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VARIABILIDADE GENÉTICA DE ISOLADOS DE Fusarium spp. E ESTUDO
DA INTERAÇÃO COM A PLANTA HOSPEDEIRA

Autora: MAYRA KASSAWARA MARTINS
Orientadora: Profa. Dra. ALINE A. PIZZIRANI-KLEINER

RESUMO
O Fusarium spp. é um fungo cosmopolita, compreendendo uma grande
quantidade de espécies que são conhecidas por causar doenças em culturas de
importância agronômica. Embora, isolados não patogênicos de Fusarium spp.
tenham sido descritos, pouco se conhece sobre a variabilidade genética deste
grupo, ainda que estejam presentes em inúmeros locais. Assim sendo, este
trabalho teve como objetivos ampliar estes conhecimentos, avaliando a
variabilidade genética e forma de interação de isolados patogênicos e não
patogênicos de Fusarium spp. obtidos de diferentes hospedeiros. Desta forma,
83 isolados de Fusarium spp. foram avaliados por meio das técnicas de
ARDRA, sequenciamento do rDNA e RAPD. A análise por meio de ARDRA,
permitiu a distinção dos 83 isolados de Fusarium spp. em 19 haplótipos,
apresentando uma grande diversidade dentro de cada haplótipo, mas de forma
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geral os isolados patogênicos e não patogênicos de Fusarium spp. não
puderam ser discriminados. Nas análises de sequenciamento da região ITS do
rDNA,

foi

observado

que

isolados

de

Fusarium

se

agruparam

independentemente da espécie. Estes resultados comprovam a necessidade de
uma revisão taxonômica dentro do gênero Fusarium. A análises por marcadores
RAPD revelou que os 83 isolados de Fusarium spp. avaliados neste estudo
apresentaram ampla variabilidade a qual não está correlacionada com a
característica taxonômica. Entretanto, foi observado que isolados patogênicos e
endofíticos de F. oxysporum obtidos de soja são geneticamente diferentes.
Quanto às análises de interação de isolados patogênicos e não patogênicos de
Fusarium spp. com cultivares susceptíveis de tomate e soja, verificou-se que
estes isolados interagiram de forma diversa, nos diferentes tecidos vegetais,
sendo que alguns isolados endofíticos promoveram o crescimento vegetal.
Dentre estes, destaca-se o isolado endofítico Cac19.4 que mostrou-se
geneticamente diferente de isolados patogênicos de Fusarium spp., além de
promover um aumento de peso da raiz e caule de plântulas de soja e tomate.
Dessa forma este isolado poderia ser selecionado para futuras análises,
visando um melhor aproveitamento deste microrganismo endofítico em estudos
de interesse agronômico.
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SUMMARY
Fusarium spp. is a cosmopolitan fungus that covers a great number of
species known by the ability of causing diseases in agricultural important crops.
Although non-pathogenic isolates of Fusarium spp. have been described, little is
known about the genetic variability of this group, even if it can be found in
countless places. Therefore, this work had the objectives of increase this
knowledge, evaluating the genetic variability and modes of interaction between
Fusarium spp pathogenic and non-pathogenic isolates, obtained from different
hosts. In this way, ARDRA, rDNA sequencing, and RAPD techniques evaluated
83 Fusarium spp. isolates. The ARDRA analysis allowed the separation of 83
isolates in 19 haplotypes. In spite of the great diversity found inside each
haplotypes, in general it was difficult to distinguish pathogenic and nonpathogenic isolates. In the sequencing analysis of the ITS region of rDNA, it was
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observed that Fusarium isolates were grouped together independently to the
species. These results proved the need for a taxonomic review inside Fusarium
genera. The RAPD analysis revealed that the 83 Fusarium spp. isolates
evaluated in this study presents high levels of variability not correlated with the
taxonomic

characteristic.

However,

we

observed

that

pathogenic

and

endophytical F. oxysporum isolated from soybean are genetically different. The
interaction analysis between pathogenic and non-pathogenic isolates of
Fusarium spp. with susceptible cultivars of tomato and soybean, showed
different modes of interaction on different plant tissues, where some
endophytical isolates increased plant growth. Among these, we can emphasize
the endophytic isolate Cac19.4, that is genetically different if compared with
Fusarium spp. pathogenic isolates, in spite of his ability to promote an increase
in root and stems weight of soybean and tomato plantlets. Thus, this isolate
could be selected for further analysis, looking for a better use of this
endophytical microorganism in agricultural interest studies.

1 INTRODUÇÃO

O fungo Fusarium spp. é amplamente distribuído ao redor do mundo,
encontrado em todos os tipos de solo ou associados a inúmeras espécies
vegetais. Este fungo pode sobreviver por longos períodos de forma saprofítica
sobre a matéria orgânica do solo e quando possível pode causar inúmeras
doenças em diferentes espécies vegetais, sobretudo em culturas de importância
econômica, causando grandes prejuízos.
Embora o maior interesse neste fungo se deve ao fato de causar
doenças em um grande número de espécies vegetais, dentro do gênero
Fusarium isolados não patogênicos têm sido descritos. Entretanto, poucos
estudos foram realizados com a finalidade de comparar a variabilidade genética
neste grupo, embora estejam presentes em inúmeros locais e representem um
dos maiores componentes da comunidade do solo. Além disso, isolados não
patogênicos podem ser encontrados, endofiticamente, colonizando o interior da
planta hospedeira. Estes isolados endofíticos podem apresentar interação
simbiótica com o hospedeiro, sendo importantes, não só para o controle
biológico de doenças, mas também desempenhando funções que poderão ser
benéficas para a planta hospedeira. Neste contexto são de extrema importância
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o conhecimento da estrutura populacional deste grupo e entender a
compreensão da variabilidade genética presente neste gênero.
Sabe-se ainda que isolados patogênicos de Fusarium spp. mostram um
alto nível de especificidade ao seu hospedeiro, mas a relação destes isolados
com isolados não patogênicos ainda não foi avaliada. Dessa forma, o
conhecimento das relações filogenéticas entre isolados patogênicos e não
patogênicos de Fusarium spp. obtidos de diferentes hospedeiros, poderá
favorecer o entendimento das relações existentes neste grupo. Estes estudos
permitirão a utilização destes conhecimentos para o controle de doenças
causadas por este fungo e também o desenvolvimento de um sistema agrícola
utilizando isolados endofíticos de Fusarium spp.
Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivos:
1) Estudar a diversidade genética de isolados de Fusarium spp. por meio
da técnica de ARDRA e por meio da análise de seqüenciamento da
região ITS do rDNA;
2) Avaliar a variabilidade genética de isolados de Fusarium spp. por meio
de marcadores de RAPD;
3) Verificar a ocorrência de especificidade de genótipos patogênicos e
não patogênicos de Fusarium spp. à diferentes hospedeiros por meio
de marcadores de RAPD e seqüenciamento de regiões ITS do rDNA;
4) Avaliar a interação de isolados patogênicos e não patogênicos de
Fusarium spp. em diferentes hospedeiros.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Fusarium spp.

2.1.1 Aspectos gerais

O gênero Fusarium é caracterizado pelo seu crescimento rápido,
colônias com coloração pálida ou colorida (violeta à púrpura escuro ou do
creme à laranja), com micélio aéreo e difuso (Domsch et al., 1980). A maioria
das espécies de Fusarium é composta por fungos de solo com distribuição
cosmopolita e ativo na decomposição de substratos celulósicos das plantas,
sendo que alguns isolados são parasitas das plantas. A patogenicidade ao
homem é rara, mas muitas espécies causam o apodrecimento de estoques e
são importantes produtoras de toxinas (Desjardins et al., 2000; Leslie et al.,
2001; Zemankova & Lebeda, 2001;Godoy & Colombo, 2004).
As duas principais formas de esporos de Fusarium são os microconídios
e os macroconídios. Os microconídios são unicelulares e uninucleados; os
macroconídios mais comuns são multicelulares, mas cada célula tem somente
um núcleo. Todos os núcleos de um macroconídio, contudo, são descendentes
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mitóticos de um mesmo núcleo progenitor e são, portanto geneticamente
idênticos (Puhalla, 1981). Ainda segundo Puhalla (1981), os estágios sexuais
de Fusarium são ascomicetos; o esporo sexual é o ascósporo. Alguns estados
perfeitos têm ascósporos bicelulares e são alocados ao gênero Nectria. Cada
célula de um ascósporo bicelular é uninucleada e ambos núcleos são
geneticamente idênticos. Outros estados perfeitos, como é o caso em
Gibberella, formam ascósporos multicelulares.
Uma cultura de Fusarium recém isolada da natureza deve-se manter
inalterada por repetidas subculturas em ágar, podendo mudar sua morfologia
gradualmente ou ainda produzir repentinamente setores de crescimento
radicalmente diferente na aparência do parental. Essa variabilidade morfológica
tem gerado uma certa controvérsia na taxonomia e classificação das espécies
de Fusarium (Puhalla, 1981; Oliveira & Costa, 2002; Geiser et al., 2004).
A taxonomia do gênero Fusarium não está bem estabelecida, chegando
a ser confusa (Duggal et al., 1997; Leslie et al., 2001; Sanabria et al., 2002).
Inúmeros fatores, incluindo a perda da clara distinção das espécies através de
características morfológicas, levando a conceitos que são amplos e juntamente
com a variação e mutação dentro da cultura tem conspirado para criar um
sistema taxonômico que não reflete a diversidade das espécies. O resultado
dessa confusão é uma inconsistente aplicação de nomes de espécies para
isolados patogênicos e toxigênicos (Geiser et al., 2004). Muitos isolados de
Fusarium estudados por toxicologistas e fitopatologistas nas primeiras décadas
do século 20, foram inicialmente identificados incorretamente usando
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simplificados sistemas morfológicos e em muitas espécies de Fusarium.
Espécies que, há pouco tempo, foram identificadas usando métodos
filogenéticos, certamente não seriam identificadas se fosse utilizado o método
convencional de características morfológicas (Aoki, et al., 2003).
Devido à plasticidade e variações de características fenotípicas
encontradas neste fungo, a taxonomia baseada somente em conceitos
morfológicos não é confiável (Snyder & Hansen, 1953; Taylor et al., 2001;
Summerell & Leslie, 2003), uma vez que algumas espécies de Cylindrocarpon
spp. e Acremonium spp também produzem conídios multicelulares fusiformes,
semelhantes aos produzidos pelas espécies de Fusarium. Claramente, uma
investigação da variação em Fusarium é essencial para uma caracterização do
gênero (Godoy & Colombo, 2004). Ainda neste aspecto, dentro do gênero
Fusarium, há uma série de variações de características morfológicas e
patogênicas, resultando em uma classificação complexa dividida em seções,
formae speciales e raças (Oliveira & Costa, 2002).
O conceito formae speciales foi aplicado por Snyder & Hansen (1953)
para

reconhecer

isolados

patogênicos

que

foram

morfologicamente

semelhantes a isolados saprofíticos de mesma espécie, mas que diferenciam
em sua habilidade para parasitar hospedeiros específicos. Isolados patogênicos
de F. oxysporum estão classificados dentro de mais de 120 formae speciales e
raças.

6
2.1.2 Métodos de Controle

Os métodos mais utilizados no controle de isolados patogênicos de
Fusarium incluem: a utilização de cultivares resistentes, desinfestação do solo
com fungicida químico e rotação de cultura utilizando plantas não hospedeiras
(Agrios, 1988). A utilização de cultivares resistentes seria uma grande
alternativa, porém, dificuldades como a identificação de genes de resistência ou
a habilidade de adaptação dos patógenos a novos genótipos, pode tornar a
resistência uma solução temporária (Sutton, 2000). Além disso, o controle
químico do Fusarium spp. não é totalmente eficiente, uma vez que o patógeno
penetra no tecido vascular da planta. Ainda, os insumos químicos têm causado
impactos negativos nos mais diferentes compartimentos dos ecossistemas,
representados por contaminação das águas, resíduos químicos no solo, efeitos
nos microrganismos e danos à saúde humana (Tokeshi 2000). A medida de
rotação de cultura seria de pouca eficiência já que este patógeno é um fungo de
solo, capaz de sobreviver nos restos de cultura e apresenta várias espécies
vegetais como hospedeiras (Sutton, 2000).
Diante disso, uma alternativa para controle de doenças causadas pelo
Fusarium é a utilização de isolados não patogênicos deste fungo. Isolados não
patogênicos de Fusarium obtidos de solo têm sido testadas como agentes
biocontroladores de doenças causadas por este fungo, como a Murcha do
Fusarium (Toyota et al., 1995; Guini et al., 2000; Salerno et al., 2000; Edel et
al., 2001; Benhamou et al., 2002). Nelson et al. (1981) relatou que solos
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supressivos para a Murcha de Fusarium, suportavam grandes populações de
espécies não patogênicas. Isolados de F. oxysporum e F. solani foram muito
mais eficientes no estabelecimento de supressão do solo que outras espécies
de fungo. Embora isolados obtidos do solo sejam capazes de controlar as
doenças causadas por Fusarium, isolados endofíticos de F. oxysporum que
foram isoladas de caule de plantas sadias também se mostraram eficientes
para o biocontrole (Fravel et al., 2002).
Apesar de que o uso de isolados não patogênicos de Fusarium no
controle biológico ter sido reportado, poucos estudos foram realizados com a
finalidade de conhecer a variabilidade genética neste grupo, bem como
comparar com a variabilidade de isolados não patogênicos. Este estudo seria
de fundamental importância para maximizar a consistência e eficácia do
biocontrole. Neste contexto é de extrema importância o conhecimento da
estrutura populacional deste grupo e entender a variabilidade genética presente
neste fungo. Atualmente diversas metodologias são adotadas visando acessar
e estudar a variabilidade genética de fungos sendo que a maior parte é
baseada na utilização de marcadores moleculares.

2.2 Análise da Variabilidade Genética por Marcadores Moleculares

Nas últimas décadas várias metodologias moleculares têm sido
desenvolvidas contribuindo significativamente para um grande avanço do
conhecimento sobre a variabilidade genética de microrganismos. Dentre as
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técnicas mais utilizadas destacam-se: a) RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism); b) RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA); c) AFLP
(Amplified Fragment Length Polymorphism) ; d) seqüências de subunidades do
rDNA; e) ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis); f) RISA
(Ribosomal Intergenic Spacer Analysis); g) DGGE (Denaturing Gradient Gel
Electrophoresis) (Van Elsas et al., 1998; McDonald, 1997; Amicucci et al., 2001;
Pennanen et al., 2001; Taylor et al., 2001; Oliveira & Costa, 2002; Marshall et
al., 2003; Fagbola & Abang, 2004). Entretanto, exista um grande número de
técnicas, que revelam polimorfismo de DNA, é importante considerar o tipo de
organismo em estudo.

2.2.1 Variabilidade Genética por Seqüenciamento do rDNA e ARDRA

Estudos moleculares envolvendo o cluster gênico do rDNA (DNA
ribossomal) (ITS1, 5.8S e ITS2) têm facilitado na identificação de fungos e
muito contribuído para expandir o conhecimento da diversidade microbiana nos
últimos anos (Nazar et al., 1991; Bryan, et al., 1995; Larena et al., 1999;
Skouboe, et al., 1999; Hermosa et al., 2000; Pianzzola et al., 2004).
O rDNA está presente em todos os organismos, evoluem rapidamente e
portanto são apropriadas para discriminar espécies relacionadas ou até mesmo
variedades de uma mesma espécie. As regiões ITS são flanqueadas por
segmentos conservados (genes 18S, 5.8S e 28S). Estas regiões conservadas
carreiam a informação sobre a filogenia e o nível taxonômico, uma vez que têm
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evoluído lentamente e são altamente semelhantes dentro de diferentes taxons,
enquanto que as regiões variáveis, os ITS, apresentam muitas mutações
durante o processo de evolução podendo ser mais utilizado para a classificação
intraespecífica (Fungaro, 2000). O fato das regiões ITS serem relativamente
curtas (500 a 800pb) e aparecerem em grande número de cópias no genoma,
permite que sejam amplificadas e sequenciadas com facilidade (Carbone &
Kohn, 1997 Cooke & Duncan, 1997; Skouboe et al., 1999; Leal-Junior, 2002).
Como conseqüência disso, é grande o número de seqüências ITS de diferentes
fungos que estão atualmente disponíveis nos bancos de dados de seqüências
de nucleotídeos. A utilização de programas computacionais, que permitem a
comparação destas seqüências de organismos alvos e não alvos, permite
definir regiões apropriadas para a síntese de primers utilizados para detectar
uma determinada espécie de fungo (Fungaro, 2000).
Outra metodologia aplicada ao estudo da diversidade de fungos é a
técnica de ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis), que
consiste na amplificação e posterior digestão da região ITS do rDNA com
enzimas de restrição. O valor deste método está na sua rapidez e habilidade
para avaliar diferenças entre grupos filogenéticos, efetuando análises em vários
níveis de classificação, inclusive em estudos de evolução, gerando novos
marcadores para estudos de genética de populações (Jorgensen & Cluster,
1989, Abd-Elsalam et al., 2003) em estudos da diversidade microbiana
associada a vegetais ou a diferentes solos (Ovreas & Torsvik, 1998; Hermosa et
al., 2000; Chelius & Triplett, 2001; Kuklinsky-Sobral, 2003), em análises da
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diversidade genética de isolados fitopatogênicos (Moricca, et al., 1998; Oliveira
& Costa, 2002), entre outros.
Desta forma, tais técnicas mostram-se de extrema utilidade em estudos
de variabilidade genética de Fusarium spp. e sobretudo capaz para elucidar
controvérsias quanto a classificação taxonômica dentro de formae speciales,
ampliando o nível de conhecimento da diversidade, estrutura destas
comunidades fúngicas, conduzindo à um melhor entendimento de seu no papel
no ecossistema.

2.2.2 Variabilidade Genética via RAPD

A técnica de RAPD é baseada no princípio da PCR (Polymerase Chain
Reaction) descrita por Williams et al. (1990) e Welsh & McClelland (1990). Esta
técnica envolve a amplificação de regiões anônimas dispersas pelo genoma,
onde a estratégia é a utilização de iniciadores ou primers curtos e aleatórios
que se anelam a diferentes locais no DNA genômico (Fungaro, 2000). Os
marcadores de RAPD permitem gerar uma grande quantidade de informações
sobre a diversidade genética. Em geral, os dados são obtidos na forma de
matriz composta por um certo número de genótipos que podem ser variedades,
isolados ou clones, genotipados para dezenas ou centenas de marcadores
RAPD, obtidos com um ou mais primers. O número de marcadores permite uma
análise extensiva dos genomas de interesse diretamente da molécula de DNA,
conseqüentemente sem influência do ambiente (Ferreira & Grattapaglia, 1996).
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Esta técnica tem a vantagem por ser rápida e de baixo custo, permitindo
uma alta densidade de mapeamento, abrangendo todo o genoma, sem envolver
hibridização

ou

radioatividade.

Além

disso,

não

há

necessidade

do

conhecimento prévio das seqüências de nucleotídeos que flanqueiam a região
de DNA de interesse para a construção de primers para a amplificação
(Michelmore et al., 1991).
Desde sua descrição o uso de marcadores RAPD tem tido uma difusão
extremamente rápida, sendo extremamente útil para estudos de identificação
taxonômica (Liu et al., 1995; Yuan et al., 1995; Guzmán et al.,1999),
caracterização de raças (Guthrie et al., 1992; Jiménez-Gasco et al., 2001),
analise de variabilidade da virulência em fungos fitopatogênicos (Cooke et al.,
1996; Fernández & Hanlin, 1996; Mostafa et al., 2002; Araya et al., 2004;
Belabid et al., 2004) e variabilidade inter e intraespecífica de populações de
diferentes regiões (Liew & Irwin, 1994; Guzmán et al., 1995; Jamil et al., 2000;
Roy et al., 2000).
A variabilidade intraespecífica de isolados de Bipolaris sorokiniana,
coletados de diferentes regiões do Brasil, foi avaliada por meio da técnica de
RAPD por Oliveira & Costa (2002), que observaram alto nível de variabilidade
entre os isolados.
Silva-Mann et al. (2002) associaram informações de teste de
patogenicidade com marcadores bioquímicos e moleculares de DNA/RAPD,
visando a identificação e diferenciação do complexo Colletotrichum. Foram
utilizados dez isolados, sendo três classificados como causadores de
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antracnose e sete de ramulose, pelo teste de patogenicidade. Os marcadores
bioquímicos não se mostraram eficientes para a distinção dos isolados
causadores da ramulose e da antracnose. Na análise de RAPD, o valor de
similaridade encontrado para os dois grupos foi de 51,7%, confirmando a
potencialidade da técnica para diferenciar tais fungos.
Neste contexto, diversos trabalhos tem sido realizados com RAPD no
gênero Fusarium envolvendo análise da variabilidade, mapeamento genético,
diferenciação de isolados, estudo de populações, dentre outros. Bentley et al.
(1995), utilizaram a técnica de RAPD em estudos com F. oxysporum f. sp.
cubense para avaliar a variação genética de uma coleção mundial de isolados
das raças 1, 2, 4 e 11 com diferentes grupos de compatibilidade vegetativa
(VCGs). Por meio desta técnica foi possível subdividir os isolados de F.
oxysporum f. sp. cubense em dois grupos, não havendo contudo, correlação
entre o padrão de RAPD e a raça. A comparação dos padrões de bandas do
RAPD foi semelhante ao agrupamento obtido pelos VCGs, mostrando que a
identificação por raças pode não expressar uma relação filogenética.
Marcadores de RAPD foram utilizados também para discriminar formas
patogênicas de F. luffae e F. oxysporum f. sp. cucumerinun (Wang et al., 2001).
Por meio do perfil de RAPD de 13 isolados de F. oxysporum foram
selecionadas bandas específicas de DNA que podem ser utilizadas como
sondas para diferenciar estas formas patogênicas de Fusarium. Além disso,
Kelly et al. (1994) caracterizaram patótipos de F. oxysporum. Os autores
analisaram 63 isolados de F. oxysporum f. sp. ciceri e de 11 isolados de outras
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espécies de Fusarium, permitindo a separação dos isolados de F. oxysporum f.
sp. ciceris em dois grupos distintos, os quais foram distintos de outros isolados
pertencentes a outras formae speciales. Yli-Mattila et al. (1996) analisaram 33
isolados de F. avenaceum baseado em análises de RAPD e isoenzimas. Entre
oito enzimas analisadas, foi detectado polimorfismo enzimático em cinco
enzimas. Esses polimorfismos puderam ser agrupados em 20 diferentes
fenótipos eletroforéticos e em três grupos principais com um nível de
similaridade de 70%. As análises de RAPD diferenciaram todos os isolados de
F. avenaceum onde os fenótipos resultantes dessas análises distinguiram os
isolados em cinco grupos principais ao nível de 55% de similaridade. Esses
grupos

tiveram

similaridade

com

os

principais

grupos

das

análises

isoenzimáticas.
O RAPD também tem sido utilizado para distinguir isolados de diferentes
espécies de Fusarium. Amoah et al. (1995) determinaram as características
genéticas dos isolados de F. moniliforme (= F. verticillioides) coletados de
milho, arroz e sorgo de diferentes regiões de Gana, usando as técnicas de
RAPD e RFLP. Hering & Niremberg (1995) utilizaram a técnica de RAPD para o
estudo de populações do gênero Fusarium. Eles obtiveram padrões
informativos típicos para populações de F. sambucin, F. torulosum e F.
venenatum utilizando 10 oligonucleotídeos arbitrários e seqüências repetitivas
simples [M13, (GACA)4] como oligonucleotídeos simples.
Pasquali et al. (2003) avaliaram 10 novos isolados patogênicos de F.
oxysporum obtidos de crisântemo, utilizando-se da técnica de RAPD. Para
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tanto, representantes das formae speciales de F. oxysporum basilici,
chrysanthemi, cyclaminis, dianthi, gadioli, lilii, lycopersici, melonis, pisi, radicislycopersici, tracheiphilum juntamente com um isolado não patogênico de F.
oxysporum, foram incluídos nesta análise. Uma alta similaridade foi encontrada
entre os novos isolados obtidos de crisântemo. Estes isolados também
mostraram similaridade com representantes da forma speciales chrysanthemi,
com exceção de um único isolado destes testados, que se juntou a um grupo
formado por representantes da formae speciales tracheiphilum.
Conforme observado nesta revisão, estudos envolvendo marcadores
RAPD têm sido inúmeros reforçando assim a grande aplicabilidade desta
técnica.

Entretanto

alguns

poucos

trabalhos

têm

sido

desenvolvidos

comparando isolados patogênicas e não patogênicas de Fusarium. Por
exemplo,

Wright

et

al.

(1996)

selecionaram

para

a

patogenicidade,

agrupamento de compatibilidade vegetativa e padrões de RAPD, isolados de F.
oxysporum coletados de cravos sem sintomas de diversas propriedades da
Austrália. Da coleção australiana de 82 isolados foram separados em 23 grupos
diferentes de compatibilidade vegetativa. Dos 69 isolados testados para a
patogenicidade, 24 foram patogênicos ao cravo, enquanto que os 45 isolados
remanescentes foram não patogênicos. A análise de RAPD revelou dois
padrões distintos de bandas que puderam distinguir os isolados patogênicos
dos não patogênicos.
Neste contexto, Nelson et al. (1997) utilizaram a técnica de RAPD para
estudos de caracterização genética de isolados de F. oxysporum que foram
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isoladas de Erythroxylum coca var. coca no Peru. Foram obtidos 200 isolados,
sendo que 187 foram identificados como sendo F. oxysporum. Por meio de
análises de patogenicidade 147 isolados mostraram ser patogênicos à coca.
Marcadores RAPD puderam facilmente distinguir isolados de F. oxysporum f.
sp. erythroxyli de isolados não patogênicos de F. oxysporum. Moller et al.
(1999) utilizaram PCR para identificar isolados de Giberella fujikuroi usando
pares de primers baseado em seqüências de fragmentos obtidos por RAPD
específicos para Fusarium moniliforme e Fusarium subglutinans.
Pamphile & Azevedo, (2002) foram os primeiros a utilizar a técnica de
RAPD em estudos de isolados endofíticos de F. oxysporum obtidos de
sementes de milho. Vinte e um isolados de F. verticillioides (=F. moniliforme)
coletados de sementes de milho sadias foram utilizados para avaliar a
existência de interação entre a variabilidade genética, o sitio de isolamento e a
população de milho hospedeira. Segundo os autores, por meio de marcadores
RAPD, foi possível separar isolados endofíticos de F. verticillioides de diferentes
genótipos de sementes de milho, mostrando que existe uma grande associação
entre eles, o qual pode ser específica para o genótipo da planta hospedeira.
Estes poucos relatos encontrados na literatura com relação à
variabilidade genética de isolados patogênicos e não patogênicos de Fusarium
utilizando a técnica de RAPD, reforçam ainda mais a necessidade de ampliar os
estudos desta natureza. Além disso, estudos envolvendo isolados endofíticos
de Fusarium têm sido incipientes e ainda incompletos, apesar de existir razões
para que estudos com estes isolados sejam aprofundados, visto que a falta de
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informações para elucidar a base biológica das interações dos isolados
patogênicos com a planta dificulta a utilização de isolados endofíticos como
agentes de controle biológico e promoção de crescimento vegetal. Outro ponto
a ser ressaltado é que a maioria dos estudos de Fusarium spp. encontrados na
literatura é realizado em países de clima temperado, que por vezes não podem
ser aplicados nas condições brasileiras, tendo em vista a grande diversidade
microbiana observada em regiões tropicais. Dessa forma, torna-se evidente a
necessidade de um melhor conhecimento deste tipo de estudo nas condições
brasileiras.

2.3 Interação Fungo/Planta

As interações entre as plantas e os fungos são de extremo interesse
para a humanidade, uma vez que grande parte da economia mundial tem por
base a utilização de espécies vegetais, as quais podem sofrer sérios danos em
virtude do ataque de fungos patogênicos (Barbieri & Carvalho, 2001).
Das espécies de fungos conhecidas, aproximadamente 10%, podem
causar doenças em plantas, sendo que alguns destes fungos são considerados
como parasitas obrigatórios, estando associados ao hospedeiro durante todo
seu ciclo de vida. Os fungos saprofíticos podem proliferar tanto em tecido vivo
como em restos de material vegetal morto, enquanto que os parasitas não
obrigatórios dependem da planta em alguns estágios de seu ciclo de vida
(Burdon & Silk, 1997). Estas diferenças no estilo de vida requerem adaptações
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específicas ao hospedeiro. Considerando que fungos patogênicos necessitam
apenas dominar o sistema de defesa do hospedeiro e podem fazer isso pela
morte de células do hospedeiro por meio da produção de toxinas específicas
e/ou por secreção de enzimas líticas. Dessa forma, acredita-se que a interação
entre fungos e a planta hospedeira tem necessariamente um ajuste fino por
meio de sinais das duas partes (Chasan, 1994). Fungos patogênicos biotróficos
obrigatórios, como ferrugens e míldios, vivem em íntimo contato com seu
hospedeiro sem induzir morte de células e respostas de defesa enquanto que
patógenos biotróficos facultativos podem ser cultivados em condições axênicas
mas, alguns necessitam íntimo contato com a planta hospedeira para concluir
seu ciclo de vida sexual Já os fungos hemibiotróficos podem completar seu
ciclo de vida fora da planta, mas desenvolvem estruturas especializadas
durante a infecção que não são observadas durante crescimento axênico
(Kahmann & Basse, 2001).
De modo geral, fungos patogênicos compreendem um amplo e
heterogêneo grupo de microrganismos que ocupam posições de grande
importância tanto na agricultura como nas comunidades naturais da planta.
Estes mostram uma enorme diversidade dentro da sua estratégia de vida e no
modo pelo qual estes microrganismos interagem com seu hospedeiro. As
estratégias de interação estabelecidas entre patógeno-hospedeiro variam de
infecções que podem levar o hospedeiro rapidamente a morte para uma
discreta lesão cujo efeito individual é limitado (Burdon & Silk, 1997).
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A colonização de fungos patogênicos na planta hospedeira ocorre por
meio do desenvolvimento de haustórios, os quais penetram na célula vegetal e
absorvem os nutrientes da planta. Além disso, a presença dessas estruturas
pode direcionar o metabolismo da planta na direção dos requerimentos
nutricionais do patógeno (Agrios, 1997). Durante o desenvolvimento da
patogênese na interação entre fungos e plantas são expressos vários genes
envolvidos na formação de estruturas de infecção e síntese de enzimas para
degradação da parede vegetal do hospedeiro. Estes genes podem se expressar
durante as fases de contato inicial com o hospedeiro, como resposta à defesa
da planta, ou na fase de necrose (Kahmann & Basse, 2001). O fungo
Colletotrichum gloeosporioides, por exemplo, quando em contato com a
superfície do hospedeiro expressa os genes cap20,22, os quais atuam na
formação do apressório (Kolattukudy et al., 1995); Já F. oxysporum f. sp.
lycopersici em estágios avançados de infecção expressa o gene pl1 (pectate
lyase) (Huertas-González et al., 1999) que pode atuar na degradação da parede
do hospedeiro, facilitando a sua penetração.
Grande parte dos fungos, como os endófitos, estabelece íntimas relações
de simbiose com as plantas. Microrganismos endofíticos são definidos como
aqueles que vivem parte ou todo seu ciclo de vida no interior de órgãos ou
tecidos de plantas e não causam danos aparentes ao hospedeiro (Carroll, 1986;
Petrini, 1991; Azevedo, 1998; Sturz et al., 2000). Recentemente esta definição
foi ampliada para microrganismos que podem habitar o interior de tecidos
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vegetais sem causar danos ao hospedeiro ou formar estruturas externas
visíveis (Azevedo et al., 2000).
O ciclo de vida dos fungos associados às plantas inicia com a
germinação do esporo seguido do crescimento da hifa na folha ou superfície de
raiz. A penetração de fungos endofíticos na planta pode ocorrer por aberturas
naturais do hospedeiro como estômatos (Wagner & Lewis, 2000), e também
tem sido observado que fungos endofíticos como Piriformospora indica podem
produzir apressórios que favorecem a penetração nos tecidos da planta
hospedeira (Varma et al., 1999). Entretanto, outros fungos como Beauveria
bassiana parecem não precisar de apressórios para penetrar na planta
hospedeira, pois, foi observado que esporos de B. bassiana germinam sobre a
planta de milho e crescem de forma aleatória nesta superfície, onde
posteriormente podem penetrar via estômatos ou por entre as células da
epiderme através da cutícula. Nesta penetração, deve estar envolvida a
ocorrência de ação enzimática a partir das hifas de B. bassiana sobre a cutícula
dos tecidos do hospedeiro, permitindo assim a sua penetração (Wagner &
Lewis, 2000). Segundo os autores, após penetração, o endófito pode se
movimentar de forma passiva no interior do hospedeiro, por meio do xilema sem
causar qualquer sintoma de patogênese.
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2.3.1 Microrganismos endofíticos no controle de patógenos de plantas
Fungos endofíticos colonizam um nicho ecológico semelhante aquele
ocupado por fitopatógenos, favorecendo a sua utilização como agentes de
controle biológico de doenças, sendo esta potencialidade objeto de estudo para
diversas culturas vegetais. São vários os mecanismos de atuação do endófito
sobre o patógeno. Neste aspecto, o controle de doenças por microrganismos
endofíticos pode ocorrer principalmente devido à atuação direta do endófito
sobre o patógeno (Barka et al., 2002; Pan et al., 1997), por antibiose, (Marcon,
2002; Sturz & Matheson, 1996; Assis et al., 1998; Benhamou & Brodeur, 2000)
e por indução de resistência sistêmica (Krishnamurthy & Gnanamanickam,
1997; M’piga et al., 1997; Raupach & Kloepper, 1998; Benhamou, 2004).
Foi verificado que uma linhagem da bactéria Burkholderia cepacia,
isolada de aspargos, coloniza os espaços intercelulares de raízes de bananeira
e está associada ao controle de F. oxysporum f. sp. cubense neste hospedeiro
(Pan et al., 1997). Segundo os autores, foi observado, in vitro, que esta bactéria
endofítica coloniza a superfície da hifa e macrósporos deste fitopatógeno,
causando protuberâncias anormais nas hifas que resultam na deformação do
micélio. Bacon & Hinton (2002) verificaram que Bacillus mojavensis coloniza
endofiticamente plantas de milho e apresenta atividade antagonista a F.
moniliforme, um patógeno produtor de micotoxina no milho, mostrando que esta
é uma eficiente estratégia para o controle de microrganismos prejudiciais em
plantas de interesse agrícola.
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Em estudo semelhante realizado em uma planta medicinal, a Artemisia
annua, produtora de um antimalárico, foram analisados 39 fungos endofíticos,
sendo observado que 21 isolados produziram in vitro compostos antagônicos a
G. graminis var. tritici, Rhizoctonia cerealis, Helminthosporium sativum, F.
graminearum, Gerlachia nivalis e Phytophthora capsici, mostrando o potencial
destes endófitos ou de produtos produzidos por eles para o controle destes
patógenos (Hong et al., 2001). Em outro trabalho, foi observado que os fungos
endofíticos

Epichloe

festucae

e

Neotyphodium tembladerae

sintetizam

compostos inibidores de Cryphonectria parasitica, sendo estes compostos
principalmente derivados de indol, sesquiterpenos e diacetamida (Qin et al.,
2003).

Os

autores

sugerem

que

estes

compostos

podem

atuar

sinergisticamente para a inibição de fungos que poderiam competir com os
endófitos.
O controle biológico de doenças e pragas de culturas de interesse,
utilizando microrganismos endofíticos, pode ser realizado de forma indireta.
Neste caso, o endófito não atua diretamente sobre o patógeno, mas induz uma
resposta da planta, ativando o sistema de defesa contra patógenos. A indução
da resistência sistêmica está associada a alterações bioquímicas e estruturais
na planta hospedeira, as quais afetam adversamente o crescimento e
desenvolvimento do patógeno (Sharma & Nowak, 1998; Duijff et al., 1997;
M’piga et al., 1997). Em ervilha foi observado que a inoculação prévia com um
isolado endofítico do fungo F. oxysporum protege plântulas contra o ataque de
isolados patogênicos de F. oxysporum f. sp. pisi (Benhamou & Garand, 2001).
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Os autores observaram que a colonização de plântulas de ervilha pelo isolado
não patogênico resultou em uma maior deposição de parede e de matéria
eletro-opaca em volta da hifa do patógeno ou do xilema de plântulas não
infectadas pelo patógeno. Estes resultados sugerem que a raiz da planta
hospedeira foi induzida a ativar o seu sistema de defesa por meio de uma
rápida estimulação de uma resposta em cascata e não específica.
Estudos de análise citológica, feitos por Benhamou & Garand (2001),
com o isolado não patogênico de F. oxysporum (Fo47) verificaram que este
endófito induz uma série de mecanismos de defesa em células de tecidos da
raiz de ervilha. As células invadidas pelo endófito sofreram uma série de
alterações, entre elas a deposição de um material opaco na parede celular e
vasos do xilema, dificultando a entrada de patógenos nos tecidos do
hospedeiro, sendo por isso este isolado endofítico considerado um potencial
agente para o biocontrole de doenças de raiz.
Em repolho, a inoculação do fungo endofítico Heteroconium chaetospira
reduziu em até 67% os sintomas causados pelo patógeno Verticillium (Narisawa
et al., 2000). Este endófito coloniza a planta hospedeira devido a formação de
apressórios e subsequente colonização intracelular. Segundo os autores, H.
chaetospira coloniza 18 espécies de plantas hospedeiras, mostrando ser um
potencial agente de controle biológico de doenças causadas por Verticillium.
Em pesquisa mais recente, Narisawa et al. (2002), obtiveram 123 fungos
isolados de raízes de berinjela, melão, morango e repolho e 11 deles foram
reintroduzidos em plântulas de berinjela suprimindo quase que completamente
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os efeitos de V. dahliae, também inoculado nas plântulas. Embora os
mecanismos deste controle não sejam conhecidos, sem dúvida, os resultados
indicaram o potencial do processo no controle biológico desse patógeno.
Associações de plantas com endófitos vêm adquirindo importância
crescente no biocontrole de fitopatógenos. No entanto os mecanismos
envolvidos neste controle são desconhecidos. Portanto a utilização de fungos
endofíticos irá depender de um prévio conhecimento sobre aspectos biológicos,
genéticos e fisiológicos de interação endófito-planta-patógeno. Dessa forma,
torna-se evidente a necessidade de que estudos como estes sejam conduzidos,
uma vez que os mesmos poderão possibilitar em uma melhor utilização prática
destes microrganismos.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Material biológico

Foram utilizados isolados endofíticos e patogênicos de Fusarium spp.
obtidos de diferentes hospedeiros (soja, cacau, tomate, algodão, milho, entre
outras), bem como isolados obtidos do solo. Estes isolados pertencem à
coleção do Laboratório de Genética de Microrganismos Prof. João Lúcio de
Azevedo do Departamento de Genética (ESALQ/USP, Piracicaba, SP) e foram
gentilmente cedidos por outros pesquisadores (Tabela 1) ou obtidos em outros
projetos no laboratório. Os fungos foram cultivados em meio de cultura BDA
(Batata Dextrose Agar) a 28ºC.

Tabela 1. Isolados, hospedeiros, patogenicidade e procedência dos isolados de
Fusarium spp. utilizados no presente trabalho
N. Isolados

Hospedeiro

Patogenicidade

Procedência

21

Soja

Endofítico

Esalq - Piracicaba - SP

1

Soja

Patogênico

Embrapa - Jaguariúna - SP

3

Soja

Patogênico

Embrapa - Londrina - PR

18

Cacau

Endofítico

Itabuna - Bahia
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N. Isolados

Hospedeiro

Patogenicidade

Procedência

6

Cana

Patogênico

Copersucar - SP

2

Pupunha

Endofítico

Esalq - Piracicaba - SP

1

Girassol

Patogênico

Recife - PE

1

Algodão

Patogênico

Recife - PE

1

Milho

Patogênico

Recife - PE

1

Mandioca

Patogênico

Recife - PE

2

Trigo

Patogênico

Embrapa - Jaguariúna - SP

1

Cactus

Endofítico

Embrapa - Jaguariúna - SP

2

Tomate

Patogênico

Dijon- França

2

Melão

Patogênico

Dijon - França

2

Rabanete

Patogênico

Dijon - França

8

Solo

__

Dijon - França

3

Solo

__

IOC - São Paulo

1

Tomate

Patogênico

Embrapa - Jaguariúna - SP

6

Desconhecido

Endofítico

Embrapa - Jaguariúna - SP

Tortal de 83 Isolados
IOC: Instituto Osvaldo Cruz

3.2 Meios de Cultura e Soluções

3.2.1 Meio Batata Dextrose Ágar (BDA)
Batata

200,0g

Ágar

15,0g

Glicose

20,0g

H2O destilada

1000mL
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A batata foi cozida por 30 minutos em 200mL de água e filtrada em
gaze. O pH foi ajustado para 6,8 com NaOH 1N.

3.2.2 Meio BDA líquido

Preparado segundo o item 3.2.1 sem ser adicionado ágar.

3.2.3 Tampão de corrida TAE 50 x

Trizma-Base

242,0g

Ácido Acético Glacial

57,1mL

EDTA 0,5M pH 8,0

100mL

H2O destilada

1000mL

A solução foi autoclavada e mantida à temperatura ambiente. No
momento do uso foram feitas as diluições apropriadas.

3.2.4 Solução de brometo de etídio (Sambrook et al. 1989)

Brometo de etídio

0,01g

H2O destilada

10mL
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A solução foi agitada por várias horas e estocada a temperatura
ambiente. No momento do uso, 5µL desta solução foram adicionados a 100mL
de TAE 1x.

3.2.5 Solução Clorofil

Misturou-se clorofórmio e álcool isoamílico na proporção 24:1.

3.2.6 Solução Clorofane

Misturou-se um volume de fenol com um volume de Clorofil.

3.2.7 Fenol saturado (Sambrook et al. 1989)

Foram dissolvidos em banho-maria 50g de fenol cristalizado e adicionado
um volume de tampão Tris-HCl 1,0M (pH 8,0). Após agitação por um período de
aproximadamente 1 hora, foi retirada a fase aquosa, adicionado um volume de
tampão Tris-HCl 0,1M (pH 8,0) e colocado sob agitação. Este procedimento se
repetiu até que o pH do fenol chegasse a 8,0. Em seguida, após a retirada da
fase aquosa foram adicionados 1/10 do volume final de Tris-HCl 0,1M (pH 8,0).
O fenol foi estocado em frasco escuro a -20°C.
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3.2.8 Solução estoque Tris-HCl 1M pH 8,0

Trizma-Base

121,0g

H2O destilada

1000mL

O pH foi ajustado para 8,0 com HCl concentrado. A solução foi
autoclavada e mantida a 4°C.

3.2.9 Solução EDTA 0,5M pH 8,0

EDTA

37,22g

H2O destilada

100mL

O pH foi ajustado para 8,0 com pastilhas de NaOH. A solução foi
autoclavada e mantida a 4°C.
3.2.10 NaCl 5M
NaCl

29,16g

H2O destilada

100mL

A solução foi autoclavada e mantida a 4°C.

3.2.11 NaCl 3M
NaCl

17,5g

H2O destilada

100mL

A solução foi autoclavada e mantida a 4°C.
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3.2.12 Tampão TE

Tris-HCl 1M pH 8,0

1mL

EDTA 0,5M pH 8,0

0,2mL

O volume foi completado para 100mL com H2O destilada. A solução foi
autoclavada e mantida a 4°C.

3.2.13 SDS 10%

NaCl

10,0g

H2O destilada

100mL

A solução foi autoclavada e mantida a 4°C.

3.2.14 Tampão de amostra (6x)

Azul de bromofenol

0,25g

Glicose

15,0g

H2O destilada

100mL

A solução foi aliquotada e mantida a 4°C.

30
3.2.15 Tampão de extração de DNA de fungos filamentosos (Raeder &
Broda, 1985)

Tris-HCl 1M pH 8,0

2mL

EDTA 0,5M pH 8,0

0,5mL

SDS 10%

1mL

NaCl 5M

0,5mL

H2O destilada

6mL

O tampão foi preparado no momento do uso.

3.2.16 Primers de RAPD

Foram utilizados primers da Operon Technologies, CA, EUA, que foram
diluídos à uma concentração final de 4µM em água Milli Q, usando o peso
molecular do primer individual dado pelo fornecedor. Os primers foram mantidos
diluídos a -20°C.

3.2.17 Primers da região ITS do rDNA

Foram utilizados os primers ITS-1 (5'-CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA3') e ITS-4 (5'-CAGACTRTAYATGGTCCAG-3') para a região ITS (Internal
Transcribed Spacer) do rDNA.
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3.2.18 d’NTPs

Cada um dos nucleotídeos vem em uma concentração de 100mM. Para
uso, misturou-se partes iguais de modo a obter uma concentração final de
2,5mM de cada d’NTP. A solução foi mantida a -20°C.

3.3 Obtenção do micélio para a extração do DNA genômico

Aproximadamente 107 conídios foram inoculados em frasco de
Erlenmeyer de 500mL contendo BDA líquido. Após a inoculação, estes frascos
foram mantidos sob agitação de 150 rpm a 28° por 48 horas. Decorrido este
tempo, o micélio foi coletado por filtração e lavado com água destilada.

3.4 Extração de DNA

Um grama do micélio foi triturado com nitrogênio líquido até formar um
pó, o qual foi transferido imediatamente para um tubo de microcentrífuga. Foi
adicionado 1 mL de tampão de extração para cada grama de micélio. Após a
homogeneização, os tubos de microcentrífuga foram incubados por 1 hora a
65°C. Após o período de incubação foi adicionado um volume da solução de
fenol, misturando suavemente as fases e centrifugado a 10.000 rpm por 15
minutos. A fase aquosa foi recuperada e transferida para um novo tubo de
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microcentrífuga e a esta foi adicionado um volume de clorofil. Novamente a
solução foi homogeneizada e centrifugada na mesma condição anterior, onde o
sobrenadante foi recuperando e transferido para um outro tubo de
microcentrífuga. A este foi acrescentado NaCl 3M para uma concentração final
de 0,3M. A seguir, foram adicionados dois volumes de etanol resfriado a -20°C.
Nesta fase foi possível visualizar o DNA precipitado. As amostras novamente
foram submetidas a centrifugação a 14.000 rpm por 15 minutos. Após a
centrifugação o sobrenadante foi descartado e o precipitado obtido foi lavado
com etanol 70%. Em seguida o sobrenadante os tubos foram invertidos até
secagem completa do DNA. Este foi ressuspendido em 200µL do tampão TE.

3.5 Quantificação do DNA

A concentração de DNA foi estimada por meio de eletroforese em gel de
agarose 0,8%, juntamente com o DNA do fago λ (Invitrogen) com concentração
conhecida. Após eletroforese, o gel foi corado com brometo de etídio,
observado sobre transiluminador de ultravioleta e fotodocumentado.

3.6 Amplificação e seqüenciamento da região ITS do rDNA

O rDNA (regiões ITS1 + 5,8S + ITS2) foi amplificado usando os
oligonucleotídeos iniciadores ITS1 e ITS4 (item 3.2.17). As reações de PCR
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foram realizadas em um termociclador (Perkin-Elmer GeneAmp® PCR System
9700), programado para realizar uma desnaturação inicial de 5 minutos a 94°C,
seguido de 30 ciclos, sendo que cada ciclo consiste de uma etapa de
desnaturação (30 segundos a 94°C), uma etapa de pareamento (30 segundos a
55°C) e uma etapa de alongamento (30 segundos a 72°C) e por fim uma
extensão final a 72°C por 7 minutos.
Para a amplificação das amostras utilizou-se uma mistura conforme
descrito na Tabela 2.

Tabela 2. Componentes da reação de amplificação do DNA de Fusarium spp. e
respectivas concentrações utilizadas em uma reação de ITS
Componentes

Concentração

Volume na

Concentração

estoque
___

reação (µL)
31,2

final
Qsp

Tampão

10 x

5,0

1x

d’NTPs

2,5mM

5,0

0,25mM

Primer ITS 1

50µM

1,0

0,05mM

Primer ITS 4

50µM

1,0

0,05mM

MgCl2

50mM

3,0

3mM

Taq polimerase (Invitrogen)

5 U/µL

0,8

2 unidades

10ηg/µL

3,0

30ηg

Água Milli Q

DNA
Total

50
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Foram misturadas quantidades apropriadas de água Milli Q esterilizada,
tampão 10x, d’NTPs, primer e MgCl2 em um único tubo. Foram colocados 45µL
dessa solução (para reações com volume final de 50µL) em cada um dos tubos
de microcentrífuga, para a amplificação. Imediatamente após a adição da
mistura de reação, foi adicionado 5µL das amostras de DNA previamente
diluídas a uma concentração final de 10ηg/µL. Estes tubos de microcentrífuga
foram postos no termociclador para a realização da amplificação.
Após o processo de amplificação 5µL da reação de PCR foram avaliados
por eletroforese em gel de agarose 1,3%, em tampão TAE 1x. O gel foi corado
com

brometo

de

etídio,

para

visualização

de

um

fragmento

de

aproximadamente 600 pb.
Os fragmentos de DNA amplificados foram purificados com o Kit GFX
(Amersham Pharmacia) e seqüenciados no laboratório do Dr. Ricardo Harakava
(Instituto Biológico, São Paulo). Seqüências de Fusarium spp. obtidas foram
analisadas pelo BLASTn contra a base de dados do NCBI (National Center for
Biotechnology Information website [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST]). A
árvore filogenética foi construída com base nas regiões ITS do rDNA obtidas no
seqüenciamento. Para o alinhamento das seqüências foi utilizado o programa
Clustal X. Em seguida, as seqüências tiveram suas extremidades cortadas afim
que todas apresentassem mesmo número de caracteres, essa edição foi
realizada com o programa BioEdit. Finalmente a árvore foi construída utilizando
o programa PAUP, considerando máxima parcimônia.
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3. 7 Análise de restrição do produto de amplificação do rDNA (ARDRA)

Após a obtenção do fragmento da região ITS do rDNA, conforme descrito
no item 3.6, estes foram submetidos à análise por meio da técnica de ARDRA
(Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis ). Para isso 1µg do fragmento
amplificado foi clivado com as enzimas de restrição HhaI, ClaI e MboI, de
acordo com as recomendações do fabricante (Invitrogen). Após a digestão, toda
a reação foi analisada por eletroforese em gel de agarose 2,0%, em tampão
TAE 1x, juntamente com o marcador de peso molecular DNA Ladder 100 pb
(Life Technologies). Em seguida o gel foi corado com brometo de etídio,
observado em um transiluminador de UV e fotodocumentado.

3.8 Amplificação do DNA - RAPD

Regiões do DNA foram amplificadas por meio da técnica de RAPD, em
um termociclador (Perkin-Elmer GeneAmp® PCR System 9700) programado
para realizar uma desnaturação inicial de 5 minutos a 94°C, seguido de 40
ciclos, sendo que cada ciclo consiste de uma etapa de desnaturação (1 minuto
a 92°C), uma etapa de anelamento (1 minuto a 35°C) e uma etapa de
alongamento (2 minutos a 72°C) e por fim uma extensão final a 72°C por 5
minutos.

36
Para a amplificação das amostras foi utilizada uma mistura conforme
descrito na Tabela 3. Foram misturadas quantidades apropriadas de água Milli
Q esterilizada, tampão 10x, d’NTPs, primer e MgCl2 em um único tubo. Foram
colocados 23µL dessa solução (para reações com volume final de 25µL) em
cada um dos tubos de microcentrífuga, para a amplificação. Imediatamente
após a adição da mistura de reação, foram adicionados2µL das amostras de
DNA previamente diluídas a uma concentração final de 10ηg/µL.

Tabela 3. Componentes da reação de amplificação do DNA de Fusarium spp. e
respectivas concentrações utilizadas em uma reação de RAPD
Componentes

Concentração

Volume da

Concentração

estoque
___

reação (µL)
13,6

final
Qsp

Tampão

10 x

2,5

1x

d’NTPs

2,5mM

2,5

0,25mM

Primer

4µM

2,5

0,25mM

MgCl2

50mM

1,5

3mM

Taq polimerase (Invitrogen)

5 U/µL

0,4

2 unidades

10ηg/µL

2,0

20ηg

Água Milli Q

DNA
Total

Após

25

a

amplificação

os

produtos

de

RAPD foram

analisados

eletroforeticamente em gel de agarose 1,3%, em tampão TAE 1x. O gel foi
corado com brometo de etídio, visualizado em transiluminador de UV e
fotodocumentado.
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3.9 Análise computacional dos dados

Os dados obtidos por amplificação ao acaso do DNA (RAPD) foram
analisados pelo programa NTSYS (Numerical Taxonomy and Multivariante
Analysis System, versão 2.02). Estes dados foram introduzidos na forma de
variáveis binárias, ou seja o número 1 significando presença de banda e o
número 0, a ausência. Desta forma, este programa construiu uma matriz de
similaridade, utilizando-se do coeficiente de similaridade Jaccard (a/a+b+c,
sendo que a significa o número de marcas positivas concordantes e b e c
significa o número de marcas discordantes). Estes dados da matriz de
similaridade foram então utilizados pelo programa para a construção do
dendrograma pelo método UPGMA (Unweighted Pair Group Method Using
Arithmetic Average) estabelecendo as relações genéticas entre os diferentes
isolados. O consenso do dendrograma foi obtido com número de 1000 réplicas
(valores de bootstrap) usando o programa Winboot. O programa agrupou os
isolados mostrando o nível de similaridade genética entre eles.
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3.10 Análise da diversidade de isolados de Fusarium utilizando o índice de
Shannon

A diversidade genética de isolados patogênicos e não patogênicos
(endofíticos e de solo) de Fusarium foi calculada utilizando o índice de
diversidade de Shannon, como mostrado abaixo:
Índice de diversidade de Shannon H’:
onde, pi é a abundância relativa das i espécies. A análise estatística dos dados

foi feita por meio do teste t :

onde, H’1 representa a diversidade da amostra 1 e VarH’1 sua variância. Os
graus de liberdade podem ser calculados por:
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3.11 Interação fungo-planta

Abaixo serão descritos os experimentos realizados para avaliar a
interação de isolados patogênicos e não patogênicos de Fusarium spp. com a
planta.

3.11.1 Bioensaio - controle biológico
O bioensaio foi realizado utilizando isolados endofíticos de Fusarium spp.
para verificar um possível potencial destes no controle biológico de um isolado
patogênico ao tomate. Os isolados utilizados neste experimento estão listados
na Tabela 4.

Tabela 4. Isolados de Fusarium utilizadas no ensaio de controle biológico
Isolados

Patogenicidade

Hospedeiro

Cac12

Endofítico

Cacau

Cac19.4

Endofítico

Cacau

Cac95

Endofítico

Soja

Solo4014

___

Solo

Poty Bot.

Endofítico

Desconhecido

Soja69

Endofítico

Soja

PtTom08

Patogênico

Tomate
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Neste experimento foi utilizado como planta hospedeira o tomate
(Lycopersicun esculentum Mill, cultivar Kada [tipo Santa Cruz]), cultivar
susceptível ao Fusarium. O bioensaio foi conduzido em de casa de vegetação,
do Campus da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - USP,
Piracicaba/SP.
Sementes de tomate que foram gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Lázaro
Eustáquio Pereira Peres, do Departamento de Ciências Biológicas da
ESALQ/USP, foram incubadas em frascos de erlenmeyer em solução aquosa
contendo 108 ufc mL-1 de cada isolado, separadamente, por duas horas, a 28°C
sob agitação. No tratamento controle, as sementes foram incubadas apenas
com água. Posteriormente, as sementes foram transferidas para vasos plásticos
com capacidade de 2kg de solo (3 plantas por vaso, 10 vasos por tratamento).
Cinco dias após o plantio, o isolado patogênico de Fusarium foi inoculado
em 5 vasos de cada tratamento à uma concentração de 108 ufc g-1 de solo.
Decorrido 50 dias, foi realizada a avaliação. Os dados foram submetidos à
análise de variância (ANOVA) e quando apropriado, as médias foram
comparadas pelo teste de Duncan.

3.11.1.1 Reisolamento de Fusarium spp.

Para o isolamento foram utilizadas três plantas de cada tratamento e seis
placas para cada tecido vegetal (caule e raiz). O isolamento de fungos de caule
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e raiz de tomate seguiu com o processo de desinfecção superficial, no qual as
superfícies do caule e raiz foram desinfectados pela seguinte seqüência de
imersão: etanol 70% por 1 min; hipoclorito de sódio (NaOCl) a 3% (v/v) de cloro
ativo acrescido de Tween 20 (1 mL/L) por 1min.; novamente em etanol 70% por
1 min. e duas lavagens em água esterilizada. Depois de processados, os caules
e raízes foram cortados em pequenos fragmentos de aproximadamente 50mm2,
com auxílio de um estilete sobre placa de Petri esterilizada. Foram transferidos
7 fragmentos vegetais para cada placa de Petri contendo meio de cultura BDA
(Potato Dextrose Agar) acrescido dos antibióticos Tetraciclina (50µg.mL-1) e
Penicilina (50µg.mL-1), para impedir o crescimento de bactérias. As placas
foram incubadas a 28°C e avaliadas com 5 dias de crescimento. Com a
finalidade de se avaliar a eficácia do processo de desinfecção foi semeada em
meio BDA 100µL da água utilizada na última lavagem. As placas foram
incubadas a 28ºC e acompanhadas periodicamente durante o crescimento dos
fungos. Colônias fúngicas com características de cada tipo morfológico foram
repicadas das placas de isolamento, purificadas e submetidas a extração de
DNA para posterior análise.

3.11.1.2 Análise dos Dados

A análise estatística foi feita com o auxílio do programa SAS - Copyright
(c) 1989-1996 by SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. O delineamento do
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experimento foi inteiramente casualizado. Para a análise dos fungos obtidos,
foi calculada a freqüência de isolamento pela razão entre o número de colônias
e o número de fragmentos. Os dados foram submetidos a análise de variância
(ANOVA) e as médias foram comparadas pelo teste de Duncan.

3.11.2 Interação de isolados de Fusarium spp. em plantas de tomate e soja

Isolados endofíticos e patogênicos de Fusarium spp. (Tabela 5) foram
utilizados para investigar a interação com plantas tomate e soja.

Tabela 5. Isolados de Fusarium utilizadas no ensaio de interação fungo-planta
Isolados

Patogenicidade

Hospedeiro

Soja111, Soja130, Soja534, Soja105

Endofítico

Soja

F. brasiliensis

Patogênico

Soja

PtTom08

Patogênico

Tomate

Cac12, Cac19.4, Cac17.1, Cac65

Endofítico

Cacau

Poty. B.

Endofítico

Desconhecido

PtCan10

Patogênico

Cana

F. verticillioides

Patogênico

milho

F. solani

Patogênico

Mandioca

F. solani

Endofítico

Trigo

Sementes de tomate (Lycopersicun esculentum Mill, cultivar Kada [tipo
Santa Cruz]) e de soja (Glycine max [L.] Merril, cultivar Foscarin), susceptíveis
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ao Fusarium, foram utilizadas no bioensaio, o qual foi conduzido em casa de
casa de vegetação, do Campus da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” - USP, Piracicaba/SP. Para montagem desse ensaio, sementes foram
plantadas em tubetes plásticos contendo substrato (Plant Max Hortaliças Eucatex) inoculado com o fungo (108 ufc g-1 de solo) (1 planta por vaso, 15
vasos por tratamento). No controle as sementes foram plantadas em solo sem a
adição de inóculo fúngico. A cada 5 dias, uma nova inoculação foi realizada.
Este procedimento se repetiu por 3 vezes. Após 15 dias foram avaliadas a
capacidade de causar sintomas e a produção de biomassa das plantas
avaliadas. A produção de massa seca foi avaliada ao final do experimento por
meio da determinação da massa seca do caule e raiz de cada planta em estufa
a 70°C, por 24 horas.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 5
repetições, com relação a produção de massa seca. Os dados foram
submetidos a análise de variância (ANOVA) e quando apropriado, as médias
foram comparadas pelo teste de Duncan.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Caracterização morfológica de Fusarium spp.

Os isolados de Fusarium spp. utilizados neste trabalho apresentaram
variabilidade morfológica tanto na coloração da colônia (branca, verde, amarela,
rosa e roxa) como na forma dos microconídios e macroconídios (Figura 1).
De modo geral, não foi possível fazer qualquer correlação entre as
características fenotípicas observadas com a patogênese, com o hospedeiro,
com o nicho e com a taxonomia dos isolados analisados neste presente
trabalho. Alguns isolados de F. oxysporum, por exemplo, apresentaram
características que eram mais similares a outras espécies de Fusarium do que
aos isolados de sua própria espécie. Claramente, uma investigação da variação
dentro do gênero Fusarium seria necessária para uma melhor caracterização do
gênero.
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Figura 1 - Aspectos morfológicos de diferentes isolados de Fusarium spp. A)
Cac125; B) Cac95; C) Cac19.4; D) PtCan11; E) Soja534; F) Soja111;
G) Soja45; H) PtTom8; I) Soja252
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4.2 Variabilidade genética de Fusarium spp. por meio da análise da região
ITS do rDNA

4.2.1 Amplificação e restrição do rDNA (ARDRA)

Os produtos de PCR obtidos na amplificação das regiões ITS1, 5.8S e
ITS2 do rDNA dos isolados patogênicos e não patogênicos de Fusarium spp.
apresentaram em torno de 600 pb, os quais foram clivados com as enzimas de
restrição MboI, ClaI e HhaI e fragmentos com tamanho acima de 100 pb foram
considerados na presente análise. De acordo com o padrão de clivagem obtido,
foi possível observar de 2 a 5 fragmentos por enzima de restrição, sendo
obtidos 6 perfis com a enzima MboI, 7 para a ClaI e 9 para a HhaI. A
combinação dos padrões de restrição (Figura 2) permitiu a distinção dos 83
isolados de Fusarium spp. em 19 padrões de ARDRA (ou haplótipos) (Tabela
6).
A freqüência total dos 19 haplótipos observados pela análise de restrição
do rDNA dos isolados patogênicos e não patogênicos de Fusarium, pode ser
observada na figura 3. Além disso, foi possível verificar que dentro de um
mesmo haplótipo foram agrupados isolados de diferentes hospedeiros, como é
o caso dos haplótipos A, C, G, I e R. Também foram observados 10 haplótipos
exclusivos (E, F, H, J, L, N, O, P, Q, e S), ou seja, contendo um único isolado.
Por outro lado, dentro do haplótipo C foi agrupado um maior número de
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isolados, ou seja, 44 de um total de 83 isolados, sendo estes isolados
endofíticos, patogênicos e de solo, obtidos de diferentes hospedeiros.

M

(a)

600 pb

600 pb

(b)

M

M

(c)

M

M

600 pb

Figura 2 - Perfis de restrição da região ITS do rDNA de alguns isolados de
Fusarium spp., utilizando as enzimas: a) HhaI; b) MboI e c) ClaI. M,
representa o marcador de peso molecular Ladder 100 pb (Invitrogen)
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Tabela 6. Distribuição dos isolados de Fusarium spp. nos diferentes haplótipos
obtidos
ISOLADOS

HAPLÓTIPOS

Cac6.1; Soja252; Cac13.2; Soja102

A

Cac24.3; Cac19.3; Cac12; Cac27.1; Cac19.4;

B

Soja93; Soja105; Soja267; Soja200; Soja96; Soja111;

C

Soja20; Soja270; Soja41; Soja45; Soja114; Pup06;
Cac19.2; PtSoja539; PtSoja130; PtSoja534; Fran1Solo;
Fran2Solo;

Fran3Solo;

Fran4Solo;

Fran5Solo;

Fran6Solo; Fran7Solo; Fran8Solo; PtMel; PtTom1;
PtTom2; PtTom15; PtTom8; PtLin; Palp; PBot; N1; N2;
Cactus; Lycop; CA4A; C12A; PtGir; PtAlg; F.oxysp;
4014Solo; 4020Solo e Cac77
Soja69; Soja132;

D

F. brasil

E

Soja116

F

Soja125; Soja190; Cac64; Cac65; Soja131; Soja73;

G

Soja81

H

Cac74; Soja20.5;

I

Ca 18

J

Cac55.1; 4026Solo;

K

Cac 17.1;

L

PtCan3; PtCan4; PtCan5; PtCan6; PtCan9; PtCan11;

M

PtMan

N

Pup80

O

Cac95

P

Cac22.3

Q

F.solJag; PtMilho

R

F. gram

S
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Figura 3 - Freqüência dos 19 haplótipos obtidos pela análise de restrição do
fragmento da região ITS do rDNA das isolados de Fusarium spp.
com as enzimas MboI, ClaI e HhaI

A análise total dos haplótipos permitiu observar que houve diferença
quanto a diversidade dentro de cada haplótipo analisado em relação às
diferentes condições avaliadas. Desta forma, de acordo com os resultados
obtidos por meio da técnica de ARDRA, os isolados patogênicos e não
patogênicos de Fusarium spp. não puderam ser discriminados e não
apresentaram correlação nas diferentes condições. Estes resultados poderiam
ser explicados por meio da hipótese relatada por Gordon & Martyn, (1997),
onde isolados patogênicos poderiam ter sido originados de uma população não
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patogênica pré-existente ou então que isolados patogênicos perderam a
patogenicidade ao longo da evolução da espécie, justificando assim esta
estreita relação encontrada entre estes isolados.
Essa não distinção de isolados patogênicos dos não patogênicos de
Fusarium spp. poderia também estar relacionada com o questionamento da real
condição dos isolados utilizados neste trabalho que foram coletados como
endófitos, mas que na realidade poderiam ser patógenos latentes. A infecção
latente de plantas por patógenos tem sido reconhecida há muitos anos e é
definida como o estágio em que um hospedeiro é infectado com um patógeno
mas não apresenta sintomas até que condições favoráveis como nutrientes ou
estágio de maturidade da planta hospedeira ou do patógeno faça com que este
recupere sua patogenicidade (Agrios, 1988; Viret & Petrini, 1994). Segundo
Freeman & Rodrigues (1993) dependendo das condições ambientais ou
equilíbrio com outros microrganismos, isolados patogênicos podem flutuar entre
a colonização endofítica e não apresentar sintomas. Sendo assim, quando
microrganismos endofíticos são isolados, pode-se estar isolando também um
patógeno latente deste hospedeiro (Azevedo, 1998).
Um outro aspecto a ser discutido em relação aos resultados aqui obtidos,
está relacionado ao fato de que a análise por meio da técnica de ARDRA
envolve uma única região do genoma, podendo assim não permitir a distinção
entre isolados patogênicos e não patogênicos de Fusarium spp., visto que para
esta característica podem estar envolvidos inúmeros genes, não avaliados pela
técnica de ARDRA. Por outro lado, Oliveira & Costa (2002) utilizaram a análise
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da região ITS do rDNA, por meio da técnica ARDRA, para relacionar
geneticamente isolados de F. solani f.sp. phaseoli e F. solani f.sp. glycines
patogênicos ao feijão e/ou à soja. Com base nos resultados obtidos por estas
análises, foi possível discriminar estas duas formae speciales. Provavelmente
estes autores obtiveram êxito nas suas análises por estarem comparando duas
formas patogênicas bem distintas.
Para ampliar o nível de esclarecimentos da identidade, da variabilidade e
das relações filogenéticas dos isolados de Fusarium spp, utilizados neste
trabalho, os fragmentos amplificados da região ITS do rDNA de isolados
representativos

de

cada

um

dos

haplótipos,

foram

submetidos

ao

seqüenciamento. Desta forma aproximadamente 55% dos isolados foram
seqüenciados. Na tabela 7 apresenta a distribuição dos 83 isolados nos
diferentes haplótipos, bem como os resultados da identificação obtidos com o
seqüenciamento.

Tabela 7. Isolados, hospedeiros, patogênese, procedência, haplótipos e
identificação dos isolados de Fusarium spp. utilizados no presente
trabalho
N.°

Isolados

Hospedeiro

Patogen.

Procedência

Haplótipo

Identificação

1

PtCan11

Cana de açúcar

Patogênico

Copesucar - SP

M

Gibberella fujikuroi

2

PtCan4

Cana de açúcar

Patogênico

Copesucar - SP

M

Gibberella fujikuroi

3

PtCan6

Cana de açúcar

Patogênico

Copesucar - SP

M

4

PtCan3

Cana de açúcar

Patogênico

Copesucar - SP

M

5

PtCan5

Cana de açúcar

Patogênico

Copesucar - SP

M

Gibberella fujikuroi
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N.°

Isolados

Hospedeiro

Patogen.

Procedência

Haplótipo

Identificação

6

PtCan9

Cana de açúcar

Patogênico

Copesucar - S.P.

M

7

PtGir

Girassol

Patogênico

Recife - PE

C

8

PtMilho

Milho

Patogênico

Recife - PE

R

9

Soja534

Soja

Patogênico

Londrina - PR

C

10

PtAlg

Algodão

Patogênico

Recife - PE

C

11

F.oxys.

Desconhecido

__

Recife - PE

C

12

4020Solo

Solo

__

IOC - S.P.

C

13

Fran6Sol

Solo

N. Patogênico

Dijon - França

C

F.oxysporum

14

o
PtLin

Linho

Patogênico

Dijon - França

C

F. o.f.sp.lini

15

Fran7Sol

Solo

N. Patogênico

Dijon - França

C

F. oxysporum

16

o
Fran2Sol

Solo

N. Patogênico

Dijon - França

C

17

o
Fran3Sol

Solo

N. Patogênico

Dijon - França

C

18

o
Fran4Sol

Solo

N. Patogênico

Dijon - França

C

19

o
PtTom1

Tomate

Patogênico

Dijon - França

C

F. o.f.sp.lycopersici

20

PtMel

Melão

Patogênico

Dijon - França

C

F.o.f.sp.melonis

21

PtTom2

Tomate

Patogênico

Dijon - França

C

F. o.f.sp.lycopersici

22

PtTom15

Tomate

Patogênico

Dijon - França

C

F. o.f.sp.lycopersici

23

PtTom8

Tomate

Patogênico

Dijon - França

C

F. o.f.sp.lycopersici

24

4026Solo

Solo

__

IOC - S.P.

K

F.o.f.sp.vasinfectum

25

Soja130

Soja

Patogênico

Londrina - PR

C

26

Soja539

Soja

Patogênico

Londrina - PR

C

F.o.f.sp.vasinfectum

27

Soja20

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

C

F. oxysporum

28

Soja41

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

C

F.o.f.sp.vasinfectum

29

Soja45

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

C

F.o.f.sp.melonis

30

Cac55.1

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

K

F. oxysporum

31

Soja200

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

C

32

Soja111

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

C

F.o.f.sp.vasinfectum

F. oxysporum
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N.°

Isolados

Hospedeiro

Patogen.

Procedência

Haplótipo

Identificação

33

Soja114

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

C

34

Soja116

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

F

35

Soja267

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

C

36

Soja270

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

C

F. oxysporum

37

Pup06

Pupunha

Endofítico

Piracicaba - S.P.

C

F.o.f.sp. melonis

38

Cactus

Cactus

Endofítico

Jaguariúna - S.P.

C

F.o.f.sp. melonis

39

Palp

Desconhecido

__

Jaguariúna - S.P.

C

40

Lycop

Tomate

Patogênico

Jaguariúna - S.P.

C

41

PBot

Desconhecido

__

Jaguariúna - S.P.

C

F.o.f.sp. melonis

42

CA4A

Desconhecido

__

Jaguariúna - S.P.

C

F.o.f.sp. melonis

43

C21A

Desconhecido

__

Jaguariúna - S.P.

C

F.o.f.sp. melonis

44

N1

Desconhecido

__

Jaguariúna - S.P.

C

F.o.f.sp. melonis

45

N2

Desconhecido

__

Jaguariúna - S.P.

C

46

Soja93

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

C

47

4014Solo

Solo

__

IOC - S.P.

C

48

Cac18

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

J

49

Cac24.3

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

B

50

Cac19.3

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

B

Fusarium sp.

51

Cac74

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

I

Fusarium sp.

52

Soja73

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

G

F. denticulatum

53

Cac64

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

G

F. equiseti

54

Cac65

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

G

55

Soja69

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

D

56

Cac20.5

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

I

Fusarium sp.

57

Cac22.3

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

Q

F. culmorum

58

Cac27.1

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

B

Fusarium sp.

59

Cac77

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

C

F.o.f.sp.melonis

54
N.°

Isolados

Hospedeiro

Patogen.

Procedência

Haplótipo

Identificação

60

Cac12

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

B

Fusarium sp.

61

Cac17.1

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

L

Fusarium sp.

62

Cac6.1

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

A

Fusarium sp.

63

Fran5Sol

Solo

N. Patogênico

Dijon - França

C

F. oxysporum

64

o
Fran8Sol

Solo

N. Patogênico

Dijon - França

C

65

o
PtMan

Mandioca

Patogênico

Recife - PB

N

66

Fran1Sol

Solo

N. Patogênico

Dijon - França

C

67

o
Cac19.2

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

C

F. oxysporum

68

Cac13.2

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

A

Nectria

69

Cac19.4

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

B

haematococca
Fusarium sp.

70

Cac95

Cacau

Endofítico

Itabuna - BA

P

Nectria

71

Soja96

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

C

haematococca

72

Soja105

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

C

F. oxysporum

73

Soja102

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

A

Nectria

74

Pup80

Pupunha

Endofítico

Piracicaba - S.P.

N

haematococca
F.
proliferatrum

75

Soja81

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

H

F. dlaminii

76

F.brasil

Soja

Patogênico

Piracicaba - S.P.

E

F. brasiliensis

77

Soja125

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

D

78

Soja132

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

D

79

FsolJag

Trigo

Patogênico

Jaguariúna - S.P.

R

80

Soja131

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

G

81

Soja190

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

G

82

Soja252

Soja

Endofítico

Piracicaba - S.P.

A

83

Fgram

Trigo

Patogênico

Jaguariúna - S.P.

S

F. dlaminii

F. chlamydosporum

IOC: Instituto Osvaldo Cruz

A maioria dos isolados identificados como F. oxysporum (93,6%) foram
agrupados no haplótipo C, sendo que o restante (6,3%) destes isolados
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agrupou nos haplótipos K e F. Por outro lado o haplótipo G agrupou isolados de
diferentes espécies de Fusarium, como F. chlamydosporum, F. denticulatum e
F. equiseti. Dessa forma, de acordo com os resultados obtidos, foi verificada
uma grande diversidade genética entre os isolados nos diferentes hospedeiros,
não sendo observada especificidade quanto a colonização em relação ao
hospedeiro, como por exemplo o F. oxysporum f. sp. melonis, foi encontrado em
pupunha, soja, melão e cactus. Baseado nestes fatos pode-se sugerir que
existem muitos erros classificação atual do Fusarium, a qual parece não resultar
de uma proximidade filogenética.
Um dos grandes impedimentos no estudo de Fusarium tem sido a
aplicação incorreta e confusa de nomes de espécies, devido em grande parte
às limitações do reconhecimento morfológico das espécies e suas aplicações
Esta situação tem levado a uma grande confusão fazendo com que variantes de
uma mesma espécie seja identificada como sendo de outra espécie.
Em relação às sequências obtidas, estas foram alinhadas e analisadas
pelo BLASTn e programa PAUP, permitindo que árvores filogenéticas fossem
construídas (Figura 4).
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(A)

(B)

(B)

Figura 4 – Árvores filogenéticas construídas pelo programa PAUP a partir de
seqüências da região ITS do rDNA. (A) Isolados de Soja e (B)
Isolados de Cacau. O isolado Aschersonia sp. foi utilizado como
outgroup
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Comparações genéticas entre populações fúngicas patogênicas e não
patogênicas, baseadas na análise das seqüências do rDNA, podem ser
ferramentas úteis para investigar e determinar a condição de patogenicidade do
fungo em estudo (Kuninaga et al., 1997, Oliveira &Costa, 2002; Lana, 2004). Os
resultados obtidos mostraram que alguns isolados endofíticos tanto de soja
como de cacau foram agrupados com isolados patogênicos, como por exemplo
os isolados Soja270, Soja69, Soja45, Soja41 e Soja116 que se ligaram à um
isolado patogênico de F. oxysporum f.sp. melonis. Ainda nesta mesma árvore
filogenética, um outro grupo foi formado onde isolados endofíticos de soja,
Soja102 e Soja20 foram agrupados com o isolado patogênico de soja utilizado
neste trabalho, o F. brasiliensis. Dessa mesma forma, os isolados Cac13.2,
Cac95, Cac20.3 e Cac74 agruparam-se com um isolado de Nectria
haematococca que é a forma teleomórfica de F. solani, o qual é patogênico
para vários hospedeiros, como batata, feijão, soja.
Por outro lado os isolados Cac19.4, Cac17.1, Cac19.3 e Cac27.1 não
apresentaram similaridade com isolados patogênicos e desse modo pode-se
sugerir que são isolados endofíticos. Estudos como estes são de fundamental
importância quando se tem como objetivos a seleção de isolados endofíticos
para serem utilizadas tanto no biocontrole como para estudos que envolvam
processos biotecnológicos.
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4.3 Análise da variabilidade genética de Fusarium spp. por RAPD

4.3.1 Otimização da técnica de RAPD e seleção de oligonucleotídeos
Isolados patogênicos e não patogênicos de Fusarium spp. obtidos de
diferentes hospedeiros foram analisados quanto a variabilidade genética por
meio da técnica de RAPD. Os isolados utilizados neste trabalho estão descritos
na Tabela 7. Inicialmente foram feitas extrações dos DNAs destes isolados, que
foram submetidos a análise eletroforética em gel de agarose 0,8%, para
verificar a integridade e concentração do DNA genômico. Segundo Williams et
al. (1993), as principais variáveis a serem ensaiadas, são concentrações altas
de DNA e magnésio que podem ocasionar perda de bandas, enquanto que
concentrações baixas originam bandas não reproduzíveis. Assim, inicialmente
procedeu-se a otimização da técnica de RAPD para os isolados de Fusarium
spp. por meio da determinação da melhor concentração de Mg++ na reação de
amplificação, sendo que os perfis mantiveram inalterados nas concentrações de
3,0, 4,0 e 5,0mM, sendo por isso utilizado 3,0mM de Mg++ por reação.
O efeito da concentração de DNA genômico na reação, dentro do
espectro de 5 a 100ηg foi também avaliado. O melhor resultado obtido ficou em
torno de 20 a 30ηg e dessa forma a concentração adotada foi a de30ηg/reação.
A reação de amplificação foi feita para um volume final de 25µL onde a
concentração e os componentes utilizados na reação estão listados na Tabela
3.

59
4.3.2 Polimorfismo por RAPD

Os isolados patogênicos e não patogênicos (Tabela 7) de Fusarium spp.
obtidos de diferentes hospedeiros, foram utilizados nos estudos de
variabilidade genética, por meio de marcadores moleculares RAPD. A análise
de polimorfismos dos isolados foi realizada utilizando 14 oligonucleotídeos de
seqüência arbitrária. Cada primer analisado gerou um padrão de bandas bem
distinto que proporcionou a observação de um total de 166 bandas. Dentre
estas, 6,1% das bandas foram monomórficas, conseqüentemente 93,9 das
outras bandas foram polimórficas. Os amplicons obtidos com os 14 primers
analisados geraram fragmentos que variaram de 3,5 a 0,3 kb (Figura 5).
A análise do padrão de bandas gerado por cada primer utilizado permitiu
a construção de uma matriz de similaridade segundo o coeficiente de Jaccard.
O método de UPGMA construiu um dendrograma (Figura 6), onde foram
observados diferentes níveis de similaridade (100 % a 10,2%).
De acordo com o dendrograma obtido foi possível verificar a formação de
dois grupos, um menor agrupando alguns isolados endofíticos de cacau e um
outro maior englobando o restante dos isolados. A similaridade entre estes dois
grupos foi de 16%, ou seja, a variabilidade entre eles é grande. O grupo maior
foi subdividido em 3 outros grupos com diferentes níveis de similaridade, mas
de forma geral, a variabilidade genética dentro dos mesmos foi alta. Foi
observada a formação de pequenos grupos isolados tanto em relação a
patogênese como ao hospedeiro. Os isolados patogênicos de cana de açúcar
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(PtCan), por exemplo, ficaram todos em um único grupo. Por outro lado, parte
dos isolados de soja formaram pequenos grupos dispersos pelo dendrograma e
em alguns casos, dentro desses agrupamentos, foi possível discriminar isolados
endofíticos e patogênicos. A outra parte dos isolados de soja apresentou-se
dispersa pelo dendrograma misturando-se entre os demais isolados endofíticos
e patogênicos de diferentes hospedeiros. Da mesma forma, os isolados
endofíticos de cacau ficaram dispersos por todo o dendrograma. Os isolados
patogênicos e não patogênicos provenientes da França (PtTom, PtLinh, PtMel e
FranSolo) formaram um grupo coeso no dendrograma. Mas de forma geral, com
base nos dados obtidos por meio da técnica de RAPD, foi observada uma
grande variabilidade genética entre os isolados de Fusarium spp, tanto obtidos
de um mesmo hospedeiro como entre isolados de hospedeiros diferentes.
Dessa forma não foi possível fazer qualquer associação em relação a
especificidade

ao

conseqüentemente

hospedeiro,
não

foi

patogênese

possível

distinguir

e

padrão

de

RAPD,

geneticamente

isolados

patogênicos e não patogênicos. Esses resultados coincidem com os obtidos
utilizando a técnica de ARDRA.
De fato, se a diferença entre isolados patogênicos e não patogênicos
estiver associada a poucos genes, ou a genes relacionados à fisiologia, que
podem alterar a forma de interação entre a planta hospedeira, dificilmente, por
meio de análises utilizando marcadores moleculares aleatórios, permitirá a
distinção entre estes isolados. Resultado semelhante foi observado por Lana
(2004) quando comparou a variabilidade genética de isolados endofíticos e
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patogênicos de Crinipellis perniciosa por meio das técnicas de RAPD e ARDRA.
Por outro lado, Glienke-Blanco (1999) analisando a variabilidade genética de
populações endofíticas e patogênicas de Guignardia citricarpa por meio da
técnica de RAPD, conseguiu diferenciar as duas populações, selecionando uma
banda exclusiva encontrada somente em isolados patogênicos. Esta banda foi
clonada, seqüenciada e primers específicos foram construídos para diferenciar
os isolados patogênicos dos não patogênicos, comprovando os resultados de
McOnei (1964) que observou infecções sintomáticas e assintomáticas em G.
citricarpa.
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Figura 5 - Perfil de RAPD de isolados de patogênicos e não patogênicos de
Fusarium spp. amplificadas com o primer OPC 06. Os números nas
canaletas representam os isolados de Fusarium na mesma ordem
que aparecem na Tabela 7. M representa o marcador de peso
molecular Ladder 1kb (Fermentas)
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Figura 6 - Dendrograma construído pelo método de agrupamento UPGMA, a
partir do coeficiente de Jaccard. Os códigos a direita representam
os isolados de Fusarium spp. e os números no dendrograma
indicam a porcentagem de vezes que o grupo da direita ocorreu no
mesmo nó durante a avaliação do consenso (bootstrap)
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Por outro lado, foi observado que os isolados endofíticos de cacau
(Cac19.3, Cac19.4, Cac17.1, Cac24.3, Cac27.1 e Cac12) não se agruparam
com formas patogênicas conforme mostram os resultados obtidos por meio das
técnicas moleculares utilizadas (ARDRA, RAPD e seqüenciamento de rDNA).
Dessa forma, esses isolados endofíticos de cacau poderão ser selecionados
para futuros estudos, os quais poderão auxiliar em uma melhor utilização
prática destes microrganismos maximizando a consistência e eficácia não só
para o biocontrole, mas também na exploração do seu potencial biotecnológico.

4.2.2.1 Análise da diversidade de isolados de Fusarium utilizando o índice
de Shannon

O estudo da diversidade genética de comunidades microbianas
associadas às plantas pode ser enriquecida com o conhecimento da estrutura e
diversidade genética das populações fúngicas (patogênicas, endofíticas e de
solo) avaliadas. Contudo, o estudo da estrutura genética de comunidades
fúngicas associadas às plantas é importante para o entendimento de como
estas comunidades interagem com entre si e com a planta hospedeira.
Dessa forma, a diversidade genética de isolados patogênicos e não
patogênicos (endofíticos e de solo) foi comparada entre si, por meio do índice
de diversidade de Shannon utilizando os dados gerados pela técnica de RAPD.
Foi verificado que a diversidade existente entre os isolados patogênicos não
apresentou diferenças significativas em relação a diversidade dos isolados
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endofíticos. Entretanto, houve diferença em relação a diversidade encontrada
nos isolados de solo sendo esta significativamente menor, quando comparada
com as demais populações aqui analisadas (Tabela 8 e Figura 7).

Tabela 8. Quadro de análise da diversidade das isolados de Fusarium
endofíticas, patogênicas e de solo
Isolados

GL

Diversidade
(Shannon)*

Variância

Interação

Teste t

Endofíticos

4,6477 A

0,000261273

Endo x Pat

1,5858

2476,0433

Patogênicos

4,5662 A

0,00040393

Endo x Solo

10,8062

1292,5624*

Solo x Pat

11,2694

1460,7971*

Solo
4,2734 B
0,000472948
* valores diferem estatisticamente a 0,05 %

4,7

A

Índice Shannon

4,6

A

4,5
4,4

B

4,3
4,2
4,1
4
ENDOFÍTICO

PATOGÊNICO

SOLO

Figura 7 - Diversidade genética de isolados de Fusarium spp. endofíticos,
patogênicos e de solo calculado por meio do índice de Shannon. As
barras no gráfico com letras iguais não diferem estatisticamente (p
< 0,05%)
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Analisando os resultados obtidos por esta análise pode ser notado que
os isolados de solo apresentaram diversidade menor quando comparada com
os isolados endofíticos e patogênicos. Segundo Gordon & Martyn, (1997), uma
das hipóteses para explicar a baixa variabilidade de isolados no solo é o fato de
que estes isolados podem ser encontrados aderidos as raízes mas não
atingem o córtex da planta hospedeira. Alternativamente isolados patogênicos
e endofíticos conseguem penetrar na planta hospedeira, podendo atingir os
vasos xilemáticos, adaptando-se por sua vez às mudanças do genótipo do
hospedeiro, para aumentar as situações de íntima coevolução. Essa
coevolução, particularmente devido à pressão de seleção exercida pela planta,
faz com que ocorram mudanças genéticas que podem ser mutações simples
ou mediada por elementos transponíveis. Essas mutações podem gerar
variabilidade e no caso de isolados patogênicos, resultando em novas raças.

4.2.3 Análise da variabilidade genética de F. oxysporum

Com base nos resultados obtidos por meio da técnica de ARDRA, foi
verificado que a maior parte dos isolados avaliados estão no haplótipo C, os
quais foram identificados por seqüenciamento como sendo da espécie F.
oxysporum. Dessa forma, foi realizada uma análise mais detalhada destes
isolados por meio da técnica de RAPD, utilizando 7 primers (OPAX 10, OPAX
12, OPC 06, OPP 16, OPP 12, OPW 08, OPX 11). A Figura 8 ilustra o perfil de
amplificação dos 44 isolados de F. oxysporum com o primer OPAX 10. Cada
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primer analisado gerou um padrão de bandas bem distinto que proporcionou a
observação de um total de 92 bandas, sendo 18% bandas monomórficas.
A análise do padrão de bandas gerado por cada primer utilizado,
permitiu a construção de uma matriz de similaridade segundo o coeficiente
Jaccard. O método de UPGMA gerou um dendrograma que encontra-se na
Figura 9, onde foram observados diferentes níveis de similaridade (variando de
100 % a 38%).
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Figura 8 - Perfil de RAPD dos isolados de F. oxysporum agrupados no haplótipo
C obtido com o primer OPAX 10. Os números nas canaletas
representam os isolados de F. oxysporum na mesma ordem que
aparecem na Tabela 7. M representa o marcador de peso
molecular Ladder 1kb (Fermentas)
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Figura 9 - Dendrograma construído pelo método de agrupamento UPGMA, a
partir dos coeficientes Jaccard. Os códigos a direita representam os
isolados de Fusarium spp. e os números no dendrograma indicam a
porcentagem de vezes que o grupo da direita ocorreu no mesmo nó
durante a avaliação do consenso (bootstrap)
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De acordo com o dendrograma obtido, foi possível observar a formação
de grupos mais homogêneos e discretos como por exemplo, os isolados de
soja, formaram um grupo e dentro deste grupo foi possível distinguir isolados
patogênicos dos endofíticos. Da mesma forma ocorreu com os isolados
provenientes da França, discriminando os isolados patogênicos dos isolados de
solo. Neste contexto, a utilização da técnica de ARDRA neste trabalho, auxiliou
na obtenção de um agrupamento preliminar dos isolados de Fusarium spp, o
qual possibilitou uma análise posterior por meio do RAPD. Desta forma, a
utilização em conjunto destas duas técnicas permitiu a distinção de isolados
patogênicos e não patogênicos de F. oxysporum de soja.
A variabilidade genética de Fusarium tem sido estudada. Entretanto, a
maioria dos estudos está relacionada com variabilidade de formas patogênicas
deste gênero (Assigbetse et al., 1994; Mês et al., 1999; Vakalounakis &
Fragkiadakis, 1999; Jiménez-Gasco et al., 2001, Pasquali et al., 2003; Belabid
et al., 2004). Gherbawy (1999) utilizou marcadores RAPD para analisar a
diversidade genética de 20 isolados de 14 formae speciales de F. oxysporum.
Os isolados foram alocados em três grupos, que não apresentaram nenhuma
correlação com a origem geográfica.
Sivaramakrishnan et al. (2002) também avaliaram a variabilidade de 43
isolados de F. oxysporum f. sp. ciceri, coletados de nove estados da Índia.
Análise de similaridade desses isolados patogênicos, gerada pelos marcadores
de RAPD resultou em três diferentes grupos sendo que dois destes
representaram a raça 1 e 2 e o terceiro foi formado pelas raças 3 e 4. Os
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marcadores moleculares mostraram que as raças 1 e 2 apresentam grande
diversidade quando comparada com as raças 3 e 4. Foi detectado um grande
nível de variabilidade genética entre e dentro das raças de F. oxysporum f.sp.
ciceri. Os autores consideram que as similaridades e diferenças nos padrões de
bandas obtidos por RAPD poderiam ser uma ferramenta molecular útil em
estudos evolutivos quanto a origens de diferentes raças.

4.3 Interação fungo-planta

4.3.1 Reisolamento de Fusarium spp. em plantas de tomate

Foi realizado um isolamento para avaliar se os isolados envolvidos no
experimento de controle biológico (item 3.11.1) realmente haviam colonizado a
planta hospedeira. Por meio da metodologia de isolamento por fragmentação
descrita no item 3.11.1.1 para fungos endofíticos, foi possível isolar fungos de
raiz e caule (Figura 10), obtendo uma freqüência de isolamento (FI) de
aproximadamente 39% e 15% respectivamente. Como pode ser observado, a
freqüência obtida na raiz foi maior do que a freqüência encontrada no caule
(Figura 11).
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Figura 10 - Isolamento de fungos endofíticos e patogênicos de Fusarium spp.
por meio da técnica de fragmentos

Figura 11 - Freqüência total do isolamento de fungos de caule e raiz de tomate
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Um outro aspecto importante neste experimento, foi avaliar o quanto a
presença

dos

fungos

inoculados

(endofíticos,

patogênico

e

interação

endófito/patógeno) interferem no crescimento de outras espécies fúngicas tanto,
no caule como na raiz. (Figura 12). Com base nos resultados obtidos, foi
verificado que houve diferença significativa (p> 0,05) em relação aos diferentes
tratamentos tanto no caule como na raiz. Uma maior freqüência de outros
isolados fúngicos colonizando a raiz foi observada, quando comparada com a
freqüência de isolados em caule. Foi possível observar que os isolados, Cac12,
Cac95, P Bot. e Soja69 de Fusarium, apresentaram um modo de ação
semelhante tanto no caule como na raiz, ou seja permitindo a colonização de
outras espécies fúngicas quando inoculados sozinhos. Por outro lado, quando
inoculados com o patógeno PtTom8, foi verificado uma diminuição na
colonização de outras espécies fúngicas. O mesmo não foi observado com o
isolado Cac19.4, que não apresentou diferenças no modo de ação no caule e
na raiz, bem como quando inoculado sozinho ou juntamente com o patógeno.
Em relação ao controle, todos os tratamentos com os isolados inoculados, tanto
sozinhos ou juntamente com o patógeno, em caule e raiz, apresentaram uma
inibição na colonização de outras espécies fúngicas. Com base nos resultados
pode-se observar que a colonização e distribuição destes fungos nos diferentes
tecidos da planta hospedeira são influenciadas por interações entre estes
microrganismos bem como o seu próprio tipo de interação com a planta
hospedeira.
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A forma de colonização, penetração e competição entre diferentes
microrganismos têm sido abordada na literatura (Hervas et al., 1997; Larkin &
Fravel, 1999; Olivain & Alabouvette, 1999). Postma & Luttikhoet, (1996)
consideraram a hipótese de competição direta entre duas linhagens de F.
oxysporum em vasos de planta. Eles compararam a colonização de uma
linhagem não patogênica inoculada artificialmente em raízes da planta
hospedeira. Esta comparação foi realizada inoculando a linhagem não
patogênica sozinha ou em combinação com uma outra linhagem patogênica em
vasos de planta. Eles verificaram que a linhagem não patogênica foi capaz de
reduzir a colonização da linhagem patogênica no caule resultando em um
decréscimo da severidade da doença. Estes resultados demonstram a
existência de competição entre estas linhagens não somente no sítio de
infecção na raiz mas também em outros tecidos da planta hospedeira.
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Figura 12 - Efeito da inoculação de isolados endofíticos e patogênicos de
Fusarium sobre a comunidade fúngica natural de tomate: (A) Caule
e (B) Raiz
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A interação fungo-planta é muito dinâmica e complexa, envolvendo
diversos fatores bióticos e abióticos, os quais podem exercer uma forte pressão
sobre os isolados inoculados, podendo ocasionar alterações no genoma do
fungo. Deste modo é de grande importância a utilização de métodos
moleculares para comprovar a identidade dos isolados recuperados.
Diante disso, para comprovar que os mesmos isolados inoculadas no
experimento de controle biológico, foram recuperados no reisolamento (item
3.11.1.1), além de análises morfológicas, como coloração da colônia e
morfologia dos conídios, também foi utilizada a técnica de RAPD. Com base
nos resultados obtidos foi verificado que os perfis de RAPD dos isolados
recuperados foram os mesmos dos isolados originais, comprovando assim, a
recuperação dos isolados inoculados (Figura 14).
A técnica de RAPD também foi utilizada por Oliveira et al., (2002) para
comprovar o perfil de Bipolaris sorokiniana inoculados em diferentes cultivares,
resistentes e susceptíveis de trigo. Os isolados recuperados, apresentaram
diferentes perfis dos isolados originais. Estes autores consideraram que estas
variações encontradas ocorreram devido a forte pressão de seleção exercida
pela planta hospedeira sobre estes patógenos.
Em estudos da interação fungo-planta a análise mendeliana tem sido
decisiva para a descoberta de muitos princípios fundamentais. Entretanto
impressionantes fenômenos foram observados na população natural de fungos
que não puderam ser explicados pela herança mendeliana. Estes incluem um
alto grau de mutações associadas com mudanças fenotípicas, incluindo a
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perda de patogenicidade (Bronson et al., 1990; 1990; Levi et al., 1991; Klister &
Miao, 1992).

M
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3000 pb

Figura 14 – Produto de amplificação de isolados de Fusarium obtidos com o
primer OPW 04. M representa o marcador de peso molecular
Ladder 1kb. 1 e 1’ isolado Cac12 original e o isolado recuperado,
respectivamente; 2 e 2’ isolado Cac19.4 e o isolado recuperado; 3
e 3’ isolado Cac95 e o isolado recuperado; 4 e 4’ isolado P.Bot e o
isolado recuperado; 5 e 5’ isolado Soja69 e o isolado recuperado e
6 e 6’ isolado PTtom8 e o isolado recuperado
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Com base nos resultados obtidos acima foi observado que isolados
endofíticos e patogênicos foram capazes de colonizar os diferentes tecidos
vegetais, caule e raiz de tomate. No entanto o isolado patogênico de tomate
PtTom8 não apresentou sintomas, inviabilizando a análise da interação entre os
isolados endofíticos e o isolado patogênico. Uma das possibilidades do isolado
patogênico não induzir sintomas, pode ser pelo fato deste se encontrar em um
estágio de latência, devido a influência de fatores bióticos ou abióticos que
favoreceram o fungo a colonizar a planta mas não induzir sintomas. Segundo
Rodrigues & Redman (1997), especula-se que dependendo do estágio da
dinâmica do ecossistema e da estrutura da comunidade, alguns fungos podem
transitar entre pontes fisiológicas de patogenicidade endofitismo, saprofitismo e
dormência.

4.3.2 Interação de isolados de Fusarium spp. em plantas de tomate e soja

A interação entre microrganismos endofíticos e patogênicos de culturas
de importância agronômica é um ponto ainda a ser estudado, pois inúmeros
fatores bioquímicos, biológicos e ecológicos podem estar envolvidos e afetam o
desenvolvimento de uma estratégia de controle biológico destes patógenos
(Barbieri & Carvalho, 2001; Marcon, 2002; Peixoto Neto et al., 2004). Neste
contexto, os resultados obtidos neste estudo confirmam a complexidade
existente envolvendo as interações entre fungos e plantas, pois foi verificado
que os isolados de Fusarium spp. (endofíticos e patogênicos) interagiram de
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forma diferente promovendo um aumento ou diminuição de peso seco no caule
e raiz, tanto em soja (Figura 15) como em tomate (Figura 16).
De acordo com relatos encontrados na literatura, isolados patogênicos de
Fusarium spp. mostram um alto nível de especificidade ao seu hospedeiro
(Gordon & Martyn, 1997; Huertas-Gonzáles et al., 1999; Di Pietro et al., 2003).
No presente trabalho, essa especificidade foi observada com o isolado
patogênico de soja, F brasiliensise e com o isolado patogênico de tomate, F. o.f.
sp. lycopersici que promoveram uma diminuição no peso seco de seus
respectivos hospedeiros. Por outro lado, foi verificado que o isolado de
Fusarium patogênico de mandioca PtMan reduziu o peso seco em tomate. De
acordo com Armstrong & Armstrong (1981), a especificidade de hospedeiro não
ocorre para todas as formae speciales, de Fusarium spp. Estes mesmos
autores (Armstrong & Armstrong, 1981) verificaram que isolados de F.
oxysporum f. sp. raphani e F.oxysporum f. sp. mathioli e raças de F.oxysporum
f. sp. conglutinans (Wholl.) são igualmente patogênicos ao repolho (Brassica
oleraceae L.) e rabanete (Raphanus sativus L.).
Um importante fato a ser destacado, foi verificado em relação ao isolado
de Fusarium endofítico de cacau, Cac19.4, que promoveu significativamente o
crescimento vegetal (Figura 17 e 18), tanto em tomate como em soja,
demonstrando que este isolado poderia ser selecionado para futuras análises,
visando um melhor aproveitamento deste microrganismo endofítico em estudos
de interesse agronômico. Por meio de análises moleculares de ARDRA e RAPD
realizadas anteriormente, foi verificado que este isolado não se agrupou com

80
isolados

patogênicos

de

Fusarium,

demonstrando

assim,

uma

maior

confiabilidade deste em estudos de interesses biotecnológicos.
Portanto, os resultados encontrados no presente trabalho, são
informações relevantes que poderão auxiliar no entendimento da estrutura
populacional e a variabilidade genética presente neste fungo, uma vez que
estes estudos poderão possibilitar em uma melhor utilização prática destes
microrganismos.
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Figura 15 – Peso seco de caule e raiz de plântulas de soja avaliadas após 15
dias de inoculação com diferentes isolados de Fusarium spp. (A)
representa os valores do peso seco em caule e (B) em raiz. As
letras iguais não representam diferença significativa a 5% no teste
de comparação de médias de Duncan
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Figura 16 - Peso seco do caule e raiz de plântulas de tomate avaliadas após 15
dias de inoculação com diferentes isolados de Fusarium spp. (A)
representa os valores do peso seco em caule e (B) em raiz. As
letras iguais não representam diferença significativa a 5% no teste
de comparação de médias de Duncan
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(A)

(B)

Figura 17 – Promoção de crescimento em plântulas de soja. (A) Inoculadas com
Cac19.4 e (B) Controle

(A)

(B)

Figura 18 – Promoção de crescimento em plântulas de tomate. (A) Inoculadas
com Cac19.4 e (B) Controle
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5 CONCLUSÕES

Em função dos resultados obtidos conclui-se que:

1) Existe ampla variabilidade genética entre isolados patogênicos e não
patogênicos de Fusarium spp. a qual não está correlacionada com
características taxonômica;
2) Os isolados patogênicos e não patogênicos de F. oxysporum de Soja
mostraram-se geneticamente diferentes;
3) Os isolados de Fusarium spp. de Cacau, obtidos de uma mesma
localidade, apresentaram grande variabilidade genética;
4) A classificação do gênero Fusarium requer uma revisão já que
características

fenotípicas

não

são

concordantes

com

os

agrupamentos obtidos por caracterização molecular;
5) Isolados endofíticos e patogênicos de Fusarium spp. são capazes de
colonizar diferentes tecidos da planta hospedeira onde competem com
microrganismos presentes;
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6) O isolado endofítico Cac19.4 mostrou-se geneticamente diferente de
isolados patogênicos de Fusarium spp. além de promover um aumento
do peso da raiz e caule de plântulas de soja e tomate demonstrando
assim, que a interação endófito-planta pode trazer benefícios para o
hospedeiro.
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