capim distinguiu 

isolados de capim dos de milho e sor-go~ sendo que 

aparentemente os de sorgo apresentaram-se como 

intermediár ios. 

Análises eletroforéticas isoenzimáticas 

envolvendo esterase e peroxidase permitiram diferenciar os 

isolados entretanto, sómente foi possivel associar- os 

resultados de serologia com a eletroforese-esterase. 
!li!' 

Através da extra~~o do DNA, digest~o com 

enzima de restr-i~~o HpaI e análise eletrofor-ética com 

colora~~o por prata, foi possível observar que o tamanho dos 

DNAs de todos os isolados for-am iguais. 

Os resultados sugerem que testes serológicos 

e eletroforéticos podem auxiliar no estudo taxonOmico para 

análise de varia~~o inter-especifica (ou inter-forma 

espec ial ) • 
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MORPHOLOGICAL, PATHOGENIC, SEROLOGICAL AND ELECTROPHORETIC 

COMPARISONS OF Exserohilum turcicum (PASS. ) LEONARD & 

SUGGS., ISOLATED FROM MAIZE, SORGHUM AND JOHNSON GRASS. 

Author: ERNA ELISABETH BACH 

Adviser: Prof. Dr. HIROSHI KIMATI 

SUMMARY 

Morphological, pathogenic, serological and 

electrophoretic comparisons were made among isolates of 

Exserohilum turcicum (Pass.' Leonard & Suggs. from maize, 

sorghum and Johnson grass. 

diameters 

Concerning morphology, it was observed that 

of conidia of Johnson grass isolates 

-' 
were 

significantly larger than those of maize and sorghum. 

In laboratory and greenhouse conditions, 

plants from maize, sorghum and Johnson grass inoculated with 

isolates of Exserohilum turcicum showed: isolate of maize 

from the United States produced lesions only in maize 

stating that this isolate can be considered as Exserohilum 

turcicLlm f. sp. zeae; isolates of sorghum were virulent to 

sorghum,maize and Johnson grass stating that these isolates 

can be considered as ExserohilLlm turcicum f. sp. comple>:a; 

is61at~s of maize from Brazil were pathogenic to maize and 

sorghum; isolates of Johnson grass were virulent only to 

Johnson grass, inducing flecks to maize and avirulent to 



sorghum. These observations concerning isolates of maize 

from Brazil and of Johnson grass suggest that they can not 

be treated of fccrnae sgecia~es . 

Serological reactions in agar double diffusion 

tests with antigens extracted from conidia and mycelium did 

not distinguish any isoIate from the others. 

In the DAS-ELISA test it was observed that 

antiserumproduced against isoIates of maize distinguished 

isolates of maize and of sorghum from isolates of 

grass. 

grass 

The antiserum produced against isolates Df 

distinguished isolates Df Johnson grass 

Johnson 

Johnson 

+rom 

isolates of maize and sorghum, and revealed that apparentely 

isolates of sorghum are intermediaries. 

Electrophoretic analysis with the 

isoenzimatic variation (pero>: idase and esterase) 

differentiated the isolates however onlv the results from 

electrophoretic-esterase 

serological results. 

eould an be associated with 

Dj\U:~1 e}:tract ion, digestion with HpaI enzyme. 

electrophoretic analyses and silver coloration demonstrated 

that the sizes of DNA from alI isolates are the same. 

The results suggest that serological and 

eIectrophoretic tests can help the taxonomic studies in the 

anaIyse of inter-spec i fie (or inter-formae speciales> 

variations. 



1.INTRODU~I!!lO 

o fungo E){seroh il um turc icum (Pass.) Leonard 

& Suggs, classificado anteriormente como Helminthosporium 

turcicum Pass., é responsável pela mancha foliar em milho, 

sorgo e capim (BHOWMIK e PRASADA, 1970). 

Em milho, nos Estados Unidos o ataque deste 

fungo causa uma importante doen~a com 40 % de perda nos 

híbridos suscetíveis (BOWEN e PEDERSEN, 1988).' No Bras il, a 

ocorrência do fungo é frequente, encontrando-se relatos de 

sua incidência em quase todas as zonas de cultivo de milho 

pipoca, n~o se tendo até o presente uma estimativa dos 

prejuizos acarretados. Assim~ mesmo sendo,uma das principais 

doeni:as da folha de milho, o seu estudo é muito raro 

(BALMER, 1978; FROSI e BALMER, 1980a,b; ISSA,1983). 

Em sorgo, em consequência do ataque do fungo 

Exserohilum turcicum, a produi:~o na Africa foi reduzida em 

40% (HENNESSY et alii, 1990). 

perda. 

No Brasil, nâo há relatos de 



Para capim, n~o há descri~~o sobre o prejuizo 

causado entretanto, há indicios de mudan~a na palatibilidade 

do capim para os animais, mudan~a esta provavelmente causada 

por ataque do fungo (SHREE e REDDY,~986). 

Diante de vários ataques causados pelo fungo 

ExserohilUm turcicum, vários autores se preocuparam em 

estudar através da morfologia e patogenicidade, a presen~a 

ou n~o de ra~as. Os primeiros trabalhos sobre o assunto 

foram realizados por MITRA (1923) observando através da 

morfologia, serem os isolados de sorgo idênticos aos 

isolados de milho entretanto, os isolados de milho n~o 

infectavam sorgo e vice-versa. LEFEBVRE e SHERWIN ( 1945) 

trabalhando com vários isolados de Helminthosporium turcicum 

identif icaram 4 ra~as através da patogenicidade sendo uma 

infectando Sudan grass e mil ho; outra· infect·ando Sudan grass 

e sorgo; outra infectando milho e; outra infectando Johnson 

grass. Já em 1970, BHOWMIK e PRASADA (1970) reconheceram a 

presen~a de duas ra~as uma envolvendo isolados de milho e 

capim Sud.o atacando Milho, Capim Sud~o e Capim massambará ; 

e; outra com isolados de sorgo atacando todas as variedades. 

CHIANG et alii (1989) classificaram os isolados de Capim 

massambará perante a inocula~~o em hospedeiros em 4 tipos 

como: o prim~irovirulento a Capim massambará e sorgo; o 

segundo virulento ao Capim massambará; o terceiro virulento 

ao sorgo e o quarto fracamente virulento ou avirul~nto ao 

Capim massambará e sorgo. 



Os sintomas da doen~a, podem ocorrer em 

qualquer parte da folha, caracterizando-se por les~es 

necróticas alongadas de formato ellptico com comprimento 

variável de 2,5 a 15 em. Em condi~~es de umidade de 100%, 

as lestles produzem grande quantidade de conldios, podendo 

estes ser disseminados pelo vento ou por respingos de chuva. 

Os conldios quando observados em microscópio, após 

crescimento em meio de cultura, apresentam-se retos ou 

ligeiramente curvos, cor verde-oliva a cinza, com hilo 

externo e protuberante pertencente ao gênero Exserohilum 

(LEONARD e SUGGS, 1974). Para o fungo Exserohilum turcicum o 

tamanho dos conldios situam-se em torno de 50-144 x 18-33 um 

(MUCHOVEJ et alii, 1988) ou entre 55-125 x 12,5-22,8 

(BERGQUIST e MASIAS,1974). 

Do ponto de vista dos prejuizoscausados pelo 

patógeno, presen~a de ra~as e, a extens~o do cultivo de 

milho e sorgo em novas áreas nos recentes anos, torna-se 

necessário, no Bras il , a informa~~o sobre a especializa~~o 

fisiológica entre os isolados do patógeno parasitando 

diferentes hospedeiros, auxiliando assim no controle da 

doen~a. 

Com base no exposto, o presente trabalho foi 

desenvolvido no sentido de avaliar através da morfologia, 

patogenicidade, serologia e técnicas eletroforéticas, o 

comportamento do fungo Exserohilum turcicum isolado de 

diferentes hospedeiros (milho, sorgo e capim). 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. Ta>:onomia e Nomenclatura do f'ungo 

o fungo Helminthosporium foi descrito pela 

primeira vez por LINK em 1809 baseando em Helminthosporium 

velutinum sendo o gênero confirmado em 1821 por S.F.GRAY 

(SHOEMAKER, 1959). 

HUGHES (1953) observou uma clara distini:~o na 

formai:~o de conidios de algumas espécies do fungo que 

parasitavam espécies de gramíneas sendo formados no ápice do 

conidióforo enquanto que o tipo genérico produzia conídios 

no áp ice e na lateral. Ma is tarde, HUGHES (1958) apresentou 

uma relai:=o de algumas espécies que ficaram mantidas no 

gênero de Helminthosporium, excluindo as espécies 

graminicolas. 

LUTTRELL (1957) observou a preseni:a do hilo 

protuberante no Helminthosporium turcicum e Helminthosporium 

rostratum referindo-se a Leptosphaeria como sendo a fase 

ascógena. Sómente em 1958, LUTTRELL estudando o estágio 

perfeito de Helminthosporium turcicum~ utilizando fragmentos 

de folhas de milho~ sorgo e outras~ em meio de cultura de 

Sachs., observou que a fase perfeita estava mais relacionada 

com o g~nero Trichometasphaeria turcica. 



5. 

SHOEMAI<ER (1959) estudando a taxonomia de 

alguns fungos gramin1colas propos uma distini:~o em relai:~o à 

germinai:~o de con1dios em Drechslera, e 

Helminthosporium. o Bipolaris foi 

Bipolaris 

diferenciado da 

Drechslera por e>:ibir germinai:~obipolar e con1dios ·fusóides 

enquanto que a Drechslera germina por um dos polos 

apresentando con1dios ci11ndricos. Dessa maneira, ambos os 

gêneros produziam con1dios no ápice d ifer indo do 

Helminthosporium "sensu strictu" onde con1dios eram formados 

no ápice e nos lados dos· conidióforos. Em ·relai:~o ao 

Helminthosporium turcicum este foi classificado como 

Bipolaris turcic:um (Pass.' Shoemaker,1959. 

Em 1974, LEONARD e SUGGS analisando os 

conidios do g~nero Bipolaris através da patogenicidade e 

morfologia da fase c:onidial e ascógena, agrupou as espécies 

com hilo protuberante no gênero Exserohilum como fase 

imperfeita, e Setosphaeria como fase perfeita. 

Dessa maneira, o Helminthosporium turcicum 

passou a ser denam inado de E>:seroh il um turc icum (Pass. ) 

Leonard & Suggs (fase imperfeita) e Setosphaeria turcic:a 

(Luttrell) Leonard & Suggs (fase perfeita). 

CHAN e FAN (1986) trabalhando com isolados de 

Exserohilum turc:ic:um de milho e milho pipoca, estudando a 

morfologia, formai:~o da fase perfeita e hifa germinativa, 

observaram que os isolados formavam pseudotécios de 

Setosphaeria turcica em meio de cultura Sachs utilizando 
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fragmentos' de folhas de milho, comprovando dessa maneira, o 

trabalho de LEONARD e SUGGS(1974). Entretanto, em rela~~o 

ao tamanho dos conidios, estes foram similares mas, em 

relai::!(o ao tamanho dos conidióforos, estes foram 

significativamente diferentes, sendo o isolado do milho 

maior do que o do milho pipoca. 

MUCHOVEJ et a1i1 (1988) demonstraram em sua 

revis:!(o os critérios para separar as espécies Drechslera, 

Bipolaris e Exserohilum, através de chaves fornecendo 

caracteristicas dos conidios. Em rela~~oa Exserohilum 

turcicum, este foi classificado por possuir septo~ e os 

conidios n~o escurecidos; conidios retos ou ligeiramente 

curvos; conidios maiores que 18 um de di~metro, e menores 

que 150 um de comprimento; 

mais espessos que 25 um. 

conidios de colora~~o uniforme e 

No "Compendium of Corn Diseases (1976)" foi 

citado que os conidios de Exserohilum turcicum possuem cor 

verde-oliva a cinza, ligeiramente curvos, com hilo 

protuberante, e dimens~o de 20 x 105 u. 

ALCORN (1988) cita que as segrega~~es das 

espécies graminicolas em Drechslera, Bipolaris e Exserohilum 

n~o est~o sendo bem aceitas universalmente. Entretanto, 

atualmente, as espécies est~o sendo referenciadas em muitas 

revist~s como Exserohilum e dai sugere-se o uso da mesma. 
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Na revis:3:o, o autor descreve os critérios para a 

diferenciai=~o de Drechslera, Bipol,aris e Exserohilum segundo 

tipo do con1dio, hilo, germinai=~o, tubo germinativo, e 

ontogenia do septo_ 

2.2. Patogenicidade 

Desde o primeiro reconhecimento morfológico 

do isolado de Helminthosporium turcicum de sorgo (Shorghum 

vulgare Pers.), sendo idêntico ao isolado de Helminthosporium 

turcicum em milho (Zea mays L.), MITRA ( 1923) observou 

através da patogenicidade que o isolado de milho n~o 

infectava sorgo e vice-versa. Já em 1945, LEFEBVRE e 

SHERWIN, agruparam culturas de Helminthosporium turcicum em 

quatro:rai=as, sendo uma infectando capim Sud~o(Shorghum-

vulgare vara sudanense (Piper) Hitche) e sorgo Atlas; outra 

infectando capim Sud:3:o e milho; outra infectando milho e -, 

outra infectando sómente capim massambará (Shorghum 

halepense (L.) Pers.). 

ROBLES ( 1949) identificou duas rai=as de 

Helminthosporium turcicum com base nas rea~Ões em 10 

linhagens de milho. As rai=as 1 e 2 foram patogênicas ao 

milho entretanto, a selei=~o de milho de número 10 da América 

do Sul foi resistente a rai=a 2 e n~o a rai=a 1. Em rela~~o 



a gram1neas, 
8. 

as duas ra~as foram patogênicas a capim Sud~o, 

milho e, apresentando rea.~o imune com trigo e cevada. 

Em testes de inocula~~o cruzada envolvendo 27 

isolados conidiais de Helminthosporium turcicum com a 

linhagens de milho~ 2 variedades de sorgo e capim Sud~o~ e 

uma sele~~o de ccapim massambará~ ROBERT (1960) encontrou 

que os isolados diferiam na patogenicidade. Foi observado 

que os isolados de milho n~o infectaram variedades de sorgo, 

e os isolados de sorgo n~o infectaram o milho. Em rela~~o 

ao sorgo, capim Sud~o e capim massambará, foram citados nove 

tipos de rea.~es aos diferentes isolados. 

RODRIGUES e ULLSTRUP (1962) inocularam 21 

isolados de Helminthosporium turcicum em seedlings de sorgo 

(2 variedades>, capim Sud~o (2 variedades), capim massambará 

(1 variedade> milho (2 linhagens). Oito isolados 

produziram les~es tipicas no milho mas n~o no sorgo ; cinco 

atacaram sorgo mas n~o o milho; dois atacaram sorgo e capim 

dois atacaram milho e capim Sud~o e; quatro falharam 

em causar doen~a. Nenhum dos isolados foi c9paz de causar 

doen.a no capim massambará. Ficou ainda demonstrado no 

trabalho que a patogenicidade referente ao milho e sorgo 

está sob o controle genético dos hospedeiros. 
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BHOWMIK e PRASADA ( 1970) identificaram a 

presen~a de duas ra~as de Helminthosporium turcicum na 

India. Para isto, elaboraram uma inocula~~o cruzada 

envolvendo quatro isolados monoconidiais de Helminthosporium 

turcicum de milho; três isolados de sorgo; e; dois isolados 

de capim Sud~o com os hospedeiros de milho, sorgo, capim 

Sud~o e, capim massambará. Através dos resultados 

observaram a presen~a de dois grupos de ra~as sendo um grupo 

com os isolados de milho e capim Sud~o atacando os 

hospedeiros de milho, capim Sud~o e, capim massambará e, 

outro grupo com os isolados de sorgo patogênicos a todas as 

var iedades. 

Para a demonstra~~o de que a patogenicidade 

para milho e sorgo resulta de heterocariose e, de que há 

dois genes envolvidos, cada um especifico a um hospedeiro 

particular, MASIAS e BERGQUIST n974J caracterizaram 

através da forma Trichometasphaeria turcica Luttrell a 

heterocariose entre sorgo e milho, e homocariose entre 

mil ho, sorgo e capim massambará. Através destas 

observa~~es, os autores propuseram que os isolados de 

Trichometasphaeria turcica patogênicas sómente a um simples 

hospedeiro fosse denominado de "forma especial" enquanto, o 

termo "ra~atl 

fungos de 

especifico 

res istênc :ia. 

deveria ser reservado para os isolados de 

"forma espec ial .. virulentos a um cultivar 

do hospedeiro o qual carrega um gene de 
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BERGQUIST e MAS IAS (1974) relataram o 

aparecimento de uma nova ra~a de Trichometasphaeria turcica 

no Havai. Este isolado foi virulento em plantas de milho com 

o gene Ht, e avirulento em plantas com o gene Ht2, 

pertencendo assim a ra~a 2 de T~ tureica. Para resolver a 

compl e~·: idade em reI a~~o a espec ial izai:~o dos isolados de 

milho e sorgo perante os hospedeiros, os 

distinquiram a virulência em forma especial como T. 

f. sp. sorghi, e T. turcica f. sp. zeae. 

autores 

turcica 

A partir de 1974, vários autores adotaram a 

denomina~~o de Exserohilum turcicum (Pass) Leonard & Suggs e 

Setosphaeria turcica (Luttrell) Leonard & Suggs para as 

combina~ôes taxonOmicas envolvendo estágios conidial e 

ascógeno respectivamente, ao invés de Helminthosporium 

turcicum, e Trichometasphaeria turcica. 

Dessa maneira, HAMID e ARAGAKI (1975), a fim 

de el LIC idar a patogenicidade de Setosphaeria turcica, 

analisaram 23 isolados de milho, 13 isolados de sorgo, e 11 

isolados de capim massambará em inocula~bes cruzadas com 

hospedeiros de milho, sorgo e capim massambará. Dos 23 

isolados de milho, quinze foram virulentos ao milho; cinco 

virulentos ao sorgo e três virulentos a todos. Dos 13 

isolados de sorgo, um foi patogênico ao sorgo; oito ao capim 

massambará e sorgo, e quatro patogênico aos tres. Dos 11 

isolados de capim massambará, dois foram virulentos ao capim 

,massambaará e com indufLâo de "flecks" no sorgo~ e os outros 

nove isolados, virulentos a todos os hospedeiros. 
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destes resultados os autores sugeriram a pres~n~a de 3 

grupos de Setosphaeria turcica, sendo um como Setosphaeria 

turcica f. sp. zeae virulento ao milho; outro como 

Setosphaeria turcica f. sp. sorgh i virulento ao sorgo e 

capim massambará~ e o terceiro como Setosphaeria turcica f. 

sp. complexa atacando milho, sorgo e capim massambará. 

No "Compendium of Corn Diseases (1976) está 

citado que existem ra~as de Helminthosporium turcicum onde 

isolados de sorgo e capim Sud~o n~o infectam milho, e alguns 

isolados de milho infectam capim Sud~o. 

CHIANG et alii (1989) trabalhando com 16 

isolados de Exserohilum turcicum de capim massambará, e 

inoculados em hospedeiros de capim massambará e tres 

híbridos de sorgo, observaram que os isolados responderam 

diferentemente aos híbridos, sendo que todos apresentaram 

1 esÔes. Em rela~âo ao capim massambará, 12 isolados 

produziram lesôes necróticas. Dessa maneira, os isolados 

foram classificados em 4 tipos: virulentos a ambos 

hospedeiros; virulento ao capim massambará; virulento ao 

sorgo; e; ·fr acamente \/ irLll ento ou av irul ento a ambos 

hospedeiros. 

Em rela~âo ao milho, antes de 1960, a 

resistência poligênica foi o tipo de resistência utilizado 

no controle de Exserohilum turcicum. A partir de 1960, um 

número de fontes de genes dominantes conferindo resistência 
, 

ao fungo como Htl, Ht2 e Ht3 foram determinadas. Em 
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hib~idos come~ciais nos Estados Unidos tem sido utilizado o 

gene Ht1 (GEVERS,1975) , e os genes Ht2, Ht3 e Ht4 sómente 

utilizados em expe~imentos (LEONARD et alii, 1989). 

Dessa maneira, isolados de milho avirulentos 

a linhagens com gene Htl foram designados como ra~a 1; 

isolados vi~Lllentos a linhagens com gene Ht2 designado como 

ra~a 2 (BERGQUIST e MASIAS,1974); isolados de milho 

virulentos a linhagens com genes Ht2 e Ht3 designado como 

~a~a 3 (SMITH e KINSEY, 1980) ; isolados virulentos a 

linhagens de milho com gene Ht2, Ht3 e HtN foram descritos 

como ra~a 4 (THAKUR e LEONARD, 1989). 

Entretanto, LEONARD et alii {1989} propos uma 

nova designa~~o para as ra~as de acordo com os genes de 

resistência. Assim, isolados designados como ra~a 1 passam 

a ra~a 0, ind icando a perda de virul ênc ia em milho com genes 

Ht. A ra~a 2 se to~na ra~a 1 indicando ser virulento à Htl, 

e, as ra~as 3 e 4 tornam-se ra~a 23 e ra~a 23t~, 

respectivamente. 

2.3. Serologia 

A serologia vem sendo utilizada há algumas 

décadas na detec~~o de fitopatógenos ( fungos, bactérias, 

vírus), tendo import~ncia na identifica~~o e separa~~o de 

formas especiais e ~a~as fisiológicas de fungos, auxiliando, 

desta fo~ma, nos trabalhos de patologia. 
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TEMPEL ( 1957) ao tentar diferenciar formas 

especiais e ra.as fisiológicas de Fusarium o>:ysporum 

(Schl.) Sn. Hn. , imunizou coelhos por via 

intraperitonial, endovenosal' subcut~nea e intramuscular, 

utilizando ·diferentes prepara~bes de Fusarium. 

testes de microaglutina.~o, microprecipitinas e, 

Empregou 

de dupla-

difus~o em ágar. Em microaglutina~~o verificou que os 

microconldios aglutinavam fácilmente em tubos, mesmo na 

presen~a de soro normal, dificultando assim as leituras e 

impossibilitando o uso do método. Nos testes de 

precipitina, as rea~bes apareceram nos antissoros e n~o nos 

soros normais, havendo~ todavia~ muitas rea~bes cruzadas. 

Segundo TEMPEL, o método mais adequado para diferenciar 

formas especiais foi o de dupla-difus~o em ágar. A maioria 

dos antissoros n~o diferenciou as formas especiais, mas um 

antissoro preparado com cultura .liquida de Fusarium 

o>t ysporum f. 

oxysporum f. 

especificos. 

piei (Schl.) Sn. &: Hn., e outro com Fusarium 

1 up in i (Linf.> Sn. &: Hn. foram altamente 

BUXTON et aI i i { 1961> também procuraram 

separar formas especiais e ra~as fisiológicas de Fusarium 

oxysporum por métodos serológicos. Para isso imunizaram 

coelhos com esporos de Fusarium oxysporum Sch. f.cubense 

(E. F. SN. ) WR. Fusarium oxysporum f. piei 

desintegradas por processo de altern~ncia de temperaturas 
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(congelamento e aquecimento). Reagindo os antissoros com 

antígenos de 23 ra~as e formas especiais destes fungos, 

obtiveram sucesso na caracteriza~~o das mesmas. 

MADHOSIN6H (1964) comparando ser01ógicamente~ 

através de testeS de dup1a-difus~0 em ágar, tres-espécies 

do -gênero ·Fusarium (Fusarium oxysporum, Fusar-ium 

moni1iforme e, Fusarium s01ani >, observou rea~~es cruzadas 

entre elas, em adi~~o a linhas de precipita~~o com rea~~o 

especifica a cada uma delas. Foi verificada também uma 

maior proximidade entre Fusarium oxysporum e Fusarium 

moniliforme do que entre esses e Fusarium 50lani, 

estes de acordo com a taxonomia morfológica. 

dados 

GOODING Jr. 

Fomes annOSU5 (Fr) Kaarst, 

(1966) trabalhando com o fungo 

observou que através de rea~~es 

quimicas e centrifuga~~o ~iferencial, diminuia o número de 

linhas de precipita~~o nas rea~efes com antígenos 

purificados, em compara~~o com antigenos do extrato bruto do 

fungo. 

MORTON e DUI<ES ( 1966) ut il izando-se de 

métodos ser01ógicos demonstraram a s~para~~o das ra~as 1 e 2 

de Fusarium oxysporum f. sp. 1ycopersici (Sacc.) Synd. 

Hn.,após absor~~o dos antissoros com os antígenos 

heter-ólogos. 

AMOS e BURREL (1967), analisando 8 espécies 

do gêner-o Cer-atocystis, através de técnicas de aglutina~~o, 

gel difus~o e imunofluorescéncia, observaram a separa~~o e 

identifica~~o das espécies mor-fológicamente semelhantes. 
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Os primeiros trabalhos de serologia 

envolvendo fungos fitopatogênicos no Brasil, foram iniciados 

por FIGUEIREDO (1972). 

FIGUEIREDO (1972) identificou Ascochyta 

phaseolorum, através de serologiaempregando extratos de 

esporos como antígeno reagente, e antissoro obtido à partir 

dos conídios de Ascochyta através de injei:Oes 

intramuscul ares. 

Entretanto, FIGUEIREDO e NAMEKATA <1974> 

diferenciaram Ascochyta phaseolorum de outras espécies de 

Ascochyta morfológicamente semelhantes, através de técnicas 

como aglutinai:.o, precipitai:~o, imunodifus~o e absori:~o. Os 

autores, realizaram também estudos sobre a natureza quimica 

dos antígenos, e os resultados demonstraram a possibilidade 

de polissacarídeos serem responsáveis pela reai:~o especifica 

detectado nas paredes do fungo. Foi também verificado que 

os antigenos extraidos de esporos, produziam antissoros mais 

especificas do que antígenos extraídos de micélio 

(FIGUEIREDO et alii, 1977). 

TERANISHI et alii (1973) através de testes de 

dupla-difus.o em ágar, diferenciaram três espécies de 

Verticillium (Verticillium dahliae Reink. , Verticillium 

albo atrum e, Verticillium tricorpus (Isaac). 



I<IMATI ( 1975) imunizando coelhos 
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via 

intramuscular com suspensbes de esporos falcados de 

Colletotrichum obtidos da cana-de-a~úcar, milho e sorgo, 

emulsionados com adjuvante incompleto -de Freund, conseguiu 

identificar por dupla-difus~o em ágar o Colletotrichum 

falcatum Went., Colletotrichum graminicola f.sp.zeae Mess. 

Laf. e Mal. e, Colletotrichum graminicola f.sp.sorghi Mess. 

Laf. e MoI. 

ALBA et alii (1976) continuando os estudos 

iniciados por FIGUEIREDO (1972), estudaram a especificidade 

de antigenos externos e internos dos conidios de Ascochyta 

phaseolorum, perante antissoros obtidos à partir de 

suspensbes de esporos. Os autores observaram que os 

primeiros anticorpos produzidos no curso da imuniza.~o, s~o 

especificos para antígenos externos. 

GERALDI e KIMATI (1982) verificaram que 

isolados de Colletotrichum gramin1cola do trigo, eram também 

patogênicas à cultivares de centeio e cevada, mas n~o 

afe~avam o milho, sorgo e aveia. Através da sorologia 

evidenciaram que Colletotrichum graminicola do trigo é 

distinto dos isolados da cana-de-a~úcar (c. gramin1cola 

f.sp.sacchari) e sorgo (C. graminicola f.sp.sorghi). Dessa 

maneira, foi sugerido pelos autores a designa~~o de forma 

especial secalis, para os isolados de Colletotrichum 

graminicola do trigo, centeio e cevada. 
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GHINI e KIMATI (1985) , verificaram a 

ocorrência dos fungos Botrytis squamosa Walker, Botrytis 

allii Munn e, Botrytis cinerea PerSa associados à queima das 

pontas e crestamento de infloresc@ncias de cebola, em 

regi~es dos Estados de S~o Paulo e Santa Catarina. Através 

da morfologia, espectro de hospedeiros e serologia puderam 

verificar as diferen~as entre as três espécies estudadas. 

IGARASHI (1984), analisando 33 isolados de 

Colletotrichum spp. de diferentes cultivares de morango, 

verificou a ocorrência de resistência ao fungicida Benomil, 

em 27 destes. Através da sorologia, foi poss1vel demonstrar 

a ocorrência de diferen~a significativa entre estes 

isolados, bem como por meio de patogenicidade e morfologia. 

CENTURION (1985> estudando a distin~~o 

sorológica entre isolados de Fusarium moniliforme varo 

subgl utinans da cana-de ..... a~úcar e abaca>: i, n~o observou 

nenhuma diferen~a, podendo ser pelo fato destes fungos, 

serem realmente indistingu1veis serológicamente ou pela n~o 

adequa~~o da metodologia. 

o teste utilizado na maioria dos trabalhos, 

envolvem o de dupla-difus~o em ágar, embora esta metodologia 

pode às vezes fornecer resultados n~o satisfatórios, pelo 

elevado número de linhas de precipita~~o ou pela ausência de 

rea~~o. A ausência de rea~~o, é às vezes devido ao fato de 
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possuir baixa concentra~~o de proteína no antigeno ou no 

anticorpo~ sendo esta n~o detectada no teste de dupla-

difus~o~ e sOmente observada através do teste de ELISA 

(Enzyme-linked-imunnosorbent assay). 

por CLARI< 

proteína/ml, 

proteína/ml., 

por vários 

O teste de ELISA ou imunoenzimático adotado 

e ADAMS (1977) , detecta de 1 a 10n9 

enquanto o de dupla-difus~o de 2 a 20ug 

de 

de 

sendo atualmente empregado o teste de ELISA 

pesqu isadores, pela alta especificidade que 

apresenta (VOLLER et alii, 1979). 

CASPER e MENDGEN (1979), adotaram o teste de 

ELISA~ a fim de estimar quantitativamente o fungo 

Verticillium lecanii em folhas de trigo infectadas com 

ferrugem (Puccinia striiformis), sendo impossível através de 

outro método. 

MOHAN (1989), analisou através do teste de 

ELISA a presen~a de Phytophthora fragariae em morango, além 

da observa~~o de rea~~o cruzada com espécies de Pythium. 

As rea~~es cruzadas desapareceram após fracionamento dos 

e~·:tratos de raizes de Fragaria vesca, infectadas com 

P.fragariae~ em coluna de afinidade. 

HAF:RISON et aI i i (1990) quantificaram 

Phytophthora infestans no tecido foliar de batata através do 

teste de ELISA, utilizando antissoro obtido do micélio do 

fungo, e antígeno extraído de folhas de batata infectadas 

com Phytophthora infestans. 
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Outros trabalhos em que foi utilizada esta 

técnica com grande sucesso foi relacionado com antígeno 

comum como é o caso de ALBA et alii ( 1973, 1983,1985) 

trabalhando com Hemiléia vastatrix e, ALBA e DEVAY ( 1985) 

trabalhando tom Phytophthora infestans e batata. ~ 

2.4.Eletroforese 

2.4.1.Enzimas e proteínas 

A possibilidade de se usar a técnica de 

eletroforese a fim de separar proteínas extraidas de 

microorganismos, com o objetivo de identificá-los a nível 

especifico e subespecífico, tem nos últimos anos chamado a 

aten~.o de um grande número de pesquisadores. 

CHANG et alii (1962) analisaram proteínas 

solúveis e>:traidas de Neurbspora em eletroforese de papel, 

geI de amido e gel de poliacrilamida. O melhor resultado 

foi visualizado em geI de poI iacrilamida apresentando bandas 

iguais para Neurospora sitophilia Falkl' Neurospora 

intermedia Falk e, Neurospora crassa Falk. Sómente;> para um 

mutante da Neurospora crassa apareceu uma banda de proteína 

a mais, diferenciando assim mutantes dentro de Neurospora. 

de amido, 

Phytophthora 

c i trophthor a 

CLARE e ZENTMYER (1966) trabalhando com gel 

separaram as proteínas de três 

cinnamomi Rands, um de 

(R.E.Sm. ~( E. H. Sm. ) Leonian, 

isolados de 

Phytophthora 

um de 
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Phytophthora palmivora (But 1.) But 1. Através da colora~~o 

para prote ina total os padrOes eletro+oréticos foram 

similares para todas as Phytophthora. Em rela~~o a 

atividade enzimática da peroxidase entre os 3 isolados de P. 

c innamomh ~"e entre os isolados de P. palmivora, '"os padrOes 

foram' idént icos. Para P. citrophthora sómente a 'enzima 6-

fosfogluconato deidrogenase apresenta padrao idéntico entre 

os isolados. Entre as espécies +oi observada di+eren~a nos 

padrOes enzimáticos existindo uma pequena similaridade entre 

padrOes de peroxidase. 

GILL e POWELL (1968) procuraram analisar 

proteínas de 8 isolados de diferentes ra~as fisiológicas de 

Phytophthora fragariae Hickman~ e um isolado de P.cactorum 

<Leb & Cohn) Schroet através da eletroforese em disco de gel 

de poliacrilamida. o padr~o protéico da P. cactorum, f o i 

diferente em rela~~oa P.+ragariae .entretanto, entre os 

isolados de P. fragariae n~o foi possível observar diferen~a 

entre ra~as ou biótipos. Os autores sugeriram que a n~o 

diferencia~~Q de ra~as através desta técnica, foi atribuída 

a possibilidade de que r~~as seja o resultado de resposta do 

hospedeiro ao fungo. 

A mesma técnica foi adotada para Fusarium. 

MEYER e RENARD (1969) analisaram proteína total e esterase 

de F. oxysporum f.sp.elaeidis Toovey e, F .~ ox ysporum 

f.sp.melonis Snyd e Hans. Para esses dois fungos foram 

encontrados padrbes muito diferentes, sugerindo n~o-válida a 

técnica para a identifica~~o. o mesmo foi observado por 



21. 

GLYNN e REID (969) trabalhando com 33 isolados de F. 

o>: ysporum spp •• 

SHIPTON e MCDONALD (1970) observaram padr~es 

eletroforéticos 'de proteínas extraídas de Drecrrsl-er-a 

erythrospilum (Drechs.) Shoem. Drechslera teres (Sacc.) 

Shoem. Os padr~es apresentaram poucas diferen~as entre si e 

foi sugerido n~o próprio para o estudo taxonOmico. 

ZENTMYER 

A 

(978) 

partir dessas controvérsias, 

procuraram reinvestigar a 

GILL e 

separa~~o 

eletroforética em disco das proteínas e>:traldas de 

Phytophthora~ envolvendo um grande numero de isolados de 

Phytophthora cinnamomi~ e Phytophthora cactorum obtidas de 

diferentes regieJes e hospede iros. Os resultados, 

demonstraram que as proteínas extraídas do micélio de 30 

isolados de Phytophthora cinnamomi e cinco de Phytophthora 

cactorum~ apresentaram 22 a 26 bandas respectivamente, e com 

valores de corrida diferentes. Dessa maneira, os autores 

concluíram qLle, a técnica eletrofcrética poderá ser 

integrada a outras tét::nicas para uma precisa ident if ica~~o 

da espécie do género de Phytophthora. 

BURDON e MAHSHALL ( 1981> anal i sar '?,m 11 

espécies diferentes de Puccinia Pers, e trés formas 

especiais de P. P. recondita e P. coronata, 

1 euc ina através da análise de enzimas esterase, 



aminapeptidase, glutamato o~-: aI oacetato transaminase, 

menadione redutase, malato deidrogenase, fosfoglucose 

isomerase, fosfoglucomutase) por eletroforese. Comparando 

as 11 espécies diferentes (P. chondrillina Bubak and Syd.; 

P. coronata Corda f.sp.avenae Erikss; P. graminis Pers. 

f.sp. avenae Erikss. and Henn.; P. heI ianth i .. Schw. ; P. 

hieracii (Roehling) Mart.; P. menthae Pers.; P. oxalidis 

Diet and Ell.; P. recondita Rob. Desm.f-.sp. tritici 

Erikss and Henn.; P. sorghi Schw.; P. striiformis Westend; 

P. versicolor Diet and Holw.) foi observado que poucas 

bandas enzimáticas s~o comuns a duas ou mais espécies. O 

grau máximo de similaridade foi de 12% para P. coronata, P. 

recondita e P. helianthi enquanto que~ para outra Puccinia 

foi de 3,7% a similaridade. Para as formas especiais de P. 

graminis (f.sp.tritici Erikss and Henn; f.sp. ~avenae; f.sp. 

secalis Erikss·and Henn); de P. recondita (f.sp. trit ici; 

f.sp. recondita;f.sp. bromina Erikss) e, de P. coronata 

(f. sp. avenae; f.sp. festucae Erikss; f.sp. 1011i Erikss) a 

similaridade entre bandas enzimáticas foi maior, isto é, 

49,2'% para P. coronata, 33,3'% para P. graminis e 7,1% para 

P. recondita. Os resultados mostraram que diferen~as na 

eletroforese entre espécies ou formas especiais de Puccinia 

podem ser consideradas para estudo taxonOmico (BURDON et 

a 1 i i 1982, 1983) . 



ALFENAS et alii (1984), trabalhando com 5 

isolados de Cryphonectria cubensis (Bruner) Hodges, 

analisaram os padr~es eletroforéticos de prote1nas e 

isoenzimas em gel de poliacrilamida. Diferen~as em 

esterase, pera>: idase, fosfogl ucomutase e he>!oquinase foram 

detectad~s nos isolados do Hava1, Brasil e Afr ica. o mesmo 

foi observado para proteínas. As diferen~as coincidiram com' 

a virulência dos isolados em Eucaliptus pellita. 

HO et alii ( 1985) analisaram formas 

patogênicas e saprófitas de Fusarium oxysporum através da 

eletroforesea fim de determinar se podem ser distinquidas. 

Foi observado que padr~es de proteína e esterase n~o podem 

ser utilizados para a distin~~o devido a sua similaridade. 

Segundo LU e GROTH (1987), o estudo das 

isoenzimas através de eletroforese tem sido utilizada em 

três áreas distintas: a) na taxonomia :de patógenos; b) na 

melhor interpreta~âo da bioquímica a n1vel da intera~~o 

planta-patógeno; c) na caracteriza~~o da popula~~o genética 

dos fungos (BURDON e ROELFS, 1985). 

LEUNG e WILLIAMS <1986} analisaram o 

polimorfismo enzimático de Pyricularia oryzae Cavara~ 

isolado de 350 amostras de arroz e de 34 gramíneas, através 

de 12 sistemas enzimáticos encontrando-se 18 bandas. Em 

rela~âo ao aspartato aminotransferase, fumarase-1, fumarase-

malato dehidrogenase-l, malato dehidrogenase-2, xantina 

glutamino-pirúvico transaminase e, alfa-

E' erase , n~o houve varia~âo. Entretanto, lactato 
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dehidrogenase-l, e lactato dehidrogenasé-2 mostraram 

diferen~as em rela~~o a ausência de bandas para os isolados 

de arroz. Dessa maneira, os isolados de arroz e gram1neaas 

foram separados em dois grupos. 

Segundo BOSLAND e WILLIAMS(1987) , as 

isoenzimas podem ser utilizadas no estudo por serem 

consistentes no individuo, n~o sendo afetadas por fatores 

ambientais, demonstrando assim uma considerável diferen~a 

entre popula~~es de individuos diferentes. Dessa maneira, 

cada locus de uma enzima pode ser usada como fonte 

independente para informa~~o taxonOmica. Os autores 

trabalharam com 123 isolados de Fusarium O}!ysporum 

(Schl ect) , a fim de determinar n~o só o polimorfismo 

enz imát ico, mas a interrela~~o com patogenicidade e 

compatibilidade vegetativa. Dos isolados, ,103 foram 

patogên icos em um OLI ma is cul t ivares de cruc1feras. Em 

rela~~o ao polimorfismo enzimático foram encontrados 

padr~es em concordância com a compatibilidade vegetativa. 

Foi sugerido assim, que Fusar ium oxysporum f.sp. 

conglutinans ficasse dividido em 3 formas especiais: 

Fusarium oxys~orum f.sp. conglutinans pertencente a B. 

oleraceae; b) Fusarium o>:ysporum f.sp. mathiol i pertencente 

a Mathiola incana; c) Fusarium oxysporum f.sp. raphani 

pertencente a Raphanus sativus. 



LU e GROTH (1987) analisaram o padr~o 

enzimático em gel de poliacrilamida de 12 isolados de 

Uromyces appendiculatus (Pers) Unger, envolvendo 20 enzimas. 

Dos isolados, 5 foram idênticos dentro do sistema 

enzimático, enquanto que 4, diferiram apenas 9'l.,sendo estes 

produtores de teliosporos, e os outros 3n~0 produtores de 

teliosporos, apresentaram-se diferentes no padr~o 

isoenzimático. Foi sugerido a espécie ser heterogênea, pois 

parece ter 3 grupos de isolados na mesma amostra. 

SZECSI e TOTH (1987) compararam 19 isolados 

de Chaetomium aureum (Ames), através da análise 

isoenzimáticae eletrofocaliza~~o das esterases. Dentre os 

isolados, Chaetomium aureum e Chaetomium trilaterale, foram 

eletroforéticamente iguais, enquanto que isolados de 

Chaetomium confusum, Chaetomium humicola, Chetomium 

rubrogenum e Chaetomium tr il aterale, n~o foram 

distinguíveis. Dessa mane.ira, certas bandas de esterase, 

foram utilizadas como marcadores de diagnóstico para 

diferenciar as espécies de Chaetomium. 

JUNQUEIRA et alii (1987) analisaram os 

padrôes enzimáticos de 7 isolados de Microcyclus ulei 

(P.Henn.) Y. Ars, com diferentes níveis de virulência em gel 

de poliacrilamida. As enz imas coradas foram pero}~ idase, 

beta-esterase, malato desidrogenase, lactato desidrogenase, 

beta-glicosidase, pol ifenoloxidase, álcool desidrogenase, 

fosfatase alcalina~ tetrazol ium oxidase e hexoquinase. Os 



padrbes de esterase, 
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peroxidase e lactato desidrogenase, 

diferenciaram respectivamente para 6,4 e 5 isol ados. As 

enzimas malato desidrogenase e hexoquinase diferenciaram 

respectivamente para 2 e 3 isolados. As enzimas beta-

glicosidade, polifenolox idase, ál cool desidrogenase 

fosfatase alcalina, apresentaram baixa resolu~~onos 9~is. 

Sómente um isolado HM1 foi avirulento, e n~o esporulante, 

tendo padrbes enzimáticos diferentes dos demais isolados. 

Os resultados mostraram uma correla~~o entre virulência dos 

isolados de M. ulei, e seus padrbes isoenzimáticos. 

ZHU et alii (1988) analisaram a variabilidade 

genética intraespecifica, através de isoenzimas do fungo 

ectomicorr1zico Suillus tomentosus (Kauffm.) Singer, Snell & 

Dick, envolvendo 43 isolados e 8 enzimas. Foi observada a 

presen~a de 21 bandas no sistema enzimático representando 13 

locus onde seis 10cus s~o polimórficos, comparando as 

isoenzimas com o local do isolamento. Duas principais 

conclusbes foram dadas: a) existe uma varia~ao genética 

intraespecifica em regibes entre e dentro da floresta; b) a 

varia~~o é maior entre as regibes de floresta do que dentro 

da floresta. 

ADAS!<AVEG et aI i i ( 1988) compararam seis 

espécies de Pythium através da focaliza~ao isoelétrica. No 

pH 4-8 foi observado entre as seis espécies, uma OLt mais 

bandas distintas em adi~~o as comuns. Entre os isolados de 

cada espécie foi ob~ervada pequena varia~~o. 
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TUSI<AN e WALLA ( 1989) , trabalhando com 

Peridermium harknessii Moore, e Cronartium quercuum (Berk) 

Miyabe ex Shirai f.sp. banksianae analisaram as isoenzimas 

envolvidas na identifica~~o destes fungos, através de 

eletroforese em gel de amido. Foi encontrada uma diferen~a 

para catalase e fosfoglucomutase, podendo os dados serem 

interpretados como heterogêneo, homozigoto para Peridermium 

har kness i i, 

quercuum. 

e heterogêneo e heterozigoto para Cronartium 

2.4.2. DNA 

Para a elucida~~o de mecanismos envolvidos na 

patogênese do fungo e no estudo da variabilidade, est~o 

sendo aplicadas técnicas modernas de genética molecular 

envolvendo DNA <LEONG e HOLDEN, 1989)w 

Entre as técnicas para obten~~o do DNA 

recombinante, é destacado: a) prepara~~o de amostras de DNA 

puro; b) corte de moléculas de DNA; c) análise dos 

fragmentos de DNA de acordo com o tamanho; d> liga~~o· de 

moléculas de DNA; e) introdu~~o de DNA em células 

hospedeiras; f) identifica~~o e sele~~o de células que 

contém moléculas do DNA recombinante { BRO"'JN ~ 1986; CASTRO~ 

1990) • 
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A pesquisa do DNA recombinante em 

fitopatógenos, já existe para certos gêneros. Transformai:~o 

genética já foi obtida para Ustílago maydis~ Aspergillus 

n idulans, e Nectr ia haematoc:occ:a (LEON8 e·· HOLDEf\h 1989) , 

abrindo desta forma, o caminho para o desenvolvimento de 

métodos para a análise molecular refinada, 

genética destes fungos. 

e manipulai::!!o 

Para a análise do DNA mitocondríal, ou dos 

fragmentos de DNA, obtidos pelo uso de enzimas 

endonucleases, ou por uso de marcadores RFLP. (fragmentos de 

restrii:âo)~ utiliza-se a técnica de eletroforese em gel de 

pol iacr il am ida, 

entre fungos. 

ou agarose para determinar a diferenciai:~o 

MANICOM et alii (1987) analisaram espécies de 

Fusarium utilizando o DNA e fragmentos de restri':~o (enzima 

Hind 111), observando em eletroforese padr~es diferentes 

entre isolados de Fusarium oxysporum, 

espéc ies. 

distinquindo assim as 

HULBERT e. MICHELMORE (198B) trabalhando com 

Bremia lactucae, analisaram 25 isolados de diversos locais 

através da técnica do DNA, com fragmentos de restrii:~o. 

Dessa maneira, isolados da Europa apresentaram-se diplóides, 

enquanto que isolados da Austrália, Jap~o e Califórnia foram 

poliplóides. 
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O'DELL et aI i i ( 1989) isolaram DNA 

cromossÔmico de Erysiphe graminis de Candole~ isolado de 

trigo~ cevada, arroz e aveia com o objetivo de discriminar 

os isolados para o melhor controle da doen~a. Foram 

observadas diferen~as entre isolados de sorgo, trigo~ aveia 

e cevada, indicando presen~a de sitios diferentes para a 

restri~~o, demonstrando serem formas especiais. 

Já em 1990, BROWN et alii, apresentaram em um 

dendograma, a separa~~o de 97 isolados de E.graminis f.sp. 

hordei (Candole) uma vez que demonstraram diversidade no 

tamanho do DNA. 

GOBBI et aI i i (1990) DNA 

mitocondrial de Cryphonectria parasitica (Murr) Barr, a fim 

de examinar a migra~.o entre isolados compat~veis. O 

tamanho do DNA mitocdndrial foi avaliado em 144Kb~ A 

migra~~o foi examinada por hibridiza~.o, sendo observado que 

n~o ocorre migra~~o na presen~a de anastomose de hifa. 
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3.MATERIAIS E METODOS 

o trabalho foi desenvolvido nos laboratórios 
~ 

e casa-de-vegeta.~o da Se~~o de Bioquímica Fitopatológica do 

Instituto Biológico de S~o Paulo. 

3. 1. Mater ia 1S 

3.1.1. Patógeno 

Os isolados de Exserohilum turcicum 

ut il izados . no presentetrabalho9 foram obtidos por 

isolamento a partir de folhas de milho, capim e sorgo 

natLtr aI ment e infectadas, oriundas da ESALQ de Piracicaba; 

do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa; da Firma AGROCERES 

S/A de Jacarézinho,Pr.; e; do Centro Nacional de PesRuisa de 

Milho e Sorgo de Minas Gerais (Tabela 1). O isolado n.3 

proveniente dos Estados Unidos foi obtido junto a Micoteca 

da Se~~o de Micologia Fitopatológica do Instituto Biológico 

de S~o Paulo enquanto que, o isolado de n.l foi obtido 

junto a cole~~o da Se~~o de Bioquímica Fitopatológica do 

mesmo Instituto, ambos mantidos em água destilada estéril. 

o isolado dE '.7 foi proveniente da ESALQ, e primeiramente 
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Tabela 1: Rela~~o dos isolados de Exserohilum turcicum 

ut il izados. 

ISOLADOS HOSPEDEIRO PROCEDENCIA DATA DO 
ISOLAMENTO 

1 Milho Piracicaba,SP. 30/8/86 BqF-85 

2 Milho CNMS, MG. 20/11/89 

Milho Purdue University 26/6/72 IB31/72 

4 Milho Piracicaba,SP. 5/8/89 

5 Capim Massambará Piracicaba,SP. 5/8/89 

6 Capim Massambará Nova Odessa,SP. 15/8/89 

7 

8 

Milho Piracicaba,SP. 
ESALQ 

Capim elefante Nova Odessa,SP. 
var.Taiwan A-144 

1/10/89 

9 Capim massambará S~o Paulo 3/10/89 

10 Milho DOLlrados~MS 1/8/89 

11 Milho 9ta.Cruz Palmeiras 1/8/89 

12 Milho Jacarézinho,PR. 1/10/89 

1" '-' Milho Castro,PR. 1/10/89 

14 Milho Pato Branco,PR. 1/10/89 

15 90r90 CNMS,MG 20/11/89 

16 90r90 CNMS,MG 2/12/89 



passado para a plànta de milho e reisolado. 

3.1.2. Plantas 

As sementes de milhoAG-64A e de sorgo AG-C-

87.2791 foram fornecidas pela-Firma de Sementes, Agroceres 

S/A de Capinópolis, PRo e, as de capim massambará pela Se~~o 

de Forrageiras do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Isolamentos de Exserohilum turcicum 

Os isolamentos foram realizados à partir de 

folhas de milho, sorgo e capim massambará, coletados de 

plantas de campo naturalmente inTectadas, . apresentando 

lesôes caracter1sticas do fungo Exserohilum ;turC::icum .. 

As partes das folhas foram colocadas em 

placas de petri, em c~mara úmida, a temperatura ambiente 

durante 24-48 horas de escuro, sendo observado grande 

número de conidios. Os con1dios foram transferidos 

assépticamente, com auxilio de um microscópio esteroscópio 

e, uma pipeta Pasteur bem fina à superficie de ágar-água 

2%. Após o desenvolvimento da cultura, o fungo foi repicado 

para placa de petri contendo diferentes meios de cultura. 
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As culturas foram preservadas em tubos contendo meio 

inclinado de BAD e água destilada estéril e mantidas a 

temperatura ambiente (FIGUEIREDO, 1967). 

3.2.2. Estudos sobre alguns aspectos da 

fisiologia de Exserohilum turcicum 

3.2.2.1. Determina~~o da idade ideal da 

cultura para esporula~~o. 

Para a determina~~o da idade mais adequada 

foram empregados dois meios de cultura 

sendo batata-ágar-dextrose <BDA) e lactose-caseina 

hidrolisada (LCH). 

~eiQ de La~tQ~e=Ca~eloa Hidccliaada 
(TUITE, 1969) 

37~59 de Lactose (marca Merck), 39 
Hidrolisada (marca Si9ma)~ 19 de KH 

2 
Merck) , 0,59 de M9S0 (marca Merck), 

4 

de 
PO 

4 

Caseina 
(marca 

2 ml de 

microelementos~ 15g de ágar Difco foram dissolvidos 
em 1 litro de água. O pH foi ajustado para pH=6, 
autoclavado, e distribuído em placas de petri em 
ambiente estéril. 

Microelementos: 723mg de nitrato de ferro com 9 
moléculas de água + 439mg de sulfato de zinco com 7 
moléculas de água + 203m9 de sulfato de manganês 
com 4 moléculas de água. 
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For-am utilizadas placas de petri (marca 

Pyr-ex) de 10cm de diàmetr-o e 2cm de altura contendo os meios 

na r-az~o de 20ml por- placa. As r-epicagens foram feitas 

ut il iz ando-se como inóculo conidios dos isolados de 

Exserohilum turcicum com 8 dias de crescimento nos próprios 

meios de BDA e LCH. Em rela~~o aos 2 isolados (n. 1 e 3 

Tabela 1) mantidos em á'gua, os discos foram retirados e 

colocados pr-imeir-amente nos meios até a forma~~o de 

conidios. Os con1dios foram retirados por meio de uma 

pipeta Pasteur- bem fina e, transferidos par-a o centro das 

placas empregando-se 14 placas para cada isolado e meio. As 

placas, assim pr-epar-adas, for-am colocadas em câmara BOD com 

temper-atura contr-ol ada de 25.> +/- 19 C e escuro. 

Par-a a medida do diàmetro médio da cultura, a 

primeir-a leitur-a foi realizada dois dias após a repicagem 

sendo depois feita diáriamente. Para a esporula1i:~o,.tomou-

se como idade m1nima o teste de culturas de 6 dias até o 

máximo de 9 dias. Os conidios foram removidos do substrato 

com auxilio de 5 ml de água destilada estéril + 0,05% de 

Tween 20 poli-oxietileno sorbitan monolaurato, Sigma 

Chemical Co.), filtr-ados em gaze para a elimina~âo de restos 

de meio de cultura e peda~os de micélio e, contados no 

hematOcitometr-o (Impr-oved Newbauer- 1/400 SQ. MN. 1/10mm deep 

ultr-aplane) • 



3.2.2.2. Oetermina~~o da esporula~~o com o 

número de repicagens 

Para esta medida também foram utilizados os 

dois meios BOA e LCH. Dessa maneira, isolados mantidos em 

água destilada estéril (discos com 5mm de diâmetro em meio 

BOA e LCH) , foram colocados em placas de petri de lOcm de 

diâmetro e 2cm de altura contendo os meios na raz~o de 20ml 

por placa. Após a cada 10 dias foram realizadas as 

repicagens até completar 14 repicagens. As placas foram 

transferidas para câmara BOO com temperatura controlada de 

25Q+/- 1QC e escuro. 

A esporulai:~o foi medida aos 8 dias 

util izando-se 3 placas/isolado/meio. Os conldios foram 

removidos do substrato com auxilio de 5 ml de água destilada 

estér il + 0,05% de Tween 20 e filtrados em gaze. As 

su~pensbes assim obtidas foram contadas no hematOcitometro. 

Este item n~o foi realizado com o isolado número 3 por 

apresentar baixa eesporulai:~o em rela~~o aos outros. 

Após um per iodo de 3 meses de permanência 

dos isolados em água destilada estéril, alguns vidros foram 

abertos, ·repicados e, analisados quanto a esporula~~o. 
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3.2.2.3. Determina~~o da fonte de 

carboidrato ideal para 

esporula~~o e/ou crescimento 

Foram utilizadas três fontes de carboidrato 

(I actose, glicose e sacarose) na quantidade de 0,5% em pêso 

e incluidos no meio minimo descrito por PONTECORVO (1953) 

baseado em : 

NaNO -5g; KCI -0,5g ; MgSO .7H O -0,5g; FeSO .7H O 
4 2 4 2 

-lmg; 

Agua 

I<H PO - 3,8mg; 
2 4 

ZnSO .7H O - lmg ; 
4 2 

1 litro; + fontes de carboidrato. 

Agar Difco - 15g; 

O meio após autoclavado, foi transferido para 

placas de petri estéreis de 10cm de diametro x 2cm de altura 

na quantidade de 20 ml/ placa. 

Con1dios cresc idos em meio minimo sem 

carboidrato foram transferidos após 10 dias a outra placa 

contendo também meio m1nimo sem carboidrato. Sómente após 

10 dias os conidios foram finalmente transferidos para 

placas contendo meio minimo e carboidratos. Foram reafizadas 

3 placas/fungo/meio e duas repeticOes. Após 8 dias da 

repicagem procedeu-se a medida do diametro médio das 

cul turas e, o cálculo da esporula~âo, realizado conforme 

item 3.2.2.1. Em rela~âo ao isolado n.3 nâo foi possível 

realizar esta fase pelo motivo de baixa esporula~âo no meio 

s·em carbo idt- a'to. 
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3.2.2.4.Tamanho dos conidios 

Isolados de E>:seroh il um turcicum foram 

repicados para placas de BDA e mantidos à temperatura 

controlada de 259+/- 19C, no escuro, durante 8 dias. Após 

esse per iodo os conidios foram removidos do substrato com 

auxilio de 10ml de água destilada estéril + 0~05% de Tween 

por placa. 

estér il e, 

Em seguida a suspens~o foi filtrada em gaze 

colocada em l~minas de microscópio sendo 

observados quanto a ontogênia do septo, determinado o 

tamanho médio dos conidios com auxilio de uma ocular 

micrométrica, em microscópio Leitz-SM-lux sob aumento de 

400X (objetiva 40, ocul ar 10X-Periplan GF 10X Leitz-

Wetz I ar). Foram realizadas 50 medidas para.cada isolado 

em três repeti~ôes, medindo-se a maior e a menor dimens~o, 

as quais foram consideradas como comprimento (C) e di~metro 

(D), respectivamente. As fotomicrografias foram obtidas com 

uma c~mara 

com fator 

automát ico, 

Leitz VARIO-ORTHOMAT de formato pequeno (24X36mm 

0,32), ocular VARIO (12,5X) e fotOmetro 

acoplados ao microscÓpio Orthoplan da Leitz. 

o filme utilizado foi FUJICHRO!'1E 100 ASAS, "daylight". 



3.2.3. Patogenicidade 

3.2.3.1.Prepara~~0 da suspens~o de conidios 

Os conldios foram removidos da superficie do 

substrato BOA, até a sétima repicagem, após 8 dias de 

crescimento com "auxilio de uma al~a de vidro e 5ml de água 

dest il ada~1?stér i1 + 0,05% Tween 20. Apó. filtragem, o 

número de conidios foi calculado com auxilio de um 

hematocitOmetro (Improved Newbauer 1/400 SQ. MN. 1/10mm deep 

ultraplane) e ajustado para 10.000 conldios/ml. (PEDERSEN et 

alii,1986; THAKUR et alii~1989). 

3.2.3.2. Cultivo do milho, sor90 e capim 

massambará 

As sementes de milho, sor90 e capim foram 
3 

colocadas para germinar em sacos plásticos <900cm ) contendo 

terra adubada, a raz~o de 8 sementes por saco. o mater ial 

foi mantido em casa-de-vegeta~~o"até autil iza~~o no estádio 

de 4 a 5 -foI has. 

3.2.3.3. Inocula~~o das plantas 

16 plantas de cada variedade (8 plantas por 

repeti~~o) foram inoculadas com os isolados de Exserohilum 

tLlrc iCLtm, por aspers~o, utilizando um aspersor de vidro e 

tendo como agente propulsor o gás nitrogênio (N } , numa 

press~o de 0~25 bars. A suspens~o foi aspergida a 40cm de 

distância da folha, na tentativa de manter a maior 

homogenidade da dispers~o da suspehs~o de conidios 

na foI ha. 
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Após inocula~âo, as plantas foram incubadas 

16 horas em c~mara úmida (100% UR), escuro e 22QC (THAKUR et 

aI i i. , 1989) • Em seguida, as plantas foram transferidas 

para casa-de-vegeta~âo, e mantidas sob condi~bes de 

temperatura e luminosidade ambiente, até o aparecimento de 

lesôes. A avalia~~o foi feita segundo uma escala de notas 

como: 

0- Plantas com ausência de sintomas visiveis 

1- Presen~a de pequenas lesbes cloróticas de formato 

alongado [rea~âo tipo Resistente segundo BHOWMIK e PRASADA 

(1970) e, FROSI e BALMER (1980a)]. 

2- Presen~a de lesôes necróticas de formato alongado 

ao longo das nervuras e tamanho variável. Ausência de 

murchamento. [rea~âo tipo Medianamente Resistente segundo 

BHOWMIK e PRASADA (1970) e FROSI e BALMER (1980a)]. 

3- Presen~a de le~es necróticas, murchamento e sêca na 

parte distaI das folhas contendo lesbes (rea~~o tipo 

Suscet1vel segundo BHOWMIK e PRASADA (1970> e FROSr e BALMER 

(1980a) ]. 

4- Presen~a de folhas totalmente sêcas e plantas com 

sintoma de murchamento total. 
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3.2.4. Eletroforese 

3.2.4.1. Crescimento dos isolados de Exserohilum 

turcicum em meio líquido 

Os isolados de Exserohilum· turcicum foram 

cultivados em meio liquido com o objetivo de ~xtrair 

proteinas e analisar o perfil eletroforético. 

Para isto, 5 erlemeyers de 125ml, contendo 

30ml de meio liquido de batata-dextrose, foram inoculados 

com cada isolado de Exserohilum turcicum. A repicagem foi 

feita empregando-se um cilindro de 5mm de diâmetro de meio 

de cultura BAD contendo o fungo, retirados por meio de um 

furador de rolhas, da parte periférica da cultura. Os 

erlemeyers assim preparados foram mantidos em câmara de aOD 

com temperatura de 259+/- 19C durante 10 dias. 

Após o período de incubai:~o, o micélio 

contido em cada frasco foi colhido separadamente, por 

filtra~~o das culturas em funil Buchner, e, papel de filtro 

Os micélios foram (Whatmann n.1) préviamente pesados. 

lavados com água destilada estéril, secados a temperatura 

ambiente e, pesados, obtendo-se o peso fresco (PF.). Para 

a obten~~o do peso seco (PS.) dos micélios, vidros pequenos . 

de penicilina foram tarados, após manuten;;:ao a sd?c durante 

24hor-as, sendo depois, colocados nos vidros uma certa 

quantidade de PF., e incubados na estufa à soOC, até obter o 

peso constante (GARRAWAYe EVANS, 1984). 
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Extra~~o de protelnas dos isolados de 

Exserohilum turcicum 

300mg de PS. de micélio de todos os isolados 

de E>:serohilum turcicum obtidos segundo o item anter.ior, 

foram triturados no almofariz, em banho de gêlo~ com lml de 

tampâo Tris-glicina O, 125M, pH=8,2 + 10% sacarose + 300mg de 

polivinilpirrolidona (PVP). Após o processo, as amostras 

foram mantidas a 4QC por um per iodo de 4 horas, sendo depois 

centrifugadas a 16.000g, durante 10 minutos. o sobrenadante 

coletado foi constituido de extrato protéico (Esquema 1). 

3.2.4.3. Determinai=~o da concentra~~o de 

protelnas nas amostras 

A concentra~.o de proteinas.nos extratos foi 

est imada quant itat ivamente através do método de Lo ... ~ry (LOWRY 

et aI i i. , 1951) • 

o método consiste em adicionar a cada O,2ml 

das amostras, lml da solu~âo reagente C, que consistiu em 

uma mistura da solu~âo reagente B e de uma solu~~o 2% de 

carbonato de sódio em hidróxido de sódio O,lN, na propor~~o 

de 1: 50, respectivamente. A solu~.o B foi preparada 

misturando-se aliquotas iguais de uma solu~~o 1% de sulfato 

de cobre pentahidratado em água destilada, e de uma solu~~o 

2% de tartarato de sÓdio em água destilada. Em seguida as 

amostras contendo a solu~âo reagente C, foram agitadas a 

temperatura ambiente, e, apÓs 10 minutos, adicionou-se O,lml 
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Esquema 1: Extra~~o de proteínas à partir de micélio de 

fungos para análise eletroforética. 

300mg PS micélio 

+ lml tamp~o Tris-glicina 0, 125M pH=8,2 

com 10% sacarose e m9/ml PVP. 

! 
Triturado no almofariz 

"banho de 9ê1o" 

4hr. 4 QC 

C ! 16. 0009 - 10m in. 

Sn Sd 

Teste de Lowry 
! 

descartado 

(300ug Eq. proteina) 

ELETROFORESE (PAGE) 
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do reagente Folin Ciocalteau 2N (Qeel-Ind. Quim. S~o 

Paulo,SP), préviamente diluido com água destilada Cl:1,v/v). 

As amostras foram agitadas vigorosamente e após 30 min., 

procedeu-se a determina~~o das respectivas absorb~ncias no 

comprimento de ·onda de 500nm" em espectro-fotómetro 

ultravioleta. A concentra:~tto de prote1nas em cada amostra, 

expressa em t@rmos de equivalentes ug de soro-albumina 

bovina por ml (Eq ug SAB/ml) (Sigma Chem. Co.), foi 

determinada utilizando-se curvas padr~o de diferentes 

concentra~~es de SAB, variando de 20 a 500 ug/ml, em fun~~o 

de suas respectivas absorb~ncias a 500nm. 

3.2.4.4.Preparo do Gel de Poliacrilamida 

Para a análise eletroforética dos isolados de 

E>(serohilum turcic:um, adotou-se a técnica de eletroforese em 

placa de gel de poliacrilamida, segundo STEGEMANN e 

BURGERMEISTER (1987). 

o processo, consta de uma rea~~o de 

polimeriza~~o entre o moftomero Acrilamida (AA) e metileno-

b is-ac:r il am ida (BIS) na c:oncentra~~o de 5% para gel de 

concentra~~o e 7% para gel de corrida na observa~~o de 

isoenzimas de peroxidase. Para a observa~~o de esterase foi 

utilizado gel de poliacrilamida na concentra~~o de 5%. 

Após a dissolu~~o da AA e do BIS em tamp~o 

Tris-glicina 0, 125M, pH=8,2, a mistura foi deaerada por 

alguns minutos, sendo depois adicionado (com muito cuidado 

para nâo ser introduzido ar), O,lml de tetrametildiamina 
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(TEMED) e 2,8ml de persulfato de amOnio na c6ncentra~~0 de 

21.. A mistura foi colocada imediatamente entre placas, 

deixando-se a temperatura ambiente de 4 a 6 horas para 

polimeriza~~o completa. As 2 placas (19 x 19,5cm), sendo 

uma de vidro e outra de polietileno, foram separadas entre 

si por intermédio de um espa~ador de polietileno com 2mm de 

espessura, contendo incluso um pente para 12 amostras. 

Foram montadas com auxilio de grampos e, imediatamente, a 

mistura foi colocada com auxilio de um funil ou de uma 

seringa de 25ml. O gel de corrida foi colocado em primeiro 

lugar, seguido de uma camada de 0,3cm de uma solu~~o de 

butanol saturado com água. Após a polimeriza~~o, que 

ocorreu a cerca de 30 minutos, aspirou-se a solu~~o de 

butanol e introduziu-se a solu~.o do gel de concentra~.o, 

deixando-se ocorrer a polimeriza~.o completa. 

Após a polimeriza~.o completa do gel de 

poliacrilamida, o espa~ador foi retirado e a placa de 

polietileno foi removida com cuidado, ficando o gel na 

placa de vidro. A placa foi tran~ferida para uma cuba de 

sistema horizontal, contendo tamp.o Tris-glicina 0, 125M, 

pH=8,2 e, fazendo-se ponte com papel de filtro Whatmann n.3. 
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3.2.4.5. Aplica.~o das amostras e corrida 

eletroforética 

Em cada cavidade formado pelo pente, - no gel, 

foi aplicado 20ul do extrato contendo 300ug em equivalente 

de SAB. Imediatamente foi realizada a corrida em aparelho 

hor izontal marca Permatron~ mantendo-se a corrente em 5mA 

até o corante marcador atingir o gel de corrida, passando 

depois para 10mA até o final da corrida. o corante marcador 

utilizado foi o azul de bromofenol (ALFENAS et aI i i, 1987) • 

As corridas eletroforéticas foram realizadas a C em 

amb ientp. fr ia,. 

duplicatas n repetidas tres vezes. 

3.2.4.6. Colora.~o 

retirarios das placas e imersos imediatamentA nas solu~õcs 

corantes. 

Colora.~o da ESTERASE: (l m{~i:odCl conr:;;:i.s;tc em 

dissolver 50m0 de Fast red TR mm 100ml de tamp~o fonfnto 

0,11'1, pH==6~5, ari ic iantadD de ::::ml de 

por umn h6ra e depois fixado com ácido acótico 7% (,)VO e 

STUTAKY, 1973 modificado por BAQ~, 1989). 
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Colora~~o da PEROXIOASE: 

ti issol ver 0,05% dl? bf::n~,: id ina E~m tamp~c) acpt:ato de rc;ód 1.0 

0,02M, pH=5, acj ie ionado dI:' O, :;;~~ de á<;)ua O}: ig(-~nad.-.\, incubandC) 

o g~l por 10 minutos (NADOLNV E~ SEQUEIH/'" 19BO). 

3.2.4.7. Extra~~o do DNA 

Os micél ios dos; isolados do Exserohilum 

turcicum, obtidos confor'me item 3.2.4.1.~ foram tritur-·,3.dc)!;; 

em almofariz do porcelana com nitroganio liguido. 

l?m tubos EpPl?ndorf, foram ressuspendidos em SOOul 

tamp~o do oxtra~~o, C200mM Tris-HCI pH=8,5 + 2S0mM NaCl + 

25mM EDTA + 0,5% SDS} , Em 

seguida, foi adicionado 350ul de SOlU~~D de 

fenol ~ (fanol equil ibrado com tamp~o Trü",-HCl 10()mM~ pH=-f]l l' 

150ul de clorofórmio. (\pÓ5 centr ifu9a~~0 a 13.0009~ 

durante uma hora, a fase aquosa foi retirada imediatamento, 

transferindo para outro tubo Eppendor"f, contendo 25ul de 

solu~~o de RNase, (10mg RNasel lml de tamp~o Tris-HCl 10mM 

pH=7,5 + 

esfr iado) , 

15mM NaCl, aquecido a 100 C por 15 minutos 

sendo depois os tubos incubados por 5 ou 

e 

10 

minutos a 37 C. foi extraida com um volume de 

clorofórmio, e centrifugada a 13.0009 durante 10 minutos. A 

fase superior foi transferida a outro tubo Eppendorf, e 

precipitado com 0,54 volumes de isopropanol, sendo após 

centrifu9a~~o, lavadg o pelete com 70% de etanol~ e s@co sob 

vácuo. o DNA, foi f il·;:t.l mt=.:nt_E' r€.~ssuspend ido com tOOul de 
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(TI'" is-HCI 10mM pH=8 + lmM EDTA ), e C?stocado no 

freezer até a sua utiliza~~o (RAEDER e BRODA, 1985) 

(Esquema 2). 
Toda a vidraria, p ipetasl' água e tampões 

foram esterel izados antes da sua util iza~~o segundo MANIATIS 

et aI li (1982). 

Digest~o do DNA com enzima de restri~~o 

20ul das solu~bes de DNA, contendo 50ug de 

DNA/ml, foram digeridos em presen~a de lul da enzima Hpa I, 

proveniente de Haemophilus parainfluenzae (marca Pharmacia) , 

249ul de água e 30ul de tamp~o Tris-HCl 100mM, pH=7,5, 

contendo 100mM MgCl lOmM ditiotreitol, e, lmg/ml SAB. As 
2 

amostras foram incubadas a 37 C durante uma hora, e o 

material digerido, precipitado com 660ul de etanol 961., 

30ul de solu~~o de acetato de sódio 3M. Apó~ centrifuga~~o~ 

o sedimento foi secado a vácuo, e ressuspendido em 40ul de 

tamp~o Tris-HCl 10mM, pH=8, contendo lmM EDTA. Os extratos 

foram guardados até a sua utiliza~~o. 

Medida da concentra~~o do DNA. 

Para estimar a quantidade de DNA, foi adotado 

o método descrito em MANIATIS et alii (1982), que consta da 

medida das amostras em 260 e 280nm. As leituras foram 

realizadas no espectrofotOmetro pye Unicam SP8-400 UV/VIS, B. 

calculadas, como a razâo da leitura em 260 nm, pela de 

280nm~ igual a 1. 8, demonstrando fra~âo de DNA PURO, ou 
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Esquema 2: Extra~~o e digest~o do DNA à partir de micélio de 

fungos. 

MICELIO TRITURADO COM N Liquido 
2 

60mg do pó 
+500ul tamp.o <Tris-HCl 200mM pH=8,5 

+250mM NaCl + 25mM EDTA + 0,5% SDS) 

agita~~o 

+350ul solu~~o de fenol (equilibrado com 
tamp~o Tris-HCl lOOmM pH=8) 

+150ul clorofórmio 

C! 13.000g - 1 hora 

Fase aguosa 
! 

+25ul RNase 
! 

Fase orgânica 

descartado 

! 
Incubar 37C-5 ou 10m in. 

Extra~~o com 1 volume clorofórmio 

C! 13.000g-10min. 
! ! 

Fase superior Fase inferior 

+O~54v.isopropanol 

! 

pelete 
I 

descartado 

1 cavar 70% etanol 

Secar a vácuo e ressuspender em 100ul de 
tampâo de Tris-HCl lOmM pH=8 + lmM EDTA. 
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ainda, se o valor for menor do que 1.8, isto significa que a 

amostra possui contamina~~o de proteínas ou fenol. 

Separa~~o de fragmentos de DNA. 

Gel de pcl iacrilamida com 8% de AA/BIS~ foi 

utilizado para separar o DNA extraído. 20ul das amostras do 

DNA, foram submetidas a separa~~o na eletroforese horizontal 

com 40mA durante 4 horas em tamp~o Tris/Acido Bórico pH=8 + 

EDTA 10mM. 

A visualiza~~o foi obtida através da 

colora~~o com prata (BLUM et alii~1987). 

3.2.4.8. Preserva~~o dos géis 

Os géis~ após a colora~~o~ foram imersos na 

solu~~o de metanol~ ácido acético e água (50:75:100) 

contendo 10% de glicerina (v/v) durante umà hora. Duas 

folhas de papel celofane também foram colocadas nesta 

solu~~o por alguns minutos. 

Uma placa de vidro foi envolta por uma das 

folhas de papel celofane, dobrando-se as bordas laterais 

deste por baixo da placa, tendo-se o cuidado de n~o deixar 

bolhas de ar entre a placa e o papel. A seguir, colocou-se 

o gel sobre o celofane na placa, com a outra folha~ 

cobriu-se o gel retirando-se qualquer bolha de ar existente, 

envolvendo-o na placa de acordo com o procedimento anterior. 

Deixou-se secar a temperatura ambiente. Depois da secagem, 
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retirou-se o gol da placa de vidro, recortando-se o excesso 

de papel celofane. Desta forma, o gel pode ser guardado 

para identifica~~es posteriores (WALLEVIK e JENSENIUS~1982). 

3.2.4.9. Análise do perfil eletroforético 

Os perfis foram analisados com base no número 

de bandas, posi~~o e intensidade. Os géis foram 

fotografados, passados no densitómetro Desaga utilizando-se 

o filtro de 545nm e, interpretados. 

3.2.5. Serologia 

3.2.5.1. Extra~~o de antígenos 

A metodologia empregada na extra~~o de 

substências soldveis a partir de micélios e conidios dos 

isolados de Exserohilum turcicum, baseou-se na utilizada 

por FIGUEIREDO e NAMEKATA (1974). 

ANTIGENOS DE MICELIO (Esquema 3): 0,59 de PF 

de micélios dos isolados de E. turcicum obtidos segundo item 

3.2.4.l.~ foram triturados em almofariz de porcelana com 3ml 

de ácido aiético 0,03N. Em seguida os extratos foram 

submetidos a banho maria fervente durante 45 minutos, 

centrifugados a 2.0009 por 10 minutos, neutralizados até 

pH=7 com NaOH, e congelado o sobrenadante até a utiliza~~o 

em testes ~erológicos e quantifica~~o de proteinas (Teste 

de Lowry item 3.2.4.3). 



Esquema "";!"It ...... Extra~~o de antigenos à partir de micélios 

isolados de Exserohilum turcicum 

0~5g PF micélio 

Triturada no almafariz com 
3m1 de ácido acético 0~03N. 

E:-:tratos 
BMf 45min. 

C! 2.0009 - lOmin. 

I ---------"---------
Sn Sd 

I 

descart.ado 
neutralizar com NaOH 

Testes sarológicos 

(Ouchterlony e ELISA) 

Quantifica~~o de proteinas 

51. 

dos 



ANTIGENOS DE CONIDIOS (Esquema 4} : As 

suspensbes de conidios dos isolados de E. turcicum~ obttidos 

segundo item 3.2.4.1., foram centrifugadas a 2.000g durante 

10 minutos para a sedimenta~~o total dos c:onidios. A 

seguir, a parte sobrenadante foi eliminada, e os tubot:; 

preenchidos COm a suspens~o e novamente cent~ifu9ados, até 

que a camada de conidios sedimentados atinjam o nivel de 

0,2ml. A quantidade de conidios assim obtida, foi acrescida 

de lml de ácido acético a O,03N e submetida a banho-maria 

fervente por um per iodo de 45 minutos. Terminada a 

opera~~o, os extratos foram novamente centrifugados a 2.000g 

por um per iodo de 10 minutos separando o sobrenadante (SN1) 

e neutralizando com NaOH até pH=7. Os sobrenadantes foram 

acondicionados em frascos e conservados no congelador, para 

serem oportunamente util izados nos testes 'sorológicos e 

quantifica~~o de proteinas (Teste de Lowry item 3.2.4.3.). 

3.2.5.2. Produ~~o de antissoros 

Foram produzidos antissoros para imunógenos 

de micélios e conidios de Exserohilum turcicum de um 

isolado de milho (n.4 - Tabela 11 e de outro de capim (n.5 -

Tabela 1). 
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Esquema 4: Extra~~o de antígenos à partir de conldios dos 

isolados de Exserohilum turcicum 

SUSPENS~O DE CONIDIOS 

C1 2.0009 - 10min. (várias vezes) 

Sn 

! 
descartado 

Sd 

(até O,2ml) 

! 
+1ml ácido acético O,03N 
BMf 45min. 

C! 2.000g - 10min. 

Sn1 Sd 

descartado 

Testes sorológicos 

(Ouchterlon)' e ELISA) 

Quantifica~~o de proteínas 



ANTISSOROS PARA IMUNOGENOS DE CONIDIOS: Os 

conldios de Exserohilum turcicum, isolados de milho e capim 
6 7 

na concentra~~o de 10 a 10 conldios/ml, foram misturados 

com volumes iguais de adjuvante de Freund completo, e 

imunizados dois coelhos para cada isol ado. As injei:bes 

foram real izadas via linfonódulo de 0,5ml em cada co>: a 

segundo metodologia de OLIVEIRA C197S}. Após o intervalo de 

20 e 30 dias foram feitas as sangrias~ obtendo-se os 

respectivos antissoros (AS). Antes da inje~~o, os animais 

foram sangrados para a obten~~o do soro normal (SN) • Nos 

soros foram adicionados mertiolato na concentra~~o de 

1:10.000 sendo acondicionados em frascos e mantidos no 

congelador. 

ANTISSOROS PARA IMUNOGENOS DE MICELIOS: 360mg 

PF de micélios de Exserohilum turcicum isolados de milho e 

capim obtidos segundo o item 3.2.4.1., foram triturados em 

almofariz de porcelana com lml de NaCI 0,85%, sendo depois 

emulsionados com volumes iguais de adjuvant~ de Freund 

completo~ e imunizados dois ~oelhos por isolado. As 
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imuniza~~es foram realizadas via linfonódulo (0,5ml por 

coxa) e as sangrias após 20 e 30 dias da inje~~o. Antes da 

fez-se uma sangria obtendo-se o SN e em todos os 

soros adicionou-se mertiolato na concentr~~~o de 1:10.000 e 

conservados no congelador. 

3.2.5.3. Testes Serológicos 

Para a observa~~o e distin~~o serolÓgica 

entre os isolados de Exserohilum turcicum, foram utilizados 

dois métodos: dupl a-d ifLlS~O em ágar (Ouchterlony), e o 

"Enzyme linked immunosorbent assay" (ELISA). 

TESTE DE OUCHTERLONY: Cinco mililitros de uma 

solLt~~o de ágar (ágar 1% em tamp~o fosfato O,OlM, pH=7 + 

O,B5i. NaCl) foram colocados em l~minas de vidro. Após a 

sol id if ica~~o, na camada de ágar foram real izadas 

perfura~t:!es com aLl>( 11 io de um pequeno c il indrb oco de bordos 

cortantes. As perfura~t:!es foram realizadas segundo 

esquemas, com dist~ncias de O,Bmm e po~os de O,3mm de 

di~metro. Em uma das perfura~~es, foi colocado o antissoro 

e nos demais, os ant1genos reagentes, ou vice-versa. Após 4 

dias, em c~mara úmida, procedeu-se a lavagem, secagem e 

colora~âo das l~minas (OUCHTERLONY 1958,1962). 

TESTE DE ELISA: o método escolhido foi o 

duplo-sanduiche (DAS-ELISA) , segundo CLARK e ADAMS (1977). 

Para a apl ica~âo do teste~ foi necessário preparar o 

conjpgado imunoglobulina-enzima sequindo-se as seguintes 

etap?s baseadas no trabalho de VOLLER et alii (1976): 



Etapa 1) Purifica~~o das imunoglobulinas aml dos 

antissoros de 30 dias para conidios e micélios, dos isolados 

de milho e capim de Exserohilum turcicum, foram 

precipitados com 4ml de sulfato de amOnio 1001. saturado, 

gota a gota" sob agitai:âo durante 3 horas a 4 Q C. o 

precipitado foi centrifugado, a 5.000g por lOmin. e 5Qc, e o 

sedimento, composto de 198, foi retomado em 4ml de NaCI 

0,851., e dializado contra NaCI por 24 horas. A 198 foi 

novamente centrifugada e a absorbência do sobrenadante em um 

comprimento de de 280nm foi determinada no 

espectrofotbmetro 

onda 

pye Un icam, SP8-400 UV/V1S. A 

concentra~~o das IgGs em mg/ml, foi determinada, dividindo a 

leitura pelo coeficiente de extin~~o 1,8. 

Etapa 2) Prepara~~o do conjugado: 0,5ml de Ig8 na 

concentra~~o de lmg/ml, foi misturada com O,2mg da enzima 

alcalina fosfatase da Boehringer, e o complexo foi submetido 

a diálise contra tampâo fosfato 0,02M, pH=7 acrescido de 

0,851. de NaCl e 0,12ml de glutar~ldeido 371., durante uma 

hora a 4QC. Após este período, foi trocada a solu~âo de 

diálise por duas vezes para tamp~o fosfato O,02M, acrescido 

de 0,851. de NaCl durante 12 horas a 4QC. o conjugado foi 

guardado em geladeira até a realiia~âo do teste. 
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o teste de ELISA foi realizado da seguinte 

maneira~ 200ul das imunoglobul inas dilu1das a 1:800 em 

tamp~o carbonato pH=9,6, foram colocadas nos po~os contidos 

em placas de poliestireno para microtitula~~o 

(marca FaI con) , e incubadas a 49c cjurante 24 horas. 

ELISA 

Após a 

incuba~~D, as placas foram lavadas 3 vezes eom tamp~o 

fosfato salina, (PBS) pH=7,4 acrescida de 0,05% de Tween 20. 

Após a lavagem, foi colocado 200ul de ant1geno/po~o e as 

placas foram incubadas a 37 <t durante 2 a 4 horas. Em 

seguida, as pl aeas foram I avadas como ante>r iormente, e 

depois adicionado 200ul/po~o do conjugado IgG-enzima. Após 

incuba~~o das placas, por 2 a 4 horas a 37 Qc, essas foram 

lavadas, e adiconado 200ul/po~o do substrato p-nitrofenil 

fosfato (mg/ml tamp~o dietanolamina pH=9,8). A absorbancia, 

foi medida no espectrofotOmetro pye Unicam SP8-400 UV/VIS a 

405nm, após 30 minutos com paraliza~~o da rea~~o utilizando 

0,05ml de NaOH 3M/po~0. 

Para a optimiza.~o de alguns parametros para 

o teste de ELISA, foram estudades o efeito da concentra~~o 

do ant 1geno, e da dilui~~o do conjugado sobre a rea~~o. Os 

antigenos foram analisados nas concentra~ôes de 600, 300 e . 

150ug em equivalentes de SAB/ml, o conjugado nas 

dilui~bes de 1:5 e 1:10. Os resultados foram acompanhados 

do soro normal e dos reagentes como refer~ncias negativas 

(\lOLLER et aI i i ~ 1976). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Estudos sobre alguns aspectos da fisiologia 

de E>:serohilum turcicum. 

4.1.1.Determina~~o da idade ideal da cultura 

para esporula~~o. 

Com base nos dados das tabelas 2, 3, 4 e 5 

e das figuras 1~ 2 e 3 verifica-se que o máximo de 

esporula~~o ocorreu com a idade da cultura ao redor de 8 

dias para os 

enquanto que~ 

isolados de milho e sorgo em meio de BDA 

para o isolado de capim, o máximo de 

esporula~~o foi no meio de LCH. 

figura 4, 

4.1.2.Determina~~0 da esporula~~o com o. 

número de repicagens. 

Através das Tabelas 6~ 8 e 9 e, da 

foi possível verific~r que os isolados de milho 

apÓs várias repicagens, reduz a capacidade de esporula~~o 
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Tabel a 2: Cresc imento e E'sporul a~~o do fungo Exseroh i1 um 

turcicum isolado de milho, desenvolvido em meio 

de LCH. 

ISOL DIAS 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 D* O 0.4 0.8 1.1 1.7 3.0 5.0 6.1 6.5 7.4 8.0 
E** 0.2 0.6 4.5 3.8 

-----------------------------------------------~------------
2 

3 

4 

7 

10 

D 
E 

D 
E 

D 
E 

D 
E 

D 
E 

11 D 
E 

12 D 
E 

13 D 
E 

14 D 
E 

o 0.3 0.8 1.1 1.8 3.0 5.0 6.0 6.4 7.2 7.9 
0.2 0.6 4.5 4.0 

o 0.4 0.8 

o o. ::" 0.8 

1.0 

1 '") 
• .<.. 

2.0 3.5 
0.8 1. 6 

1.7 
0.2 

3. () 
(). !:i 

3.6 
2.4 

4.9 
4.0 

4.2 4.8 
1.8 

5.9 6.3 
~ f"') ...... ' . ..:... 

5.4 5.9 

7.3 7.9 

o 0.4 0.8 1.2 1.8 3.2 5.0 6.1 6.3 7.2 8.0 
0.2 0.7 4.7 4.0 

o 0.4 0.8 1.2 1.8 
0.2 0.7 

5.0 
4.8 

6.0 
4.0 

6.5 7.3 8.0 

o 0.3 0.7 1.0 1.7 3.5 4.9 5.9 6.4 7.2 8.0 
0.1 0.4 4.5 3.8 

o 0.4 0.8 1.2 2.0 3.2 5.0 6.0 6.5 7.3 8.0 
0.2 0.8 4.8 4.0' 

o 0.3 0.7 1.0 1.7 2.9 4.9 5.9 6.4 7.2 7.9 
0.2 0.6 4.5 3.6 

o 0.3 0.7 1.0 1.7 3.0 4.9 5.9 6.5 7.3 8.0 
0.1 0.6 4.5 3.8 

* D-Di~metro médio em mm' (média de 7 placas). 

** E-Esporula~~o do fungo (ndmero de conidios .10 Iml) 
(média de 3 placas) 

Média das repeti~ôes foram significativamente iguais a nível 
de 5% (Teste T). 



Tabela 

ISOL 
2 
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Crescimento e esporula~~o do fungo Exseroh il um 

turcicum isolado de capim e sorgo, desenvolvido 

em meio LCH. 

4 5 6 
DIAS 

7 8 9 10 11 12 

5 D* 0.4 
E** 

0.8 1.4 2.0 2.5 5.0 6.6 7.5 7.9 8.0 
0.9 5.0 23.0 19.0 

6 D 
E 

8 D 
E 

9 D 
E 

15 D 
E 

16 D 
E 

0.4 0.7 1.2 1.9 2.4 3.4 5.1 6.8 7.6 7.9 8.0 
0.8 5.2 23.3 20.0 

0.4 0.6 1.5 2.0 2.4 3.4 5.0 6.7 7.6 8 
0.9 5.0 23.2 20.0 

+8 

0.4 0.7 1.2 1.9 2.4 3.6 5.0 6.8 7.5 7.9 +8 
0.8 5.0 23.0 18.0 

0.5 1.0 1.6 2.9 3.4 4.7 6.4 

0.4 0.9 1.5 2.8 

0.8 5 .. 0 12.0 

1 
4.8 
6 

6.5 
12.8 

7.2 7.5 8.0 +8 
9.0 

7.2 
10.0 

7.6 8.0 +8 

* D- Diêmetro médio em mm (média de 7 placas) 
5 

** E- Esporula~ao do fungo (ndmero de conidios.l0 Iml) 
(média de 3 placas). 

Média das repeti~bes foram significativamente iguais a nivel 

de 5~~ (Teste T). 
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Tabela 4: Crescimento e esporula~~o do fungo Exserohilum 

turcicum isolado de milho, desenvolvido em meio 

ISOL 

2 O 
E 

3 O 
E 

4 O 
E 

7 O 
E 

10 O 
E 

11 O 
E 

12 O 
E 

13 D 
E 

14 D 
E 

de BOA. 

2 3 

0.5 0.9 

0.5 1.0 

o (> 

0.5 LO 

0.5 LO 

0.5 1.0 

0.4 1.0 

0.5 1.0 

0.5 0.9 

0.4 0.9 

OIAS 
4 5 

1.5 2.0 

1.5 2.3 

0.2 0.4 

1.4 2.4 

1.3 

1.4 

1.4 

1.4 : 2.5 

1.3 

1.4 2.1 

6 

3.0 
0.4 

3.0 
0.2 

0.8 
0.1 

3.1 
0.3 

2.9 
0.4 

3.0 
0.4 

3.0 
0.3 

3. (} 
0.4 

"") o 
.Lo. , 

0.3 

2.9 
0.2 

7 

4.8 
1.0 

4.4 
0.9 

2.8 
0.8 

4.8 
1. O 

4.5 
1.0 

4.8 
1.2 

4.5 
1 "")' 

• .Lo. 

4 0, . '-' 
1. O 

4.5 
0.8 

4.5 
0.9 

* D- Oi~metro médio em mm (média de 7 placas). 

8 

7.2 
9.4 

7.0 
9.0 

3.7 
1. O 

7.2 
9.3 

7.5 
9.6 

7.5 
9.6 

7.4 
9.6 

9 

8.7 
8.9 

8.7 
8.5 

4.2 
1.3 

8.8 
8.9 

9.0 
9.1 

9.0 
9.3 

9.0 
9.1 

7.5 < - 9.0 
9.6 9.2 

7.2 
9.1 

7.2 
9.1 

8.8 
8.8 

8.8 
8.9 

** E- Esporula~~o do fungo (número de conldios .10 Iml) 
(média de 3placas). 

Média das repeti~ôes foram significativamente iguais ao 
n1vel de 5% (Teste Tl 
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Tabela 5: Crescimento e esporula~~o do fungo Exserohilum 

ISOL 
2 

turcicum isolado de capim e sorgo, desenvolvido 

em meio BDA. 

..,. ... ' 4 5 6 
DIAS 

7 8 9 10 11 12 

5 D* 0.6 
E** 

0.8 1.4 2.8 3.4 4.8 
0.5 3.0 

6.4 
14.0 

7.0 
7.4 

7.5 7.7 8.0 

6 D 
E 

8 D 
E 

9 D 
E 

15 D 
E 

16 D 
E 

0.6 0.8 1.6 2.9 3.5 4.9 6.5 7.6 7.7 7.8 8.0 
0.4 2.0 14.3 7.7 

0.5 0.9 1.7 2.9 3.5 4.9 6.5 7.6 7.6 7.9 8.0 
0.5 2.0 14.4 8.0 

0.5 1.0 1.6 2.8 3.5 4.8 
0.5 1. 8 

6.5 7.5 7.6 7.9 8.0 
14.4 7.6 

0.6 1.2 1.9 2.9 3.9 6.1 8.0 +8 

0.8 1.9 2.1 

5.0 10.0 27.0 

4·. O 
6.0 

6.0 
10.0 

8.0 

23.0 

+8 
24.0 

* D-Diêmetro em mm (média de 7 placas) 
5 

** E- Esporula~âo de fungo (número de conidios .10 Iml) 

(média de 3 placas). 

Média das repeti~ôes foram significativamente iguais ao 

nivel de 5% (Teste Tl. 
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diferentes meios (A-BDA; B-LCH) e~ diferentes 

idade's. 
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turcicum isolado de capim (ndmero 5) em 

diferentes meios (A-BDA; B-LCH) e~ diferentes 

idades. 
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diferentes meios (A-BDA; B-LCH) e~ diferentes 

idades. 
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enquanto que~ os isolados de sorgo mantém constante essa 

atividade no meio de BDA. Em rela~~o aos isolados de capim 

a capacidade de esporula~âo foi 

repicagens nos dois meios. 

mantida durante as 14 

Após o per iodo de 3 meses de permanência 

dos isolados em égua destilada, alguns vidros foram abertos 

e os fungos repicados em meio de BDA. Os isolados, mesmo 

após duas repicagens, desenvolveram-se perfeitamente 

normais, conservando as características da cultura de origem 

além de possuir esporula~.o similar ao já observado. 

4.1.3. Determina~~o da fonte de carboidrato 

ideal para esporula~~o e/ou 

cresc imento. 

A Tabela 10 mostra que os isolados de 

capim e milho apresentam maior esporula~~o em meio mínimo 

contendo lactose comparando com o meio de LeH. Os isolados 

de sorgo apresentam maior esporula~~o no meio mínimo 

contendo sacarose e no meio BDA. Para todos os isolados foi 

observado o desenvolvimento maior no meio BDA e no meio 

mínimo contendo glicose. 
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Tabela 6: Concentra~~o de conldios nas suspensOes dos 

ISOL 
MEIOS 

1 L 

B 

isolados de milho, nos meios BDA <B) e LCH (L) 

no decorrer de 7 repicagens. 

1 

1.6* 

3.0 

Número de rep1cagens 
234 

2.6 3.4 4.9 

5.0 8.5 8.6 

5 6 7 

5.0 3.9 3.4 

8.5 13. 0 7.4 
------------------------------------------------------------
" L 1.7 2.7 3.5 4.6 4.9 3.4 3.0 .L 

B 2.8 4.9 9.0 9.0 8.8 8.0 7.5 

4 L 1.6 2.9 3.8 4.9 5.0 3.8 3.2 

B 3. () 5.7 9.0 8.9 9.0 8.0 7.9 

7 L 1.7 3. () 3.9 4.8 5.0 3.9 

B 5.4 9.2 o " F • ... 8.9 8.4 8.1 

10 L 1.7 3.0 4.0 5.0 5.0 3.8 "O!' '") 
-> • ..c.. 

B "O!' " --' . .:.. 5.7 9.4 9.5 9.0 8.5 8.5 
------------------------------------------------------------
1 1 L 1.3 2.8 

B -:r 
~'. 1 5.0 

12 L 1.6 3. (> 

B 5.6 

13 L 1.6 2.9 

B 3.1 5.3 

14 L 1.5 2.9 

B 

3.6 4.7 4.7 

9.0 9.0 9.0 

3.9 5.0 5.0 

9.4 9.4 9.0 

4.0 4.9 4.8 

9.0 9.3 9.0 

4.0 5.0 5. () 

8.6 8.9 

3.6 

8.3 

3.8 

8.5 

3.9' 

8.5 

"7 o _ .... u 

8.4 

c:-
'-' 

2.9 

8.3 

2.8 

8.3 

2.8 

8.0 

2.8 

8.0 

* números representam concentra~~o de conidios.10 Iml e, 
médias de 3 placas/meio/repicagem. 

Média das repeti~~es foram significativamente iguais a nivel 
de ~i:': neste T). 



Tabela 

ISOL 

1 

,
I • 

MEIO 

L 

B 
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Concentra~~o de conidios nas suspensôes dos 

isolados de milho, nos meios BAD (B> e LCH (L} 

entre 8 e 14 repicagens. 

NÚmero de repicagens 
8 9 10 11 12 13 14 

2.6* '"") '"") 
..:.. . ..:.. 1.9 0.8 0.04 0.03 0.02 

7.2 6.8 5.9 4.5 3.6 2.6 0.6 
------------------------------------------------------------
'"") L '"") 1 1.9 1 .4 0.5 0.03 0.02 0.02 .... .... 

B 7.5 7.0 5.7 4.2 3.0 2.6 o. 7 
------------------------------------------------------------
4 L 2.5 '"") 

L. 1 2.0 0.7 0.04 0.02 0.02 

B 7.5 6.8 5. 1 4.0 ..,.. 
~'. 1 -, ~ .... _. 0.8 

7 L 2.6 2.0 0.8 0.05 0.03 0.02 

B 7.9 7.0 5.2 4.6 3.9 2.9 0.9 

10 L 2.6 '") '") 
...:.... L 2.0 0.8 0.05 0.03 0.02 

B 7.8 6.9 5.0 4.4 3.8 2.8 0.8 
------------------------------------------------------------
11 L 2.4 1.9 1.5 0.7 0.04 0.03 0.02 

B 7.6 6.5 5.0 4.0 3.5 2.5 0.9 
------------------------------------------------------------
12 L 2.6 2.0 2.0 0.8 0.05 0.03 0.02 

B 7.8 6.6 5.0 4.3 3.6 2.6 0.8 

13 L 2.4 2.0 1.8 O. o 0.05 0.03 0.02 , 

B 7.6 6.5 4.9 4. 1 ..,.. E:." 
,,-'te ~ 2.7 0.8 

------------------------------------------------------------
14 L 2.5 2.0 1.6 0.8 0.04 0.03 0.02 

B 7.4 6. 1 5.0 4.8 3.9 3.0 0.9 

5 
* Números representam concentra~~o de conidios.10 Iml 

e~médias de 3 placas/meio/repicagem. 
Média das repeti~bes foram significativamente iguais a nivel 
de 5% <Teste T>. 
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Tabela 8: Concentra~~o de conidios nas suspens~es dos 

isolados de capim e sorgo, nos meios de BOA (Bl 

e LCH(L) no decorrer de 7 repicagens. 

Número de repicagens 
ISOL MEIO 1 234 5 6 7 

5 L 11.4 11.9 12.6 12.6 12.4 12.4 

B 6.0 7.3 9.8 10.2 lO.!:; 10.5 10.4 

6 L 9.0 11.6 11.8 12.8 12.8 12.5 12.5 

B 6.2 7.8 10.3 10.4 10.8 10.8 10.5 
-----------------------------------------------------------
8 L 8.8 11.5 11.8 12.5 12.5 12.4 12.4 

B 6.2 7.8 10.4 10.6 10.6 10.5 10.4 
------------------------------------------------------------
9 L 9.0 10.9 11.0 12.2 12.2 12.1 12.3 

B 5.9 6.9 9.8 9.8 10.0 10.0 10.0 

15 L 7.0 o o ;. u 11.6 11.6 11.6 11.0 11.0 

B 18.0 24.0 30.0 33.0 32.0 32.0 30.0 
- ' ------------------------------------------------------------

16 L 6.8 9.7 11.6 11.5 11.5 11. O 10.9 

B 19.0 23. () 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 

* Números representam concentra~~o de conidios .10 Iml e, 

médias de 3 placas/meio/repicagem. 

Média das repeti~~es foram significativamente iguais ao 

nível de 5% (Teste T). 
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Tabela 9:Concentra~~o de conidios nas suspensbess dos 

isolados de capim e sorgo, nos melos de BDA (B> e 

LCH (L) entre B e 14 repicagens. 

Número de repicagens 
ISOL MEIO B 9 10 11 12 13 14 

5 L 11.6* 11.6 11.3 11.3 11.7 11 .. 6 11.0 

B 10.4 10.4 10.2 10.2 10.1 10.0 10.0 

6 L 11. 7 11.7 11.6 11.6 11.8 11.8 11.5 

B 10.5 10.5 10.2 10.2 10.2 10.1 10.0 
------------------------------------------------------------
8 L 11.6 11. 6 11.4 11.4 11.8 11.8 11. 3 

B 10.4 10.4 10.2 10.2 10.1 10.0 10.0 

9 L 11.7 11.4 11.2 11.2 11.0 11.0 10.9 

B 10.2 10.2 10.1 10.1 10.1 10.0 10.0 
============================================================ 

15 L 10.0 10.0 9.0 7.0 6.7 6.3 4.6 

B 28.0 24.0 22. () 19.0 14.0 12.0 9.0 

16 L 10.0 9.9 9.0 7.0 6.1 6.3 4.4 

B 29.0 23.0 21.0 18.0 14.0 11.0 10.0 

*' Números representam concentra~~o de conidios .10 /ml e, 

médias de 3 placas/meio/repicagem. 

Média das repeti~Ôes foram significativamente iguais ao 

nivel de 5% (Teste T). 
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Tabela 10: Crescimento e esporula~~o dos isolados de 

E>: seroh i I um turcicum meios contendo 

diferentes fontes de carbono, incluindo os 

ISOL 

1 M 

2 I 

4 L 

7 H 

10 O 

11 

12 

l ' ~. 

14 

5 C 

6 

8 

9 

A 
P 
I 
M 

15 S 
O 

R 
16 80 

meios de BDA e LCH. 

MNGC MNLC MNSC 
0* E** O E O E 

4.5 1.6 3.9 6.8 3.0 4.8 

4.6 1.!5- 4-.2 7.0 2.9 4.7 

4.5 1 • ::' 4.2 7.0 3.0 4.5 

4.5 1.6 4.5 7.2 3.0 4.8 

4.6 1. 6 4.5 7.2 3.0 4.8 

4.5 1. 5 3.9 6.7 2.9 4.5 

4.5 1.~i 3.9 6.5 3.(} 4.8 

4.5 1. 6 4.2 7.0 3.0 4.8 

4.6 1. 8 4.2 6.8 2.9 4.5 

5.1 1.5 4.~1 12.7 5.0 1 LO 

5.4 1.6 4.4 12.6 5.0 11.0 

1.6 4.5 12.8 5.() 11.2 

5. 1 1.4 4.4- 12.7 5.0 10.0 

5.2 1. O 4.-4 9.6 4.0 19.0 

0.8 4.5 9.6 

MNGC- Meio mínimo +glicose+caseina 
MNSC- Meio mínimo +sacarrose +caseina 
MNLC- Meio mínimo +lactose +caselna 
BOA - Batata _. Agar - De}:trosp 
LCH - Lactose- Caselna hidrolisada 
* Di~metro em mm (média de 3 repcti~bes) 

LCH 
O E 

5.0 4.5 

5.0 4.5 

4.9 4.0 

5.0 4-.7 

5.0 4.8 

4-.9 4.5 

5.0 !.f-.8 

4.9 4.5 

4.9 4-.5 

BDA 
D E 

7.2 

7.0 

7.2 

-y c::
J ...... 

9.4 

9.3 

9.6 

7.5 9.6 

7.4 9.6 

7.5 9.6 

7.2 9.1 

7.2 9.1 

5.0 23.0 6.4 14.0 

5.1 6.5 14.3 

5.0 23.2 6.5 14.4 

5.0 23.0 6.5 14.4 

6.4 12.0 8.0 27.0 

6.5 12.8 8.0 27.2 

** ESpOl~ul a~âo 
repet i~bE.'s) 

em número de conídios.10 Iml (média de 
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4.1.4. Tamanho dos Con1dios 

Os conidios de Exserohilum turcicum isolados de 

milho e sorgo apresentaram quando observados em 

microscópio, conidios retos ou ligeiramente curvos, cor 

verde-oliva a cinza, com hilo externo e protuberante. 

o tamanho médio dos conidios, desenvolvidos no 

meio BDA, medidos através do microscópio, esta indicado na 

Tabelas 11. Comparando os resultados dos isolados entre si p 

em rela~~o ao comprimento, as médias diferem 

significativamente. Entretanto, em rela~~o ao diâmetro, os 

isolados de capim foram significativamente maiores do que os 

isolados de milho e sorgo. 

4.2. Testes de Patogenicidade 

Nas plantas de milho, oito dias apÓs a 

inocula~~o realizadas com isolados de Exserohilum turcicum 

apareceram os primeiros sintomas. Os isolados de sorgo e 

capim foram os responsáveis pela manifesta.~o de lesees 

cloróticas no inicio sendo que posteriormente aos 20 dias as 

lesôes evoluiram até lesôes cloróticas sem murchamento para 

isolado de capim enquanto que para os isolados de sorgo e 

mil ho, as folhas apresentaram-se sécas {Tabela 12 e Figura 

5B). 
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Tabela 11: Dimonsbes dos conidios de Exserohilum turcicum 

isolados de milho, sorgo e capim. 

rSOL Comprimento (um) Diametro (um) 

*a a 
1 115.4 +/- 0.97 18.66 +/- 0.21 

(95.5 - 129.3) <14.7 -22.0} 
a a 

2 105.4 +/- 0.92 18.02 +/- 0.2 
(88.2 - 125.0) (14.7 - 22.0) 

a a 
3 113.07 +/- 1.27 17.02 +/- 0.17 

(93.3 - 128.0) 04.7 - 22.6) 
a a 

4 106.72 +/- 0.77 17.25 +/- Q.17 
(93.2 -118.3) ( 15.4- - 21.3) 

a a 
7 100.87 +/- 0.86 18.55 +/- 0.23 

(88.2 - 114·.6) <14.7 - 24.9) 
a a 

10 109.98 +/- 0.74 18.49 +/- 0.18 
(94.0 - 124.0) (16.0 - 21.9) 

a a 
11 113.19 +/- 0.83 17.11 +/- 0.19 

(88.2 - 127.0.) (14·.'7 ~ 22.6) 
a a 

12 108.07 +/- 0.86 19.78 +/- 0.23 
(93.3 - 120.5) <16.9 - 23.8) 

a a 
13 109.07 +/- 0.9 16.46 +/- 0.14 

(93.4 - 121. B) <1 ~i. O - 21.5) 
a a 

14 107.57 +/- 0-.9 17.05 +/- 0.17 
(93.7 - 121. O) <14.0 - 19.9) 
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Tabela 11 : Dlmensbes dos conidios de Exserohilum turcicum 

isolados de milho, sorgo e capim. 

ISOL Comprimento (um) Dit:imetro (um) 

S 
15 O 

R 
G 

16 O 

C 

6 A 

p 

8 I 

M 

9 

*a 
110.51 i-I- 1.09 
(88.2 - lZ:::,.4) 

99.28 +1- 0.75 
(88.2 - 109.3) 

a 
109.8 +/- 1.12 
(93.3 - 123.4) 

110.16 +/- 0.50 
(88.2 - 129.3) 

a 
107.5 +/- 0.80 
(88. 2 114 • 6 ) 

a 
-115.86+/-0.99 
(88.2 - 123.4) 

a 

18.42 +/- 0.14 
07.6 - 19.4) 

18.28 +/- 0.11 
07.6 -- 21.0} 

21.13 +/- 0.23 
( 1 7 • 6 - 23. 4 ) 

19.29 +/- 0.23 
(14.7 - 27.9) 

b 
21.6 +/- 0.11 

(20. S -23. Si 

b 

b 

a 

a 

b 
22.96 +/- 0.07 

(22.0 - 23.S) 

* Médias de 50 leituras com 3 repeti~bes +/- êrro padr~o. 

Números 
maiores 

em parenteses representam valores menores e 
encontrados. 

Médias com mesma letra (a ou b), em fileiras 
foram significativamente iguais a nivel de 5% 

verticais, 
(Teste T). 

Médias com letras diferentes (a,b), em fileiras verticais, 
foram significativamente diferentes a nivel de 5% 
(TestE' T). 
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Nas plantas de capim e sorgo inoculadas com os 

isolados de Exserohilum turcicum~ os sintomas foram 

perceptíveis 15 dias após a inocula~~o. Para as plantas de 

capim, sómente o isolado de capim apresentou rea~~o drástica 

com folha sêca enquanto que, os isolados de sarça 

apresentaram leseles necróticas e murchamento ou sêca 

sómente na parte distaI das folhas contendo leseles. Os 

isolados de milho, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, 

permaneceram com lesôes cloróticas (Tabela 12 e Figura 5D). 

Já p..ara as pl antas de sorÇro as 1 !.':~sôes sêcas 

apareceram com isolados de sorgo e milho do Brasil enquanto 

qLte~ os isolados de capim e milho dos Estados Unidos 

apresentaram rea~~o 

Figura 5C). 

do tipo 12 e 

A figura 5A representa a escala de notas 

adotada para os isolados de milho, sorgo e capim. 

Entretanto a figura 58 representa os sintomas observados nos 

hospedeiros de milho quando inoculados com isolados de 

mil ho, sorgo e capim. o Ine'smo acontE?CC' na f l.gura ~iC com o 

hospedeiro de sorgo e, na figura 5D com o hospedeiro capim 

massambará. 



Tab€"~l'::l 12: 

ISOLADOS 

Milho-Br 

Capim 

80r90 

Milho-EU 

77. 
fú::sultad(::)s da!:::. inocula\i.:ô{·'~;, de plantas de milho~ 

50r90 ~ capim massambará, com os isolados de 

Exserohilum turcicum. 

D I r~s APDS A I NOCULA~f!íO 
HOSPEDEIRO 8 15 20 25 

MILHO 2* 
.,. 

4 ..,) 

MILHO 1 1 1 

MILHO 1 3 4 

MILHO 2 2 2-3 
--------------------------------_._--------------------------

Milho-Br CAPIM 

Capim CAPIM 

Sor90 CAPIM 

Milho-EU CAPIM 

Milho-Br SORGO 

Capim SORGO 

SORGO SORGO 

Milho-EU SORGO 

* ESCALA DE NOTAS 

O 0-1 0-1 0-1 

O 1-2 ~ 
-' 4 

O 1-2 2 2-3 

O 0-1 (>-1 (>-1 

O 3 4· 4 

O o 1 1 

o 4 4 

O o 1 1 

o - Plantas com ausência de sintomas 
visiveis 

1 - Presen;;:a de pequenas lesôes 
cloróticas de formato alongado 

2 Presen;;:a de lesôes necróticas de 
formato alongado ao longo das 
nervuras e tamanho variável. 
Ausência de murchamento 

3 Presen;;:a de lesôes necróticas, 
murchamento e sêca na parte distaI 
das fOlhas cGntendo lesôes 

4 - Presen~~ de fOlhas sécas totalmente 
e plan~as com sintoma de murchamento tot~ 



78. 

Figura ~;: InDCLll2.~~D dE' difer-entE~s isulados dI? Exserohilum 

turcicum em hospedeiros de Milho (8), ~~)Dr 90 (C) 

e Capim massambaré (D). Escala de notas CA). 
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4.3. Eletroforese 

4.3.1. Enzimas 

Observou-se que a aplica~~o de um volume de 20 

uI com 300ug de SAB dos extratos prot~icos obtidos dos 

isolados de Exserohilum turcicum, rE'velou-se ideal na 

cletroforese em placas, possibilitando a obten~~o de padrbes 

de ótima resolu~~o. 

A análise e interpreta~~o dos resultados 

obtidos, foram feitas por três procedimentos distintos: a 

olho nó pela observa~~o direta dos gé,is; através de 

diagramas esquE'mát icos, e finalmente, por análise 

densitornétrica~ realizada através de aparelhagem. Os 

padrôes isoenzimáticos de todos os isolados examinados foram 

reprodutiveis em diferentes corridas eletroforéticas. 

4.3.1.1. Esterase 

Através das Figuras 6,7 e 11, constata-se nos 

isolados de milho do Brasil, 3 bandas, enquanto que no 

isolado de milho d8s Estados Unidos 4 bandas, tendo-se 

sómente uma banda em comum (Rm 5,4-5,6). As bandas com Rm 

2~8-3,1; 3,6-3~9; e • , sâo características do 

isolado de milho dos Estados Unidos enquanto Que as bandas 

com Rm 2, :::;;-2, EH -;o- ~ ""':'" 7 
0.!i ...... \-._'\~ , pertencem aos isolados de milho do 

Bras il . 
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Dentro dos iS">olaclr)'; de milha do Brasil, do 

sorgo, e do caplm os padrbes eletroforéticos foram idênticas 

diferindo apenas na intensidade de algumas bandas. 

Em sequéncia, obsQrva-se para isolados de 

capim e sorgo l~ bandas aprE~sentando sómente uma banda em 

comum (Rm 3,8-4,1). As bandas com Rm 2,1-2,7; 3,3-3,5; 4~3-

4,6 foram caracteristicas para os isolados de sorgo enquanto 

que, bandas com Rm 2,9-3,1; 4,5-4,7; 5,1-5,4 pertenceram aos 

isolados de capim. Entre 05 isolados de milho do Brasil (3 

banda~;) e isolados de CCIP im (Li bandas> n::!ofnram observadas 

nenhuma banda em comum entretanto, entre isolado de- milho 

dos Estados Unidos e isolados de capim existe uma banda 

comum (Rm 2,8-3,1). 

Entre isolados de sorgo e milho do Brasil, 

observou-sE.' com Rm comuns ans 

iso1 adc:s. Entretanto, entre isolados de so~go e milho dos 

Estados Unidos, n~o foi observada banda comum. A-través da 

Figura 7 observa-se a análise densitométrica de um isolado 

de milho do Brasil, cap im~ sorgo, e isolado de milho dos 

Estados Un idos. 

4.3.1.2. Peroxidase 

Detectaram-se 3 a 6 bandas de peroxidase anÓdicas 

pal~a os isolados de milho~ capim e sor-gn (Figuras 8~9 e li). 

Os- isolados de sorgo n~D apresentaram bandas com Rm 

inf er :lorc=.> 2.6 os qUél i s ustào presentes 

. 
is-ol ados. Os isolados de milho do Brasil clprosentaram um 



Figura 6 : Diagrama eletroforético em gel de poliacrilamida 

de isolados de E>~serohilum turcicum obtidos de 

milho do Brasil de 

milho dos Estados Unidos (3), do capim (5,6,8,9) 

do sor90 (15,16). [:iel corado para a 

visualiza~âo das isoenzimas da esterase. 
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Figura 7 :Densitometria do padr~o de esterase de isolados de 

Exserohilum turcicum de milho do Brasil (MB), milho 

dos Estados Unidos (ME), sorgo (S) e, capim {e}. 

Leitura com filtro 545nm. 
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Figura 8: Diagrama eletro~orético em gel de poliacrilamida 

(5 - 7 %) de isolados de Exserohilum turcicum 

obtidos de milho do Brasil 

de milho dos Estados 

Unidos ('3) , do c:ap im (5,.6~8,9) do sor90 

(15,16). Gel corado para a visualiza~~o das 

isoenzimas da peroxidase. (IG)intersec~~o entre 

os géis concentrador e de corrida. 
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Figura 9 
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Den5itometria do padr~o de peroxidase de 

isolados de Exserohilum turcicum de milho do 

Br as il ( MB) , 

501'"'90 (S) e~ 

545nm. 

milho dos Estados Unidos (ME), 

cap im (C). Leitura com filtro 
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mesmo padr~o enzimático, diferindo apenas na intensidade. 

Entre estes isolados e o isolado de milho dos Estados Unidos 

sómente a banda com Rm 1,4 - 1,6 foi comum diferindo nas 

dr::~mais. Os isolados de milho do Brasil apresentaram banda 

de migra~~o com Rm 2.4 - 3.0 sendo comum aos isolados de 

capim com Rm 2.5 - 2.9. isolados de capim 

sómente foi observada diferen~a na o único 

isolado de milho dos Estados Unidos, apresentou um padr~o 

bastante distinto dos outros, com 6 bandas. ObsE'rvou-se 

ainda, que a banda com Rm 2.8 - 3.3 do isolado dos Estados 

Unidos é comum ao do isolado do sorgo com Rm 2.8 

Entre isolados de milho do Brasil e isolados de sorgo; entre 

isol'::ldos de milho dos Estados Unidos e capim, nenhuma 

correspond~ncia foi encontrada. Já para isolados de capim e 

sorgo, existem duas bandas comuns (Rm 3,8 e Rm 4 J 3). 

Eliminando-se as bandas comuns observou-se presen~a de 

bandas caracteristicas para alguns isolados tais como: 

isolados de milho do Brasil com Rm 4-4,2; 4,1-4,6; isolados 

de milho dos Estados Unidos com Rm 1,7-1,8; 

e; isol ados de cap im com Rm 1.,8; 2. 

Em rela~~o a peroxidases catódicas nâo foram 

observadas bandas. 

4.3.2. DNA 

de todos os isolados de Exserohilum , 
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.. Figura 10: Diagrama eletro+orético em gel de poliacrilamida 

dos isolados de Exserohilum turcicum Dbtidos de 

milho do Brasil (MB), de milho dos Estados 

Un idos (ME) ~ do capim (C) e, do 50'90 {S}. SeI 
, 

corado pelo método de prata pa.a DNA. 



Figura 11: Eletroforese em gel de poliac:rilamida dos 

isolados de Exserohilum turcicum obt~dos de 

milho do Brasil (MB), de milho dos Estados 

Unidos (ME), do capim (C) e~ do sorgo (5) • 

Géis corados para a visualiza~~o das 

isoenzimas de peroxidase (l), 

DNA (3) • 

esterase í2} e, 
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P, ressuspens~o E'm tBmpi~íU Tr i s--HCl c:clnt.endo EDTA~ obt~eve-se 

uma solu~~o levemente viscosa com raz~o da leitura em 

espectrofotOmetro em 260nm, pela de 280nm, igual a 1.9 e 2,0 

para os isolados de sorgo e capim e; igual 1,8 para 

isolados de milho. 

Através das Figuras 10 e 11 observam-se que 

todos os isolados apresentaram a mesma banda em gel de 

poliacrilamida quando corado com o método de prata. 

4.4·. Serol og ia 

4.4. 1. Teste de Ouchter I ony 

Os antissoros preparados à partir de micélio dos 

isolados de capim e milho de Exserohilum turcicum quando 

analisados em rela~~o aos antígenos extraidos dos micélios 

dos isolados de cBpim, milho e sorgo do próprio fungo, 

apresentaram através do teste de dupla~-d:i-fu5~0 em ágar, 

rea~ões cruzadas. Essas rea~~es sómente foram observadas 

quando concentra~ões de antigenos apresentavam lBOOug em 

equivalentes de SAB I ml e antissoros obtidos 30 dias após a 

imuniza~~o (Tabela 13), Abaixo ~essas concentra~ees de 

proteínas n~o foram observadas rea~Ôes com os antissoros. 

Com antissoros de 20 dias BS linhas de precipita~~o foram 

idênticas porém mais fracas. 

Com antissoros obtidos à partir de conidios d~ 

isolados de capim e milho de Exserohilum turcicum, em rea~âo 

com ~ntigenos extrBidos de conidios dos isolados de milho, 



TABELf.~ 13 :Resultados observados em teste de Ouchterlony 

utilizando antissoros obtidos a partir de 

micélios e conídios em rea~~o com ant1genos 

extraídos do micélio e conídios dos isolados 

de E>:seroh ilum turc icum. 

AS para micélio AS para con1dio 
Antígenos capim milho capim milho 

MICELIOS 1 + + 
2 + + 
"':!' + + -' 
4 + + 
5 + + 
6 + + 
7 + + 
8 + + 
9 + + 

10 + + 
11 + + 
12 + + 
1"':!' 0_' + + 
14 + + 
15 + + 
16 + + 

CONIDIOS 1 + + ,.., + + .... 
..,. 

+ + ...;, 

4 + + 
c:-
~, + + 
6 + + 
7 + + 
8 + + 
9 + + 

10 + + 
11 + + 
12 + + 
1"':!' ~, + + 
14 + + 
le' ~, + + 
16 + + 

+ presen~a de rea~~o sorológica 
- ausência de rea~~o sorológica 
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sorgo e capim, também pOde-se observar a presen~a de rea~bes 

id~nticas e cruzadas. A concentra~~o mínima de antígeno 

necessária para rea~~o foi de 1000ug em equivalentes de 

SAB/ml e antissoros de 30 dias (Tabela 13) • o mesmo 

comportamento foi verificado com antissoros de 20 dias porém 

com linhas de precipita~~o mais fracas. 

Em rela~~o ao soro normal, n~o foram observadas 

rea~ôes tanto contra antígenos à partir de micélios como à 

partir de conidios. Nâo foram notadas também quaisquer 

rela~ôes serológicas entre antissoros para micélios e os 

antigenos e>:traidos de conldios dos isolados de Exserohilum 

turcicum e vice-versa (Tabela 13). 

4.4.2. Teste de ELISA 

Na padroniza~~o do teste de ELISA envolvendo 

imunoglobulina purificada e ant1genos de micélios e conidios 

de Exserohilum turcicum, foi observado que á concentra~~o 

ideal de antigenos era de 600ug em equivalentes de SAB/ml 

e a dilui~âo do conjugado enzima-Ig6 em 1:5. 

Resultados obtidos no teste de ELISA 

envolvendo antígenos obtidos de micélios de isolados de 

milho, capim e sorgo na concentra~âo de 600 ug em 

equivalentes de SAB/ml, e conjugados para Ig6 obtidos dos. 

antissoros para micélios de isolados de milho e capim, 

indicaram ausência de rea~~D especifica (Tabela 14). 

utilizando a 19B do antissoro de conldio de 

milho e dde conídios foi observado através do , 

teste de ELISA a distin~ào entre isolados rle milho 
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e sorgo dos isolados de capim, com e):c(?ss~O do isol ado de 

milho dos Estados Unidos (isolado número 3) (Tabela 15 e 

Figura 12), mas nao entre isolados de milho e sorgo. 

Em rela~~o a 196 do antissoro de conidio de 

capim observa-se o invDrso onde esse antissoro distinguiu os 

isolados de capim dos isolados de milho e sorgo, n~o tendo 

distin~~o entre os isolados de milho do Brasil do isolado de 

milho dos Estados Unidos. Para com os isolados de sorgo~ os 

valores em termos de absorbância revelaram-se intermediários 

entre isolados de milho e capim (Tabela 15 e Figura 12). 

N~o foi observada rea~~o quando utilizado o 

soro normal, o branco constituido de todos os reagentes e, 

antissoro obtido a partir de conidios contra antígenos 

extraidos de micélios e vice-versa. 



TABELA 14: 

Ant1genos 
( Isolados) 

1 

2 
M 

-;r 
~, 

I 
4 

L 
7 

H 
10 

O 
11 

12 

13 

14 

S 15 
O 
R 16 

C t::" 

'-' 
A 
P 6 
I 
M 8 

o 
.' 

9 " ..... 
Resultados do DAS-ELISA (A405) envolvendo 

antisso~os para micélios de isolados de milho 

e capim de Exserohilum turcicum, e ant1genos 

obtidos de micélios de isolados de capim, 

milho e sorgo na c:onc:entra.~o de 600 . ug em 

equivalentes de SAB/ml. 

ANTISSOROS 
Isolado de milho 

1,180 

1,,420 

1,,210 

1,074 

1,210 

1,298 

1,200 

1,100 

1,050 

1,120 

1,063 

1,220 

1,210 

1,360 

1,380 

1~100 

Isolado de capim 

1,250 

1,500 

1,,220 

1,308 

1,,621 

1,428 

1,310 

1,220 

1,108 

1,230 

1,510 

1,320 

1,400 

1,500 

1,480 

1 ~220 



Tabela 15: 

ANTIGENOS 
(Isolados) 

1 
M 

2 
I .,. 

.... ' 
L 

4 
H 

7 
O 

10 

11 

12 

13 

14 

S 15 
O 
R 16 

C c::-
~, 

A 6 

P 8 

I 9 
'M 
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Resultados do DAS-ELISA <A40S) envolvendo 

antissoros para conídios de isolados de milho 

e sorgo de Exserohilum turcicum e antígenos 

obtidos de conidios de isolados de capim, 

milho e sorgo na concentra~~o de 600ug em 

equivalentes de SAB/ml. 

ANTISSOROS 
Isolado de milho Isolado de capim 

1,14·8 0,900 

1,200 0,880 

0,310 0,720 

1,110 0,750 

1,100 0,720 

1,150 0,837 

1,100 0,720 

1,050 0,850-

1,050 0,730 

1,050 0,730 

1,182 1,160 

1,140 1,100 

0,185 1,945 

0,175 1,550 

O~176 1,800 

(I ~ 1 bO 1 ~ 620 



Figura 12 . . Resul tados do DAS-ELI.SA (A405) envolvendo 

antissoros para con1dios de isolados de 

milho (A) e capim <B> contra antígenos 

obtidos de con1dios de isolados de capim, 

milho e sorgo de Exserohilum turcicum na 

concentra~~o de 600ug em equivalentes de 

SAB/ml. 
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5. DISCUSSAO 

S.l.Estudos sobre alguns aspectos da fisiologia de 

Exserohilum turcicum. 

A temperatura ideal para esporula~~o do fungo 

Exserohilum turcicum foi definido por diversos pesquisadores 

como 25 C (BHOWMIK e PRASADA,1970; FROSI e BALMER,l980a,b; 

LEATH e PEDERSEN, 1983; CHIANG et aI i i, 1989}. Por outro 

lado, alguns autores utilizaram BDA 

(HILU e HOOI<ER, 1965; BHOWMIK e PRASADA, 1970; LINaBERG, 

1983; CHANG e FAN, 1986; LEONARD et-alii, 1988; CHIANG et 

alii,1989) e oLttros LCH (TUITE, 1969; FROSI e BALMER, 

1980a,b; BOWEN e PEDERSEN, 1988;THAI<UR et alii, 1989a,b). 

Diante do exposto, na primeira fase do 

trabalho, procurou-se definir o meio de cultura sintético 

ideal e a idade da cultura para esporula~âo dos isolados de 

Exserohilum turcicum. Pela contagem de conidios, ficou 

constatado que a máxima esporula~âo dos isolados de milho e 

sor90 ocorreu no meio de BDA aos 8 dias enquanto que, os 

isolados de capim apresentaram uma esporula~~o maior no meio 

LCH também aos 8 dias de crescimento (Tabelas 2,3,4' e 

Figuras 1,2 e 3). 
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Em rela~~o ao crescimento vegetativo, no meio 

LCH, os isolados de milho, capim e sorgo apresentaram o 

máximo do diêmetro médio aos 12 dias. Por outro lado, no 

meio BDA, sómente os isolados de capim apresentaram o má>:imo 

do diâmetro médio aoS 12 dias enquanto que, os isolados de 

sorgo 'e m i1 ho, apresentaram aos 9 dias. Os resultados-de 

crescimento vegetativo e forma~~o de conidios podem ser 

correlacionados para isolados de milho e sorgo no meio BDA 

entretanto, isto n~o foi possivel para os isolados de capim. 

Isto vem de encontro com KAFI e TARR (1966) onde citam a 

impossibilidade de correlacionar crescimento vegetativo e 

de algumas espécies de Helminthosporium esporula~~o 

(rostratum, 

austral iense) • 

soghicola, cynodont is, hawaiiense e 

SCHEFFER (1971 ) em uma conferência em 

Honolulu, durante a discuss~o, na qual era debatedor de um 

trabalho relatado por OGASAWARA et alii (1971), citou que os 

isolados de Helminthosporium spp. geralmente perdem a 

capacidade de esporular no meio sintético provavelmente 

devido as altera~ees bioquimicas, a nivel de aminoácidos, 

que ocorrem durante a forma~~o do conidio. Diante disso, 

procuramos analisar durante 14 repicagens a esporula~~o dos 

isolados de Exserohilum turcicum. Para os isolados de 

milho, inibida no decorrer das 14 

repicagens nos dois meios entretanto, no meio BDA a inibi~~o 

fo i menor. Compat-ando a i'nda no meio BDA, os isolados de 

sorgo apresentaram menor i ibi~~o em rela~~o aos isolados de 
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m i1 ho. Os isolados de capim tanto no meio BDA como no LCH, 

tiveram a esporula~~o constante (Tabelas 6,7,8 e 9; Figura 

4). Através dos resultados pode-se observar que isolados de 

milho e sorgo perderam a capacidade de esporular no meio 

sintético no decorrer de 14 repicagens. Nos' ensaios 

posteriores, procurou-se trabalhar com os isolados' até a 

sétima repicagem e meio BOA onde a esporula~~o se mant~ve 

constante. 

Em rela~~o à viabilidade do patógeno em água 

destilada estéril, foi observado que os isolados se 

mantiveram com a esporula~~o mesmo após 3 meses. o dado vem 

de encontro com FIGUEIREDO e PIMENTEL (1975) que conservaram 

Mycosphaerella melonis em água destilada estéril por 6 anos 

e 3 meses sem que houvesse perda da viabilidade e 

patogenicidade. 

No tocante a .necess idade de diferentes font·es 

de carbono para esporula~~o e/ou crescimento, REDDY (1969) 

com cinco espécies de Helminthosporium trabalhando 

(spiciferum, rostratum, hawaiiense, nodulosum e halodes> em 

meios com diferentes fontes de carbono, observou que 

frutose e xilose foram importantes para o crescimento nâo 

tendo correla~~o com a esporula~~o. Já em 1984, GARRAi.>JAY e 

EVANS trabalhando com Aspergillus niger observaram que 

fontes como ribose, galactose e mal tose foram importantes 

para a forma~~o de conidios. Também foi citado que 

carbo idratos, aminoácidos e ácidos org~nicos foram as 

fontes de carbono utilizadas por diferentes fungos como 



98. 

elemento básico para a forma~~o da ~strutura e fun~~o 

bioquímica das células. Os fungos também s~o capazes de 

util izar uma variedade de compostos de carbono para o 

crescimento elou esporula~~o. Com base no exposto~ decidiu-

se verificar o comportamento dos isolados de Exserohilum 

turcicum perante meios contendo diferentes carboidratos como 

fontes de carbono. Os resultados apresentados nesse 

trabalho, mostraram que, entre os meios m1nimos, tanto nos 

isolados de milho, como no capim, o meio m1nimo contendo 

lactose foi importante na esporula~~o enquanto que, para os 

isolados de sorgo o meio m1nimo contendo sacarose foi o 

melhor. Comparando meio mínimo com lactose e LCH, os 

isolados de milho esporularam menos enquanto que os isolados 

de capim apresentaram esporula~~o maior no meio LCH. Isto 

pode ser devido que para isolados de capim o meio LCH possua 

alguma substência importante para0 metabolismo bioquímico 

da forma~~o de conídio enquanto que, para o isolado de 

milho existe alguma substência inibidora no meio. Os 

isolados de sorgo apresentaram ~sporula~~o maior no meio BDA 

do que ho MNS podendo ser devido pela presen~a de alguma 

substênci~ no BDA (aminoácido ou outra) importante para a 

forma~~o de con1dio. 

Em rela~~o ao crescimento vegetativo e 

esporula~~o nâo fbi encontrado ne~huma correspondência 

estando de acordo com KAFI e TARR(1966). Entretanto~ como 

no meio BDA~ os isolados de Exserohilum turcicum 



apresentaram ótima esporula~~o, 

ensaios subsequentes. 
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este foi utilizado nos 

Os conidios observados no microscópio~ após 

desenvolvimento no meio BDA, apresentaram-se retos ou 

ligeiramente curvos, com cor verde-oliva a cinza, com hilo 

externo e protuberante pertencente ao gênero Exserohilum 

conforme descrito por LEONARD e SUGGS (1974). 

Em rela~~o ao tamanho de con1dios, ELLIOT 

(1949 ) observou diferen~a na medida para vários isolados de 

Helminthosporium, com e>:cess~o do Helminthosporium 

turcicum, 

a~8car. 

mesmo em meios com concentra~~o diferente de 

I<AFI e TARR (1966) trabalhando com 5 espécies de 

Helminthosporium observaram diferen~as nas medidas dos 

con1dios quando em meios envolvendo diversas concentra~tles 

de a~úcares. Diante do exposto, 

diâmetro e comprimento dos isolados, 

para a observa~~o do 

procurou-se utilizar o 

meio (BOA) para o desenvolvimento dos isolados. Através dos 

resultados (Tabela 11), pudemos observar que os isolados de 

capim apresentaram diâmetros significativamente maiores em 

rela~~o aos isolados de milho e sorgo. Os comprimentos para 

os isolados de milho~ sorgo e capim foram significativamente 

iguais. As medidas dos conidios obtidas est~o de acordo com 

BERGQutST e MASIAS (1974) e, MUCHOVEJ et alii (1988). 
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5.2.Patogenicidade 

O método escolhido para a inocula-=~o das 

plantas foi utilizado por THAKUR et alii (1989a) que consta 

do inóculo na concentra~~o de 10.000 conidios/ml aspergido 

nas plantas com folhas até o quarto par, e depois 

transferidas para uma cê'!lmara com temperatura controlada de 

22 C e umidade relativa de 100%. Perante esta metodologia 

conseguiu-se observar rea-=~o em todas as folhas. 

Diversos pesquisadores indicaram que isolados 

de Exserohilum turcicum de um hospedeiro em particular, n~o 

necessáriamente possui a mesma capacidade patogênica 

(MITRA, 1923; LEFEBVRE e SHERWIN~1945; ROBLES,1949; 

ROBERT,1960; BHOWMIK e PRASADA, 1970; HAMID e ARAGAKI, 

1975), podendo ser devida a Presen-=a nos isolados, de 

diferentes genes para a patogenicidade (NELSON, 1961). Dessa 

maneira, a rea~~o das plantas perante, a variabilidade de 

patógenos pode ser diferente (BHOWMIK e PRASADA,1970). 

Com o intuito de verificar o comportamento 

dos diferentes isolados perante os hospedeiros de milho, 

cap im e son;.o, foram conduzidos os experimentos constantes 

no item 3.2.3. 

Através dos resultados apresentados na Tabela 

12 foi possível observar que o isolado de milho dos 

Estados Unidos produziu les~o em plantas de milho e n~o em 

sorgo e capim. Essa observa~~o vem de encontro com 

MITRA(1923) e,1 segundo HAMID e ARAGAKI (1975), o isolado 
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passa a ser denominado como Exserohilum turcicum f.s~. 

zeae. Por outro lado, os isolados de milho do Brasil 

apresentaram rea~~o com hospedeiros de milho e sorgo, e n~o 

com o capim, demonstrando serem diferentes do isolado de 

milho dos Estados Unidos. A rea~~o aqui descrita n~o foi 

citada por LEFEBVRE e SHERWIN (1945), 

(1970) e HAMID e ARAGAKI (1975). 

BHOWMIK e PRASADA 

Em rela~~o aos isolados do sorgo, estes 

apresentaram les~o nos hospedeiros de milho, sorgo e capim 

isolados de massambará. Segundo HAMID e ARAGAKI (1975) 

sorgo quando atacavam os três hospedeiros seriam denominados 

de Exserohilum turcicum f. sp. complexa. 

Através da Tabela 12 , pode-se observar que 

os isolados de capim foram virulentos ao próprio capim, 

entretanto apresentando rea~~o com nível de resistência ao 

milho e ao sorgo. Esta rea~~o observada no capim e sorgo~ 

está de acordo com CHIANG et alii (1989) onde os isolados 

apresentaram-se virulento ao Johnson grass, e avirulento ao 

sorgo. 
Dessa maneira, confirma-se a exis~ência, 

dentro dos isolados analisados de: Exserohilum turcicum 

f.sp. zeae; Exserohilum turcicum f. sp. complexa; isolados 

de milho virulentos ao milho e sorgo; isolados de capim 

virulentos ao capim, 

avirulento ao sorgo. 

fracamente virulento ao milho e 
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5.3.Eletroforese 

Varia~:ti(o isoenzimática tem sido usada para 

determinar ta>: onom ia de microorganismos quando as 

características morfológicas n:ti(o s:ti(o distintas (MEYER ;e 

RENARD, 1969) • Isto tem sido possivel porque as isoenzimas 

s:ti(o consistentes no indivíduo e n~o s:ti(o afetadas diretamente 

por fatores ambientais (BOSLAND e WILLIAMS, 1987). 

A atividade enzimática e a mobilidade de 

enzimas na eletroforese podem ser afetadas por compostos 

fenólicos presentes no extrato do micélio promovendo uma 

colora~:ti(o marron (ALFENAS, 1984) • Esta oxida~:ti(o foi 

previnída com a utiliza~:ti(o de polivinilpirrolidona (PVP) 

durante a extra~:ti(o o qual adsorve os compostos fenólicos 

deixando a enzima ou proteína livre (COOPER, "1981). 

ALFENAS (1984) levantou a hipótese de que a 

análise de proteinas e de padrbes enzimáticos, através da 

eletroforese, constitui valioso método para a determina~~o 

de componentes genéticos e fisiológicos do hospedeiro e do 

patógeno. Diante disto, os resultados no decorrer deste 

trabalho demonstraram certas diferen~as e similaridades 

existentes entre isolados de Exserohilum turcicum com 

respeito ao padrâo isoenzimático de Esterase e Peroxidase. 

Observand6 as Figuras 6 e 11, a eletroforese 

envolvendo esterase dos isolados estudados, permite 

estabelecer uma compara~:ti(o entre os isolados de milho, capim' 
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e sorgo. Constatou-se para todos os isolados um padrão 

isoenzimático diferente e característico para milho, capim e 

sorgo. Isolados de milho do Brasil e isolados de capim não 

apresentaram entre si uma banda em comum definindo dessa 

maneira a não similaridade entre eles. o mesmo foi 

observado entre isolado de milho dos Estados Unidos e sorgo. 

Entre os outros isolados observou-se sempre a presenca de 

banda em comum, isto é, para isolados de milho do Brasil e 

dos Estados Unidos banda com Rm 5,4 -5,6, para isolados de 

capim e sorgo banda com Rm 3.8- 4,2. para isolado de milho 

dos Estados Unidos e capim banda com Rm 2,8-3,1, el para 

isolados de sorgo e milho do Brasil banda com Rm 2,1 -2.8 e 

3,3-3.7. Dentro das três bandas dos isolados do Brasil, uma 

é comum ao isolado de milho dos Estados Unidos. e duas 

comuns aos isolados de sorgo não existindo nenhuma outra 

diferente dos outros isolados. Entretanto, entre isolados 

de milho dos Estados Unidos, sorgo e capim ,é possivel 

observar bandas distintas que podem ser marcadores, isto é, 

especificas a cada isolado. Dessa maneira, isolado de milho 

dos Estados Unidos apresenta duas bandas com Rm 3,6--3,9 e 

4,6-1,9, isolados de sorgo uma banda com Rm 4,3-1,6 e, 

isolados de capim duas bandas com Rm 4,5-4,7 e 5,1-5,4. 

Passando-se agora à análise dos isolados 

através da eletroforese envolvendo peroxidase, verificou-se 

nas Figuras 8 e li, número de bandas diferentes entre os 

isolados de milho. capim e sorgo. Destas. o que chama mais 
, 

atenção é que os isolados de sorgo não apresentaram bandas 
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com Rm inferior a 2.6. presentes nos outros isolados. Em 

sequencia, observou-se que entre isolados de milho do Brasil 

e isolados de sorgo, entre isolado de milho dos Estados 

Unidos e capim, não existe banda correspondente demonstrando 

assim a não similaridade entre eles. Entre outros isolados 

observou-se bandas em comum como: entre isolados de milho 

do Brasil e capim com Rm 2.4-3 1 entre isolados de milho dos 

Estados Unidos e Brasil com Rm 1,1-1,6. el entre isolados 

de milho dos Estados Unidos e sorgo com Rm 2,8--3,2. 

Entretanto, entre isolados de capim e sorgo duas bandas 

apresentaram-se como comuns (RM 3,8 e Rm 1.3>. A presenca 

das bandas em comum indica a existência de uma similaridade 

parcial entre os isolados. Entretanto, os isolados 

apresentam bandas especificas 

isolados de milho do Brasil. 

como Rm 1-4,2 e. 4,4-4,6 para 

Rm 1,7-1,8, 1,9-2 e~ 4.3-4.4 

para isolado de milho dos Estados Unidos. Rm' 1,8 e 2,0 para 

isolados de capim, e para isolados de sorgo ausência de 

bandas com Rm inferior a 2.6. 

Figuras 

tracado 

Com respeito as análises densitométricas, as 

7 e 9, mostraram-se bastante interessant.es. O 

eletroforético em forma de picos. representando as 

bandas de isoenzimas de esterase e peroxidase, dão uma idéia· 

perfeita da diferenca entre os isolados de milho-Brasil, 

milho-Estados Unidos, capim e sorgo. 

Verifica-se ainda. para esterase e 

perc;xidase, que dentro dos isolados de milho ou de capim ou 
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do sorgo. não houve variacão de número de bandas mas 

diferenca na intensidade. 

Resultados similares foram obtidos por 

MACKO et alii (1967)onde detectaram diferencas nos padrões 

isoenzimáticos de peroxidase e polifenoloxidase para racas 

de Puccinia graminis f. sp. tri tici. BURDON et alii (1981) 

trabalhando com Puccinia graminis detectaram diferencas nos 

padrões enzimáticos envolvendo esterase. leucina 

aminopeptidase, dihidrolipoamida redutase e fosfoglucomutase 

entre formas especiais de Puccinia graminis patogênica ú 

A['FÍi~NAS et alii (198'Í) determinaram 

através de gel de poliacrilarnida. diferencas nos padrões 

isoenzimáticos de esterase. peroxidase. fosfoglucomutase e 

hexoquinase entre os isolados de Cryphonectria cubensis 

oriundos do Hawai. Brasil e Africa. 

Dessa maneira. através dos resultados 

obtidos. foi possivel diferenciar os isolados através das 

i soenzimas. De acordo com outros pesquisadores a análise 

eletroforética abre a possibilidade de se utilizar as 

enzimas como marcadores moleculares para deteccão de 

recombinacães genéticas a nível de campo. 

As extracões do DNA dos isolados de sorgo e 

capim com leitura no espectro na razão de 1.9 a 2. e os 

isolados de milho na razão de 1.8. traduziram a pureza do 

ácido nucleico sem contaminacão de proteina ou fenol nos 
l 

extratos de DNA (MANIATIS. 1982). 
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A separação eletroforética do DNA pode ser 

realizada em gel-agarose ou gel-poliacrilamida. Segundo 

MANIATIS (1982) e RAEDER e BRODA <1985> o gel-agarose separa 

moléculas até 60Kb enquanto o gel-poliacrilamida separa 

fragmentos de DNA menores do que 1 KB de tamanho. Para a 

coloração das bandas existem dois métodos sendo um usando 

brometo de etideo e visualização em luz uI tra··violeta a 300 

e 360nm <RAEDER e BRODA, 1985}, e outro, aplicando o método 

de prata < BLUM et alii, 1987). A fim de obter uma distinção 

entre isolados, MANIATIS (1982) sugere a utilização de uma 

variedade de endonucleases de restrição. Estas enzimas tem 

a capacidade de reconhecer sequências de bases especificas 

cortando a dupla-hélice do DNA num determinado sitio. 

Através destes cortes, obtem-·se vários pedaços de DNA 

podendo uma das enzimas apresentar bandas diferentes entre 

os microorganismos. MANICOM et alii <1987} trabalhando com 

extratos de DNA de vãrias espécies de Fusarium fragmentados· 

com enzima Hind 111, foi possivel observar diferenças entre 

isolados de Fusarium oxysporum, distinguindo assim as 

espécies. 

No presente trabalho de pesquisa, foi 

utilizada sómente a enzima de restrição (Hpa 1> a qual· 

reconhece pedaços da hélice lendo GTTAAC cortando exatamente 

no meio da sequencia. Através da separação em ge1-

poliacrilamida na concentração de 8%, com capacidade de 

,separar 60 - 100 nuc1eotideos, e coloração pelo método da 
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prata, foi possível visualizar uma banda id@ntica para todos 

os isolados de Exserohilum turcicum. Como conclus~o os 

isolados de Exserohilum turcicum apresentando uma mesma 

banda de DNA, s~o idênt icos. Entretanto, para uma 

confirma~~o, ser ia necessár ia ut il izar outras enz imas de 

restr i~~o. 

Como a técnica DNA-RFLP possui a desvantagem 

de ser um método dispendioso, n~o se torna prática a 

análise para diagnósticos de rotina. Entretanto as técnicas 

PAGE-enzimas por ser mais simples e por apresentarem 

resultados satisfatórios, é uma das técnicas indicadas pela 

sua praticidade na diferencia~~o de isolados. 

5.4. Serologia 

Os resultados observados no presente trabalho 

confirmam aqueles relatados por outros autores com rela~ao 

ao material utilizado na imuniza~~o. Assim, como obsservado 

por FIGUEIREDO (1972), os anti~soros produzidos contra 

conidios apresentaram rea~~o específica. Da mesma forma 

MADOSINGH e WALLEN (1967) obtiveram rea~~o sorológica de 

d if ic i I interpreta~~o, quando procuravam separar diversas 

espécies de Ascochyta utilizando antissoro obtido à partir 

de micél io. O mesmo em rela~~o a antissoros obtidos de 

conidios foi observado por KIMATI (1975) quando identificou 

tres tipos de Colletotrichum (Colletotrichum falcatum, 
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Colletotrichum graminicola f. 

graminicola f. sp. sorghi). 

sp. zeae, e, Colletotrichum 

Dessa maneira, os antissoros preparados para 

isolados de Exserohilum turcicum foram analisados perante os 

antigenos,extraldos a partir de micélios e conldios, 

através de testes serológicos. 

Estudos das rea~~es serol6gicas em testes de 

dupla-difus~o em ágar, efetuados com antlgenos extraídos de 

conídios e/ou micélios contra os mesmosantissoros, em 

rea~~es homólogas, demonstraram que as linhas de 

precipita~~o observadas apresentaram identidade. 

parece indicar que os anticorpos produzidos contra 

Tal fato 

isolados 

de capim e milho teriam os mesmos determinantes 

antigênicos. A falta de outras linhas de precipita~~o 

devido a baixa concentra~~o de deter~inantes antigênicos 

específicos pode n~o ser visualizado Mo teste de dupla

difus~o em ágar entretanto pode ser através de outras 

técnicas serológicas mais sensíveis. 

Um teste capaz de detectar antígenos de 

rea~~o cruzada ou comuns presentes nas preparaE~es em baixa 

concentra~~o é o teste de ELISA (ALBA e DEVAY, 1985). 

Uma adequada padroniza~~o do ELISA é a chave 

para a alta precis~o e sensibilidade do teste. Dessa 

maneira, VOLLER (1976) e MARTENSSON et alii (1984) sugeriram 

padronizar o método incluindo a quantifica~~o de antígeno e 
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dilui~~o do conjugado até que, em termos de absorbância, 

seja obsservada uma definida distin~~o nos resultados. Para 

a quantifica~~o do antlgeno e do conjugado foi conduzido um 

teste de ELISA utilizando antlgenos de 150 a 600 ug em 

equivalente de SAB/ml de tamp~o PBS-Tween, perant~ conjugado 

em dilui~bes de 1:5 e 1:10 em tampao PBS. A otimiza~~o .. dos 

resultados foi observada com antlgenos obtidos tanto de 

micélio como de conldios envolvendo 600ug em equivalente de 

SAB/ml e conjugado na dilui~~o de 1:5. 

Analisando os resultados do teste de ELISA 

obt idos com ant 1genos e>:traidos de micél ios e ant issoros do 

próprio micélio n~o foi observada qualquer diferen~a entre 

os isolados de Exserohilum turcicum. 

O emprego do antlgeno extraído de conldios 

contra o antissoro produzido para conldio, também em ELISA, 

demonstrou ser o mais adequado pelo fato de'visualizar as 

rea~bes especificas. Dessa maneira, o ant issore de milho· 

d ist ingu iL\ os isolados de milho e sorgo dos isolados de 

capim, e>:ceto quanto ao isolado de milho dos Estados Unidos 

(isolado número 3) (Tabela 15), mas nao entre milho e sorgo. 



110. 

Em rela~âo ao antissoro produzido para 

conldio do isolado de capim, observa-se o inverso onde esse 

antissoro distinguiu os isolados de capim dos isolados de 

milho e sorgo, n~o se consequindo todavia distinguir o 

isolado de milho dos Estados Unidos (isolado número 3) dos 

demais isolados de milho. 

Os valores em termos de absorbãncia obtidos 

nas rea~bes de antissoro produzido para conldio do isolado 

de capim com antigenos dos isolados de sorgo revelaram-se 

intermediários em rela~âo as rea~bes obtidas entre esse 

antissoro e os antígenos de isolados de milho e capim. 

As reai:ôes vieram provar que os antissoros 

obtidos a partir de conldios foram mais especificos do que 

aqueles preparados contra micélios. Isto vem de encontro 

com FIGUEIF:EDO (1972) e KIMATI <1975} quando uti~izavam 

antigenos de conldios aplicado em outra técnica provando a 

especificidade do antissoro obtido a partir de conidios. 

Sem dúvida isto nâo ocorre com todos os 

fungos pois MOHAN <1989} utilizando teste de ELISA 

determinou que antissoros obtidos de micélios foram os 

especificos para identifH:ar Phytophthora fragariae de 

outras espécies desse gênero. 

Em apoio a esta diferen~a encontrada e, 

tra~ando um paralelo com outros campos da serologia, 

aplicada a taxonomia, verifica-se, que na 

serobot~nica tem-se notado uma marcante tendência ao 

emprego de estruturas reprodutivas (sementes, polém etcc) 
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como antígeno imunizante porque estas sâo menos sujeitas a 

Yaria~Ôes do que os tecidos somáticos (FAIRBROTHERS, 1968). 

5.5.Considera~ôes finais 

Embora conidios de todos os isolados de 

Exserohilum turcicum sejam iguais, com excess~o dos isolados 

de capim de Exserohilum turcicum com diâmetro diferente, o 

presente trabalho vem demonstrar através do emprego de 

outras técnicas mais modernas a diferencia~~o entre os 

isolados. 

Na patogenicidade foi possível observar que 

isolado de milho dos Estados Unidos pode ser classificado 

como Exserohilum turcicum f. sp. zeae; isolado de sorgo 

classificado como Exserohilum turcicum f. sp. complexa; 

isolado de milho do Brasil patogênico a milho e sarça e, 

isolado de capim patogênico a capim. 

A análise eletroforética das enzimas esterase 

e/ou peroxidase através das isoenzimas especificas e 

ausênc ia de s imil ar idade, prop ic iaram d iferenc ia~~fo entre os 

isolados. 

Para melhor observa~~o da diferen~a entre os 

isolados de milho, capim e sorgo de Exserohilum turcicum, 

procurou-se associar os resultados obtidos na serologia 

(ELISA) e eletroforese. 
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Perante a serologia o antissoro do isolado de 

milho distinguiu isolados de milho do Brasil e dos Estados 

Unidos resultado este de acordo com o observado na análise 

eletroforética da esterase pela presen~a de número de bandas 

diferentes, mobilidade diferente e, presen~a de uma banda 

comum indicando uma pequena similaridade entre eles. 

Através da eletroforese envolvendo peroxidase, observa-se 

também número de bandas diferentes envolvendo duas bandas 

comuns mas com bandas especificas a cada um 

demonstrando assim, a d iferenc ia~~o entre 

isolado 

eles. 

Entretanto, o mesmo antissoro distinguiu n~o só os isolados 

de milho como também dos isolados de capim, resultado este 

de acordo com a n~o similaridade observada na eletroforese

esterase. 

Em rela~~o ao antissoro do isolado de capim, 

este distinguiu os isolados de capim dos isoladds de milho" 

resultado de acordo com a n~o similaridade em eletroforese-

esterase dos isolados de milho do Brasil e capim. 

Entretanto, perante a mesma eletroforese foi possível 

observar uma banda cOm mobilidade semelhante entre isolado 

de milho dos Estados Unidos e isolados de capim podendo 

traduzir uma similaridade entre eles o que n.o foi 

observar no teste serológico. 

possível 

Os isolados d~ sorgo perante a·serologia com 

o antissoro de capim, apresentaram valores de absorbància 

intermediários para com antigenos de isolados de milho e 
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capim. Isto pode ser associado observando a eletroforcse-

esterase onde bundas de isolados de sorgo são comuns aos 

isoludos de milho e aos isolados de capim Já perante o 

antissoro do isolado de milho. não foi possivel observar 

diferenca entre isolados de milho do Brasil B isolados de 

sorgo, resultados de acordo com a similaridade de bandas na 

eletroforese-esterase. 

Perante a eletroforese-peroxidase é possivel 

diferenciar os isolados mas a associacão com a serologia em 

muitos casos foi de dificil interpretacão. 

O conjunto de dados aqui apresentados, indica 

que o 

podem 

emprego de técnicas serológicas e 

contribuir para o estudo de 

eletroforéticas 

relacões entre 

microorgani smos. Os resultados obtidos abrem possibilidades 

de novas pesquisas através do estudo de um maior número de 

isolados e fungos, no sentido de ampliar um conhecimento 

mai s preciso das relacôes entre as espécies. 
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6. CONCLUSetES 

Os resultados obtidos no presente trabalho 

propiciaram as seguintes conclus~es: 

L Morfológicamente, os con1dios dos 

isolados de capim foram significativamente maiores do que 

os dos isolados de milho e sorgo. A esporula~~o dos 

isolados de capim foi maior no meio de LCH enquanto que, os 

isolados de milho e sorgo apresentaram número de conldios 

maior no meio BDA. 

2. Perante a patogenicidade o isolado de 

milho dos Estados Unidos pode ser classificado como 

Exserohilum turcicum f. sp. zeae; isolados de sorgo 

cl ass if icados como Ex seroh il um turc icum f. sp. complexa; 

entretanto isolados de milho do Brasil patogênicos ao milho 

e ao sorgo e, isolados de capim virulentos ao capim, 

fracamente virulentos ao milho e avirulentos ao sorgo n~o 

puderam ser enquadrados nas ±c~mas eSRe~iais já descritas. 

3. Perante o teste serológico de dupla-

d ifus~o em ágar, n~o foi possivel detectar qualquer 

distin~~o entre os isolados enquanto que, através do teste 

DAS-ELISA, foi possivel distinguir isolados de capim dos 

isolados de milho e sorgo. Entretanto, isolados de sorgo 

aparecem como intermediários 'aos outros isolados. 
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1. Análises eletroforéticas isoenzimáticas 

(peroxidase. esterase> permitiram diferenciar os isolados de 

capim. milho e sorgo. 

5. Pela associacão dos resultados do teste de 

ELISA e eletroforese-esterase foi possivel obsorvar que: 

-Isolados de milho do Brasil e milho dos Estados Unidos são 

diferentes. 

--Isolados de milho são diferentes dos isolados de capim. 

--Isolados de sorgo são isolados intermediários aos isolados 

de capim e milho. 

6. Todos os isolados de Exserohilum turcicum 

apresentaram o mesmo tamanho de DNA. 

7. o emprego da serologia <ELISA) e 

eletroforese mostraram ser promissores como métodos na 

distincão de Exserohilum turcicum isolados de milho. sorgo 

e capim. 
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