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Acrescentar à página 45, item 3.1.4. após último parágrafo
Os cogumelos após a secagem ao sol apresentaram perda de peso (umidade) de
aproximadamente 91,64 % para basidiocarpo, 92,18 % no píleo e 87,27 % na estípe.

Acrescentar à página 53, item 3.10. após primeiro parágrafo
Os diferentes filtrados de L. edodes, foram submetidos diretamente ao teste
enzimático, baseado no método de Lever (1972) onde utilizou-se como padrão o
substrato laminarina. Foram utilizados 100 !lI de cada um dos filtrado para cada 100 !-li
da enzima P-glicosidase (Sigma) com atividade de 5 unidades. Onde para cada unidade
da enzima existe a liberação de 1 !lmoI de glicose em 1 minuto à 37°C.
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Potencial de preparações do cogumelo comestível "shiitake"
(Lentinula edodes) no controle de fitopatógenos fúngicos,
bacterianos e virais em sorgo, maracujá e fumo
Autor: Everaldo Piccinin
Orientador: Prof. Df. Sérgio Florentino Pascholati

Resumo
Este trabalho foi realizado com o objetivo de determinar o efeito de diferentes
preparações do cogumelo L. edodes, sobre fitopatógenos fúngicos, bacterianos e virais,
em condições de laboratório e casa de vegetação. Foram preparados extratos aquosos
do cogumelo, a partir de basidiocarpos secos e autoclavados, píleo e estipe. Foram
também obtidos filtrados a partir de crescimento micelial em meio líquido e micélio
seco proveniente do mesmo meio de cultura.
Os extratos foram incorporados aos meios de cultura, a fim de se verificar o
efeito sobre o crescimento micelial, esporulação, germinação de conídios e formação de
apressórios pelos fungos Exserohilum turcicum e Colletotrichum sllblineolllm e sobre a
multiplicação da bactéria Xamhomonas campestris pv. passiflora. Os resultados
evidenciaram que os filtrados de basidiocarpo, píleo, estípe, filtrado de basidiocarpo
autoc1avado e filtrado de crescimento micelial reduziram o crescimento micelial e
inibiram completamente a germinação dos conídios e a formação de apressórios.
apenas para os filtrados de basidiocarpo, píleo e estípe, os quais mostraram-se termo
lábeis.
As diferentes preparações do shiitake, quando misturadas a suspensão de X

campestris pv. passiflora, apresentaram efeito bactericida para os filtrados de estípe e
crescimento micelial, sendo que para os filtrados de basidiocarpo e píleo, observou-se
apenas redução no crescimento bacteriano.
termolábeis à partir de 45°C.

Todos os filtrados mostraram-se

VllI

A elicitação de fitoalexinas do complexo das

d~oxiantocianonidinas

em sorgo e

gliceolina em soja foi observada para todas as preparações testadas, exceto para o
lentinan, o qual também não apresentou inibição dos patógenos testados in vitro. Nos
ensaios com plantas, os filtrados de basidiocarpo, além do lentinan, reduziram a
severidade de E. turciCllm e C. sublineolum em folhas de sorgo cv. Brandes e cv. Tx398B, respectivamente, além do controle de lesões locais em fumo cv. TNN. Porém,
nenhuma das preparações foi eficiente no controle de infecções sistêmicas em fumo cv.
Turkish. Os filtrados de basidiocarpo, estípe e crescimento micelial do L. edodes, assim
como o lentinan, reduziram a incidência de infecções locais e sistêmicas de X
campestris pv. passiflora em maracujazeiro.

Pelos resultados obtidos conclui-se que os filtrados de basidiocarpo, píleo estipe
e crescimento micelial, apresentam substâncias com atividade antibiótica in vitro para
os fitopatógenos E. tllrcicum, C sublineolum e X campestris pv. passiflora. Além dos
experimentos em casa de vegetação terem evidenciado o uso potencial das preparações
do cogumelo shíitake e do lentinan na proteção de plantas à patógenos fúngicos,
bacterianos e virais.

IX

Potential of preparations of the edible mushroom "shiitake"
(Lentinula edodes) to control fungical, bacterial and viral
pathogens, in sorghum, passionflower and tobacco
Author: Everaldo Piccinin
Advisor: Prof. Dr. Sérgio Florentino Pascholati

Summary
This work was accomplished with the objective of determining the effect of
different preparations of the mushroom Lentínula edodes on fungaI, bacterial and viral
plant pathogens, under laboratory and greenhouse conditions. Aqueous extracts of the
mushroom, from dry basidiocarp autoclaved or not, cap and stem. Filtrates were
obtained from the fungus growing in liquid media and dry mycelia from the same
medium.
The filtrates and extracts were incorporated in to the culture media to verify the
effect on mycelial growth, sporulation, conidium germination and appressoria
formation by the fungi Axserohílum turGÍcum and Colletotríchum sublineolum, and on
the multiplication of the bacteria Xanthomonas campestrís pv. passiflora. The results
indicated that filtrates from basidiocarp, cap and stem, filtrate from autoclaved
basidiocarp and from mycelial growth caused a reduction on growth of the fungai plant
pathogen. A complete inhibition of conidium germination and apressoria formation
were only observed for the basidiocarp, cap and stem filtrates, wich were thermolabile.
The stem and mycelia growth filtrates from shiitake when added to a suspension
of X campestris pv. passiflora exhibited a bactericidal effect, while the filtrates from
basidiocarp and cap caused a reduction in bacterial growth. All these filtrates were
demonstrated to be thermolabile above the temperature of 45°C.

x

The elicitation of phytoalexins of the deoxyanthocyanidin complex in sorghum
and gIyceolin in soybean was observed in response to all preparations tested, except to
lentinan, that did not presented any inhibition of the pathogens tested in vitro. In
experiments with plants, the basidiocarp filtrates and lentinan reduced the severity of E.

turcicum and C. sllblineolum in sorghum leaves besides the number of local lesions in
tobacco plants cv. TNN. However, none of the preparations were efficient in the
controI of systemic infections in tobacco plants cv. Turkish. On the other hand, the
filtrates of the basidiocarp, stem and myceliaI growth besides lentinan reduced the
incidence of local and systemic infections of X

campestris pv. passiflora in

passionflower.
Based upon the results, it was shown that the filtrates ofbasidiocarp, cap, stem
and mycelial growth of L. edodes, contain substances with antibiotic activity in vitro
against the plant pathogens E. turcicllm, C sllblineolum and X campestris pv.

passiflora. Besides that, the experiments under greenhouse conditions showed the
potential of the shiitake preparations and lentinan in the protection of plants against
fungaI, bacterial and viral pathogens.

1. INTRODUÇÃO

As doenças de plantas sempre causaram preocupação ao homem devido
aos seus efeitos muitas vezes devastadores na destruição das culturas. Seus efeitos são
refletidos principalmente na fome e algumas vezes inclusive em mortes, gerando assim
problemas sociais mais sérios que apenas os danos econômicos.
Deste modo, muitos estudos que visassem desvendar e compreender a
origem das doenças de plantas foram sendo desenvolvidos. Porém, mais importante que
compreender este mecanismo era a necessidade de se interferir neste processo a fim de
controlar as doenças.
Com o desenvolvimento da microbiologia, foi criado também um
conhecimento mais sólido e refinado a respeito dos microrganismos e suas interações
com o meio, e como conseqüência deste avanço, foram sendo desenvolvidos os
primeiros princípios sobre o manejo e controle de doenças.
Um dos marcos no controle de doenças foi a descoberta da calda
bordalesa, o primeiro fungicida desenvolvido pelo homem. Após este produto, muitos
outros foram descobertos e desenvolvidos, principalmente com ação protetora. Com o
avanço das pesquisas, foram surgindo também os primeiros fungicidas de ação
sistêmica, os quais atualmente vem suplantando o desenvolvimento de produtos
meramente protetores.

2

Contudo, os fungicidas também apresentam limitações no controle das
doenças de plantas, principalmente com respeito à ineficiência dos produtos existentes a
alguns grupos de fitopatógenos, e também a problemas com resistência de
microrganismos aos fungicidas empregados. Deste modo, métodos alternativos ou
complementares de controle e manejo de doenças de plantas sempre co-existiram ao uso
dos fungicidas, sendo muitas vezes urna necessidade o uso de mais de urna técnica de
controle para a convivência com determinados fitopatógenos.
Atualmente, urna das principais preocupações do homem é quanto à
preservação dos recursos naturais que ainda restam, o ambiente em que vivemos, bem
corno os alimentos que consumimos. Deste modo, o uso de produtos com menor grau de
toxidez e que afetem o mínimo possível os demais seres vivos é urna necessidade que
vem crescendo a cada ano. O mercado consumidor também apresenta urna maior
preocupação com a presença de resíduos de defensivos agrícolas nos produtos que são
consumidos, exigindo assim produtos com melhor aparência, qualidade e principalmente
produzidos com reduzido uso de defensivos. Esta exigência é ainda maior com relação
ao mercado externo, onde os produtos que são exportados devem estar rigorosamente
dentro de determinados padrões quanto à presença de resíduos de defensivos, e que
muitas vezes não podem ser obtidos via controle químico tradicional.
Deste modo, o uso de técnicas alternativas para o controle de doenças de
plantas é urna necessidade cada vez maior. Entre estas técnicas, ternos o controle
biológico de doenças de plantas e também o uso da indução de proteção, a qual já foi
demonstrada ser possível de ser obtida em campo e não apenas em condições
controladas. Neste sentido, o presente trabalho visa a utilização do cogumelo comestível
"shiitake" para o controle de fitopatógenos, visto que o mesmo é utilizado milenarmente
na China e no Japão visando o controle de doenças humanas, corno tumores.
Além disso, esse cogumelo apresenta efeitos antivirais, antifúngicos,
antibacterianos, antitrombótico, potencializador de interferon (substância utilizada no
tratamento de câncer), bem corno efeitos na regeneração de pele e óssea, ação antiúlcera, anti-asmático e anti-colesterol.
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Porém, são estudos restritos à área médica, sendo que na área agrícola,
são raros os trabalhos demonstrando a possibilidade do uso do shiitake no controle de
fitopatógenos. E com base nos bons resultados obtidos com o uso do cogumelo shiiitake
no controle de microrganismos em humanos, desperta-nos o interesse, de qual seria a
ação de extratos do cogumelo em plantas. Será que os mesmos efeitos seriam
observados

~

Assim sendo o presente trabalho tem como finalidade avaliar a
possibilidade do uso de preparações deste cogumelo na proteção de plantas de sorgo a:
C. sublineorum e o E. turcicum, e maracujá amarelo azedo a X campestris pv. passiflora
e fumo ao vírus do mosaico do fumo (TMV).
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Indução de resistência em plantas

Como regra geral na natureza, as espécies vegetais possuem mecanismos
eficientes que impedem o estabelecimento e o desenvolvimento da maioria dos
organismos patogênicos, porém alguns conseguem vencer as defesas dos vegetais e
ocasionar a doença. Deste modo, resulta o conceito de que a resistência é a regra e a
susceptibilidade uma exceção (Moraes, 1991; Lopez, 1993; Pascholati & Leite, 1994).
Quando o sistema de defesa da planta mostra-se ineficiente ou
inoperante, o patógeno tem condições de iniciar o processo infeccioso e instalar-se nos
tecidos do hospedeiro, ocasionando no mesmo distúrbios ao nível bioquímico e
fisiológico, que se traduzem no surgimento dos sintomas da doença (Leite & Pascholati,
1995; Moraes, 1991).
Mas, por que a expressão de resistência de uma planta é funcional em
apenas alguns casos? Este questionamento levou à hipótese de que os mecanismos de
resistência estivessem inativos ou reprimidos nas interações compatíveis entre espécies
ou cultivares susceptíveis e patógenos virulentos. Portanto, se os genes responsáveis pela
defesa da planta estão inativos nestes casos, como ativá-los?
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Ray (1901) foi um dos pioneiros em demonstrar o que classificou de
"vacinação de plantas" com formas atenuadas de fungos causadores de ferrugem. Na
mesma linha, Bernard (1909) inoculou bulbos de orquídea com um isolado fraco de

Rhizoctonia repens, e demonstrou que quando estas mesmas plantas eram inoculadas
com um isolado virulento do patógeno, as plantas não exibiam doença. Anos mais tarde,
foi demonstrado que um dos fatores da proteção induzida nos bulbos de orquídea
envolvia, em parte, o acúmulo de compostos fenólicos.
Ward (1905) e Stackman (1915) observaram também que plantas de trigo
expostas a isolados avirulentos de fungos causadores de ferrugem, mostravam-se
resistentes quando da inoculação com isolados virulentos do mesmo patógeno. Smith et
aI. (1911) e Brown (1923) demonstraram que a aplicação de preparações de

Agrobacterium tumefaciens, inativados termicamente ou não, conferiam proteção às
plantas a infecções posteriores pela própria bactéria.
Müller & Borger (1940) e Müller (1956; 1961) demonstraram que
tubérculos de batata, quando inoculados com isolados avirulentos de Phytophthora

infestans, tornavam-se resistentes a inoculações subsequentes com formas virulentas do
fungo. Assim, a partir da demonstração da existência do fenômeno da indução de
resistência em plantas, muitos trabalhos começaram a ser conduzidos visando o
entendimento dos mecanismos bioquímicos e fisiológicos decorrentes da ativação dos
genes de defesa.

2.1.1. Fisiologia da resistência de plantas - aspectos gerais

A resistência de um hospedeiro, dentro do contexto da fisiologia do
parasistismo, pode ser definida como a capacidade da planta em atrasar ou evitar a
entrada e/ou a subsequente atividade de um patógeno em seus tecidos (Pascholati &
Leite, 1995).
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Neste sentido, as plantas apresentam diversos mecanismos de resistência
que são divididos didaticamente em duas categorias: a) mecanismos pré-formados
(passivos, constitutivos), que são subdivididos ainda em estruturais (cutícula, tricomas,
estômatos, vasos condutores, etc) e bioquímicos (fenóis,

alcalóides, lactonas

insaturadas, glicosídeos cianogênicos, glicosídeos fenólicos, fototoxinas, inibidores
proteicos, f3-1,3 glucanase, quitinase, etc) e mecanismos pós-formados (ativos;
induzíveis), que também são subdivididos em estruturais (papilas, halos, lignificação,
camadas de cortiça, tiloses, etc) e bioquímicos (fitoalexinas e proteín,&s relacionadas à
patogênese) (Moraes, 1991; BeU, 1981; Isaac, 1992; Mansfield, 1983; Aist, 1983;
Pascholati & Leite, 1994).
De modo geral, a indução de resistência em plantas está relacionada a
mecanismos estruturais e bioquímicos pós-formados. Os mecanismos bioquímicos préformados podem ser considerados também como passíveis de serem induzidos, pois
como resultado da infecção as substâncias já existentes podem ser convertidas em outras
substâncias altamente tóxicas aos fitopatógenos, ou ainda podem ter seu acúmulo
aumentado rapidamente em resposta a uma possível agressão externa (Pascholati &
Leite, 1994).
Aumentos na atividade de hidrolases, como f3 1-3 glucanases e
quitinases, estão frequentemente associados com os mecanismos de defesa das plantas.
Embora possam estar ou não presentes em baixas quantidades nas plantas, essas enzimas
podem ser acumuladas rapidamente pela ação de algum tipo de indutor biótico ou
abiótico (Boller, 1987; Roulin & Bucchala, 1995). Guzzo & Martins (1996) utilizando
de Bacillus thuringiellsis como indutor de proteção, observaram que o controle da
ferrrugem do cafeeiro, causada por Hemíleia vastatrix, estava relacionada ao aumento da
atividade de f3 1-3 glucanase e quitinases nas plantas elicitadas. Na mesma linha, Xue et
a!. (1998) obtiveram controle de C. lindemuthianum em plantas de feijão pela aplicação
de isolados não patogênicos e binucleados de Rhizoctonia solani, onde os autores
observaram os aumentos na atividade de f3 1-3 glucanases e quitinases, além de aumento
na concentração de peroxidases.
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Embora a função biológica das peroxidases não seja muito bem
conhecida, sabe-se que as mesmas participam da biossíntese da parede celular, dos
processos de lignificação, e formações de caloses, tiloses, suberificação e produção de
compostos fenólicos (Lamport, 1986).
Dentre os mecanismos bioquímicos de resistência pós formados, as
fitoalexinas ocupam lugar de destaque. Neste sentido, devido à importância das mesmas
na proteção de diversas plantas, inclusive sorgo, abordaremos a seguir alguns aspectos
desse mecanismo de resistência a fitopatógenos.
As fitoalexinas

são compostos anti-microbianos, de baixo peso

molecular, que são sintetizados pelas plantas e se acumulam nas células vegetais em
resposta a uma infecção microbiana (Paxton, 1981; StoessI, 1986). Atualmente, sabe-se
que não apenas os fitopatógenos são capazes de induzir ou elicitar a produção de
fitoalexinas, mas também outros microrganismos não patogênicos, como por exemplo,

Saccharomyces cereviseae e Bacillus thuringiensis e agentes abióticos, como HgCl z e
luz

U.v. (Freitas et aI., 1993). As fitoalexinas podem também ser elicitadas

endogenamente, devido à ação de oligossacarídeos dos fitopatógenos, liberados em
função da ação das p-l,3 glucanases e quitinases sobre a parede celular (Pascholati &
Leite, 1994).
Roncatto & Pascholati (1993) evidenciaram a produção de fitoalexinas
em mesocótilos estiolados de sorgo, a partir do tratamento com filtrado de suspensões da
levedura Saccharomyces cerevisiae e ''Fermento Biológico Fresco Fleischmann". Foi
observado também um aumento na concentração de fitoalexinas, linear ao aumento da
concentração de levedura aplicada, assim como a produção de fitoalexinas foi mais
intensa quando aplicado o fermento biológico, indicando que a presença das células de
levedura está ligada diretamente ao efeito de proteção. Lopez (1993) e Tenkouano et aI.
(1993) consideram a utilidade da seleção de plantas de sorgo que expressam mais
rapidamente e eficientemente o acúmulo das fitoalexinas, pois como já demonstrado, as
mesmas estão intimamente relacionadas com a defesa do sorgo contra fitopatógenos.
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Snyder & Nicholson (1990) demonstraram a formação de fitoalexinas em
sorgo 24h após a aplicação de suspensões conidiais de C. gramínicola. Foi observado o
aparecimento de pequenas vesículas, contendo as fitoalexinas conhecidas como
apigeninidina e luteolinidina. Estas vesículas acumulavam-se ao redor do ponto de
infecção, impedindo o estabelecimento do patógeno.

Outro aspecto importante diz

respeito à coloração das fitoalexinas de sorgo, visto serem as únicas fitoalexinas
coloridas que se conhece, o que facilita a visualização direta do acúmulo das mesmas
nas células de plantas dessa gramínea.
O controle da antracnose do sorgo causada por C. gramínícola, entre
outros fatores deve-se, ao efeito protetor das fitoalexinas, bem como à velocidade de
resposta da planta no acúmulo destes compostos (Snyder & Nicholson, 1990;
Tenkouano et aI., 1993; Lopez, 1993). Stangarlin et aI. (1994) relataram que a resposta
de plantas de sorgo a "queima das folhas" ou mancha foliar causada por E. tllrcícllm,
também envolve o acúmulo de fitoalexinas do tipo apigeninidina, luteolinidina e ester de
apigeninidina. Essas fitoalexinas são semelhantes às produzidas contra C. gramínicola,
demonstrando também a inespecificidade dessas substàncias quanto aos fitopatógenos
controlados.
Roos & Blaich (1990) e Jeandet et aI. (1995) demonstraram que videiras
acumulam a fitoalexina resveratrol em resposta à infecção com B. cíllerea, P. víticola e
outros fitopatógenos. Roos & Blaich (1990) observaram através de estudos in vitro que
B. cÍnerea e P. víticola têm o crescimento micelial reduzido na concentração de 50 ppm

de resveratroI, enquanto que 500 ppm induz a um crescimento lento até paralisá-lo
totalmente. Porém, B. cínerea possui mecanismos enzimáticos capazes de degradar o
resveratrol, através da produção de lactases, as quais promovem a detoxificação da
fitoalexina através de reações oxidativas. Em trabalho correlato Pezet & Pont (1990)
descrevem a fitoalexina pterostilbeno, produzida pela videira, como capaz de atuar
sobre ribossomos, retículo endoplasmático, mitocôndrias e membrana nuclear do B.
CÍllerea. Agindo sobre a membrana plasmática, desorganizando-a completamente em 3

horas e inibindo a respiração em 10 min., pterostilbeno difere do resveratrol,
principalmente pela velocidade de acúmulo e modo de ação sobre o patógeno.

9

2.1.2. Indução de resistência - características

o tratamento prévio de plantas, a fim de conferir proteção pela ativação
dos mecanismos de defesa estruturais e bioquímicos das mesmas, protegendo-as contra
fungos, vírus e bactérias é conhecido como indução de resistência (Madamanchi & Kuc,

1991; Martinelli, 1992; Martins, 1991; Moraes, 1991; Pascholati, et aI. 1986; Pascholati
& Leite, 1994; 1995). Para que o processo de indução de resistência seja desencadeado é

necessário que ocorra algum estímulo na planta hospedeira, para que os mecanismos
latentes de resistência da planta sejam ativados (Pascholati & Leite, 1995). Os agentes
capazes de provocar este estímulo nas plantas são chamados de indutores ou elicitores,
os quais podem ser divididos em bióticos e abióticos. Os elicitores bióticos são
representados por microrganismos saprófitas, próprio patógeno ou patógenos de outras
culturas, onde os mesmos podem estar na forma virulenta, avirulenta ou inativada.
Também podem englobar metabólitos microbianos e extratos de plantas
sadias ou imunizadas (Sequeira, 1979; Kuc & Rush, 1985; Duke et aI., 1987; Moraes,

1989; 1990). No Brasil, alguns dos microrganismos comumente utilizados em pesquisas
com indução de proteção têm sido Bacillus thuringiensis e Saccharomyces cereviseae,
devido às facilidades encontradas na aquisição de formulações comerciais, além dos
resultados já obtidos com os mesmos serem promissores (Freitas et aI., 1993; Lopez,

1991; Moraes, 1991; Roncatto & Pascholati, 1993; Roveratti, 1989; Silva, 1989;
Stangarlin & Pascholati, 1994).
Piccinin (1995) demonstrou também a possibilidade do uso de S.

cereviseae no controle de E. turcicum e C. graminicola em plantas de sorgo em
condições de campo, onde os tratamentos com a levedura proporcionaram um controle
equivalente ao do controle químico.
Os mais variados tipos de elicitores abiótÍcos são utilizados no estudo do
fenômeno de indução de proteção. Dentre eles, temos luz UV, injúria mecànica com
carborundum, tratamento com HgCh, NaCI e nitrogênio líquido (Freitas et aI., 1993;
Pascholati & Leite, 1995), além de nutrientes como Na 2H 2P0 4 (F ernanández et aI.,

1996) K2HP0 4 e MnCh (Reuveni, et a!., 1997).
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Bhattacharyya & Roy (1998) obtiveram indução de proteção em plantas
de arroz contra R. sa/ani, pelo uso de selenito de sódio, sulfato de zinco, sulfato de lítio,
fluoreto de sódio, cloreto de ferro e nitrato de cálcio.
O ácido salicílico tem sido outro elicitor bastante estudado, devido à sua
rápida e eficiente atuação na ativação dos sistemas de defesa das plantas, em baixas
dosagens, além de ser um possível sinalizador durante o processo de indução de
proteção sistêmica (Klessing, 1994; Ryals et aI., 1996). Assim sendo, diversos estudos
visando desvendar a sua participação na ativação do sistema de defesa das plantas vem
sendo conduzidos, além do que o mesmo já é reconhecido como um indutor de proteção
para as culturas de fumo, pepino e trigo, onde o induz proteção sistêmica inespecífica
(Ye et aI., 1989; Rasmussen et al., 1991; Palva et aI., 1994; Seah et aI., 1996; Fought &
Kuc, 1996).
Molina et aI. (1998) demonstraram que o uso dos fungicidas metalaxyil,
fosetil alumínio e hidróxido de cobre, quando aplicados em Arabidopsis, combinados
com o indutor de proteção benzothidiazol (produto comercial - Bion), apresentaram
efeitos sinergísticos no controle de Phytaphthara parasitica. Benhamou & Bélanger
(1998) demonstraram também que o uso de benzothidiazol pode induzir a rápida
formação de caloses em plantas de tomateiro, além da ativação de mecanismos
secundários como polimerização de fenóis pré-existentes e síntese de novos compostos
fenólicos, bem como sua deposição e infiltração em pontos estratégicos, como por
exemplo, próximos a parede celular e nos espaços intercelulares.
O ácido 2,6 dicloronicotínico é outro indutor que vem merecendo
destaque na indução de proteção de plantas a fitopatógenos e como um possível
sinalizador do processo de ativação de defesa em plantas (Dann & Deverall, 1995).
Hijwegen & Veerhaar (1994) obtiveram proteção de plantas de pepino a oídio pela
aplicação do ácido nicotínico, o que resultou no aumento de calose e lignina. Na mesma
linha, N ewel et aI. (1993) obtiveram bons resultados na indução de proteção sistêmica e
no controle da bactéria P. syrungae pv. lachrymans.
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Hadwiger et aI. (1994) e Benhamou et aI. (1994) relatam também a
quito sana, como um produto muito promissor no controle de fitopatógenos, visto que a
mesma encontra-se intimamente relacionada com fatores de reconhecimento na
interação patógeno hospedeiro, assim como o ácido acetil salicílico e ácido nicotínico. A
quitosana é um derivado da quitina, que ocorre como constituinte da parede celular
fúngica. A quito sana é obtida principalmente a partir da quitina de crustáceos, cascas de
conchas e quitina de insetos (Hadwiger et aI., 1988).
Leuba & Stossel (1986) demonstraram que oligomeros de quitosana são
capazes de agir diretamente sobre diversos fítopatógenos fúngicos inibindo o
crescimento dos mesmos, além de serem potente elicitor de defesa em plantas.
Benhamou et aI. (1998) obtiveram controle de Fusarium oxysporum fsp. lycopersici em
plantas de tomateiro pela aplicação foliar de quitosana, a qual induziu principalmente a
formação de barreiras estruturais contra a penetração do patógeno. Wilson et aI. (1994)
também obtiveram bons resultados no controle de B. cínerea em frutos de tomate pelo
uso de quitosana. Os mesmos pesquisadores demonstraram também a possibilidade do
uso de luz

u.v., inclusive em pós-colheita de frutos e vegetais, o que apresentou bons

efeitos no controle de Penícillium sp. em citros, e B. cínerea em cenoura e pimentão,

Moníllinía fructícola em pêssego, Rhizopus stolonifer em tomate, além de controle de
podridões de pós-colheita em maçãs.
É importante lembrar que a velocidade de expressão dos mecanismos de
resistência pós-formados estruturais e bioquímicos são de vital importância no bloqueio
ou não do patógeno (Morais, 1991). Marley & Hillocks (1993) demonstraram que o
feijão guandu teve sua expressão de resistência condicionada à produção de uma
fítoalexina conhecida por cajanol. Os autores estudaram os cultivares ICP 9145 e
Malawi, sendo que ambos apresentavam a produção deste composto, porém a velocidade
de acúmulo da fítoalexina pelo cultivar ICP 9145 era aproximadamente 10 vezes mais
rápida do que no cultivar Malawi. Através de inoculação de ambos os cultivares com o
fungo Fusarium [{dum, foi observado que apenas o cultivar ICP 9145 apresentava
resistência ao patógeno.
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Outra característica importante do processo de indução de resistência em
plantas, é que o mesmo é inespecífico, podendo proteger as plantas contra qualquer
fitopatógeno (Kuc, 1985). Dean & Kuc (1986a) utilizando suspensões de C. lagenarium
aplicado como elicitor em folhas cotiledonares de pepino, obtiveram proteção sistêmica
a mais de 13 fitopatógenos, representados por fungos, vírus e bactérias.
A proteção induzida também depende do intervalo de tempo entre o
tratamento inicial (elicitor) e a inoculação do patógeno, bem como do agente elicitor
envolvido (Moraes, 1991; Silva, 1989). O efeito da proteção normalmente não é
imediato, para a expressão de resistência como o observado para o caso de feijão guandu
(Silva, 1989; Marley & Hillocks, 1993). Esta dependência de tempo para a expressão da
resistência irá determinar em parte a eficiência ou não do processo de proteção, pois
quanto mais rápido a planta defender-se do patógeno, maiores serão as chances de
impedir que o patógeno estabeleça-se no hospedeiro causando a doença.
A concentração do elicitor para a proteção de plantas também pode afetar
a ativação da resistência da planta. Caruso & Kuc (1979) utilizando de C. lagenarium,
como indutor de resistência em folhas de melão e melancia, através da aplicação de uma
3

suspensão de 10 conídios/ml, obtiveram controle de 90 e 95% respectivamente, para
uma posterior infecção com o patógeno. Sendo que o aumento da concentração da .
7

suspensão elicitora para 10 conídios/ml, provocou a redução do efeito protetor, o qual
foi reduzido em 35 e 13%, respectivamente.
A duração do efeito protetor pode ser duradouro ou temporário. Ross
(1961) obteve indução de resistência sistêmica em fumo até 7 dias após a elicitação. Kuc
& Richmond (1977) obtiveram proteção sistêmica por 4-5 semanas em plantas de

abóbora contra C. lagenarÍum. Roveratti et ai. (1987) e Roveratti (1989) obtiveram
também proteção sistêmica à H. vastatrix em cafeeiros, onde o efeito protetor mantevese viável durante 4-5 semanas. Lopez (1991) demonstrou que a proteção de plantas de
sorgo era efetiva por um período de 7 dias contra o patógeno C. graminicola, através do
uso de S. cererisiae, como indutor de proteção.
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Jenns e Kuc (1979) e Dean & Kuc (1986a,b) destacam também a
possibilidade da transmissão da proteção induzida através de enxertia. Os autores
sugeriram que um "sinal" químico é produzido no local de indução e que este sinal seria
translocado para os demais tecidos conferindo a proteção.
De acordo com Moraes (1991) o processo de indução de proteção
envolve a ativação de processos bioquímicos. Visto que a resposta de proteção irá
envolver a síntese e o movimento de metabólitos, e que estes são originários de
processos que requerem energia, supõem-se que a luz deva se constituir em importante
fator envolvido em alguns processos de proteção. Lozano & Sequeira (1970) utilizandose de células de P. solanacearum inativadas termicamente e de P. solanacearum
virulentas, aplicadas em folhas de fumo, observaram que a presença de luz era
necessária para a manifestação da resistência induzida. Porém, Carrol & Lukezic (1972)
obtiveram resultados contrários à influência da luz na proteção de folhas de plantas de
alfafa tratadas com mutantes de CorynebacterÍum Ínsidiosum. Os autores evidenciaram
maior resistência aos isolados virulentos, quando as plantas foram mantidas por 24h no
escuro antes da inoculação do patógeno.
Klement & Goodman (1968) demonstraram também a sensibilidade do
processo de indução de resistência à temperatura. Foram utilizadas plantas de fumo
crescidas à 20, 24 e 30°C, sendo procedidas então inoculações com o vírus do mosaico
do fumo. Os resultados evidenciaram lesões locais como reação de resistência apenas
para as plantas crescidas à 20 e 24°C, mas não naquelas mantidas à 30°C. Elliston et aI.
(1977) também demonstraram perda da eficiência da resistência induzida em plantas de
feijão à C lindemulhíallllm e a C lagenarillm, quando as plantas foram mantidas à
37°C.

2.1.3. Indução de resistência local ou sistêmica
A proteção de plantas pode ocorrer de dois modos distintos: local ou
sistemicamente. A proteção local tem como característica o controle do patógeno no
sítio onde o agente elicitor foi aplicado.
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Ouchi et aI. (1976) evidenciaram proteção local em plantas de pepino a

Erisyphe graminis, onde a indução foi obtida apenas nos pontos de aplicação do inóculo.
Pascholati et aI. (1986) através do tratamento de folhas de plantas de melão com H.

carbonum ou M. melonis inativada termicamente utilizados como indutores contra M
melonis, não demonstraram proteção a distância do ponto de aplicação dos agentes
indutores, caracterizando assim uma proteção do tipo localizada. Por sua vez, Silva
(1989) obteve apenas proteção local contra C. graminicola em milho, quando utilizou
como elicitor a levedura S. cerevisiae.
Postma & LuttikhoIt (1996) obtiveram proteção de plantas de craveiro ao
patógeno F oxysporum f sp. dianthi, pela inoculação prévia das plantas com um isolado
de F oxysporum não patogênico, onde os autores sugeriram, entre os possíveis efeitos, a
indução de proteção local, além de um possível efeito antagônico pela competição por
espaço e nutrientes por parte do isolado não patogênico.
Na mesma linha Fuchs et aI. (1997) obtiveram indução de proteção em
tomateiros pelo uso de um isolado não patogênico de F oxysporum, em plantas
inoculadas com o patógeno F oxysporllm f sp. lycopersici, onde foi observado aumento
nas atividades de quitinase, 13-1,3 glucanase e

13-1-4 glucosidase, além de possíveis

efeitos de competição por espaço e nutrientes, como ferro. Nesse trabalho os autores
fazem considerações sobre o uso combinado da resistência induzida e do controle
biológico para o aumento da proteção das plantas de tomateiro.
A proteção sistêmica é caracterizada quando a mesma ocorre no
hospedeiro em locais distantes ao da aplicação do elicitor (Silva, 1989). Roveratti et aI.
(1987) e Roveratti (1989) demonstraram que a ferrugem do cafeeiro pode ser controlada
através do uso de indutores como Bacillus thllringiensis, S. cereviseae ("Fermento
Biológico Fresco Fleischmann"), X campestris pv. manihotis e outros. Os indutores
conferiram resistência do tipo sistêmica à ferrugem, sendo que o efeito de proteção foi
possível ser observado nas direções ascendentes e descendentes, a partir do ponto de
aplicação dos elicitores.
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Por sua vez, Hoffland et aI. (1996) obtiveram indução de resistência
sistêmica contra F. oxysporum f sp. raphani, pela indução de proteínas-RP

03 1,3

glucanases, quitinases, etc), além de controle de Alternaria brassícicola e de F.
oxysporum em rabanete pelo uso da rizobactéria promotora de crescimento P.
jluorescens. Porém, os autores não conseguiram proteção a R solani, para o qual o

rabanete é altamente susceptível. Esses pesquisadores sugerem que a indução de
proteção sistêmica somente é possível quando da existência de um nível básico de
resistência genética. Por outro lado, a proteção sistêmica obtida pelo uso de P.
jluorescens não apresentou reação alguma de hipersensibilidade, ao contrário do uso de
P. syringae para as mesmas plantas de rabanete, em discordância ao fato da

hipersensibilidade estar relacionada diretamente a este evento de indução de proteção
sistêmica, conforme descrito por Dietrich et aI. (1994) e Greenberg et aI. (1994).
Guedes et aI. (1980) demonstraram que a indução de proteção em pepino
contra o patógeno C. lagenarium era mais evidente em folhas de localizadas acima da
folha induzida do que nas folhas que estavam abaixo do local de indução ou nos próprios
sítios de aplicação do indutor.
Bach (1997) utilizando goma xantana com o agente indutor em plantas de
trigo, obteve indução sistêmica a Bipolaris bicolor, Bipolaris soro/dniana e Dreschelera
tritici-repentis, onde a proteção obtida foi da ordem de 95% a 97%.

Na mesma linha, Romeiro & Kimura (1997) prepararam extratos
purificados de lipopolissacarídeos, exopolissacarídeos, glicoproteínas capsulares e do
envelope celular a partir de X campestris pv. vesicatoría. A infiltração destes extratos
no mesófilo foliar induziu proteção em pimentão contra a mesma bactéria que deu
origem aos extratos, sendo observada a elicitação de fitoalexinas, apenas quando da
utilização dos exopolissacarídeos bacterianos obtidos da goma xantana bacteriana.
Os trabalhos na linha de indução de proteção de plantas têm obtido cada
vez maior destaque na área de pesquisa de novos produtos e em especial a proteção
sistêmica a fitopatógenos.
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Nesta linha de pesqUisa, Baillieul et aI.

(1995) isolaram uma

glicoproteína de Phytophthora megasperma, a qual quando aplicada em plantas de fumo,
foi capaz de induzir a ocorrencia de reação de hipersensíbilidade nos pontos de
inoculação do vírus TMY. Após algumas horas, obteve também proteção sistemíca,
além do aumento da atividade das vias

metabólicas de fenilpropanóides e

sesquiterpenóides, bem como da ativação de gens de expressão para a biossíntese de
proteínas-RP.
Benhamou et aI. (1994) aplicaram quitosana em sementes de tomate,
através de processo de peletização, e observaram a ocorrência de proteção sistêmica nas
plantas oriundas de sementes tratadas contra podridão de raízes causadas por F.

lycopersicum f sp. radicis-lycopersici.
Leeman et aI. (1996a,b) obtiveram controle da murcha de rabanete,
causada por F

oxysponml, utilizando-se de P. jluorescells, onde os mesmos

demonstraram que a bactéria controlava o patógeno pela produção de sideróforos, além
de induzir resistência sistêmica.

2.1.4. Indução de suscetibilidade

o tratamento de plantas com supostos indutores de resistência,

às vezes

pode provocar efeito contrário à resistência, ou seja, pode ocasionar a supressão da
resistência, fenômeno este chamado de suscetibilidade induzida (Ouchi, 1983).
Pascholati & Nicholson (1983) e Pascholati et aI. (1985) utilizando Helmillthosporium

maydis em plantas de milho suscetíveis e resistentes a Helminthosporium carbollum,
tornaram plantas resistentes em suscetíveis ao H. carbollum, quando previamente
inoculadas com H. maydis.
A suscetibilidade induzida provavelmente está relacionada à capacidade
de alguns patógenos impedirem a ativação dos mecanismos de resistência das plantas,
pelo interrompimento do processo de reconhecimento.
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Esse processo pode ser feito através da produção por parte do patógeno
de polissacarídeos extracelulares de cápsulas, produção de enzimas e ou toxinas
extracelulares, as quais irão interferir diretamente na permeabilidade da membrana
plasmática ou outras atividades celulares como supressores, os qUaiS interferem no
processo de reconhecimento, através do condicionamento celular em direção à
resistência.

o termo supressor de resistência

pode ser definido como determinantes

de patogenicidade específica, os quais, ao contrário dos elicitores, inibem ou retardam a
resposta de defesa vegetal, podendo atuar como indutores de susceptibilidade ou
acessibilidade dos patógenos às plantas, tornando as mesmas susceptíveis a patógenos
virulentos bem como os avirulentos (Shiraishi et aI., 1997). Os supressores também não
apresentam efeito fitotóxico aparente, são produzidos pelos patógenos no sítio de
infecção, atuando na supressão da resistência e na indução de susceptibilidade local,
sendo específicos em relação ao hospedeiro (Shiraishi et aI., 1997). Entre as moléculas
caracterizadas e com efeito supressor, temos as glucanas, fosfoglucanas, glicopepitídeos,
glicoproteínas, peptídeos e oligossacarídeos (Basse & Boller, 1992; Shiraishi et. aI.
1997)

2.2. Controle biológico

Se tomarmos como base que as doenças das plantas são oriundas de um
desequilíbrio da microflora benéfica anteriormente associada à planta, e a maneira que
os tratos culturais são realizados na agricultura moderna, onde a tàlta de critérios para a
realização do controle químico contribuem ainda mais para aumentar o desequilíbrio
microbiano, além de que os fitopatógenos recebem continuamente uma pressão de
seleção a cada controle químico realizado. E a cada aplicação de defensivos, eliminamos
não somente os fitopatógenos, mas também microrganismos benéficos (Tokeshi, 1991).
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E a cada nova aplicação de defensivos, os fitopatógenos apresentam-se
mais resistentes e aptos à sobrevivência que os não patógenos, os quais são facilmente
eliminados. Após realizarmos um controle químico, propiciamos a eliminação de grande
parte da microflora existente, facilitando assim o desenvolvimento dos patógenos
(Baker,

1994~

Boland, 1990; Tokeshi, 1991;1997).
Visando o restabelecimento destas relações hospedeiro e microflora

benéfica, surgiram estudos procurando encontrar microrganismos antagônicos aos mais
variados patógenos para o controle de doenças, dando origem então ao que conhecemos
por controle biológico de doenças de plantas. Cook & Baker (1983) definiram o controle
biológico de doenças de plantas como a redução do potencial de inóculo e ou
patogenicidade, pelo uso de um ou mais organismos, exceto o homem.
O mecanismo de ação dos agentes de biocontrole, pode ser ilustrado
através de três métodos básicos de controle: antibiose, parasitismo e competição. A
antibiose baseia-se na produção de substâncias com efeito fungicida ou fungistática,
bactericida ou bacteriostática e nematicida. Estas substâncias são produzidas pelos
organismos antagonistas como um mecanismo de proteção à sua sobrevivência diante
dos demais microrganismos existentes na microflora que ocupa (Luz, 1993).
Entre os microrganismos produtores de antibióticos e utilizados no
controle biológico, temos o Bacillus sllbtilis (Sanhueza, 1987). Essa bactéria produz uma
enorme gama de antibióticos, tais como micosubtilina, bacillomicina (Karel & Roach,
1951) bacilizina e funginicina (Loeffier et aI. 1986; Tschen, 1987) e bulbiformina
(Vasudeva et al., 1958) os quais exibem a capacidade de inibir uma vasta gama de
bactérias e fungos fitopatogênicos (Dunleavy, 1955).
Por sua vez, os fungos do gênero Trichoderma também produzem
antibióticos de vários tipos, porém nem todas as espécies do fungo tem ação antibiótica,
pois se valem de outros mecanismos no biocontrole das doenças de plantas (Baker,
1994; Sanhueza, 1991; Elad.et aI., 1994a;Elad.etal., 1994b).
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Glioc/adium roseum é um fungo que tem sido bastante estudado

visando a sua utilização em controle biológico, devido à capacidade de sobrevivência e
efetividade no controle de fitopatógenos. Este fungo produz substâncias com elevado
poder antibiótico, sendo juntamente com o Trichoderma, um dos fungos antagõnicos
mais estudados atualmente visando o controle biológico de doenças fungicas (Yu &
Sutlon, 1999).
Para o controle de bactérias, temos um dos mais famosos produtos de uso
comercial para o controle da galha da coroa das rosaceas que é derivado de bactérias do
gênero Agrobacterium. Neste caso, a bactéria A. radiobacter produz uma substância
antibiótica chamada bactericina, que é capaz de controlar a A. tumefaciens (Kerr, 1980).
O mecanismo de parasitismo ou hiperparasitismo, exercido pelos
microrganismos, consiste na degradação da parede celular ou estruturas de resistência
dos fungos fitopatogênicos, com posterior penetração no fungo e absorção do conteúdo
celular (Chet, 1987; Chet et aI., 1990). Elad et aI. (1982) demonstraram que as enzimas
celulase e (3-1,3 glucanase são produzidas por Trichoderma spp, quando o fungo
hiperparasita a parede celular de Pythium sp e que enzimas como quitinase e (3-1,3
glucanase são produzidas quando o fungo é colocado em presença de R. solani e S.

rolfsii.
No entanto, podemos encontrar um microrganismo com mais de um
modo de ação ou habilidade de competição aos demais. Tronsmo & Dennis (1977)
demonstraram que o fungo Trichoderma sp. atua no controle de B. cinerea em morango
tanto pela ação hiperparasitária, como pela produção de substâncias antibióticas, além da
competição com os demais microrganismos. Dessa maneira, o antagonista dificulta o
início e a ocorrência do processo infeccioso por parte dos patógenos, onde os mesmos,
devido à competição, ficam restritos à forma saprofitica de sobrevivência, até que
alguma alteração neste equilíbrio permita o desencadeamento do processo infeccioso,
resultando em doença (T okeshi, 1991).
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A competição é praticamente o mecanismo que coordena a existência de
todos os demais mecanismos de biocontrole, pois o que leva um microrganismo a
controlar outro, é exatamente a necessidade de sobrevivência em determinado habitat, e
esta competição confere muitas vezes o equilíbrio entre a população de patógenos e não
patógenos (Cook & Baker, 1993).
Reis (1987)989) cita o fenômeno conhecido por declínio do mal do pé
do trigo causado por Gaumannomyces graminis var. tritici, onde a doença surge no 2°
ou 3° ano de cultivo, aumenta a severidade nos anos subsequentes, e com o passar dos
anos diminui até estabilizar-se em níveis que não comprometem economicamente a
cultura.
Louvet et aI. (1981) e Rovira & Wildermuth (1981) também observaram
fenômeno semelhante ao do G. graminis em trigo, onde em alguns solos foram
encontradas altas populações de F. roseum, fi: albo-atrum, F. solani, R solani e P.
cinnamomi, e mesmo assim as culturas presentes nestes locais não apresentavam danos

econômicos. O fato acima deu origem ao nome de solos supressivos para este tipo de
ocorrência. A única diferença observada em relação a um solo aparentemente sem este
efeito supressor era a população microbiana existente. Para os solos supressivos, a
população de microrganismos era extremamente elevada, o que leva a supor que devido

à competição com a microflora nativa, estes patógenos atuem como habitantes naturais
do solo e com baixa virulência, pois isto poderia ocasionar perda da capacidade
competitiva e conseqüente morte dos mesmos.
O fenômeno do controle biológico através da competição envolve
principalmente a disputa por nutrientes e espaço. A velocidade de crescimento, bem
como a eficiência na absorção de determinadas formas de carbono, nitrogênio e outros
nutrientes minerais determinam a sobrevivência dos microrganismos em alguns
ambientes, assim como a sucessão de populações (Paulitz, 1990; Campbell, 1994; Mello,
1996). Leite et aI. (1995) citam também a existência de compostos voláteis produzidos
tanto por microrganismos quanto pelas plantas, os quais podem atuar tanto inibindo
como estímulando a germinação e o desenvolvimento de patógenos fungicos.
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Esse é um importante mecanismo de controle dos fungos de solo ou
microrganismos de parte aérea como C. graminicola, onde foi observada a inibição e a
morte dos conídios do patógeno pela exposição dos mesmos a vapores de ácido acético,
em condições de laboratório.
Leong (1986) demonstrou a existência de um composto denominado de
3

sideróforo, produzido por P.fluorescens, o qual apresenta um efeito quelante por Fe+ . O
sideróforo torna o ferro indisponível aos demais microrganismos que não disponham dos
mecanismos de quelatização. E mais recentemente, o conceito de rizobactérias ou
bactérias promotoras de crescimento, entre elas a P. fluorescells, tem recebido uma
especial atenção, devido as mesmas sobreviverem naturalmente na região da rizosfera ou
endofiticamente nas plantas, além de promoverem um maior desenvolvimento das
plantas, conferindo proteção as plantas por meio de competição, antibiose e produção de
sideróforos (Fravel, 1988; Weller, 1988; Duijff et aI., 1993) além de elicitarem proteção
em plantas (Piga et aI., 1997).
Os relatos de controle de doenças de plantas pela elicitação de defesa
combinados ou não com mecanismos de controle biológico, tais como competição por
nutrientes, siderófos, espaço e antibiose, são encontrados para uma variada gama de
fitopatógenos, entre os quais P. syringae pv. lachrymans em pepino (Liu et aI., 1995a,
Wei et aI., 1996) C. orbiculare em pepino (Liu et aL 1995b; Wei et aI., 1996) R solani
em feijão e pepino (Kataria et aI., 1997) F. oxysporum f sp. radicis-lycopersici (Piga et
aI., 1997) e vírus do mosaico do pepino (cucumovÍrus-CMV) em plantas de pepino e
tomate (Raupach et aI., 1996).
Leeman et aI. (1996a,b) observaram uma redução do efeito elicitor de P.

fluorescens em plantas de tomate, nos tratamentos onde foram adicionadas maiores
concentrações de ferro, sendo uma das possíveis hipóteses a redução na produção de
pseudobactinas (sideróforos). Os autores sugerem que a ação das pseudobactinas deve
estar mais relacionada à ativação de mecanismos de indução de proteção sistêmica, do
que à redução na disponibilidade de ferro para os demais microrganismos, e talvez este
mecanismo de quelatização de ferro nem sequer atue de modo satisfatório para controle
de fitopatógenos.
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Lockwood (1989) faz uma séria crítica ao controle biológico utilizado
atualmente, ou seja, o mesmo discorda do uso de apenas um único microrganismo no
processo de biocontrole. Na natureza, o que ocorre é um interação de várias populações
microbianas, sendo que muitas vezes os organismos envolvidos não passam de
saprófitas, e que de maneira direta competem por espaço e nutrientes no solo, rizosfera e
filoplano.
Windels & Lindow (1985)

relatam o caso do CBD Ccoffee berry

disease·") do cafeeiro causado por C. coifeanum, e ainda inexistente no Brasil. Nos países
onde a doença ocorre, foi observado que as aplicações de fungicidas, em especial os
cúpricos, aumentavam a incidência e severidade da doença. Esse fato foi explicado com
base na observação de que o controle biológico de Colletotrichum era devido
principalmente à competição por nutrientes (em especial açúcares) com a microflora
natural (leveduras) das folhas. As bactérias e leveduras, habitantes naturais do filoplano
e rizosfera, estão entre os principais microrganismos que atuam na redução da
germinação conidial pela competição por nutrientes (Blakeman & Fokema, 1982).
As leveduras têm sido alvo de estudos também para o controle de
fitopatógenos em pós-colheita de frutos principalmente, visando a redução dos exsudatos
açúcarados decorrentes do processo de maturação e senescência dos frutos, os quais
consitituem-se em fonte de alimento e estímulo para a ação de fitopatógenos (Cook et
aI., 1999). Tokeshí (1991) afirma que somente retomando a um equJlíbrio da nutrição
mineral de plantas, além do restabelecimento de uma microflora estável e competidora
semelhante às existentes no passado ou nos centros de origem das plantas, é que
poderemos obter resultados satisfatórios no controle biológico de doenças. Deste modo,
o manejo integrado de todos os fatores de controle são de vital importància para a
manutenção e retomo do equilíbrio biológico perdido.
O uso de microrganismos antagonicos VIVOS constitui a maIor
modalidade

de

controle

biológico,

porém

nem

sempre

efetivo,

pOIS

estes

microrganismos muitas vezes são retirados de uma condição de sobrevivência e levados
a outra completamente diferente, quer seja em relação à ambiente e a hospedeiros
(Baker, 1994).
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As plantas exercem fator essencial à nutrição e, portanto, à sobrevivência
dos competidores, devido às caracteristicas de exsudatos foliares e radiculares, as quais
irão determinar a nutrição do organismo competidor introduzido, além da adaptação ao
novo ambiente, bem como a capacidade de competição com os demais microrganismos
nativos pré-existentes (Tokeshi, 1991; Cook & Baker 1983; Elad et aI., 1994a; Kloepper,
1996). Deste modo, o uso de microrganismos com boa capacidade competidora, que
ofereçam bom controle do patógeno desejado, além de serem capazes de sobreviver
junto ao

hospedeiro

e sem

necessidade

de

inoculações

sucessivas

para

o

restabelecimento das populações do microrganismo antagônico, tem sido preferidos para
o controle biológico (Kloepper, 1996).
Atualmente, as rizobactérias têm sido bastante estudadas devido a estas
características e em especial a P. fluorescens (Duijff et aI., 1993; Raaijmakers, et aI.,
1995; Kloepper, 1996; Kloepper et aI., 1997; Krishnamurthy & Gnanamanickam, 1997).
Muitas das substâncias antibióticas produzidas por microrganismos têm
sido sintetizadas para a produção de fungicidas ou bactericidas de largo espectro e
eficiência no controle de fitopatógenos (Cook & Baker 1983). O fungo Strobilurus

tenacellus é um destes recentes usos de substâncias produzidas por um fungo e
sintetizadas em um composto químico para o controle de doenças fúngicas em plantas.
A molécula kresoxim-metil derivada das strobirulinas produzidas por
este fungo foi modificada químicamente visando conferir melhores propriedades de
absorção sistêmica pelas plantas bem como estabilidade da molécula. Sendo que o
produto final, a strobirulina, apresenta um bom controle sobre uma vasta gama de
patógenos rungicos, podendo inclusive inibir a esporulação dos mesmos (Ypema &
Gold, 1999).
Neste caso, o controle biológico serviu apenas como uma ferramenta no
desenvolvimento de uma nova molécula, e com um novo modo de ação, o que não deixa
de ser algo interessante em termos de controle de doenças de plantas, pois o efeito do
produto original foi potencializado pela modificação e síntese de uma nova molécula.
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2.3. Patossistemas

2.3.1. Sorgo - Exserohilum turcicum

A mancha foliar causada por E. turcicum é uma das principais doenças
que afeta a cultura do sorgo, distribuída praticamente por todas as regiões produtoras de
sorgo, onde os prejuízos atingem até 50% da produção (Coelho, 1983; Ferreira, 1984;
Frederiksen, 1991). Os sintomas caracterizam-se pelo surgimento de pequenas manchas
descoloridas nas folhas e que evoluem para lesões do tipo necróticas, de formato
elipsoidal com centro palha, acompanhadas de um halo avermelhado que delimita as
lesões. Com a evolução da doença, as lesões tendem a coalescer tomando grandes áreas
do limbo foliar, o que acaba por acarretar a seca das folhas afetadas (Frederiksen, 1991).
Os sintomas iniciam em geral pelas folhas da base, ou seja as folhas mais
velhas e depois evoluem para as folhas do topo, até atingirem a folha bandeira. O
patógeno não danifica os

grãos de sorgo, porém, quebras na produção podem ser

sentidas devido à redução da área fotossintética pela seca das folhas (Esteves, 1984;
Frederiksen, 1991).
O patógeno E. tllrciclIm (Pass.), corresponde em sua fase perfeita ao
fungo ascomiceto Trichometasphaeria turcica Luttrell, sendo sua fase sexual raramente
encontrada na natureza (Frederiksen, 1991; Muchovej et aI., 1988; Alcorn, 1988). Os
conídios medem 10-29 por 28-153

~m,

sendo os mesmos produzidos isoladamente em

cada conidióforo, sem a formação de cadeias. Apresentam segmentação que varia de 3 a
8, e disseminação feita principalmente pelo vento, além da possibilidade de transmissão
via semente (Balmer, 1980; Frederiksen, 1991; Muchovej et aI., 1988).
As condições ideais para a ocorrência de infecção são temperatura na
faixa de 20 a 25°C e umidade relativa acima de 90% (Frederiksen, 1991; Lasca et aI.,
1986). A condição de escuro é ideal para que ocorra a infecção, pois a luz exerce fator
negativo na germinação e esporulação do patógeno, assim como níveis elevados de
açúcares na folha do hospedeiro.
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Por esse motivo, o patógeno é conhecido como ··low sugar"· ou fungo não
açucareiro. A penetração do patógeno é feita via direta ou indireta, através dos estômatos
(Balass & Levy, 1984; Levy & Tal, 1985; Levy & Cohen, 1981, 1984).
A sobrevivência do patógeno de um ano para outro ocorre em restos de
cultura infectados pelo fungo, sendo que na ausência de material infectado, o patógeno
não é capaz de sobreviver de forma saprofitica no solo (Sheere & Luke, 1983). Outra
possibilidade da permanência do patógeno de um ano para outro é através de plantas
hospedeiras, como por exemplo o SorghllnI halepense (capim massambará), ou mesmo
em soca da cultura de sorgo ou plantas oriundas de restos de sementes que ficam no
campo após a colheita das plantas (Levy, 1984).
O controle da mancha foliar é feito basicamente pelo uso de variedades
resistentes, devido a

existência de muitas raças do patógeno e aos programas de

melhoramento, de uma maneira geral, serem direcionados para a resistência do tipo
vertical (Coelho, 1983 ; Ferreira, 1984; Ullstrup, 1970; Moura & Silva, 1981; Misra,
1989; Prabhu & Morais, 1993; Bleicher et al., 1993). Assim sendo, o processo de
seleção passa a ser contínuo e de curta duração (Camargo & Bergamin Filho, 1995).
O uso do controle químico mostrou-se como alternativa, quando não é
possível a obtenção de um controle satisfatório com o melhoramento. O uso de
fungicidas inibidores da biossíntese de esteróis, tal como o propiconazole tem
demonstrado grande eficiência no controle de E. turcicunI (Bowen & Pedersen, 1988).
Porém, alguns problemas como aplicação e custos, além de problemas de resistência ao
produto podem inviabilizar o seu uso. Nesse caso, mostra-se necessária a aplicação de
outras medidas de controle conjuntamente ao controle químico (Kimati, 1995; Forcelini,
1994).

2.3.2. Sorgo - Colletotrichum sublineo/um
A antracnose é considerada a principal doença do sorgo no Brasil, sendo
uma das mais importantes doenças dessa gramínea em todas as regiões produtoras no
mundo (Frederiksen, 1991; Fernandes & Schaffert, 1978; Casela & ferreira, 1988a,b).
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Casela & Ferreira (1987a) obtiveram, através de inoculações artificiais,
perdas de 88% no rendimento de grãos, 23,9% no peso de 100 sementes e 54,3% na
produção por hectare. Casela & Frederiksen (1993b) e Ali & Warren (1987) relataram
prejuízos acima de 50% na produção, quando apenas as folhas de cultivares suscetíveis
foram afetadas pelo patógeno.
O patógeno caracteriza-se por afetar folhas, caule, haste floral, flores e
sementes de sorgo em qualquer idade. Os sintomas em folhas se iniciam por pequenas
lesões circulares ou elípticas de coloração arroxeada e que com a evolução da doença
coalescem tomando grandes áreas do limbo foliar. O centro das lesões adquirem
tonalidade palha com o envelhecimento, e os sintomas de necrose foliar avançam até
ocasionarem a seca das folhas afetadas (Frederiksen, 1991). A doença afeta severamente
também as hastes florais e o caule das plantas, sendo os sintomas semelhantes aos que
ocorrem nas folhas, porém, acompanhado de podridão dos pontos atacados, onde em
corte observa-se um avermelhamento dos tecidos infectados.
Em geral, as podridões de caule permitem o ataque de outros
fitopatógenos, quase sempre levando à morte da planta. Os sintomas nas hastes florais
levam desde a quebra das hastes até a interrupção do fluxo da seiva, acarretando o não
enchimento dos grãos (Frederiksen, 1991; Casela & Frederiksen, 1993a).
Os efeitos do patógeno nas flores ou grãos são muito severos, pOIS
afetam diretamente a produção, além de prejudicarem a qualidade de grãos e ou
sementes (Cardwell, 1989; Lasca et aI., 1986).
A antracnose do sorgo é causada pelo fungo C. graminicola Ces. G. W.
Wils., que na fase perfeita corresponde a Glomerella gramínícola, produz conídios
isolados e simples (Frederiksen, 1991; Nicholson, 1992). Os esporos do C. graminícola
são produzidos em associação a uma matriz mucilaginosa solúvel em água.

Em

condições de baixa umidade relativa (abaixo de 45%), a matriz torna-se seca e
pulverulenta em 48h, o que permite também a possibilidade da disseminação aérea do
patógeno (Nicholson & Moraes, 1980).
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A importància da matriz mucilaginosa está no efeito da mesma conferir
ao patógeno proteção a dissecação dos conídios e maior sobrevivência dos mesmos.
Com a remoção da matriz, via água, os conídios tem sua viabilidade reduzida para 24h,
sendo completamente perdida em 48h.
A matriz também tem efeito inibitório na germinação dos conídios,
impedindo que todos germinem de uma única vez, além de conferir importante papel na
penetração do patógeno no hospedeiro, devido conter enzimas do tipo invertase,

~

glucosidase, cutínase, esterases, DNAses, RNAses, lacase, protease e fosfatase alcalina
(Nicholson & Moraes, 1980; Nicholson, 1992; Pascholati et aI., 1993; Ramadoss et aI.,
1985).
As condições ideais para que ocorra a penetração envolvem temperaturas
na faixa de 22 à 30°C, umidade relativa acima de 90%, e a presença de água livre
(Frederiksen, 1991; Leonard & Thompson, 1976; Nicholson & Warren, 1976;
Nicholson, 1992). Nestas condições, as primeiras lesões do patógeno podem ser
observadas de 3 a 5 dias após as inoculações, sendo que as primeiras manchas c!oróticas
podem ser observadas 24 a 48h.
A disseminação do patógeno é feita basicamente por sementes infectadas,
as quaIs podem levar o patógeno à grandes distàncias e novas áreas geográficas
(Cardwell, 1989; Chaudhary & Mathur, 1979; Siddiqui et aI., 1983; Prasad, et aI., 1985;
Lasca, et aI., 1986). Por sua vez, a disseminação do patógeno de uma planta para outra,
dentro de uma mesma cultura ou culturas próximas, ocorre principalmente devido às
condições de alta umidade relativa, em geral chuvas, que solubilizam a matriz
mucilaginosa. Quando as chuvas são acompanhadas de vento, a disseminação torna-se
mais eficiente a maiores distàncias (Amorim, 1995; Nicholson, 1992; Frederiksen,
1991 ).
A sobrevivência do patógeno de um ano para outro ocorre em geral pela
presença de plantas de sorgo remanescentes e infectadas, plantas daninhas hospedeiras
ou restos de cultura infectadas, folhas, sementes e ou panícula, caule, etc.(Frederiksen,
1991; Lipps, 1983). No solo, o patógeno perde sua viabilidade em pouco tempo (11 a 16
dias) (Vizvary & Warren, 1981).
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Nakamura & Fernandes (1982) relataram pela primeira vez, a ocorrência
de raças fisiológicas de C. graminicola em sorgo. Atualmente, diversas pesquisas
procuram caracterizar e diferenciar raças de C. graminicola, visando a obtenção de
cultivares resistentes e fornecer suporte nos programas de melhoramento, visto que a
resistência genética é um dos meios mais eficientes e baratos para o controle da
antracnose (Casela & Frederiksen,

1994~

Paiva, et aI., 1990; Ferreira & Casela, 1986;

Ali, 1987). No Brasil, a totalidade dos trabalhos destinados a obtenção de resistência
para o C. graminicola em sorgo são para a resistência do tipo vertical ou completa
(Casela & Ferreira, 1987b; Ferreira & Warren,

1982~

Casela & Frederiksen, 1993a).

Isso leva a um contínuo programa de seleção devido à grande quantidade
de raças fisiológicas existentes e descritas por diversos autores (Vanderplank, 1963,
1968; Prabhu & Moraes, 1993) fato este que pode ser confirmado pelos trabalhos
publicados sobre melhoramento a C. graminicola no Brasil que vão de 1982 até o
presente momento.
Recentemente, através de análise da sequência de rDNA, foi verificada
uma diferença entre o C. graminicola isolado de sorgo e o de milho, onde para o isolado
de sorgo foi sugerida a reclassificação para C. sublineorum e mantido o nome C.
graminicola para os isolados de milho (Sherriff et aI., 1995).

2.3.3. Maracujá - Xanthomonas campestris pv. passijlora

Os sintomas da bactéria manifestam-se de duas formas distintas: a) lesões
locais, as quais são caracterizadas por distribuição bastante desuniforme no limbo foliar

e aparência grosseiramente arredondada, bem delimitadas, raramente de formato angular
e com pequeno halo clorótico. Sendo a lesão de aparência oleosa, a mesma é facilmente
visualizada em contraste com a luz.; b) Infecções sistêmicas - este tipo de infecção
difere das locais por apresentar grandes áreas de tecido infectado, e não se restringir
localmente nas células do ponto de infecção nas folhas, mas se alastrando através dos
feixes vasculares para outras partes da planta como, pecíolos, ramos e frutos (Pereira,
1968; Matta, 1982; Toledo, 1992).
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A mancha oleosa do maracujazeiro ou morte precoce do maracujazeiro
foi encontrada pela primeira vez, ocorrendo na região de Araraquara, Estado de São
Paulo, sendo o primeiro relato desta bactéria no continente americano (Pereira, 1968;
Toledo, 1992). A bactéria apresenta forma de bastonetes curtos, que medem em média
de 0,5x1,5 Jlm, e com extremidades arredondadas. Os bastonetes geralmente ficam
isolados aos pares, raramente em cadeias, possuem flagelo polar, no entanto exibindo
pequena mobilidade. São bactérias do tipo gram negativas, apresentando cápsula e
aeróbias restritas (Pereira, 1968). A penetração da bactéria no hospedeiro ocorre via
aberturas naturais (estômatos, hidatódios, botão floral, etc .. ) ou por ferimentos, sendo
necessária a presença de água livre na superfície foliar para que a infecção ocorra
(Amorim, 1995).
As infecções bacterianas do tipo sistêmica, tendem a afetar toda a planta,
sendo o controle da doença impossível de ser feito. Dessa maneira, o controle da mancha
oleosa do maracujazeiro pode ser realizada com sucesso somente quando existirem
apenas lesões do tipo local (Piccinin et aI., 1995; Torres Filho & Ponte, 1994).
Esta doença tem sido observada com maior severidade em regiões de temperaturas
médias mais elevadas, constituindo-se em fator limitante de produção em regiõess de
clima mais quente, e também propícias a cultura do maracujá (Torres fílho & Ponte,
1994; Piccinin et aI., 1995). Além de que nestas condições os sintomas da bacteriose
evoluem para a seca de folhas e ramos das plantas, assim como propicia o surgimento de
infecções de C. gloeosporioides. outra importante doença do maracujazeiro (Francisco
neto et aI., 1994; Torres filho & Ponte, 1994).
O controle da bactéria é feito de modo preventivo, evitando a chegada do
patógeno nos locais de cultivo, através da aquisição de mudas sadias. Nas culturas onde
a bactéria já se encontra instalada, a única alternativa é o uso de fungicidas cúpricos ou
do grupo dos dithiocarbamatos (Zineb, Maneb, Thiram, etc), quando existirem apenas
lesões locais (Torres Filho & Ponte, 1994). Por sua vez, Romeiro & Muchovej (1990) e
Barbosa (1995) citam o uso de antibióticos para o controle da bactéria.
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Romeiro & Muchovej (1990) utilizando de sulfato de streptomicina
encontraram que o mesmo tem seu efeito melhorado para o controle da bactéria quando
veiculado juntamente com lanolina, onde foi observado também uma redução
significativa na proteção das plantas de maracujazeiro contra avanços nas infecções
locais para sistêmicas.
Os antibióticos não são capazes de curar as plantas infectadas, sendo seu
custo ainda elevado em relação aos fungicidas cúpricos, porém não propiciam o
aparecimento de isolados resistentes.

2.3.4. Vírus do mosaico do fumo (TMV)

O TMV (tobacco mosaic virus) encontra-se distribuído por todas as
regiões onde o fumo é cultivado. A redução da produção das plantas infectadas está por
volta de 15%, porém a facilidade com que este vírus é transmitido via mecânica e sua
elevada incidência torna esta doença uma das mais importantes da cultura do fumo.
Além do fumo, esta doença já foi relatada para 199 espécies e 30
famílias, porém a principal fonte de inóculo são as solanáceas (tomate, pimentão,
pimenta, jiló, maria pretinha, jurubeba, etc.) (Shew & Lucas, 1991). As partículas virais
do TMV são filamentosas e resistentes às altas temperaturas e apresentam tamanho de
18x300 nm aproximadamente, tendo a capacidade de cristalização fora do hospedeiro,
podendo assim permanecerem viáveis por muitos anos (Shew & Lucas, 1991).
O TMV permanece viável durante anos nos restos de cultura do fumo,
no fumo de corda ou cigarros, pólen, etc (Tokeshi & Salgado, 1980). Sendo a
transmissão por sementes relatadas para várias espécies de solanáceas, exceto para o
fumo (Godoy & Salgado, 1997). A transmissão por insetos ocorre de modo não
persistente, principalmente por afideos, onde são relatadas mais de 60 espécies, porém
este meio de transmissão é insignificante. Porém, a transmissão mecânica é o principal
meio de disseminação da doença, a qual ocorre especialmente durante as operações de
desbrota das plantas (Tokeshi & Salgado, 1980; Godoy & Salgado, 1997).

31

Os sintomas da virose provocada por TMV em fumo podem surgir em
qualquer idade do desenvolvimento das plantas, podendo variar um pouco em relação às
estírpes do vírus presentes e da reação das variedades de fumo. Os sintomas observados
geralmente são de redução na área foliar, acompanhada de rugosidade e má formação
das folhas, que podem apresentarem-se mais afiladas e espessas. No limbo foliar,
observamos a presença de áreas verde claras ao lado de áreas de verde normais, dando
ao conjunto um aspecto de mosaico que dá o nome à doença. As plantas infectadas com
o mosaico podem apresentar o dobro de nicotina que as plantas sadias de mesma
variedade (Tokeshi & Salgado, 1980).
O controle da doença é feito basicamente pelo controle das operações de
limpeza e queima de restos culturais, poda controlada pela desinfecção das ferramentas
de poda e "rouguing" de plantas infectadas. Existem ainda variedades resistentes, tais
como Kentuchy 56 e 57, Vannor 48 e 50 e Turkish (WN), onde todas apresentam
resitência do tipo hipersensibilidade, conferida pelo gen NN na forma homozigótica
(Tokeshi & Salgado, 1980).
O fumo tem sido considerado um patossistema clássico no estudo da
ativação dos processos de defesa das plantas, como a indução de proteção sistêmica e a
produção de proteínas-RP, por exemplo P-l,3-glucanases e quitinases (BoI & Linthorst,
1995).

2.4. Lentinu/a edodes (shiitake)

O cogumelo comestível Lelltinula edodes (Berkley) Pegler (1983) ou
shiitake, é conhecido há aproximadamente 1.000 anos nos países asiáticos e de origem
do cogumelo (Singer, 1961; Przybylowicz & Donoghue, 1990). Alguns autores ainda
utilizam o nome de Lentinus edodes para denominar o cogumelo, porém, atualmente o
nome científico mais aceito para classifica-lo é Lentinula edodes (Molina et aL 1992).
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o "shiitake"

apresenta uma concentração média de proteínas de 10 à 20%

de seu peso seco (Crisan & Sands, 1978) contendo os 9 aminoácidos essenciais à
nutrição humana e quantidades consideráveis de leucina e lisina, para os quais a maioria
dos cereais apresenta deficiência (Chang, 1980). Além de 22,7% de proteínas, das quais
80 à 87% com alta digestibilidade para o homem, apresentam 3,2% de lipídeos, 10% de
fibras e 4,7% de cinzas (Prybylowicz & Donoghue, 1990). O cogumelo contém também
de 43 à 78% de carboidratos, 2,6 à 6,5% de minerais, sendo os principais elementos
cálcio, fósforo, ferro, sódio e potássio (Crisan & Sands, 1978).
O cogumelo também é rico em vitaminas do complexo B (Chang &
Miles,

1984~

Jones, 1995) além de vitamina D, a qual encontra-se principalmente na

forma de pró-vitamina D2 (ergosterol). Na presença de luz UV ou calor, a pró-vitamina
D2 é convertida em vitamina D (Mizuno, 1995) porém nestas condições ocorre uma
redução nos teores médios de vitaminas do complexo B, especialmente para niacina,
riboflavina e tiamina (Takeuchi et aI., 1994; Jones, 1995).
Além das propriedades nutricionais citadas, o cogumelo shiitake
apresenta inumeras outras substâncias antimicrobinas e com efeito terapêutico ou
medicinal. A importância e o uso do shiitake como produto terapêutico é conhecido
desde a dinastia Ming (1.368-1.644), onde atribui-se ao shiitake relatos de aumento do
vigor e energia das pessoas, além de efeito afrodisíaco (Ito, 1978). Diversos efeitos
terapêuticos tem sido demonstrados para o cogumelo shiitake, além de purificação e
identificação de diversos compostos de efeito medicinal, muitos destes já patenteados e
comercializados.
lkekawa et aI. (1969) isolaram, a partir de extrato aquoso do corpo de
frutificação do cogumelo, um polissacarídeo de configuração atômica helicoidal, com
alto peso molecular, solúvel em água e formado por P-l,6 glucana, com ramificações

p-

1,6 e P-l,3 glicopiranosídeo, o qual foi chamado de lentinan. Essa glucana está presente
na parede celular do corpo de frutificação do cogumelo (Ikekawa, 1969; Jones, 1995;
Hobbs, 1996; Wasser& Weis, 1999).
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Chihara et aI. (1969) demonstraram, em ensaios com camundongos e
sarcoma 180, a regressão de tumores pela injeção intraperitoneal do lentinan. Namba et
aI. (1987) obtiveram redução de tumores cancerígenos em ratos pela administração oral
de corpos de frutificação desidratados e moídos do L. edodes, onde a redução dos
tumores foi por volta de 87%, sendo o efeito na redução dos tumores atribuído ao
lentinan. Kanai et aI. (1980) e Suzuki et aI. (1994) demonstraram também que o lentinan
age como um imunopotenciador combinado com sua atividade antimetástica, prevenindo
o desenvolvimento ou regredindo carcinogenese dos tipos química e viral.
O uso de lentinan, quando associado a tratamentos como quimioterapia,
radioderapia e outros tratamentos para o câncer, exerce um efeito sinergístico,
potencializando os medicamentos empregados. Exibe atividade antiviral através da
potencialização ou estímulo das defesas do hospedeiro. Irinoda et aI. (1992) observaram
o mesmo efeito potencializador das defesas do hospedeiro reduzindo o efeito do vírus da
influeza, e Yoshida et al.(1988) obteve sucesso no controle do HIV (vírus da
imunodeficência humana).
Jong & Birmingham (1993) citam que o lentinan apresenta atividade
antibacteriana para E. coli, Pseudomonas aureaginosa e Klebsiella pneumonia, além de
efeito anti-fúngico para Candida albicans. No entanto, estes efeitos são provavelmente
devido ao aumento da imunoproteção e não propriamente pela ação direta do lentinan
sobre os microrganismos.
Fujii et aI. (1978) utilizando-se de crescimento micelial do shiitake em
resíduos de fabricação de uísque, obtiveram uma manana ligada a um pepitídeo
denominada de KS-2, a qual também exibiu atividade antiviral contra o vírus da
influenza em ratos, além de atividade antitumoral e indutora da produção de interferon.
Porém, a atividade antiviral está provavelmente relacionada à uma restauração da
resposta imune, não agindo diretamente sobre a partícula viral (Suzuki et aI., 1979)
O LEM ("LemÍllula edodes mycelia") é uma heteroglucanoproteína
(glicoproteína ou 13 glucana ligada a proteína), composta de galactose, xilose, arabinose,
vitaminas do complexo B, especialmente vitaminas B 1 (tiamina) e B2 (riboflavina),
ergosterol, além de ácidos nucleicos e derivados (Breene, 1990).
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o LEM pode ser obtido a partir do extratos do micélio do cogumelo ou
ainda da cultura líquida do crescimento micelial (Sugano et aI., 1982). O LEM é obtido
através do cultivo do micélio em meio de cultura líquido durante 80 a 120 dias à
temperatura de 20 à 22°C, seguida de secagem do micélio obtido, durante 50 à 60 horas
à temperatura de 40 à 50°C. Após esta etapa adiciona-se o micélio seco em água à 60°C,
e, em seguida, procede-se a liofilização da amostra, obtendo-se o LEM, com um
rendimento médio de 6 a 7g!Kg de cultura líquida (Wasser & Weis, 1999).
O LAP e LAP1 podem ser obtidos a partir de cultura líquida do micélio
de L. edodes, ou através de uma variação no método do crescimento do fungo, onde o
mesmo pode ser proveniente de um substrato à base de serragem. A extração destes
compostos é feita a partir do aquecimento a 60°C do extrato micelial (LEM), o qual é
solubilizado pela adição de 4 partes de etanol por parte do precipitado, obtendo-se as
frações LAP (58% de açúcares e 25% de proteínas) e LAP1 (65% de açúcares e 34% de
proteínas). Ambas as frações têm efeito antitumoral quando em mistura (LEM) ou
quando separadas nas duas frações (LAP e LAP1) (Togami et aI., 1982; Sugano et aI.,
1982; Breene, 1990).
Atribui-se ao LEM efeitos anti-HIV, de controle da hepatite tipo B, ação
antibacteriana e efeito imunomodulatório ou imunopotenciador (estimulando os sistema
de defesa do hospedeiro) e controle de outras diversas viroses como herpes, caxumba,
etc (Sugano et aI., 1985; Suzuki et aI., 1986; Mizoguchi et aI., 1987; Suzuki et aI., 1988;
Sarkar et aI., 1993; Jones, 1995; Yamamoto et aI., 1997).
Suzuki et aI. (1989) fracionaram o LEM em solução etanólica onde
obtiveram um composto que chamaram de neo PPT1, que após novo fracionamento
através de cromatografia hidrofóbica, usando phenyl-sephagarose, foram obtidas as
substâncias EP1, EP2, EP3. A fração EP3 apresentou maior atividade anti-HIV in vUro
em relação às demais frações, inibindo completamente os efeitos citopatológicos do
vírus, em uma concentração de 20
apresentando efeito citotóxico à 200

~glml,

~glmI.

pela inibição da transcriptase reversa e
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Por sua vez, Yoshida et aI. (1988) obtiveram através de sulfatação das
moléculas de lentinan um composto sulfonado ligno-solúvel, como o EP3, porém de
estrutura química diferente, onde o mesmo foi efetivo na adsorção de HIV-1 em células
CD4 (as quais são inicialmente atacadas pelo vírus).
A fração EP3 também é conhecida como fração lignina solúvel em água,
pois a mesma contém aproximadamente 81,1% de lignina solúvel em água, 3,2% de
proteínas e 12,2% de carboidratos (Suzuki et aI., 1990).
Os mesmos autores, utilizando-se da fração EP3, fizeram a digestão de
proteínas (EP3-PR), carboidratos (EP3-KL) e da lignina (EP3-DL), sendo essas amostras
testadas novamente para suas atividades imunológicas e anti HIV-I. Os resultados
mostraram que somente para a amostra EP3-KL existiu perda completa das atividades
imunomodulatórias e anti-HIV-I, sugerindo assim a importância da lignina nesta fração.
Suzuki et aI. (1989) também fracionaram a amostra EP3 através de
cromatografia de filtração a gel, em coluna de sephacryl S-300, e obtiveram outras 4
frações denominadas EPS 1, EPS2, EPS3, e EPS4. Somente a fração EPS4, com menor
peso molecular, mostrou um melhor efeito antiviral para HIV -1 e sem efeito citotóxico.
Por sua vez, Sorimaki et aI. (1990) demonstraram o completo efeito inibitório sobre
vírus da herpes tipo 1 e 2 pelo uso da fração EP3, além de efeitos de redução do número
de partículas para vírus da polio, vírus da caxumba e WEE (vírus da encefalite eqüina).
Chihara et aI. (1969) demonstraram que polissacarídeos de alto peso
molecular do tipo

~

glucana, provenientes de basidiocarpos, entre eles o lentinan,

apresentam efeito imunoativo. Suzuki et aI. (1986) e Suzuki et aI. (1988) também
comprovaram este efeito imunoprotetor para glicoproteínas ou

~

glucana ligadas a

proteína, como a fração LEM, que também apresenta alto peso molecular. Deste modo,
Suzuki et aI. (1990) sugerem que o efeito imunoprotetor ou imunomodulatório é ativado
de maneira mais eficiente por moléculas de alto peso, como o lentinan e o próprio LEM.
Por sua vez, moléculas de menor peso molecular exibem melhor efeito antiviraL por
exemplo o EP3 e, com maior atividade ainda as frações purificadas EPS 1,2,3 e 4, sendo
a fração EPS4 a de menor peso molecular e melhor atividade antiviraI.
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o

cogumelo shiitake, após desenvolver-se em meio de cultura líquido,

apresenta uma outra fração denominada de JLS-18, a qual é constituída de 65 à 75% de
lignina e 15 à 30% de polissacarídeos, e 10 à 20% de proteínas. Através de testes in vitro
e in vivo foi demonstrada a eficiência desta fração no controle do vírus da herpes
(Hobbs, 1996).
Yamamura & Cochran (1976) através do uso de extrato aquoso de
basidiocarpos secos de L. edodes, obtiveram controle do vírus da influenza em ratos, e
denominaram o composto de Ac2P, o qual tratava-se de um polissacarídeo, composto
principalmente de pentoses, solúvel em água e que atua diretamente na inibição da
replicação vira!. O Ac2P parece não interferir diretamente no sistema imunológico, mas
diretamente sobre o vírus (Yamamura & Cochran, 1976).
Suzuki et aI. (1974) identificaram um RNA de dupla hélice (ds-RNA),
como semelhante a uma partícula vira!. O RNA presente provavelmente tenha realmente
origem viral, sendo que esse ds-RNA atua como um indutor na produção de interferon,
que são proteínas celulares que atuam inibindo a replicação de vírus em células
invadidas pelos mesmos (Takehara et aI., 1979).
A polifenol oxidase uma enzima protéica e que está envolvida em
reações de escurecimento ou bronzeamento do micélio do cogumelo, também apresenta
efeitos inibitórios de carcinoma 180 e tumor WI-134, sendo a fração proteica
responsável por este efeito.
A eritadenina, também chamada de lentinacin ou lentisina [2(R), 3(R)dihidroxi-4-(9-adenil)-ácido butirico)], foi identificada por Chibata et aI. (1969). É
obtida a partir de cogumelos secos, seguida de extração etanolica, com aproveitamento
de 80% de eritadenina, a qual tem um efeito hipocolerestêmico (Kaneda e Tokuda, 1966;
Sugiyama et aI., 1993; 1995; Wasser & Weis, 1999) e ação antiviral (Cochran, 1978). A
eritadenina pode ser encontrada também em pequenas quantidades na fração LEM
(Hobbs, 1996).
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Mais recentemente, Yang & Yang (1995) isolaram e purificaram 2 novos
polissacarídeos oriundos de micélio de L. edodes, os quais foram classificados como Le2-1 e Le-2-2. Esses compostos apresentam efeito anti-carcinogênico para carcinomas
estomacais humanos, sendo diferentes dos demais polissacarídeos já identificados
(lentinan e KS-2), visto essas novas frações apresentarem diferenças em relação ao seu
peso molecular e à composição de monossacarídeos.
Diversas substâncias de efeito antimicrobiano foram encontradas no
cogumelo shiitake. Bianco (1981) relatou que o cogumelo L. edodes. também apresenta
atividade antibiótica contra a levedura Candida albicans e contra as bactérias

Staphylococcus allreus e Bacilllls subtilis. A cortinelina é uma substância anti-bacteriana
encontrada no shiitake e com largo espectro, atuando sobre bactérias do tipo gram
negativas e positivas. Tsuneda & Thorn (1994) observaram que algumas linhagens do
cogumelo shiitake que deveriam ser susceptíveis a Pseudomonas putida, eram capazes
de causar uma violenta bacteriólise das células bacterianas.
Komemushi et aI. (1996) purificaram, a partir de cultura líquida de
micélio, um composto formado por um álcool 13-fenetil e lentinamicina, sendo esta
última a fração de maior efeito antibacteriano. Morita & Kobayashi (1967) citam a
lenthionina como um potente agente bactericida e anti-fúngico também.
Ishikawa (1997) obteve atividade antÍ-bacteriana a partir de extratos de L.

edodes para as bactérias:

Bac~lllls,

Listeria, Staphylococcus, Acilletobacter, Salmollella,

Serratia, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Shigella e
Yersinia. Além de evidenciar melhor controle de bactérias do tipo gram positivas.
Hirasawa et aI. (1999) prepararam 3 diferentes extratos a partir de corpos
de frutificação secos de L. edodes: um extrato aquoso, um extrato etanólico e outro
extrato com clorofórmio. Os autores observaram um maior efeito antibacteriano para os
extratos com solvente orgânico para o controle de bactérias da cavidade bucal. Foi
observado também efeito

bacterio~tático

apenas para os extratos aquosos, e bactericida

para os extratos obtidos utilizando-se dos solventes orgânicos. Além disso, apenas o
extrato aquoso perdia a sua eficiência no controle bacteriano, quando aquecido à
temperaturas de 60°C durante 1 hora.

38

Paccola (1997) utilizando-se de extratos do cogumelo shiitake, observou
efeitos de natureza fungistática a C. albicans. Maki (1999) obteve também respostas
fungistáticas no controle de C. albicans pelo uso de extratos de cogumelo shiitake e
sugeriu que o princípio ativo envolvido no controle não é de natureza proteica.
Além dos efeitos citados, o cogumelo shiitake tem muitas outras
substâncias biológicamente ativas e para várias outras finalidades, entre as quais pode-se
destacar as redutoras de colesterol e diabete, efeito anticoagulante e antitrombótico,
efeito radioprotetor, regenação óssea, reneradoras e revitalizantes de pele, ação antiúlcera e efeito anticoagulante (Jong & Birmingham, 1993).

2.4.1 Uso potencial no controle de doenças de plantas

Os trabalhos existentes a respeito do uso do cogumelo .. shiitake" na área
de controle de doenças de plantas são bastante escassos, em especial para o uso do
cogumelo no controle de fitopatógenos fungicos. Os principais estudos do cogumelo têm
sido no controle de TMV em fumo e poucas bactérias fitopatogênicas.
Takagi & Shimada (1977) e Takagi et aI. (1977) relatam que através do
uso de extratos aquosos do crescimento micelial do "shiitake" (LEM) era possível obter a
redução de sintomas locais e sistêmicos, além de inibir a replicação das partículas virais
de TMV em plantas de fumo. Takagi & Sugimura (1977) encontraram que as
preparações dos basidiocarpos do "shiitake" eram efetivas no controle do TMV em fumo,
somente quando da aplicação dos extratos antes da inoculação do vírus ou
conjuntamente com o mesmo.
Os extratos do corpo de frutificação do shiitake apresentam um poderoso
efeito inibidor do CMV (vírus do mosaico da abobrinha) e TMV (Kobayashi et aI.,
1987). Na mesma linha, os autores Kobayashi et aI. (1987) extraíram de basidiocarpos
secos, uma substância com atividade inibitória de infecção viral de TMV em plantas de
fumo, a qual identificaram como uma proteína simples sem carboídratos e com 199
resíduos de aminoácidos, sendo esta proteína denominada de proteína do corpo de
frutificação (FBP - Fruit Body Protein).
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Takazawa et aI. (1982) purificaram um componente presente em
cogumelo "shiitake" desidratado, conhecido por bis[(metilsulfonil) metil]dissulfido, o
qual apresentou uma potente ação antifungica sobre o fitopatógeno Trichophyton spp.
Por sua vez Maki (1999) obteve controle dos fitopatógenos Helminthosporillm spp. H.

euphorbiae, F. solaní e Phomopsis sojae pelo uso de extratos do cogumelo e
evidenciaram um efeito fungistático e termolábil do composto.
Komemushi et aI. (1996) isolaram do cogumelo "shiitake", algumas
substâncias com efeito antimicrobiano entre as quais beta-fenetil álcool e octa-2,3-dieno5,7 dieno-1-ol (Ientinamycina), e demonstraram que as mesmas são efetivas no controle
de bactérias gram negativas. E, tendo, em vista que a maioria das bactérias
fitopatogênicas são do tipo gram negativas, temos então um bom indicativo do potencial
de uso do L. edodes para o controle de bactérias fitopatogênicas.
Pacumbaba et a!. (1999) utilizando-se de lixiviado de crescimento
micelial do cogumelo shiitake em substrato a base de serragem, obteve controle in vitro
das bactérias fitopatogênicas P. syringae pv. glycinea, P. syringae pv. tabaci, X

campestris pv. campestis, E. amylovora, R. solanacearum, Curtobacter flaccumfaciens
pv. flaccumfaciens e de bactérias importântes na área de alimentos e saúde pública como

Bacillus cerellS, E.

colí, Listeria monocytogenes, Salmonella typhímurium

e

Staphyloccocclls aurells. Os mesmos autores fizeram aplicações do lixiviado em plantas
de feijão e tomate, as quais foram inoculadas a seguir com C. flaccumfaciens pv.

flaccllmfaciens e R. solanacearum respectivamente. Os resultados evidenciaram também
o controle in vivo para as bactérias testadas, onde os autores sugerem que a provável
substância antibacteriana presente seja a cortinelina.

2.5. Perspectiva futura
A área de Fisiologia do Parasitismo tem contribuído e esclarecido as

bases bioquímicas e fisiológicas do processo das interações patógeno hospedeiro, tem
fornecido subsídios para que sejam encontrados e desenvolvidos novos métodos para o
controle de doenças de plantas.
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Como exemplo, o uso de antipenetrantes e a indução de proteção em
plantas, além disso, contribui para a pesquisa em resistência a doenças, principalmente
na área de biotecnologia (Pascholati, 1993).
Diversos autores já demonstraram a indução de proteção em plantas em
condições controladas (Sequeira, 1983) e raramente em condições de campo (Roveratti,
1989). Piccinin (1995) demonstrou ser possível a indução de proteção, pela aplicação de
suspensões de S. cereviseae, inclusive em condições de campo para sorgo contra os
fitopatógenos E. turcicum e C. sublineolum, e com produções compatíveis aos
tratamentos controle com aplicação de fungicidas, além de controle de X campestris pv.
passiflora e B. cÍnerea.

A indução de proteção como já foi citada, pode ser tanto local como
sistêmica, sendo a proteção sistêmica altamente desejável, devido principalmente
facilitar a aplicação do indutor, não sendo necessárias aplicações extremamente
uniformes, o que também é um dos problemas do controle químico.
A indução de proteção de plantas constitui-se na medida de controle de
doenças, que não apresenta poluição ou toxidez aos humanos plantas ou animais (Ryals
et aI., 1996). Deve-se levar em consideração que a tendência mundial nos últimos anos,
é de que os defensivos agrícolas sejam banidos gradualmente de uso, em função de
produtos menos tóxicos ao homem, o que implica no desenvolvimento de novas
tecnologias alternativas para o de controle de doenças.
Portanto, a indução de resistência em plantas mostra-se como um dos
métodos de controle com grande potencial de uso, devido à possibilidade de se obter
proteção a doenças de modo sistêmico e duradouro, além de possibilitar a combinação
com outros métodos no controle, para um possível manejo integrado (Sequeira, 1983).
Outro ponto importante na indução de proteção é o tipo de indutor empregado, ou seja,
vários indutores têm sido estudados desde agentes bióticos como S. cereviseae
(Roveratti, 1989; Silva & Pascholati, 1992; Roncatto & Pascholatí, 1993; Píccinin,
1995) e B. thuringiensis (Roveratti et ai., 1987) além de indutores abióticos, como ácido
acetil salicílico, ácido 2,6 dícloroísonicotínico (Ryals et ai., 1996) e goma xantana
(Bach, 1997).
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E como o agente indutor de proteção é um importante componente na
ativação da proteção de plantas, torna-se necessário conhecer os seus mecanismos de
reconhecimento, ação e possíveis novos indutores (Ryals et aI., 1996; Pascholati, 1997).
O cogumelo "shiitake" apresenta um bom potencial como elicitor de
proteção, em virtude de tratar-se de um fungo, no entanto, ainda são necessários
trabalhos de pesquisa que comprovem realmente este potênciaL No entanto esse
cogumelo, vem sendo bastante utilizado na área médica para o controle de diversas
doenças fúngicas bacterianas e virais, e também diversas substâncias já foram extraídas
do shiitake e patenteadas para o uso terapêutico (Jong & Birmingham, 1993).
Porém, ainda pouco se sabe a respeito de seu possível uso na área
agrícola, isto principalmente devido à falta de trabalhos nesta linha de pesquisa. Assim
sendo, o uso do "shiitake" no controle de fitopatógenos é um campo ainda a ser
explorado e desvendado (Przybylowicz & Donoghue, 1990; Jong & Birmingham, 1993).
E para reforçar esta possibilidade no uso do "shiitake" para o controle de doenças de
plantas, temos o exemplo recente de lançamento da molécula strobírulina. Essa molécula
é derivada de um cogumelo comestível presente em florestas, causador de podridão
branca, assim como o L. edodes, o qual apresenta controle sobre fungos ascomicetos,
basidiomicetos, deuteromicetos e uma pequena ação sobre os oomicetos (Ypema &
Gold, 1999). Depois destes argumentos, resta-nos apenas verificar a viabilidade real do
L. edodes no controle de doenças de plantas.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Inicialmente, os ensaIOS de laboratório foram conduzidos visando a
seleção dos diferentes extratos obtidos do basidiocarpo L. edodes (shiitake), com algum
efeito sobre o crescimento micelial, esporulação e ou formação de apressórios para
fungos, bem como sobre a multiplicação de bactérias. Além disso,· foram efetuados
testes visando a elicitação de fitoalexinas em sorgo e em soja, e dosagens de açúcares e
proteínas das diferentes amostras. Com base nestas informações, foram selecionadas as
melhores preparações para serem utilizadas nos testes com plantas inoculadas com os
patógenos em casa de vegetação.

3.1. Crescimento dos patógenos fúngicos, bacterianos e do shiitake

3.1.1. Exserohilum turcicum

o

E.

turcicum foi isolado de folha de sorgo contendo lesões

características da doença. Foram coletados pedaços da folha de sorgo cv. Brandes com
sintomas típicos da doença e cortados em pedaços de aproximadamente 7 mm 2 na região
de transição entre tecido sadio e infectado, sendo em seguida lavados em água corrente e
mergulhados em solução de água destilada mais hipoclorito de sódio comercial na
proporção de 2: 1 (v/v) durante 5 minutos.
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A segUIr, os pedaços foliares eram lavados em água destilada e
plaqueados em placas de Petri, contendo 3 folhas de papel de filtro previamente
umidecidas. As placas foram incubadas em estufa à 27°C, sob condição de escuro
durante 30 dias, quando então procedeu-se a retirada dos conídios com o auxílio de uma
agulha, observados através de um microscópio estereoscópico, os quais foram colocados
em meio BDA (batata dextrose ágar). Decorridos alguns dias, foram feitos novos
isolamentos a partir de pontos com crescimento micelial de E. turcicum para a seleção
de culturas puras do patógeno.
As colônias isoladas foram mantidas em crescimento por 30 dias, tempo
em que as mesmas já haviam tomado toda a placa e iniciado o processo de esporulação.

3.1.2. Colletotrichum sublineo/um
Para a obtenção de C. sublineolum, procedeu-se da mesma maneira que
para o isolamento de E. turcicum, onde utilizou-se de folhas de sorgo cv. Tx 398-B com
sintomas caracteristicos da doença. Os conídios obtidos foram transferidos para placas
contendo meio de aveia, as quais foram incubadas sob luz U. V. (comprimento de onda
longo), à temperatura de 21°C. Após um período de 20 dias, procedeu-se nova
repicagem para meio de aveia. As colônias fúngicas obtidas foram incubadas durante um
período de 20 dias antes de seu uso.

3.1.3. Xanthomonas campestris pv. passij10ra
Foram selecionadas folhas de maracujazeiro da variedade azedo amarelo
com sintomas sistêmicos característicos da bacteriose. Essas folhas foram lavadas em
água corrente e secas em papel toalha, sendo as mesmas cortadas em pequenos pedaços
(aproximadamente 5 mm2 ) na região de transição entre tecidos sadios e infecção
sistêmica e os pedaços colocados sobre as làminas de vidro previamente limpas com
acetona e álcooL
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Os pedaços de folha sobre as lâminas receberam uma gota de água
destilada, sendo em seguida colocados sob microscópio óptico para a observação de
corrida bacteriana. Quando ocorria a presença da mesma, procedia-se a maceração dos
tecidos de maracujá presentes na lâmina. Após a maceração, a lâmina foi inclinada
levemente para o escorrimento da gota para uma de suas extremidades e remoção dos
resíduos grosseiros de folha presentes no macerado. Com o auxílio de uma alça de
platina, o macerado de folha mais suspensão bacterinana foi plaqueado em forma de
estrias sobre meio de cultura NA (Nutriente Ágar) a partir do macerado obtido, sendo as
placas incubadas à 27°C e condição de escuro. Após 3 dias, procedeu-se a purificação
das colônias bacterianas, tomando-se colônias isoladas com coloração amarelada e
formato arredondo típico da bactéria. Estas colônias foram repicadas para novo meio NA
e utilizadas com no máximo 3 dias de crescimento, após a repicagem.

3.1.4. Lentinula edodes

o isolado do cogumelo L.

edodes (shiitake) empregado nos ensaios era

proveniente de basidiocarpos, com 5 anos de seleção e cultivo em toras de Eucalíptus
grandis, no Setor de Fitopatologia da ESALQ/USP. Em condições de laboratório o
isolado de L edodes foi cultivado em meio BDA, sob condição de escuro e temperatura
média de 22°C. As repicagens foram feitas mediante a retirada de discos contendo
crescimento micelial das colônias, com 0,5 em de diâmetro e 14 dias de idade.
O isolado de shiitake empregado nos ensaios, denominado de isolado
"Piracicaba", encontra-se depositado na micoteca do Instituto de Botânica de São Paulo
com o número de registro CCB 654. Este isolado apresenta como características básicas,
um bom desenvolvimento micelial entre 20 e 25°C, crescimento em meio mínimo de
Lilly, boa competitividade in vitro a contaminantes como: Aspergillus sp., Penícilliun7
sp. e inclusive Trichoderma sp ..
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Além de apresentar bom desenvolvimento in vitro e em toras de
eucalipto, assim como boa produção de basidiocarpos (Pascholati et aI., 1996) 997),
Portanto, devido a estas características optou-se pelo uso deste único isolado nos
enSaiOS.

o isolamento do fungo,

preparo de inóculo, inoculação e colheita foram

feitos conforme metodologias descritas por Pzybylowicz (1990). O cultivo do shiitake
foi realizado em toras de E. grandis (Figura 1), sendo que após 8 meses da inoculação
foram iniciadas as primeiras colheitas dos basidiocarpos, os quais eram armazenados em
congelador à -20°C ou então secos ao sol até peso constante,

3.2. Meio de cultura para os ensaios in vitro

o meio de BDA (batata dextrose ágar) foi utilizado como meio de cultura
padrão para a realização de todos os experimentos in vitro, com as diferentes
preparações dos basidiocarpos de L. edodes. A escolha deve-se ao fato deste meio
proporcionar um bom crescimento à todos os patógenos testados, além do próprio
shiitake, e não interferir na esporulação dos fungos patogênicos testados.

3.3. Metodologias de repicagem e avaliação dos ensaios in vitro com os patógenos E.
turcicum, C sublineo/um e X campestris pv. passiflora

São descritas as metodologias de repicagem dos patógenos e avaliação
dos ensaios realizados in ,'irro com os preparados do cogumelo L. edodes.
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3.3.1. Repicagem e avaliação dos patógenos E. turcicum e C. sublineolum

As repicagens dos patógenos E. turcÍcum e C. sublineo/um foram feitas
tomando-se discos de 0,5 cm de diâmetro, contendo crescimento micelial mais esporos,
os quais foram colocados no centro das placas de Petri, e incubados nas mesmas
condições descritas nos itens 3.1.1. e 3.1.2., sendo avaliados os parâmetros de
crescimento micelial e esporulação, após a tomada por completo das placas pelos
referidos patógenos. As medidas de crescimento micelial foram feitas diretamente pela
avaliação do diâmetro das colônias, as quais eram realizadas assim que o fungo presente
em um dos tratamentos atingisse o diâmetro máximo da placa de Petri. Para a avaliação
da esporulação, foram adicionados 10 ml de água destilada por placa de Petri e com
auxílio de uma alça de Drigalski procedeu-se a raspagem do meio e filtragem através de
gaze e avaliação do número de esporos na suspensão, com auxílio de uma câmara de
Neubauer (hematocitometro).

3.3.2. Repicagem e avaliação de X campestris pv. passiflora
Para as repicagens em meio de cultura sólido ou líquido ou simplesmente
em água, foram tomadas suspensões bacterianas provenientes de culturas com no
máximo 3 dias conforme descrito no item 3.1.3., e calibradas as suspensões para 76 %
de trânsmitância à 640 nm, sendo essa concentração bacteriana utilizada como padrão
para todos os ensaios in vitro.
As avaliações foram efetuadas adicionado-se 10 ml de água destilada por
placa de Petri com meio sólido e com auxílio de uma alça de Drigalski, procedia-se o
preparo das

suspensões bacterianas cujas

concentrações foram

avaliadas

em

espectrofotômetro à 640 nm.
Para os ensaios em meio líquido batata dextrose (BD) ou água, realizados
em tubos de ensaio, procedeu-se a agitação dos mesmos antes da tomada das alíquotas
de 1,5 ml da suspensão bacteriana utilizadas nas medições em espectrofotômetro à 640
nm.
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3.4. Obtenção das diferentes preparações de L. edodes

Foram obtidas diferentes preparações a partir do basidiocarpo e de
crescimento micelial em meio líquido do L. edodes, cujas metodologias são descritas a
seguIr.

3.4.1. Preparo dos filtrados de basidiocarpo, píleo e estípe

Para a obtenção dos filtrados de basidiocarpo congelado, procedeu-se o
congelamento à - 20°C de cogumelos frescos bem como das partes píleo e estípe. O
filtrado de basídiocarpo seco foi obtido pela secagem de cogumelos frescos ao sol, até
peso constante. Após a secagem, foi efetuada a divisão do cogumelo nas frações
basidiocarpo (píleo mais estípe), píleo e estípe, seguida da moagem de cada uma das
frações através de um moinho manual para grãos de café.
Antes do preparo dos filtrados de basidiocarpo seco, as amostras de
cogumelo secas e moídas foram hidratadas previamente durante um período de 2 horas à
temperatura ambiente, onde para cada 1 grama de amostra foram adicionados 9 ml de
água destilada.
O preparo dos filtrados de basidiocarpo secos consistiram no uso de 2
gramas de basidiocarpo píleo ou estípe préviamente hidratados conforme descrito no
parágrafo anterior, mais 1 ml de água destilada e deixados em repouso na geladeira por 2
horas à 4°C, até o momento da filtragem.
Para as amostras de basidiocarpo congelado, procedeu-se a fragmentação
das frações basidiocarpo, píleo e estípe individualmente, e adição de 1m! de água
destilada a cada 2 gramas de amostras, sendo em seguida fragmentadas em um triturador
Sorvall omni-mixer, até as mesmas apresentarem-se totalmente desintegradas.
Terminada esta operação as preparações eram deixadas em repouso por 2 horas à
temperatura de 4°C em geladeira.

48

Em seguida, as amostras de cogumelos seco e congelados eram filtradas
à vácuo de filtro de papel comum em um kitassato. Após a filtragem, as amostras eram
centrifugadas em centrifuga Sorvall (Du Pont) modelo RC5C, à temperatura de 4°C,
durante 20 mino à 20.000 g (12.730 rpm).
Terminada a operação, os sobrenadantes foram coletados e filtrados em
filtro Whatmann GFI A, do mesmo modo descrito acima. Em seguida, as amostras eram
pré-filtradas em sistema Millipore com filtro de 0,2 !lm. Após estas filtragens prévias, as
amostras eram levadas para a câmara de fluxo lâminar para a filtragem de esterilização,
onde as mesmas eram filtradas através de filtro para seringa esterilizado (Schleicher &
Schuell modelo FP 0301 AS) de 0,2 !lm. Os filtrados esterilizados eram armazenados em
geladeira à 4°C até o momento de uso.

3.4.2. Preparo do filtrado autoclavado de basidiocarpo, filtrado de basidiocarpo
autocIavado e filtrado congelado de preparações de basidicarpo

O filtrado autoclavado de basidiocarpo consistia do filtrado de
basidiocarpo, autoclavado durante 20 mino à 121°C e 1 atm de pressão. Para a obtenção
do filtrado de basidiocarpo autoclavado, utilizou-se de basidiocarpos secos e moídos, os
quais foram previamente hidratados. Após a hidratação, procedeu-se a adição de água
nas proprorção de 2 partes de basidiocarpo moído e hidratado para uma parte de água.
Em seguida o material foi submetido à autoclavagem durante 20 mino à 121°C e 1 atm
de pressão, e filtrado como descrito no item 3.4.1.. Os filtrados de basidicarpo, filtrado
autoclavado de basidiocarpo e filtrado de basidiocarpo autoclavado foram congelados à 20°C durante 12 horas. Em seguida os mesmos foram armazenados à 4°C, sendo as
diferentes preparações de filtrados de basidiocarpo após o breve congelamento,
classificados como filtrados congelados das respectivas amostras.
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3.4.3. Filtrado de crescimento micelial e filtrado de micélio macerado

Foram preparados 6 erlenmeyers de 500 ml contendo 300 ml de meio BD
(batata dextrose), os quais foram repicados com 12 discos de 0,5 cm de diâmetro de
crescimento micelial do cogumelo L. edodes.
Após 160 dias da inoculação, procedeu-se a filtragem dos meIOS
contendo ou não o crescimento micelial de L. edodes, os quais foram filtrados e
esterilizados conforme descrito no item 3.4.1.. Os filtrados foram classificados como
filtrado de crescimento micelial e filtrado de batata dextrose sendo armazenados em
geladeira à 4°C até o momento de uso.
Por sua vez, o micélio retido no filtro de papel durante a filtragem foi
11

lavado sucessivas vezes com água destilada e colocado para secar ao sol até atingir peso
constante. Após a secagem, o micélio obtido foi triturado em almofariz, obtendo-se o
micélio seco em pó, do qual obteve-se um filtrado conforme descrito no item 3.4.1. O
filtrado de cogumelo seco, assim obtido, foi classificado como filtrado de micélio
macerado.

3.4.4. Lentinan

A amostra da p-glucana purificada do cogumelo L. edodes, conhecida
por lentinan, foi obtida através de importação deste material do Japão, através de doação
das amostras por seu fabricante a Companhia Ajinomoto do Japão. As amostras foram
diluídas em água na proporção de 20.000 ppm para todos os ensaios in vitro e in vivo.
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3.5. Métodos de incorporação das preparações de L. edodes in vitro

3.5.1 Em placas de Petri
Os diferentes filtrados do cogumelo foram incorporados aos meios de
cultura BDA fundentes, à ±45°C, em concentrações de 100, 1.000, 10.000,20.000 e ou
40.000 ppm. Essas concentrações variaram de acordo com o experimento realizado,
sendo que para cada uma das concentrações foram feitas 6 repetições. Após a
incorporação dos filtrados ao meio de cultura, os mesmo foram mantidos 3 dias em
descanso.
Os diferentes filtrados de L. edodes foram também distribuídos sobre o
melO de cultura BDA nas dosagens de 100, 1.000, 10.000 e 20.000 ppm, variando
conforme o experimento realizado. Onde as placas foram armazenadas durante 7 dias
antes do uso.

3.5.2. Em tubos de ensaio

Foram preparados tubos de ensaio contendo água destilada no volume de
7 ml por tubo. Após a autoc1avagem dos tubos, procedeu-se a adição dos diferentes
filtrados de L. edodes na concentração final de 20.000 ppm por tubo, além de um
tratamento controle contendo água e outro contendo meio líquido BD, no total de 6
repetições para cada tratamento.
Após a adição dos filtrados do shiitake nos tubos, adicionou-se 1 ml de
suspensão bacteriana à 76 % de transmitància à 640 nm. Em seguida, o volume nos
tubos foi ajustado para 10 ml adicionando-se água destilada esterilizada e agitação dos
mesmos. Terminado o preparo dos tubos, os mesmos foram incubados no escuro durante
24 horas a 30°e. Após a incubação, foram tomadas alíquotas de 250 !lI de cada um dos
tubos, as quais foram plaqueadas sobre meio BDA e espalhadas imediatamente, com o
auxílio de uma alça de Drigalski.

51

As placas assim preparadas foram incubadas em condição de escuro a
30°C, sendo que decorridos 3 dias, procedeu-se a avaliação dos resultados conforme

descrito no item 3.3.2.. Para as placas onde aparentemente não havia crescimento
bacteriano, procedeu-se a um segundo plaqueamento das suspensões em novo meio
BDA, utilizando-se de uma alça de platina. As avaliações do crescimento bacteriano nas
placas foram feitas do 3° ao 7° dia após a repicagem, quanto à presença ou ausência de
colônias bacterianas.

3.6. Preparo de lâminas recobertas com poliestireno

As lâminas de vidro para microscopia foram lavadas com água e
detergente, sendo secas com papel toalha e desengorduradas com álcool 98%. O preparo
da solução de poliestíreno constituiu na fragmentação de 1 placa de Petri de poli estireno
(9 em de diâmetro), a qual foi colocada em frasco de vidro com tampa esmerilhada. Em
seguida, adicionou-se 100 ml de acetato de amila e o frasco foi deixado em repouso por
24 horas. Decorrido este período, procedeu-se a homogeneização do material com um
bastão de vidro. Em seguida, as lâminas foram mergulhadas na solução de acetato de
amila e poli estireno, com o auxílio de uma pinça, e rapidamente retiradas. As lâminas
foram colocadas para secar inclinadas em uma bandeja forrada com papel toalha no
mínimo por 48 horas antes do uso. Todo o processo de preparo das lâminas foi realizado
no interior de uma capela.

3.7. Avaliação da germinação e formação de apressórios in vitro na presença de
preparações de L. edodes

Foram utilizadas 2 lâminas recobertas de poliestireno por tratamento,
onde em cada uma das lâminas foram depositadas 3 gotas com 80 !lI de suspensão de
conidios, (10 2 conídios/ml) de E. turcicum ou C. sublineolum.
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As suspensões de conídios foram preparadas com os diferentes filtrados
de L. edodes, à uma concentração de 20.000 ou 50.000 ppm para E. turcícum e 20.000
ppm para C. sublíneolum. As lâminas contendo E. turcicum foram incubadas à 27°C no
escuro, enquanto que o C. sllblíneolum foi incubado à 21°C e luz negra constante
(comprimento de onda longo), sendo ambos os fungos incubados por um período de 24
horas e as lâminas mantidas em câmara úmida para se evitar a secagem das gotas. Após
este período, procedeu-se a contagem do número de conídios germinados e apressórios
formados, em um total de 6 gotas para cada um dos tratamentos e 100 esporos por gota.

3.8. Determinação de carboidratos (açúcar solúveis) nas diferentes preparações de
L. edodes pelo método de Lever

o conteúdo de açúcares redutores foi determinado pelo método de Lever
(1972), utilizando-se de 0,5 ml das diferentes preparações, mais 1,5 ml de hidrazida do
ácido p-hidroxibenzóico 0,5 M, sendo os resultados obtidos expressos em Ilg de
glicose/ml com base em curva padrão (Figura 2), em um total de 5 tubos por tratamento.
Logo após a colocação do reagente, os tubos foram agitados durante alguns segundos,
sendo em seguida colocados em banho maria à 100°C durante 5 mino Após esta etapa, as
amostras foram resfriadas em água mais gelo e a absorbância determinada à 410 nm.

3.9. Determinação de proteínas nas diferentes preparações de L. edodes
Foi empregado o método de Bradford (1976) para a determinação do
conteúdo de proteínas totais. Foram adicionados 0,2 ml do reagente de Bradford
concentrado a cada 0,8 ml de preparado do fungo. Após 5 min, foi realizada a leitura da
absorbância à 595 nm. A concentração de proteínas de cada amostra foi expressa em
termos de equivalentes Ilg de albumina de soro bovino (ASB) em 0,8 ml de amostra (Ilg
de proteína/O,8 ml), calculada com base em curva padrão de ASB variando de
Ilgl0,8 ml (Figura 3).

°a 25
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3.10. Determinação de

~-glucana

As dosagens de

nas diferentes preparações de L. edodes

~-glucana

foram realizadas no Setor de Bioquímica

Fitopatológica do Instituto Biológico de São Paulo sob a supervisão da Dra . Ema Bach.

3.11. Efeito das preparações de L. edodes no acúmulo de fitoalexinas em mesocótilos
estiolados de sorgo

As sementes de Sorghum bicolor (cv. Brandes) foram embebidas em
água durante 4 horas à temperatura ambiente, sendo a seguir dispostas entre camadas de
papel de filtro previamente umidecidas. Após 5 dias de permanência no escuro, as
plântulas foram expostas a luz por 2 horas para a paralisação da elongação dos
mesocótilos.
Os mesocótilos com a coleoptile foram cortados 0,5 em acima da base e
colocados em tubos de ensaio contendo 3,0 ml das preparações de L. edodes, água
destilada esterilizada, batata dextrose ou suspensão de conídios de C. sublineolum
(2x 10 5 conídios/ml; controle positivo).
Os tubos contendo os mesocótilos foram vedados com plástico Magipack
e mantidos à 25°C sob luz fluorescente, durante 60 horas. Cada repetição era
representada por 5 mesocótilos, sendo realizadas 5 repetições por tratamento.
Para as dosagens de fitoalexinas, procedeu-se a retirada dos mesocótilos
dos tubos de ensaio e a secagem dos mesmos, sendo a parte basal (0,5 em) de cada
mesocótilo cortada e descartada. A partir da base eliminada efetuou-se novo corte à 2,5
em. Esse segmento remanescente de 2,5 em foi cortado em 3 partes proporcionais e
colocado em tubos de ensaio contendo metanol 80% acidificado com 0,1% de HCI (v/v)
(Nicholson et aL, 1988). Os tubos assim preparados foram mantidos em geladeira à 4°C,
para permitir a completa extração dos pigmentos.
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Após 96 horas, o metanol foi coletado com pipeta Pasteur e o acúmulo de
fitoalexinas nos mesocótilos de sorgo, em resposta ao tratamento com as diferentes
preparações de L. edodes, foi avaliado com base na determinação da absorbància à 480
nm, sendo os resultados expressos em At 80nm/grama de tecido fresco (Lopez &
Pascholati, 1992; Nicholson et aI., 1988).

3.12. Efeito das preparações de L. edodes no acúmulo de gliceolina em cotilédones
de soja

Sementes de GlycÍne max (soja) da variedade IAC 8 foram plantadas em
caixas contendo areia esterilizada. Após 17 dias em condição de casa de vegetação,
procedeu-se a coleta dos cotilédones das plântulas emergidas. Os cotilédones foram
lavados com água destilada e enxugados com papel toalha, sendo descartados aqueles
que apresentavam algum tipo de dano.
Nos cotilédones selecionados, efetuou-se um corte de 1 mm de espessura
e 6 mm de diâmetro na superficie inferior dos mesmos. Cada repetição foi constituída de
10 cotilédones dispostos sobre 3 discos de papel de filtro, previamente umidecidos com
água destilada esterilizada, e dispostos em placas de Petri.
Foram aplicadas alíquotas de 75 !lI das diferentes preparações de L.

edodes, água, batata dextrose ou suspensão de células de S. cereviseae (25 mg de
fermento Fleishchmannlml de água destilada, controle positivo) sobre cada um dos
cotilédones, em um total de 5 placas por tratamento.
As placas foram incubadas por 20 horas à 26°C no escuro. Após esse
período, os cotilédones de cada uma das placas foram transferidos para erlenmeyers
contendo 20 ml de água destilada esterilizada e deixados em agitação por 1 hora para a
extração das fitoalexinas. A suspensão aquosa contendo os cotilédones foi filtrada
através de papel de filtro comum, e a absorbância do filtrado determinada à 285 nm
(Ayers et aI., 1976).
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3.13. Efeito das preparações de L. edodes nas interações planta-patógeno

Nos ensaios visando a proteção das plantas, foram somente utilizados os
melhores preparados de L edodes, selecionados com base nos teste realizados in vitro.

3.13.1. Interações sorgo x E. turcicum e C sublineolum

Foram preparados vasos contendo sementes de sorgo cv. Brandes
(susceptível a E. turcicum) e vasos com sorgo cv. Tx-398-B (susceptível a C.
sublineolum). Para cada um dos cultivares foram plantadas 6 sementes por vaso, com
capacidade para 2,5 kg de latossolo vermelho amarelo, sendo que após 15 dias da
germinação procedeu-se o desbaste, deixando-se apenas 3 plantas por vaso.

3.13.1.1. Aplicação das preparações de L. edodes e inoculação dos fungos

Para cada patógeno foram preparados 4 tratamentos, representados por:
água (controle), patógeno (controle), lentinan e filtrado de basidiocarpo, sendo cada
tratamento composto de 5 repetições. Nos ensaios foram utilizadas plantas com 50 dias
de idade, a fase fenológica 14, que corresponde a quarta folha aberta e visível
(Frederiksen, 1991). Para as adubações das plantas, empregou-se 2 gramas de sulfato de
amõnio por vaso, a cada 15 dias.
As plantas de sorgo foram previamente tratadas com as preparações
elicitoras: lentinan e filtrado de basidiocarpo, com o auxílio de um aspersor manual
Brudden de capacidade para 0,5 L. A aspersão dos elicitores foi efetuada na
concentração de 20.000 ppm, em ambas as faces da folha, e em todas as folhas das
plantas dos referidos tratamentos. Foi utilizado um volume médio de 5,5 ml das
preparações por planta, as quais foram aplicadas 48 horas antes da inoculação com os
patógenos.
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Decorrido este período da aplicação dos elicitores, procedeu-se a
inoculação das plantas. A suspensão de esporos (5x10 5 conídios/ml) de E. turcicum foi
aspergida em sorgo Brandes, sobre todas as folhas e plantas do ensaio (exceto controle
água), e incubadas em câmara úmida por 24 horas e condição de escuro. Após este
período, a câmara úmida foi removida e as plantas mantidas em sala de crescimento à
25°C e fotoperíodo de 16 horas.
No caso de C. sublineolllm, suspensões de esporos a concentração de
4

(2,5xl0 conídios/ml) foram inoculadas da mesma forma que para o E. turcicum e as
plantas mantidas em câmara úmida por 24 horas em condição de luz constante. Após
este período, as plantas foram removidas da câmara úmida e levadas para casa de
vegetação à 25°C.

3.13.1.2. Avaliação dos ensaios com E. turcicum e C. sublineo/um
a

A avaliação dos ensaios foi realizada tomando-se a 5 folha de cada uma
das plantas. Para o E. turcicum, a avaliação foi efetuada 45 dias após a inoculação e para
o C. sublineolum a avaliação foi realizada 30 dias após a inoculação das plantas. As
avaliações dos ensaios foram feitas com base nos parâmetros de severidade da doença
nas folhas, sendo que para o E. turcicum foi construída uma escala diagramática para
essa finalidade (Figura 4) e para o C. sublineolum utilizou-se de escala já existente
(Piccinin, 1995).

3.13.2 Interação maracujá x X campestris pv. passijlora
Foram plantadas sementes de Passiflora edulis (maracujá amarelo azedo)
em bandejas plásticas contendo substrato plantmax (Eucatex). Após as mudas atingirem
um tamanho mínimo de 7 cm, as mesmas foram transferidas para vasos com a
capacidade para 2,5 kg. As plantas foram adubadas à cada 15 dias com 2 g de sulfato de
amônio por vaso.
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Após 60 dias do transplante, realizou-se a poda do ápice, removendo-se
as folhas novas e as 5 primeiras folhas (cotiledonares e basais), restando no total 7
folhas. As plantas que apresentassem folhas danificadas eram descartadas.

3.13.2.1. Aplicação das preparações de L. edodes e inoculação da bactéria

Realizada a poda, procedeu-se a aplicação de 8 ml das preparações
elicitoras (na concentração de 20.000 ppm) por planta, representada por: filtrado de
crescimento micelial, lentinan e filtrado de estípe, além do controle água. As
preparações foram aplicadas nas plantas 48 horas antes das inoculações com as
suspensões bacterianas, sendo utilizados 5 vasos por tratamento.
Para as inoculações, utilizou-se de colônias bacterianas com no máximo
3 dias de crescimento em meio NA Preparou-se uma suspensão bacteriana "mãe", a
qual teve

a concentração

ajustada para

35%

de transmitância

à 640 nm

7

(aproximadamente 10 células bacterianas/ml, medidas pela escala de Mc-Farland)
(Piccinin, 1995). A suspensão bacteriana foi aplicada na parte abaxial das folhas, com
auxílio de um frasco tipo spray de 200 ml, aspergindo-se a mesma a uma distância
aproximadamente de 15 cm da superficie a fim de se obter gotículas pequenas
recobrindo toda a extensão das folhas. Após as inoculações, as plantas foram incubadas
em câmara úmida durante 3 dias à 35°C. Decorrido este período, as plantas foram
retiradas da câmara úmida e mantidas em casa de vegetação à mesma temperatura
(Piccinin, 1995).

3.13.2.2. Avaliação dos ensaios com X campestris pv. passiflora

Após 35 dias das inoculações, foram realizadas as avaliações pela
observação de cada uma das folhas respeitando-se as posições relativas das mesmas na
planta. Avaliou-se a incidência de infecções locais e sistêmicas (Píccinin, 1995).
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3.13.3. Interação fumo x vírus do mosaico do fumo (TMV)

Foram plantadas sementes de fumo (Nicotiana tabacum) cv. TNN e cv.
Turkish em bandejas de isopor contendo substrato plantmax (Eucatex). Quando as
plantas apresentavam 60 dias de idade, as mesmas foram transferidas para vasos com
capacidade para 2,5 kg, sendo mantida apenas 1 planta por vaso. As plantas foram
adubadas com 2g de sulfato de amônio por vaso a cada 15 dias.

3.13.3.1 Aplicação das preparações de L. edodes e inoculação do vírus

Quando as plantas apresentavam 5 folhas distendidas, foram feitas as
aplicações dos elicitores em todas as folhas de fumo e em ambos os lados das mesmas, a
um volume de 5,5 ml do elicitor por folha.';) As preparações empregadas foram
representadas por: filtrado de basidiocarpo e lentinan, na concentração de 20.000 ppm,
além de água (controle).
Após 48 horas da aplicação das preparações, as folhas foram inoculadas
com o vírus. Para isso, folhas de fumo Turkish contendo o vírus TMV, as quais
apresentavam sintomas típicos da doença, foram maceradas em almofariz (1 grama de
folha e 2 ml de tampão fosfato pH 7,0 e 0,02 M). Após este procedimento, foi feita a
diluição da amostra inicial em tampão fosfato na proporção de 1: 5.000.
O macerado de folhas diluído, contendo o vírus, foi aplicado na 53 e 6 3
folhas de todas as plantas dos cultivares TNN e Turkish, onde após o polvilhamento de
carborundum sobre as folhas, procedeu-se umidecimento do dedo indicador no
macerado de folhas contendo TMV e em seguida efetuou-se a passagem do mesmo por
toda a extensão da folha de uma única vez. Após a inoculação, as plantas foram
mantidas em casa de vegetação, bem espaçadas uma das outras.
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3.13.3.2. Avaliação dos ensaios com TMV

Para o fumo TNN procedeu-se a avaliação da incidência de lesões locais
na Sa e 6 a folhas de cada planta, pela contagem do número de lesões locais em cada uma
das folhas avaliadas. Neste caso, efetuou-se uma única avaliação, 30 dias após a
inoculação das plantas com o vírus.
Para o fumo cv. Turkish, foram realizadas avaliações aos 15 e 30 dias
após as inoculações, mediante a coleta de duas amostras de cada planta, representadas
por

folhas com sintomas do vírus e próximas ao ponteiro. Estas amostras foram

identificadas e armazenadas em congelador à -20°C, até o momento do uso para a
quantificação das partículas virais.
A quantificação das partículas virais presentes nas folhas foi feita através
do teste de PTA-ELISA, descrito por (Mowat & Dawson, 1987). O teste consistiu na
maceração das amostras individualmente em almofariz, na presença de tampão
carbonato (0,015 M Na2C03 e 0,035 M NaRC0 3, pH 9,6) diluído em tampão fosfato na
proporção de 1:20. Em seguida, foram colocados 100 !lI de cada amostra por "pocinho"
de uma placa de poliestireno (marca Corning), onde para cada amostra foram
preenchidos 2 "pocinhos", correspondendo à duas aferições por amostra, as quais eram
compostas de 10 amostras por tratamento.
As placas foram incubadas por um período de 1,5 horas à 37°C. Em
seguida as placas foram lavadas 3 vezes consecutivamente com PBS Tween (0,0015 M
KH2P04 , 0,14 M NaCI, 0,004 M NaHP04 e 0,003 M KCI). Após a lavagem, as placas
foram batidas contra uma porção de toalhas de papel, a fim de se eliminar gotículas
remanescente do PBS Tween. Nas placas secas, foram então colocados em cada
"pocinho" 100 !lI de antissoro IgG de coelho ("goat anti rabbit") conjugado com
fosfatase alcalina (Sigma A-8025), diluído na proporção de 1:20 em tampão Tris-HCI,
pH 7,2. Após a adição do conjugado, as placas foram incubadas por 1,5 hora à 37°C,
sendo que decorrido este período, procedeu-se novamente a lavagem com PBS Tween e
secagem das placas.
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Finalmente adicionou-se 100 !-lI de p-fosfato de nitrofenil (Sigma N9389) diluído em tampão fosfato à 10% (pH 9,8) na proporção de 1mglml. As placas
foram incubadas no escuro durante 2 horas. Após este período, foram efetuadas as
leituras de absorbância do material contido em cada um dos "pocinhos", (leitor de Elisa
Metertech L 960), à 405 nm.

3.14. Análise estatística

Para todos os ensaios empregou-se a análise de variância seguida de teste
de Tukey a de 1% de significância sendo os dados analisados com o uso do programa
Sanest.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Efeito das preparações das diferentes partes do cogumelo L. edodes, secas ou
congeladas, sobre o crescimento micelial e esporulação de E. turcicum

Inicialmente, foram realizados testes exploratórios visando verificar a
existência de algum efeito do L. edodes sobre o crescimento micelial e esporulação de E
turcicum, bem como avaliação de diferentes concentrações dos extratos e método de
armazenamento dos basidiocarpos, visto que os mesmos apresentam um curto período
de conservação, por volta de 14 dias como produto fresco. Assim, para manter um
padrão dos basidiocarpos utilizados durante os ensaios, foi necessário a escolha de um
método de preservação dos mesmos, entre os quais o congelamento ou a secagem.
Deste modo, as Tabelas 1 e 2 apresentam os resultados obtidos nos testes
de armazenamento dos basidiocarpos, bem como da avaliação do efeito da concentração
dos filtrados obtidos das diferentes partes do basidiocarpo (píleo e estípe) sobre o E
turcÍcum. Pode-se observar que tanto o filtrado de píleo como de estípe em
concentrações superiores a 10.000 ppm apresentam efeito inibitório do crescimento
micelial e esporulação de E turcÍcum. O uso de basidiocarpos congelados ou secos não
alterou a inibição do crescimento micelial ou esporulação do patógeno, porém ocorreu
um aumento na esporulação, quando o mesmo foi submetido a concentrações de 100 e
1.000 ppm dos filtrados.
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Tabela 1. Efeito do filtrado de diferentes partes do cogumelo L. edodes (píleo e estípe),

N

o-

5,7xl0

2,2x]()3

0

1.000 pptn

10. 000 ppm

20.000 ppm

Aa

Aa

l3

Bb

c

Dd

3

O

O,5x I0.1

5,lx10

6,3x10

3

2,2x IOI

Estípe

Aa

Aa

Ub

Cc

Dd

3

3

0

O,5x 10

5,lx10

5,4x10

3

2,2xlO.l

Píleo

Aa

Aa

**

Bb

Cc

Dd

3

O

O,5x IO'

5,lx10

5,3x10

3

2,2x I01

Estípe

Basdidiocarpo seco

Aa

Aa

Bb

Cc

Dd

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%.

Letras *maiúsculas expressam diferenças entre os tratamentos e as **minúsculas dentro dos mesmos tratamentos.

3

8,7x10

3

2,2x 10\

IOOppm

Controle

Tratamcntos· Pílcl)

Basidiocarpo congelado

Esporulação (conídios/ml)

secas ou congeladas, sobre a esporulação de E. turcicum.

Tabela 2. Efeito do filtrado de diferentes partes do cogumelo L. edodes (píleo e estípe),
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Este resultado pode ser atribuído ao possível efeito nutricional dos
filtrados do basidiocarpo, visto que o cogumelo shiitake é rico em proteínas, açúcares.
minerais como cálcio, ferro, fósforo e potássio, vitamina D e completo nas do vitaminas
do complexo B (Pryzybylowics & Donoghue, 1990). De acordo com Blakeman &
Fokonema (1982) a inibição da germinação e esporulação de microrganismos é
diretamente influenciada pela competição por nutrientes, onde em ambientes com maior
disponibilidade de nutrientes os processos de germinação e esporulação tendem a ser
estímulados, suportando assim esta hipótese.
Para as concentrações de 10.000 e 20.000 ppm dos filtrados, apesar de
ser observada uma redução do crescimento micelial de E. turcicum, não houve a morte
do fungo, ocorrendo apenas um efeito de redução do crescimento micelial do E.
turcicum (Tabela 1). Os resultados encontrados assemelham-se aos obtidos por
Takazawa et aL (1982) onde os autores isolaram um potente inibidor de crescimento
fúngico à partir de basidiocarpos desidratados do shiitake, porém de natureza
fungistática. Na mesma linha, Paccola (1997) e Maki (1999) também demonstraram a
presença de substâncias fungistáticas presentes em L. edodes quando aplicadas in vitro
na presença de C albicans.
Foi observada uma redução na esporulação, a partir da concentração de
10.000 ppm (Tabela 2), sendo que na concentração de 20.000 ppm observa-se a inibição
total da esporulação. Esse fato provavelmente é devido ao aumento da concentração de
substâncias inibidoras, suplantando um possível efeito nutricionaL
Com base nos resultados obtidos, não foi observada nenhuma diferença
significativa no uso dos filtrados de píleo ou estípe, bem como de filtrados oriundos de
cogumelo congelado ou seco. Desta forma, optou-se pelo uso do basidiocarpo seco nos
demais ensaios, devido à maior facilidade no manuseio do mesmo em relação ao
congelado.
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4.2. Efeito das preparações do basidiocarpo seco de L. edodes sobre o crescimento
micelial e esporulação de E. turcicum e C. sublineo/um e sobre a multiplicação da
bactéria X. campestris pv. passiflora

Podemos observar pelas Tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 e Figura 5, os ensaios
realizados com os filtrados de basidiocarpo, píleo e estípe de L. edodes, onde foram
analisados os efeitos dos mesmos em diferentes concentrações, sobre o crescimento
micelial e esporulação de E. turcícum e C. sublineolum, e multiplicação de X campestris
pv. pass!flora.
Nas Tabela 3 e 4 podemos observar que tanto para o crescimento micelial
quanto para a esporulação, de E. turcícum, não foram observadas diferenças entre os
diferentes filtrados, além de que na concentração de 20.000 ppm foi obtida a inibição
completa da esporulação do patógeno, como já observado anteriormente (Tabela 2). Nas
Tabelas 5 e 6, referentes ao C. sublineolum, observamos resultados um pouco diferentes
dos obtidos para o E. turcicum.
Na Tabela 5, temos que para maiores concentrações dos filtrados,
ocorreram reduções crescentes do desenvolvimento micelial de C. sublineolum, assim
como o observado para E. turcicum, em concordância ao observado por Piccinin &
Pascholati (1997). Por sua vez, na Tabela 6 observamos um aumento da esporulação do
fungo nos tratamentos com 100 e l.000 pm dos filtrados e uma redução da esporulação
nas concentrações de 10.000 e 20.000 ppm, porém não ocorrendo a inibição completa da
mesma, como foi observado para o E. turcicllm.
Estas diferenças entre E. fllrcicum e C sublineolum no tocante à
esporulação, talvez possam ser explicadas pela maior ou menor sensibilidade dos
patógenos aos filtrados das diferentes preparações do basidiocarpo ou ainda devido a
fatores, como a maior capacidade de esporulação do C. sublineolum em relação ao E.
turcicum, semelhante ao que ocorre para a resistência a fungicidas, onde quanto maior a

esporulação, maiores as chances de sobrevivência do patógeno, ou ainda devido a
fatores naturais de resistência dos patógenos aos filtrados (Tokeshi, 1991).
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Tabela 4. Efeito do filtrado de diferentes preparações e concentrações do cogumelo
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Tabela 5. Efeito do filtrado de diferentes preparações e concentrações do cogumelo
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Tabela 6. Efeito do filtrado de diferentes preparações e concentrações do cogumelo
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Pode-se observar pelas Tabelas 3, 4, 5 e 6 que não ocorreram diferenças
significativas entre os diferentes filtrados (basidiocarpo, píleo e estípe)_ dentro do
mesmo tratamento, para os fungos E. turcicum e C. sublineolum, tanto na redução do
crescimento micelial e a esporulação, exceto na Tabela 6 onde a estípe apresentou maior
redução da esporulação em relação aos demais filtrados, quando utilizada na
concentração de 20.000 ppm.
Porém devido à pequena quantidade de estípe produzida pelo shiitake,
em torno de 23,35% do total do basidiocarpo seco, e devido à pequena diferença
numérica existente entre os resultados, apesar de os resultados serem estatisticamente
diferentes, optou-se pelo uso de filtrados do basidiocarpo seco, nos ensaios com
fitopatógenos mngicos ao invés dos filtrados de estípe, ou píleo, visando facilitar o
preparo de maiores volumes do filtrado para os experimentos com plantas.
Na Tabela 7 podemos observar que para a bactéria X campestris pv.
passiflora, os filtrados das diferentes preparações de L. edodes atuaram estimulando o
crescimento bacteriano (menores valores de transmitância), em desacordo aos resultados
obtidos por Hirasawa et aI. (1999).
Esse efeito estimulador do crescimento bacteriano, talvez possa ser
explicado devido a concentração de vitaminas do complexo B e proteínas existentes no
basidiocarpo e possivelmente nos diferentes filtrados (Pryzybylowics & Donoghue,
1990) visto estas substâncias serem essenciais ao crescimento das bactérias e poderem
atuar estimulando a multiplicação das mesmas (Blakeman & Fokkema, 1982).
Uma outra hipótese é a possibilidade dos compostos presentes no extrato
aquoso do basidiocarpo serem termolábeis, como já demonstrado por Hirasawa et aI.
(1999). Durante o processo de incorporação dos mesmos ao meio de cultura ainda
quente, poderia ter ocorrido a perda da propriedade anti-bacteriana em função de calor.
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4.3. Efeito da autocIavagem e congelamento das preparações de basidiocarpo seco
de L. edodes, na concentração de 20.000 ppm, sobre o crescimento micelial e
esporulação de E. turcicum e C. sublineo/um
Pelos resultados obtidos nas Tabelas 8 e 9 observamos que quando os
filtrados de basidiocarpo foram autoclavados (filtrado autoclavado de basidiocarpo), os
mesmos sofreram alteração na capacidade de redução do crescimento micelial e
esporulação de E. turcicum e C. sllblineolum, indicando assim a uma possível atividade
antifúngica de natureza termolábil, de acordo com o observado por Maki (1999)
utilizando de preparações de shiítake para o controle de Helminthosporium. Porém,
apesar da perda de atividade deste filtrado após a autoclavagem, os resultados
observados na redução do crescimento micelial e esporulação, dos patógenos de E.

turcicum e C. sublineolum (Tabelas 8 e 9), são melhores estatisticamente que os
resultados obtidos no controle. O que nos leva à hipótese de que a substância
antimicrobiana presente no filtrado não foi totalmente inativada durante a autoclavagem,
ou então, que a temperatura de inativação do mesmo está próxima a temperatura de
autoclavagem. Considerando que a temperatura utilizada na autoclavagem estivesse
próxima ao ponto de inativação térmica da substância antimicrobiana, seria possível a
ocorrência de uma destruição parcial da mesma, ocasionando um menor controle dos
microrganismos testados, em comparação ao mesmo filtrado sem a autoclavagem
(filtrado de basidiocarpo).
Entretanto a eficiência do filtrado de basidiocarpo autoclavado é
questionável (Tabelas 8 e 9), visto que o referido filtrado apresentou melhor eficiência
no controle do crescimento micelial de E. tllrcicum e C. sublineolum e melhor controle
da esporulação de C. sublineolum, em relação aos demais tratamentos, em desacordo ao
obtido para o filtrado autoclavado de basidiocarpo. Neste caso, deve-se lembrar que, o
filtrado de basidiocarpo autoclavado, foi preparado autoclavando-se o basidiocarpo do
shiítake, e o filtrado autoclavado de basidiocarpo, foi preparado mediante a
autoclavagem do filtrado de basidiocarpo. Deste modo, o basidiocarpo poderia ter
atuado como um isolante térmico da substância presente no cogumelo, protegendo-a de
um aquecimento excessivo.
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Esta hipótese pode ser confirmada pela Tabela 10, onde o filtrado de
basidiocarpo autoclavado, quando submetido a nova autoclavagem perde parcialmente o
efeito no controle do crescimento micelial. E observando-se novamente a Tabela 2,
temos que quando píleo e estípe foram submetidos ao congelamento, os mesmos
preservaram o efeito antimicrobiano de seus filtrados. Porém, quando observamos a
Tabela 10, temos que o filtrado de basidiocarpo após o congelamento perde seu efeito na
redução do crescimento micelial e esporulação de E. turcÍcum. Reforçando assim a
hipótese de termo proteção conferida pelo basidiocarpo.
A a maior eficiência do filtrado de basidiocarpo autoclavado no controle
do crescimento micelial, observado nas Tabelas 8, 9 elO em relação aos demais
tratamentos não está esclarecida, pois era esperado que o mesmo tivesse ação
semelhante ao filtrado de basidiocarpo e não superior ao mesmo, caso não ocorresse
inativação térmica das substâncias antimicrobianas. Uma das hipóteses para justificar
esse fato seria o aumento da solubilidade da substância antimicrobiana presente no
basidiocarpo, quando o mesmo é submetido à autoclavagem. Desta forma, essa
o

substância estaria em concentração superior no filtrado de basidiocarpo autoclavado, em
relação aos demais filtrados. Assim sendo, teríamos um maior controle do crescimento
micelial e esporulação dos fitopatógenos testados, mesmo com a inativação térmica
parcial da substância antimicrobiana do filtrado.
Observando-se a Tabela 10, encontramos que o filtrado de basidiocarpo
autoclavado perde o efeito no controle do crescimento micelial de E. turCÍcum quando
submetido à nova autoclavagem, indicando que a natureza do filtrado é do tipo
termolábil. A esporulação do fungo para o mesmo tratamento, no entanto continua sendo
zero, o que leva a hipótese da presença de 2 grupos de compostos, um termolábil
atuando sobre o crescimento micelial e outro termo resistente, reduzindo a esporulação
(Tabela 10). No entanto a hipótese apresentada não consegue explicar o porquê da
diferença na esporulação entre o filtrado de basidiocarpo autocIavado e demais filtrados
(Tabela 8).
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Deste modo voltamos à hipótese anteriormente levantada sobre um
possível ponto de inativação térmica das substâncias antimicrobianas próximo à
temperatura de autoclavagem, onde pode-se propor a hipótese de que a substância
inibidora do crescimento micelial apresenta uma maior sensibilidade ao calor em relação
à inibidora da esporulação.

Observando-se a Tabela 11, podemos levantar uma nova hipótese, a de
que a autocIavagem do basidiocarpo seria responsável pela liberação de algum outro
produto antibiótico, insolúvel em água. Porém no tratamento com a mistura dos filtrados
de basidiocarpo e basidiocarpo autocIavado, eram esperadas diferenças significativas
entre os demais tratamentos, pois esperava-se um resultado intermediário entre filtrado
de basidiocarpo e filtrado de basidiocarpo autoclavado, contudo isto não foi observado.
Descartando praticamente a hipótese de liberação de uma nova substância durante a
autocIavagem.
Através da Tabela 11 pode-se observar também as substâncias presentes
nos filtrados de basidiocarpo, apesar de serem termolábeisnão são destruídas a baixa
temperatura de incorporação dos filtrados ao meio de cultura, que está por volta de
45°C. Deste modo, reforça a hipótese de que as substâncias presentes no cogumelo
comecem a ser inativadas em temperaturas mais elevadas. Além da hipótese da
interferência do corpo de frutificação atuando como um termo protetor.

4.4. Efeito das preparações de L. edodes e do aquecimento dos mesmos à 45°C,
sobre a multiplicação de X campestris pv. passiflora

Apesar dos resultados iniciais de incorporação dos filtrados de L. edodes
em melO de cultura não apresentarem efeito acentuado sobre a multiplicação de X
campestris pv. passiflora (Tabela 7), novos ensaios foram conduzidos visando
comprovar se a temperatura de incorporação dos filtrados do basidiocarpo ao melO
fundente poderia estar atuando negativamente sobre o controle das bactérias, inativando
os filtrados.

3,2

Filtrado autoclavado de basidiocarpo

50% Filtrado de basidiocarpo + 50%
Filtrado de basidiocarpo autoclavado

Bb

Bb

Bb

3,2

3,2

3,2

8,8

Aa

Bb

Bb

Bb

Crescimento
micelial (em)

O

o

o

2,5:..:10 1 A a

Esporulação
(conídios/ml)

Bb

Bb

Bb

Bb

Aplicado sobre o meio de cultura*

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%.

*Letras maiúsculas expressam diferenças dentro do mesmo tratamento e as minúsculas entre os tratamentos.

O

O

Bb

3,1

Filtrado de basidiocarpo

Bb

O

Bb

3, I

Aa

2,5xI04

8,8

Controle

Aa

Esporulação
(conídios/ml)

Tratamentos

Crescimento
micelial (em)

Incorporado ao meio de cultura*

concentração de 20.000 ppm, sobre o crescimento micelial e esporulação de E. turcicum.

Tabela 11. Uso de diferentes combinações e modos de incorporação in vitro dos preparados de L. edodes, na

--.l
<Xl
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Os ensaios foram realizados em tubos de ensaio contendo as suspensões
bacterianas mais os diferentes filtrados. Foram realizados ensaios preliminares visando o
desenvolvimento de metodologia de incorporação a frio dos filtrados de L edodes para o
controle de X campestris pv. passiflora. Para tanto, foram preparados tubos de ensaio
contendo água ou meio líquido batata dextrose, mais suspensão bacteriana. Após 24
horas, foi observado que não existiam diferenças estatísticas entre os tratamentos água e
BD, mais suspensão bacteriana.
Porém, quando adicionou-se o filtrado de estípe nos tubos contendo água
ou meio batata dextrose, mais suspensão bacteriana, observou-se que no tratamento com
o filtrado de estípe mais o meio batata dextrose e suspensão bacteriana, a multiplicação
bacteriana foi superior estatisticamente a todos os demais tratamentos, inclusive ao
tratamento contendo meio batata dextrose e suspensão bacteriana. Deste modo, pode ser
observada uma ação sinergística entre o meio de cultura, mais o filtrado de estípe do L

edodes, o que provavelmente pode ter

ocasionada devido a uma complementação

nutricional do meio de cultura com o preparado do basidiocarpo.
Com base no exposto, optou-se pela realização de todos estes ensaios em
tubos de ensaio, utilizando-se da suspensão bacteriana preparada em água mais os
preparados de L edodes. Pela Tabela 12 e Figura 6, podemos observar que os filtrados de
basidiocarpo, píleo e estípe reduzem a multiplicação das bactérias quando incorporados
em água e não aquecidos. Verificou-se, também, que o efeito dos filtrados de
basidiocarpo e píleo são do tipo bacteriostáticos, pOIS as bactérias atrasavam o
crescimento, porém voltavam a crescer no mesmo meio de cultura após algum tempo, e
o filtrado de estípe bactericida, pois mesmo com o preparo de novas repicagens a partir
deste tratamento para novo meio BDA, não foi observado crescimento bacteriano,
indicando a morte da bactérias.
Após um leve aquecimento à

45°C, os filtrados perdem o efeito. O

filtrado de estípe passou de bactericida a bacteriostático, enquanto que ocorreu a perda
da eficiência no controle das bactérias para os filtrados de píleo e basidiocarpo (Tabela
12).
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Tabela 12. Efeito de diferentes filtrados de L. edodes, a concentração de
20.000ppm, e do aquecimento dos mesmos à 45°C, sobre a
multiplicação de X campestris pv passiflora.

Tratamentos
Controle
Batata dextrose
Filtrado de basidiocarpo
Filtrado de basidiocarpo aquecido
Filtrado de píleo
Filtrado de píleo aquecido
Filtrado de estípe
Filtrado de estípe aquecida

Multiplicação
(% Transmitância à 640 nm)*
0,8
C
~8
C
84.6
A
1,5
C
85,6
A
24,0
B
92,5
A
86,8
A

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%
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Hirasawa et aI. (1999) encontraram que os filtrados de L. edodes solúveis
em água e com efeito antibacteriano eram termolábeis a partir de pequeno aquecimentos.
Estes resultados demonstraram que a metodologia de incorporação de preparados de L.
edodes em meio de cultura (Tabela 7) não são adequados para este tipo de ensaio.

4.5. Efeito do tempo de armazenamento das preparações de basidiocarpo de L.
edodes em geladeira, e seu efeito no crescimento micelial e esporulação de E.
turcicum

Com o objetivo de se armazenar os preparados de basidiocarpo, foi
realizado um ensaio visando a manutenção do material em geladeira, durante um período
de 120 dias. Embora o congelamento das preparações tenha sido inviável (Tabela 10), os
resultados obtidos pelo armazenamento em geladeira, evidenciam que não existem
diferenças no crescimento micelial e esporulação de E. turciclIm, quando da utilização
de filtrados de basidiocarpo de L. edodes recém preparados em comparação a aqueles
mantidos sob refrigeração à 4°C por um período de 120 dias (Tabela 13).
Deste modo, foi possível o preparo de grandes volumes de filtrado, para
cada uma das diferentes preparações, e padronização dos ensaios, bem a repetição dos
mesmos com preparações semelhantes, reduzindo possíveis diferenças ou erros
metodológicos.

4.6. Efeito dos filtrados de crescimento micelial de L. edodes sobre o crescimento e
esporulação de E. turcicum e C. sublineolum e multiplicação de X. campestris pv.
passiflora

o efeito dos filtrados obtidos do meio líquido de crescimento micelial do
cogumelo shiitake foram testados contra os patógenos E. tllrciclIm, C. sllblineollllJl e X
campestris pv. passiflora, sendo os resultados podem ser observados nas Tabelas 14, 15,

16e17.

B

B

4,3

A

4,1

8,8

Crescimento micelial (cm)*

O
O

2,5xl0 4

A

Esporulação
(conídios/ml)*

I~~ tlfrcicum.

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%

Controle
Filtrado armazenado 120 dias em geladeira
Filtrado sem armazenamento

Tratamentos

geladeira no crescimento micelial e esporulação de

Tabela 13. Efeito do armazenamento do filtrado de basidiocarpo de L. edodes em

B
B

00
N

C
D

Esporulação
(conídios/ml)*
4
4xl0
A
4
3,2x10
A
4
2,3x10
B
4
1,5x10
B
O
C

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%.

B
B

8,8
8,6
8,5
1,2
0,5

Controle
]00 ppm
1.000 ppm
10.000 ppm
20.000 Qpm

A
A

Crescimento micelial (cm)*

Tratamentos

turcicum.

em diferentes concentrações, sobre o crescimento micelial e esporulação de E.

Tabela 14. Efeito do filtrado do meio líquido utilizado para o crescimento micelial de L. edodes,

w

00

Esporulação
(conídios/ml)*
6
3,7xl0
A
3,5xI0(,
A
6
3,4xl0
A
6
3,2x10
A
6
3,lxl0
A
4
3,7x10
B

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%.

O

A
A

8,5
8,3
7,8
7,1
3,5

C

A

8,5

Controle
100 ppm
1.000 ppm
10.000 ppm
20.000 ppm
40.000 ppm

B

Crescimento micelial (cm)*

Tratamentos

SlI b!ineo!unl.

em diferentes concentrações, sobre o crescimento micelial e esporulação de C.

Tabela 15. Efeito do filtrado do meio líquido utilizado para o crescimento micelial de L. edodes,

~

00

B
B
B

~83
~77

~80

B

A

O,M

~~

Multiplicação (% de
Transmitância à 640 nm)*

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%

Controle
100 ppm
1.000 ppm
10,000 ppm
20.000 ppm

Tratamentos

diferentes concentrações, sobre a multiplicação de X campestris pv, pass[flora.

Tabela 16. Efeito do filtrado do meio líquido utilizado para o crescimento micelial de L. edodes, em

v.

00

Tratamentos

Multiplicação (% deTransmitância
à 640 nrn)*
1,0
B
92,8
A
5,7
B
1,2
B

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%

Controle
Filtrado de crescimento micelial
Filtrado aquecido
Batata Dextrose

passiflora.

mesmo à 45°C, em diferentes concentrações, sobre a multiplicação de X campestris pv.

Tabela 17. Efeito do meio líquido utilizado para o crescimento micelial de L. edodes, e aquecimento do

00
0\
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Observando-se a Tabela 14, temos que o filtrado de crescimento micelial
de L. edodes ocasionou uma redução do crescimento micelial e inibição completa da
esporulação do patógeno E. {urcicum, exercendo inclusive um efeito fungicida sobre o
patógeno e não apenas fungistático como as demais preparações de L. edodes. Contudo,
este mesmo filtrado de crescimento micelial quando utilizado com C. sublineolum, não
apresentou redução do crescimento mícelial e da esporulação fungicas (Tabela 15). O
efeito do filtrado somente foi possível de ser observado em concentrações de 40.000
ppm (Tabela 15 e Figura 7), além de que o efeito exercido sobre o patógeno foi do tipo
fungistático, (com redução do crescimento micelial e espoprulação e retomada do
crescimento normal e esporulação quando colocado em meio BDA). Esses resultados
demonstram que o filtrado de crescimento micelial tem efeito variável conforme o fungo
utilizado, assim como já demonstrado para os demais filtrados obtidos de basídiocarpo
de L. edodes.
Na Tabela 16 podemos observar que apesar de todas as concentrações do
filtrado de crescimento micelial serem estatisticamente melhores que o controle, para a
redução da multiplicação da bactéria X campestris pv. passiflora, estes resultados são
pouco expressívos visto que, estes valores de transmitância indicam a presença de
muitas células bacterianas.
Porém, na Tabela 17 podemos observar que o filtrado de crescimento
micelial

quando

adicionado

sem

aquecimento,

apresentou

efeito

bactericida,

concordando com os resultados obtidos por Pacumbaba (1999) usando filtrados de
crescimento micelial, obtidos de substrato de cultivo do cogumelo shiitake, no controle
das bactérias fitopatogenicas P. solanacearum e X campestris pv. vesicatoría.
No entanto, com o aquecimento do filtrado de crescimento micelial à
45°C, o efeito foi completamente perdido, indicando que o mesmo é termolábil, a baixas
temperaturas de aquecimento. Esses resultados diferem em parte dos resultados obtidos
por Hirasawa et a!. (1999) que verificaram a presença de substâncias do tipo termolábil
para os extratos aquosos do cogumelo, porém o efeito destes extratos foram apenas
bacteriostáticos e não bactericidas como os encontrados (sem crescimento bacteriano
após a repicagem para meio BDA).
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Deve-se lembrar que Hirasawa et aI. (1999) utilizaram bactérias
causadoras de infecções bucais, o que pode gerar esta discrepâncias com relação ao
efeito bactericida ou bacteriostático dos filtrados.
Bianco (1981) relatou que o L. edodes possui substâncias com elevada
atividade antibiótica a bactérias gram positivas e negativas, e sugeriu que uma das
principais substâncias antibacterianas produzidas pelo cogumelo é a cortinelina. Por sua
vez, Hobbs (1996) e Komemushi (1996) na mesma linha, encontraram outra substância
de efeito antibacteriano, a eritadenina ou lentinacin, que difere da cortinelina, pois a
mesma é obtida através de extração etanólica.

4.7. Efeito do lentinan sobre a multiplicação de X campestris pv. passiflora.

Devido à pequena quantidade de lentinan disponível, foram realizados
testes apenas com a dosagem de 20.000 ppm do produto, a fim de se verificar a
existência de efeito do mesmo sobre a multiplicação de X. campestris pv. passiflora.
Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 18, onde é
evidente a inexistência de efeito do lentinan sobre a X campestris pv. passiflora. Com
base na literatura, era esperado que o lentinan atuasse diretamente no controle
bacteriano, conforme descrito por Jong & Birminghan (1993) os quais citam que o
lentinan exerceu controle sobre Pseudomonas aureaginosa, Klebsiella pneumonia e

Escherichia cob.
Porém visto que as bactérias não serem fitopatogênicas, essa poderia ser
a causa desta diferença nos resultados. Por outro lado, Kanai et aI. (1980) e Suzuki et .al
(1994) citam o lentinan como um potencializador ou ativador do sistema de defesa em
humanos, podendo-se pressupor que o mesmo não age diretamente sobre o
microrganismo, mas induz a uma resposta imune (Suzuki et a!., 1979).
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Tabela 18. Efeito do lentinan, na concentração de 20.000 ppm,
sobre a multiplicação de X campestris pv. passiflora.

Tratamentos
Controle
Lentinan

Multiplicação (% de
Transmitância à 640 nrn)*
0,92
A
0,89
A

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significància de 1%
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Com base nestas informações, os resultados obtidos com X c. campestris
pv. pass(flara, estariam dentro do esperado, ou seja o lentinan não atuaria diretamente
sobre o microrganismo. E com relação à possibilidade do lentinan ser termolábil,
podemos concluir que devido à natureza da molécula, esta hipótese pode ser descartada.
O lentinan trata-se de uma 13-1,6 glucana helicoidal, com ramificações 13-1,6 e 13-1,3
piranosídeo, de alto peso molecular, onde apenas existem açúcares na molécula, o que a
torna bastante tolerante ao aquecimento, sem a ocorrência de mudanças em sua estrutura
(Ikekawa, 1969; Jones; Wasser & Weíss, 1999).

4.8. Efeito de diferentes preparações de L. edodes na germinação de conídios e
formação de apressórios por E. turcicum e C sublineolum em lâminas recobertas
com poliestireno

Podemos observar na Tabela 19, que as preparações do cogumelo L.

edades inibiram ou reduziram a formação de apressório, apesar da baixa taxa de
formação dos mesmos no controle.
Porém é possível verificar algumas diferenças em relação ao número de
conídios germinados, sendo que as maiores reduções foram observadas nos tratamentos
filtrado de basidiocarpo, filtrado de basidiocarpo autoclavado, filtrado de píleo e filtrado
de estípe. Esses tratamentos também apresentaram um bom controle do crescimento
micelial in vitra de E. turcicul11, conforme já discutido (Tabelas 1,2,3,4 e 8).
Para o lentinan, não era esperada a observação de efeitos sobre a
germinação dos conídios de E. turcicul11, pois como citado anteriormente, o lentinan é
tido como um ativador do sistema de defesa humano (Kanai et al., 1980; Suzuki et al.,
1994). Além disso, na literatura, inexistem citações sobre a ação do lentinan sobre
fungos e em especial os fitopatogênicos.
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9,5
4,5
B
B
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B
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*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%.

A

C
95 A
C 10,2
C
C 10,2
C
7,0
C
C
B
A
58,5
A
91,5 A
A
100,0 A
58,2
B
B

A

50.000 ppm

Germinação (%)*
20.000 ppm

Controle
81,7
Filtrado de basidiocarpo
10,7
Filtrado autoclavado de basidiocarpo 92,5
Filtrado de basidiocarpo autoclavado 11,2
Filtrado de píleo
13,0
17,5
Filtrado de estípe
88,5
Filtrado de crescimento micelial
Filtrado de micélio macerado
81,0
Batata dextrose (BD)
100,0
Lentinan
50,7

Tratamentos

recobertas de poliestireno.

sobre a germinação de conídios e formação de apressórios por E. turcicum em lâminas

Tabela 19. Efeito de diferentes preparações de L. edodes nas concentrações de 20.000 e 50.000 ppm,

\O

.......
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Com respeito ao filtrado de crescimento micelial, esperava-se que o
mesmo tivesse algum efeito significativo no controle de E. turcícum, visto que os
ensaios visando a redução do crescimento micelial foram bastante expressivos (Tabela
14). No entanto, as atividades de crescimento micelial e germinação de esporos são
fatores independentes e portanto passíveis de exibirem essas diferenças.
Pela observação da Tabela 19, temos que o filtrado de crescimento
micelíal apresentou um pequeno efeito na redução da germinação de conídios de E.

turcicum, quando do aumento da concentração do filtrado. Esse resultado indica a
possibilidade de existir algum componente no filtrado de crescimento micelial capaz de
alterar a germinação de esporos, porém o mesmo encontra-se em baixa concentração ou
exibir baixa atividade inibitória.
Na Tabela 20 observa-se que a inibição da germinação de esporos foi
total para o filtrado de basídiocarpo, do mesmo modo observado na Tabela 19, além dos
tratamentos filtrado de píleo e estípe. Observa-se também na Tabela 20 que os
tratamentos filtrado de crescimento micelial e lentínan apresentaram um bom efeito
inibidor da germinação de conídios, porém ocasionaram um estímulo da formação de
apressórios, limitando assim, o uso destas preparações para o controle de C.

sublineolum.
A formação de apressórios de C. sublineolum (Tabela 20) foi inibida
totalmente com os filtrados de basidiocarpo, filtrado de basidiocarpo autoclavado,
filtrado de píleo, filtrado de estipe e filtrado de micélio macerado. No entanto para as
preparações de filtrado de basidiocarpo autoclavado e filtrado de micélio macerado
observa-se também um estímulo na germinação de esporos (Tabela 20). Porém, apesar
destes resultados, é possível o aproveitamento destas preparações no controle de C.

sublineolum, visto que a germinação de conídios deste patógeno apresenta-se
desuniforme, e uma vez os conídios germinados, ocorre uma rápida formação de
apressórios, os quais são bastante resistentes a variações do clima e a produtos químicos
como os fungicidas (Nicholson, 1992).
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Tabela 20. Efeito de diferentes preparações de L. edodes à concentração de 20.000
ppm, sobre a germinação de conídios e formação de apressórios por C.

sublineolum em lâminas recobertas de poliestireno.

Tratamentos
Controle
Filtrado de basidiocarpo
Filtrado autocIavado de basidiocarpo
Filtrado de basidiocarpo autocIavado
Filtrado de píleo
Filtrado de estípe
Filtrado de crescimento micelial
Filtrado de micélio macerado
Batata dextrose (BD)
Lentinan

Germinação (%)*
33,0
O
70,0
59,0
O
O
18,7
95,5
16,7
9,5

C
B
B

A

Apressórios (%)*

35,0
O
E
18,5
O
O
E
O
E
77,5 A
D

°

80,0 A
D
B
D E 54,7

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%.

C
E
D
E
E
E
E
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Deste modo, se fosse encontrada alguma substância capaz de induzir uma
germinação uniforme dos conídios, sem a formação de apressórios, teríamos maiores
chances no controle do patógeno, e em sua fase mais vulnerável, que corresponde ao
crescimento micelial. Assim sendo, o filtrado de basidiocarpo autoclavado e o filtrado de
micélio macerado (Tabela 20) poderiam ser produtos potenciais para o estímulo da
germinação de conídios de C. sublineo/unl e seu posterior controle.

4.9. Dosagens de fitoalexinas em mesocótilos de sorgo e cotilédones de soja

Na Tabela 21 pode-se observar que o acúmulo de fitoalexinas foi pouco
expressivo em relação ao controle positivo, embora os filtrados de basidiocarpo, píleo e
estípe terem elicitado uma quantidade razoável de fitoalexinas em relação ao controle
(água). Porém, os resultados obtidos com os filtrados de crescimento micelial e micélio
macerado ficam sob suspeita, devido ao efeito do meio de cultura batata dextrose (BD).
Apesar das sucessivas lavagens em água destilada do micélio, ainda resta a dúvida se o
efeito elicitor não foi devido a algum componente remanescente do meio de cultura. O
C. sublilleolunl presente neste ensaio serviu como controle positivo, indicando que o

experimento foi conduzido de maneira adequada e as baixas concentrações obtidas não
foram devidas a problemas experimentais.
Por sua, vez as dosagens de gliceolina podem ser observadas na Tabela
22, os diferentes preparados induziram o acúmulo de gliceolina, porém em menor escala
quando comparados ao tratamento com S. cereviseae, o qual serviu como um controle
positivo. Os tratamentos filtrado de basidiocarpo, filtrado autoclavado de basidiocarpo,
filtrado de basidiocarpo autoclavado e filtrado de estipe foram os que induziram o maior
acúmulo de gliceolina. Porém, para os tratamentos filtrado de crescimento micelial e
filtrado de micélio macerado, temos as mesmas dúvidas ocorridas com as fitoalexinas de
sorgo, onde podemos ter uma possível interferência do BD nas preparações.
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Tabela 21. Dosagem de fitoalexinas em mesocótilos de sorgo Brandes após

o tratamento com diferentes preparações de L. edodes medidos
à 480 nm de absorbância.

Abs48omn/grama de
tecido fresco**
Controle
0,7
B
Filtrado de basidiocarpo
1,1
A
B
Filtrado autoclavado de basidiocarpo
0,6
B
Filtrado de basidiocarpo autoclavado
0,5
B
Filtrado de píleo
1,4
B
A
A
Filtrado de estípe
1
B
A
Filtrado de crescimento micelial
1,4
B
A
Filtrado de micélio macerado
2
B
A
Batata dextrose
2,7
Lentinan
0,6
B
*Controle positivo representado por Colletotricum sublineolum igual à 35,6
nm Abs 480nm /grama de tecido fresco.
Tratamentos*

**Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%.
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Tabela 22. Efeito de diferentes preparações de L. edodes no acúmulo de
gliceolina em cotilédones de soja var. lAC-8.

Tratamentos*
Controle (água)
Filtrado de basidiocarpo
Filtrado autoclavado de basidiocarpo
Filtrado de basidiocarpo autoclavado
Filtrado de píleo
Filtrado de estípe
Filtrado de crescimento micelial
Filtrado de micélio macerado
Batata dextrose
Lentinan

Gliceolina (Abs285nm)**
0,27
0,99
0,91
0,96
0,48
0,95
0,67
0,73
0.98
0,22

D

A
A
A

B
B
C

A
A
A
A

B
B
B

D

C
C
D

*Controle positivo representado por Saccharomyces cereviseae, Abs285 nm = 2,07
**Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significància de 1%
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Podemos observar que existe alguma correlação entre as Tabelas 21 e 22,
onde os melhores tratamentos elicitores para as fitoalexinas de sorgo e soja foram
filtrado de basidiocarpo, filtrado de estípe, filtrado de micélio e filtrado de micélio
macerado. Esses resultados eram esperados, visto que em diversos trabalhos são
relatados que os componentes da parede rungica constituem-se em potentes elicitores de
mecanismos de defesa em plantas (Leite et aI., 1997).
Com base na informação acima, era esperado que o tratamento com
lentinan apresentasse também algum efeito elicitor mais pronunciado no acúmulo de
fitoalexinas, visto que o mesmo é um componente da parede celular do cogumelo L

edodes (Ikekawa, 1969). Porém, os resultados encontrados não significam que o lentinan
não tenha potencial para a indução de proteção, visto que a expressão da resistência é
devida à ativação de diversos mecanismos (Pascholatí & Leite, 1994). Nestes ensaios foi
avaliado apenas um dos possíveis mecanismos de defesa induzidos, que são as
fitoalexinas, restando ainda outros componentes tais como proteínas-RP, quitinase,
glucanase, fenil alanina amônia-liase, peroxidases, etc, que inclusive podem atuar de
maneira mais eficiente ou mesmo complementando o conjunto de mecanismos de
proteção envolvidos durante a patogênese (Aist, 1983; Isaac, 1992; Pascholatí & Leite,
1994).
Finalmente, os resultados obtidos servem como um dado complementar
demonstrando que nas preparações de L. edodes, existem substàncias elicitoras de
fitoalexinas em sorgo e soja.

4.10. Dosagens de carboidratos, proteínas e

rJ 1,3-glucanas

As dosagens de carboidratos, proteínas e

rJ 1,3-glucanas podem ser

observadas nas Tabelas 23, 24 e 25, onde foram obtidas dosagens bastante elevadas
tanto de proteínas como de carboidratos para quase todas as amostras avaliadas, bem
como altas concentrações de rJ l,3-glucanas em relação ao meio batata dextrose.
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Tabela 23. Conteúdo de carboidratos (açúcares solúveis) em

diferentes preparações de L. edodes.

Tratamentos

Filtrado de basidiocarpo
Filtrado autoclavado de basidiocarpo
Filtrado de basidiocarpo autoclavado
Filtrado de píleo
Filtrado de estípe
Filtrado de crescimento micelial
Filtrado de micélio macerado
Batata dextrose
Lentinan

mg de glicose/ml*
2,06
0,97
1,58
0,82
0,72
12,73
1,75
2,96
0,87

C
F
E

F G
G
A
D

B
F G

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%.
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Tabela 24. Conteúdo de proteínas em diferentes preparações de L. edodes.

Tratamentos

Jlg de proteína/ml*

136,5
B
Filtrado de basidiocarpo
E
Filtrado autocIavado de basidiocarpo 29,0
C
Filtrado de basidiocarpo autocIavado 130,6
152,9 A
Filtrado de píleo
83,8
D
Filtrado de estípe
F
Filtrado de crescimento micelial
2,8
2,8
F
Filtrado de micélio macerado
2,8
F
Batata dextrose
0,4
G
Lentinan

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significància de 1%.
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Tabela 25. Conteúdo de p-glucana em diferentes preparações de L. edodes.

Tratamentos

Filtrado de basidiocarpo
Filtrado autoclavado de basidiocarpo
Filtrado de basidiocarpo autoclavado
Filtrado de píleo
Filtrado de estípe
Filtrado de crescimento micelial
Filtrado de micélio macerado
Batata dextrose
Lentinan (lgiml)

mg p glucana/ml*
7,2
I)
7,1
I)
7,4
I)
5,3
E
9,8
C
32,8
A
17,1
B
0,0
G
1,25
F

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significància de 1%.
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Pelos resultados encontrados, torna-se dificil o estabelecimento de uma
correlação entre as eIicitações de fitoalexinas em sorgo e soja, com as dosagens de
carboidratos, proteínas e

~

1,3 -glucanas realizadas. No entanto, se observarmos os

menores resultados das Tabela 24 e 25, poderemos levantar algumas hipóteses. Pela
Tabela 24, podemos observar que a quantidade de proteínas presentes no filtrado de
crescimento micelial, micélio macerado, BD e lentinan são muito baixas.
Por sua vez, se considerarmos que os elicitores das fitoalexinas em sorgo
e sOJa são de natureza proteica, os dados disponíveis ficariam ilógicos quando
comparássemos com as Tabelas 21 e 22, pois tanto o BD como os filtrados de
crescimento micelial e o filtrado de micélio macerado, eIicitaram as maiores quantidades
de fitoalexinas, indicando que provavelmente o elicitor envolvido não seja uma proteína.
Além disso, observando-se também a Tabela 25, eliminamos a possibilidade destes
compostos estarem entre as

~

1,3-glucanas, visto que o BD não apresentou

~

1,3-

glucanas e foi uma das preparações que mais elicitou o acúmulo de fitoalexinas em
sorgo e sOJa.
Dessa maneira, por eliminação restam apenas os carboidratos, embora
não possamos afirmar com certeza de que esta seja a natureza do elicitor das
fitoalexinas. Devemos, também, levar em consideração que estes são estudos
preliminares, sendo necessária a caracterização com maior precisão das moléculas com
atividade elicitora. Visto que podemos ter envolvimento não apenas de açúcares, mas
também de lipídeos ou ainda açúcares ligados a proteínas.

É importante lembrar que os elicitores atuam de forma específica,
podendo ser reconhecidos ou não pela planta. Assim, a não elicitação de defesa em
determinadas plantas não significa obrigatoriamente que o produto utilizado não
apresente atividade elicitora, pois dentro de uma mesma espécie podemos ter diferenças
quanto à resposta elicitora pelo simples fato da mudança do cultivar utilizado nos
ensaios (Pascholati & Leite,

1984~

Leite et aI, 1997).
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Leite et aI. (1997) citam o fato de glicopeptídeos isolados por
fracionamento de componentes da parede celular de leveduras, exibirem a capacidade de
elicitar etileno e a atividade da fenil alanina amônia-liase em células de tomate. No
entanto, foi demonstrado que este elicitor era dependente de sua fração proteica e,
quando separado por hidrólise o mesmo tornava-se inativo como elicitor. A manose
resultante do processo de hidrólise, competia de maneira específica pelos sítios de
ligação dos receptores na membrana plasmática vegetal, impedindo a elicitação de
defesa na planta. Esta é uma possibilidade não descartada para os elicitores obtidos a
partir das preparações do shiitake.

4.11. Uso das diferentes preparações de L. edodes no controle de E. turcicum e C

sublineolum em sorgo, X campestris pv. passijlora em maracujá e TMV em fumo

Através dos ensaios de laboratório, foi efetuada a seleção prévia das
diferentes preparações de L. edodes. Com base nos resultados sumarizados na Tabela 26,
foram selecionados os filtrados de basidiocapo para os fitopatógenos fungicos e TMV,
além do filtrado de estípe e filtrado de crescimento micelial para o ensaio com a
bactéria. O lentinan também foi selecionado, visto que o mesmo tratar-se de uma uma
amostra purificada, de

~-1;3

glucana, obtida da parede celular do cogumelo shiitake

(Ikekawa, 1969). Além disso, com base em citações da literatura que relatam os
componentes da parede celular fungica como bons elicitores de proteção (Ayers et aI.,
1976; Isaac, 1992; .Leite et aI., 1997) decidiu-se pelo uso da amostra de lentinan nos
ensaios com plantas.
Os resultados dos ensaios utilizando os fungos fitopatogenicos (Figura 8)
estão nas Tabelas 27 e 28, onde pode-se observar que o filtrado de basidiocarpo e o
lentinan reduziram a severidade das doenças causadas por E. turcicum e C. sublineo/um
(Tabelas 27 e 28), em plantas de sorgo Brandes e Ix-398B, respectivamente.
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Tabela 27. Efeito de diferentes preparações de

L. edodes sobre a

severidade de E. turciCllm em folhas de sorgo (cv. Brandes)

Tratamentos * * *
Controle (água) **
Lentinan
Filtrado de basidiocarpo

severidade média (% )*
27,8%
A
20,8%
B
18,2%
B

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%.
**Severidade avaliada na Sa folha.
***Preparações aplicadas 48 h antes da inoculação do patógeno.
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Tabela 28. Efeito de diferentes preparações de L. edodes sobre a severidade
de C. sublineolum em folhas de sorgo (cv. Tx 398-B).

Tratamentos * * *
Controle (água)**
Lentínan
Filtrado de basidiocarpo

severidade média (%)*
25,4%
A
10,6%
B
7,0%
B

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%.
**Severidade avaliada na 5a folha.
***Preparações aplicadas 48 h antes da inoculação do patógeno.
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As amostras de lentinan apesar de não apresentarem nenhum efeito
biológico sobre os patógenos em condições de laboratório, ocasionou um controle dos
referidos fungos equivalente a um dos filtrados de L. edodes. Contrariando inclusive, os
resultados obtidos para o acúmulos de fitoalexinas em sorgo e soja (Tabelas 21 e 22),
visto não ter induzido o acúmulo dessas substâncias. Porém, em virtude das fitoalexinas
não serem os únicos mecanismos envolvidos na proteção durante o processo de
elicitação e defesa das plantas (Aist, 1983; Isaac, 1992; Madamanchi & Kuc; Pascholati
& Leite, 1994) os resultados obtidos são possíveis de serem encontrados.

Deste modo, pode-se sugerir que o modo de ação do lentinan, deve
envolver a elicitação de algum outro mecanismo de resistência, visto que o mesmo não
apresenta atividade biológica in vitro, além de baixa elicitação de fitoalexinas.
Ayres et aI (1976) demonstraram que fragmentos da parede celular de
fungos fitopatogênicos são potentes elicitores de defesa de plantas, sendo estes elicitores
associados a polissacarídeos do tipo (3 glucana. Em função da natureza do lentinan era
esperado que o mesmo tivesse algum efeito protetor sobre as plantas tratadas, visto que o
mesmo é uma (3 glucana (Tabela 26) (Ikekawa, 1969).
A pequena diferença numérica entre o tratamento lentinan e filtrado de
basidiocarpo pode ser devido a outros mecanismos de ação deste filtrado, como por
exemplo a antibiose e substância inibidoras da germinação de esporos e formação de
apressórios ou outros elicitores presentes no filtrado.
Para a bactéria X campestris pv. passiflora, podemos observar através
da Tabela 29, que o lentinan e os filtrados de estípe e crescimento micelial reduziram o
número de infecções locais e sistêmicas (Figura 9).
Embora as preparações filtrado de estípe e lentinan não serem
estatísticamente diferentes quanto ao número de infecções locais, existe uma pequena
diferença numérica ocorrida entre as amostras, e que pode ser discutida levando-se em
consideração o torte efeito inibidor do filtrado de estípe sobre a multiplicação
bacteriana, matando-as inclusive, onde para o lentinan isto não ocorre.

107

Tabela 29. Efeito de diferentes preparações de L. edodes sobre a incidência
média de infecções locais e sistêmicas de X

campestrís pv.

passiflorae em folhas de maracujá amarelo azedo.

Incidência média*
Infecções locais
Infecções sistêmicas
------~--~--~--~------~~~-------Controle (água) **
55,6
A
4,1
A
Filtrado de crescimento micelial 19,5
B
2,0
B
16,8
B
2,0
B
Lentinan
Filtrado de estípe
13,4
B
0,6
C
Tratamentos

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significância de 1%.
**Preparações aplicadas 48 h antes da inoculação do patógeno.
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Por outro lado, visto que o lentinan não exerceu nenhum efeito inibitório
sobre a multiplicação da bactéria in vitro (Tabela 18), a redução nos sintomas da doença
indicam a possível ocorrência da indução de proteção, a qual foi demonstrada por
Piccinin (1995) no mesmo patossistema, utilizando-se de suspensões de células de S.
cereviseae.
Com relação aos resultados obtidos para o filtrado de crescimento
micelial, os mesmos encontram-se dentro do esperado, visto que esta preparação atua
diretamente sobre a bactéria, inibindo seu crescimento (Tabela 17), assim como o
filtrado de estípe (Tabela 12).
Porém o filtrado de estípe apresentou um controle e estatisticamente
melhor, que o filtrado de crescimento micelial, além de ter menor número de lesões
locais que os demais tratamentos. Essas diferenças apesar de pequenas para preparações
com efeito biológico semelhante, podem ser devido à elicitação de proteção ou ainda a
problemas de estabilidade das moléculas das diferentes preparações.
Para os ensaios com vírus, podemos observar através da Tabela 30, que a
aplicação dos preparados inibiu o surgimento de lesões locais em fumo cv. TNN (Figura
10), sendo provável a existência de algum efeito indutor das preparações utilizadas. A
não observação de proteção das plantas com relação às infecções sistêmicas do TMV
(Figura 10), tanto em 15 ou 30 dias após as inoculações, poderia ser explicado pelo fato
da utilização de 2 diferentes cultivares de fumo. Os elicitores poderiam ser reconhecidos
e ativarem os mecanismos de defesa latentes para o cv. TNN, e para o cv. Turkish, este
reconhecimento pode nem sequer ter ocorrido (Pascholati & Leite, 1984; Leite et ai,
1997).
Uma segunda hipótese seria a de que a elicitação dos mecanismos de
defesa apesar de ocorrerem em ambas as cultivares, apresenta-se ineficiente ou lenta
para o fumo Turkish, onde apesar dos mecanismos de proteção estarem presentes e
serem ativados, o patógeno colonizaria mais rapidamente os tecidos do hospedeiro que a
velocidade de resposta dos mecanismos de defesa da planta (Marley & Hillochs, 1993).
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Tabela 30. Efeito de diferentes preparações de L. edodes sobre a incidência
média de lesões locais em fumo TNN e sistêmicas em fumo
Turkish, avaliadas aos 15 e 30 dias após a inoculação com TMV.

Tratamentos
Controle (água)**
Lentinan
Filtrado de basidiocarpo

Infecções sistêmicas*
30dias
15 dias
0,5
A 0,53
A
A
0,42
A 0,42 A
B
A 0,41
A
C 0,40

Lesões locais*
334,0
158,6
103,8

*Médias seguidas por letras distintas diferem entre si na significància de 1%.
**Preparações aplicadas 48 h antes da inoculação do patógeno.

110

o

fumo cv. Turkish pode também apresentar uma baixa resposta à

elicitação de seus mecanismos de proteção, quando comparado ao fumo cv. TNN. Esta
hipótese é reforçada pelo fato do fumo cv. TNN não apresentar infecção de vírus TMV
de forma sistêmica, devido a reação de hipersensibilidade conferida pelos de genes NN,
(Tokeshi & Salgado, 1980). E levando-se em consideração que a indução de proteção
somente é possível caso exista um mínimo de resistência a ser induzida, essa diferença
de proteção entre os diferentes cultivares de fumo, poderia ser explicada, devido à baixa
resistência elicitada em fumo cv. Turkish. Onde apesar dos mecanismos latentes de
proteção serem induzidos eficientemente, a expressão da resistência seria insuficiente
para conter a infecção e colonização do vírus do TMY. (Hammerschmidt and Kuc, 1995
e Saindrenan & Guest, 1995). Com base nos resultados observados na Tabela 30, temos
que as diferentes preparações do shiitake, reduziram o número de lesões infecções locais
do vírus TMV, no fumo cv. TNN, porém qual seria o modo de ação destas preparações
? Um dos possíveis mecanismos envolvidos, seria a indução de proteção, pela elicitação
de inibidores de protease (Mitra, 1995; Bel & Linthorst, 1995). Outra hipótese seria pela
ação de PR-proteínas (Mitra, 1995). No entanto ainda são hipóteses, e que devem ser
comprovadas em estudos posteriores e complementares a este.

4.12. Comentário final

Pelos resultados obtidos podemos observar que um dos principais efeitos
in vifra das preparações do cogumelo shiitake, foi sobre a redução ou inibição da

esporulação dos fungos E. turcicum e C graminícala (Tabela 26), e efeitos inibitórios
sobre germinação e formação de apressórios.
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As diferentes preparações também apresentaram um bom efeito no
controle da bactéria X campestris pv. passiflora (Tabela 26). As preparações do shiitake
que apresentaram um bom efeito inibitório in vitro, também mostraram-se eficientes
quando aplicadas em plantas, no controle de fitopatógenos rungicos, bacterianos e virais
(Tabelas 27,28,29 e 30). Sendo o provável modo de ação no controle dos fitopatógenos,
devido à antibiose e/ou à indução de proteção. O que torna as preparações de filtrado de
basidiocarpo, filtrado de estípe, filtrado de crescimento micelial e lentinan potenciais
elicitores de proteção em plantas.
Com base nos resultados obtidos, sugere-se a condução de ensaIOS
visando a obtenção de outros filtrados a partir de L. edodes, porém com solventes
orgànicos por exemplo, além de ensaios com outros isolados do cogumelo shiitake.
Assim como o estudo de outros cogumelos, visto que existem muitos outros cogumelos
comestíveis ou não, e que podem apresentar bons resultados, entre os quaIS:

Oudemanciella canari, Pho/iota nameko, Pleurotus spp., Flammu/ina velutipes,
Ganoderma lucidum, Coprinus spp., Grifolafrondosa, Agaricus blazei, Suilus (Boletus)
edodes, e muitos outros.
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5. CONCLUSÕES
Os filtrados de basidiocarpo, píleo, estípe e do crescimento micelial do
cogumelo L. edodes apresentam substâncias com atividade antibiótica in vitro para os
fitopatógenos fúngicos E. turciclIm, C. sublineolum e para a bactéria X campestrís pv.

passiflora.

A natureza inibitória dos compostos encontrados nos filtrados de L.

edodes são do tipo fúngistática, bacteriostátíca e bactericida, sendo que todos os filtrados
com atividade antimicrobiana mostraram-se termolábeis.

Os filtrados de basidiocarpo, píleo, estípe, filtrado autoclavado de
basidiocarpo, filtrado de badiocarpo autoclavado, filtrado de crescimento micelial e
filtrado de mícélío macerado elicitaram a produção de fitoalexinas do complexo das
deoxiantocianidinas em sorgo e gliceolinas em soja.

O lentínan, apesar de não exibir efeito antibiótico in vitro e nem mesmo
elicitar fitoalexinas em sorgo e em soja, apresentou juntamente com o filtrado de
basidiocarpo redução da severidade dos sintomas causados por E. turcicum e C

sublineolum em sorgo, diminuição da incidência de infecções locais e sistêmicas de X
campestris pv. pass(flora em maracujá, bem como a redução da incidência de lesões
locais em fumo cv. TNN, porém não foram eficientes no controle de infecções
sistêmicas em fumo cv. Turkish.
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Os filtrados de crescimento micelial e estípe de L. edodes foram efetivos
na redução da incidência de infecções locais e sistêmicas de
pass~flora

X. campestris pv.

em maracujá.

Finalmente, o filtrado de estípe mostrou-se superior ao filtrado de píleo
no controle in vitro do crescimento micelial e da esporulação de E. turcicum e C.

graminicola, bem como da multiplicação de X campestris pv. pass~ora.

Com base nestas conclusões, evidencia-se o uso potêncial do shiitake no
controle de doenças de plantas.

Anexo
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Figura 1. Basidiocapos do cogumelo comestível

Lentinula edodes (shiitake) em toras
de eucalipto.
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Figura 5. Efeito do filtrado de basidiocarpo seco, em diferentes

concentrações, sobre o crescimento micelial de E.
turcicum e C. sublineolum.
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Figura 6. Efeito dos filtrado de basidiocarpo, píleo e estípe
secos, na concentração de 20.000 ppm, incorporados
em água, com ou sem aquecimento à 45°C, sobre o
crescimento de X campestris pv. passiflora.
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Figura 7. Efeito do filtrado de crescimento micelial de L.
edodes em diferentes concentrações, sobre o

crescimento olicelial de E. turcicum e C.
sublineolum.
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Figura 8. Sintomas de E. turcicum (queima das folhas) e
C. sublineolum (antracnose) em folhas de sorgo

cvs. Brandes e Tx-398B, respectivamente.
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Figura 9. Sintomas de infecções locais e sistêmicas de X

campestris pv. passiflora (mancha oleosa do
maracujazeiro), em folhas de maracujá azedo
amarelo.
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Figura 10. Sintomas de lesões locais e infecções
sistêmicas do vírus do mosaico do fumo
em folhas de fumo cvs. TNN e Turkish.
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