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ALTERAÇÕES NA ATIVIDADE E 
; 

NO PERFIL ELETROFORETICO DA 
.-

ENZIMA PEROXIDASE EM MESOCOTILOS E FOLHAS DE MILHO (Zea 

»ays L.) EM RESPOSTA À INOCULAÇÃO COM HeI »inthospori u,» 

»aydis Nisik. Se Miy., RAÇA O, Hel»inthosporiu'1II carbonu,1II 
, , ~ 

UIlstru'p? RAÇA 1 E A INJURIA MECANICA. 

Autor: MARCOS FERNANDO DE GODOV LUSSO 

Orientador: Pro~.Dr. SERGIO FLORENTINO PASCHOLATI 

RESUMO 

O present.e trabalho foi desenvol vi do com o 

obj et.i vo de verificar o papel da enzima peroxidase nas 

respostas de plantas de milho ao ferimento com carborundo e 

inoculação com HeI 1IIinthospori u,» carbonu'»~ raça 1 

(interação de resistência) ou Hel»inthosporiu'1II »aydis, raça 

O (int.eração de suscetibilidadel. Os estudos realizados 

basearam-se na atividade da enzima in vitro e nas 

alteraç6es do perfil isoenzimAtico de extratos obtidos de 

plant.as feridas ou inoculadas. 

A anAlise dos extratos obtidos dos t.ecidos 

submetidos aos diferentes tratamentos, mostrou a ocorrência 

de aumento na atividade da peroxidase em resposta á 

inoculação com H.»aydis ou a ferimento. Esse aumento 

ocorreu tanto em extratos obtidos de folhas quanto de 



mesocõtilos. No material inoculado com H.Zliilydis, a mAxima 

atividade enzimãtica ocorreu ao redor de 48 h apOs a 

inoculação, e permaneceu em nível elevado atê o final do 

experimento. No material ferido com carborundo, observou-se 

no mesocõtilo, um màximo de atividade ao redor de 48 h 

enquanto que na folha, esse mãximo ocorreu ao redor de 24 h 

apOs a injdria. Tanto nos extratos obtidos de folhas quanto 

nos de mesocõti los, observou-se queda na ati vi dade da 

enzima no final dos experimentos. Por sua vez, o material 

inoculado com H.carbonaa apresentou atividade enzimãtica 

menor em relação a H.a.ydis e prOxima aos valores 

encontrados para os tecidos controle não inoculados. 

Em relação ao perfil isoenzimãtico, 

observou-se nos extratos obtidos de tecidos feridos ou 

inoculados, o aparecimento de duas e o desaparecimento de 

três isoperoxidases no material extraldo 12 h apOs os 

tratamentos. Esses mesmos resultados tambem foram 

observados em extratos obtidos 24 e 48 h. 

Finalmente, os resultados sugerem que as 

alterações da perox i dase, tanto em relaç:ão ao aumento da 

atividade quanto ao perfil isoenzimãtico, mostram-se comuns 

ao ferimento causado por um agente abrasi vo bem como a 

infecç:ão por fungos. 



CHANGES IN ACTIVITY AND ELECTROPHORETI C PATTERN OF 

PEROXIDASE IN MAIZE (Zea lIIavs L.) MESOCOTYLS AND LEAVES 

AFTER INOCULATION WITH Hel»inthosporiu» lIIavdis Nisik. & 

Miy.? RACE O, HeI»inthosporiu» carbonu.» Ullstrup, RACE 1 

AND MECHANICAL INJURY. 

SUMMARY 

Author: MARCOS FERNANDO DE GODOY LUSSO 

Adviser: Pro~.Dr. SERGIO FLORENTINO PASCHOLAT! 

The present work was developed to study the 

role o~ the peroxidase enzyme on maize plants a~t.r 

wounding by abrasion wi th earbcrundum or inoeulation wi th 

the ~ungi Hel»inthosporiu» carbonu», raee 1 (resistant 

interaeticn) cr Hel»inthospori u» »avdis, raee O 

(suseeptible interaeticn). The study was earried cut based 

upcn the measurement o~ enzyme aetivity in vitro as well as 

on the isoenzimatie patt.erns in 

wcunded or incculated tissues. 

extraets obtained from 

Resul ts showed an i nerease in percxidase 

aetivity after incculation with H.lIIavdis or wounding. This 

increase oeurred in extracts obtained either from leaves or 

mesocotyls. In maize tissues incculated with H.»avdis, the 

highest leveI of enzyme activity was observed 48 h after 



>~ vi 

inoculation, this leveI of activity remained up to the end 

of the experimento In tissues wounded with carborundum, the 

highest enzyme activity was observed to occur 48' h in 

mesocotyls and 24 h in Ieaves after wounding. In these 

tissues, enzyme activity decreased at the end of the 

experimento 

inoculated 

On 

with 

another hand, 

H.carbonu. 

mesocotyls 

(resistant 

and leaves 

interaction) 

exhibited an enzyme activity smaller than that observed in 

tissues inoculated with H •• aydis, and the leveI of activity 

was cIose to the values observed for uninoculated tissues. 

Regarding the isoenzimatic studies carried 

out on polyacrilamide ge1 electrophoresis, in extracts 

obtained from wounded or inoculated leaves 12 h after the 

treatments, two new isoenzymes were observed. At the same 

time, it was observed the disappearance of three other 

isoenzymes in the same material. The same results were 

observed in leaf extracts obtained 

wounding or inoculation. 

Finally, the results 

24 and 48 h after 

suggest that the 

peroxidase changes observed in mesocotyls and leaves, based 

upon enzyme activity and on isoenzyme patterns, are common 

responses of maize tissues to wounding made by abrasion and 

to fungi infection. 
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1. INTROOUCAO 

o milho (Zea ltays L.), juntamente com o 

arroz e o tri go, representam as três cul turas de cereai s 

mais importantes em todo o mundo (SHURTLEFF, 1980). Com uma 

produção anual aprox i mada 

Brasil constitui um dos 

de 2S mi 1 hões de tonel adas, o 

principais produtores de milho 

(I.E.A., 1988), embora com baixos !ndices médios de 

produtividade (1898 kg/ha) <I.E.A., 1988). Essa baixa 

produtividade é decorrente de varios problemas, entre os 

quais as doenças causadas por fungos, bactérias e vlrus e o 

estresse fisiolbgico pelos quais as plantas de milho passam 

no campo. Os fungos, por sua vez, são os responsàveis pela 

maioria das doenças infecciosas no milho (SHURTLEFF, 1980). 

A natureza tem como regra a resistência de 

plantas á doenças, entretanto, em algumas poucas exceções, 

os microrganismos são capazes de invadir e colonizar as 

células do hospedeiro. 

da disputa entre 

Segundo MISAGHI (1982), o resultado 

planta e microrganismo depende 

principalmente da eficãcia dos mecanismos de defesa das 

pl antas.. Di versos estudos sobre mscani smos de resi stênci a 
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mostram que as plantas se defendem de agentes infecciosos, 

tanto de forma ativa como de forma passiva, e que a defesa 

ativa envolve a mobiliza~ão de um grande nãmero de 

estratêgi as defensi vas de uma forma aI tamente coordenada 

(MISAGHI, 1982). No caso especifico do milho, embora 

existam estudos sobre a bioquimica da intera~ão entre essa 

grami nea e fungos, os quai s apontam para o metabol i smo de 

fenõis como fator importante na resistência (ANTHENILL, 

1978; COUTURE et aI i i, 1983; HAMMERSCHMIDT 8< NICHOLSON, 

1977; KOSUGE, 1969 e WERDER, 1982} , o assunto carece de 

maiores contribui~ões. 

A defesa ativa das plantas contra 

fitopatõgenos pode envolver aItera~ões metabõlicas, as 

quai s podem ser correI aci onadas com mudanç:as na ati vi dade 

de enzimas chaves no metabolismo primArio e secundAria 

(DORN, 1974 e FRIC, 1976). A enzima peroxidase, a qual està 

presente nos tecidos das plantas, 1ft conhecida por 

participar em vàrios processos fisiolõgicos de grande 

importância, incluindo a oxida~ão de compostos fenõIicos e 

a biossintese do hormOmio vegetal etileno (MISAGHI, 1982). 

A hipótese de que as peroxidases estão envolvidas nas 

respostas das plantas ás doen~as, baseia-se em trabalhos 

que relatam altera~ões na atividade da enzima em intera~ões 

de resistência ou suscet.ibilidade em diferentes sistemas 

hospedeiro-patOgeno {COFFEY 8< CASSIDY, 1984; CZECH

KOZLOWSKA & KRZYWANSKI, 1984; ESPELIE & KOLATTUKUDY, 1985; 
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GRAND & ROSSI GNOL , 1983; HAMMERSCHMIDT et alii, 1982; 

NADOLNY & SEQUEIRA, 1980; STAHMANN & DEMOREST, 1973 e VANCE 

et alii, 1976). 

Diante do exposto, procurando contribuir 

para a elucidação dos mecanismos de resistência e 

suscetibilidade em milho contra fungos, o presente trabalho 

foi desenvolvido com o propõsito de: 

1. Determinar o perfil de atividade da 

enzima peroxidase durante a expressa0 da resistência ou 

suscetibilidade em milho contra os fungos H~l.inthosporia. 

carbonu. e H~l.inthosporia •• aydis, respectivamente; 

2. Determinar o perfil isoenzimàtico da 

peroxidase durante a expressa0 da resistência ou da 

suscetibilidade em milho contra os patõgenos acima; 

3. Determinar os perfis de atividade e 

isoenzimãtico da peroxidase em milho em resposta 4 injãria 

mecl!lnica. 
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2. REVISAO BIBLIOGRÁFICA 

Apesar das perox i das.s terem si do estudadas 

desde o inicio da enzimologia, este nome foi usado pela 

primeira vez em 1898 (GASPAR et alii, 1982). As peroxidases 

<doador: H202 Oxiredutase: E.C. 1.11.1.7) são enzimas cuja 

função primAria ê a de oxidar moléculas a custa do perOKido 

de hidrogênio (GASPAR et alii, 1982). As peroxidasas têm 

sido relatadas em uma grande variedade de plantas, e 

aparentam ser componentes normais d. suas células (MAEHLY, 

1955). Apesar das peroxidases serem encontradas em mais de 

80 espécies vegetais, considera-se que a seiva da figueira 

(F i Cu.s caricll L.) e a raiz de rAbano 

lllpathifoliil Gilib.> são as mais ricas fontes da enzima 

(SAUNDERS et alii, 1964>. 

As peroxidases atuam em vArias ViAS 

metabOlicas nos tecidos vegetais (GASPAR et alii, 1982; 

GREPPIN et aI i i, 1986 e SAUNDERS et aI i i, 1964). Di versos 
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autores reportam que as perox i dases estão envol vi das na 

biosslntese da I ignina (HARKIN & OBST, 1973 e WHITMORE, 

1978>, produção de etileno (ABELES, 1973 e BOYER & DE 

JAEGHER, 1986>, crescimento vegetativo (LAVEE & AVIDAN, 

1986), polinização (BREDEMEIJER, 1986), florescimento 

(GREPPIN, 1986) e germinação de sementes (LEWAK, 1986). Por 

esse motivo, essas enzimas tem atrafdo a atenção de 

qulmicos, bioqulmicos e fiSiologistas h.l muitos anos. O 

interesse palas paroxidases ê evidenciado pelo grande 

nOmero de artigos publicados, onde sao discutidas as 

propriedades bioqulmicas dessas enzimas, bem como suas 

funções nas plantas, animais e microrganismos (GASPAR et 

alii, 1982; GREPPIN et alii, 1986 e SAUNDERS et alii, 

1964) • 

2.1. Caracterfsticas das paroxidases 

As peroxidases tàm sido 

examinadas a partir 

<SCIANCALEPORE et aI i i, 

de di ferentes tecidos veQ_tai s 

1983) • Essas enz i mas não tem se 

mostrado significativamente diferentes com relação ao pesa 

molecular (GASPAR et ali!, 1982). As peroxidases de rabano, 

as mai s i ntensamente estudadas, possuem um peso moI ecul ar 

aproximado da 40.000 ã 45.000 da! tons O<LAPPER & HACKETT, 

1965). Por sua vez, o peso molecular das peroxidases em 

vidaira ({Ji ti s vinifers) , varia de 40.000 á 41.000 
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(SCI ANCALEPORE et aI i i , 1985) , enquanto que em aspargos 

(Rsparagus officinali$ L.) varia de 33.000 & 48.000 (WANG & 

LUH, 1983). Em contraste, DECEDUE et a1ii (1984) reportaram 

que i soenz i mas da perox i dase de batata (Sol ilnu. tuberosu. 

L.) apresentam um peso moI ecul ar vari ando entre 48.000 e 

105.000 daI tons. 

O pH Otimo para a avaliaç::ão da atividade 

enzimãtica in vitro, varia entre 5,5 e 7,5 de acordo com o 

substrato e o tecido vegetal uti 1 izados. DANGE Se REDDY 

(1984) relataram como pH Otimo valores entre 6,5 e 7,0 para 

as peroxidases extraldas de plântulas de arroz (Qryzil 

sativa L.), quando foi utilizado o pirogalol como 

substrato. Por outro 1 ado, SCIANCALEPORE et aI i i ( 1985> 

mostraram que quando foi uti 1 izado o guaiacol como 

substrato para as peroxidases extrai das de videira, obteve-

se 5,5 como pH Otimo. Em milho, GRISON Se PILET (1985a) 

determi naram que 5,5 foi o pH Oti mo para a enzima quando 

siringaldazina foi utilizada como substrato. 

Os valores de Km para as peroxidases variam 

de acordo com o substrato utilizado (GRISON Se PILET, 

1985b). Em milho, quando foi utilizada siringaldazina como 

substrato, foi obtido um valor de Km igual,J_..,-.A;2 x 10-6M 

<GRISON Se PILET, 1985a) ; porém, quando guai acol foi 

utilizado como substrato, o Km encontrado foi de 5,2 x 10-

4M (GRISON, 1984). 
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Poucos trabalhos apresentam resultados sobre 

a temperatura mai s adequada para a aval i aç::ão da ati vi dade 

das peroxidases in vitro. Por exemplo, SCIANCALEPORE 

(1985), observou que para as peroxidases extraidas de 

videira, a temperatura 6tima para a avaliaç::ão da atividade 

situava-se ao redor de 40ec. 

Alocai i z aç::ão das perox i dases nas plantas 

varia com a idade, espécie e grau de diferenciaç::ão, sendo a 

distribuiç::ão subcelular diferente para cada tecido <GASPAR 

et a1ii, 1982). As peroxi dases estão localizadas 

principalmente na parede celular e nos vacãolos das células 

de plantas superiores (CATESSON et alii, 1986; MADER et 

aI i i , 1975; MATILE, 1984 e PARISH, 1975). AI em di sso, tem 

sido mostrado histoquimicamente que as peroxidases sao 

também encontradas no retfculo endoplasm~tico, complexa de 

Golgi e nas veslculas, tanto de células de plantas como de 

animais (GASPAR et alii, 1982). No caso da soja «(:Uycin. 

»ax (L.) Menill), j& foi demonstrada, em culturas de 

células em suspensão, a presenç::a de peroxidases no espaç::o 

extracelular (GRIFFING ~ FOWKE, 1985). Com relaç::ão a 

ocorrência de peroxidases nos tecidos, em raizes de ervilha 

<Pisa.» sativa.» L. ) , por exemplo, enzima ocorre 

pri nci paI mente na coifa, epiderme, cOrtex, endoderme e 

floema <HALL & SEXTON, 1972). Em hipocotilo de feijão 

<Phaseol u.s sp), essas enzimas são encontradas no floema, 

x i 1 ema em matur aç::ão, epi derme, hi poderme, endoderme e em 
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algumas células do parénquima. No mesmo órgão, por exemplo 

a raiz, a localização subcelular das peroxidases difere de 

tecido para tecido e, no mesmo tecido, de célula para 

célula (GASPAR et alii, 1982). 

2.1.1. Estrutura química 

o grupo prostêtico das perox i dases de 

ràbano, rabanete japonês (Raphanas sativas varo radicala> , 

citocromo C e cloroperoxidase ê a ferroprotoporfirina IX. 

As peroxidases sao glicoproteinas, as quais apresentam 

diferentes quantidades de resíduos de carboidratos (SHANNON 

et ali i, 1966). Por exemplo, as peroxidases solãveis de 

batata possuem maior quantidade de carboidratos do que as 

peroxidases ligadas a parede celular (KAHN et alii, 1981). 

De acordo com WELINDER (1979), a peroxidase C da raiz de 

ràbano consiste de uma hemina como grupo prostêtico, 2 

àtomos de Ca2+, e 308 resfduos de aminoàcidos, incluindo 4 

pontes disulfeto. O c:àlc:io contribui para a estabilidade 

estrutural e térmica das peroxidases de ràbano (HASCHKE Se 

FRIEDHOFF, 1978). 

2.1.2. Reações catalltic:as 

As perox i dases de r àbano podem reagi r com 

ROOH e com HOOH, mas nao com ROOR (R = grupos aI qui 1 a ou 
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acila). As peroxidases reagem reversivelmente com numerosas 

substancias tais como, cianeto, sulfeto e fluoreto, 

formando compostos que podem ser detectados 

espectrofotometricamente (SAUNDERS et alii, 1964). A enzima 

pode tambem ser reduz i da por redutores fortes tai s como 

hidrosulfitos e semiquinonas (SAUNDERS et alii, 1964). 

As peroxidases de plantas geralmente formam 

com perbxido três tipos de compostos denominados de 1, 11 e 

111, os quais possuem espêctr05 de absor~ão caracter1sticos 

(GASPAR et alii, 1982). Os compostos I e 11 s~o formados 

somente na presen~a de baixas concentra~ões de perOxido. O 

composto I é formado primeiro sendo ent~o transformado em 

composto I I através da redu~ão por um doador de el étrons. 

Os compostos I e 11 s~o considerados como intermediArios na 

reaçao que irA regenerar as peroxidases originais. O 

composto 111 tem sido identificado como um produto formado 

na presen~a de H202 em excesso (GASPAR et alii, 1982). 

2.1.3. Inibi~ãe das peroxidases 

Moléculas de peroxidase pedem ser inativadas 

pela a~ao de Acidos e bases fortes, sendo essa a principal 

razao para a perda da atividade da enzima em solu~ões de pH 

muito alto ou muito baixo (SAUNDERS et alii, 1964). 

A i nati va~ão das peroM i dases também ocorre 

através da adi;io de substancias que se liguem a posi;ão b 
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do Atomo de ferro no grupo prostêtico. Esse ê o caso da 

inativaç:ão das peroxidases pelo excesso de perOxido de 

hidrogênio (formaç:ão do composto III, enzimaticamente 

inativo), e por cianeto, sulfeto e fluoreto (SAUNDERS et 

a11i, 1964). Outros 1ons, como por exemplo o nitrato, 

sulfato, cloreto e ferrocianeto, tambêm exibem atividade 

inibitOria, embora menor, sobre as peroxidases (SAUNDERS et 

aI i i, 1964). 

alii <1964} , 

Alguns trabalhos, citados por SAUNDERS et 

reportam a inibiç:ão das peroxidases per 

àlcoois, aç:dcares e certos corantes orgênicos. Sabe-se, per 

exemplo, que o metanol causa grande inibiç:ão das 

peroxidases de leucOcitos, mas exerce pouco ou nenhum 

efeito sobre as peroxidases de plantas. 

2.2. Peroxidases, fenõis e 11gnina 

As peroxidases catalizam as reações de uma 

grande variedade de compostos de plantas superiores (BARZ & 

HOESEL, 1979). Entre esses compostos estão os fenõis, cuja 

oxidaç:ão pelas peroxidases ê conhecida desde 1900. Por 

exemplo, a ox i daç:ão da vani 1 i na produz dehi drovani 1 i na, a 

do pirogalol produz purpurogalina, e a do catecoI produz Q

benzoquinona (SAUNDERS at ali!, 1964). No caso do guaiacol, 

a ação das perox i dases 1 eva ia formaç:ão do tetraguai acol 

(MAEHLY 8c CHANCE, 1954).. De acordo com FRY (1984), os 
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fenOis acoplados oxidativamente sao formados a partir de 

fenOis simples pela a~ão das peroxidases. 

As vias metabOlicas envolvidas na sintese de 

compostos fenOlicos, estão muito bem estudadas. As vias do 

Acido shiquimico e cinamico (fenilpropanOides) constituem a 

sequência comum que gera os diferentes grupos de polifenàis 

e 1ignina (GRISEBACH, 1981). 

No caso da biossintese de 1ignina, a 

polimeriza~ão oxidativa dos Alcoois hidroxicinámicos, é 

catalizada pelas peroxidases (GASPAR et alii, 1982). A 

fun~ão das peroxidases é remover Atomos de hidrogênio dos 

grupos Alcoois, combinando-os com parOxido da hidrogênio 

para formar moléculas de Agua (SALISBURV &: ROSS, 1978). 

A 1ignina, um pollmero complexo formado 

principalmente de unidades de fenilpropanàides 

(FREUNDENBERG, 1965), é um materi aI de grande resi stênci a 

que ocorre juntamente com celulose e outros 

polissacarideos, na parede celular das plantas superiores 

(SALISBURV &: ROSS, 1978). A lignina tem como fun~io 

principal enrigecer os tecidos das plantas superiores 

(GROSS, 1979). Alêm dessa fun~ão, v.rios pesquisadores 

tambêm acredi tam que a 1 i gni na desempenha um importante 

papel na resistência de plantas a patOgenos (RIDE, 1978; 

R I DE Se PEARCE, 1979; VANCE Se SHERWOOD, 1976a e VANCE et 

alii, 1980). Por exemplo, RIDE em 1978, destacou algumas 

maneiras pelas quais a lignifica~ão pode impedir o 
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desenvolvimento de fungos nos tecidos do hospedeiro: 1. a 

1 i gni na pode tornar as paredes resi stentes .i penetr aç:ão 

meCânica; 2. a lignificaç:ão da parede celular no ponto de 

penetraç:ão, pode tornA-la resistente .i dissoluç:ão por 

enzimas fOngicas; 3. a lignificaç:ão das paredes pode 

restringir a difusão de enzimas e toxinas do fungo para a 

planta e, de Agua e nutrientes da planta para o fungo; 4. 

alguns precursores da lignina, de origem fenOlica, de baixo 

peso molecular e radicais livres produzidos durante a 

pol imerizaç:ão, podem desestruturar as membranas do fungo, 

enzimas e toxinas; 5. as extremidades das hifas podem 

tornar-se lignificadas e perder a plasticidade necessària 

para o crescimento. 

2.3. Detecç:ão das peroxidases 

2.3.1. Métodos qualitativos 

SAUNDERS et a1ii (1964) observaram que 

diferentes substratos, como guaiacol, l-naftol e 

hi droqui nona, podem ser usados na detecç:ão qualitativa das 

peroxidases. MAEHLY & CHANCE (1954) reportaram que a resina 

da Arvore 

subst'ância 

de 

mais 

guaiaco 

antiga 

(Su.ajacu.. 

utilizada 

offic2nale 

em testes 

L.) ê 

para 

a 

a 

determinaç:ão da atividade de peroxidases 

Recentemente, outros compostos, incluindo 

e oxidases. 

eugenol (um 
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precursor da lignina}, tirosina, benzidina, siringaldazina, 

aminas aromàtica, àcidos benzbicos, fenóis, Acidos 

cinâmicos e cumarinas vem sendo usados na detecç:ão das 

peroxidases (SOLDBERS et a1ii, 1983; SRISON & PILET, 1985a 

e LIU, 1975). 

Compostos fen61icos (guaiacol, catecol, 

pirogal01 e fluorog1ucin01, aminas aromàtica, benzidina, 0-

dianizidina, 0-t01uidina, O-fenilenodiamina) foram usados 

por KLISURKA & DENCHEVA (1980) no estudo da especificidade 

de substratos para isoenzimas das peroxidases por doadores 

de hidrogênio. KAHN & ANDRAWIS (1985) reportaram que 

tropolene (2,4,6-cic1oheptatrieno-l-um) funcionava como 

substrato das peroxidases de rAbano quando na presenç:a de 

peróxido de hidrogênio, mas não na sua ausência. 

2.3.2. Métodos quantitativos 

De acordo com MAEHLY & CHANCE (1954), um dos 

métodos mai s adequados para a aval i aç:ão quanti tati va da 

atividade das peroxidases envolve a oxidação do guaiacol. O 

guaiacol foi obtido pela primeira vez através de destilaç:ão 

da resina de guaiaco. A oxidação do guaicol pela ação das 

peroxidases na presença de H202 forma o tetraguaiacol. As 

soluções de tetraguaiacol apresentam coloração castanho, a 

qual começa a desaparecer pouco tempo após a sua formação. 

A concentração dessa solução pode ser determinada 
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espectrofotometricamente, se as leituras forem efetuadas em 

poucos minutos. 

OCH3 OCH3 

OH 
O-O 

4 ( >-0- CH3 + 4H202 
Peroxidase 

+8H2 0 ... 
~ 

O-O ~ 

Guaiacol 
OCH3 OCH5 

Tatraguaiacol 

Pirogalol ê outro composto muito utilizado 

na avalia~ão das peroxi dases. A oxida~io da pirogalol pela 

enzima origina a purpurogalina, um composto de colora~ão 

1 aranj a. Essa reação, entretanto, ê menos consi stente da 

que a do guaiacol (MAEHLV Se CHANCE, 1954). A oxida~io da 

benzidina para benzidina azul tambêm tem sido usada na 

avaliação da enzima (MAEHLV Se CHANCE, 1954). 

2.3.3. Testes histoquimicos 

Diferentes testes histoqulmicos têm sido 

utilizados para a visuali:za~ão das peroxidases ir; sita. 

Guaiacol tem sido usado como reagente de colora~ão <COFFEY 
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&: CASSIDY, 1984), assim como benzidina (THORPE &: HALL, 

1984) e pirogalol (VANCE et alii, 1976). Entretanto, até 

1970, nenhum método permitia a discriminação entre a 

atividade das oxidastes e das peroxidases (MAEHLY &: CHANCE, 

1954). O teste histoquimico da siringalda,ain.a para 

peroxidases foi descrito por HARKIN &: OBST em 1973. Este 

teste permitiu demonstrar a participação exclusiva das 

peroxidases no processo de lignificação. 

A identificação citoquimica das peroxidases 

foi conduzida 

degeneração de 

na parede 

folhas 

celular 

de trigo 

e no citoplasma em 

< TriticaJJ aestivaJJ 

L.>infectadas com Botrytis cinerea Pers., onde se utilizou 

3,3-diaminobenzidina como substrato (THORPE &: HALL, 1984). 

Esse mesmo substrato foi usado para se demonstrar a 

presença das perox i dases na 

(SMITH &: O~BRIEN, 1979), 

epiderme de raizes de trigo 

em raizes e hipoc6tilos de 

plêntulas de milho (SCHALL et alii, 1980) e em folhas de 

feijão infectadas por UroJJyctl's a pptI'n di cal atas 

(Pers.ex.Pers.) Unger (=OroDyces phaseoli (Pers.) Wint. 

varo typica Arth.) (MUELLER &: BECKMAN, 1978). Em capim

amarelo (Phalaris arandinacea L.) as peroxidases foram 

identificadas atravês do uso do pirogalol (VANCE et alii, 

1976). 

2.4. Isoperoxidases 
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Eletroforese, cromatografia de troca iOnica 

e focaliza~ão isoelêtrica conduzidas com amostras de 

extratos de diferentes plantas, separam dois grupos de 

i soperox i dases: as bàsicas e as Acidas. Entretanto, o 

nãmero de isoenzimas depende principalmente da técnica de 

separa~ão utilizada (GASPAR et alii, 1982). Por exemplo, 

SHANNON et alii (1966) encontraram 7 i soenz i mas da 

peroxidase em extratos de raizes de rAbano. Entretanto, 

através de focaliza~ão isoelêtrica, HOYLE (1977), reportou 

a ocorrência de 42 isoenzimas em prepara~ão comercial da 

enzima extraida de ràbano. 

Em milho, através da e1etroforese em ge1 de 

poliacrilamida, HAMILL & BREWBAKER (1969) observaram 24 

isoenzimas em extratos obtidos de 250 variedades. Por sua 

vez, GRISON & PILET (1985b) relataram 11 isoperoxidases na 

fração citoplasmàtica extraida de raizes de milho. 

DENNA ALEXANDER (1975) extrairam 

perox í dases de 351 

L.). Atravês de 

variedades de abóbora (C«c«rbita pepo 

eletroforese em ge1 de po1iacrilamida 

separaram 14 diferentes bandas de isoperoxidases, as quais 

incluíam isoenzimas anódicas e catódicas. No primeiro inter 

nO de sorgo (Sorgua bicolor (L.) Moench), STAFFORD & 

BRAVINDER-BREE (1972) separaram 5 formas de peroxidases, 

sendo 3 anOdicas e 2 catOdicas. Outros trabalhos reportam a 

presen~a de isoperoxidases em plantas como o trigo (SAINI 

et alii, 1985), fumo (Hicotiana tabacua L.) (VAN LOOM, 
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1971), citros <Citrus sp) (TORRECILAS et alii, 1985) e 

arroz (DANGE & REDDY, 1984). 

As i sopercxi dases estão envolvidas em 

diferentes processos fisiclOgicos nas plantas (MADER et 

alii, 1977). Entre esses processos estão inclu1dos a 

vitrificação em cultura de tecidos <KEVERS & GASPAR, 1985), 

senescência foliar (HAZELL & MURRAY, 1982), abscisão 

foliar, dominancia da gema apical, tolerancia ao frio, 

dormência de gema, desenvolvimento e amadurecimento de 

frutos, germinação de sementes, expressão sexual, 

tuberização, expressão de resistência contra patOgenos, etc 

(GASPAR et alii, 1982). 

2.5. Efeitos do estresse e de ferimento sobre 

as peroxidases 

Vàrios autores observaram aumentos na 

atividade das peroxidases de plantas em resposta ao 

estresse e a ferimento 

alii, 1975; BORCHERT, 

1984; RIDGE & OSBORNE, 

e VARSHNEY & VARSHNEY, 

(BIRECKA et aI i i, 1973; BIRECKA et 

1978; KAHL, 1978; KALIR et alii, 

1970; STERMER & HAMMERSCHMIDT, 1984 

1985). Esses aumentos podem ser 

correlacionados com a produção de etileno, visto que tanto 

o estresse como o ferimento estimulam a produção do 

hormOni o (ABELES, 1973; HOGSETT et aI i i, 1981; KONZE Se 

KWIATKOWSKI, 1981; SALTVETT Se DILLEY, 1978 e YU Se YANG, 
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1980), e este altera a atividade da enzima em diversos 

teci dos (BIRECKA et aI i i, 1976; BIRECKA Se MIL.L.ER, 1974; 

GAHAGAN et alii, 1968; RIDGE Se OSBORNE, 1970). Os aumentos 

na atividade podem ser explicados com base na ativa~ão das 

peroxidases encontradas em forma latente nos tecidos 

vegetai s (DRUART et aI i i, 1982 e L.E:GRAND et aI i i, 1976) 

e/ou no aparecimento de novas formas da enzima (BIRECKA et 

alii, 1973; SORCHERT, 1978; SOYER et alii, 1979 e FL.EURIET, 

1982), produzidas pela sintese de novo (GREPP·IN et alii, 

1986). Essas altera~ões na atividade da enzima tornam-se 

percepti vei s 24 horas ap~s o feri mento e permanecem em 

niveis elevados por alguns dias (BIRECKA & GARRAWAY, 1978; 

BORCHERT, 1979; FLEURIET & DEL.OIRE, 1982; QUESSADA, 1984 e 

URITANI & OBA, 1978). STERMER Se HAMMERSCHMIDT (1984) 

observaram um aumento na atividade das peroxidases ap~s a 

exposi~ão de plântulas de pepino (Cu,cu,1IIis sativu.s L.) a 

aI tas temperaturas. Esse aumento na ati vi dade da enz i ma, 

ocorreu 24 horas após o tratamento, atingindo um mãximo em 

48 horas e diminuindo após esse perfodo. CHANG et alii 

(1984) observaram o aparecimento de 3 novas isoperoxidases 

em extratos obtidos de folhas de inhame (/Uocasia indica 

Schott.) cultivadas em 50X de ãgua do mar, quando 

comparados com extratos de plantas sadias. Em milho, 

BIRECKA et alii (1975) observaram aumente na atividade das 

peroxidases soldveis em extratos obtidos de folhas feridas 

mecanicamente. Esse aumento foi observado 16 horas após o 
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ferimento. AnAlises eletroforêticas nao mostraram 

diferen~as nas isoenzimas do material ferido em rela~ão ao 

controle. 

2.6. Peroxidases e doen~as de plantas 

As peroxidases têm sido envolvidas tanto nos 

processos de resistência de plantas a patOgenos, como 

também nos de suscetibilidade (FARKAS & KIRALY, 1938; 

GASPAR et alii, 1982; GREPPIN et alii, 1986; SEQUEIRA, 

1963; STAHMANN, 1967; TOM IYAHA, 1963 e WOOD, 1967). Esse 

envolvimento pode ocorrer tanto atraves de mudan~as na 

ati vidade da enzima como também, atraves de mudan~as nas 

isoperoxidases (FRIC, 1976; GASPAR et alii, 1982 e VAN 

LOON, 1986). Por exemplo, plantas de pain~o (S.taria 

itAlica L.) inoculadas com Sclerospora graainicola (Sacc.) 

Schr. apresentaram aumento na atividade das peroxida.es em 

intera~ões de suscetibilidade, enquanto que, nas intera~ões 

de resistência a atividade da enzima não diferiu das 

plantas do tratamento controle (ARORA et alii, 1986). Por 

outro 1 ado, MAGRO et aI i i ( 1983), reI atar am que bul bos de 

cebol a (IH I i (1.. cepa L.) resi stentes ci Botryti s alI i i Munn 

apresentaram maior atividade da enzima que os bulbos 

suscetlveis. 

As peroxidases têm sido estudadas nas 

intera~ões das plantas com virus (ABU-JAWDAH & KUMMERT, 
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1983; SIMONS & ROSS, 1970; VEGETTI et aI i i, 1985 e WOOD, 

1971), bactêrias (LOVREKOVICH et alii, 1968), fungos 

(COFFEV & CASSIDV, 1984; CZECH-KOZLOWSKA & KRZVWANSKI, 

1984; EBERMANN & LICKL, .1985; HAMMERSCHMIDT et aI i i, 1982; 

MELLON & LEE, 1985; MENDGEN, 1975; MAGRO et aI i i, 1983; 

MARA I TE, 1973; REUVEN I Se BOTHMA, 1985; SAKO & STAHMANN, 

1972; SEEVERS et alii, 1971; VAMAMOTO et alii, 1978 e 

ZINKERNAGEL, 1986) ou nematOides (BAJAJ et alii, 1985). A 

enzima tem sido estudada principalmente nas intera~ões 

entre plantas e fungos, provavelmente por serem os fungos 

os principais causadores de doen~as nas plantas. 

O papel das isoperoxidases na lignifica~ão 

de raizes de rabanetes (Raphanus sativus L.) infectadas com 

o fungo Erysiphe polygoni D.C., foi estudada por OHGUCHI et 

alii (1974). A atividade da enzima no extrato aumentou em 

resposta ã infec~ão e atingiu um mãximo 9 dias apOs a 

i nocul a~ão. ApOs esses 9 d i as, a at i vi dade das i soenz i mas 

aniOnicas e neutras diminuiu enquanto que a das catiOnicas 

aumentou. A formação de produtos polimerizados pela 

desi drogena~ão dos aI cooi s p-hi drox i ci nami cos 

da lignina) na presen~a das isoperoxidases 

demonstrado (OHGUCHI & ASADA, 1975). 

{precursores 

foi tambêm 

Estudos ci toqui mi cos envol vendo a ati vi dade 

das peroxidases durante a penetra~ão e infecr;::ão de folhas 

de feijão por Uro»yces phaseoli, evidenciaram a presen~a da 

enzima na região de contato entre a hifa de penetra~ão e a 
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célula hospedeira, sugerindo uma reação de defesa do 

hospedeiro (MENDGEN, 1975). 

Discos de folhas de alpiste (Phalaria 

caDarieDsis L.) inoculados com vArios fungos, patogênicos 

ou nao, reagiram com a forma~ão de papilas. A forma~ão de 

papilas foi inibida pelo tratamento com ciclohexamida, 

sugerindo o envolvimento da sintese de protelnas na 

resposta (VANCE & SHERWOOD, 1976b). O conteàdo de lignina e 

as ati vidades de enzimas envol vidas na lignifica~ão· foram 

avaliados nos discos de folhas inoculados com 

Hel»iDthosporiu» aveDae. Um alto conteàdo de lignina e uma 

alta atividade das enzimas fenilalanina amOnia-liase, 

tirosina amOnia-liase, ligase dos Acidos hidroxicinâmicos e 

peroxidase foram encontrados nos tecidos, 18 horas apOs a 

inocula~ão. A atividade das peroxidases aumentou em duas 

vezes, sugerindo que esse aumento foi devido á tentativa de 

penetra~ão do fungo e nao apenas ao ferimento (VANCE & 

SHERWOOD, 1976b). Perox i dases foram detectadas 

histoquimicamente nas regiões onde o fungo tentou penetrar 

o teci do hospedei ro. O apareci mento de 3 i soperox i dases 

catiOnicas sugeriram o envolvimento dessas isoenzimas na 

resposta da planta. Uma das isoenzimas não foi detectada em 

material tratado com ciclohexamida ou no tecido nao 

inoculado. Concluiu-se que essas isoperoxidases poderiam 

estar envolvidas na biossintese de li9nina nos pontos de 

penetra~ão do patógeno <UENG & DALV, 1985). Resultados 
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similares foram obtidos quando se inocularam discos de 

folha de alpiste com Botrytis cinerea (VANCE 8c SHERWOOD, 

1977). Com base nos resultados acima, os autores sugeriram 

que o alpiste possue um mecanismo de proteção localizado, o 

qual pode ser induzido e estA. relacionado com a 

lignifica;ão da parede celular do hospedeiro (VANCE & 

SHERWOOD, 1977). 

Em tomate (L ycopers icu,1II escul entu'1II Mi 11. ) , 

observou-se aumento na at i vi dade das perox i dases 72 horas 

ap6s a inoculação com Phytophthora infestans (Mont.) de By. 

Esse aumento coincidiu com uma alteração de 464 a mais na 

taxa respiratõria em relação ao material nao inoculado. 

Entretanto, 76 horas após a inoculação observou-se um 

aumento ainda maior na ati vidade da enzima, porém com uma 

taxa respiratõria de 2140 Os autores concluiram ~ qu.lts a 

elevação da atividade en~1màtica estaria relacionada com o 

metabolismo degenerativo e com a desorganização do tecido 

in~ectado (BRENNEMAN & BLACK, 1979). 

As peroxidases tambêm têm sidD estudadas no 

~enOmeno da induçã.o de resistência em pepino <ARORA 8c 
, 

BAJ AJ , 1985; KUC, 1982 e STERMER 8c HAMMERSCHM I DT , 1984) • 

HAMMERSCHIMDT et alii (1982) observaram que inoculando-se a 

primeira folha verdadeira de pepino com Colletotrichu'1II 

lage'Dariu.a (Pass.) Ell & Halst.,. ocorria um aumento na 

atividade das peroxidases na segunda folha, qual 

apresentava uma maior proteção quandO inoculada uma semana 
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depoi s com o mesmo patOgeno. Aumentos na ati vidade da 

enzima nao foram correi acionados com a induç::ão de 

resi stênci a á bacteri a Pseudolllonas tabaci (Wol f & Foster) 

Stevens em fumo, mas foram associados com o ferimento 

produzido durante a inoculaç::ão (NADOLNY & SEQUEIRA, 1980). 

2.7. Peroxidases nas interaç::ões do milho com fungos 

o papel das peroxidases nas doenças do milho 

têm sido estudado com diferentes patOgenos Hingicos. Os 

hibridos de milho, Prl resistente ~ H.carbonulII raças 1 e 2, 

e Pr resistente ~ raça 2 e suscetlvel á raça 1 foram usados 

por JENNINGS et ai i i (1969) no estudo das ati vi dades das 

peroxidases e polifenoloxidases durante o processo de 

infecção. O h1brido Prl apresentou maior atividade das 

peroxidases após a inoculação, quando comparado com 

material nao inoculado. No hibrido Pr a atividade das 

peroxidases foi maior nas folhas inoculadas com a raça 2 do 

fungo <interação de resi st.ênci a) quando comparado com o 

controle, enquanto que folhas infectadas com a raça 1 

(interação de suscetibilidade) apresentaram um aumento de 3 

veze~ com relação ao controle. Nenhuma nova isoperoxidase 

foi encontrada em resposta á inoculação. Visto que as 

alterações na atividade das peroxidases não foram 

observadas durante es estAgies iniciais da infecção, es 

auteres sugeriram que essas alterações poderiam ser devidas 
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aos processos degenerativos iniciados nos tecidos pela 

infecçâo. Alem disso, a atividade das peroxidases parecia 

estar associada principalmente com a resposta de 

suscetibilidade dos hibridos do que com a de resistência ao 

fungo. 

Com relação ás i soperoxi dases, a inoculação 

de folhas de milho suscetivel com H.carboDua, ra~as 1 ou 2, 

evidenciaram a pre5en~a de 8 isoenzimas anõdicas e 7 

catódicas (HOFFMAN & ZSCHEILE, 1974). Os extratos das 

folhas foram obtidos 36 e 110 horas após a inocula~ão e 

submetidos a eletroforese em gel de pOliacrilamida. Os gêis 

que continham extrato de tecido inoculado, apresentaram 

bandas coradas mais intensamente, refletindo aumentos na 

ati vidade das peroxi dases. O 

banda especifica da enzima 

aumento verificado 

foi correlacionado 

em 'uma 

com a 

suscetibilidade do hospedeiro ao fungo ou á toxina do fungo 

CHOFFMAN & ZSCHEILE, 1974). 

A atividade das peroxidases tambêm foi 

aval i ada em h! bri dos de mi 1 ho contendo ci topl asma macho 

fêrtil ou macho estéril, apOs a inoculação com H.aaydis, 

raça T (MACRI et alii, 1974). A atividade da enzima foi 

maior no material inoculado do que no controle nao 

inoculado, coincidindo com o aparecimento de pontos 

clorbticos nas folhas. Essa diferen~a em rela~ão ao 

controle aumentou até 60 horas após a inocula~ão. Nas 30 

horas seguintes, a atividade continuou a aumentar nas 
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plantas resistentes (citoplasma macho fértil) e diminuiu 

nas suscetiveis (ci topl asma macho estéril), ficando 

eventualmente igual ao nivel de atividade nos tecidos 

control e. Esse aumento na ati vi dade das peroxidases nas 

i nterações de resi stênci a ou susceti bi 1 i dade foi associ ado 

com aI ter ações na i ntegri dade cel uI ar em decorrênci a da 

infecção. Nenhuma explicaç:ão foi fornecida para o aumento 

continuo na atividade da enzima no tecido resistente. 

Resultados semelhantes foram obtidos por BIRECKA et alii 

(1975) e BIRECKA Se GARRAWAV (1978). Nenhuma diferença na 

ati vidade das peroxidases foi observada nas primeiras 22 

horas apôs a inoculação das folhas de 2 h1bridos de milho 

(macho fértil e macho estéril) com H.1I.ydis, rac;:a O ou T. 

No segundo dia apôs a inoculação, com o aumento gradativo 

dos sintomas nas folhas, foi observado um aumento na 

atividade da enzima. Anàlises eletroforfi!ticas de folhas 

sadias, feridas mecanicamente ou inoculadas com a rac;:a T 

revelaram a presença das mesmas 6 isoperoxidases anódicas e 

4 catódicas na fra~ão solOvel e, 4 catódicas e 2 anódicas 

na fra~ão contendo as isoperoxidases ligadas tonicamente á 

parede celular. Nenhuma nova isoenzima foi detectada. Em 

vista dos resultados, os autores sugeriram que as mudanças 

na ati vi dade das perox i dases podi am ser associ adas com a 

resposta nao especifica dos tecidos ao ferimento. 

CADENA-GOMES & N I CHOLSON ( 1987) tI'" aba! hando 

com mesocotilos de linhagens de milho (B73Ht e B73Htrhm) e 
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com os fungos H.»aydis 

observaram, atraves de 

e Calletotricha» gra»in~cola, 

testes histoquimicos, respostas 

positivas para a presen~a das peroxidases tanto nas papilas 

formadas em resposta c! inoculaç:ão como tambem na parede 

celular das celulas prOximas aos pontos de penetra~ão dos 

fungos. Um aumento na atividade da peroxidase soldvel foi 

observado 36 horas apõs a inoculaç:ão, tanto na intera~ão de 

resistência como na de suscetibilidade. Por outro lado, não 

foram observadas diferenç:as na atividade das peroxidases 

1 i gadas i oni camente ou coval entemente c! parede cel uI ar do 

hospedeiro. Anâlises eletroforeticas 

de 8 isoperoxidases anõdicas nos 

mostraram a presen~a 

extratos obtidos de 

materi aI controle não inocul ado. No caso de extratos de 

material inoculado, o aparecimento da 2 novas 

isoperoxidases foi evidenciado 24 horas após a inoculaç:ão, 

tanto na intera~ão de resistência como na de 

suscetibilidade. A partir desses resultados, os autores 

sugeriram que as novas isoenzimas estariam associadas com a 

forma~ão de papila, 

resposta de defesa 

fàngica. 

e que as mesmas fariam parte de uma 

nao especifica do milho ~ infecç:ão 



27 

-3. MATERIAIS E M~TODOS 

3.1. Hospedeiro 

Foram utilizadas sementes de milho (Zea .ays 

L.) do híbrido duplo AG-303 fornecido pela Sementes 

Agroceres S/A (Jacarezinho, Pr). Esse hfbrido apresenta-se 

suscetível ao H. »aydis, raça O e resistente ao H. 

carbonu., raça 1 (PASCHOLATI et alii, 1985). 

MesocOtilos estiolados de milho foram 

produzi dos segundo a têcni ca descri ta por HEIM et aI i i 

(1983). Sementes do hfbrido foram embebidas em Agua 

destilada, sob aeração. ApOs 6 h, as sementes foram 

colocadas par a germinar entre camadas de papel de 

germinação umidecidos e incubadas no escuro ~ 28oC. O 

materi aI foi manti do nessas condi çees atê o masocbti 10 

atingir um tamanho aproximado de 40 mm (+/- 5 dias após a 

semeadura em papel). 

Pl~ntulas de milho foram obtidas atraves do 

plantio de oito sementes em sacos plAsticos de 900 cm3 de 

capacidade, contendo mistura de terra e areia na propor;io 

de 3:1. Ap6s o plantio, os sacos plAsticos foram mantidos 

em casa-de-vegetação, sob condi;::ões de luz e temperatura 
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ambiente. Após a germinação, foi efetuado um desbaste 

deixando-se de 4 a 5 plantas/saco plAstico. Dez dias apOs o 

plantio, foi efetuada adubação utilizando-se o adubo em pó 

Ouro Verde (Takenaka S.A. Indãstria e Comércio SP). Duas 

gramas do adubo foram diluidas em 1 litro de àgua. 

Cinquenta ml da solução foram colocados em cada saco 

plAstico. As pl~ntulas de milho foram utilizadas no estAdia 

de 4 ou 5 folhas, normalmente 21 dias apOs o plantio. 

3.2. Fungos 

Os isolados de Hel.inthosporiu. carbonu3 

UIIstrup, raça 1 e Hel.in'thosporiu .... aydis Nisik. e Miy., 

raça O utilizados no presente trabalho, foram obtidos junto 

a micotêca da Seção de Bioquimica Fitopatolbgica do 

Instituto Biológico de São Paulo. 

O cultivo dos fungos foi efetuado em placas 

de Petri, contendo o meio de batata-dextr-ose-Agar <BOA>. 

Após a repicagem dos fungos, as placas foram mantidas em 

condi ç:ces de temperatura ambi ente (20 a 30 oC) e 

1 umi nosi dade constante obt i da atravês de um conj unto de 

lémpadas fluorescentes. 

3.3. Obtenção das suspensoes de espôr-os e i nocul açio 



29 

As inocula~ões foram efetuadas, utilizando

se suspensoes de esporos obtidas de culturas com 12 a 15 

dias de idade. Os esporos foram suspensos em Agua 

bidestilada estéril contendo Tween 20 <1 gota/100 ml de 

suspensão) como agente humectante (HEIM et alii, 1983). A 

concentração de esporos na suspensão variou de acordo com 

os requisitos experimentais e foi determinada com o auxilio 

de um hematocitOmetro. 

As suspensoes de esporos foram aspergi das 

sobre o tecido hospedeiro, até a obten~ão de uma cobertura 

uniforme do mesmo, tendo-se nitrogênio como gãs propelente. 

Para todos os experimentos, zero hora correspondeu ao tempo 

em que foi efetuada a inocula~ão. Após a inocula~ão, o 

materi aI foi colocado em cémara de cresci mento regul ada 

para 28 ec e fotoperfodo de 14 h de luz e 10 h de escuro. A 

luz, fornecida atravês da combina~ão de lémpadas 

fluorescentes e incandescentes, foi equivalente á 1500 luxo 

Durante as primeiras 24 h após a inocula~io, 

mantida a aproximadamente 100'%, com o 

umidificadores. 

3.4. Observa~ões microscOpicas 

a umidade foi 

auxf lia de 

As curvas de tempo rel ati vas á germi na~ão 

dos espOros, formação de apressOrios e papilas nos tecidos 

de milho foram obtidas pelo uso de pedaços de epiderme 
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retirados de mesocõtilos inoculados com H. carbonu.lII (5 x 

105 espOros/ml) ou H. lIIaydis (105 espOros/ml). Amostras de 

epiderme foram coletadas durante um periodo de O a 96 h, 

sendo que nas primeiras 24 h, o intervalo entre as coletas 

foi de 3 h, aumentando-se, 

e, finalmente, para 24 

a seguir, o intervalo para 6 h 

h. Peda~os de epiderme foram 

removidos dos mesocOtilos, com o auxilio de lâminas de 

barbear, colocados sobre I ámi nas de mi croscopi a e corados 

com azul de I actofenol para i nterromper o desenvol vi mento 

do fungo (TUITE, 1969). Foram realizadas 3 repeti;ões para 

cada tratamento, sendo que em cada repeti;ão foram contados 

no minimo 100 esporos. 

3.5. Extra~ão e determina~ão da atividade da 

peroxi dase 

Aproximadamente 1 g de tecido de mesocõtilo 

ou de folha foi homogeneizado em 15 ou 30 ml, 

respecti vamente, de tampão fosfato 0,01 M, pH 6 com o 

auxilio de um homogeinizador Ultra-Turrax (10 s na 

velocidade màxima>. O homogenato foi filtrado em gaze e, 

então, centrifugado a 20.000 durante 25 mine O 

sobrenadante obtido foi considerado como a fra~ão contendo 

as perox i dases sol dvei s. O sobrenadante f oi cal etado e 

armazenado a 4 oC, ate o momento de se determinar a 
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atividade enzimàtica e a concentra~ão de proteinas. Todo o 

processo de extra~ão das peroxidases foi conduzido a 4 oCa 

A atividade das peroxidases foi determinada 

ã. temperatura ambi ente, atravk de método 

espectrofotométrico direto, como descrito por HAMMERSCHMIDT 

et alii (1982). A mistura da reação consistiu de 2,9 ml de 

uma solu~ão contendo 250 uI de guaiacol e 306 uI de 

perOxido de hidrogênio em 100 ml de tampão fosfato 0,01 M 

(pH 6) e 0,1 ml da preparação enzimàtica. Nos experimentos 

seguintes, o extrato enzimàtico foi diluido 10 vezes 

(material de mesocOtilos) ou 5 vezes (material de folhas), 

antes de se determi nar a ati vi dade da enz i ma. A cubeta de 

referência consistiu de 3,0 ml da solução contendo 250 uI 

de guaiacol e 306 uI de perOxido de hidrogênio em 100 ml de 

tampão fosfato 0,01 M (pH 6). A reação foi seguida em 

espectrofotOmetro (pye Unicam, SP8-400) ã. 470 nm. 

Os resultados foram expressos em unidades de 

absor~ão/min/grama de peso fresco ou unidades de 

absor~ão/min/mg de proteina. A dosagem das proteinas foi 

efetuada pelo método de Lowry (LOWRYet alii, 1951), tendo 

albumina de soro bovino como padrão. 

3.6. Influencia de diferentes substratos na atividade 

da peroxidase in vitro 
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Ensaios preliminares foram realizados com o 

objetivo de se verificar qual era o melhor substrato para a 

determina~ão da atividade enzimãtica in vitro. Os compostos 

testados foram, guaiacol, pirogalol, o-dianisidina, catecol 

e benzidina. A mistura para a rea~ão consistiu de 2,9 ml de 

uma sol uç:ão contendo 22 mM de substrato em tampão fosfato 

0,01 1'1, pH 6 e 0,1 1'1 de perOxido de hidrogênio (H202) 

utilizado como doador de hidrogênio. Extrato enzimãtico 

(0,1 ml) foi adicionado para se iniciar a rea~ão, a qual 

foi seguida 

experimento 

em espectrofotOmetro ;! 470 

utilizaram-se extratos obtidos de 

plantas sadias. 

nm. Nesse 

folhas de 

3.7. Atividade da peroxidase em extratos obtidos de 

mesocõtilos 

3.7.1. Mesocõtilos inoculados 

A atividade da peroxidase em mesocõtilos foi 

estudada durante o perfodo de O a 72 h após a inoculaç:ão 

com H. carbonu» ou H. »aydis~ como descrito em 3.3. e 3.5. 

As amostras foram coletadas a intervalos de 12 h durante as 

48 h iniciais. A ãltima amostra foi coletada 72 h após a 

inoculaç:ão. 

A i nf 1 uénci a da concentraç:ão de esporos na 

atividade da peroxidase nos mesocõtilos foi tambem 
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avaliada. Nesse experimento, foram utilizadas suspensoes de 

esporos com concentra~ões variando de 102 a 106 esporos/ml 

e a atividade da peroxidase foi determinada 48 h após a 

inocula~ão. Amostras de tecidos nao inoculados serviram 

como controle. 

3.7.2. Mesocótilos feridos 

Mesocõtilos foram friccionados com uma 

suspensao aquosa de carborundo na concentra~ão de 4X. Após 

o ferimento, o material foi colocado em cêmara de 

crescimento regulada para 280C e fotoperlodo de 14 h de 

luz. A umidade da câmara foi mantida em aproximadamente 

100X durante as primeiras 24 h após o ferimento. Foram 

coletadas amostras durante um perfodo de ° a 96 h após o 

ferimento, com intervalos de 24 h entre cada coleta. A 

atividade da enzima foi determinada como descrito em 3.5. 

A atividade da peroxidase nos mesocõtilos em 

resposta ao ferimento com diferentes concentra~ões de 

carborundo tambem foi estudada. Nesse experimento, foram 

utilizadas suspensoes aquosas de carborundo nas 

concentra~ões de 0, 0,5 , 1, 2 e 4%. A atividade da enzima 

foi avaliada 48 h apôs o ferimento. 
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3.8. Atividade da peroxidase em extratos obtidos de 

folhas 

3.8.1. Folhas inoculadas 

PI ântul as de mi lho, no estàdi o de 4 ou 5 

folhas, foram inoculadas com H. carbonua ou H. aaydis, como 

descrito em 3.3. Nesse experimento, foi avaliada a 

ati vidade da enzima durante um per! odo de O a 96 h após a 

inoculação, como descrito em 3.5. Amostras de tecido foliar 

(4!l folha> foram coletadas a intervalos de 24 h. Foram 

efetuadas 3 repetições para cada tratamento. Amostras de 

tecidos não inoculados serviram como controle. 

3.8.2. Folhas feridas 

Folhas de milho foram friccionadas com 

suspensao aquosa de carborundo na concentração de 4%. O 

material foi mantido em câmara da crescimento regulada para 

28 oC e fotoperiodo de 14 h de luz e 10 h de escuro. 

Durante as primeiras 24 h após o tratamento, a umidade foi 

mantida a aproximadamente 100'X. com o auxf I io de 

umidificadores. Amostras de tecido da 4! folha foram 

coletadas durante um período de O a 96 h após o ferimento, 

com i nterval os de 24 h entre cada. col eta. A ati vi dade da. 

enzima. foi determinada. como descrito em 3.5. 
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extratos de folhas inoculadas ou feridas 
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Amostras para eletroforese foram coletadas 

0, 12, 24 e 48 h apOs a inoculação com H. ca,.bo1)<l1/l ou H. 

1/Iiaydis. Coletou-se tambem material ferido c:om carborundo 

4~, c:omo descrito acima. Folhas sadias foram utilizadas 

c:omo controle. 

Os extratos enzimêticos, destinados ã 

eletroforese, foram obtidos através da homogeneização de 3 

9 de tecido foliar em 40 ml de tampão fosfato 0,01 M, pH 6 

c:ontendo 10~ de sacarose, conforme descrito em 3.5. ApOs a 

extração, os sobrenadantes obtidos foram centrifugados 

durante 1 h ã 60.000g, dialisados (saco de di4lise com 

capacidade de exclusão de moléculas menores do que 10.000 

daI tons> durante 24 h contra tampão fosfato 0,01 M, pH 6. A 

seguir, o material foi concentrado para 3 ml c:om o auxilio 

de polietilenoglicol 6000. 

A el etrof orese anOdica em ge1 de 

poliacrilamida foi c:onduzida, utilizando-se equipamento de 

e1etroforese vertic:al (Pharmacia, EPS 500/400), em placa 

<15 c:m de largura por 18 c:m de c:omprimento). O gel de 

poliacrilamida utilizado foi de 3,5% (gel c:onc:entrador) e 

15~ (gel de c:orrida). Como tampão de corrida, utilizou-se 

TRIS-HCl 0,25 mM, pH 8,3 contendo glicina (192mM). Aplic:ou-
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se nos "pocinhos"25 .uI de cada amostra com atividade 

enzimàtica previamente padronizada em 1,5 unidades de 

absorbància/min/g de peso fresco, conforme descrito em 3.5. 

Como corante de corrida, utilizou-se o azul de bromofenol a 

0,25%. Após a aplica~ão das amostras, a placa foi mantida 

sob corrente constante de 200V e 30 mA até que as amostras 

entrassem no 

vol tagem para 

gel 

400V. 

concentrador, aumentando-se, entào, a 

Essas condi ~ões foram manti das até o 

final da corrida. Com o objetivo de se .p.pter uma melhor 

separa~ão das isoenzimas, aplicou-se mais 20 .uI do corante 

de corri da quando o mesmo ati ngi u o f i nal da pl aca e 

interrompeu-se a eletroforese quando esse atingiu o meio da 

placa. Após a eletroforese, para a visualiza~ão das bandas 

da peroxidase, o gel foi imerso em solu~ão de benzidina 

(60mg) e H202 (1 ml) em 100 ml de tampao acetato de sódio 

0,11'1, pH 5, á temperatura ambiente. Após 30 min, os geis 

foram lavados com Agua e colocados em soluç:ão de àcido 

acético 77. para a fixaç:ão da coloraç:ão. Após 15 min, os 

géis foram lavados em Agua destilada e armazenados em Agua 

destilada. 

Após a coloraç:ão das bandas, os géis 

anódicos foram analisados em densitOmetro (Desaga) para se 

identificar as bandas que representavam isoenzimas. Para a 

anAlise no densitOmetro, utilizou-se filtro de 405 nm. 
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3.10. Substratos para a colora~ão de peroxidase em gel 

de poliacrilamida 

Varios compostos foram testados como 

substratos para localiza~ão das isoperoxidases nos géis, 

apOs a eletroforese. Os compostos utilizados foram o 

guaiacol, pirogalol, Q-dianisidina, catecol e benzidina. 

Para a reação, os géis foram imersos por 30 min em tampão 

acetato de sOdio 0,1 M, pH 5, contendo o substrato 

especifico na concentração de 3,3 mM e acrescido ou não de 

perOxido de hidrogênio (1 ml/100ml de tampao acetato). ApOs 

a coloração das bandas, os gêis foram fixados em Acido 

acético 77. (15 min) e armazenados em Agua destilada. O 

extrato enzimàtico utilizado nesse experimento foi obtido 

de folha de milho sadia 25 dias apOs o plantio. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Curva de tempo do desenvolvimento dos fungos e da 

formação de papilas no hospedeiro 

Quando mesocOtilos estiolados do h!brido AS-

303 foram i nocul ados com H. CarbODCl.lII e colocados na 1 uz, 

estes apresentaram um acàmulo de pigmentos vermelhos, 

provavelmente antocianina, o qual foi mais acentuado ao 

redor dos pontos de penetração do patógeno. Foi tambem 

observada uma redução significativa no acàmulo da 

antocianina, ficando o mesocOtilo não pigmentado ou com uma 

pigmentação amarelada quando estes foram inoculados com 

H.»ardis e então colocados na luz. 

Como pode ser observado na Figura 1 (Apêndice 

1), tanto na interação de resistência <9. CarbODCl.1iI) como na 

interação de suscetibilidade (H. »ardis), os esporos 

inoculados em mesocOtilos de milho atingiram um mciximo de 

germinação (aproximadamente 807.) ao redor de 9 horas após a 

inoculação. No mesmo grãfico é possivel observar que o 

inicio da formação de apressOrios ocorreu, em ambas as 

interaçõesw, ao redor de 6 horas após a inoculação. 

Aproximadamente 18 horas após a inoculação, a formação 



atingiu um màximo de 45 e 50X, nas interações de resistência 

e de suscetibilidade, respectivamente. Nenhuma diferença 

significativa foi encontrada na germinação ou na formação de 

apressOrios pelos fungos envolvidos nas diferentes 

interações. 

A formação da papilas em ambas as interações 

começou a ser evidenciada somente 9 horas apOs a inoculação. 

A reI ação màx i ma do nàmero de papi 1 a por apressbri o f oi 

observada entre 30 e 36 horas apOs a inoculação (Apêndice 1, 
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Figura 1). A relação entre o nàmero de papilas e o nàmero de 

apressõrios atingiu um màximo de 0,95 com 30 horas apOs a 

inoculação na interação de suscetibilidade .. e 0,91 com 36 

horas apOs ~ inoculação na interação de resistência. Nenhuma 

diferença significativa foi observada na relação 

papila/apressOrio entre as combinações de resistência e 

suscetibilidade. 

4.2. Influência de diferentes substratos na atividade 

da peroxidase in vitro. 

Todos os substratos testados foram 

catalizados pela enzima peroxidase (Apéndise 1, Figura 2). 

Entretanto, a atividade da enzima foi mais intensa com o 

guaiacol como substrato, seguido pela benzi di na, 0-

dianizidina, pirogalol e por àltimo catecol. 



4.3. Atividade da peroxidase em extratos obtidos de 

mesocbtilos' 

4.3.1. MesocOtilos inoculados 
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A at i vi dade da perox i dase em mesocOt i los de 

milho foi semelhante na interação de resistência e no 

tratamento controle em todos os intervalos de tempo após a 

inoculação (Apêndice 1, Figura 3A), subindo de +/- 20 em O 

h até +/- 60 em 72 h. Porém, na interação de 

suscetibilidade, ocorreu um aumento na atividade da enzima 

no intervalo de tempo entre 24 e 48 horas, sendo que no 

intervalo entre 36 e 72 horas esse aumento mostrou-se 

estatisticamente significativo (ao nlvel de 5%) em relaçÃo 

ao material inoculado com H. carbona. ou aspergida com Agua 

estéril. Entre 48 e 72 horas a atividade permaneceu 

constante na interação de suscetibilidade (Apêndice 1, 

Figura 3A). Os resultados se repetiram quando as dadas foram 

expressas cama atividade especifica (Apêndice 1, Figura 38). 

Observou-se um aumento na at.i vi dade da 

peraxidase em função da concentração de esporos de H •• aydis 

inoculados sobre os mesocbtilos (Apêndice 1, Figura 4). Esse 

aumento foi significativamente diferent.e do controle (ao 

nivel de S'X) , 

utilizadas. No 

em todas 

material 

as concentrações 

inoculado com H. 

de esporos 

carbona., a 

at.ividade enzimàt.ica foi maior que no cont.role. Ent.retant.o, 



somente nos mesocOtilos inoculados com 103, 105 e 106 

esporos/ml é que a atividade diferiu significativamente do 

controle ao nivel de 57. (Apêndice 1, Figura 4A). Quando os 

resultados foram expressos com base na atividade especifica, 
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observou-se diferen~a significativa, ao nivel de 57., em 

todas as concentra~ões de H.»aydis testadas. Por sua vez, no 

material inoculado com H.carbonua, somente as concentrações 

102, 103 e 106 é que diferiram significativamente do 

controle ao nível de 57. (Apêndice 1, Figura 48). 

4.3.2. Mesocõtilos feridos 

Em mesocOtilos feridos mecanicamente com 

carborundo, observou-se um aumento na atividade da 

perox i dase no i nterval o de tempo entre O e 48 h após o 

ferimento. Entre 48 e 72 h a atividade enzimAtica permaneceu 

estAvel e, 

ao 

entre 72 e 96 h a atividade diminuiu, chegando 

nlvel do controle (Apêndice 1, Figura SAl. prõxima 

Somente 72 h após o feri ment.o é que a ati vi dade di feri u 

significativamente do controle (ao nivel de 57.). Quando os 

resultados foram expressos como atividade especifica, 

observou-se um aumento na ati vi dade entre O e 48 h após o 

ferimento, ocorrendo, então, um decrescimo com valor prõximo 

ao nível do controle (Apêndice 1, Figura 58). No experimento 

em que se utilizou diferentes concentrações de carborundo 

observou-se um aumento na atividade enzimãtica em função da 
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concentra~ão do agente abrasivo, atingindo um patamar em 2% 

e 4%. Nas concentra~ões 1, 2 e 4%, a atividade enzimlltica 

foi significativamente diferente do controla ao nlvel de 5% 

(Apêndice 1, Figura 6A). Quando os resultados foram 

expressos como atividade especifica, nao se obteve 

diferenças significativas entre os tratamentos ao nlvel de 

5% (Apêndice 1, Figura 68). 

4.4. Atividade da peroxidase em extratos obtidos de 

folhas 

4.4.1. Folhas inoculadas 

Quando folhas do híbrido AG-303 foram 

inoculadas com H.carbonu», observou-se o aparecimento de 

pequenos pontos cloróticos, cerca de 24 h após a inocula~ão. 

Experimentos onde folhas do h!brido AG-303 foram inoculadas 

com o fungo H.»ardis, observou-se o aparecimento da lesces 

encharcadas cerca de 12 h após a inocula~ão, as quais 

evoluiram para lesões necrõticas, alongadas e deI imi tadas 

pelas nervuras das folhas. As lesões eram de colora~ão palha 

no centro e marrom escuro nas bordas. 

A atividade da peroxidase em folhas de milho 

foi semelhante na intera~ão de resistência e no controle em 

todos os intervalos de tempo após os tratamentos (Apêndice 

1, Figura 7). Porêm, na intera~ão de suscetibilidade, 
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ocorreu um aumento na atividade da enzima no intervalo de 

tempo entre O e 48 h. Após esse pertodo, a atividade 

enzimãtica permaneceu constante até o final do experimento 

(Apêndice 1, Figura 7A). Com exceção do tempo inicial, O h, 

em todos os outros tempos em que foram coletadas as amostras 

observou-se diferença significativa ao nivel de 5% entre os 

valores encontrados para a interação de suscetibilidade e os 

outros dois tratamentos. Quando os resultados foram 

expressos como ativjdade especifica, também foi observado um 

aumento na atividade enzimàtica na interação de 

suscetibilidade no intervalo de tempo entre O e 48 h. Entre 

48 e 72 h houve uma di mi nui ção da at i vi dade e, após esse 

pertodo a mesma permaneceu constante até o àltimo intervalo 

observado (Apêndice 1, Figura 79). Nos outros dois 

tratamentos, a atividade especifica da peroxidase permaneceu 

constante durante todo o periodo avaliado. Com exceção dos 

tempos O e 24 h, em todas as outras amostragens observou-se 

diferença significativa ao nlvel de 5% entre a atividade da 

enzima presente na interação de suscetibilidade e nos outros 

dois tratamentos. 

4.4.2. Folhas feridas 

Folhas de milho feridas mecanicamente com 

carborundo apresentaram um aumento acentuado na atividade da 

peroxidase logo após o ferimento (Apêndice 1, Figura 8). 

Esse aumento atingiu um mãximo 24 h após o tratamento. Entre 
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24 e 48 h a atividade permaneceu constante, entre 48 e 72 h 

houve um decréscimo e, após esse tempo, a atividade 

permaneceu constante até o àltimo intervalo amostrado 

(Apêndice 1, Figura 8Al. Com exceção do tempo inicial O h; 

em todos os outros tempos em que se efetuou a col eta das 

amostras observou-se diferença significativa ao nível de 5% 

entre os valores da atividade enzimàtica no material ferido 

e no controle .Os resultados se apresentaram da mesma forma 

quando os dados foram expressos como atividade especifica 

(Apêndice 1, Figura 8B). 

4.5. Eletroforese em gel de poliacrilamida 

Eletroforese anOdica em gel de poliacrilamida 

das peroxidases extrai das em diferentes tempos após os 

tratamentos mostrou que no tempo O h., sob as condi õe!! 

experimentais do trabalho, oito isoenzimas puderam ser 

observadas nos diferentes tratamentos. Tais isoenzimas nao 

diferiram do material extra1do de plantas sadias (Apêndice 

1, Figuras 9, 10 e 11>. Entretanto, 12 h após os 

tratamentos, duas novas isoenzimas (isoenzimas 7 e 8) foram 

detectadas, havendo tambem o desaparecimento de trás 

iscenzimas (isoenzimas 6, 9 

como no material inoculado 

elO) 

com 

tanto no material ferido 

H.carbona» ou H •• aydis 

(Apêndice 1, Figuras 9, 10 e 12). No material extraído 24 e 

48 h após os tr atamentos, for am observadas as mesmas sete 



isoenzimas presentes nos materiais tratados e as mesmas oito 

isoenzimas do material sadio' (Apêndice 1, Figuras 9, 10, 13 

e 14). 

4.6. Substratos para a colora~ão de peroxidase em ge1 

de poliacrilamida 
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A Tabela 1 (Apêndice 1) mostra que todos os 

substratos testados reagiram com as isoperoxidases presentes 

no material extraido de folhas de milho e submetido a 

eletroforese, quando se utilizou H202 na rea~ão. Entretanto, 

a benzidina, o guaiacol e o pirogalol mostraram uma resposta 

mais intensa que o catecol e a o-dianizidina. Por sua vez, 

quando nao se utilizou H202 no experimento, a rea~ão não foi 

observada. 
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5. DISCUSSÃO 

Os resul tados obtidos no presente trabalho, 

mostram que as aI teraç:ões ocorridas com a peroxidase em 

mi I ho em resposta á i nocul aç:ão com fungos ou feri mento, 

podem resul tar de um mecàn! smo não e!Speci f i co de resposta 

dessa graminea ao estresse. 

Aumentos na ati vidade da peroxidase e 

alteraç:ões no seu padrão isoenzimático tem sido atribuidos á 

atividade oxidativa em consequência de alteraç:5es na 

integridade celular (MANSFIELD Se HUTSON, 1980), processos 

degenerativos do tecido devido a infecç:ão (BIRECKA Se 

GARRAWAV, 1978 e WASFV et alii, 1984) e a vArios tipos de 

estresse, entre eles o ferimento mecanic:o (AIST, 1977; 

BIRECKA et alii, 1975; HASKINS, 1955; REUVENI Se PERL, 1979; 

STERMER Se HAMMERSCHMIDT, 1984 e THORPE Se HALL, 1985). 

Aumentos na atividade da enzima durante o 

desenvol vi mento de doenç:as tambem tem si do correI aci onados 

com a expressa0 de resistência (ARORA Se BAJAJ, 1985; ARORA Se 

WAGLE, 1985; COFFEY & CASSIDV, 1984; HAMMERSCHMIDT et ali!, 

1982; REUVENI & SOTHMA, 1985; SAINI et alii, 1985; SEEVERS 

et alii, 1971; STERMER & HAMMERSCHMIDT, 1984; VANCE et alii, 
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1976 e VANCE 8c SHERWOOD, 1976b) ou suscetibilidade 

(ABBATTISTA et alii, 1982; MELLON 8c LEE, 1985; MENDSEN, 

1975; NALDONV & SEQUEIRA, 1980 e OHSUCHI et alii, 1974). -Na 

maioria dos trabalhos desenvolvidos, incluindo aqueles 

real i z ados com mi 1 ho, aumentos na at i vi dade da perox i dase 

tem sido observados somente em estAgios avan~ados do 

processo infeccioso, quando um extenso processo degenerativo 

do tecido hospedeiro jà ocorreu (BIRECKA & SARRAWAV, 1978; 

GARRAWAV, 1973 e JENNINGS et alii, 1969). 

Por sua vez, novas i soperox i dases tem si do 

relatadas em diferentes intera~ões patógeno-hospedeiro. Em 

linho (Linu» usitatissi»u» L.), uma nova isoenzima foi 

associada com o necrosamento dos tecidos, 

inocula~ão com HeI a»psora I ini (Ehrenb.) 

sei s di as após a 

Lev. (COFFEY & 

CASSIDV, 1984). Em milho, varias isoperoxidases tem sido 

encontradas em tecido sadio ou infectado (BIRECKA et alii, 

1975; BIRECKA & GARRAWAV, 1978; BIRECKA & MILLER, 1974; 

BREWBAKER & HASESAWA, 1975; SRISON & PILET, 1985b; SRISON & 

PILET, 1985c; HAMILL & BREWBAKER, 1969; HASKINS, 1955; 

HOFFMAN 8c ZSCHEILE, 1974 e JENNINGS et alii, 1969). CADENA

GOMEZ e NICHOLSON (1987) relataram a presen~a de oito 

i soperox i dases em extratos obtidos de mesocbti los de mi lho 

sadio, e dez isoperoxidases em extratos obtidos 24 h após a 

inoculaç:,ão com H.»aydis. O aparecimento dessas duas novas. 

i soenz i mas ocorreu tanto na 1 i nhagem resi stente como na 

linhagem suscetivel. 
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Com rela~ão ao estresse, CHANG et alii (1984) 

observaram o aparecimento de três novas isoperoxidases em 

folhas de plantas de inhame cultivadas em 50X de àgua do mar 

quando comparadas com o controle. No caso do milho, BIRECKA 

et alii ( 1975) 

isoenzimàtico de 

nao observaram 

extratos obtidos 

feridas macanicamente. 

diferen~as 

de folhas 

no padrão 

sadias ou 

5.1. Atividade da peroxidase em extratos obtidos de 

mesocõtilos ou folhas inoculadas 

DUKE NAVLOR ( 1976) demonstraram que 

mesocõtilos de milho, quando colocados na luz, apresentavam 

um acãmu10 de antocianina em função do tempo. HEIM et a1ii 

(1983) demonstraram que o acàmulo de antocianina ê um 

indicador de resistência ou suscetibi1idade de cultivares de 

milho a um determinado patõgeno. Em reações de resistência 

ocorre um acãmulo de antoci anina e sua concentração pode 

eventualmente exceder à do controle não inoculado. Em 

contraste ao que foi observado na intera~~o de resistência, 

HEIM et alii ( 1983) relataram que na intera~ão de 

suscetibilidade ocorria uma redução significativa no acàmulo 

de antocianina, ficando o mesocõtilo não pigmentado ou com 

uma pigmentação amarelada. Os mesmos sintomas foram 

observados no presente trabalho, quando mesocõtilos do 



hibrido AG-303 foram inoculados com H.carbonua (intera~ao de 

resistência) ou H •• aydis (intera~ão de suscetibilidade). 
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HEIM et alii (1983) observaram que folhas de 

milho resistente a H.carbonua ra~a 1, quando inoculadas com 

esse patOgeno, apresentavam pequenos pontos clorõticos 

considerados como uma rea~ão típica de resistência. Segundo 

BALMER (1980), os sintomas tipicos em folhas de milho 

infectadas com H.aaydis ra~a o são representados por lesões 

alongadas, medindo aproximadamente 0,5 cm de largura por 1 A 

2 cm de comprimento, de colora~ão marrom claro a marrom 

castanho, com lados paralelos, podendo os bordos das lesões 

apresentar uma colora~ão mais escura que a parte central. Os 

mesmos sintomas foram observados no presente trabalho, 

quando foI has do h f br i do de mi lho AG-303 foram i noeul adas 

com H.carbonua (intera~ão de resistência) ou H •• aydis 

(intera~ão de suseetibilidade). 

Os resultados apresentados nesse trabalho 

mostram que, tanto no mesocOtilo (Apêndice 1, Figuras 3 e 4) 

como na folha (Apêndice 1, Figura 7), ocorre um aumento 

acentuado na atividade da enzima em resposta a inocula~ão 

com H •• aydis (interação de suscetibilidade) quando comparado 

com aquela do controle não inoculado ou do material 

inoculado com H.carbonua (interação de resistência). Esse 

aumento tambem foi observado quando os dados foram expressos 

com base na atividade especifica. 



Mudanças na atividade 

plantas inoculadas quando comparadas com 

da perox i dase em 

plantas controle 
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não inoculadas tem sido relatadas em vàrias interações 

patógeno-hospedeiro (ABBATTISTA et alii, 1982; ARORA & 

BAJAJ, 1985; ARORA & WAGLE, 1985; MELLON & LEE, 1985; 

MENDGEN, 1975; OHGUCHI et aI i i, 1974; REUVENI & BOTHMA, 

1985; SEEVERS et aI i i , 1971 e VANCE & SHERWOOD, 197 6b)' 

Essas mudanças tem sido relacionadas tanto com a resistência 

quanto com a suscetibilidade. MAGRO et alii (1983) relataram 

que bulbos de cebola resistêntes .1 Botrytis a11ii 

apresentaram maior atividade da peroxidase que os bulbos 

suscetiveis. ARORA et alii (1986) observaram que plantas de 

painço inoculadas com S.gra.inico1a apresentaram aumento na 

atividade das peroxidases em interaç:ões de suscetibilidade, 

enquanto nas interaç:ões de resistência a atividade da 

enzima nao diferiu daquela presente nas plantas do 

tratamento control e. CADENA-GOMEZ & NICHOLSON (1987) 

observaram um aumento na atividade da enzima em mesocõtilos 

de milho inoculados com H ••• ydis. Esse aumento ocorreu tanto 

na interação de resistência quanto na de suscetibil idade e 

foi significativamente diferente do controle somente 18 h 

após a inoculação, periodo no qual os autores observaram a 

màxima formação de papilas. 

A literatura tem citado diversos fatores como 

responsàvei s pelo aumento da ati vi dade da perox i dase em 

interaç:ões compatíveis (URITANI & OBA, 1979; VAN LOON, 1986 
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e WARD, 1986). Entre esses fatores poderiamos citar o 

envolvimento da enzima no processo de reparo do tecido 

danificado pelo patõgeno. Este envolvimento seria atraves da 

biossintese de lignina - pol!mero que pode ser utilizado no 

reparo de tecidos danificados (WARD, 1986) visto que a 

peroxidase faz parte do ~ltimo passo na oxidação dos alcoois 

cinâmicos que leva ã formação da lignina (GROSS, 1979 e 

HARK I N & OBST, 1973). Outr o f ator envol vi do no aumento da 

atividade da peroxidase em interações de suscetibilidade e o 

hormOnio vegetal etileno (DALY et alii, 1970; HISLOP & 

STAHMANN, 1971; URITANI & OBA, 1979; VAN LOON, 1986 e WARD, 

1986). A I i teratura apresenta di versos trabalhos onde se 

observa um aumento na produção do hormOnio em tecido 

infectado <CHALUTZ et alii, 1969; DALY et alii, 1970; HISLOP 

& STAHMANN, 1971 e MONTALBINI & ELSTNER, 1977 ), aumento 

esse devi do ao feri mento causado pelo patõgeno no teci do 

hospedeiro (LEE et alii, 1970). Assim, alterações na 

atividade da enzima podem estar relacionadas com a produção 

de etileno, visto a peroxidase fazer parte da via metabólica 

resposàvel pela biossintese desse hormOnio <SOYER & DE 

JAEGHER, 1986). Um terceiro fator que pode estar relacionado 

com alterações na atividade da peroxidase em interações 

compatlveis é a descompartimental ização de compostos 

presentes em organelas no citoplasma bem como a liberação de 

compostos ligados A membrana, tais como fenOis, ãcidos 



graxos e enzimas oxidativas, que ocorrem devido ao dano 

causado pelo pat6geno ao tecido hospedeiro (WARD, 1986). 

No caso do presente trabalho com mi lho, o 

aumento na ati vi dade da perox i dase 

suscetibilidade com H.saydis pode ser 

na interação de 

devido aos três 
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fatores acima citados. Embora os experimentos conduzidos não 

tenham abordado esses fatores, pode-se sugerir que durante 

essa interação ocorreria uma maior injãria do tecido 

hospedeiro, o que pOderia levar a produção de lignina para o 

reparo desse dano. Essa injdria causada pelo fungo poderia, 

tambem, levar a um aumento na produção de etileno bem como a 

descompartimentalização e liberação de compostos, entre eles 

a enzima peroxidase e seus substratos. 

Existem tambem diversos relatos na literatura 

que sugerem o envolvimento de diferentes fatores no aumento 

da atividade da peroxidase em interações incompatlveis (VAN 

LOON, 1986 e WARD, 1986). Dentre esses fatores, pode-se 

citar a inativação dos pat~genos atraves de produtos 

oxidados pela peroxidase e per6xido de hidrogênio, tais como 

os fenOis (FRIEND, 1981). Essa inativação poderia ser 

atribuida a habilidade desses compostos em reagir e, 

portanto, inativar certas substancias biol6gicas importantes 

tais como proteinas, enzimas e àcidos nucleicos (MASON Se 

PETERSON, 1965 e STAHMANN et alii, 1977). No caso das 

qui nonas, alem de serem tOxicas aos patOgenos, elas poderiam 

se complexar com proteinas formando uma barreira nos pontos 
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de infecção (LEATHAM et alii, 1980 e WARD, 1986). Alem das 

barreiras quimicas citadas acima, existem tambem situações 

em que o patOgeno poderi a ter seu desenvol vi mento conti do 

pelo hospedeiro atravas de uma barreira ffsica 

(HAMMERSCHMIDT, 1984). Essa barreira poderi a resul tar da 

deposição de lignina, cuja sfntese seria mediada pela 

peroxidase, o que impediria o avanço do patOgeno nos tecidos 

(WARD, 1986). 

Normal mente, as aI ter ações na ati vi dade da 

peroxidase nas interações de resistência ocorrem nos 

primeiros estàgios do processo de infecção (VAN LOON, 1986 e 

WARD, 1986). No caso do presente trabalho não foram 

observados aumentos na atividade da enzima na interação de 

resistência do milho com H.carboD«a, quando comparado com o 

tratamento controle não inoculado. A nao observação de 

diferenças na atividade entre os extratos de plantas 

inoculadas com H.carbon«a e os extratos obtidos de tecidos 

não inoculados, poderia ser devida ~ metodologia utilizada, 

a qual nao permitiria a detecção de pequenas alterações na 

atividade da peroxidase. 

5.2. Atividade da peroxidase em extratos obtidos de 

mesocõtilos ou folhas feridas. 

Com base no f ato de que os mi crorgani smos 

utilizados no presente trabalho penetram no hospedeiro 



diretamente 

ferimentos 

através da 

nos tecidos, 

cuticula causando, 

decidiu-se 

comportamento da peroxidase em mi lho em 

ferimento causado por um agente abrasivo. 
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por isso, 

verificar o 

resposta ao 

Os resultados apresentados nesse trabalho 

mostram que, tanto nos mesocOtilos (Apêndice 1, Figuras 5 e 

6) quanto nas folhas (Apêndice 1, Figura 8) de plantas de 

milho ocorre um aumento na atividade da enzima em tecido 

ferido com carborundo quando comparado com o tratamento 

controle nãO ferido. Logo apOs esse aumento, observou-se uma 

queda na atividade enzimãtica. Esse padrão de atividade 

tambem foi observado quando os dados foram expressos com 

base na atividade especifica. 

A 1 i teratura mostra que apOs a injãria d015 

tecidos vegetais, uma variedade de atividades metab61icas 

tem inicio, as quais deverão resultar na cicatrizaç:ão do 

ferimento (WARD, 1986). Dentre essas atividades pode-se 

citar a regeneraç:ão das membranas, os aumentos na 

respiraç:ão, a biosslntese de fenilpropanOides, as mudanç::as 

na atividade hormonal e a sintese de proteinas (KAHL, 1992). 

Uma das caracteristicas do tecido ferido ê o 

aumento na atividade da peroxidase (KAHL, 1979). Porém, o 

papel dessa enz i ma nas respostas de teci dos f eri dos ai nda 

nao està bem claro. Acredita-se que ela esteja envolvida na 

oxidaç::ão do ácido indolacético (MEUDT & STECHER, 1972) e na 
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biossintese de etileno (MAPSON & WARDALE, 1972), flavonOides 

(RATHMELL & BENDALL, 1972) e lignina (HARKIN & OBST, 1973). 

Todos os processos iniciados apOs o ferimento 

1 evam ~ formaç:ão de 1 i gni na e suberi na, a deposi ç:ão de 

hidroxiprol ina e a regeneraç:ão da parede celular (WARD, 

1986). Em alguns casos, pode ocorrer a divisão celular e, 

finalmente, a restauraç:ão do tecido ao seu estado de 

metabolismo normal (WARD, 1986). 

Com base na 1 i teratura, acredi ta-se que o 

aumento observado na ati vi dade da perox i dase no presente 

trabalho ref 1 ete parte do processo metabOl i co que ter! a 

como finalidade a restauraç:ão do tecido danificado. Apõs a 

integridade do tecido ter sido restaurada, o metabolismo 

voltaria ao normal, o que pode ser sugerido pela diminuição 

da atividade da enzima observada nos diferentes 

experimentos. 

5.3. Isoperoxidases em folhas inoculadas ou feridas 

Os resultados apresentados nesse trabalho 

(Apêndice 1, Figuras 9, 10, 11, 12, 13 e 14), mostram que no 

tempo O h <inicio do experimento) foram observadas oito 

isoenzimas nos diferentes extratos obtidos de folhas de 

milho, independente do tratamento. Entretanto, 12 h _~põs os 

tratamentos, duas novas isoenzimas (isoenzimas 7 e 8) foram 

detectadas, havendo tambem o desaparecimento de três 
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isoenzimas (isoenzimas 6, 9 e 10), tanto no material ferido 

quanto no material inoculado com H.carbonu. ou H •• aydis. Nos 

materiais extraidos 24 e 48 h após os tratamentos, observou

se as mesmas sete isoenzimas dos extratos de tecidos 

tratados e, as mesmas oito no material controle não tratado. 

A literatura apresenta diversos relatos sobre 

o surgimento de novas isoperoxidases em tecidos vegetais em 

resposta tanto à inocul a~ão quanto ao ferimento (CADENA

GOME! & NICHOLSON, 1987; VAN LOON, 1986; WARD, 1986 e 

ZIMMERMANN & ROSENSTOCK, 1976). De acordo com KAHL (1978), 

as isoenzimas teriam diferentes funções, as quais estariam 

reI aci onadas com a di stri bui ~ão di ferenci aI dessas enz i mas 

nos tecidos. 

Em tecido in~ectado, a maioria das altera~ões 

ocorridas com as isoperoxidases tem sido relacionadas com 

altera~ões observadas durante a senescência natural ou 

artificial (VAN LOON, 1986). Esse fato jA era esperado, haja 

vi sto que o dreno metaból i co resul tante da presen~a do 

patOgeno pode causar a senescênci a prematura dos teci dos 

(VAN LOON, 1986). Ocasionalmente, novas i soperoxi dases, as 

quais nao ocorrem durante a senescéncia, têm sido 

encontradas em tecido infectado apresentando reações 

necrOticas <FARKAS & STAHMANN, 1966; SOLYMOSY et alii, 1967 

e VAN LOON & GEELEN, 1971). No caso do milho, CADENA-GOMEZ & 

NICHOLSON (1987) observaram duas novas isoperoxidases 24 h 

apOs a inocula~ão de mesocOti los com H.lIaydis, alem de um 
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aumento no nIvel da isoenzima a e uma diminui~ão no nivel da 

isoenzima 11. Essas alterações nao foram observadas em 

mat.eri aI ex tr ai do 6 h após a i nocul a~ão, t.empo em que j à 

havia ocorrido a formação de apressOrios pelo patógeno, mas 

não de papilas pelo hospedeiro. Com base nesses result.ados, 

os autores sugeriram o possivel envolvimento dessas duas 

isoperoxidases na formação e/ou 1 i gni f i cação das papi las, 

bem como na deposição de compost.os fenólicos na parede 

celular nos pontos de penet.ração pelo fungo. 

Em tecido ferido, alterações no perfil 

isoenzimàt.ico t.em sido relacionadas com a ativação de vias 

metabOlicas que irão contribuir para o reparo dos danos 

causados, permi tindo que o teci do restaure suas ati vidades 

metabOlicas normais (KAHL, 1978 e WARD, 1986). Em tubérculos 

de bat.at.a feridos mecanicamente, URITANI, (1976) observou o 

aparecimento de uma nova isoenzima ant.es da formação de 

lignina, sendo que essa isoenzima desaparecia após uma 

camada do polimero ter se formado na superflcie da cuticula 

no local do ferimento. 

Com base no que foi comentado acima, os 

result.ados obt.idos no present.e trabalho indicam que as duas 

novas isoenzimas formadas em t.ecido de milho, apOs a 

inocula~ão dos fungos ou o ferimento com carborundo, parecem 

estar reI aci onadas com o processo de restauração do teci do 

danificado. As mesmas isoenzimas aparecem t.anto na int.eração 

de resi stênci a quanto na de susceti bi 1 i dade e tambem no 
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material ferido, sendo, portanto, uma resposta não 

especifica do milho aos ferimentos causados pelos diferentes 

agentes. Por sua vez, o desaparecimento das três i soenz i mas 

nos tecidos inoculados ou feridos, possivelmente esta 

relacionado com o desvio matabOlico que ocorre em resposta á 

i nj õri a. 

5.4. Considera~ões finais 

Di versos trabal hos mostram que a destrui ç::ão 

do tecido da planta atravês de ferimento provocado por um 

agente abiõtico ou por um microrganismo, parece ter muito em 

comum (WARD, 1986). Vàrios processos, como por exemplo a 

biossintese de etileno e lignina, os quais são desencadeados 

apõs o ferimento, ocorrem em ambos os casos. Dessa maneira, 

parece que o objetivo final comum envolve a restaura~ão do 

tecido danificado, no sentido de que este retorne a sua 

condiç::ão normal. No caso de tecido infectado, as respostas 

são mais complexas e a interpreta~ão das mesmas se mostra 

compl i cada devi do ao envol vi mento de doi s organi smos 

distintos. Essas mesmas respostas fazem parte de mecanismos 

nao especiTicos, os quais são gerados por uma grande 

variedade de agentes, incluindo o ferimento. 

Com base nos resul tados obti dos, um mai or 

aprofundamento e reT i namento nas pesqui sas envol vendo o 

milho e a inocula~ão ou injOria mecãnica poderia ser 
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conseguido atraves do estudo histoqulmico da lignifica~ão e 

da peroxidase in sita nos· pontos de penetra~ão dos 

microrgani smos e da injària mecânica. Out.ros aspectos que 

poderiam ser abordados, envolvem a observa~ão da atividade 

das peroxidases ligadas ionicamente ou covalentemente ã 

parede celular do hospedeiro, bem como o papel do hormOnio 

vegetal etileno nas respostas dos tecidos de milho. 
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6. CONCLUSAO 

Atravês dos resultados obtidos pode-se 

concl ui r que as aI ter aç:ões na at i vi dade da perox i dase e no 

perfil isoenzimàtico em resposta à inoculaç:ão do milho com 

Hel»i.nthospori u» carbonu» e Hel»inthospori. u» »aydi s ou ao 

ferimento mecânico com carborundo mostram-se inespecificas. 

Portanto, torna-se dificil estabelecer a importância da 

peroxidase no milho em resposta a essas condiç:ões de 

estresse. 
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1. Guaiacol 
2. Benzidina 

2.0 
3. O-dianizidina 
4. Pirogalol 
5. Catecol 

SUBSTRATOS 

Figura 2. Influência de diferentes substratos na atividade 

das peroxidases em extratos obtidos de folhas de milho. 

Atividade enzimàtica determinada através de método 

espectrofotometrico direto. Barras representam +/- erro 

padrão. 
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Figura 3. Atividade das peroxidases em extratos obtidos de 

mesocõtilos de milho durante diferentes tempos apõs a 

inoculac;:ão. Os mesocotilos foram inoculados com 

Hel»inthosporiu» carbonu» ( i nter ação de resistência>, 

Hel»inthosporiu» .. avais (interac;:ão de suscetibilidade) ou 

aspergidos com ãgua estéril (controle). Resultados expressos 

em termos de ati vi dade (Alou ati vi dade espec1 f i ca (5). 

Barras representam +/- erro padrão. 
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Figura 4. At.ividade das peroxidases em ext.rat.os obtidos de 

mesocõt.ilos de milho inoculado com diferent.es concent.rações 

de esporos de Helainthosporiu. carbonu. ( i nt.er ação de 

resistência) , Hel.inthosporiu. .ayd:is (interaçao de 

suscetibilidadeJ ou aspergidos com Agua estéril (controle). 

Mat.erial coletado 48 h apOs a inoculaçao. Barras representam 

+/- erro padrão. 
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Figura 5. Ati vidade das peroxidases em extratos obtidos de 

mesocOtilos de milho durante diferentes tempos apOs o 

ferimento. Os mesocõtilos foram friccionados com suspensão 

aquosa de carborundo (4%) ou àgua estéril. Barras 

representam +/- erro padrão. 
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Figura 6. Atividade das peroxidases em extratos obtidos de 

mesocOtilos de milho 48 h ap6s o ferimento.Os mesocOtilos 
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carborundo ou &gua estéri 1. Barras representam +/- erro 

padrão. 
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Figura 8. Ati vi dade das peroxi dases em extratos obtidos de 

folhas de milho durante diferentes tempos apOs o ferimento. 

As folhas foram friccionadas com suspensao aquosa de 

carborundo (4%) ou ãgua estêril. Barras representam +/- erro 

padrão. 
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24 H 
o A 

Figura 9. Eletroforese anOdica em gel de poliacrilamida de 

extratos de folhas obtidos em diferentes tempos apOs os 

tratamentos. Gêis corados com benzidina e H202 para a 

visualização das isoenzimas da peroxidase. (A> controle, (B> 

feri do com carborundo, <C) Hel.inthospori u. carbonu. e (D) 

Hel.inthosporiu. .aydis. (IS) intersec~~o entre os géis 

ccncentrador e de corrida; (CC) corante de corrida. 



Figura 10. Diagrama da eletroforese anãdica em gel de 

poliacrilamida de ext.rat.os de folhas obtidos em diferent.es 

t.empos apãs os t.rat.ament.os. Gêis corados com benzidina e 

H202 para a visualização das isoenzimas da peroxi dase. (A) 

control e, (8) feri do com carborundo, <C) HelJllinthospori u.. 

carbonu. e (D) HelJllinthosporiu.. »aydis. (IG) int.ersecção 
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géi s concent.rador e de corrida; 

nõmeros correspondem as bandas 

peroxidases. 
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Figura 11. Oensitometria das amostras de O h do gel mostrado 

na Figura 9. Utilizou-se filtro de comprimento de onda 405 

nme (A) controle, (B) ferido com carborundo, (C) 

HeI Nli'l)thospol"i Ult Cill"bODUlt e (O) HI/!!l»i Dthospol"i Ult NliI rd i s. 

(16) intersecç:ão entre os géi s concentrador e de corri da. 

Ndmeros correspondem as bandas individuais de peroxidase. 
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Figura 12. Oensitometria das amostras de 12 h do gel 
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mostrado na Figura 9. utilizou-se filtro de comprimento de 

onda 405 nm. (Al controle, (B) ferido com carborundo, CC) 

Hei :1Jinthos pori u.» carbonu.» e (O) Hei1liiDthospori u.» :1Jaydis. 

(I6) intersecç:ão entre os géi5 concentrador e de corrida. 

Ndmeros correspondem as bandas individuais de peroxidase. 
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Figura 13. Densitometria das amostras da 24 h do ge1 

mostrado na Figura 9. Utilizou-se filtro da comprimento de 

onda 405 nm. <A) controle, (S) ferido com carborundo, (C) 

Hell1inthos pori U.1I carbonu.lI e (D) Hell1inthospori u.. lIardis. 

(IG> intersecç:ão entre os géi s ccncentrador e de corri da. 

Nómeros correspondem as bandas individuais de peroxidase. 
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Figura 14. Oensi tometri a das amostras de 48 h do 9111 

mostrado na Figura 9. utilizou-se filtro de comprimento de 

onda 405 nm. <A) controle, (8) ferido com carborundo, (C) 

Helllinthospori u.1IJ carboDu1IJ e (O) HelaiDthospori u.a 1IJa'ldi s. 

n::s> intersecç:ão entre os gêis concentrador e de corrida. 

NOmeros correspondem as bandas individuais de peroxidase. 
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Tabela 1. Efeito de diferentes substratos na coloraç::ão de 

bandas de peroxidase de folhas de milho sadio. Coloraç::ão 

efetuada apcs eletroforese em gel de poliacrilamida, usando 

ou não perõxido de hidrogênio. Bandas apareceram (+ ou ++) 

ou nào apareceram (-) no gel apcs a coloraç::ão. 

Reaç::ão 
Substratos 

Presenç::a de H202 Ausência de H202 

Catecol + 

Pirogalol ++ 

Benzidina ++ 

Guaiacol ++ 

o-dianizidina + 



77 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ABBATTISTA,G.I.; COGHE,M. & MATTA,A. Phenols, polyphenol 

oxidase and peroxidase in pepper plants infected by 

virulent and avirulent strains of Verticilliu». 8~~~§~~_º! 

~~~~!~9~~_~~9~~~!~, Pavia 1ª:5-11, 1982. 

ABELES,F.B. Physiology and biochemistry of ethylene 

production. In: ABELES,F.B., ed. Ethylene in plant biology, 

London, Academic Press, 1973. p.30-57. 

ABU-JAWDAH,Y. & KUMMERT,J. Effect of aliette on AMV 

i nfecti on of bean 1 eaves and on the resul tant aI terati ons 

in the patterns of proteins and peroxidases. EbY~92~~b~~~, 

Berlin, !2ª: 294-303, 1983. 

AIST, J.R. Mechanically induced wall appositions of plant 

cells can prevent penetration by a parasitic fungus. 

§~~~~~~, New York, !~Z:568-71, 1977. 



78 

ANTHENILL,F.J. Effeet of light on disease development and 

aeeumulation of phenols in corn <Zea Jlays L.> during 

infeetion with ColletotrichuJI gra.inicola (Ces.> Wils. and 

HelJlinthospori u.. carbonu. UIl strup. West Lafayette, 1978. 

146p. (Doutorado-Universidade de Purdue). 

ARORA,Y.K. & BAJAJ,K.L. 

assoei ated wi th indueed 

Peroxidase and polyphenol oxidase 

resi stanee of mung bean to 

Rhizoctonia solani Kuhn. 

31, 1985. 

~~Y~~E~~~ __ ~..:' Ber 1 in, 114: 325-

ARORA,Y.K.; MEHTA,N.; THAKYR,D.P. & WAGLE,D.S. Enzyme 

ehanges associated with host-parasite interactions between 

pearI millet and downy mildew fungus. ~~e~Y~Q2~~~Q!Qgy, 

Berlin, !!~: 97-105, 1986. 

ARORA,Y.K. WAGLE,D.J. Interrelationship between 

peroxidase, polyphenol oxidase activities and phenolie 

content of wheat for resi stanee to loose smut. ª!g!it!@m.'!.. 

~~~!!~!~~t!~~~!~., Jena, !ªQ:75-S, 1985. 

BAJAJ,K.L.; SINGH,P. & MAHAJAN,R. Changes indueed by 

HeI oi dog yne i ncogni ta in superox i de di smutase, perox i dase 

and polyphenolexidase activity in tomate 

~!~~~!~~~~~~!~!~~!!~~~!~~, Jena, 1ªº: 543-6. 1985. 

roots. 



79 

BALMER,E. Doen~as do milho. In: GALLI,F., coord. Manual de 

fitopatologia. São Paulo, Ed. AgronOmica Ceres, 1980. v.2, 

p.385-97. 

BARZ,W & HOESEL,W. Metabolism and degradation of phenolic 

compounds. In: SWAIN,T; HARBONE,J.B. & VAN SUMERE,C.F., 

eds. Bioche.istry of plant phenolics, Belgica, Plenum 

Press, 1979, vol. XII, p.339-70. 

BIRECKA,H.; BRIDER,K.A. & CATALFAMO,J.L. Comparative 

studies on tobacco pith and sweet potat.o root. 

isoperoxidases in relation to injury, indoleacetic acid, 

and ethylene effects. ~!~~~_f~y~!~!~, Lancaster, 52: 43-9, 

1973. 

BIRECKA, H.; CATALFAMO, J. L. & GARRAWAY, M. O. Cell wall and 

protoplast isoperoxidases of corn leaves in relation to cut. 

injury and infection with Hel.iDt.hosporiu. •• aydis. e!!!:!~ 

E~~!!2!~, Lancaster, §§: 607-10, 1975. 

BIRECKA,H.; CATALFAMO,J.L. & URBAN,P. Call isoperoxidases 

in sweet pot.atoes pl ants i n reI ati on to mechani cal i nj ury 

and ethylene. E!~~~_E~~!!2!~, Lancaster, §z: 74-9, 1976. 



80 

BIRECKA,H. GARRAWAY,M.O. Corn leaf isoperoxidase 

reaction to mechamical injury and infection with 

Hel»in~hosporiu» »aydis: Effects of cycloheximide. E!ªn~ 

~~~~!~!~, Lancaster, 61: 561-6, 1978. 

BIRECKA,H. MILLER,A. Cell walI and protoplast 

isoperoxidases in relation to injury, indoleacetic acid, 

and ethylene effects. ~!.~!:!~_~.!'.Y~~El..::' Lancaster, 53: 569-

74, 1974. 

BORCHERT,R. Time course and spatial distribution of 

phenylalanine ammonialiase and peroxi dase activity in 

wounded potato tuber tissue. ~!~~!_~~~~!~!~, Lancaster, ~~: 

789-93, 1978. 

BOYER, N.; CHAPELLE, B. & GASPAR, TH. Li thi um i nhi bi ti on of 

thygmomorphogenetic response in Bryonia dioica. E!ªQÉ 

~~~~!~!~, Lancaster, 63: 1215-16, 1979. 

BOYER,N. & DE JAEGHER,G. Direct or indirect role of 

peroxidase in ethylene biosynthesis ? In: GREPPIN,H.; 

PENEL,C. & GASPAR,TH. Holecalar and physiological aspec~s 

of plan~ peroxidases. 

p.47-60. 

Geneva, Imprimierie Nationale, 1986. 



81 

BREDEMEIJER,G.M.M. Percx i dases and pollination. In: 

GREPPIN,H.; PENEL,C. 8< . GASPAR,TH. 1401 ecu,l ar ana 

physiological aspects of plant peroxidases. 

Imprimierie Nationale, 1986, p.317-32. 

Geneva, 

BRENNEMAN,J.A. ~ BLACK,L.L. Respiration and terminal 

oxidases in tomato leaves infected by Phytophthora 

infestans. 

281-90, 1979. 

BREWBAKER,J.L. & HASEGAWA,V. Polymorphisms of the major 

peroxidases of maize. In: MARKERT,C.L., cocrd. Isozy.es 111 

Develop.ental Biology. New York, Ed. Academic Press, 1975. 

1034p. 

CADENA-GOMES,G. & NICHOLSON,R.L. Papilla formation and 

asscciated peroxidase activity: a nen-specific respense te 

attempted fungaI penetratien of maize. EnY!!e!.eg!S~!. __ a .. nfi 

~~!~s~!!~_E!!~!_E!!~~!99Y, Lenden, ~1: 51-67, 1987. 

CATESSON,A.M.; IMBERTY,A.; GOLDBERG,R. Se CZANINSKI,Y. 

Nature, localizatien and specificity of perox i dases 

involved in lignification processes. In: GREPPIN,H.; 

PENEL,C. Se GASPAR,TH. ed. 1401 ecu.l ar and physiological 

aspects of plant peroxiaases. Geneva, Imprimierie 

Nationale, 1986, p.189-98. 



82 

CHALUTZ,E.; MAXIE,E.C. 

isocoumarin 

DEVAY,J.E. 

formation in carrot raot 

Ethylene-induced 

ti ssue. E!~n~ 

CHANG,H.; SIEGEL,B.Z. & SIEGEL,S.M. Salinity-induced 

changes in isoperoxidases in tara, Colocassie escu.lenta. 

~~~!~~~~~!~!~~, Oxford, ~~: 233-5, 1984. 

COFFEY,M.D. & CASSIDY,D.S.M. Peroxidase activity and 

induced lignification in rusted flax interation varying in 

their degree of incompatibility. ~~~.!.~.!.~!:!!.!.' Ottawa, ~~: 

134-41, 1984. 

COUTURE,R.M.; ROUTLEY,D.G. DUNN,G.M. Peroxidase 

activity, B-glucosidase activity and phenolic levels in 

monogenic resistant (Ht) and suscetible (Ht) maize tissues 

inoculated with Hel.inthosporiu.» tu.rcicu. •• ~~!~!L_,ª-e_n_eJ;.Lc_s 

g9ge!~~!!9~_~!~~_~!!Ê!~, 1~: 160, 1983. 

CZECH-KOSLOWSKA,M. & KRZYWANSKI,Z. Phenolic compeunds and 

the pol yphenol ex i dase and perox i dase acti vi ty in call us 

ti ssue cul ture-pathogen cembi nati on of red r aspberry and 

Didy.ella applanata (Niessl.> ~~y.~ge~~~.!.~.!., Berlin, 109: 

176-82, 1984. 



DALY, J. M.; SEEVERS, P. M. &: LUDDEN, P. Studies on wheat stem 

rust resistanee eontrolled at the Sr 6 loeus. III. Ethylene 

and disease reaetion. ~~~!~e~~~~!~g~, St.Paul, ~Q:1648-S2, 

1970. 

DANGE,V. &: REDDV,G.M. Isolation and eharaeterization of 

i soperox i dases from dee-geo-woo-gen 

DECEDUE, C. J.; ROGRES, S. J. &: BORCHERT, R. 

diferenees among potato peroxidases. 

Oxford, 23: 723-7, 1984. 

riee seedlings. 

1'101 eeul ar wei ght 

!::n.~~~Sn.!!!!!,!!~[.~, 

DENNA,D.W. ALEXANDER,M.-S. The i soperox i dases of 

Cucurbita pgpO L. In: MARKERT,C.L., ed. Isozy.es 11. 

Physiological fUDctioD. New York, Aeademic Press, 1975. 

p.851-64. 

DORN,S. Zur rolle von isomarticin, einem toxin von 

F usari u.. .arti i var. pi si, 

und wurzelfaule an erbsen. 

239, 1974. 

i n der pathogenese der stengel

~n.Y~~e~!~~!~~~, Berlin, ª!: 193-



84 

DRUART,P.; KEVERS,C.; BOXUS,P. & GASPAR,TH. In vitro 

promotion of root formation by apple shoots through 

darkness effect on endogenous phenols and peroxi dases. 

~~E!!~~~~~e~~~~9!~, Stuttgart, !ºª: 429-36, 1982. 

DUKE,S.O. & NAYLOR,A.W. Light control of anthocianin 

biosynthesis in Zea seedlings. 

Praga, ~Z: 62-8, 1976. 

EBERMANN, R. & LICKL, E. The possi bl e rol e of perox i dase 

isoenzymes in the infection of english oak by Loranthas 

earopaeas. E~Y!ge~!h9!99Y, St.Paul, Z§: 1102-4, 1985. 

ESPELIE,K.E. KOLATTUKUDY,P.E. Purification and 

characterization of an abscisic acid-inducible anionic 

peroxidase associated with suberization in potato <Solana. 

taberosa.>. ~!:=~!~=~ __ c:.!. __ B_i_~c_h_e_mj_~tr.Y __ 2!'E __ ª!ge!!Y~!s, New 

York, ~1Q: 539-45, 1985. 

FARKAS,G.L. & KIRALY,Z. Enzymological aspects of plant 

di seases. I. Oxidati ve enzymes. !:~Y!:ge!!t!.:.~.:.' Serl in, 31: 

251-72, 1958. 



85 

FARKAS,G.L. & STAHMANN,M.A. On the nature of c:hanges in 

peroxidase isoenzymes in bean leaves infec:ted by southern 

bean mosaic: virus. ~~Y!~E~!~~!92Y, St.Paul, ~~:669-77, 

1966. 

FLEURIET,A. Expressi on et regul ati on du metabol i sme des 

derives hidroxyc:innamiques au c:ours de la c:rossanc:e de la 

maturation et de la reaction aux bIessures du fruit de la 

tomate II ceriseu <L ycopersicu» escunlentu» vara 

cerasifor»e). Montpellier, 1982. <Tese doutorado). 

FLEURIET,A. & DELOIRE,A. Aspects histoquimiques de la 

cicatrization des fruits de tomate bIesses. 

~~~f!!~!!~~~~!!9!~, Stuttgart, !QZ: 259-68, 1982. 

FREUNDENBERG,K. Lignin: its constitution and formation 

from p-hydroxycinnamyl alc:ohols. §~~~!:!~~, New York, 148: 

595-600, 1965. 

FRIC,F. Oxidative enzymes. In: 

WILLIAMS,P.H. ed. PhysiologicaI Plant 

Springer, 1976. p.617-31. 

HEITEFUSS,R. & 

Pathology, BerIin, 



86 

FRIEND,J. Pl ant phenol ics, lignification and pIant 

disease. In: REINHOLD,L. HARBORNE,J.B. & SWAIN,T., Eds. 

Progress in Phytoche.istry, voI.VII. Oxford, Pergamon 

Press, 1981. p.197-261. 

FRY,S.C. Incorporation of (14C) cinnamate into hydrolase-

resistant components of primary celI wall of spinach. 

GAHAGAN, H. E.; HOLM, R. E. Se ABELES, F. B. Effect of ethyl ene 

1270-9, 1968. 

GARRAWAY,M.O. Elec:trolyte and peroxidase leakage as 

indic:ators of susc:etibility o-f various maize inbreds to 

Plant Disease --------------
Reporter, ~Z:518-22, 1973. 

GASPAR, TH.; PENEL, C.; THORPE, T. Se GREPPIN, H. Peroxidases 

1970-1980. Geneva, Universidade de Geneva, Centre de 

Botanique, 1982, 324 p. 

GOLDBERG,R.; CATESSON,A.M. & CZANINSKI,Y. Some properties 

o-f syringaldazine oxidase, a perox i dase spec:ific:ally 

envolved in lignific:ation proc:esses. 

Stuttgart, l1Q= 267-79, 1983. 



87 

GRAND,C. & ROSSIGNOL,M. Changes in the lignification 

process induced by localized infection of muskmelons with 

ColletotrichuD lagenariuD. ~!~~~_§S!!~S!_b~~~~~~, Limerick, 

28: 103-10, 1983. 

GREPPIN,H. Peroxidase as a tool in the study of the 

flowering processo In: GREPPIN,H.; PENEL,C. & GASPAR, TH. 

Holecular and physiological aspects of plant peroxidases. 

Geneva, Imprimierie Nationale, 1986. p.333-40. 

GREPPIN,H.; PENEL,C. GASPAR,TH. Nol ecul ar and 

physiological aspects of plant 

Imprimierie Nationale, 1986. 470 p. 

peroxidases. Geneva, 

GRIFFING, L. R. & FOWKE, L. C. Cytochemi cal local i z at i on of 

peroxidase in soybean suspension cul ture cal I s and 

protoplast: intracellular vacuole and diffarentiation and 

presence of peroxi dase in coated vesicles and 

muI ti vesicular bodies. ~~~!~e!~~~~, Heidelberg, !~ª: 22-30, 

1985. 

GRISEBACH,H. 

of pl ants. R 

products. New 

p.457-478. 

Lignins. In: CONN,E.E., ed. The biocheDistry 

York, Academic Press, 

Secondary plant 

1981. voI • V r I , 



88 

GRISON,R. Perexidase racinaires eZea ltays L.) quelques 

prebl emes met.hodol egi ques et. physi 01 ogi ques. Pari s, 1984. 

(t.ese - Universidade de Paris>. 

GRISON,R. & PILET,P.E. Prepert.ies of syringaldazine 

oxidase/peroxidase in maize reet.s. ~~E~~~~ __ E~~~!9~~, 

Stuttgart., !!ª: 201-8, 1985a. 

GRISON,R. & PILET,P.E. Cyt.oplasmic and wall isoperexidases 

in grewing maize roet.s. ~:.~!.~!:!~_f~!i.!p..!..!, Stuttgart, !!ª: 

189-99, 1985b. 

GRISON,R. & PILET,P.E. Maize roet. perexidases: reIatienship 

with pelyphenel exidases. ~~y~~~~!~~~~~y, Oxferd, 24:2519-

21, 1985c. 

GROSS,G.G. Recent. advances in the chemi stry and 

biochemistry of 1ignin. In: SWAIN,T.; HARBONE,J.B. & VAN 

SUMERE,C.F., ed. Biocheltistry of plaDt pheDolics. Ghent, 

Plenum Press, 1979. vel.XII, p.177-220. 

HALL,J.L. SEXTON,R. Cytochemical 1 ocati zati on of 

peroxidase act.ivity in roet. ce11s. ~!~~~~, HeideIberg, 1ºª: 
103-20, 1972. 



89 

HAMILL,D.E. & BREWBAKER,J.L. I soenz yme pol ymorph i sm in 

flowering plants. IV. The peroxidase isoenzymes of maize 

<Zea »ays). E~~~!g!gg!~_E!~~~~~~~, Praga, 22: 945-58, 1969. 

HAMMERSCHMIDT,R. Rapid deposition of 1ignin in potato tuber 

tissue as a response to fungi non-pathogenie on potato. 

~~~~~~!~g!S~!_~!~~~_~~~~~!~9~, Lendon, ~~:33-4, 1984. 

HAMMERSCHMIDT,R. & NICHOLSON,R.L. Resi stanee of mai ze te 

anthraenose: ehanges in host phenols and 

Phytopathology, ª~~~~~!, ~Z: 251-8, 1977. 

pigments. 

HAMMERSCHMIDT,R.; NUCKLES,E.M. & KUC,J. Assoei ati en ef 

enhaneed peroxi dase aetivity with induced systemic 

resi stanee of cueumber te Coll etotri chu'1Ii 1 agenari U,1Ii. 

~~~~~~!~g~S~!_~!~~~_E~~~~!~9~, Lendon, ~º: 73-82, 1982. 

HARKIN,J.M. & OBST,J.R. Lignifieation in trees: indieatien 

of exelusi ve peroxidase participation. §S!!~S!, Naw Yorl<, 

!ªº: 296-8, 1973. 

HASCHKE,R.H. & FRIEDHOFF,J.M. Calcium-related propeties ef 

horseradish peroxidase. ª!~S~~~~ª!~en~~~~~~~gg~~~~~, New 

Yerl<, ªº= 1039-42, 1978. 



90 

HASKINS,F.A. Changes in the activities of several enzymes 

during germination and seedling development in corn (Zea 

~ays L.). ~!~~!_~~~~!9!, Lancaster, ~Q:74-8, 1955. 

HAZELL, P. & MURRAV, D. R. Peroxidase isoenzymes and leaf 

senescence in sunf1 ower, Helianthus annuus L. 

HEIM,D.; NICHOLSON,R.L.; PASCHOLATI,S.F.; HAGERMAN,A.E. & 

maize mesocetils: a toeI for 

interactiens. en~~ge~~n9!9g~, 

BILLETT,W. Etielated 

investigating disease 

HISLOP,E.D. STAHMANN,M.A. Perexi dase and et.hylene 

preductien by barley leaves infected with Erysiphe gra.inis 

f.sp. hordei._f~Y~~E1E9~E~1_fl~~~_~_~~~~_~y, Lendon,_~~-

312, 1971. 

HOFFMAN,S.E. ZSCHEILE,F.P.,JR. Resistance and 

suscet.ibility ef Zea »ays te Hel»inthosporiu. carbonu.: A) 

texin and lesion induction B) isozyme differences. 



91 

HOSSETT,W.E.; RABA,R.M. & TINSEV,D.T. Biosynthesis of 

stress ethylene in soybean seedlings: similarities to 

endogenous ethylene bi osynthesi s. '=!.~!:!~ ___ J:.t:!Y.~t.Ç.l_. , 

Lancaster, §~: 307-14, 1981. 

HOVLE,M.C. High resolution of peroxidase-indoleacetic acid 

oxidase isoenzymes from horseradish by isoeletric focusing. 

'=!.~~~_'=~~~!~!, Lancaster, éQ: 787-93, 1977. 

l.E.A. Mercado de produtos: Milho. PrognOstico agricola 

88/89, São Paulo, Instituto de Economia Agricola, v.i, 

cap.S, S6-63p. 

JENNINGS,P.H.; BRANNAMAN,B.L. ZSCHEILE,F.P.,JR. 

Perox i dase and pol yphenol ox i dase act i vi t y associ ated ... i th 

HeIminthosporium leaf spot of maize. et!)!~ge~'!:t!9!99~, 

St.Paul, §~: 963-7, 1969. 

KAHL,6. Induction and degradation of enzymes in aging plant 

storage ti ssues. In: Kahl,6. ed. '8. i ocht!!lIIi st,." o f wou.Ddt!!d 

plaDt tissaes. Frankfurt, Walter de 6ruyter, 1978. p.347-

90. 



92 

KAHL,G. Molecular biology of wound healing: the 

conditioning phenomenon. In: KAHL,G. & SCHELL,J.S. ed. 

Molecular biology of PlaDé ta.ors. London, Academic Press, 

1982. p.211-67. 

KAHN,V. & ANDRAWIS,A. Tropolene as a substrate for 

horseradish peroxidase. ~~y!~~~!~~~!~y, Oxford, ~~: 99-130, 

1985. 

KAHN, V. ; GOLDSHMIDT,S.; AMIR,J. GRANIT,R. Some 

properties of soluble and wound potato tuber peroxidase. 

~~~~~~!_~!_E~~~_§~~!~~!, Chicago, 1~: 756-64, 1981. 

KALIR,A.; OMRI,G. & POLJAKOFF-MAVBER,A. Perox i dase and 

catalase activity in leaves of Hali.ioDe portalacoides 

exposed to salinity. ~~y~~~!~~!~~~, Copenhagen, ~~: 238-44, 

1984. 

KEVERS,C. & GASPAR, TH. SolubIe, membr ane and walI 

peroxidases, phenylalanine ammoni a-I yase, and lignin 

changes in relation to vitrification of carnation tissues 

cul tured i D V i tru. ~~~!~!:!~_~~y~.!p.!., St.ut tgart, 11 a: 41-8, 

1985. 



93 

KLAPPER~M.M. & HACKETT,D.P. Investigation on the multi pIe 

KLISURKA~D. & DENCHEVA, A. Substrate spec:ific:ity of 

peroxidase isoenzymes for hydrogen donors. 

KONZE, J. R. & KWIATKOWSKI, G. M. K. Rapidly induc:ed ethylene 

formation after wouding is c:ontroled by regulation Df 

1-aminocyc:lopropane-1-c:arboxyliC: ac:id synthesis. E!!~~!, 

Heidelberg, !§!: 327-30, 1981. 

KOSUGE,T. The role Df phenolic:s in host response to 

1969. 

'" KUC,J. Plant immunization-mec:hanisms and prac:tic:al 

implic:ations. In: WOOD,R.K.S., Retive defense .~ehanis.s in 

plants. New York, Plenum Press, 1982. p.1S7-78. 

LAVEE,S. AVIDAN,M. Involvement of c:athodic: 

i soperox i dases in growth proc:esses. In: GREPPIN,H.; 

PENEL, C. & GASPAR, TH. Molecu'lar and physiological aspects 

of plan't peroxidases. Genava, Imprimierie Nationale, 1986. 

p.309-16. 



94 

LEATHAM,G.F.; KING,V. & STAHMANN,M.A. In vitro protein 

poI ymerization by quinones or free radicaIs generated by 

pIant or fungal oxidative enzymes. e~~~geê~~9~99~, St.Paul, 

ZQ:1134-40, 1980. 

LEE,T.H.; MCGLASSON,W.B. & EDWARDS,R.A. Physiology of disks 

of irradiated tomato frui t. I. Influence of cutting and 

infi I tration on respiration, ethyl ene producti on and 

ripening. ~!~~~9~~, lQ:521-9, 1970. 

LEGRAND, B.; GASPAR, TH.; PENEL, C. & GREPPIN, H. Light and 

hormonal control of phenol i c i nhi bi tors of perox i dase in 

Cichorua intybus L. Planta Biochem.J. New Delhi, 3: 119-27, 

1976. 

LEWAK,S. Peroxidases and germination. In: GREPPIN,H.; 

PENEL,C. & GASPAR,TH. Holecular and physiological aspects 

of plant peroxidases. Geneva, Imprimierie Nationale, 1986, 

p.367-74. 

LIU,E.H. Substrate specificities of plant peroxidase 

isozymes. In: MARKERT,C.L., ed., Isozy»es 11. Physiological 

functions. New York, Academic Press, 1975, p.837-49. 



95 

LOVREKOVICH,L.; LOVREKOVICH,H. STAHMANN,M.A. The 

i mpertance of perox i dase in the wi 1 d f i re di sease. 

~~~~~e~~~~!~gy-, St.Paul, ~ª: 193-8, 1968. 

LOWRY,O.H.; ROSEBROUGH,N.J.; FARR,A.L. RANDALL,R.J. 

Protein measurement with the folin phenol reagente ~g~~nª~ 

~!_~!~!~g!~~!_g~~~!~~~~, Baltimore, !~~: 265-75, 1951. 

MACRI,F.; DILENNA,P. & VIANELLO,A. PreIiminary research on 

perexi dase, poI yphenol ex i dase acti vi ty and phenel content 

in healthy and infected corn leaves, suscetible and 

resistant to Hel .. in'thosporia .... aydis race T. 8!y!~!:~ __ cti 

~!~~!~g!!_~~g~~~!~, Pavia, !Q: 109-21, 1974. 

MADER,M.; MEYER,Y. & BOPP,M. Lokalisation der peroxidase

isoenzyme in proteplasten und zelw anden ven Hico'tiana 

'tabaca .. L. ~!!~~!, HeideIberg, !~~: 259-68, 1975. 

MADER,M.; NESSEL,A. & BOPP,M. Uber die physiologishe bedung 

der perox i dase-i soenzym gruppen des tabaks anhand ei ni ger 

biochemisher eigenshaften. lI. pH-optima, Michaellis

konstanten, maximaIs oxidations raten. ~~Ef~~n~~nen~~!9!., 

Stuttgart, ª~: 247-60, 1977. 



96 

MAEHLY,A.C. Plant peroxidases. In: COLOWICK,S.P. 

KAPLAN,N.O., ed., Hethods in enzy»ology. Maryland, Aeademie 

Press, 1955. vol.II, p.801-13. 

MAEHLY,A.C. CHANCE,B. The assay of c:atal ase and 

peroxidase. In: GLICK, D. , ed. Hethods of bioche.ical 

analysis. New York, Interseienee PubIishers. 1954. vol.I, 

p.357-408. 

MAGRO,P.; MARCIANO,P. & DI LENNA,P. Metabolie alteration 

indueed by Botrytis allii in two onion c:ultivars with 

different resistanee to neek rota Plant Pathology, Oxford, -------------
~~: 295-302, 1983. 

MANSFIELO,J.W. & HUTSON,R.A. Mieroseopieal studies on 

fungaI development and host responses in broad bean and 

tul i p 1 eaves i noeul ated wi th f i ve speei es of Botryti s. 

MAPSON,L.W. & WARDALE,O.A. Role of indolyl-3-aeetic: aeid in 

the formation of ethylene from 4-methylmerc:apto-2-oxo

butyric: acid by peroxidase. E~~~es~~~!!~~~, Oxford, 

11:1371-87, 1972. 



97 

MARAITE,H. Changes in polyphenoloxidases and peroxidases in 

muskmelon <Cucuais ~el0 L.) infected by Fusariua oxysporua 

f.sp.»elonis. ~~~~!~!~2!~~!_~!~~~_~~~~~!~9Y' London, ~: 29-

42, 1973. 

MASON,H.S. & PETERSON,E.W. Melanoproteins. I. Reactions 

between enzyme-generated quinones and 

~!~~~!!~~!~e~Y~~a~~!, !!!:134-46, 1965. 

amino acids. 

MATILE,P. Das toxische kompartiment der pflanzenzelle. 

~!~~~~!~~!~~~~!!~!~, Berlin, Z!: 18-24, 1984. 

MELLON,J.E. & LEE,L.S. Elicitation ef cotten isoperoxidases 

by Rspergillus flavus and other fungi pathogenic to cotton. 

~~~~!~!29!~!!_~!!~~_~!~~~!29~, Lendon, 6Z: 281-8, 1985. 

MENDGEN,K. Ultrastructural demonstration ef different 

peroxidase activities during the bean rust infection 

processo ~~Y~~~~~2~~~~_!1~~~~_~~~o]_~~, Lendon, 6: 275-82, 

1975. 

MEUDT,W.J. & STECHER,K.J. Promotion of peroxidase activity 

in the cell wall ef Hico~iana. E!!~~_~~~lEl~, Lancaster, 

§Q:157-60, 1972. 



98 

MISAGHI,I.J. Physiology and bioche.istry of plant-pathogen 

interactions. Plenum Press, 1982. 286 p. 

MONTALBINI,P. Se ELSTNER,E.F. Ethylene evolution by rust-

infected detached bean <Phaseolus vulgaris L.) leaves 

susceptible and hypersensitive to Uro»yces phaseoli (Pers.) 

Wint. ~l~~~~, Heidelberg, !~§:301-6, 1977. 

MUELLER, W. C. Se BECKI'1AN, C. H. UI tra structural local i zati on 

of polyphenoloxidase and peroxidase in roots and 

hypotocotyl s of cotton seedl ings. ~~!:!=-~=-~!:!~=-, Ottawa, 56: 

1579-87, 1978. 

NADOLNV,L. Se SEQUEIRA,L. Increases in peroxidase activities 

are not directly involved in induced resistance in tobacco. 

~~Y!!!:!!9g!S~!_~!~~~_~~~~9!~9Y, London, !~: 1-8, 1980. 

OHGUCHI,T. 

products 

obtained 

Se ASADA,V. Dehydrogenation 

of p-hydroxyc:innamyl alcohol s by 

from downy mildew-infected roots 

polymerization 

isoperoxidases 

of japanese 

radish (Raphanus sativus). ~~Y!!9!9g!S~!_J>J_a_n_~_E!~t!g!gg)!, 

London, 5: 183-92, 1975. 



99 

OHGUCHI,T.; YAMASHITA,Y. & ASADA, Y. Isoperoxidases of 

japanese radisn root infected by downy fungus. ~!:!!!~!~L_o..f 

!~~_~~~~~e~~~~!~~!~~!_§~~i~~y_~i_~~~~, Tokyo, ~Q: 419-426, 

1974. 

PARISH,R.W. The lysosome-concept in plants. 1. Peroxidase 

associated with subceIlular and wall fractions of maize 

root ti ps: i mpl i cati on for vacuol e deveI opment. E!~!!~~, 

Heidelberg, !~~: 1-13, 1975. 

PASCHOLATI,S.F.; 

MORAES,W.B.C. 

Hel.in~hosporia. 

LUSSO,M.F.G.; SILVA,S.R.; 

Reação de htbridos de 

HADDAD,G. 

milho ao 

.aydis, raça o e Hel.in~hosporiu. 

earbona., raça 1. In: 18!Congresso da Sociedade Brasileira 

de Fitopatologia, !~~, Fortaleza, 1985. Fitopa~ologia 

Brasileira, Brasflia, Kitajima,E.W., 1985. !Q= 289. 

QUESSADA,M.P. Les peroxydases de l~abricotier <Pranas 

ar.eni citea L.) et leur intervention dans 1 ~ incompatibi 1 i te 

au greffage. Montpellier, 1984. (Tese). 

RATHMELL, W. G. Se BENDALL, D. S. The perox i dase-catal ysed 

oxidation of chaIcone and its possible physiclcgical 

significance. ~!9~~!~~~~, !~Z:125-32, 1972. 



100 

REUVENI,R. BOTHMA,G.C. The relatienship between 

perexidase activity and resistance te Sphaeroteca fuliginea 

in melens. ~~y-~~e~~~~~~, Berlin, !11: 260-7, 1985. 

REUVENI,R. &: PERL,M. Peroxidase iseenzyme specificity in 

abscissien zone fragments of pepper leaves affected by 

powdery mi ldew er stress cendi tion. ~t!~~~e~~t!!..~!.., Berl in, 

~9:208-14, 1979. 

RIDE,J.P. The role ef cell wall alteratiens in resistance 

te fungi. ~~~~~ee!~ª!~!~, Cambridge, ª~: 302-6, 1978. 

RIDE,J.P. &: PEARCE,R.B. Lignificatien and papilla formatien 

at si tes of attempted penatrati en of wheat 1 eaves by non 

pathogeni c fungi. ~~:t!!~!~g!!::~!_Y-tC!.'!.~_.r>,!l.!:!:tplE9.Y, Lendon, 

!§: 79-92, 1979. 

R I DGE, I • &: OSSORNE, D. J • Hydrox i prol i na and perox i dase in 

cell wall ef Pisa» sativu.: regulatien by ethylene. ~g~~nª! 

~!_~~e~~!~~~!~!_ªe!~~Y, Lendon, ~~: 843-856, 1970. 

SAINI, R. S.; ARORA, Y. K. &: WAGLE, O. S. Soluble preteins and 

multiple ferms ef perexidase in grewing 

pl ants i n reI ati en to thei r resi stance 

peints ef 

te Ieose 

wheat 

smut. 



101 

SAKO,N. & STAHMANN,M.A. Multiple molecular forms of enzymes 

in barley leaves infected with Erysiphe gra1llinis 

226, 1972. 

SAL I SBURY ,F * B. & ROSS, C. W. Lipids and aromati c: c:ompounds. 

In: Pl ant Physiology. 2 ed. California, Wadsworth 

Publishing Company, 1978, p.422. 

SALTVETT,M.E. & DILLEY,D.R. Rapidly induced wound ethylene 

production from excised segments of etioIated Pisu1II sativu1II 

11. Oxigen and temperature dependency. e~~~~ __ E~y~t~t., 
Lancaster, ~!: 675-9, 1978. 

SAUNDERS,B.C.; HOLMES-SIEDLE,A.G. & STARK,B.P. Peroxidase. 

!~~_P~~E:~_~~~~_~~~ __ ~~~~_E! __ ~ __ ~er_~~~]_~_!~!~~! __ ~~~_~9~~ 

~!!~~!º_~~~~!~§~§. Washington, Butter Worths, 1964. 264 p. 

SCHALL,R.A.; NICHOLSON,R.L. & WARREN,H.L. Influence of 

light on maize anthrac:nose in the greenhouse. 

SCIANCALEPORE,V.; LONGONE,V. ALVITI,F.S. Parti aI 

purific:ation and some properties of peroxidase from 

malvasia grapes. Am.J.Enol.Vitic:., Bari, 36: 104-10, 1985. ---------------- --



102 

SEEVERS,P.M.; OALY,J.M. &: CATEDRAL, F. F. The role of 

Laneaster, ~ª: 353-60, 1971. 

SEQUEIRA,L. Growth regulators in plant disease. 

SHANNON, L. M.; KAV, E. &: LEW, J. V. Perox i dase i sozymes from 

Baltimore, ~~!: 2166-72, 1966. 

SHURTLEFF,M.C. Co»pendiu.» of cOl"n disease. 2 ediçao. 

111inois, The Ameriean Phytopathological Soeiety, 1980. 105 

p. 

SIMONS,T.J. &: ROSS, F. A. Enhaneed perox i dase aeti vi ty 

assoei ated wi th i ndueti on of resi stanee to tobaeco mosai e 

virus in hypersensi ti ve tobaeco. !:n~:;ee!:;ne!eg~, St. Paul, 

~Q: 383-4, 1970. 

SMITH, M. M. &: O" BRIEN, T. P. Di stri buti on of autof 1 uoreseenee 

and esterase and peroxidase aetivities in the epidermis of 

wheat roots. Austral ian Journal of P1ant Physioloqy, ----------------------------------- -----
Stuttgart, ~: 201-19, 1979. 



103 

SOLYMOSY, F.; SZIRMAI, J.; BECZNER, L. &I FARKAS, G. L. Changes 

in peroxidase-isozyme patterns induced by virus infection. 

~!~~!~g~, ~~:117-21, 1967. 

STAFFORD,H.A. &I BRAVINDER-BREE,S. Peroxidase isozymes of 

first internodes of sorghum. Tissue and intracellular 

localization and multiples peaks of activity isolated by 

gel f i 1 trati on chromatography. E!.~!:!!_.f_t'!Y_~i_q~-", Lancaster, 

1~: 950-6, 1972. 

STAHMANN,M.A. Influence of host-parasite interactions on 

proteins, enzymes, and resistance. In: MIROCHA,C.J. &I 

URITANI,I., ed., Minnesota, Bruce Publ. CO., 1967. p.357-

69. 

STAHMANN,M.A. &I DEMOREST, D. M. Changes in enzymes of host 

and pathogen with special reference to peroxi dase 

interactions. In: BVRDE,R.J.W. &I CUTTING,C.V., c:oord. 

FungaI pathogenicity and the plant response. Cambridge, 

Academic Press, 1973. p.40S-20. 

STAHMANN,M.A.; SPENCER,A.K. &I HONOLD,G.R. Cross linking of 

proteins in vi tro by peroxidase. ~!~e~!~~!~~, !.é!= 1307-18, 

1977. 



104 

STERMER!lB.A. HAMMERSCHMIDT,R. Heat shock induces 

resistance to Cl adospol"i (1.1111 c UC U.fU" i n U1/J and enhances 

peroxidase activity in cucumbers. 

THORPE,J.R. ~ HALL,J.L. Chronology and elicitation of 

changes in peroxidase and phenyIaIanine ammonia-lyase 

activities in wounded wheat leaves in response to 

inoculation by Botrytis cinerea. 

~!!~~~~9~, Lendon, ~~: 262-379, 1994. 

TOMIYAMA,K. Physielogy and Biochemistry of disease 

295-316, 1963. 

TORRECILLAS,A.; LEON, A. ; DEL AMOR,F. MARTINEZ-

MONPEAN!lM.C. A rapid chronometric assay of peroxidase 

activity in citrus leaf discs. Scientia Horticulturae, ----------------------
Amsterdam, ~~: 273-7, 1995. 

TUITE,J. Plant pathological 1/Jethods - fungi and bacteria. 

Minneapolis!l Burgens Publishing Company, 1969. 

UENG, P. P. ~ DAL Y, J. M. Cempari 50n of i ndol e-3-aceti c aei d 

oxidation in peroxidases frem rust-infeeted resistant wheat 



105 

URITANI, I. Protein metabolismo In: Encyclopedia of Plant 

Physiology, NS 4, p.509-525, 1976. 

URITANI,I. & OBA,K. The tissue slice system as a mode! for 

studies of host-parasite relationships. In: KAHL,G. ed. 

Biochelllistry of Ploanded plant tissaes. Berlin, Walter de 

Gruyter, 1979. p.287-308. 

VANCE,C.P.; ANDERSON,J.D. & SHERWOOD,R.T. Soluble and cell 

wall peroxidases in reed canarygrass in relation to disease 

resistance and 10calized 1ignin formation. E!~~!_fnY~!91~, 

Lancaster, §z: 920-2, 1976. 

VANCE,C.P.; KIRK,T.P. & SHERWaOD,R.T. Lignification as a 

mecanism of disease resistance. ~n~~B~Y~en~~eeª~ne!eg~, 

PaIo Alto, !ª: 259-88, 1980. 

VANCE,C.P. & SHERWOOD,R. T. Regulation of 1 ignin formation 

in reed canarygrass in relation to disease reslstance. 

E!~~!_~~~~!9!., Lancaster, §z: 915-9, 1976a. 

VANCE,C.P SHERWOOD,R.T. Cycl ohexami de treatments 

implicate papilla formation in resistance of canarygrass to 

fungi. ~~~!9E~!~9!99~, St.Paul, éé: 498-502, 1976b. 



106 

VANCE,C.P. & SHERWOOD,R.T. Lignified papilla formation as a 

mechanism for protection in reed canarygrass. En~§!g!gg!Sª! 

~!~~~_~~~~~!~g~, London, !Q: 247-54, 1977. 

VAN LOON,L.C. Tobacco polyphenoloxidase: 

stai ni ng method i ndi cati ng non-i denti ty wi th 

~~Y~e~~~~~~!~~, Oxford, !Q: 503-7, 1971. 

a specific 

peroxidase. 

VAN LOON,L.C. The significance of change in peroxidase in 

disease plants. In: GREPPIN,H.; PENEL,C. & GASPAR, TH., ed. 

Holecu.lar and physiological aspects of plant peroxidase. 

Geneva, Imprimierie NationaIe, 1986. p.405-18. 

VAN LOON, L. C. & GEELEN,J.L.M.C. The reI ati onshi p of 

poI yphenol ox i dase and perox i dase to symptom ex presai on in 

tobacco var. "Samsun NN" after i nfecti on wi th tobacco 

masaic virus. ~~!~ __ ~~~~EP~~~pl~~E~E~§El~~~~9~, ~:9-20, 

1971. 

VARSHNEY, S. R. K. & VARSHNEY, C. K. Response of perox i dase to 

low 1 evel s of SH2 g!:!:!!!:~~~!:!!~! __ "!.'!.t!_Ê~.P.!t!"j..!!I~.!'~~l __ ªg!;ª!J)!, 

London, ~~: 107-14, 1985. 



107 

VESETTI,S.; CONTI,S.S. & PESCI,P. Changes in phenylalanine 

ammoni a-I yase, peroxidase and polyphenoloxidase during the 

development of local necrotic lesions in pinto bean leaves 

infected with alfafa mosaic virus. E~Y~~e~~t!!._l.!, Berlin, 

84: 153-71, 1985. 

WANS,Z. & LUH,B.S. Characterization of soluble and bound 

Chicago, 1ª: 412-21, 1983. 

WARO,E.W.B. BI ochemi cal mechanisms involved in resistance 

of pl ants to fungi. In: BAILEY,J.A., ed. Bi010gy .Dd 

1401 ecul.r Biology of Pl.Dt-P.thogem 

IIminster, Springer-Verlag, 1986. p.l07-31. 

WASFY,E.H.; SHEIR,H.M.; EL-METENV,A.V. & OARWEESH, M. M. 

Change's in perox i dase i soenzyme pattern of bean hypocotyl 

due to infection wlth RhizoctODi. sol.Di. I~!!:!!!E!:!9rL..9..f 

WELINOER,K.S. Amino acid sequence studies for horseradish 

peroxidase. European Journal of Bi ochemi stry, --------------------------------- Berlin, 96: 

483-502, 1979. 



108 

WERDER,J. Infektionsverlauf und abwehrreaktionen in mais 

gegen Hel.inthosporiuD carbonu.. Zurich, 1982, 65 p. 

(Doutorado - Swis Federal Polytechnic University). 

WHITMORE,F.W. Lignin-protein complex catalyzed by 

peroxidase. ~!~~~ __ ~~~!~~~ __ ~~~~_s, Limerick, 13; 241-5, 

1978. 

WOOD,R.K.S. Physiological plant pathology. Oxford-Edinburg, 

Blackwell Scientific Publ., 1967. 

WOOD,K.R. Peroxidase isoenzymes in leaves of cucumber 

(Cacu.is sativas L.> cultivars systemically infected with 

the W strain of cucumber mosaic virus eh~~!9~99!5!~_Ej~~ 

~!~~9!99~, London, 1= 133-9, 1971. 

YAMAMOTO,H.; HOKIN,H. TANI,T. Peroxidase and 

polyphenoloxidase in relation to the crown rust resistance 

of oat leaves. ~~~~ge!~~~~~, Berlin, ~1: 193-202, 1978. 

YU,Y.B. & YANG,S.F. Biosynthesis of wound ethylene. e!~n~ 

~~~!!9!~, Lancaster, 66: 281-5, 1980. 



109 

ZIMMERMANN,H. & ROSENSTOCK,G. Proteingehalt, proteinmuster, 

peroxydase- und malatdehydrogenase-isoenzymmuster wahrend 

der. entwicklung und lagerung der kncllen von Solanu. 

taberosua L. ~!~~~~~~_~~y~~~!~_~~]_~~_~n, Jena, 169:321-36, 

1976. 

ZINKERNAGEL,V. Untersuchunger zur anfalligkeit und 

resistenz vcn kcpfsalat (Lactuca sativa) gegen falschhen 

mehltau (Bre.ia lactacae). 111. percxydase-, percxydatische 

katase und pclyphenclcxydase- aktivitaten. 

~~~~~~~e!~~~!~9~, Berlin, 1!§: 257-66, 1986. 


