HISTOLOGIA DE GALHAS DA COROA DE CHUCHU (dechium
eguLe) INDUZIDAS POR fJlJMbacterium tumelaciens E INFESTADAS
POR )tleL,,;g"IJLfne inM'inita E DESENVOLVIMENTO DE DOIS
SISTEMAS DE CULTIVO in tJitr" PARA flel"ig"IJLfne jatJanica.

BENEDITO VASCONCELOS MENDES

Orientador: PAULO DE CAMPOS TORRES DE CARVALHO

Tese apresentada à Escola
Superior de Agricultura .. Luiz de
Queiroz", da Universidade de São
Paulo, para obtenção do título de
Doutor em Fitopatologia'.

PIRACICABA
Estado de São Paulo - Brasil
Março - 1980

ii.

-A memória

daqueles que me deram a vi
da e me ensinaram a amar e a vi ver.
MILTON e MARIA JOsg; ã minha esposa
MARIA JOSS e aos meus
filhos TELY,
MILTON NETO, LIANA e CAMILA que ,mini
mizam as agruras e aumentam as alegrias do meu caminhar.
DEDICO.

iii.
A G R A D E C I M E N TOS

No ensej o da apresentação deste trabalho, é gra,!!
de o prazer de externar os nossos sinceros agradecimentos, a

t~

dos aqueles que contribuiram para a realização desta tese e para o nosso aprendizado durante o curso de Doutorado em

Fitopat~

logia.
Ao Professor PAULO DE CAMPOS TORRES DE CARVALHO,
pela orientação e revisão dos originais.
~

Ao Professor OTTO JESU CROCOMO, pela permissão
para que parte desta pesquisa, fosse realizada no Laboratório de
Bioquímica do Centro de Energia Nuclear na Agricultura

(CENA).

sob a sua supervisão.
Ao Professor FERDINANDO GALLI, em reconhecimento ao eficiente trabalho de coordenação do Curso de Pós-Graduaçao em Fitopatologia.

WAL-

Aos Professores LUIZ GONZAGA E. LORDE LLO ,
TER RADA~~S ACCORSI. SALVADOR DE TOLEDO PIZA JÚNIOR, TASSO
KRUGNER e HIROSHI KlMATI, pela revisão dos originais

e

LEO

stiges-

tões apresentadas.
Aos Professores CLOVIS FERRAZ DE OLIVEIRA

SAN-

TOS, FRANCISCO VALTER VIEIRA, LUIZ ANTONIO ROCHELLE, ERIC

BAL-

MER, HASlME TOKESHI. CAIO O.N. CARDOSO, ELKE J.B.N.
CLl!LIO L. SALGADO e ARMANDO BERGAMIN FILHO ..
e amizade que nos dispensaram.

CARDOSO.

pelos ensinamentos

iv.
Aos colegas

e

funcionários

do

Departamento de

Fitopatologia da ESALQ, pela convivência familiar que nos pr~
porcionaram.
Expressamos também a nossa gratidão à Escola Su
perior de Agricultura de Mossoró, pela permissão para a realização deste curso;

à Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pes-

soal Docente de Nível Superior (CAPES) pela bolsa

de

estudo

concedida e à Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz",
pela .oportunidade oferecida •. para que participássemos deste Cu!,
so de Pós-Graduação,

v.

...

INDICE

Página
1. RESUMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. INTRODUÇÃO

5

• • ,. •

•

•

••

•

•

3. REVISÃO DE LITERATURA

•

•

•

•

.. •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • .,

.. •

•

,.

••• e

• • • __

............................. ..
,.

8

3.1. Galhas induzidas por Metcidogyne spp. e

por Agrobact.erium tumefaciens

..... ..........

8

3.1.1. Galhas causadas por Meloddagyne
~

•

3,

t-um.efa.ciens ............................

10

spp. .. ••".••.••.

... .

a· • • • • • • • • • • • ., •

• •

•

3.1.2. Galhas da coroa induzidas por A.

3.1.3. Interação Me loidogyne spp.

x A.

tum.efaaiens ..........................

11

3.2. Cultivos in vitro de fitonematóides ••••. ... ....

14

4. MATERIAL E MÉTODOS

. .. .... .. ......................... .

4.1. Histologia de galhas da coroa

das por M. incognita

36

infesta-

............. ....... . ...

36

4.1.1. Obtenção, multiplicação e prepa-

ração do inóculo de M. incog'!1-ita

•••••••••••••••••••..••.•••••••..

36

4.1.2. Preparação do inóculo e método de

inoculação de A. tumefaciens ••.......
4.1.3. Sequência das inocuJ;ações

38

de A.

tumefaciens e de M. incognita

nas plantas de chuchu. ..•.....• ......

39

vi.
Página
4.1.4. Preparação de segmentos de ga1has da
coroa infestados pelo nematóide para
as observações microscópicas ...•.•••.•.

39

4.2. Desenvolvimento de dois sistemas de cultivo
in vitro de M. javaniaa .•••••••.•. ...•.....

4.2.1. Produção de sistemas radiculares

40

a

parti r de cul turas de eixo embrio
nârio de fei j oei ro ..•••.•.•.•..•..•.
4.2.2. Produção de p lan tas intei ras

40

a par-

tir de culturas de eixo embrionârio de feijoeiro •....•. .••..• .••. .••

42

4.2.3. Obtenção e multiplicação do nematóide \ ' {M.

j

éit van i

c a ) ..•.•.•••••.••••••••

4.2.4. Preparação do inóculo de

M.

42

j avanica

e in.oculação das pl antas intei !tas
e dos sistemas radiculares originários de culturas de eixos em,hrio
nários de feijoeiro ...•...•...•.••.•
4.2.5. Preparação de galhas das plantas

43

in

teiras e dos sistemas radiculares
produzidos in vitro para as obse!
vações histológicas ............•....
4.2.6. Preparação de raízes com galhas,

44

de

feijoeiros desenvol\'idos em solo,
para as observações histo16gicas . ...

4S

viL
Página

S. RESULTADOS

........................ ............... .
-.

46

5.1. Histologia de galhas da coroa infestadas
por M. inaognita

.-

. ............ .
.. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. ....................... .

5.2. Cultivos in

6. DISCUSSÃO

. ....................... ..

vit~o

de M. javaniaa

46
48

60

6.1. Histologia de galhas da coroa infestadas

......................
6.2. Cultivos in
de M. jafJaniaa ........... .
CONCLUSÕES . .. .. .. .. .. .. .. .. ........................ .
SUMMARY . .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. . ................... .
LITERATURA CITADA . .. . . .. .. ... ...................... .
por M. inaognita
vit~o

7.
8.

9.

60
65

69

71
74

viii.

LISTA DE TABELAS
TABELA

Página

1

Cultivos axênicos de fitonematóides ." ....•..••.

2

Culturas monoxênicas de fitonematóides sobre
fungos .........................................

3

22

Culturas monoxênicas de nematóides sobre calos vegetais .......... "........................

5

19

Cul turas monoxênicas de nematóides sobre raí
zes decepadas. . ••.•.••.••••.••.•. .,..............

4

18

25

Cultivos de fitonematóides em plantas inteiras sob condições gnotobióticas ••...•..........

33

ix.
LISTA DE FIGURAS
FIGURA

1

página

Corte de galha da coroa de planta de chuchu,
induzida por A. tumefaciens e infestada

M. incognita.

Conjunto de células

por

gigantes

circundado por uma região condutora, constituída de elemen.to.s condutores anômalos, orie!!,
tados radialmente às células gigantes.
serva-se a predominância de

Ob-

elementos

floema, exibindo áreas crivosas. (92,6 X)

2

Corte de galha da coroa de planta de
induzida por
M. incognita.

A.

tumefaciens

.......

50

chu~hu.

e infestada por

Conjuntos de células gigantes

próximos uns aos outros, envolvidos e
dos por uma únita região condutora.

3

do

Fêmea adulta de M. incognita

separ~

(92,6 X) _...

associada

51

a

um conjunto de células gigantes, no interior
de galha da coroa de planta de chuchu induzi
da por A. tumefaciens.

(92,6 X)

............... .

52

x.
FIGURA
4

Página
Planta inteira de feijoeiro desenvolvida em
meio E 2 , a partir de cultura de elXO embrio
nário, aos 47 dias de idade e apos 32 dias
da inoculação de M. Javaniaa.
galhas em raízes aéreas.

5

Observam-se

(92,6 X)

53

Corte longitudinal de uma galha,

induz lda

por M. javaniaa em raiz de planta

lnteira

de feijoeiro. produzida in vitl"o,

a partir

de eixo embrionário semeado em

melO

EZ'

Verifica-se que a fêmea está na região cortical da galha. associada a um conjunto
células gigantes, locali zado
central.

6

no

de

cilindro

(92,6 X) ••••••••••••••••••••••••••

54

Fêmea de M. javaniaa associada a um conjunto de células gigantes, no interior
lha de sistema radicular produzido

de

g~

em meio

E, a partir de eixo embrionário de feijoei-

ro.

O aspecto das células gigantes é seme-

lhante ao exibido por este tipo de
induzida em raiz de feijoeiro
em solo.

(9 Z. 6 X)

•

••••••••••

célula,

desenvolvido
,.

•••••••

4:

••••••

55

xi.
FIGURA
7

Página
Corte longitudinal de raiz de planta inteira de
feijoeiro, produzida a partir de eixo
rio semeado em meio E 2' mostrando

embrionâ

fêmea

de M. javanioa em forma de salsicha.
a um conjunto de células gigantes.

jovem

associada

O nematóide

está localizado totalmente no interior do cilin
dro central da raiz.

(92,6 X) .......•..•....

I

••

S6

Células gigantes formadas no interior de galha
de raiz de feijoeiro. desenvolvido
(92,6 X)

9

em

solo.

•.......•.....•.......................••

Corte transversal de raiz de planta inteira
duzida in vitro, através da semeadura
embrionário em meio EZ"

de

Si

pr~

eixo

Nota-se que as células

gigantes localizam-se na região central da raiz.
As células gigantes são semelhantes àquelas induzidas el1A Tai z de feij oei ro dese'nvol vido em s.2,
10 .

10

(92 6 X)
't

.........• 41........................

58

Corte 1011gi tudinal de uma galha induzida em sistema radicul ar produzi do in vi tro, at ravês da se
meadura de eixo embrionário de feijfJeiro
E.

em meio

Resto do corpo de uma fêmea adulta, localiza-

da no cilindro central, associada a uma
(92,6 X)

ooteca.

........................ ti.................

59

1. RESUMO

Mudas de chuchu (Sechium edule Sw.)

foram

ino-

culadas com Agrobacterium tumefaaiens (Smith e Townsend) Conn.
e quando as plantas apresentavam galhas da coroa, bem desenvo!
vidas, foi fei ta uma outra inoculação com Me loidogyne incognita
(Kofoid e White, 1919) Chitwood, 1949.

Após três meses

inoculação do nematóide, segmentos de galhas da coroa foram

da
~o

letados e preparados para observações histológicas, visando-se
estudar aspectos biológicos do complexo planta-bactéria-nematóide.
Nas observações mi cros cópi cas de cortes de galhas da coroa, constatou-se grande quantIdade de conjunt0s

de

três a cinco células gigantes, associados a fêmeas do nematól-

2.

de.

Os conjuntos de células gigantes encontravam-se,

geral-

mente, circundados por uma espessa região diferenc1ada, consti
tuída por camadas de elementos condutores curtos

e

anômalos,

quase sempre orientados no sentido radial às células gigantes.
exibido

As células gigantes tinham aspecto semelhante àquele
por este tipo de células. quando induzidas

em

..

ral.zes.

Devido à inexistência, em galhas da

coroa,

um sistema vascular estruturado, foi interpretado que o

de

nema-

tôide, além de induzir a formação de células gigantes. provoca
também o aparecimento da região condutora que envolve os
juntos dess as células.

con-

A região condutora, provavelmente se!

ve para carrear nutrientes do tecido da galha da coroa para as
células gigantes.

Sugere-se também que, tanto as células gi-

gantes como a região condutora. são induzidas pelo

nematóide,

a partir de células da galha da coroa já modificadas pela ação
da bactéria (células tumorais).
M. inaognita desenvolveu-se bem. produzindo gra,!!

de número de ootecas no interior de galhas da coroa

induzidas

por A. tumefaaiens em plantas de chuchu.
Foram
cultivo in vitro para
Chi twood, 1949.

.

~ambém

desenvolvidos dois

Me~oidogyne

javaniaa

sistemas

(Treub.

de

1885)

Produziram-se plantas inteiras e sistemas

di culares de feij oei ro (Phaseo

~U8

vu"lgar'is L. 'Carioca') em

r~

fra~'

cos erlenmeyers de l25ml, através da técnica de cultura de tecido, utilizando-se eixos embrionários como propágulos.

Qu~

3.

do

as

plantas inteiras e os sistemas radiculares

atingi ram

lS dias de idade, foram inoculados com ovos axenizados

de

M.

javanioa e depois de 32 dias da inoculação, as galhas foram co

letadas e preparadas para observações microscópicas.
Para a obtenção das culturas in vitro de

pla~

tas inteiras e de apenas sistemas radiculares de feijoeiro,uti
lizaram-se culturas de embrião nos meios EZ e E, respectivame!!
te.

O meio EZ quando semeado com embrião de feijoeiro propi-

cia a diferenciação total e perfeita da planta e o meio E proporciona a produção de calos e posterior morfogênese de raiz a
partir de eixo embrionário dessa leguminosa.
Não se observaram diferenças no desenvolvimento
de M. javaniaa em raIzes de plantas inteiras ou em apenas sistemas radiculares produzidos in vitro, mas o uso
radiculares oferece mais vantagens.

Em ambos

de

sistemas

os substratos.

as larvas do nematóide penetraram e induzi ram a forro,ação de g.!
lha~

e cilulas gigantes.

,As galhas tornaram-se visIveis

en-

tre o ql;larto e o dicimo di a após a inoculação.
Cortes histológicos de galhas coletadas, de 'raIz~s

de plantas inteiras e das culturas de sistemas radiculares,

preparados

32

dias após a inoculação dos ovos de

M.

javaniaa.

revelaram a presença de fêmeas adultas bem desenvolvidas. cilu
las gigantes e massas de ovos.

As células gigantes eram seme

lhantes àquelas induzidas por esse nematóide
feijoeiro desenvolvendo-se em solo.

em

...

Talzes

de

4.
As culturas de sistemas radiculares

infestadas

pelo nematóide, desenvolveram-se por mais de 80 dias

e

as de

plantas inteiras apresentaram crescimento muito vagaroso.
As vantagens desses dois sistemas de cultivo de
M.

javanica quando comparados com o cultivo sobre raízes dece-

padas. são a formação de grande número de raízes e
risco de contaminação que oferecem.

o pequeno

s.

2. INTRODUÇAO

Muitos nematóides, além de serem importantes pa
tógenos aos vegetais, causando sérias doenças em muitas

cultu

ras de importância econômica, podem também associar-se
tros. fitopatógenos ou mesmo, a microrganismos

a

sapró~ita.s

lo, para originar complexos etiológicos que geralmente
cam doenças severas.

oudo s2

provodo

As doenças complexas, resultantes

efeito sinérgico de fitonematóides com outros patógenos do solo, quase sempre são mais severas do que a soma

dos

efei tos

das duas doenças provocadas por esses organismos isoladamente.
Há uma interação com um consequente aumento de patogenicidade
dos organismos envolvidos.
A

ocorrência conjunta de nematóides

do

-

genero

6.

Meloidogyne e Agrobaoterium tumefaoiens em uma mesma planta já
presente~

foi constatada por vários pesquisadores, porém, até o

quase nada se conhece sobre o efeito sinérgico do complexo for
mado por esses dois fitopatógenos.
Cultivos de nematóides sobre plantas, órgãos ou
tecidos vegetais, em condições gnotobióticas, têm sido

utiliz~

dos em trabalhos diversos na pesquisa nematológica, principalmente em investigações que exigem alto controle das variáveis
biológicas.

Muitos estudos bioquímicos, fisiológicos

e

de

in teração nematóide-plan ta são di fi cul tados ou mesmo não podem
ser realizados na ausência de cultivos gnotobióticos.
velmente, a utilização de cultivos gnotobióticos de
tóides, vem proporcionando notáveis avanços à ciência
gica.

Inegafitonemanematol~

Conquanto a multiplicação e manutenção in vitro de vá

rias espécies de fitonematóides, sobre culturas de calos vegetais ou de fungos já sejam rotineiras em muitos

laboratórios

de nematologia, até o momento, o cultivo in vitro de nematóides das galhas não é feito com tanta eficiência como aquele de
nematóides que se desenvolvem bem, nesses dois substratos cita
dos.
Ante a inexistência, na literatura

disponível,

de trab alhos que se reportem ao comportamento de nematóides do
gênero MeZoidogyne no interior de galhas da coroa e, diante da
necessidade de se desenvolver um método de cultivo in vitro p!
ra Me Zoidogyne spp .• que sej a mais prático e eficiente do que
os j â existentes. programou-se a presente pesquisa.

Dois es-

7.
tudos foram planejados, um visando estudar as alterações histo
lógicas de galhas da coroa de chuchu, induzidas por Agrobaaterium tumefaaiens e infestadas por MeZoidogyne inaognita, envo!

vendo vários aspectos biológicos do complexo

planta-bactéria-

-nematóide e o outro, objetivando desenvolver um

método

cultivo gnotobiótico para os nematóides das galhas.
último estudo, foram idealizados dois sistemas de
vitro para MeZoidogyne Javaniaa. um dos quais

radicular e o outro sobre planta

inteira~

Para

de
o

cultivos in

sobre

sistema

sendo ambos os subs

tratos produzidos a partir de culturas de embrião de feijoeiro.

8.

3. REVISAO DE LITERATURA

3.1. Ga1has induzidas por MeZoidogyne spp. e por
Agrobaaterium tume[aaiena

3.1.1. Ga1has causadas por MeZoidogyne spp.

Uma das primeiras

re~postas

da planta hospedei-

ra aos nematóides do gênero MeZoidogyne é a formação de ga1has
em suas raízes (ENDO, 1971).

Além das raízes. já foi consta-

tada a indução de ga1has e/ou células gigantes por estes nematóides em tubérculos, ri zomas. caules, folhas

e em nódulos de

leguminosas causados por bactérias do gênero Rhizob·ium (COLBRAN,

.

1961;

FASSULIOTIS e DEAKIN, 1973;

HU~G,

1966;

JENKINS

e

9.

BIRD, 1962;

KRUSBERG e NIELSEN, 1958;

MILLER e DiEDWARDO, 1962;
WONG e WILLETTS. 1969).

'fAHA e

MENDES et a1ii, 1978b;

RASKI, 1969;

TAYLOR, 1976;

Essas ga1has são de crescimento auto

limitado e o seu desenvolvimento depende do estímulo continuado do patógeno (BRAUN, 1959).

Estruturalmente, as galhas in-

duzidas pelos ci tados nematóides,

são

mais conj un tos de células gigantes,

que

servem para nutri r

nematóide e por um espesso tecido parenquimatoso
resul tante da hipertrofia e
da rai z.
galha.

Este tecido é

por um. ou

consti tuídas

o

envolvente.

hiperplasia das células corti<:ais

que

delimi ta o tamanho e a forma

No interior da galha encontram-se

as

fêmeas e

da

oote-

cas do nematóde (MENDES et a1ii. 1977).
As larvas do segundo estádio de Meloidogyne spp.
penetram no meristema terminal da raiz.

Inicialmente,

atra-

vessam o dermatogênio, migram inter e intrace1u1armente

atra-

vés do periblema e ao atingi rem o p1eroma inj etam secreções es~
fageanas (BIRCHFIELD, 1965;
1960;

CHRISTIE, 1936;

HUANG e MAGGENTI, 1969;

DES et alii, 1977;

DROPKIN e NELSON,

KRUSBERG e NIELSEN. 1958;

SIDDIQUI, 1971b).

Essas secreçõesvã'opr2.

vocar a formação de,-três a seis células gigantes, medindo
~a,

cerca de 150 a

350~m

MEN

podendo atingir em alguns

'cada

hospedei-

ros, até 600~m de comprimento (JONES e DROPKIN, 1976).

O ne-

matóide alimenta-se dessas células por um período às vezes superior a 30 dias, t.e,mpo em que se dá o aumento do

tamanho

nematóide de aproximadamente 1.000 vezes, além da

produção"de

centenas de ovos (BIRD, 1978;

JONES et alii, 1975).

do

10.
~

Em 1972, JONES e NORTHCOTE sugeriram que as celulas gigantes sejam exemplos de células de transferência multinucleadas, especializadas em carrear nutrientes
vascular da raiz para o nematóide.
(BI RD e LOVEYS. 1975;
1976;

Existem vários

JONES e DROPKIN, 1975;

JONES e NORTHCOTE, 1972;

do

sistema
trabalhos

JONES e DROPKIN ,

McCLURE, 1977).

similaridade das células gigantes induzidas por

mostrando

a

nematóidesdas

galhas, com as chamadas células de transferência,. descri tas por
PATE e GUNNING (1972).

Células de transferência são encontra

das normalmente em outras partes da planta como,
crescimento ativo e tecidos secretores, e são

regiões

de

especializadas,

no transporte seletivo e intensivo a curta distância.

3.1.2. Galhas da coroa induzidas por A. tumefacien8

As galhas da coroa, causadas porA. tumefaci-en8,
são. completamente diferentes das galhas induzidas por nematóides do gênero Meloidogyne.

As galhas da coroa apresentam

ma indeterminada, crescimento não auto-limi tado

e

fo~

depen~endo

de certas condições, podem atingir grandes tamanhos.

o

cres-

cimento dessas galhas independe da presença continuada do age,!!;
te causal.

A bactéria apenas induz a multiplicação

inicial

das células hospedei ras e este processo, uma vez desen.cadeado,
dispensa a presença do patógeno (BARNES, 1968;
BRAUN, 1957;

BRAUN, 1959;

BRAUN, 1962;

BRAUN,

KADO, 1976).

1943;
As bac

11.

térias introduzem nas células hospedeiras DNA plasmidial (pIas
mídio Ti) que passam a governar geneticamente a muI tiplicação
dessas células da planta, induzindo-as a uma multiplicação autônoma e contínua e que não mais obedecem às leis morfogenéticas da diferenciação, emanadas da planta
DRUMMOND, 1979;

KADO, 1976).

(BECKER,

Da multiplicação

1979 ;

anômala

das

célu1 as tumorais (células hospedei ras que receberam DNA bacteriano) resulta a galha, que histologicamente é constituída por
um tecido parenquimatoso desorganizado. com células
fiadas e hiperplâsticas entremeadas com segmentos
orientados ao acaso (BARNES, 1968;

hipertrode

DRUMMOND, 1979).

vasos
Células

hospedeiras isentas de A. tumefaoiens, mas que tenham recebido
o material genético dessa bactéria através da transformação
cogênica (célUlas tumorais), podem ser mantidas

o~

indefinidamen

te em culturas de tecido, sem adição de hormônios

de

planta.

Fragmentos dessas culturas, quando enxettados em plantas comp!
tíveis, sadias, reproduzem galhas (BRAUN, 1962;

DR~D,

1979).

3.1.3. Interação MeZoidogyne spp. x A. tumefaciens

Sinergismo entre fitonematóides e elementos
microflora do solo ocorre com muita frequência em plantas
tes e seus efeitos sobre a etiologia, epidemiologia,

Segundo POWELL (1971),

doe~

dinâmica

de população e ecologia de ambos os organismos são muito
cantes (MOUNTAIN, 1965).

da

mar-

"a natureza

12.

nao trabalha com cul tura pura", de modo que. quando os nematói
des das galhas penetram nas raízes, outros microrganismos
solo também os acompanham e influenciam no grau

de

Dados que ilustram bem este fato são fornecidos por

do

infecção.
MAYOL

e

BERGESON (1970), constatando que, quando tomateiros foram inoculados com 6.000 larvas de M. inoognita em condições sépticas,
75% do peso da folhagem e 48% do peso das raízes foram reduzidos, porém, ao ser inoculado o mesmo número de larvas, em condições assépticas, a redução da parte aérea foi de apenas 37%
e o peso das raízes, ao invés de diminuir, aumentou em
de 50%.

cerca

SLACK (1963) também reforça a opinião de POWELL (1971),

quando sugere que no interior do solo não existe relacionamento entre apenas um único organismo e a planta.

Nas

doenças

de partes subterrâneas, vários microrganismos geralmente tomam
parte.

de

que,

fazem

parte

POWELL (1963) chama a atenção para o fato

quando nematóides das ga1has e outros organismos

de um complexo etiológico, geralmente surgem:sérios

problemas

com, relação ã diagnose e controle da enfermidade, sendo necessária a identificação dos agentes causais para o

planejamento

de um programa de controle adequado, onde normalmente, a C'ombi
naçao de práticas complementares torna-se indispensável.
o·corrência. simultânea de nematóides do gênero

Me ~oidogyne

A. tumefaoiens em uma mesma planta já foi reportada por

rentes autores (ESSER et alii, 1968;
NIGH. 1966;

A

GRI FFIN et alii,

e

dife1968;

ORION e ZUTRA, 1971).
NIGH (1966) relatou que plantas de pessego tor-

13.
prese~

nam-se mais suscetíveis ao ataque de A. tumefaciens. na
ça de

M.

jdvanica e que ocorre também um aumento no número

de

galhas provocadas pelo citado nematóide, na presença dessa bac
téria.
GRIFFIN et alii (1968) constataram que cultivares de framboes a sus cetíveis~; a M. hap 'la desenvolvem galhas

da

coroa na presença desse nematóide e de A. tumefaoiens, enquanto que, cultivares resistentes ao nematóide não formam
da coroa, mesmo na presença de ambos (M. hap 'la

e

ciens).

Segundo ORION e ZUTRA (1971), em

galhas

A.

tumefa-

..

de

ral.zes

amendoeira, somente se desenvolvem galhas da coroa

quando M.

javanica e A. tumefaciens estão presentes conjuntamente e que,

na presença de apenas A. tumefaoiens

1

n~o

há formação

de

ga-

lhas da coroa.
De acordo com o trabalho de DHANVANTARI et alii
(1975), M. hap'la, M. inoognita e Praty'lenohus penetrans desem-

penham um papel significativo na predisposição da planta
doença provocada por A. tumefaoiens em pêssego,

atuando

agentes aceleradores, j á que em um curto período de

a
como

incu~ação

(62 dias), a injúria provocada pelos nematóides favorece, o au
mento da infecção, enquanto que. em tempo de incubaçãoyuais lo!!;
go, este efeito não foi observado.

Esses autores também afir

maram que A. tumefaoiensé capaz de penetrar na planta

sem

auxílio de agentes provocadores de ferimentos, embora

demore

mais tempo para o estabelecimento da doença.

o

14.
Embora DHANVANTARI et alii (1975) e KERR (1972)
tenham sugerido que A. tumefaoiens seja capaz de penetrar
plantas na ausência de ferimentos. a grande maioria
res consideram que essa

hact~ria

dos

auto

necessita de ferimentos

para

infectar a planta (BANFIELD, 1934;
DE RAPP, 1951;

McKEEN, 1954;

3.2. Cultivos in

vit~o

em

BARNES, 1968;

BRAUN,1962;

RIKER et a1ii, . 19.46) .

de fitonematóides

o primeiro cultivo de fitonematóides in

vit~o,

em condições gnotobióticas, data de 1914, quando BYARS

conse-

guiu a multiplicação e manutenção de nematóides

ga1has

das

(Meloidogyne sp.) por um período superior a um mês, sobre

pla~

tas de feijão-macassar e de tomate. vegetando em tubos de

en-

saio.

Depois do trabalho de BYARS (1914),

alguns '.e esparsos- Itraba~hos

~BARKER,

1948;

at~

1955, salvo em

HASTINGS e BOSHER,

1938.;TYLER, 1933), a Gnotobio1ogia praticamente não foi utilizada em pesquisas com fitonematóides.
Com o advento e o aperfeiçoamento da
c~ltura

de

c~lu1as,

té~nic'a

de

tecidos e órgãos vegetais. a Gnotobio1ogia

passou a ter grande aplicação na Nemato1ogia Vegetal. MOUNTAIN
(1955) foi quem primeiro utilizou a técnica de cultura de teci
dos vegetais no cultivo de nematóides.

Esse pesquisador cul-

tivou Pratylenohus minyus, in vitro, sobre culturas
de raízes decepadas de milho, fumo e trevo vermelho.

ass~pticas

15.

Outro grande avanço na técnica de cultivo

gnot~

biótico de fi tonematóides, ocorreu em 1960. quando KRUSBERG cu.!,
tivou duas espécies de nematóides em culturas de calos vegetais.
Atualmente, existem várias técnicas para se cul
tivar fitonematóides em condições gnotobióticas.
da cultura

ax~nica

em meio oligídico, que pode

Com exceção
ser

utilizada

para o cultivo de algumas espécies de nematóides de

plantas,t~

das as outras técnicas são baseadas em culturas duplas,

nas

quais o nematóide é cultivado sobre uma outra cultura, que pode ser de calos, de raízes decepadas ou de plantas e. para alguns nematóides, sobre culturas de fungos.
Apesar de a maioria dos fitonematóides ser considerada parasita obrigatório, não podendo ser

cultivada

vitro na aus~ncia de células vivas, algumas espécies

j

in

á foram

cultivadas em meio de cultura oligídico (tabela 1).
Existem algumas espécies de fitonematóides

de

hábito miceliófago, que podem ser cul tivadas sobre culturas de
fungos (tabela 2).

o

surgimento e o desenvolvimento da técnica

cultura de células, tecidos e órgãos vegetais
efici~ncia,

permitiram, com

o cultivo de fitonematóides sobre culturas de

los e de raízes decepadas.

Sabe-se que, células.

tecidos

fragmentos de órgãos vegetais, quando colocados em meios
cul tura especiais e em condições ambientes

de

cae
de

cont roladas, podem

resul tar na muI tiplicação desordenada de células (formação

de

16.
calos);

na organização e multiplicação de partes

da

planta

(raízes, caules e folhas) e na diferenciação total, e perfei ta
de toda a planta, igual a planta doadora do explante.
Culturas in

vit~o

de raízes decepadas podem ser

obtidas através da transferência de extremidades de raízes com
um a dois centímetros de comprimento, para meio nutritivo
cífico.

esp~

Muitos trabalhos já foram realizados pela utilização

de culturas duplas de raízes decepadas e nematóides (tabela 3).
Depois dos trabalhos de KRUSBERG (1960,

1961),

que introduziram o uso de cultura de calos vegetais para o cul
tivo de fitonematôides, a multiplicação e manutenção, em condi
çoes gnotobióticas, de várias espécies, passaram a ser rotinei
ras em diversos laboratórios de Nematologia.

Muitos pesquis!

dores já utilizaram culturas duplas de calos e nematóides, para atender ã pesquisas com as mais diversas finalidades (tabela 4).

o

cultivo de nematóides sobre plantas

das em condições gnotobióticas pode ser feito no

cultiva-

interior

de

recipientes fechados ou em câmaras assépticas especiais.Vários cultivos de fitonematóides, em condições

gnotobióticas,

foram feitos sobre plantas mantidas no interior de frascos
vidro fechados (tabela 5).

de

Esta técnica, quando feita de ma-

neira tradicional, apresenta o inconveniente da falta de espaço vital para a planta, devido ao seu crescimento rápido (FERRAZ, 1978).

TREXLER e REYNOLDS (1957) desenvolveram um

tipo

17.
de camara asséptica que permi te a manutenção. de plantas em con
dições gnotobióticas por longo tempo, prestando-se

bem

cultivos de nematóides (HANOUNIK e OSBORNE, 1975;.
LOWNSBERY, 1976).

para

MOODY

e

Diversos nemato1ogistas (tabela 5) ao uti-

liz.arem diferentes equipamentos, fizeram cul ti vos

gnotobióti-

cos de fi tonematóides sobre plantas que cresciam em recipientes onde mantinham apenas o sistema radicular em ambiente esté
ril.
Cultivos de nematóides podem ser feitos
em órgãos de reservas como, tubérculos de batata,

também

discos

de

cenoura, raízes de reserva, mantidos em condições livres de or
ganismos contaminantes (BARKER, 1948;
O'BANNON e TAYLOR, 1968;

MOODY et a1ii,

THORNE, 1961).

1973;

18.

Tabela 1.

Cultivos axênicos de fitonematóides

~

PESQUISADORES

NEMATOIDES

BUECHER et a1ii (1970)

Aphelenohoides sp.

HANSEN et alii (1970)

Aphelenohus avenae

HANSEN et alii (1972)

Aphelenohus avenae

HANSEN et alii (1973)

Aphelenohus aVenae

1v1YERS (1967a)

Aphe lenohoides saoohari

1v1YERS (1967b)

Aphe lenohoides saoohari = A. rutger-si

1v1YERS (1968)

Aphe lenohoides sp.

1v1YERS et alii (1971)

Aphelenohoides sp.

MYERS e BALASUBRAMANIAN (1971)

Aphe lenohoides sp.

MYERS e BALASUBRAMANIAN (1973)

Aphe len,choides r-utgersi

lliIRIJCNANAM (1976)

Aphelenohoides rutgersi

= A.

rutger-si

C~1turas

monoxênicas de fitonematôides sobre fungos

Di ty Lenehus trifo l~mi s
DityLenchuB destruetor

Aphelenchus avenae
Ditylenchus destruetor

Pyrenoehaeta terrestris
Pyrenochaeta terrestris

37 espécies de fungos r~
presentando 15 gêneros
Botrytis eínerea

Rhizoctonia solani

64 espécies, representan
do 40 gêneros de fungos

COLE e KRUSBERG (1967)

CUTLER e KRUSBERG (1968)

DARLING et a1ii (1957)

DONCASTER (1966)

EVANS e FISHER (1970)

FAULKNER e DARLING (1961)

destructor~

continua

----_._------_.

DityLenchus myoeLiophagus

DitylenehuB

DityZenehus triformis

DityLenchus triformis

Pyrenoohaeta terrestris

CASTILLO e KRUSBERG (1971)

Aphelenehus avenae

NEMATdIDES

Rhizoetonia soZani

FUNGOS

BARKER (1964)

PESQUISADORES

----------------.--------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------

Tabela 2.

(.O

I-'

Cqntinuaçio

Pythium middZetonii
Pyrenoehaeta terrestris
Fusarium so lani
Aureobasidium pulZulans
Pyrenoehaeta terrestris
Botrytis spp.
AspergilZus nidulans,
Pyrenoehaeta terrestris
Pyrenoehaeta terrestris
Pyrenochaeta terrestris

HECHLER (1962)

HUANG et a1ii (1972)

HUANG et a1íí (1979)

HUSSEY e KRUSBERG (1971)

KEETCH (1974)

KLINE (1976)

KRUSBERG (1967 a)

KRUSBERG (1967b)

FUNGOS

GUPTA et alii (1979)

PESQUISADORES

Tabela 2.

continua

Di ty Zenchus tpiformis

DityZenchus triformis

ApheZenchus aVenae

ApheZenchus aVenae

DityZenchus triformis

Aphelenchoides besseyi

ApheZenchoides besseyi

ApheZenchus aVenae

ApheZenehus avenae

NEMATC5IDES

N

o

Ditylenahus myaeZiophagus
Aphelenahu8 avenae
ApheZenchoides aompostieola
Aphelenahu8 avenae
Bursaphelenchu8 fungivorus

9 espécies de fungos

PeniciZZium expansum

Rhizoctonia soZani

56 espécies de fungos

PILLAI e TAYLOR (1967)

SAVAGE e FISHER (1966)

SIKORA (1975)

TOWNSHEND (1964)

Ditylenchus dipsaai

VIGLIERCHIO (1971)

Verticillium theobromae
Cladosporium spp.

Aphelenahus avenae

TOWNSHEND e BLACKITH (1975) 43 espécies de fungos

Tylenchus hexalineatus

DityZenchu8 triformis
NeotyZenahu8 Zinfordi
ApheZenahus avenae
ParapheZenchu8 acontioides

DityZenchus triformis
DityZenchus myaeZiophagus

Pyrenochaeta terrestris

MYERS e KRUSBERG (1965)

NEMATÚIDES

FUNGOS

Continuação

PESQUISADORES

Tabela 2.

f-'

N

Milho
Trevo
Tomate
Sorgo

DARLING et a1ii (1957)

DASGUPTA
Tomate

Tomate
Alfafa
Quiabo

DROPKIN e BOONE (1966)

ELIZABETH WIDDOWSON et a1ii (1958)

FASSULIOTIS (1975)

FEDER (1958)

et a1ii (1970)

NEMATOIDES

RadophoZus simiZis

HoploZaimUB eoZumbuB

continua

Heterodera rOBtoehiensiB

M. hapla

M. ineognita incognita
M. arenaria
M. javaniea javaniea

Meloidogyne inoognita acrita

HopZoZaimus indieus

DityZenchuB destruetor

PratyZenehuB braehyuruB

---~_._-------------------------

ORIGEM DAS RAíZES

Culturas monoxênicas de nematóides sobre raízes decepadas

BOSWELL (1963)

PESQUI SADORES

Tabela 3.

N
N

Meloidogyne incognita
Meloidogyne incognita
Heterodera schaahtii
pratylenchus minyus

Pepino
Pepino
Beterraba
Milho
Fumo
Trevo Vermelho

McCLURE e VIGLIERCHIO (1966a)

McCLURE e VIGLIERCHIO (1966b)

MORIARTY (1964)

Pratylenchus brachyurus

Milho

OLOWE e CORBETT (1976)

continua

pratylenchus zeae

Heterodera schachtii

Nabo

"
MULLER
(1978)

(1955)

Heterodera schachtii

Beterraba

JOHNSON e VIGLIERCHIO (1969b)

~10UNTAIN

Heterodera schachtii

Beterraba

JOHNSON e VIGLIERCHIO (1969a)

..

NEMATOIDES

ORIGEM DAS RAIZES

PESQUISADORES

Tabela 3 .. Continuação

t.N

N

. Con tínuaç ão

Milho
Milho

TINER (1960)

TINER (1961)

Pratylenehus penetrans

PratyZenehus penetrans

Pratylenchus penetrans

Pratylenahus penetrans

Milho

SCHROEDER (1963)

11 espécíes de plantas

Naeobbus serendipitieus

Tomate

PRASAD e WEBSTER (1967)

SCHROEDER e JENKINS (1963)

M. -incogni ta

NEMAT6IDES

Tomate

ORIGEl\1 DAS RAíZES

PEACOCK (1959)

PESQUISADORES

Tabe la 3.

~

N

...

DityZenchus dipsaci

DityZenchus dipsaoi

Alfafa
Trevo vermelho
Fumo

Alfafa

Alfafa

BINGEFORS e BINGEFORS (1976)

CHITWOOD e KRUSBERG (1977)

COLE e KRUSBERG (1967)

continua

DityZenchus dipsaci
DityZenchus destpuctor
ApheZenchoides pitzemabosi
ApheZenchoides fragariae

ApheZenchus avenae

Cenoura
Fumo
Tomate
Pervinca

BARKER e DARLING (1965)

ApMeZenohus aVBnae

NEMATOIDES

Fumo
Grama-azul

ORIGEM DOS CALOS

BARKER (1963)

PESQUISADORES

Tabela 4 . . Culturas monoxênicas de nematóides sobre calos vegetais

tn

N

ApheZenehoides ritzemabosi

pratylenehus penetrans
Ditylenehus dipsaei

Fumo
Cenoura
Tomate
Uva
Cravo de defunto
Vinca
Gi rassol
Margarida
Alfafa
Alfafa

DOLLIVER et alií (1962)

DUNN (1973)

FAULKNER et alii (1974)

continua

DityZenchus destruetcr

Batata
Cenoura
Trevo
Fumo

DARLING et alíi (1957)

DityZenchus dipsaci

NEMATCIDES

Alfafa

ORIGEM DOS CALOS

CUTLER e KRUSBERG (1968)

PESQUISADORES

Tabela 4 .. Continuação

N
0\

Ditylenahus dipsaai
Ditylenahus dipsaai

Tylenahus agriaola
Tylenahorhynahus alaytoni
Di ty lenahus dipsaci
Aphelenchoides ritsemabosi

Alfafa
Alfafa
Cítrus

Alfafa

Alfafa

HUSSEY e KRUSBERG (1968)

HUSSEY e KRUSBERG (1971)

INSERRA e O'BANNON (1975)

KHERA e ZUCKERMAN (1962)

KRUSBERG (1960)

Clontinua

Radopholus similis
Pratylenahus aoffeae

Ditylenehus destructor

Cenoura
Batata
Trevo
Fumo

...

NEMATOIDES

FAULKNER e DARLING (1961)

Continuação

ORIGEM DOS CALOS

4~

PESQUISADORES

Tabela

N
"-l

Alfafa

Alfafa
Alfafa

Alfafa

Alfafa

KRUSBERG (1961)

KRUSBERG (1963)

KRUSBERG (1967 a)

KRUSBERG (1967b)

KRUSBERG e BLICKENSTAFF (1964)

~----------.---~-----....

--

ORIGEM DOS CALOS

,Continuaçio

PESQUISADORES

Tabela 4.

continua

DityZenahuB dip8aci
Pratylenahus penetrans
PratyZenahus zeae

PratyZenahuB penetranB
DityZenahus dipBaai
ApheZenahoides ritzemabosi
TylenahorhynahuB aZaytoni

DityZenahuB dipBaai

DityZenahuB dipsaai

DityZenahuB dipBaai
PratyZenahuB zeae
PratyZenahuB penetranB
AphelenahoideB ritzemabosi
TylenahorhynahuB aapitatu8
HoploZaimuB aoronatU$

....

NEMATOIDES

00

N

ORIGEM DOS CALOS
Alfafa
Tomate
Pepino
Alfafa

Pomelo
Quiabo
Alfafa
Milho
Cebola
Cebola

LOWNSBERY et alii (1967)

MI LLE R (19 6 3)

MYERS e KRUSBERG (1965)

MYERS et a1ii (1965)

PARACER e ZUCKERMAN (1967)

RIEDEL e MAl (197la)

RIBDEL e MAl (1971b)

Continuação

PESQUISADORES

Tabela 4..

Ditylenahus dipsaai

Ditylenahu8 dipsaai

continua

Doliahodorus heteroaephalu8

RadophoZU8 8imili8

Pratylenahus penetrans

DityZenahus dipsaai

Meloidogyne hapla
Meloidogyne inaognita aarita

pratylenahu8 vulnu8

-

NEMATOIDES

N
\O

ORIGEM DOS CALOS
Alfafa
Tanchagem
Álamo
Alfafa
Couve
Alface
Pepino
Feij ão
Ervilha
Soja
Alfafa
Aipo
Pimenta
Cebola
Centeio
Alfafa

SAVAGE e FISHER (1966)

SAYRE e HWANG (1975)

SCHROEDER e JENKINS (1963)

STARR e MAl (1976)

Continuação

PESQUISADORES

Tabela 4.

continua

pratylenahus penetrans

Pratylenahu8 penetrans

DityZenahu8 dipsaai

Tytenahu8 hexaZineatu8

...

NEMATOIDES

VI

o

Pinus
Alfafa
Alfafa

TAMURA e MAMIYA (1979)

TARTE e MAl (1976a)

TARTE e MAl (1976b)

VI GLIERCHIO e CROLL (1968)

VIGLIERCHIO (1971)
Cebola
Alfafa
Trevo branco
Trevo venne1ho

Cebola

Trevo branco

Alfafa

TAMURA e MAMIYA (1975)

TOWNSHEND (1974)

ORIGEM DOS CALOS

Continuação

PESQUISADORES

Tabela 4.

continua

Ditylenchus dipsaci

DityZenchu8 dipsaci

ParatYlenchu8 projectus

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus penetrans

Bursaphelenchus lignicolu8

BursapheLenchus LignicoZus

.-

NEMATOIDES

tN
.....

Aphelenchoides ritzemabosi

Aphelenchoides

DityZenchus dipsa~i
Aphelenchoides ritzemabosi

Aveia
Cebola
Alfafa
Alfafa
Trevo vermelho
Batata
Maçã
Ervilha
Rosa
Nabo

WEBSTER (1966)

WEBS TER (1967)

WEBSTER e LOWE l1966)

ritze~abosi

Ditylenchus dipsaci

Cebola
Feij ão-fava
Aveia
Centeio
Alfafa
Trevo ve rme lho
Trevo branco

VIGLIERCHIO et alii (1973)

-

NEMATOIDES

ORIGEM DOS CALOS

Continuação

PESQUISADORES

Tabela 4.

lr-J

1'->

..,

=

MeZoidogyne incognita acrita
MeZoidogyne incognita acrita
PratyZenchuB penetranB

Heterodera schachtii
Rotytenchus robuBtuB

Tomate

Tomate

Ervilha

Beterraba

Trevo vermelho
Alfafa

Tomate

DROPKIN e WEBB (1967)

DROPKIN et alii (1967)

OYEKAN et alii (1972)

POLYCHRONOPOULOS e
LOWNSBERY (1968)

ROSSNER (1971)

SAWHNEY e WEBSTER (1975)

Metoidogyne incognita

Heterodera radicicoZa
MeZoidogyne sp.

Tomate
Feijão-macassar

BYARS (1914)

=

Heterodera avenae

Trigo

NEMATOIDES

BROWN (1974)

PLANTAS

continua

li

11

"

11

11

"

"

No interior de recipientes fechados

METO DOS

..

Cultivos de fitonematóides em plantas inteiras sob condições gnotobióticas

PESQUI SADORES

Tabela 5.

VI
VI

Tomate

TILER (1933)

"

Hemicycliophora similis
PratyZenchus penetrans
Trichodorus ohristiei
Tylenchorhynohus cZaytoni

Milho
Feijão
Pepino
Tomate

ZUCKERMAN e BRZESKI

(l965a)

"

Me Zoidogyne incognita

Tomate

"

continua

Em recipientes que mantêm ap~
nas o sistema radicular em
condições gnotobióticas

No interior de recipientes
fechados

MAYOL e BERGESON (1970)

sp.

-

Meloidogyne incognita
PratyZenchus brachyurus
RadophoZus simiZis

Y~loidogyne

mariom~

ME!rooos

Tomate
Citrus

=

He"terodera

NEMATdlDES

FELTh1ESSER (1967)

DEN OUDEN (1960)

PLANTAS

Continuação

PESQUISADORES

Tabela 5.

.j:>.

VI

Ameixa

MXJDY e LOWNSBERY (1976)

Feijão
Tomate
Brocolos
Rabanete
Pepino
Milho
Azevém
Loureíro-de-jardim

Fumo

e BRZESKI (1965b)

PLANTAS

Continuação

HAI'JOUNIK e OSBOmm, U9 fS)

ZUCKE~~

PESQUISAOORES

Tabela 5.

PratyLenahus vuLnus

Me Zo-idogyne incoç]ni ta

Triahodorus ahristiei

MeLoidogyne hapta

HemiayaUopho1"a zuake:rmani

TytenahuB sp.

P1"atytenahus penet1"ans

Aphe Lenahoide s ri tzemabO$1:

TyLenaho1"hynahus aLaytoni

...
NEMATOlDES

"

No interior de câmaras assépticas especiais

Em recipientes que mantêm ap~
nas o sistema radicular em
condições gnotobióticas

M!TOOOS

~

VI
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4. MATERIAL E METODOS

4.1. Histologia de galhas da coroa infestadas
por M. incognita

Foram es tudadas as alterações histo1ógicas provocadas por MeZoidogyne inaognita (Kofoid
Chitwood. 1949 em tecidos de galhas da coroa

White, 1919)

e

induzidas

Agrobacterium tumefaciene (Smith e Townsend) Conn.

por

em plantas

dê chuchu (Sechium eduZe Sw.) •

4.1.1. Obtenção, multiplicação e preparaçao
do inôculo de M. incognita
A população de M. inaognita utilizada foi oriun
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da de uma muda de cafeeiro (Coffea arabioa L. f Mundo Novo'), severamente atacada por esse nematóide e multiplicada em tomatei
ro (Lycopersicon escuZentum Mill. 'Santa Cruz t ) , a partir de uma
única ooteca.

Inicialmente, foi retirada, sob binocular, uma

ooteca de M. inoognita do interior de uma galha

da

muda

de

cafeeiro e depositada sobre o sistema radicular de uma muda de
tomateiro, cultivada em vaso de argila com

solo

esterilizado

em autoclave (121 o C, durante duas horas).

Após 70

dias

da

inoculação. as raízes do tomateiro, apresentando galhas, foram
tri turadas e in troduzidas, em partes iguais, em uma

série

10 vasos de argila (15 x 20cm) com tomateiros Santa Cruz
p lan ta por vaso), com 15 dias de idade.

Ess as p lan tas

de
(uma

foram

mantidas em casa-de-vegetação. para a multiplicação do inóculo.
O

solo utilizado nos vasos compunha-se de uma mistura de terri

ço e areia, na proporção de 1: 1. previamente esterilizada a
l2l oC. por duas horas.
Após 35 dias da inoculação da série
de tomateiros multiplicadores do nematóide, procedeu-se a cole
ta

~onjunta

dos sistemas radiculares, para a extração dos ovos

de M. incognita, que serviram como inóculo para as
chuchu.

plantas de

Com o auxílio de uma binocular, extrairam-se ootecas

do interior das galhas, colocando-se-as em um tubo

de

ensaio

que continha água destilada estéril.
A substância matriz que envolvia os

ovos

foi

dissolvida com hipoclorito de sódio a 1%, sob agitação manual,
durante cinco minutos, segundo o método descrito por HUSSEY
BARKER (1973).

e

A concentração da suspensão de ovos, uti1iza-
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da como inóculo, era de 2.000 ovos e foi calculada com o auxílio da câmara de contagem de Peter.

Para a suspensão final dos

ovos do nematóide, usou-se água destilada estéril.

4.1.2. Preparação do inóculo e método de

inoculação de A. tumefaaiena

o

isolado de A. tumefaaiena

foi

usado

o

IBSP-133, preservado por liofilização e cedido pela Secção
Bacteriologia do Instituto Biológico de São Paulo.

de

A bactéria

foi cultivada em tubos de ensaio, contendo meio sólido inclina
do, com a seguinte composição:
carne Sg;

glicose 19;

Bacto triptona Sg;

extrato de

fosfato dibásico de potássio 19;

~

agar

lSg e água deionizada estéril 1.OOOml.
A suspensão bacteriana foi feita com água desti

lada estéril, utilizando-se culturas com 72 horas de crescimen
to, ã temperatura de 2S o e.
Efetuou-se a inoculação de cada planta de
chu, através de ferimentos feitos com uma agulha estéril,
nível do colo da planta e se os cobriu depois com cinco
das de gase umedecida com a suspensão bacteriana.

Sobre

camadas de gase colou-se um plástico com fita adesiva,

chuao
camaas

parapr~

piciar condições de umidade saturada, nos primeiros cinco dias,
....

apos a inoculação.
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4.1. 3. Sequência das inoculações de

A.

tumefaeiens e

de M. ineognita nas plantas de chuchu

Três plantas de chuchu com três meses de idade,
cultivadas em vasos de argila (40 x 30cm) , uma planta por vaso,
.
o
contendo solo autoclavado a 121 C, durante duas horas, foram
inoculadas com A. tumefaoiene, de acordo com a metodologia de!
crita no item 4.1.2, e mantidas em casa-de-vegetação.

Após

oito meses da inoculação da bactéria, quando as plantas

apre-

sentavam galhas da coroa bem desenvolvidas. foi fei ta uma inoculação com cerca de 2.000 ovos de M. inoognita em cada planta.
A suspensão de ovos do nematóide foi deposi tada sobre a galha
induzida pela bactéria e depois coberta com uma

fina

camada

de solo.

4.1.4. Preparação de segmentos de galhas da coroa
infestados pelo nematóide para as observações microscópicas

DecoT-ridos três meses da inoculaçjo .do nematóide nas galhas da coroa das plantas de chuchu,

procedeu-se

coleta de $egmentos dessas gaIhas, para a preparação dos
tes histológicos.

Após a coleta, os segmentos foram

em FAA (fomalina Sml.;
e água

desti~ada

e taBol 20ml;

a
cor-

fixados

áci do acéti co glaci.al lml

40 ml). desidratados em uma série de álcoois.

40.
incluídos em parafina, cortados em micrótomo rotativo na
sura de l3\.lm, coloridos

com safraninajfast green

e

espe~

montados

com bálsamo do Canadá, para as observações microscópicas.

4.2. Desenvolvimento de dois sistemas de cultivo
in vitro de M.

javanioa

Através da técnica de cultura de tecido, utilizando-se eixos embrionários como propágulos,

foram produzidas

20 plantas inteiras e 20 sistemas radiculares
(PhaseoLu8 vuLgaris L. 'Carioca').

de

feijoeiro

Ovos de M. davaniaa (Treub,

1885) Chitwood, 1949 foram introduzidos nos frascos erlenmeyers
que continham plantas inteiras ou apenas sistemas radicu1ares
e, depois de 32 di as. as galhas foram coletadas

e

preparadas

para observações microscópicas.

4.2.1. Produção de sistemas radicu1ares a partir de
culturas de eixo embrionário de feijoeiro

Eixos embrionários foram extraídos de

sementes

de feijoeiro e desinfetados externamente em solução de
ri to de sódio a 0.52%,

durante 10 minutos e em seguida

dos com água deionizada estéril, por duas vezes

hipoc1~

lava-

consecutivas.

Após a lavagem, semearam-se os eixos embrionários, em 20 fras-
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cos erlenmeyers de 125ml (um eixo embrionário por frasco), con
tendo cada recipiente SOml de meio E sólido, previamente esteri1izado em autoclave a 121 0 C. durante
foi desenvolvido pelo Laboratório

de

15

° meio E

minutos.

Bioquímica do Centro

Energia Nuclear na Agricul tura (CENA) e tem

a

propriedade

de
de

induzir a formação de calos e posterior morfogênese de raiz em
cultura de tecido, a partir

de

eixo embrionário de feijoeiro.

Es te meio apresenta a

seguinte composição, por li tro:

na 2g;

inositol O,lg;

O ,8g,

sacarose 20g;

Casei-

vitaminas (tiamina HCl

piridoxina HCl O ,05g, niacinamida O ,125g, D-pantotena-

to O, 19,

HZO 1.000ml) - lOml;

NaHZP04'H 20 173mg;
MgS0 4 ·7H Z0250mg;

Na ZHP04 37,7 mg;

COCl Z . 6H 20 O. Z5mg;
KN0 3 800mg;

ZnS0 ·7H 0 2, 4mg ;
2
4
CaC1 2 l35mg;
FeSO 4 .7H 20 27, 8mg;

Na ZMo0 4 ' ZHZO O. 25mg;

(NH 4) 2S0 4 lOOmg

4,5mg

na lmg;

KI O ,05mg ;

MnS0 4 ' H ZO
KCl ZOOmg ;

Na

Z
ácido indolacético (IAA) 5mg;

EDTA 37, 3mg;
pH 5,6

cineti-

(CROCOMO

et

alii, 1979).
Após a semeadura dos eixos embrionários, os erlenmeyers foram mantidos, durante 15 dias, em câmara de cresci
mento com fotoperíodo de 12 horas de luz (! 28 0 C)

e

12

horas

de escuro (! 20 0 C) , para a formação e desenvolvimento dos sistemas radiculares.

A desinfecção e a semeadura dos eixos em-

brionãrios realizaram-se em câmara asséptica.
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4.2.2. Produção de plantas inteiras a partir de
culturas de eixo embrionário de feijoeiro

P ara a produção in vi t~o

das

ras de feijoei ro sob condições assépti cas,
praticamente a mesma

20 plantas inteia metodologi a

foi

utilizada na pIDddução de sistemas radicu

lares (item 4.2.1), havendo-se alterado apenas o meio de cultu
ra.

Para a formação das plantas inteiras, utilizou-se o meio

EZ cuja composição. por litro, difere da do meio E pelas quantidades de cinetina e de ácido indolacético (IAA), que no meio
EZ são de 0,2Smg e 1,3mg,

respectivamente.

4.Z.3. Obtenção e multiplicação do nematóide
(M.

j avani aa)

O isolado de

M.

J'avanioa, empregado nesta pes-

quis.a, foi proveniente de uma única ooteca, extraída de

galha

de tomateiro infestado por esse parasita e multiplicado em fei
j oei ro.

As cinco plantas multiplicadoras do nematóide

foram

cultivadas em vasos de argila (15 x lOcm) , contendo solo esterllizado em autoclave a l2l oC. por duas horas.
Depois de in.,2
culadas com M. javanioa, as plantas em referência. foram deixa
das em casa-de-vegetação, durante três meses, para a
cação do nematóide.

multipli
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4.2.4. Preparação do in5culo de M. javanioa e inoculação das plantas inteiras e dos sistemas radiculares originários de culturas de eixos embrioná
rios de feijoeiro

Ootecas foram extraídas, sob binocular, de

ga-

lhas das raízes dos feijoeiros multiplicadores do nematóide
depositadas em um erlenmeyer de 100m1, contendo 60ml
dionizada estéril.

de

e

~

agua

A água contendo as ootecas foi adicionada

no copo de um aparelho de fil tração a vácuo (Sartorius Membra!,l
filter GMBH) , equipado com filtro de membrana, com

poros

de

311m de di âme t ro .
A dissolução da substância matriz que

envolvia

os ovos e a axenização destes foram feitas simultâneamente,atr!
vês do tratamento sequenciado com

as

60ml de hipoclorito de sódio a 1% - 10

seguintes
minutos~

substâncias:
30ml de peni-

cilina a 0,1% + 30ml de estreptomicina a 0,1%

40

minutos;

60ml de cetavlon a 0,05% - 7 minutos e quatro lavagens consecu
tivas com 60ml de água deionizada estéril.

Decorrido o tempo

estabelecido para cada substância, filtrava-se-a a
cionava-se a substância seguinte.

vááUO, ~.,adi-

Após a última lavagem,

ovos foram suspensos em SOml de água deionizada estéril,
agitação manual.

os
sob

A inoculação constou de lml da suspensão de

ovos (cerca de 600 ovos), adicionado através de pipeta em cada
um dos 40 erlenmeyers que continham plantas inteiras ou apenas
sistemas radiculares, produzidos in vitro em condições assépti
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cas, com 15 dias de crescimento.

Após a inoculação,

os

20

erlenmeyers, encerrando apenas sistemas radiculares de feijoei
ro, provenientes das culturas de embrião, foram colocados

em

câmara escura, durante os cinco primeiros dias e depois

leva-

dos para a câmara de crescimento com fotoperíodo de

horas

12

de luz (~ 28 0 C) e 12 horas de escuro (± 20°C), onde permaneceram até 32 dias depois da inoculação.

Depois

da

inoculação

com o nematóide, cada erlenmeyercontendo planta inteira teve a
parte basal envolvida com plástico preto e em seguida
diretamente para a camara de crescimento, com
fotoperíodo e temperatura

levado

regulagens

de

iguais às utilizadas para as cultu-

ras de sistemas radiculares.
As operaçoes de axenização e

inoculação

dos

ovos do nematóide, foram realizadas no interior de camara

as-

séptica.

O aparelho de filtração foi previamente
envolvido
em papel alumínio e autoclavado a 12l o C, durante 30 minutos.

A retirada do papel alumínio procedeu-se dentro da câmara ·:asséptica, momentos antes da sua utilização.

4.2.5. Preparação de galhas das plantas inteiras e dos
sistemas radiculares produzidos in

v~tro

para

as observações histológicas

Objetivando-se avaliar o comportamento

de

M.

javanioa no interior de raízes de plantas inteiras e de siste-
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mas radiculares produzidos in vitx.'o

I

realizaram-se observações

histológ'icas de galhas produzidas nos dois referidos
tos.

Trinta e dois dias depois da inoculação

do

substranematóide.

as plantas inteiras e os sistemas radiculares foram

retirados

dos erlenmeyerse suas raízes exibindo gaIhas, coletadas; fixadas em FAA, desidratadas em uma série de álcoois, incluídas em
parafina, e por fim, cortadas na espessura de 13um, em
mo

1'0 ta ti vo.

micrót~

Coloriram-se os cortes com safranina/fast green

e se os montaram com bálsamo do Canadá para ,as observações mic ros cópi cas .

...

4.2.6. Preparação de ral zes com galhas,de feijoeiros
desenvolvidos em solo, para as observações
histológicas

Foram fei tas comparaçoes his tológicas ent re galhas produzidas nos dois sistemas de cultivo in vitro, com galhas desenvolvidas em raízes de plantas vegetando

em

Utilizando a metodologia descrita no ítem 4.2.5,

preparou-s e

solo.

cortes histológicos de galhas de raízes de feijoeiro desenvolvidos em solo e infestados por M. javanica, para servirem

de

comparaçao para os cortes histológicos de galhas produzidas in
vitro.

Esses feijoeiros serviram para a multiplicação do inó

culo de M. javanica (item 4.2.3).
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S. RESULTADOS

5.1. Histologia de galhas da coroa infestadas
por M. inoognita

As p lan tas de chuchu inoculadas
oiena, produziram

com

A.

tume fa-

na região da inoculação, grandes galhas

formato irregular e de textura mais ou menos mole

e

de

úmida.

Os estudos histolôgicos revelaram que M. inoognita ao ser inoculada nessas galhas, penetraram e reproduziram-se em seu inte
rior.
Nas observações mi croscópicas de

cortes

de

6~

lhas da coroa infestadas por M. inoognita, constatou-se grande
quantidade de conjuntos de

tr~s

a cinco

c~lulas

gigantes, dis-
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tribuídas ao redor das extremidades anterior de fêmeas do nema
tóide.

As células gigantes provocadas pelo nematéide nos te-

cidos de galhas da coroa, tinham aspecto

semelhante

exibido por este tipo de células. induzidas em

àquele

".

raIzes.

Apr~

sentavam parede espessa, citoplasma denso, granuloso e numerosos núcleos hipertrofiados e esféricos (figuras 1 e 2).

No

interior de cada núcleo, era sempre visível um nucléolo esféri
co, refringente e hipertrofiado.

Os conjuntos de células gi-

gantes encontravam-se, geralmente, circundados por uma espessa
região diferenciada, constituída por camadas de elementos condutores curtos e anômalos. que se mostravam orientados. quase
sempre, no sentido radial às células gigantes (figura 1).

Es-

sa região apresentava-se bem delimi tada e era consti tuída. predominantemente, por elementos

do

floema, os

quais

exibiam
Muitas

áreas crivosas bem características (figuras 1 e 2).

vezes, esses elementos condutores anormais, apresentavam

diâm~

tros maiores do que os das células hipertrofiadas e

hiperplá~

ticl;ls do tecido da galha da coroa. ao redor (figuras

1 e 2).

Quando vários conjuntos de células gigantes encontravam-se
ximos uns aos outros, observava-se uma única região
bem delimitada, que ao mesmo tempo envolvia e
conjuntos (figura 2).

pr~

condutora

separava

Fêmeas adultas bem desenvolvidas

esses
(fig~

ra 3) e ootecas com larvas, mostraram-se frequentes.
Nas regiões da galha da coroa nao infestadas
lo nematôide, observou-se desorganização dos tecidos,

p~

hipertr~

fi a e hipe rp las i a das cé lul as e vasos des con tínuos orientados
ao acaso.
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5.2. Cultivos in vitro de M. javanioa

As

plantas intei ras

produzidos in vitro, apresentaram

e os sistemas
grandes

radiculares

quantidades de raí

zes.
A

efici~ncia

dos dois sistemas de cultivo in vi

tro para M. javanica, desenvolvidos neste trabalho, foi tradu-

zida pela presença de galhas com fêmeas. células
ootecas bem desertvolvidas.

gigantes

A grande produção de galhas

e
e de

ovos, verificada nas observações histológicas, indicam que, as
condições nutricionais e ambientes

desses dois substratos (plan-

tas inteiras e sistemas radiculares) foram favoráveis ã multiplicação desse nematóide.
M.

in vi tro

J'avanioa quando

inoculada tanto em culturas

de pl an tas in tei ras corno de s is ternas radi cul ares, as

larvas do segundo estádio penetravam nas

raízes e induziam a

formação de galhas e células gigantes (figuras 5 e 6).
foi observado diferenças no desenvolvimento desta

Não

espécie de

nematóide nos dois sistemas de cultivo testados e todos os resul tados aquí relatados foram encontrados nos dois

tipos

de

cultivo.
Muitas vezes, formavam-se galhas em raízes dota
das de geotropismo negativo, que cresciam externamente ao subs
trato (raízes aéreas) (figura 4).
visíveis a olho nu, ocorreu

entre

o

aparecimento de galhas

o quarto e o

após a inoculação dos ovos do nematóide.

décimo

dia.
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Cortes histológicos

de

galhas,

feitD~

aos

32 dias depois da inoculação, revelaram a presença' de fêmeas
adul tas associadas

a conj untos de três a seis células

tes e a massas de ovos (figuras 5, 6 elO).

gigan-

As fêmeas mostra

vam-se bem desenvolvidas e looalizavam-se, geralmente, na

re-

gião cortical da galha (figuras 5 e 6), embora,tenham-se obser
vado fêmeas se desenvolvendo, inteiramente, no interior do cilindro central da raiz (figura 7).

As células gigantes situ!

vam-se ao redor da parte anterior do nematóide (figuras 5 e 6)
e exibiam todas as características daquelas induzidas por este
nematóide, em raízes de feijoeiro, vegetando em solo (f;igura8).
Essas células nao apresentavam vacúolo central,

eram

cheias

por um ci toplasma denso e granuloso e exibiam numerosos núcleos,
mais ou menos esféricos, hipertrofiados e dispersos na
citoplasmática (figura 9).
rior um grande nucléolo de

Cada núcleo exibia
formato esférico.

no

massa

seu inte-

Massas de ovos

associadas a fêmeas eram frequentes (figura 10).
As culturas

de

sistemas radiculares infestados

por M. javanica, permaneceram desenvolvendo-se, por um período
superior a 80 dias, possibilitando a ocorrência de uma segunda
ge_ração do nematóide.

As plantas inteiras produzidas in vitro

e inoculadas com o nematóide, apresentaram um crescimento mui to
vagaroso e, na maioria das vezes, aos 40 dias de idade, não
nham atingido a altura da tampa do frasco erlenmeyer
(llcm) que as continha.

de

ti125ml

As plantas inteiras começavam a definhaT

ao redor dos 50 dias de idade e a maioria morreu antes de completa!'
60 dias.
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Fig. 1.

Corte de ga1ha da coroa de planta de chuchu, induzida
por A. tumefaoiens e infestada por M. inoognita. Con
junto de células gigantes circundado por uma região
condutora, constituída de elementos condutores anômalos, orientados radialmente is ci1u1as gigantes. Observa-se a predominância de elementos do f10ema, exibindo áreas crivosas. (92,6 X).
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Fig. 2.

Corte de galha da coroa de planta de
por A. tumefaciens e infes tada por M.
juntos de células gigantes próximos
envolvidos e separados por uma única
(92,6 X)

chuchu, induzida
incogni ta. 'Con
uns aos outros,
região condutora.
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Fig. 3.

Fêmea adulta

de

M.

inaognita associada a um conjunto

de células gigantes, no interior de galha da coroa àe
planta de chuchu induzida perA. tumefaaiens. (92,6 X)

53 .

Fig. 4.

Plant.a inteira de

feijoeiro desenvolvida em meio EZ'

a parti r de cul tura de eixo embrionário. aos 47 dias
de idade é ap6s 32 dias da inoculaçio de M. javaniaa.
Observam-se gàlhas em raí zes aéreas.

(92.6 X)
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Fig. 5.

Corte longitudinal de uma galha , induzida por M. jav~
nica em raiz de planta inteira de feijoeiro, pro~uzi
da in vitl'o, a parti r de eixo embrionário semeado em
meio EZ. Verifica-se que a fêmea está na região cortical da galha, associada a um conjunto de células
gigantes, localizado no cilindro central. (9Z,6 X)

SS.

Fig. 6.

Fêmea de M. javanica associada a um conjunto de células gigantes, no interior de galha de sistema radicular produzido em meio E, a partir de eixo embrionário
de feijoeiro. O aspecto das células gigantes é semelhante ao exibido por este tipo de célula, induzida
em Taiz de feijoeiro desenvolvido em solo.
(92,6 X)

56 .

Fig. 7.

Corte longitudinal de raiz de planta inteira de feijoeiro , produzida a partir de eixo embrionário semeado em meio E 2 , mostrando f~mea jovem de M.
javanioa
em forma de salsicha, associada a um conjunto de cél~
las gigantes. O nemat6ide está localizado totalmente
(92,6 X)
no interior do cilindro central da raiz.
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Fig. 8.

Células gigantes formadas no interior de galha de
raiz de feijoeiro, desenvolvido em solo.
(92,6 X)

·
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Fig. 9.

Corte transversal de raiz de planta inteira produ zida
in vitro, através da semeadura de eixo embrionário em
meio E 2 . Nota-se que as células gigantes localiz amse na região central da raiz. As 'células
gigantes
são semelhantes iquelas induzidas em rai z de feijoei ro desenvolvido em solo. (92,6 X)

S9

Figo 10 o

o

Corte longi tudinal de uma galha induzida em sistema
radicular produzido in vitro, através da semeadura
de eixo embrionário de feij oei ro em meio E o
Res to
do corpo de uma fêmea adulta, localizada no cilindro
central, associada a uma ootecao

(92,6 X)
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6. DISCUSSÃO

6.1. Histologia de galhas da coroa infestadas
por M. inoognita

Em raí zes,

os

nema tói des do genero Me Zoi dogyne

induzem a formação de células gigantes a partir de células meristemãticas do p1eroma e às vezes do perib1ema.
las meristemãticas, quando influenciadas
mais se diferenciam em cilindro central

pelo nematóide,
ou

KRUSBERG e NIELSEN, 1958;
19 71a) .

ENDO, 1971;
MENDES

et

CHRISTIE, 1936;

HUANG e MAGGENTI,
alii,

nao

córtex, e sim, dão

origem às células gigantes (BIRCHFIELD, 1965;
DROPKIN e NELSON, 1960;

Ess as célu-

1977;

No caso de galhas da coroa induzidas

1969;

SIDDIQUI,

por A.

tumefa-

61.
aien8, os tecidos são completamente diferentes daqueles do me-

ristema terminal da raiz.
células tumorais,

Essas galhas

ou sej a, por células

cional genético da bactéria -

são estruturadas por
que

receberam um adi

DNA plasmidial -

e

o

tecido

da galha da coroa é constituído por células parenquimatosas hi
pertrofiadas

e

hiperplásticas. entremeadas

vasos deformados, orientados
1959;

KADO, 1976).

ao

acaso

por segmentos de

(BARNES, 1968;

o nematóide, ao penetrar na

coroa, provavelmente injeta suas secreçoes
células tumorais jovens

BRAUN,

galha

esofageanas

em intensa multiplicação

resultar na formação das células gigantes.
tanto, que as células gigantes sejam oriundas

da

sobre

do que deve

Interpreta-se,po!
de

.-'

células

JB

modificadas pela ação da bactéria.
Analisando-se

a

constância com que

as

células

gigantes sao induzidas em raízes, ao nível do cilindro central
ou conectadas com ele (MENDES et alii,

1976a~

1977 ;

1976b;

1978c) e a observação, segundo a qual, quando células gigantes
eventualmente são formadas na região cortical da raiz,
sao quase sempre, pequenas, em pequeno número e

associadas

fêmeas mal desenvolvidas (MENDES e CARDOSO, 1978a;
a~ii,

1977),

elas

MENDES

pode-se deduzir que os vasos condutores sao

prescindíveis para a nutrição das células gigantes.

a
et
im-

Mesmo

quando os nematóides das galhas infestam rizomas,

tubérculos,

caules, folhas e nódulos de leguminosas induzidos

por

bacté-

rias do genero Rhizobium, as células gigantes sao formados
nível dos feixes vasculares (COLBRAN, 1961;

FASSULIOTIS

ao
e
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DEAKIN, 1973;

HUANG, 1966;

NIELSEN. 1958;
1962;
1969) .

JENKINS e BIRD, 1962;

MENDES et a1ii, 1978b;

TARA e RASKI. 1969;

MILLER

TAYLOR, 1976;

KRUSBERG e
DiEDWARDO

e

WONG e

WI LLETTS

Este fato reforça a idéia de que as células

gigantes

são tipos de células de transferência multinuc1eadas.
lizadas em conduzir nutrientes do sistema vascular da
ra o nematóide, o qual funciona como um receptor
(BIRD, 1978;

BIRD e LOVEYS. 1975;

NES e DROPKIN, 1976;
1975;

McCLURE, 1977).

especi~
rai~

metaból i

JONES e DROPKIN, 1975;

JONES e NORTHCOTE, 1972;

paCu

JO

JONES et alil.

Em galhas da coroa, como nao existe um

sistema vascular estruturado, o próprio nematóide parece prov9
car a formação de um sistema condutor especial (região
Ta) (figuras 1 e 2). para carrear nutrientes dos
galha da coroa para as células gigantes e,

condut~

tecidos

da

consequentemente,p~

A região condutora deve também ser formada a

ra o nematóide.

partir de células tumorais .
..A

E importante salientar o marcante poder indutivo das secreçoes esofageanas de

Me~oidogyne

spp. , que sao cap!

zes de induzir a formação de células gigantes e outras

altera

çoes, em tecidos de diversos orgaos
(rai z , tubérculo.

ri ioma ,

-

caule e folha}

e em tecidos de outras estruturas formadas sob

a influência de diferentes organismos. como se

verificam

em

nódulos de leguminosas e em galhas da coroa.
Baseando-se nas observações histológicas realizacas neste trabalho e na literatura consultada, pode-se inter
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pretar que, pela infecção de A. tumefaoiens, as células hospedeiras são modificadas pelo adicional genético proveniente
sa bactéria o qual determina o aparecimento d9 um novo
(tecido da galha da coroa) (BECKER,

1979~

DRUMMOND,

que este, mais uma vez, é modificado pela ação das

de~

tecido
1979)

e

secr~çoes

do nematôide, para originar as células gigantes e a região con
dutora que envolve essas células (figuras 1 e 2).
Quando nematôides

do genero Me

~oidogyne

pene-

tram em raízes, uma das primeiras respostas da planta é a produção de ga1has (ENDO, 1971). porém, quando esses parasitas

i~

festam ga1has da coroa, a formação destas estruturas pela ação
do nematóide não se verifica.

A ga1ha do nematóide(abau1a-

mento da raiz) parece servir, primariamente, para proteger
fêmeas e as ootecas no interior da raiz.

as

No caso de infecção

de galha da coroa, esta proteção é dada pelos tecidos da ga1ha
hospedeira.
A presença no interior de galhas da
grande número de fêmeas e conjuntos de células

coroa,

gigantes

desenvolvidos (figuras 1, 2 e 3) e a ocorrência de

de
bem

grandes

e

numerosas ootecas revelam que M. inaognita encontra nos

ieci-

dps de galhas da coroa de plantas de chuchu, condições

nutri-

cionais e ambientes

químico e físico apropriados, que lhe

pe~

mi te desenvolver-se com sucesso no interior dessas estruturas.
Analisando-se a estreita relação existente entre a planta,

a

bactéria e o nematóide, supõe-se que, ao longo do processo evo
luti vo, es tes três assoei ados sofreram um e levado grau de ada2

64.
tação.

Segundo McNEW (1960), os organismos formadores de ga-

lhas, de que sao exemplos os nematóides do

gênero Me loidogyne
plantas

e A. tumefaoiens, estão entre os parasitas de

mais

evoluídos e, consequentemente, entre os de mais baixa patogeni
cidade, provocando enfermidade enquadrada no grupo 6 de

sua

classificação de doenças (doenças que interferem na utilização
dos produtos sintetizados pela planta) .

Em virtude de ambos

os patógenos prejudicarem a planta hospedeira,

primariamente,

pela retirada de nutrientes, presume-se que, a doença

causada

pelo complexo etiológico formado por Meloidogyne spp. e A. tumefaoiens, deve exaurir a planta de uma maneira

muito

mais

drástica do que a doença provocada por apenas um

desses

dois

organismos isoladamente.
Levando-se em consideração que

A.

tumefaoiens

necessita de ferimentos para infectar o hospedeiro
BRAUN,1962;

McKEEN,

1934 ;

BAR.1\JES, 1968;

1954;

RIKER et alii, 1946) e que, os nematóides das galhas fe

rem a planta quando penetram;

DE RAPP,

(BANFIELD,

1951;

considerando-se

a

constatação

feita por vários autores (DHANVANTARI et a1ii, 1975;
et alii, 1968;
n~matóides

NIGH, 1966;

GRIFFIN

ORION e ZUTRA, 1971) de que estes

são importantes ou mesmo indispensáveis para o

be1ecimento das galhas da coroa;

est~

considerando-se ainda, a ele

vada afinidade existente entre M. incognita e os

tecidos

da

galha da coroa, constatada neste trabalho, çonclui-se que, estes nematóides,

al~m

de provocarem ferimentos que possibilitam

a infecção da planta pela bactéria, devem interagir

tamb~m

com
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A. tumefaoiens. ao nível bioquímico e/ou fisiológico, alteran-

do a patogênese.

Tudo está a indicar que existe uma perfeita

interação entre o nematóide e as células tumorais induzidas p!:.
la bactéria.

Essas células respondem prontamente a estímulos

emanados do nematóide, para a formação das células

gigantes e

da região condutora, favorecendo assim, o estabelecimento

do

nematóide no interior das galhas da coroa.

6.2. Cultivos in vitro de M. javanioa

Atualmente, diferentes espécies de fitonematóides podem ser cultivadas in vitro com relativa facilidade. TéS
nicas simples e eficientes como cultivos de fitonematóides
meios oligídicos ou em culturas duplas

em

utilizando-se culturas

de fungos ou de calos vegetais, fazem parte,

com

frequência.

da metodologia de muitas investigações nematológicas

(tabelas

1, 2 e 4).

Os nematóides dos generos Meloidogyne e Heterodera nao se multiplicam bem,

1971) .

em culturas de calos (ZUCKERMAN,

Nematóides desses dois gêneros exigem a presença

raízes em crescimento ativo para a sua multiplicação.
vo gnotobiótico de Meloidogyne spp. é atualmente

feito

de

O culti
sobre

plantas ou sobre culturas de raízes decepadas (tabelas 3 e 5).
A multiplicação de nematóides das galhas. quando fei ta sobre raízes de plantas desenvolvendo-se no interior
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de recipientes fechados, em condiç6es

est~reis.

apresenta o in

conveniente da falta de espaço vital, devido ao rápido crescimenta da planta.

Cultivos desses nematóides em plantas manti

das no interior de camaras assépticas especiais, apresentam
desvantagem da dificuldade de aquisição do equipamento, em

a
vi~

tude da não disponibilidade no comércio, desses tipos de camaras.

Alguns pesquisadores já idealizaram e utiliZi.aram,

em

cultivos de Meloidogyne spp., instrumentos que mantêm apenas o
sistema radicular da planta em condições assépticas.

Esses

equipamentos são de construção complexa e como não são fabrica

-

dos para serem vendidos, geralmente o próprio pesquisador
que

e

tem que os construir.

o

cultivo de nematóides das galhas in vitro so-

bre culturas de raízes decepadas, é o método mais usado para a
muI tiplicação desses parasitas, embora apresente baixa produção de raízes laterais e consequentemente de metistemas terminais, que sao os locais

de penetração das larvas.

Este pro-

blema pode ser minimizado pela utilização de muitos segmentos
de extremidades de raízes

na

preparaçao das

culturas, porém,

este procedimento aumenta o risco de contaminação microbiana.
Como vimos, todos os métodos empregados para o
cultivo dos nematóides

das

galhas, apresentam certos inconve-

nientes, o que faz com que, esses nematóides não sejam
dos in vitro, com a mesma facilidade dos nematóides

cultiv~

que

sao

muI tiplicados e mantidos sobre culturas de fungos ou de calos.
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A presença de galhas com fêmeas adultas,

célu-

las gigantes e ootecas, em abundância e bem desenvolvidas (figuras 5, 6, 7, 9 elO), traduzem as boas condições ambientes e
nutricionais encontradas pelo parasita no interior das raízes
das culturas in vitro de plantas inteiras e de sistemas radicu
lares.
A observação da ocorrência de uma segunda geraçao do namatóide, feita através do aparecimento

de

novas ga-

lhas depois de 30 dias da inoculação, também indica o sucesso
de M. javanioa desenvolvendo-se sobre culturas de sistemas radiculares.

o

uso de culturas de sis tema radicular de fei-

joeiro para o cultivo de M. javanica é mais vantajoso
uso de plantas inteiras, em virtude das primeiras

que

o

permanecerem

desenvolvendo-se por tempo mais longo, possibilitando a ocorrência de duas gerações do nematóide, e pela possibilidade

de

ser repicado para meios de cultura novos.
Embora McCLURE e VIGLIERCHIO (1966a) tenham verificado que a penetração de

M.

inoognita

em cul turas de raí-

zes decepadas. seja independente do número de sítios de irifest~ção

-

disponível, é lógico admitir que, quanto maior o numero

de meristemas terminais (locais de penetração) maior a quantidade de larvas que penetram.

SAYRE (1958) sugeriu que o

núm~

ro de locais disponíveis das raízes pode ser um fator limitante à penetração das larvas.

Sabe-se que a locomoção de nema-

tóides é mui to vagarosa, cerca de lem em 24 horas, logo, a

pr~
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babilidade das larvas encontrarem meristemas terminais de raízes, cresce com o aumento do número de raízes.

Es,ta in terpre

tação independe de outros fatores que contribuem para a penetração das larvas, como

.

condições nutricionais e atração pelas

ral.zes.
A multiplicação de M. javanioa sobre plantas

i~

teiras e sobre sistemas radiculares descri ta nesta pesquisa,
apresenta as seguintes vantagens, quando comparada com o método usual de cultivo dos nematóides das galhas em culturas
raízes decepadas:

de

1) maior produção de raízes e 2) menor ris-

co de contaminação microbiana, já que se utiliza

apenas

um

eixo embrionário como propágulo.

o cres cimen to vagaroso demons trado pe 1as plantas inteiras, representa uma vantagem,
nar o espaço interno limi tante

~m:

virtude de não tor-

em pouco tempo.

Sugere-se

a

realização de futuras pesquisas utilizando-se quantidades maio
res de meio de cultura (meio E 2 ) e o uso de frascos erlenmeyers
mai1ores, o que poderão proporcionar melhores condições para
o desenvolvimento das plantas inteiras e

consequentemente, pa

ra o nematóide em suas raízes.
Es tes dois si s temas

de cul ti vo poderão ser em-

pregados com outras plantas e com outras

espécies de Meloido-

gyne, desde que existam meios de cultura apropriados para a

i~

dução de morfogênese de raiz e/ou regeneração de toda a planta,
a partir de embrião ou de outros explantes.
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7. CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos no presente estudo, pode-se concluir que:

1) M. inoognita penetra, induz células gigantes

e reproduz-se bem no interior de galhas da coroa

de

plantas

de chuchu, induzidas por A. tumefaoiens.

2) M. inoognita provoca o aparecimento

região condutora ao redor das células gigantes, que se

de

uma

formam

no interior de galhas da coroa.

3) As células gigantes, induzidas por M. inoog-

70.
nita no interior de galhas da coroa, sao semelhantes às induzi

das em raízes.

4) As células gigantes e a região condutora,
duzidas por M. inoognita no interior de galhas

da

i~

coroa, sao

formadas a partir de células tumorais.

5) M.

javanioa penetra, induz células

semelhantes as induzidas em raízes desenvolvidas

em

gigantes
solo

e

reproduz-se bem, nos dois sistemas de cultivo in vitro, desenvolvidos neste trabalho.

6) O cultivo de M. javanica, sobre sistema radi
cular de feijoeiro produzido in vitl>O, oferece maiores

vanta-

gens do que o outro sistema sobre plantas inteiras.

7) Os dois sistemas de cultivo in vitro, ideali
zados neste trabalho, proporcionam maior

p~odução

de

e menor risco de contaminação microbiana, do que o cultivo
vitro tradicional, sobre raízes decepadas.

in
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8. SUMMARY

Seed1ings of Seohium eduZe were inocu1ated with
Agrobaoterium tumefaoiens and as soon the p1ants

presented

we11 deveIoped crown ga1ls, they were inoculated with NeZoidogyn~

inoognita.

Three months 1ater segments of

crown ga1Is

were co11ected and preposed for histological examination
the purpose of studying biological aspects

of

the

for

pIant~

-bacteria-nematode complexo
Mícroscopic

exam~

of crown ga11 sections showed

a great number of giant cell sets (3 - 5) which were
associated with the fema1e nematodes.

The sets

of

found
giant

ce 11s were a1ways found 1aying in a thi ck di fferenti ated regi on
formed of layers of short and malformed conducting

elements
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almost always radially disposed to the giant cells.

These giant

cells had some similar characteristics as those exhibited

by

this type of cells when induced in roots.
Due to the inexistence of any structured vascular
system in the crown galls. it was interpreted that

still more

than inducing the formation of giant cells, the nematodes also
promoted the appearence of the conducting region which envelves
groups of these cells.
The conducting region probably

aids

in

the

transport of nutrients from the crown gall tissue to the giant
cells.

It is also suggested that the giant cells as well

the conducting region are induced by the nematode

from

as

crown

gall cells already altered by bacterial action (the tumor cells).
M. inaognita established

producing a large

n~ber

of egg

itself

very

well

masses inside the crown galls

induced by A. tumefaaiena in the host planto
Two sys tems for rearing M. J avaniaa were dev'(Illop&d.
Whole plants and root systems of beans (PhaseoZu8
'earioca f

)

were'

~prod:uced

vulga~ia.

inerl'enmeyer flasKs (125ml) from cell

cultures obtained from embryo axis.

When the plants and

root systems were 15 days old, they were inoculated
of M. javaniaa and 32 days after inoculation,

galls

the

with eggs
were

collected and treated for histological observations.
Embryo cultures in media EZ and E respectively
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were used for the

in

vit~o'

obtention of whole plant and root

cuItures.

When medium E 2 is inoculated with the hean embryo,
it causes a total and perfect differentiation of the plant
and mediurn E brings about the production of callus and future
root morphogenesis from the embryo axis of this legume.
No differences in development

of

were observed in either whole plants. or roots

M. javanica

alone produced

in vitY'o, but the use of the root system is. more advantageous.

In both substrates the nematode larvae penetrated
and induced gall and giant cell formation.
visible between the forth and tenth

day

Galls
after

became

inoculation.

Histological sections of galls collected
the roots-of whole plants and root system cultures
after inoculation with eggs of M. javanica

32

revealed

from
days

the

presence of well developed adult females, giant cells and egg
masses.

The giant cells were similar to those induced by this

nematode in bean roots growing in soil.
The root system cultures
nematode grew for more than 80 days

and

infested
those

by
from

the
whole

pIants had a very retarded growth.
The advantages of these two systems of M. javanica rearing are the production of a great number of roots and

the minimum risk of contamination when compared to rearing
the nematode on excised roots.

Df
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