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EXTRATO

FERREIRA, Rafaella do Mar. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Junho
de 2016. Componentes epidemiológicos e perfil de proteínas secretadas de isolados
de Moniliophthora perniciosa de cacaueiro e hospedeiros solanáceos. Orientadora:
Karina Peres Gramacho. Co-orientadores: Carlos Priminho Pirovani e Fátima
Cerqueira Alvim.

A vassoura-de-bruxa do cacaueiro (VBC), causada pelo basidiomiceto
Moniliophthora perniciosa (Mp) é uma das mais destrutivas doenças de plantações
de cacaueiro. O fungo tem atuado como patógeno do cacaueiro causando
crescimento hipertrófico em ramos e tecidos meristemáticos. M.perniciosa tem o
cacaueiro como o seu principal hospedeiro, mas também é capaz de infectar outras
famílias botânicas como Solanaceae, Malpighiaceae, Bignoniaceae e Bixaceae.
Entre estas, a família Solanaceae destaca-se devido ao maior número de espécies
infectadas pelo patógeno e sua importância econômica para a agricultura. Entre as
espécies solanáceas, o tomateiro (Solanum lycopersicum) é usado como modelo
para estudos de interação planta-patógeno e, similarmente, o tomateiro cv. MicroTom também tem sido utilizado como modelo para estudos genômicos funcionais no
patossistema cacaueiro x vassoura-de-bruxa. M. perniciosa secreta uma arsenal de
enzimas e proteínas capazes de inibir as defesa do hospedeiro. Desta forma, a
proteômica de patógenos de plantas, através de análises do perfil proteico, permite
compreender as funções e o envolvimento de várias proteínas que atuam durante o
processo infeccioso da interação patógeno-hospedeiro. Este estudo objetivou
caracterizar a patogenicidade, agressividade e perfil proteico de isolados de M.
perniciosa de cacaueiro e hospedeiros solanáceos por meio de componentes
epidemiológicos da doença e análise proteica do secretoma. Para os testes de
patogenicidade, oito isolados de M.perniciosa foram individualmente inoculados em
tomateiro cv Micro-Tom sob duas diferentes concentrações de esporos. As plantas
foram avaliadas semanalmente. Segmentos de tecidos doentes foram re-isolados
para confirmar a infecção pelo petógeno. O micélio e o secretoma in vitro de cada
viii

isolado foi utilizado para ensaios de atividade enzimática (peroxidase do guaiacol,
superóxido dismutase, catalase e protease) seguido da infiltração do secretoma em
meristemas de cacaueiro e folhas de fumo. O perfil proteico do secretoma dos
isolados foi analisado por eletroforese em SDS-PAGE e 2-DE. Os spots de proteínas
obtidos a partir de 2-DE foram analisados por espectrometria de massas, e as
proteínas identificadas foram categorizadas através do software Blast2GO. Os
componentes epidemiológicos da doença permitiram identificar diferenças na
patogenicidade e agressividade entre os isolados. Os isolados do gênero
Theobroma foram patogênicos ao tomateiro, no qual o isolado de cupuaçuzeiro
causou sintomas característicos de VBC, porém o isolado de cacaueiro causou
apenas sintomas de superbrotamento nas plantas. Dentre os isolados solanáceos,
foram observados sintomas característicos de VBC e também necrose e presença
de segmentos de hifas com grampos de conexão nos tecidos infectados (nível
microscópico). O isolado oriundo de jiló foi o mais agressivo de acordo com os
componentes epidemiológicos. A atividade enzimática do micélio de Mp revelou
diferenças entre os isolados testados. Entretanto, não houve diferenças significativas
na lesão em meristemas de cacaueiro, mas houve diferenças significativas na lesão
em folhas de fumo infiltradas com o secretoma dos isolados. O perfil proteico dos
isolados revelou proteínas envolvidas em processos redox e de metabolismo de
carboidratos. Os resultados deste trabalho permitiram distinguir os isolados de Mp
com base em seus perfis proteicos. Além disso, os isolados derivados de
hospedeiros solanáceos parecem ter um arsenal enzimático que favorece a
penetração e adaptabilidade ao hospedeiro.
Palavras Chaves: Espectometria de massas, epidemiologia, outros hospedeiros,
perfil enzimático, vassoura-de-bruxa do cacaueiro.
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ABSTRACT

FERREIRA, Rafaella do Mar. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, June of
2016. Epidemiological components and profile proteins secreted of Moniliophthora
perniciosa isolates of cacao and hosts solanaceos. Advisor: Karina Peres Gramacho.
Advisor Committee Members: Carlos Priminho Pirovani and Fátima Cerqueira Alvim.
The witches‟ broom disease of cacao (WBD), caused by the basidiomycete
Moniliophthora perniciosa (Mp) is one of the most destructive diseases of cacao
plantations. The fungus has emerged on cacao pathogen causing hypertrophic
growth in the branches and meristems tissues. M. perniciosa has the cacao as its
main host, but it is also able to infecting other botanical families such as Solanaceae,
Malpighiaceae, Bignoniaceae and Bixaceae. Among these, the Solanaceae family
stands out due the largest number of host species infected by the pathogen and its
economic importance for agriculture. Among solanaceous species, the tomato
(Solanum lycopersicum) is used as a model for studies of plant-pathogen interaction,
and similarly, the tomato cv Micro-Tom also has been also used as a model to
functional genomic studies of cacao x witches‟ broom pathosystem. Mp secret an
arsenal of enzymes and proteins capable of inhibiting host defenses. In this way, the
proteomics of plant pathogens, through the protein profile analyses, allows to
understand the functions and the involvement of several proteins that act during the
infectious process of the host-pathogen interaction. This study aimed, to characterize
the pathogenicity, aggressiveness and protein profile of Mp isolated from cacao and
solanaceous hosts through epidemiological components of the disease and protein
secretome analysis. For the pathogenicity tests, eight Mp isolates were individually
inoculated on tomato cv. Micro-Tom under two different spores concentration. Plants
were evaluated weekly for symptoms onset. Segments of diseased tissue were reisolated to confirm infection. The in vitro mycelial and secretome of each isolate were
used for enzymatic activity (guaiacol peroxidase, superoxide dismutase, catalase and
protease) follow by secretome infiltration in cacao meristem and tobacco leaves. The
secretome protein profiles of the isolates were performed by electrophoresis on SDSPAGE and 2-DE. The obtained spots from 2-DE were analyzed by mass
spectrometry, and the identified proteins were categorized using Blast2GO software.
The disease epidemiological components allowed identified differences in
pathogenicity and aggressiveness among isolates. Isolates from Theobroma genus
were pathogenic on tomato, being isolate from cupuassu causing symptoms
characteristic of WBD, however the isolated derived from cacao caused only bushx

like symptoms. Among the solanceous isolates, characteristic symptoms of WBD
were observed as well as necrosis and presence of hyphae segments with clamps
connection in infected tissues (at microscopical level). The isolate derived from Jiló
was the most aggressive according to epidemiological components. Enzymatic
activity of Mp mycelia revealed differences between the tested isolates. However,
there were no significant differences in the lesion area formed in cacao meristems,
but there were significant differences in the lesion on tobacco leaves infiltrated with
secretome from different isolates. The protein profile of different isolates revealed
proteins involved in redox processes and carbohydrate metabolism processes. The
findings of this study allowed us to distinguish isolates of Mp based on protein profile.
In addition, isolates derived from solanceous hosts seems to have an enzymatic
arsenal that favors penetration and adaptability to its host.
Key Words: Enzymatic profile, epidemiology, mass spectrometry, other hosts.
Witches‟ broom disease of cacao.
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1. INTRODUÇÃO

O fungo Moniliophthora perniciosa, agente causal da vassoura-de-bruxa do
cacaueiro (VBC), é um dos principais patógenos do cacaueiro (Theobroma cacao)
(EVANS, 1981; EVANS; BASTOS, 1981). O patógeno é um basidiomiceto
hemibiotrófico que causa crescimento hipertrófico dos meristemas vegetativos
infectados, além de outros denominados de vassouras terminais e axilares
(HOLLIDAY,1952). Além dos ramos, M. perniciosa (Mp) provoca sintomas em flores
e frutos que variam de acordo com a idade e tamanho dos frutos (SILVA et al., 2002)
inviabilizando o consumo de polpa e semente. O patógeno tem o cacaueiro como o
seu principal hospedeiro, entretanto ele é relatado na literatura como causador de
sintomas característicos da VBC em outros gêneros da família do cacaueiro, como
por ex. o cupuaçu (Theobroma grandiflorum), e em outras espécies hospedeiras
pertencentes às famílias das Solanaceae, Malpighiaceae, Bignoniaceae e Bixaceae
(THOROLD, 1975; BASTOS; EVANS, 1985; BASTOS; ANDEBRHAN, 1986;
GRIFFTH, 1989; LUZ et al., 1997; BEZERRA et al., 1998). Em solanáceas, o
fitópageno tem sido relatado infectando diversas solanáceas cultivadas como o jiló, o
pimentão, a berinjela, a pimenta, e o tomate, todas de elevada importância
econômica principalmente à agricultura familiar (BASTOS; EVANS, 1985; LUZ et
al.,1997). O fitopatógeno também tem sido relatado como causador da VBC em
solanáceas silvestres como a lobeira, caiçara e jurubeba (SILVA, et al., 1992;
EVANS; BARRETO, 1996). A sintomatologia que estas espécies de solanáceas
apresentam é similar ao descrito em cacaueiro, que apresentam inchamento de
caule, vassouras terminais e exilares, necrose de tecidos e presença de hifas com
grampos de conexão nos tecidos infectados. O tomateiro (Solanum lycopersicum),
1

uma solanácea cultivada, é usado em estudos de interação planta-patógeno devido
possuir uma gama de patógenos que o infectam, ter um ciclo reprodutivo curto e ser
de fácil transformação (CARVALHO et al., 2011). Dessa forma, a cultivar de
tomateiro Micro-Tom desenvolvida para fins ornamentais, também tem sido usada
como modelo de estudos genômico funcional do patossistema cacau X vassoura-debruxa e também em outros patossistemas (SUN et al., 2006, DEGANELLO et al.,
2014).
Moniliophthora perniciosa assim como os demais patógenos de plantas, para
serem bem-sucedidos durante a infecção, secretam no hospedeiro proteínas
efetoras, enzimas hidrolíticas e metabólitos que favorecem a penetração e
colonização nos tecidos do hospedeiro. Essas proteínas podem ser secretadas
também em diferentes fases da vida do patógeno. Diante da necessidade de
entender o papel dessas proteínas na patogenicidade de fitopatógenos, a
proteômica através do estudo do secretoma, tem apresentado respostas para
melhorar o entendimento do modo de ação do patógeno no seu hospedeiro, pois
pode revelar o potencial enzimático que os patógenos possuem para estabelecer
uma infecção bem sucedida (GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ et al., 2012).
Investigações do secretoma de fitopatógenos necrotróficos como Botrytis
cinerea e hemibiotróficos como Mycosphaerella fijiensis, demonstraram que o
secretoma inclui um vasto número de proteínas tanto envolvidas na degradação de
barreiras defensivas das plantas, como também fatores de virulência capazes de
causar necroses nos tecidos do hospedeiro (GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ et al., 2014;
ESCOBAR-TOVAR et al., 2015).
Assim, este trabalho foi realizado com o objetivo geral de caracterizar a
patologia e o secretoma proteico de isolados de M. perniciosa representativos do
gênero Theobroma, Solanum e outras solanáceas. Sob a hipótese de que isolados
de M. perniciosa de diferentes hospedeiros não são patogênicos ao tomateiro cv.
Micro-Tom e não diferem quanto ao perfil proteico de seus secretomas. Os objetivos
específicos foram:
(i) Avaliar a patogenicidade e agressividade em tomateiro cv. Micro-Tom de
isolados de M. perniciosa de diferentes hospedeiros através dos
componentes epidemiológicos de doença;
2

(ii) Avaliar a capacidade fitotóxica do secretoma de M. perniciosa de
diferentes hospedeiros em cacaueiro e fumo;
(iii) Avaliar a atividade enzimática dos diferentes isolados de M. perniciosa;
(iv) Analisar o perfil global de proteínas secretadas por M. perniciosa

3

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1
ASPECTOS
GERAIS
DO
PATOSSISTEMA
PERNICIOSA-CACAUEIRO E SOLANÁCEAS

MONILIOPHTHORA

Moniliophthora perniciosa (Stahel) Aime e Phillips-Mora (AIME; PHILLIPSMORA, 2005), agente causal da vassoura-de-bruxa do cacaueiro (VBC), é um
basidiomiceto da ordem Agaricales, família Marasmiaceae (AIME; PHILLIPS-MORA,
2005). Emergiu como patógeno do cacaueiro (Theobroma cacao L.) associando-se a
sintomas de crescimento hipertrófico dos meristemas vegetativos infectados, que
foram denominados de “vassouras”, e hoje representa o sintoma mais característico
da doença nas plantas infectadas. A emergência da VBC em cacaueiros foi relatada
pela primeira vez no Suriname, no ano de 1895 por Went, mas somente em 1915,
Stahel descreveu seu agente causal como sendo o fungo Marasmius perniciosus.
No ano de 1942, Singer transferiu o fungo para o gênero Crinipellis, e mediante
ferramentas moleculares através da filogenia, Aime e Philips-Mora (2005)
conseguiram demostrar que este fungo, de fato, pertence ao gênero Moniliophthora.
A vassoura-de-bruxa do cacaueiro tem uma grande distribuição nos países da
América do Sul e Central, principalmente nos países produtores de cacau como
Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Panamá, Guiana, Granada, Peru, Ilhas do
Caribe, Tobago. Em 1906 a doença foi relatada na Guiana Inglesa e posteriormente
na Colômbia em 1917 e logo depois no Equador em 1918 (HOLLIDAY, 1952). Em
1928, foi encontrada em Trinidad e na Venezuela (STELL, 1928). Em 1938, a
vassoura-de-bruxa foi encontrada no Brasil nas regiões dos afluentes do rio Tapajós,
na Amazônia Brasileira. Em Tobago e Granada foi relatada em 1939 e 1948,
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respectivamente (DALE, 1946) e no Panamá foi detectada em 1978 (PEREIRA,
2000).
No ano de 1989, a vassoura-de-bruxa do cacaueiro foi detectada nas lavouras
baianas (PEREIRA et al., 1989), onde ocorreram perdas de até 100% em algumas
fazendas locais (RUBINI et al., 2005; SCARPARI, 2005) comprometendo a
exportação das sementes. Desde então, pesquisadores tem buscado entender a
relação do patossistema cacaueiro - M. perniciosa e encontrar maneiras de deter a
doença ou minimizar os efeitos sobre as lavouras.
Moniliophthora perniciosa é um fungo hemibiotrófico com duas fases distintas
no seu ciclo de vida: a fase biotrófica e a fase necrotrófica. A fase biotrófica inicia-se
com a germinação dos esporos, com posterior penetração através de estômatos das
folhas, lesões nos tricomas (MEINHARDT et al., 2006; PURDY; SCHMIDT, 1996) ou
diretamente nos tecidos de regiões meristemáticas (ALVES, 2002; PURDY;
SCHMIDT, 1996), e colonização do espaço intercelular dos tecidos por meio de
hifas. Nesta fase de vida, o micélio apresenta-se espesso, monocariótico e sem
grampos de conexão e os sintomas apresentados pela planta são principalmente
hipertrofias dos tecidos infectados comumente chamados de vassouras. Sena et al.
(2014) observaram os eventos de pré-penetração e penetração de M. perniciosa em
dois genótipos de cacaueiro contrastantes para a resistência à vassoura-de-bruxa e
observaram que existem diferenças na cinética de germinação dos esporos e nas
respostas do hospedeiro ao patógeno 4 horas após as inoculações. À medida que a
colonização evolui, o fitopatógeno passa a colonizar as células intracelularmente,
estágio em que os tecidos infectados começaram a apresentar necrose e o
patógeno passa à fase necrotrófica. Nessa fase de vida, o patógeno forma o micélio
secundário, o qual é fino e com grampos de conexão (CEITA et al., 2007). Os
sintomas apresentados pelas plantas nessa fase são necroses dos ramos e das
vassouras formadas, que passam a ser chamadas de vassouras secas. É nessa
fase também, que ocorre a produção de novos propágulos infectivos que se formam
a partir de basidiomas desenvolvidos a partir do micélio dicariótico dos tecidos
necróticos.
A sintomatologia da vassoura-de-bruxa no cacaueiro varia conforme a cultivar,
o tipo de tecido infectado e o estágio de desenvolvimento da planta (EVANS, 1981;
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SILVA et al., 2002). Em experimentos de inoculação artificial de plântulas com M.
perniciosa foram observados descoloração e intumescimento da gema apical,
formação de vassouras terminais, e axilares e superbrotamento (Figura 1A-B). Em
plantas adultas a fase biotrófica também apresenta formação de vassouras terminais
e axilares, vassouras de almofada floral e superbrotamentos (Figura 1C-D). Em
frutos, os sintomas variam de acordo com o estágio de desenvolvimento. Em frutos
jovens, os sintomas podem apresentar-se como frutos negros e petrificados ou com
lesões necróticas, e em frutos desenvolvidos são observadas lesões necróticas
próximas ao pendúnculo e amêndoas necrosadas (Figura 1E-F) (SILVA et al., 2002).

Figura 1 - Sintomas de vassoura-de-bruxa em cacaueiro. A) vassoura terminal e
axilar verde em plântulas; B) vassouras terminal e axilar seca em plântulas; C)
vassoura terminal em ramo plagiotrópico; D) vassoura seca em planta adulta; E)
fruto cenoura mumificado; F) fruto desenvolvido com amêndoas necrosadas.
(Imagens: SILVA et al., 2002).

Moniliophthora perniciosa, apesar de ter o cacaueiro (Theobroma cacao L.)
como seu principal hospedeiro, não infecta exclusivamente esta espécie. O
patógeno infecta também outras espécies da família Malvaceae como o cupuaçu
(Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum.) assim como espécies do
gênero Herrania, e também espécies das famílias Solanaceae, Malpighiaceae,
Bignoniaceae. Diante disso, M. perniciosa foi agrupado em múltiplos biótipos
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baseados na sua adaptação ao hospedeiro de origem: biótipo C, associados à
infecção do cacaueiro e cupuaçuzeiro; biótipo L, associado à infecção de cipós da
família Bignoniaceae (GRIFFITH; HEDGER, 1994), Malpighiaceae e Arrabidea
verrucosa (GRIFFTH, 1989; PEGLER, 1978), biótipo S, associado à infecção da
família Solanaceae, biótipo B, associado à infecção da família Bixaceae (BASTOS;
ANDEBRHAN, 1986).
Dentre as famílias citadas anteriormente, a família Solanaceae tem destaque
pela sua importância econômica à agricultura, principalmente familiar, e a variedade
de espécies hospedeiras ao patógeno. Os relatos das espécies de solanáceas
infectadas por M. perniciosa são jurubeba (Solanum paniculatum L.), jiló (Solanum
gilo Raddi), caiçara (Solanum stipulaceum Willd ex. Roem & Shult.) berinjela
(Solanum melogena L.), pimentão (Capsicum annuum L.), pimenta malagueta
(Capsicum frutescens) e lobeira (Solanum lycocarpum A. St.-Hil.) (BASTOS; EVANS,
1985; EVANS, 1978; THOROLD, 1975; WOOD; LASS, 1985).
Em espécies de Solanáceas silvestres, M. perniciosa causa sintomas típicos
de vassoura-de-bruxa, por exemplo, formação de vassouras terminais e axilares,
inchamentos das hastes e proliferação anormal de brotos. Nesta família, o
aparecimento da doença tornou-se mais frequente em meados dos anos 80, quando
autores descreveram, de maneira simples, a sintomatologia de vassoura-de-bruxa
do cacaueiro em solanáceas cultivadas e silvestres que ocorriam no estado da Bahia
e em solanáceas silvestres na região Amazônica (BASTOS; EVANS, 1985; BASTOS
et al., 1991; LUZ et al., 1997; SILVA et al., 1992). Em estudo recente, Patrocínio
(2011), mostrou que M.perniciosa oriundo da solanácea silvestre jurubeba e da
solanácea cultivada jiló tem habilidade de causar doença em cacaueiro Catongo.
Patrocínio (2016) através do levantamento de municípios do estado da Bahia que
continham espécies solanáceas com sintomas de VBC também encontrou espécies
de solanáceas silvestres como lobeira e caiçara. Diante disso, realizou testes de
inoculações com isolados de M. perniciosa de cacau, caiçara, jiló, jurubeba,
pimentão e berinjela em mudas de diversas solanáceas como berinjela, jiló, pimenta,
pimentão, tomate e também cacaueiro catongo e verificou que todas as plantas
apresentaram sintomas da doença no qual os inóculos de cacaueiro, jiló e jurubeba
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foram patogênicos ao cacaueiro e a todas as solanáceas testadas. No entanto os
inóculos de caiçara e lobeira foram patogênicos somente ao tomateiro.

Figura 2 - Sintomas de vassoura-de-bruxa em hospedeiros solanáceos. a) vassoura
terminal; b) vassoura terminal e superbrotamento; c) vassoura axilar (Imagens:
PATROCINIO, 2013)
Marelli et al. (2009) compararam a progressão sintomatológica da vassourade-bruxa em ensaios de inoculação em cacaueiro, tomateiro das cultivares New
Yorker, NC841.73 e Micro-Tom e pimentão da cultivar Tequila Sunrise. As mudas de
cacau foram inoculadas com isolados de M. perniciosa de cacaueiro enquanto que
as mudas de solanáceas foram inoculadas com isolado de M. perniciosa de
jurubeba. Marelli et al. (2009) observaram que a progressão sintomatológica da
doença em pimentão e em tomateiro foram similares as encontradas em cacaueiro,
porém com algumas diferenças. Em mudas de tomateiro da variedade NC841.73 a
transição para a fase necrotofica da doença não ocorreu enquanto que em tomateiro
cv. Micro-Tom a mudança para a fase necrotrofica ocorreu dentro de um mês. Diante
dos resultados encontrados, conclui-se que a progressão da doença em tomateiro cv
Micro-Tom e pimentão é similar ao que ocorre no cacaueiro.
Da mesma maneira, para a compreensão da patogenicidade de M. perniciosa
em cacaueiro e solanáceas, Deganello et al. (2014) utilizaram tomateiro cv MicroTom como modelo para estudo da vassoura-de-bruxa do cacaueiro. Os autores
inocularam as plantas de tomateiro cv Micro-Tom com inóculos de M. perniciosa
oriundo do biótipo C (isolado de cacau coletado no estado da Bahia) e de biótipo S
8

(isolado de lobeira coletado no estado de Minas Gerais). As plantas de Micro-Tom
inoculadas com biótipo C não apresentaram sintomas característicos de vassourade-bruxa, mas somente redução na altura, enquanto que as que foram inoculadas
com biótipo S apresentaram sintomas de vassoura-de-bruxa semelhantes aos
observados na fase biotrófica da doença em cacaueiro, no entanto sem necrose dos
tecidos infectados. Dessa maneira, foi demostrado que o tomateiro cv Micro-Tom
pode permitir a avaliação de aspectos relacionados a patogenicidade do M.
perniciosa através da investigação da interação compatível provocada nas plantas.
Estas variações na patogenicidade e expressão fenotípica da vassoura-de-bruxa em
tomateiro podem ser ocasionadas por variação metodológica, por exemplo,
concentração de inóculo e metodologia de inoculação ou variabilidade patogênica
dos inóculos testados, visto que a ocorrência de variantes mais agressivos do
fitopatógeno é muito frequente no patossistema cacaueiro x M. perniciosa. Portanto,
é possível que alterações na patogenicidade de isolados do biótipo S possa
provocar alterações nas reações do tomateiro.
Com relação ao entendimento dos aspectos moleculares do patossistema
cacaueiro x M. perniciosa, as informações são, ainda, escassas, e o principal
entrave são as características biológicas inerentes do cacaueiro, como longo ciclo
reprodutivo. Dessa maneira, o tomateiro, uma planta de curto ciclo reprodutivo,
suscetível a isolados do biótipo S de M. perniciosa (BASTOS; EVANS, 1985;
DEGANELLO et al., 2014; MARELLI et al., 2009) é a alternativa mais viável como
modelo para estudos desse patossistema e, consequente, elucidação dos
mecanismos da interação hospedeiro x M. perniciosa.

2.2

SECRETOMA DE FUNGOS FITOPATOGÊNICOS
Fungos fitopatogênicos, assim como outros organismos patogênicos,

secretam um arsenal de proteínas e outras moléculas, para diferentes partes
celulares dos seus hospedeiros, capazes de driblar as defesas vegetais, essas
moléculas são chamadas de efetores. Dependendo do alvo do efetor, estes podem
ser classificados em efetores apoplásticos (secretados no espaço extracelular da
planta) ou efetores citoplasmáticos (secretados e translocados para dentro das
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células hospedeiras mediante estruturas especializadas denominadas de haustórios)
(KAMOUN, 2006).
Uma forma de compreender os mecanismos de ação dos efetores de
fitopatógenos em plantas é através do estudo do secretoma. O secretoma é definido
como sendo o conjunto de todas as proteínas excretadas e a maquinaria secretora
para o espaço extracelular por uma célula, tecido, órgão ou organismo (AGRAWAL
et al., 2010; TJALSMA et al., 2000). Estudos do secretoma são importantes porque
auxiliam no entendimento da interação hospedeiro – patógeno, uma vez que, a
comunicação através da secreção de proteínas e metabólitos determinam a
progressão ou não da doença (BROWN, 2012). Estudos acerca de secretoma de
fitopatógenos têm sido realizados in vitro e in planta visando conhecer os
mecanismos de ação dos fitopatógenos na interação com o hospedeiro por meio da
identificação das proteínas secretadas, por diversas técnicas, como por exemplo,
proteínas relacionadas a adesão do patógeno na superfície da planta (ESCOBARTOVAR et al., 2015, FERNANDES et al., 2014, GUYON et al., 2014, MUELLER et
al., 2008).
Estudos realizados por González-Fernández et al. (2014) com o secretoma e
o proteoma de diferentes isolados do fitopatógeno necrotrófico Botrytis cinerea
permitiram a identificação de proteínas hipotéticas envolvidas nos processos de
adaptação ao ambiente e às diversas condições de crescimento.
Tiwari et al. (2014) avaliaram o secretoma de Phoma exigua para verificar o
potencial de produção de enzimas hidrolíticas e identificaram no perfil proteico do
secretoma, glicosil hidrolases, peptidases, dentre outras proteínas, atuando
sinergicamente, e ainda, mostraram o papel das enzimas hidrolíticas na degradação
da parede celular.
O secretoma de isolados do fungo hemibiotrófico Mycosphaerella fijiensis foi
testado por Chuc-Uc et al. (2011) para verificar a capacidade de causar lesões
necróticas em folhas de bananeiras resistentes e suscetíveis ao patógeno. Para isto,
o secretoma teve as proteínas separadas e infiltradas nas folhas e assim verificado
que as necroses causadas nas folhas de ambos os genótipos surgiram da ação de
proteínas hidrolíticas secretadas.
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Escobar-Tovar et al. (2015) através da caracterização de proteínas
diferencialmente expressas em dois diferentes isolados Mycosphaerella fijiensis, que
diferem na patogenicidade, observaram diferenças no perfil proteico do secretoma in
vitro destes isolados. Os autores encontraram proteínas envolvidas na degradação
de compostos da planta, tais como exo-glucanases, cutinases e pectato liases,
proteases,

dentre

outras.

Foram

encontradas

proteases

relacionadas

a

patogenicidade, detoxificação de EROS (Espécies reativas de oxigênio) e algumas
proteínas desconhecidas altamente expressas no isolado virulento.
Outro patógeno hemibiotrófico Mycosphaerella graminicola, causador doença
conhecida como mancha salpicada da folha do trigo teve o seu secretoma predito
por Amaral et al., 2012 a fim de identificação de candidatos efetores de virulência.
Os resultados mostraram proteínas possivelmente envolvidas em processos de
inibição das defesas do hospedeiro, como por exemplo EROS, dessa forma
sugerindo que o patógeno suporte as defesas iniciais da planta, permitindo o
crescimento de suas hifas em ambiente com altas concentrações de H2O2.
O secretoma de M. perniciosa foi alvo em alguns estudos. Estudos realizados
por Alvim et al. (2009), através da avaliação do secretoma in vitro de M. perniciosa
através do cultivo do micélio do fungo em meios de cultura com diferentes fontes de
carbono e ensaio de infiltração deste secretoma em folhas de fumo, observaram
diferenças na morfologia do micélio de acordo com a fonte de carbono utilizada no
crescimento e também que a atividade de proteínas extracelulares de necrose
também variou com a fonte de carbono utilizada, assim, concluindo que o
metabolismo de M. perniciosa depende da fonte de carbono, que altera não somente
o crescimento, mas também a sua capacidade de secretar proteínas com ação
fitotoxica.
Oliveira (2012) realizou uma análise global do secretoma de M. perniciosa
oriundo do cacaueiro através do crescimento do micélio fúngico em diferentes fontes
de carbono no meio de cultivo. Neste trabalho, foi possível apenas a identificação de
proteinas quantitativamente, no qual foram identificados um total de 638 proteínas
nos diferentes meios de culturas utilizados para o crescimento do patógeno.
Devido à importância econômica do fungo M. perniciosa para a cacauicultura,
diversos estudos moleculares vêm sendo desenvolvidos, principalmente os que
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visam a compreensão da interação cacaueiro - M. perniciosa ou o desenvolvimento
da doença. Essas técnicas incluem além da proteômica, o sequenciamento.
Em 2008, Mondego et al., realizaram o sequenciamento do genoma
mitocondrial de M. perniciosa e encontraram genes codificantes para proteínas
envolvidas na fosforilação oxidativa e também genes envolvidos no desenvolvimento
da doença como enzimas degradadoras de parede celular e biossíntese de
hormônios. Essas informações aliadas a proteômcia fornecem informações
importantes sobre os mecanismos de penetração ou estabelecimento da doença na
planta.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1
AVALIAÇÃO DA PATOGENICIDADE E AGRESSIVIDADE DE ISOLADOS
DE MONILIOPHTHORA PERNICIOSA

3.1.1 Obtenção de isolados
Para obtenção de inóculos, foram coletadas hastes que apresentavam
sintomas de vassoura-de-bruxa em Theobroma spp. e hospedeiros solanáceos
cultivados e silvestres nos estados de Minas Gerais, Bahia e Roraima. As amostras
são representativas de populações do trabalho de Patrocínio (2011) (Tabela 1).
Os tecidos foram isolados no laboratório de Fitopatologia Molecular do
CEPEC/CEPLAC. Para o isolamento do patógeno, seções dos tecidos infectados
foram desinfestados, isolados e cultivados em meio de crescimento contendo BDA
(Batata-Dextrose-Ágar) com estreptomicina 0,05 μg.mL1. Em seguida, foram obtidas
as culturas puras através da transferência dos micélios crescidos para placas novas
com meio BDA, onde permaneceram em crescimento por aproximadamente 12 dias.
A partir das placas com as culturas puras, foram confeccionados mantos miceliais
(bolachas) seguindo a metodologia de Niella et al. (1999) para a produção in vitro de
basidiocarpos e obtenção dos basidiósporos do fungo e deposição na Coleção de
Cultura de Moniliophthora perniciosa da CEPLAC/CEPEC/SEFIT (SEGEN N°
109/2013/SECEX).
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Tabela 1 - Registro das famílias botânicas, locais de coleta e nome comum das
espécies utilizadas para obtenção dos inóculos de Moniliophthora perniciosa
Família
botânica do
hospedeiro

Espécie
Espécie hospedeira (nome
hospedeira
científico)
(nome comum)

Local de coleta

Solanaceae

Pimentão

Capsicum annuum L.

Jaguaquara (BA)

Solanaceae

Jiló

Solanum gilo Raddi

Jitaúna (BA)

Solanum paniculatum L.

Jitaúna (BA)

Solanum lycocarpum A. St.-Hil.

Minas Gerais (MG)

Solanaceae

Jurubeba

Solanaceae

Lobeira

Solanaceae

Caiçara

Malpighiaceae

Cipó

Heteropterys acutifolia A. Juss

Minas Gerais (MG)

Malvaceae

Cacau

Theobroma cacao L.

Ilhéus (BA)

Malvaceae

Cupuaçú

Solanum stipulaceum Willd ex.
Roem & Shult.

Theobroma grandiflorum (Willd.
Ex. Spreng) Schum.

Jaguaquara (BA)

Roraima (RR)

3.1.2 Material vegetal para inoculação
Sementes de tomateiro Micro-Tom foram semeadas em vasos plásticos de 2L
contendo terriço esterilizado e adubo orgânico. Cerca de 4 a 6 sementes foram
semeadas em cada vaso. Após a emergência das folhas, foi realizado o desbaste,
deixando apenas três plântulas por vaso. Decorridos 15 dias após a germinação, as
plantas foram levadas para câmara úmida de inoculação onde permaneceram por
24h sob temperatura constante de 25°C e umidade relativa de 97%. Cinco horas
antes do procedimento da inoculação, as plantas tiveram o tamanho de suas folhas
reduzidas em 2/3 (Figura 3-A).

3.1.3 Teste de inoculação
Um volume de 20 μL da suspensão de esporos nas concentrações 3x10 5
esporos/mL e 5x10⁵ esporos/mL de cada inóculo citado na tabela 1 foram
depositados sobre o meristema apical de cada planta (Figura 3-C). Os inóculos
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foram testados previamente e possuíam germinação superior a 80%. O
delineamento foi inteiramente casualizado, sendo 10 repetições (vaso com três
plantas) para cada inóculo utilizado. O tratamento controle consistiu da inoculação
de plantas com uma solução de ágar-água, totalizando 540 plantas inoculadas. Após
os procedimentos de inoculação as plantas permaneceram em câmara úmida por 48
horas sob temperatura constante de 25°C e umidade relativa de 97% e
posteriormente foram acomodadas em casa de vegetação onde permaneceram até
o final do experimento.

Figura 3 - Procedimentos dos testes de inoculação. A: Secção das folhas em 50%
do tamanho; B: plantas com folhas seccionadas; C: deposição da gota com
suspensão de basidiósporos.

3.1.4 Componentes epidemiológicos
Dezesseis dias após a inoculação as plantas de tomateiro Micro-Tom foram
avaliadas quanto à patogenicidade e a agressividade dos isolados de Moniliophthora
perniciosa em tomateiro. As análises foram realizadas em intervalos de seis a sete
dias e as características avaliadas foram altura das plantas, diâmetro e comprimento
do engrossamento da haste principal, presença de vassouras terminais e axilares,
superbrotamento e morte. As avaliações foram realizadas após o aparecimento do
primeiro sintoma e realizadas aos 16, 22, 29, 36, 43, 50, 57 e 63 dias após a
inoculação. A severidade da doença foi avaliada pelo índice de doença que
considera presença e ausência de vassouras terminais e axilares bem como o
número de vassouras terminais e axilares maiores que 5 cm e 1 cm,
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respectivamente (ID = VT + VA + N° VT > 5 cm + VA >1cm), de acordo com
Gramacho et al., (2016). A agressividade dos isolados foi avaliada quanto aos
seguintes componentes epidemiológicos: a) curva de progresso da doença, b) área
abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) através do modelo matemático
∑

, c) valor máximo de doença no dia t (Ymáx.) e

d) taxa de progresso da doença através da equação

.

3.1.5 Histopatologia em microscopia de luz
Plantas de tomateiro sintomáticas e assintomáticas coletadas durante as
avaliações de sintomas foram examinadas sob microscopia de luz ao longo do
engrossamento da haste principal para observação da intensidade da colonização
nos tecidos. Amostras de plantas foram coletadas e desinfestadas, cortadas e
armazenadas em uma solução composta por formaldeído, álcool etílico e ácido
acético (FAA). Após a fixação na solução de FAA, as amostras foram desidratadas
em uma série gradual de álcool butílico terciário (50-100%) durante 2 horas. Em
seguida as amostras foram incorporadas em parafina (Paraplast plus; Fisher
Scientific). Após a incorporação, os tecidos foram cortados transversalmente em
micrótomo (Leica Sc 2400 - West Columbia, SC), montados em lâminas, corados e
observados em microscópio de luz.

3.1.6 Confirmação do patógeno
Plantas de tomateiro cv Micro-Tom sintomáticas foram coletadas para
realização dos procedimentos de isolamento fúngico presente nos tecidos vegetais e
posterior

confirmação

do

patógeno.

Os

tecidos

vegetais

doentes

foram

desinfestados com hipoclorito de sódio 100% e transferidos para placas de petri com
meio de cultura seletivo BDA (batata, dextrose e ágar) contendo o antibiótico
estreptomicina 0,05 μg. mL1. Após o período de crescimento, o micélio foi transferido
para novas placas de petri estéreis contendo meio BDA e mantidos em câmara de
crescimento BOD à 20°C. Após 10 dias de crescimento, discos de micélio das
culturas puras foram preservados em tubos com agua água milli-Q estéril e óleo
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mineral estéril (CASTELLANI, 1967) e armazenados na Coleção de Cultura de
Moniliophthora

perniciosa

da

CEPLAC/CEPEC/SEFIT

(CEGEN

Nº

109/2013/SECEX). Destas culturas puras foi possível a observação de estruturas do
patógeno como hifas com grampos de conexão, e avaliação através de marcadores
ribossomais que confirmaram a identidade do patógeno e também a confecção de
mantos miceliais (bolachas) seguindo a metodologia de Niella et al. (1999) para a
produção in vitro de basidiocarpos e obtenção dos propágulos infectivos do fungo.

3.2

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FITOTÓXICA DO SECRETOMA DE

ISOLADOS DE MONILIOPHTHORA PERNICIOSA

3.2.1 Obtenção do secretoma de isolados de Moniliophthora perniciosa
Para obtenção do secretoma fúngico, discos de micélio de culturas puras
cultivadas durantes 10 dias em BOD foram inoculados em 30 mL de meio de cultura
mineral líquido (glicose, NH4H2PO4, KCl, MgSO4.7H2O, Extrato de levedura,
CuSO4.5H2O, ZnSO4.7H2O) e incubados em BOD. Para cada isolado foram
realizadas cinco repetições. A coleta do secretoma e do micélio foi realizada aos 4,
8, 12, 16 e 20 dias após a inoculação. O secretoma foi filtrado em papel filtro,
centrifugado para separação de resíduos de micélio presentes no meio, transferido
para tubos com capacidade para 50 mL, e armazenado em ultrafreezer a
temperatura - 80°C para posterior liofilização.

O micélio do fungo foi coletado,

pesado, transferido para microtubos criogênicos e armazenados em ultrafreezer a
temperatura - 80°C para posterior liofilização.
3.2.2 Avaliação fitotóxica do secretoma
Para avaliação fitotóxica do secretoma, o peso micelial e o volume de
secretoma coletado foi avaliado para escolha do melhor dia para avaliação fitotóxica.
Foi utilizado o secretoma de 12 dias de idade que foi liofilizado e solubilizado em
tampão fosfato de sódio pH 5,5, 10 mM. Após a solubilização, as amostras foram
dessalinizadas em coluna PD 10 Desalting G-25M (GE Healthcare). As proteínas
foram recuperadas em tampão fosfato e liofilizadas. Após a liofilização, foram
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solubilizadas em H2O ultra pura e quantificadas através de 2D- Quant Kit (GE
Healthcare Life Sciences) seguindo as recomendações do fabricante e ajustadas
para a concentração final de 0,2 µg/µl. Após o ajuste de concentração, as proteínas
foram fervidas a 100º C por 5 minutos e infiltradas com seringa de insulina na
epiderme de folhas de fumo (Nicotiana tabacum) de aproximadamente três meses
de idade totalizando 3 pontos/folha/isolado e meristema apical de cacaueiros
catongo (suscetível a vassoura-de-bruxa) de dois meses de idade totalizando 5
meristemas/isolado de ambos os tratamentos: proteínas fervidas e não fervidas. Os
tratamentos controles foram realizados com infiltração de água ultrapura e tampão
fosfato de sódio fervido e não fervido.

As avaliações foram realizadas após o

aparecimento de descoloração das folhas de fumo e necrose dos meristemas com
através

de

aquisição

de

imagens

com

câmera

fotográfica

digital

e

estereomicroscópio (Leica EZ4 HD) e medições de áreas lesionadas com software
ImageJ v1.45.

3.3
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE MICÉLIO E SECRETOMA
DE ISOLADOS DE MONILIOPHTHORA PERNICIOSA

3.3.1 Superóxido dismutase (SOD)
Para a avaliação da atividade enzimática de superóxido dismutase foram
utilizados 0,04 g de massa de micélio liofilizado de cada isolado de M. perniciosa. A
massa micelial foi macerada com nitrogênio líquido, transferido para um microtubo e
solubilizado em 50 mM de tampão de Fosfato de Potássio pH 7, 8,1 mM EDTA e 13
mM Metionina para um volume de 800 µL. A atividade enzimática foi iniciada com a
adição de 1mM de riboflavina. Para essa análise de atividade de superóxido
dismutase (SOD), uma unidade da enzima (UA) foi determinada como a habilidade
da enzima de inibir 50% da fotorredução de nitroazul tetrazolio (NBT) a azul de
formazana. Após a adição da riboflavina, a placa com o extrato bruto e os reagentes
citados acima foi mantida no escuro por 5 minutos e submetida a leitura em
espectrofotômetro Espectramax Paradigm (Molecular Devices, CA, EUA) a 560 nm.
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Após essa leitura a placa foi submetida a luz por 5 minutos e submetida novamente
a leitura no aparelho.
3.3.2 Catalase (CAT)
A determinação da atividade de catalase foi determinada pela taxa de
consumo de H2O2 na reação.

Para a determinação da reação, foram utilizados

0,04g de massa de micélio liofilizado de cada isolado e a eles adicionados 800 µl de
tampão fosfato de potássio 50 mM pH 7,0. A reação se iniciou com a adição de H2O2
30 mM e as leituras foram feitas em microplacas por 300s a 240nm em
espectrofotômetro Espectramax Paradigm (Molecular Devices, CA, EUA).

3.3.3 Peroxidase do guaiacol (GPX)
Para a determinação da atividade de peroxidase do guaiacol, foram utilizados
0,04g de massa de micélio liofilizado de cada isolado e a eles adicionado 800 µl de
tampão fosfato de sódio 50 mM pH 6,0 para a formação do extrato bruto de micélio.
Foi adicionado a cada repetição de cada isolado 140 µl de um mix de tampão de
reação de GPx (Guaiacol 40 mM, H2O2 0,06%, fosfato de sódio 20 mM, pH6,0), 130
µl de tampão fosfato de sódio e 10 µl de extrato bruto de micélio. A atividade foi
determinada pelo aumento do consumo de guaiacol e as leituras realizadas em
espectrofotômetro Espectramax Paradigm (Molecular Devices, CA, EUA) a 470 nm.

3.3.4 Protease
Foram utilizados 0,04g de massa de secretoma liofilizado de cada isolado. A
massa foi solubilizada em H2O e posteriormente passadas em coluna Hitrap
Desalting equilibrada com tampão Tris-HCl 50 mM pH 6,8. As amostras foram
recuperadas e dosadas segundo método de Bradford (1976). Após a dosagem, 2 µg
de proteínas foram submetidas a determinação de atividade em gel de poliacrilamida
a 12,5 % contendo gelatina 0,3% como substrato e sob condições não
desnaturantes. A eletroforese foi realizada a 4°C a 30 mA por 2h. Após a corrida o
gel foi incubado com solução Triton 1% e posteriormente incubado em tampão de
atividade (EDTA, NaH2PO4, Cisteína 50mM, Triton 1%) por 48 horas. Após o tempo
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de incubação, o gel foi lavado em H 2O destilada e para a visualização dos halos de
translúcidos foi corado com solução do corante comassie blue por 48h e descorado
com sucessivas lavagens com H2O destilada.

3.4
ANÁLISE GLOBAL DO PERFIL PROTEICO SECRETADO POR
MONILIOPHTHORA PERNICIOSA
3.4.1 Extração proteica
A extração de proteínas do secretoma foi realizada segundo metodologia
descrita por Alvim (2009) aperfeiçoada neste trabalho. Três repetições do secretoma
liofilizado para o tempo de coleta de 12 dias, de cada isolado, foi precipitado em 8
mL de ácido tricloroacético a 10% em água

por 24 horas a 4°C.

Após a

precipitação, as amostras foram centrifugadas à 14000 rpm por 15 minutos a 4 °C. O
sobrenadante foi descartado e o precipitado lavado e ressuspendido três vezes em
uma solução gelada de acetona 80%. Em seguida, o precipitado foi lavado e
ressuspendido três vezes com solução gelada de etanol 70%. Entre as etapas de
lavagem as amostras foram mantidas em gelo e centrifugadas por 15 minutos a
14000 rpm a 4°C. O precipitado final foi seco ao ar por 2 horas e ressuspendido em
300 µL de tampão de reidratação (ureia 7 mol.L-1, tiourea 2 mol.L-1, CHAPS 2 %, e
azul de bromofenol 0,002%) e armazenados em freezer -20°C. A concentração
proteica foi determinada através de 2-D Quant Kit (GE Healthcare Life Sciences) de
acordo com as recomendações do fabricante.

3.4.2 Eletroforese 1D
Para avaliar o perfil proteico foi realizada eletroforese 1D-SDS PAGE utilizando
50 µg de extrato proteíco em mini-gel verticall (8 por 10 cm) de acrilamida 12,5% a
30 mA durante 3 horas. Após a corrida, o mini-gel foi colocado em tampão de
fixação (etanol 40 % e ácido acético 10 %) e em seguida corado com Comassie Blue
e descorado com lavagens de água destilada para revelação do perfil proteico.
3.4.3 Eletroforese bidimensional-2DE
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Para a eletroforese bidimensional – 2DE,foi utilizado 300 µg de extrato proteico,
50 mmol. L-1 de DTT (Ditiotreitol), 0,5 % de anfólitos para pH 3-10NL ajustada e
tampão de reidratação (uréia 7 mol.L-1, tiourea 2 mol.L-1, CHAPS 2 %, e azul de
bromofenol 0,002 %) para um volume final de 250 µL. As amostras foram aplicadas
em suporte para focalização (strip holder). As strips com gradiente de pH imobilizado
3-10 NL (Immobiline Dry Strip Gel) foram alocadas no suporte permitindo o contato
direto com a solução contendo as amostras. Em cada strip foi adicionado 1000 µL de
óleo mineral (DryStrip Cover Fluid). Os strip holder foram colocados no aparelho de
focalização isoelétrica Ettan IPGphor 3 (GE Healthcare) para a focalização das
proteínas usando o programa Ettan IPGphor 3 configurado para: tempo de
reidratação: 12 horas a 20°C, condições de corrida: 500Vh por 01:00 h, 1000Vh por
01:40 h, 8000Vh por 2:30 h e 8000Vh por 40 minutos.
Para a realização da segunda dimensão, as strips foram tratadas durante 15
minutos em solução de tampão de equilíbrio contendo 10 mg/mL de DTT sob leve
agitação, 15 minutos em solução de tampão de equilíbrio contendo 25 mg/mL de
iodoacetamida, e lavadas durante 15 minutos em tampão de corrida (Tris 25 mmol.
L-1 pH 8.3, Glicina 0,19 mol. L-1, SDS 0.1%.). A um mini-gel (8 por 10 cm) de
acrilamida 12,5%, polimerizado foi adicionado 500 μL de solução selante (25 mmol.
L-1 de tris base, 192 mmol. L-1 de glicina, 0.1% de SDS, 0.5% de agarose, 0.002%
de azul de bromofenol). Sobre a solução selante, foram dispostos um papel filtro
contendo o marcador de peso molecular e as strips e sobre as amostras foi aplicado
uma outra camada de solução selante com a finalidade de cobrir todas as amostras.
As strips foram então submetidas à eletroforese vertical à 15 mA durante 15
minutos, 40 mA durante 30 minutos e 50 mA durante 3 horas.
Ao final da eletroforese os géis foram retirados da cuba e mantidos em tampão
de fixação (etanol 40 % e ácido acético 10 %) durante 1 hora, decorrido esse tempo,
o gel foi colocado em uma solução de corante azul de coomassie coloidal (sulfato de
amônio 8 %, ácido fosfórico 0,08%, Coomassie Blue G-250 0.08% e 20% metanol)
durante sete dias sob leve agitação. Após o período de coloração, foram realizadas
7 lavagens com água destilada durante 24 horas cada.

21

Os géis submetidos à eletroforese bidimensional foram digitalizados utilizando
o programa Image Scanner III (GE Healthcare) e as imagens digitalizadas foram
analisadas no programa Image Master 2D Platinum (GE Healthcare) para a
detecção dos spots de proteínas caracterizados de acordo com os valores de ponto
isoelétrico e massa molecular utilizando o teste estatístico ANOVA com valores de
p≤0,05. Os spots exclusivos e diferenciais de cada isolado de M. perniciosa foram
identificados.

3.4.4 Extrações de peptídeos em gel, espectometria de massas e identificação
de proteínas
Após análise, os spots (exclusivos e diferenciais de cada isolado) obtidos na
eletroforese bidimensional foram excisados manualmente dos géis com auxílio de
um bisturi e colocados em microtubos. Os fragmentos de géis obtidos foram
descorados em 25mM de NH 4HCO3 contendo acetonitrila 50 % por 16 horas. O
sobrenadante foi descartado e os fragmentos de géis foram lavados três vezes com
água ultrapura. Em seguida, os fragmentos de géis foram desidratados em 100 μL
de acetonitrila 100 % incubados durantes 10 minutos, decorrido esse tempo, os
fragmentos de géis foram secos usando centrífuga a vácuo Concetrator 5301
(Eppendorf) durante 20 minutos. Em seguida, foram adicionados 5 μL de solução de
tripsina Gold (Promega) a 25 ng/μL, gelada. Após a tripsina, foram adicionados 50µL
solução de NH4HCO3 a 25mM até cobrir o gel e posteriormente foram deixados a
37ºC por 16 horas para ação da tripsina. Ao final, o sobrenadante foi coletado e
transferido para novos microtubos e re-extraidos com 50 µL de acetonitrila 50%
contendo ácido fórmico a 5%, sob agitação durante 30 minutos em vortex. O volume
de cada amostra foi concentrado para 15 µL em centrífuga a vácuo.
Os fragmentos dos peptídeos foram analisados por LC-MS/MS acoplado ao
espectrômetro de massas Q-Tof micro (WATERS). Os dados brutos (RAW) gerados
pelo espectrômetro foram processados no programa ProteinLynx Global Server 4.2
(WATERS) e convertidos em arquivos no formato PKL. Os arquivos gerados foram
submetidos contra o banco de dados do NCBI através da ferramenta online
MASCOT MS/MS Ion Search (disponível em www.matrixsciesce.com) utilizando
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como parâmetros a digestão pela enzima tripsina, como modificação fixa
carbamidometil (Cys) e como modificação variável oxidação (Met), com o máximo de
uma perda de sítio de clivagem, 0.3 Da para o erro de tolerância de peptídeos, 0.1
Da para erros dos íons fragmentados e instrumento ESI-QUAD-TOF.
Para a obtenção das sequências FASTA das proteínas identificadas foram
utilizados os números de acesso gerados pelas identificações da ferramenta
MASCOT no banco de dados NCBI. As sequências FASTA foram analisadas no
software BLAST2GO para a caracterização funcional das proteínas de acordo com
suas funções nos processos biológicos.

3.5

ANÁLISE DE DADOS

3.5.1 Avaliação de sintomas

As análises estatísticas dos dados obtidos das avaliações de sintomas foram
realizadas através do software de análises estatísticas SAS versão 8.0 (SAS
Institute INC., Cary Carolina do Norte). A análise de variância foi verificada pela
distribuição normal de resíduos.
3.5.2 Avaliações fitotóxica de secretoma e avaliações de atividade enzimática

As análises estatísticas dos dados obtidos das avaliações fitotóxicas em
folhas de fumo e meristemas de cacaueiro e das avaliações de atividades
enzimáticas de micélio e secretoma foram realizadas através do software SAS
versão 8.0 (SAS Institute INC., Cary Carolina do Norte). As médias foram
comparadas usando teste de Dunett a 5%.
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4. RESULTADOS

4.1
CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DE ISOLADOS DE MONILIOPHTHORA
PERNICIOSA
O método de inoculação testado demonstrou que os isolados, exceto o
isolado de cipó, foram patogênicos ao tomateiro cv Micro-Tom. De forma global,
quando comparadas as duas concentrações de inóculo avaliadas, com exceção do
isolado de cupuaçu, patogênico apenas na concentração de 5.10⁵ esporos/mL, não
houve diferença significativa (p<0.05) na patogenicidade dos isolados de M.
perniciosa, sendo possível realizar a análise conjunta dos dados.
Quanto à sintomatologia da doença (Figura 5), observou-se a presença de
vassouras terminais e axilares, engrossamento de caule, necrose de tecidos
infectados, superbrotamento e redução do crescimento das plantas - os sintomas
típicos da doença vassoura-de-bruxa do cacaueiro – como também foi observado o
anelamento na região do coleto da planta, redução das raízes secundárias e
diminuição no crescimento da raiz principal (Figura 4). Outro sintoma avaliado,
sempre em associação com a doença, porém de maneira secundária, foi a
pigmentação no local do engrossamento do caule. O sintoma de superbrotamento foi
observado somente em plantas inoculadas com M. perniciosa de cacaueiro (Figura
4).
As avaliações histopatológicas (Tabela 2) permitiram constatar a presença de
hifas condizentes com a fase monocariótica de M. perniciosa nos tecidos
infectados. Os isolados de cacaueiro, cupuaçu, lobeira, jiló, jurubeba, caiçara e
pimentão foram capazes de colonizar os tecidos de tomateiro cv Micro-Tom, com
maior intensidade de colonização observada para os isolados solanáceos. Os
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tecidos colonizados foram os tecidos das regiões do córtex, cilindro vascular e
medula. Também foi possível observar a presença de grampo de conexão
indicando mudança de fase do fitopatógeno. Compostos fenólicos também foram
observados nos tecidos de Micro-Tom. Não foi encontrado presença de hifas nas
plantas testemunhas.

Figura 4 - Sintomas observados em raízes e coletos de plantas de tomateiro c v
Micro-Tom infectadas por M. perniciosa. A: Planta controle (não inoculada)
mostrando o desenvolvimento normal da raiz; B: Anelamento do coleto em planta
doente (seta); C: C: Encurtamento de raiz principal em planta doente (seta); D:
Encurtamento do coleto em planta doente (seta); E: Diminuição de raízes
secundárias em planta doente (seta).
Diferenças quanto ao período de incubação dos isolados não foram
observadas. Aos 16 dias após a inoculação, 41.1% das plantas inoculadas
apresentavam pelo menos um dos sintomas da doença (engrossamento de caule,
vassouras terminais e/ou axilares) deste total, 51.38% apresentaram vassouras
terminais e axilares e 100% com engrossamento no caule. E, a partir dos 22 dias
após a inoculação, as plantas apresentaram tombamento e mortalidade em
decorrência da infecção pelo patógeno (Figura 6). Neste ponto avaliado, a doença
alcançou o máximo de vassouras totais (terminais e axilares) e de plantas
apresentando engrossamento de caule, culminando com a morte das plantas. A
mortalidade alcançou o seu máximo aos 63 dias após a inoculação (Figura 6). O
patógeno foi re-isolado de todas as plântulas tombadas. Todas as plantas
testemunhas estavam vivas e produtivas e sem apresentar sintomas na época do
descarte do experimento.
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Figura 5 Sintomatologia da infecção de M. perniciosa em tomateiro cv Micro-Tom. AG: comuns aos isolados jurubeba, lobeira, cupuaçu, jiló, pimentão e caiçara. A:
Redução da altura em plantas inoculadas em comparação com plantas sadias
(controle) aos 51 DAI; B: Morte em plantas inoculadas em comparação com plantas
sadias (controle) aos 51 DAI; C: Engrossamento da haste principal (seta) aos 36
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DAI; D: Vassoura terminal (seta) aos 26 DAI; E: Vassoura terminal com início de
necrose (seta) aos 44 DAI; F: Pigmentação no local do inchamento (seta) aos 36
DAI; G: Necrose nos tecidos em planta inoculada com jurubeba (seta) aos 40 DAI;
H: Sintoma de superbrotamento causada pelo isolado de cacaueiro
No geral, as curvas de progresso da doença (Figura 7 - B) apresentaram-se
crescentes ao longo dos dias das avaliações, indicando que a incidência aumentou
progressivamente ao longo das avaliações. O nível máximo de doença foi alcançado
aos 22 dias após a inoculação pelos isolados de lobeira e jiló, ambos com
incidências de 100%, enquanto os isolados de pimentão, jurubeba e cupuaçu
apresentaram máxima incidência aos 63 dias (Ymáx= 93%, 88% e 88%)
respectivamente enquanto que o isolado de caiçara apresentou máxima incidência
aos 50 dias após a inoculação (Ymáx= 48%). A taxa de progresso (Figura 7 - A) da
doença também variou indicando que houve diferença entre os isolados testados
quanto à agressividade. Os isolados de lobeira (r= 0,07) gerou a maior taxa de
progresso da doença, seguidos pelos isolados de pimentão (r=0,06) e jiló (r=0,05).
Os demais isolados geraram as mesmas taxas de progresso da doença (r=0.03).

Figura 6 - Porcentagem plantas de tomateiro Micro-Tom doentes (apresentaram ao
menos um dos sintomas: vassouras terminais e/ou axilares ou engrossamento de
caule), sadias e mortas devido à inoculação com isolados de M. perniciosa de
diversos hospedeiros.
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Tabela 2 - Análise histopatológica e colonização de M. perniciosa dos tecidos de
tomateiro cv. Micro-Tom.
(continua)
Isolado
Cacau

Colonização

Histopatologia

Colonização
leve
a
moderada no córtex e
cilindro
vascular
com
presença
de
hifas
monocarióticas
apresentando
parede
espessa e grampo de
conexão
Colonização intensa na
região
medular
com
presença
de
hifas
dicarióticas de aspecto
longo e delgado

Co

Fe

F
l

Presença de segmento
hifal intracelular no xilema
Jurubeba

Colonização
leve
a
moderada
no
cilindro
vascular e medula com
presença
de
hifas
dicarióticas com parede
delgada
causando
obstrução de elementos
traqueias
Colonização intensa na
região
cortical
com
presença
de
hifas
monocarióticas
apresentando
parede
espessa e grampo de
conexão

Lobeira

Colonização
leve
nas
regiões do córtex e cilindro
vascular com presença de
hifas com grampos de
conexão
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Fl

Tr

Me

Tr

Tabela 2 - Análise histopatológica e colonização de M. perniciosa dos tecidos de
tomateiro cv. Micro-Tom
(conclusão)
Isolado
Jiló

Caiçara

Cupuaçu

Colonização

Histopatologia

Colonização
leve
a
moderada com presença de
hifas monocarióticas de
parede espessa e grampo
de conexão nas regiões do
córtex e cilindro vascular e
hifas
dicarióticas
com
parede delgada na região
medular.

Fl

Colonização leve nas
regiões do córtex e medula
apresentando hifas de
aspecto delgado.

Colonização moderada com
presença
de
hifas
monocarióticas com parede
espessa e grampo de
conexão na região do córtex
e hifas dicarióticas de
aspecto longo e delgado na
região medular.

Me

Me

Legenda: Fl: floema, Fe: compostos fenólicos, Co: córtex, Me: medula, Tr: traqueíde, Seta:
segmentos hifais, Ponta da seta: grampo de conexão
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Figura 7 - A: Incidência máxima (Y máximo) e taxa de progresso de vassoura-debruxa em tomateiro cv. Micro-Tom, B: Curva de progresso da doença vassoura-debruxa em tomateiro Micro-Tom inoculado com isolados de M. perniciosa de
diferentes hospedeiros.
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Tabela 3 - Médias de área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) e Ymáximo obtidas para as variáveis altura da
planta, sintoma (SINT), índice de doença (ID), diâmetro do engrossamento do caule e mortalidade.
HPL
Inóculos

AACPD
(%)

SINT
Y máx

AACPD
(%)

ID
Y máx

AACPD
(%)

Diâmetro (cm)
Y máx

AACPD
(%)

Y máx

Mortalidade (%)
AACPD
(%)

Y máx

Cacau

9828.00 A

19.17 A

37.00 E

0.11 C

16.00 D

0.07 E

9.00 D

0.03 C

49.50 D

0.13 C

Cupuaçu

7723.00 B

14.58 BC

32.00 E

0.09 C

32.00 D

0.14 E

9.00 D

0.02 C

33.00 D

0.17 C

Caiçara

6853.00 B

13.16 BC

217.00 D

0.54 B

294.00 D

1.38 D

102.00 C

0.32 B

150.00 C 0.50 B

Lobeira

2204.00 D

8.87 D

266.00 CD 1.00 A

401.00 C

2.27 B

113.00 BC 0.48 A

432.00 A 1.00 A

Jurubeba

4730.00 C

11.66 C

367.00 AB 0.90 A

455.00 BC 2.15 C

147.00 AB 0.45 A

255.00 B 0.84 A

Jiló

4638.00 C

11.87 C

415.00 A

0.98 A

990.00 A

4.03 A

188.00 A

0.54 A

307.00 B 0.98 A

Pimentão

4778.00 C

11.76 C

300.00 BC 0.86 A

641.00 B

2.95 B

152.00 AB 0.52 A

320.00 B 0.85 A

Cipó

8383.00 AB 15.05 B

0.00 E

0.00 D

0.00 E

0.00 D

7.00 D

0.00 C

0.00 C

0.01 C

*HPL = altura da planta; sint (sintoma); ID (Índice de doença)= (VT + VA + N° VT >5 cm + VA >1cm); VT = vassoura terminal; VA = vassoura axilar. Médias
seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Dunnett a 5% de probabilidade
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Figura 8 - Curva de crescimento micelial de isolados de M. perniciosa obtidos após
coletas de secretoma. A: cacau, B: cupuaçu, C: caiçara, D: lobeira, E: pimentão, F:
jurubeba, G: jiló
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Figura 9 - Volume médio de secretoma obtido de isolados de M. perniciosa

Figura 10 - Efeito da infiltração de secretoma de isolados de M. perniciosa em folhas
de fumo. A e D: tratamentos controle: (A) água, (D) tampão fosfato de sódio. B:
lesão provocada pelo secretoma fervido do isolado cupuaçu, C: lesão provocada
pelo secretoma não fervido do isolado jurubeba, E: lesão provocada pelo secretoma
fervido do isolado de jiló, F:lesão provocada pelo secretoma do isolado de, G:detalhe
da lesão provocada pelo secretoma fervido do isolado de cupuaçu, H:detalhe da
lesão provocada pelo secretoma não fervido de jurubeba, I:detalhe da lesão
provocada pelo secretoma fervido de pimentão, J: detalhe da lesão provocada pelo
secretoma não fervido de pimentão.
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Figura 11 - Efeito da infiltração de secretoma de isolados de M. perniciosa em
meristemas de cacaueiro catongo. A: Controle água fervida, B: Controle água não
fervida, C: Controle tampão fosfato de sódio fervido, D: Controle tampão fosfato de
sódio não fervido, E: secretoma fervido do isolado de cupuaçu, F: secretoma não
fervido do isolado de cacau.

Tabela 4 - Área média da lesão provocada pela infiltração de secretoma de isolados
de M. perniciosa em folhas de fumo. *Médias seguidas pela mesma letra não
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Dunnett a 5% de probabilidade.
Isolado
Área da Lesão (mm²)
Cacau
0,000 B
Cupuaçu
0,235 B
Caiçara
0,000 B
Lobeira
0,000 B
Jurubeba
1,111 AB
Jiló
0,005 B
Pimentão
1,6750 A
Controle água
0,000 B
Controle tampão fosfato
0,000 B

Os resultados da determinação da atividade enzimática de superóxido
dismutase mostrou que todos os isolados apresentaram atividade, com diferenças
estatísticas (p<0.05). O isolado de jiló foi o que apresentou maior atividade desta
enzima, seguido do isolado de lobeira e também de cacau e cupuaçu. Os isolados
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de jurubeba, caiçara e pimentão foram semelhantes entre si na atividade desta
enzima (Figura 12).
A determinação da atividade enzimática de catalase apresentou diferença
significativa (p<0.05) entre os isolados assim como foi para superóxido dismutase.
Para esta enzima, os isolados de caiçara, jiló e cacau apresentaram as maiores
atividades enzimáticas entre os isolados testados (Figura 13). Para estes isolados,
também foi determinada a atividade da enzima peroxidase do guaiacol, que
apresentou assim como as demais enzimas testadas, diferenças significativas. O
isolado de cacau apresentou maior atividade da enzima, seguido pelos isolados de
caiçara, cupuaçu e pimentão. O isolado de jiló apresentou a menor atividade nesta
enzima. (Figura 14).
Além do micélio dos isolados, o secretoma também foi testado para a
determinação da atividade de protease em gel semi desnaturante com substrato de
gelatina. O resultado mostrou que todos os isolados têm atividade da enzima,
entretanto, há diferenças de intensidade das bandas formadas em cada isolado
(Figura 15). O isolado de cupuaçu apresenta maior atividade por ter causado maior
área de degradação no gel de gelatina enquanto que o isolado de lobeira apresentou
a

menor

área

de

degradação,

indicando

que

estes

isolados

possuem

respectivamente, maior e menor atividade desta enzima.

Figura 12 - Atividade enzimática de Superóxido dismutase de massa micelial de
isolados de diferentes hospedeiros de M. perniciosa. *Médias seguidas pela mesma
letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Dunnett a 5% de
probabilidade.
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Figura 13 - Atividade enzimática de catalase de massa micelial de isolados de
diferentes hospedeiros de M. perniciosa. *Médias seguidas pela mesma letra não
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Dunnett a 5% de probabilidade.

Figura 14 - Atividade enzimática de Peroxidase do guaiacol de massa micelial de
isolados de diferentes hospedeiros de M. perniciosa. *Médias seguidas pela mesma
letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Dunnett a 5% de
probabilidade.
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Figura 15 - Atividade de protease de secretoma de isolados de diferentes
hospedeiros de M. perniciosa em gel nativo com substrato de gelatina 0,3%.

4.2.

ANÁLISE PROTEICA DO SECRETOMA

4.2.1 Eletroforese em SDS-PAGE
Para observar se as possíveis diferenças na agressividade dos isolados
refletiam com diferenças no perfil proteico foi realizada uma corrida eletroforética em
gel SDS-PAGE. O perfil proteico apresentou bandas bem definidas e com diferenças
entre os isolados (Figura 16). Os isolados de cacaueiro e de pimentão apresentaram
perfil distinto dos demais isolados com presença de bandas mais intensas. O isolado
de pimentão apresentou banda de aproximadamente 38 KDa que não foi observada
nos demais isolados. As diferenças observadas no perfil eletroforético 1D foi
confirmada através da eletroforese 2D, onde também foram observado perfis
distintos entre os secretomas dos isolados avaliados.
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Figura 16 - Perfil eletroforético em SDS-PAGE do secretoma de isolados de M.
perniciosa de diferentes hospedeiros.
4.2.2 Eletroforese bidimensional e análise dos padrões proteicos
Foram identificados 429 spots de proteínas que tiveram seus atributos
determinados (ponto isoelétrico e massa molecular) com o emprego do software
ImageMaster 2D Platinum, (Amersham Biosciences, Sweden).
As análises eletroforéticas e as comparações entre os isolados tiveram como
referência o perfil do isolado proveniente de cacaueiro (Figura 17 e 18). As análises
dos spots mostraram que jurubeba e caiçara possuem maior quantidade de spots
exclusivos quando comparados ao cacaueiro, sendo 71 e 62 spots, respectivamente.
Para os spots comuns, os isolados mais similares ao cacaueiro foram os isolados de
cupuaçu e caiçara, com 25 e 23 spots, respectivamente. Destes spots comuns de
cupuaçu, 11 tiveram expressão diferencial. Enquanto que dos spots comuns de
caiçara, 17 foram diferencialmente expressos.
Nas comparações realizadas com os isolados de jiló e pimentão, observou-se
que estes isolados apresentaram 48 spots exclusivos cada um, diferindo apenas na
quantidade de spots expressos, que foram 17 e 11, respectivamente. Destes spots
comuns expressados pelos isolados, jiló apresentou 13 diferencialmente expressos
enquanto que pimentão apresentou 9 diferenciais expressos (Tabela 5).
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Após as identificações dos spots foi realizada uma análise de similaridade
genética através do software Darwin 6.0.12. Essa análise revelou a formação de 3
grupos distintos (Figura 19). O primeiro grupo composto pelos isolados de M.
perniciosa proveniente de malváceas, representado pelos isolados de cacaueiro e
cupuaçuzeiro. O segundo grupo foi formado pelos isolados de solanácea silvestre:
caiçara e lobeira e o terceiro grupo foram agrupados os isolados das solanáceas da
Bahia: pimentão, jurubeba e jiló. Por conseguinte, para anotação funcional das
proteínas, os grupos foram mantidos.

Figura 17 - Spots comuns com o isolado de cacau e exclusivos/isolado obtidos
através do secretoma de isolados de diferentes hospedeiros de M. perniciosa.

Tabela 5 - Spots diferencialmente expressos obtidos de géis bidimensionais do
secretoma de isolados de M. perniciosa.
Isolado

Diferencialmente expressos (p≤0,05)

Cupuaçu
Caiçara
Lobeira
Jiló
Jurubeba
Pimentão

11
17
11
13
9
9
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Figura 18 - Géis Bidimensionais (IEF: pH 3-10 NL) com 300 μg de proteínas de
secretoma de isolados de M. perniciosa. A: isolado de cacau B: isolado de cupuaçu,
C: isolado de caiçara, D: isolado de pimentão, E: isolado de jurubeba, F: isolado de
lobeira, G: isolado de jiló.
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Figura 19 - Similaridade genética entre isolados de M. perniciosa obtido a partir
da identificação de spots de géis bidimensionais do secretoma.

4.2.3 Identificação e classificação funcional das proteínas do secretoma dos
isolados de M.perniciosa de cacaueiro e hospedeiros solanáceos
Por meio da espectrometria de massas, foram identificados um total de 218
spots de proteínas entre os isolados de M. perniciosa. A classificação funcional das
proteínas identificadas foi categorizada de acordo com suas funções e seu
envolvimento em processos biológicos, através de análise do Gene Ontology pelo
software Blast2GO (Figura 20, Anexo I)
A maioria das proteínas identificadas como exclusivas e up- acumuladas entre
o grupo de malváceas foram relacionadas ao metabolismo energético como a
enolase e processos de óxido-redução como lacases e ascorbato oxidase.
Para o grupo de solanáceas silvestres, a maioria das proteínas identificadas up
reguladas estão envolvidas em processos de metabolismo de carboidratos como
glicoamilases, glicosídeo hidrolases e processos de oxido redução como glicose
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oxidase e lacase. Por outro lado, o grupo de isolados de solanáceas da Bahia
apresentaram proteínas relacionadas a processos de óxido-redução como a lacase.

Figura 20 - Categorização funcional de proteínas identificadas no secretoma de
isolados de M. perniciosa obtida através do software Blast 2GO. Gráfico de pizza:
percentual de proteínas em cada categoria, gráfico de barras: quantidade de
proteínas up e down acumuladas em cada categoria.
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5. DISCUSSÃO

5.1
CARACTERIZAÇÃO PATOLÓGICA DE ISOLADOS DE MONILIOPHTHORA
PERNICIOSA

O tomateiro (Solanum lycopersicum) é usado como modelo em estudos de
interação planta-patógeno por ser suscetível a uma vasta gama de patógenos, ter
ciclo curto, fácil de transformar, e ser de grande importância econômica para a
agricultura (CARVALHO et al., 2011). De forma análoga, por ser suscetível a M.
perniciosa do biótipo S (BASTOS; EVANS, 1985, BASTOS et al., 1991, MARELLI et
al., 2009) a cultivar Micro-Tom, desenvolvida para fins ornamentais, também tem
sido usada como planta modelo para estudos de genômica funcional do
patosssistema cacau x vassoura-de-bruxa como também em outros patossistemas
(SUN et al., 2006). Embora a resposta fenotípica a M. perniciosa de biótipo S já
tenha sido descrita por Marelli et al., 2009 e Deganelo et al., 2014 dentre outros, no
presente trabalho foram observados alguns sintomas ainda não descritos na
literatura ou cuja descrição não corresponde exatamente ao que foi visualizado até o
momento. Este é um estudo pioneiro sobre patogenicidade e quantificação e
compreensão da agressividade de isolados de M. perniciosa de hospedeiros
solanáceos e malváceos ao tomateiro cv. Micro-Tom. Dessa forma, este trabalho
visa contribuir com a descrição sintomatológica de forma a servir como referencial
para futuros estudos genômicos no patossistema cacau x vassoura-de-bruxa.
A evolução sintomatológica em resposta a patogenicidade e agressividade
destes isolados foi avaliada em detalhes. No geral, as plantas inoculadas
apresentaram sintomas característicos da doença vassoura-de-bruxa do cacaueiro
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(PURDY; SCHMIDT, 1996 e SILVA et al., 2002), incluindo vassouras terminais e
axilares, engrossamento do caule, superbrotamento e necrose. Além destes, foram
observados mortalidade das plantas e redução de raízes secundárias, e outros
sintomas como anelamento na região do coleto da planta, pigmentação no local do
engrossamento do caule e diminuição no crescimento das plantas. A nível
histológico

foram observadas

tanta

a

presença

de

segmentos

de

hifas

monocarióticos quanto dicarióticas com grampos de conexão e alterações
morfológicas na região do córtex. No entanto, neste estudo e ao contrário de Marelli
et al. (2009), as plantas doentes apresentaram desenvolvimento normal de flores e
frutos.
Todos os isolados, exceto cipó (Crinipellis brasiliensis), causaram sintomas
em tomateiro cv Micro-Tom, porém alguns isolados tiveram maior agressividade que
outros. Com base nos diferentes valores de severidade observados, constatou-se
que existe variabilidade patogênica entre os isolados de M. perniciosa obtidos de
hospedeiros solanáceos e malváceos ao tomateiro cv Micro-Tom e que podem ser
identificados diferentes níveis de agressividade. A diferença na agressividade dos
isolados pode ser atribuída à variabilidade genética em M. perniciosa relatada entre
hospedeiros do biótipo S e C (ARRUDA et al., 2003) e entre isolados solanáceos
(PATROCINIO et al., 2016, submitted).

Ao analisar o isolado de jiló, constatou-se

que ele é capaz de causar altos valores de severidade, enquanto que o isolado de
cacaueiro só foi capaz de causar sintomas de superbrotamento.
Foi confirmada a agressividade dos isolados de jurubeba e lobeira ao
tomateiro cv Micro-Tom. Para os isolados de jurubeba as observações corroboram
com Marelli et al. (2009), no entanto, para o isolado de lobeira além dos sintomas
característicos da VBC, que também foram observados por Deganello et al. (2014),
no presente trabalho os isolados também causaram redução das raízes secundárias
e principal, anelamento do coleto, pigmentação no local do inchamento do caule e
mortalidade. Diferente do já relatado por Deganello et al. (2014) e Scotton (2010), no
estudo histopatológico do processo de infecção de isolados de lobeira em tomateiro
cv Micro-Tom verificou-se a presença de necrose e de hifas com grampos de
conexão. Deganello et al. (2014) também não observaram superbrotamento em
plantas inoculadas com o isolado de cacaueiro. Tais diferenças podem ter ocorrido
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devido a diferença dos isolados, nos métodos utilizados para inoculação e
manutenção das plantas inoculadas.
A agressividade dos isolados foi mensurada através de componentes
epidemiológicos da doença como curva e taxa de progresso da doença, AACPD e Y
máximo sob as variáveis avaliadas. Estes componentes têm sido úteis para avaliar a
variabilidade patogênica de isolados como também auxiliar a quantificação tanto
como as diferentes fases de vida de um patógeno ao interagir com o hospedeiro
(PARLEVLIET, 1979) quanto para entender características epidemiológicas de cada
isolado (SMITH, 1997). Segundo Rapilly (1991), as variações em nível de virulência
ou agressividade de um patógeno podem ser decorrentes da origem geográfica ou
de diferenças a nível de hospedeiro dos quais os isolados foram obtidos. Dessa
forma, a área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) também é útil para
revelar pequenas diferenças na agressividade de patógenos (TOMÉ et al., 1999).
Estes componentes permitiram mostrar diferenças, de agressividade entre os
isolados solanáceos em relação aos malváceos os quais foram os menos
agressivos. Possíveis diferenças de agressividade

estariam potencialmente

associadas à preferência por hospedeiro. Sendo o tomateiro uma solanácea, foi
esperado observar maior especificidade do patógeno por esta família (BASTOS;
EVANS, 1985, BASTOS et al., 1991). Mas, diferente do isolado de cacau o isolado
de cupuaçu causou sintomas característicos de vassoura-de-bruxa do cacaueiro.
Este é o primeiro relato da patogenicidade e agressividade do isolado de cupuaçu à
esta espécie solanácea. Diferenças entre isolados de M. perniciosa com base no
hospedeiro foram reportadas por similaridade genética (ARRUDA et al., 2003) e por
variabilidade patogênica entre isolados de diferentes hospedeiros (PATROCINIO,
2011, RESENDE at al., 2000).
No presente trabalho o isolado de cipó não foi patogênico ao tomateiro cv
Micro-Tom nem ao cacaueiro (dado não mostrado) para as duas concentrações
usadas. Em testes de inoculações cruzadas de cipós em T. cacao tem mostrado
resultados inconsistentes, com isolados relatados como patogênicos em T. cacao
(RESENDE

et

al.,

2000)

ou

não

patogênicos

(VIANA-JUNIOR,

2001).

Provavelmente, estas diferenças quanto patogenicidade e agressividade entre os
isolados sugere a especificidade ao hospedeiro.
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O segundo objetivo deste trabalho foi relacionar a agressividade descrita com
atividade enzimática do micélio e secretoma dos isolados. Para isto, o crescimento
micelial e volume de secretoma coletados dos isolados foram avaliados para
estabelecer o melhor tempo de coleta a ser utilizado nos ensaios. Dessa forma, o
tempo escolhido foi 12 dias após a inoculação e assim os micélios e secretoma
coletados foram submetidos a determinação de atividade enzimática de superóxido
dismutase, peroxidase do guaiacol, catalase, protease e infiltração do secretoma em
meristemas de cacaueiros e folhas de fumo. Os resultados da infiltração
encontrados neste trabalho confirmaram os resultados encontrados por Alvim et al.,
2009 que demostrou a capacidade do secretoma de M. perniciosa crescido em
diferentes fontes de carbono em causar necrose em folhas de fumo, não
influenciaram sobre o tamanho da lesão formada, mas somente na velocidade de
aparecimento das lesões. E também que a fonte de glicose causou lesão em cinco
dias após a infiltração, enquanto que as demais fontes necessitaram de 10 dias.
Neste trabalho, foi confirmada a capacidade destes isolados de causar lesões em
meristemas de cacaueiros na mesma concentração e tratamento dado às folhas de
fumo. Com diferenças significativas no tamanho da lesão apenas para o fumo, os
resultados encontrados evidenciam que a composição do secretoma de fungos
fitopatogênicos, contém um conjunto de proteínas envolvidas na degradação de
componentes da planta e que envolvem também a indução da morte das células do
hospedeiro, podendo contribuir também para a virulência (FRIAS et al., 2011) mas
não são determinantes de patogenicidade.
Plantas submetidas a estresses abióticos ou bióticos provocados por
patógenos produzem espécies reativas de oxigênio (ERO) como ânion superóxido
(O2-) e o peróxido de hidrogênio (H2O2). Esse mecanismo de proteção é conhecido
como explosão oxidativa. No entanto, a produção de ERO pode ser tóxico para as
plantas, assim como para os patógenos (LUKASIK et al., 2012). No presente
trabalho foi observado que o isolado de jiló, seguido dos isolados de lobeira, cacau e
cupuaçu apresentaram maior atividade enzimática de superóxido dismutase (SOD),
isso sugere melhor adaptabilidade destes isolados ao estresse oxidativo, ou seja, ao
ambiente da interação do patógeno com o hospedeiro. Melo (2010) demonstrou que
SOD tem um papel no crescimento de M. perniciosa, protegendo o patógeno contra
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estresses abióticos,como por exemplo de ERO. O comportamento do isolado de jiló
está coincidente com os resultados obtidos na avaliação de agressividade em
tomateiro cv Micro-Tom, onde foi o mais agressivo segundo componentes
epidemiológicos, supondo que o isolado tenha maior resistência as defesas do
hospedeiro durante a interação de sua fase de vida necrotrófica no processo
infeccioso.
As enzimas catalase e peroxidase do guaiacol também constituem linhas de
defesa contra ERO, responsáveis pela degradação de H 2O2. Catalases de fungos
fitopatogênicos como Cladosporium fulvum são considerados fatores de virulência e
tem importância para a manutenção do fungo na planta (BUSSINK; OLIVER, 2001).
Neste trabalho, apesar dos isolados apresentarem diferenças significativas quanto a
atividade enzimática de catalase e peroxidase do guaiacol, não foi possível inferir
uma relação com agressividade, mas, sabe-se que M. perniciosa sobrevive a
elevados níveis de H2O2 em meio de cultura (CEITA, 2004). Assim é possível sugerir
que o envolvimento destas enzimas na manutenção do fungo na planta é
constitutivo.
A determinação de atividade de proteases mostrou que todos os isolados
apresentam atividade da enzima apenas com diferenças na intensidade das bandas
formadas. Dentre os isolado de M. perniciosa testados, o isolado de cupuaçu
apresentou maior banda, seguido pelos isolados de jurubeba e jiló. Bastos (2005)
estudou a produção in vitro de enzimas extracelulares por isolados de M. perniciosa
de cacau, cupuaçu e solanáceas silvestres e observou que todos os isolados
produziram enzimas proteases capazes de degradar o meio de cultura teste.
Carvalho (2007) em estudo com proteases na interação M. perniciosa-Theobroma
cacao também verificou que o micélio de M. perniciosa possui enzimas capazes de
degradar gel nativo. Apesar do possível envolvimento desta enzima como fator de
virulência na patogenicidade (BILLON-GRAND et al., 2002, DUNAEVSKII et al.,
2006, CARLILE et al., 2000), também não foi possível relaciona-la com a
agressividade dos isolados.
As determinações das atividades de enzimas testadas neste trabalho, com
exceção de superóxido dismutase, necessitam de maiores investigações para
confirmar ou não a relação com patogenicidade e agressividade dos isolados.
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5.2

ANÁLISE PROTEICA DO SECRETOMA

5.2.1 Perfil proteico do secretoma de isolados de M.perniciosa de cacaueiro e
hospedeiros solanáceos
O perfil proteico do secretoma dos isolados de M. perniciosa em gel SDS PAGE
mostrou que o método de extração escolhido foi eficiente e que há diferenças
proteicas entre os isolados avaliados. Essas diferenças entre os isolados também
foram observadas em géis 2D produzidos para cada isolado. As técnicas de
separação de proteínas em géis SDS-PAGE e 2D seguidas de análises de
espectrometria de massas é uma das ferramentas chaves para estudar patógenos
(GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ et al., 2014). Além disso, a proteômica em fungos
fitopatogênicos tem focado em estudar proteínas de esporos e micélios assim como
o secretoma de uma vasta gama de fungos, o que permite estabelecer mapas de
referência, além de revelar o potencial enzimático que os patógenos possuem para
uma infecção bem sucedida (GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ et al., 2012). Dessa forma, o
micélio saprofítico e o secretoma de M. perniciosa foram elicitados de várias formas
e avaliados por espectrometria de massas, revelando diferenças no perfil proteico
(CAMILLO,2013, OLIVEIRA,2012).
Este é o primeiro estudo do perfil proteico basal secretado por isolados de M.
perniciosa de hospedeiros solanáceos e malváceos, que revelou diferenças em
proteínas secretadas e permitiu comparação entre os diferentes isolados. A
comparação mostrou que isolados solanáceos apresentam quantidade superior de
spots proteicos exclusivos em comparação aos isolados de malváceos. A análise de
similaridade genética obtida a partir do perfil proteico dos isolados permitiu a
formação dos seguintes grupos: um grupo formado pelos isolados provenientes de
malváceas (gênero Theobroma) composto por cacaueiro e cupuaçu, um segundo
grupo formado pelos isolados de solanáceas silvestres, composto por caiçara e
lobeira e o terceiro grupo composto por isolados provenientes de solanáceas do
estado da Bahia, formado por pimentão, jurubeba e jiló. Entretanto, foram
encontradas muitas proteínas exclusivas dos referidos isolados, o que pode explicar
a distância genética entre os mesmos. Os mesmos isolados utilizados neste trabalho
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foram agrupados em subpopulações de M. perniciosa (PATROCINIO, 2016), o que
também pode explicar a distância genética entre os mesmos.
Entre as proteínas encontradas no grupo formado pelos isolados malváceos,
estão proteínas up reguladas envolvidas com processos de óxido redução como e lascorbato oxidase e metabolismo energético como enolase. No grupo de isolados de
solanáceas silvestres, a maioria das proteínas identificadas up reguladas estão
envolvidas em processos de metabolismo de carboidratos como glicoamilases,
glicosídeo hidrolases e processos de oxido redução como glicose oxidase e lacase.
Por outro lado, o grupo de isolados de solanáceas do estado da Bahia, apresentou
proteínas relacionadas a óxido - redução como tripeptidyl-peptidase e lacase.

5.2.2 Proteínas envolvidas em processos de óxido-redução
Neste trabalho, foram identificadas proteínas envolvidas em processos de
óxido redução que tem um papel anti-oxidante e são capazes de metabolizar H2O2 e
outras espécies reativas de oxigênio, como as lacases, l-ascorbato oxidases e
glicose oxidase. No presente trabalho, as lacases foram as proteínas encontradas
em maior abundancia em isolados de solanáceas (4x) enquanto que nos isolados de
malváceas foi identificada 3 vezes. As lacases são enzimas com diversas funções
encontradas comumente em fungo, plantas e insetos (WONG et al., 2008).
Filogeneticamente, são membros das famílias de proteínas multi-cobres, que
incluem a ascorbato oxidase. Em fungos têm múltiplas funções que incluem
interação com o hospedeiro, defesas contra estresses, degradação de ligninas e
morfogênese (BALDRIAN, 2006, THURSTON, 1994). Genes que codificam para
lacases foram encontrados no genoma de M. perniciosa e de M. roreri (MEINHARDT
et al., 2014, MONDEGO et al., 2008). Em isolados de Colletotrichum sp assim
como de Fusarium proliferatum, a enzima também parece estar relacionada a
patogenicidade em diversos hospedeiros e em trigo (MARTINEZ et al., 2009, KWON;
ANDERSON, 2001). As glicose oxidases (GOD-EC 1.1.3.4) são glicoproteínas que
catalisam a oxidação de β-D-glicose a D-glicano-1,5 lactano e peróxido de
hidrogênio e ácido glucônico (BRAT et al., 2013). Edlich et al.(1989) reportaram o
envolvimento desta enzima como assistente na infecção de hospedeiros por Botrytis
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cinerea, um fitopatógeno necrotrófico. Hadas et al.(2007) demostraram que o ácido
glucônico produzido por Penicillium expansum contribui para a acidificação do
hospedeiro e assim facilita o aumento da colonização do tecido do hospedeiro. As
ascorbato oxidases (EC 1.10.3.3) são enzimas que catalisam a oxidação de ácido
ascórbico. É comumente encontrada em plantas, no entanto seu papel biológico
ainda não está muito claro, assim como o seu papel em fungos ainda não está
esclarecido. Sabe-se que em plantas está envolvida em processos biológicos como
crescimento (TONZIG; MARRÉ, 1961) e mecanismos de defesa (ARRIGONI, 1979).
Em associações simbiônticas entre Lotus japonicus e rizóbios e fungos micorrizicos
arbusculares o gene que codifica a enzima é induzido, sugerindo também um papel
em associações simbiônticas (BALESTRINI et al., 2012).

5.2.3 Proteínas envolvidas em processos metabólicos
Neste trabalho, foram encontradas proteínas secretadas relacionados a
metabolismo energético, principalmente proteínas relacionadas ao metabolismo de
compostos da planta como carboidratos. As enzimas encontradas foram as
enolases, glicoamilases e glicosídeo hidrolases. As enolases são enzimas
relacionadas ao metabolismo de glicose, geralmente expressa no citoplasma, com
importante papel em várias funções biológicas, fisiopatológicas e de superfície
(PANCHOLI, 2001). Neste trabalho, a enolase foi up regulada apenas no isolado de
cacaueiro. Esta enzima é expressa em muitos fungos patogênicos ao homem e
outros organismos. Sua localização e funções celulares vêm sendo estudadas,
demonstrando que, além de sua atividade glicolítica inata, a enzima facilita infecção
fúngica de Candida albicans, onde está presente nos biofilmes produzidos pelo
fungo sendo considerada essencial para sua adesão ao epitélio e também na
adesão do fungo dimórfico Paracoccidiodes brasiliensis e consequentemente na
virulência do patógeno (NOGUEIRA et al., 2010). Outros estudos demonstram seu
papel na adaptação para a sobrevivência do micro-organismo no hospedeiro
(BURNIE et al., 2005). Não é comumente encontrada em fungos filamentosos, no
entanto, em Aspergillus oryzae, o gene enolase (enoA) foi isolado (TSUBOI et al.,
2005). Portanto, considerada uma via não clássica de secreção envolvida em fatores
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de virulência de vários microorganismos. É suposto que esta enzima tenha papel
análogo em M. perniciosa, ou seja, provavelmente relacionada com processos
metabólicos essenciais à sobrevivência do fungo no hospedeiro mantendo a
integridade das células hospedeiras para o benefício do fitopatógeno ou auxiliando a
adesão da matriz extracelular e internalização de M. perniciosa nos tecidos do
hospedeiro, participando do estabelecimento da doença (QIN et al., 2007,
VANEGAS et al., 2007). Glicosídeos hidrolases são enzimas capazes de quebrar
compostos da parede celular vegetal através da hidrólise de ligações glicosídicas
entre carboidratos. São consideradas a chave no metabolismo de carboidratos e são
encontradas nos três maiores reinos de organismos (HENRISSAT, 1991). É a maior
e mais diversificada família de enzimas que atuam sobre estes substratos (MURPHY
et al., 2011). Patógenos utilizam de enzimas hidrolíticas como as que quebram
carboidratos para degradar os polímeros da parede celular vegetal permitindo assim
que o agente patogênico invada os tecidos lhe proporcionando também nutrientes
(HÉMATY et al., 2009). Essas enzimas, portanto, são aliadas na penetração nos
tecidos do hospedeiro. Glicoamilases são enzimas hidrolíticas que catalisam as
quebras das ligações glicosídicas α-1,4 a partir de uma extremidade não redutora do
amido. Fitopatógenos como Sclerotinia sclerotiorum, são bem conhecidos pela
produção de enzimas degradadoras de parede celular, nesse sentido, a secreção de
enzimas líticas pelo fungo como as glicoamilases tem obtido bastante interesse
fitopatológico pois tem uma grande importância para o patógeno através do
fornecimento de energia durante a infecção (HANCOC, 1966). Em Aspergillus flavus,
a ocorrência de glicoamilases foi relacionada com a virulência dos isolados desse
patógeno (BROWN et al., 2001). No genoma de M. perniciosa foi encontrado um
modelo de gene similar a uma glicoamilase secretada (MONDEGO et al., 2008).
Portanto, considerando a habilidade do patógeno em sobreviver a altas
concentrações de peróxido, visto através de trabalho anteriores, e demonstrados
neste trabalho através de ensaios enzimáticos e pelo perfil proteico secretado, o
patógeno detém de arsenal enzimático que lhe permite sobreviver em ambientes sob
estresses oxidativos e assim pode degradar compostos da planta, favorecendo os
mecanismos de infecção.
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6. CONCLUSÕES

Este trabalho caracterizou a patologia e agressividade de diferentes isolados
de M. perniciosa de malváceas e hospedeiros solanáceos em tomateiro Micro-Tom.
Entre os isolados malváceos, houve diferenças de agressividade, no qual o isolado
de cupuaçuzeiro causou sintomas característicos de VBC, porém o isolado de
cacaueiro causou apenas sintomas de superbrotamento nas plantas. Dentre os
isolados solanáceos, foram observados sintomas característicos de VBC e também
necrose e presença de segmentos de hifas com grampos de conexão nos tecidos
infectados (nível microscópico). O isolado oriundo de jiló foi o mais agressivo de
acordo com os componentes epidemiológicos;
A avaliação da capacidade fitotóxica do secretoma dos isolados não revelou
diferenças entre os isolados testados quando inflitrados em meristemas de
cacaueiros. No entanto diferenças entre os isolados foram demonstradas quando
infiltrados em folhas de fumo;
A avaliação do perfil enzimático dos isolados revelou diferenças significativas
nas atividades das enzimas superóxido dismutase, catalase, peroxidase do guaiacol
e protease;
A caracterização do perfil proteico secretado foi diferente entre os isolados de
M. perniciosa, principalmente

quanto a

secreção de enzimas relacionadas aos

processos de óxido redução como lacases, glicose oxidases e ascorbato oxidases e
envolvidas em metabolismo de carboidratos como enolase, glicosídeo hidrolases e
glicoamilases, demostrando que o patógeno possui um arsenal enzimático que lhe
favorece os mecanismos de penetração e patogenicidade no hospedeiro.
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ANEXO I

Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Cacaueiro

378

gi|66396185

Staphylococcus phage
55

ORF131

55%

20

12.86/5853

Cacaueiro

384

gi|736601225

Acinetobacter sp. ETR1

membrane protein (*outer membrane omp38)

29%

137

5.82/37254

Cacaueiro

389

gi|154301914

Botrytis cinerea B05.10

predicted protein (*conserved glutamic acid-rich)

1%

28

3.81/102302

Cacaueiro

394

Caulobacter henricii

50S ribosomal protein L34

68%

20

12.66/5233

Cacaueiro

395

gi|100341466
2

Listeria monocytogenes

hypothetical protein AWI84_15585

42%

20

11.2/8156

Cacaueiro

396

gi|253723096

Residues 34-50

Chain A, Hiv-1 Rev Protein

73%

18

12.91/2515

Cacaueiro

398

gi|435552

Autographa californica
nucleopolyhedrovirus

ORF 5' to IE-0, partial

62%

20

12.61/1894

Cacaueiro

399

gi|333360986

Mus musculus

Chain B, Complex Between Bd1 Of Brd3 And
Gata-1 C-Tail

92%

17

11.27/1311

gi|737047993

Mowse
Score

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Theoretical
pI/KDa

Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Cacaueiro

401

gi|312164228

Azospirillum brasilense
Sp245

unknown, partial

66%

20

12.48/3185

Cacaueiro

402

gi|672713823

Sphingobacterium sp.
PM2-P1-29

exported hypothetical protein

58%

20

11.17/6178

Cacaueiro

403

gi|487135164

Escherichia coli

hypothetical protein, partial (*exoribonuclease
R)

51%

20

10.67/6063

Cacaueiro

405

gi|409107330

Homo sapiens

Chain C, Crystal Structure Of The Human
Prmt5:mep50 Complex

59%

18

12.32/2201

Cacaueiro

407

gi|194453595

Lactobacillus reuteri 10023

hypothetical protein Lreu23DRAFT_4008

51%

16

11.67/4313

Cacaueiro

409

gi|973744135

Homo sapiens

Chain B, Assembly Of Methylated Lsd1 And
Chd1 Drives Ar-dependent Transcription And
Translocation

100%

20

12.18/ 1525

Cacaueiro

411

gi|491451642

Aeromonas

enolase

40%

821

5.33/45848

Cacaueiro

412

gi|491451642

Aeromonas

enolase

41%

856

5.33/45848

Cacaueiro

413

gi|215449807

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_12490 (*laccase)

3%

136

4.80/55830

Cacaueiro

414

gi|639154333

Candidatus
Schmidhempelia bombi

molecular chaperone GroEL (*molecular
chaperone)

12%

138

4.86/57471

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Cacaueiro

416

gi|228014043

Sulfolobus islandicus
Y.N.15.51

hypothetical protein YN1551_3242

48%

20

12.23/5360

Cacaueiro

417

gi|808660284

Mycobacterium
europaeum

hypothetical protein BN000_04933

80%

19

11.09/4995

Cacaueiro

418

gi|655095843

Paenibacillus
taiwanensis

50S ribosomal protein L34

52%

20

12.85/5091

Cacaueiro

419

gi|946811948

Coxiellaceae
CC99

hypothetical protein CC99x_01504

60%

20

10.18/3911

Cacaueiro

420

gi|499259237

Treponema denticola

hypothetical protein

61%

20

11.22/4171

Cacaueiro

421

gi|498192637

gamma proteobacterium
polyribonucleotide nucleotidyltransferase
SCGC AAA001-B15

2%

43

4.92/76188

Cacaueiro

424

gi|558854606

Paspalum conjugatum

ribosomal protein L16, partial (chloroplast)

58%

20

12.40/2933

Cacaueiro

425

gi|940690664

Shewanella sp. P1-14-1

hypothetical protein

2%

32

9.01/46304

Cacaueiro

427

gi|341893753

Caenorhabditis brenneri

hypothetical protein CAEBREN_13918

88%

20

10.29/1076

Cupuaçu

60

gi|334900766

Pyrococcus
CH1

43%

20

11.66/ 5255

bacterium

yayanosii hypothetical protein PYCH_13640
component sensor histidine kinase)

(*two-

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Cupuaçu

63

gi|635576382

Influenza A virus H3N2

Chain G, 14-3-3-gamma In Complex With
Influenza Ns1 C-terminal Tail Phosphorylated At
S228

53%

19

12.32/1808

Cupuaçu

65

gi|341879276

Caenorhabditis brenneri

hypothetical protein CAEBREN_07698

44%

20

9.59/10310

Cupuaçu

69

gi|410545281

Lactobacillus casei UW1

hypothetical protein LCAUW1_2215

72%

20

11.41/4184

LexA repressor

16%

26

9.42/23109

Cupuaçu

73

gi|818372598

Microgenomates group
bacterium
GW2011_GWC1_38_12

Cupuaçu

74

gi|403323920

Populus fremontii

caffeoyl CoA O-methyltransferase, partial

100%

22

8.26/1580

Cupuaçu

80

gi|82408583

Bivinia jalbertii

NADH dehydrogenase subunit F

18%

27

10.10/6218

Cupuaçu

82

gi|563991913

Mesorhizobium sp.
L2C066B000

hypothetical protein

78%

29

5.65/7822

Cupuaçu

85

gi|738486279

Mycobacterium
mageritense

hypothetical protein

86%

26

11.31/9050

Cupuaçu

86

gi|215476663

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_00360 (*laccase)

69%

424

5.89/18061

Cupuaçu

87

gi|215476663

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_00360 (*laccase)

69%

279

5.89/18063

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Cupuaçu

88

gi|215453776

Moniliophthora
perniciosa FA553

Cupuaçu

90

gi|926333192

Streptomyces
MMG1121

Cupuaçu

92

gi|937563811

Human
immunodeficiency virus 1

Cupuaçu

93

gi|357587254

Streptococcus
2285-97

Cupuaçu

5

gi|158332876

Azorhizobium
caulinodans ORS 571

Cupuaçu

7

gi|514524853

Enterococcus
06-MB-DW-09

Cupuaçu

8

gi|515069111

Actinoalloteichus

50S ribosomal protein L36

Cupuaçu

9

gi|310689931

synthetic construct

Cupuaçu

10

gi|535862134

Escherichia coli UMEA magnesium transporter CorA, partial
3718-1

Sequence
Coverage

hypothetical protein MPER_10319 (*l-ascorbate 3%
oxidase)

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

92

4.83/54032

98%

28

11.89/6693

100%

27

4.77/4401

34%

25

8.04/7356

30%

27

4.72/14925

92%

24

4.85/4935

50%

20

12.31/4743

chain I, Crystal Structure Of The Cxcr4 68%
Chemokine Receptor In Complex With A Cyclic
Peptide Antagonist Cvx15

20

10.31/ 2145

23

10.00/3563

sp. hypothetical protein (*membrane)
gag protein, partial

urinalis PASTA domain protein
hypothetical protein AZC_4363 (*NHLP leader
peptide family natural product precursor)

faecalis hypothetical protein D922_03334

93%

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Cupuaçu

18

gi|851291302

Methanosarcina barker

hypothetical protein

36%

20

10.59/9248

Cupuaçu

19

gi|394291031

Staphylococcus
epidermidis NIH04008

hypothetical protein HMPREF9972_02539
(*Uncharacterised)

47%

20

12.61/4113

Cupuaçu

24

gi|553956089

Eubacterium brachy

nucleotide exchange factor GrpE

5%

14

4.67/23510

Caiçara

312

gi|756182907

Burkholderia

anti-sigma factor antagonist

14%

24

5.19/12906

Caiçara

315

gi|76579079

Burkholderia
pseudomallei 1710b

hypothetical protein BURPS1710b_3330

75%

32

12.00/4789

Caiçara

316

gi|595777828

Fomitiporia mediterranea
MF3/22

hypothetical protein FOMMEDRAFT_141224
(*peptidase s41 family)

2%

70

4.44/71975

Caiçara

317

gi|456876137

Leptospira santarosai str.
ST188

hypothetical protein LEP1GSC005_1843
(*acetyltransferase (GNAT) domain)

58%

20

9.69/5012

Caiçara

320

gi|463297460

Leptospira sp. P2653

hypothetical protein LEP1GSC051_1094, partial
(*acetyltransferase (GNAT) domain)

42%

29

10.03/5170

Caiçara

321

gi|926280683

Nocardiopsis sp. NRRL
B-16309

DNA-binding protein

19%

28

5.96/16330

Caiçara

322

gi|119597778

Homo sapiens

chromosome 15 open reading frame 33, isoform
CRA_d

86%

23

10.28/8476

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Caiçara

325

gi|651337592

Actinomyces
suimastitidis

AraC family transcriptional regulator (*family
transcriptional regulator)

60%

35

6.29/14235

Caiçara

326

gi|577100721

Staphylococcus aureus
M0725

hypothetical protein O722_02707, partial

78%

28

4105/9.52

Caiçara

327

gi|751496950

Streptococcus
pneumoniae

transposase-like protein

81%

55

9.30/8677

Caiçara

328

gi|810696705

Streptococcus
pneumoniae

IS3-Spn1 transposase

23%

31

8.76/8156

Caiçara

331

gi|524813726

Firmicutes bacterium
CAG:95

unknown

57%

20

9.75/7320

Caiçara

332

gi|268313757

Thermomonospora
curvata DSM 43183

hypothetical protein Tcur_4610

45%

27

6.71/4199

Caiçara

333

gi|630186256

Moniliophthora roreri
MCA 2997

glucoamylase

5%

265

5.73/62238

Caiçara

334

gi|598041329

Auricularia subglabra
TFB-10046 SS5

hypothetical protein AURDEDRAFT_153060
(*glycoside hydrolase family 114)

3%

82

4.4/44365

Caiçara

336

gi|215470689

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_02627

45%

286

4.58/18917

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Moniliophthora roreri
MCA 2997

carbohydrate esterase family 4 protein

8%

28

5.77/28442

gi|559464425

Geobacillus sp. MAS1

acetyltransferase

22%

34

10.20/1954
7

348

gi|321495729

Coregonus lavaretus

histone H2A

75%

20

10.18/1340

Caiçara

350

gi|297799052

Arabidopsis lyrata subsp.
lyrata

60S ribosomal protein L28

41%

33

10.89/1601
2

Caiçara

356

gi|630191819

Moniliophthora roreri
MCA 2997

protease s8 tripeptidyl peptidase

5%

140

4.62/61211

Caiçara

357

gi|510799046

Enterococcus
saccharolyticus

hypothetical protein (*conjugal transfer)

55%

39

5.30/11906

Caiçara

362

gi|630211806

Moniliophthora roreri
MCA 2997

glucose oxidase

4%

96

5.70/65088

Caiçara

365

gi|495787435

Mucilaginibacter paludis

hypothetical protein

4%

51

9.27/24717

Caiçara

366

gi|630186256

Moniliophthora roreri
MCA 2997

glucoamylase

3%

79

5.73/62238

Isolado

Spot

Caiçara

343

Caiçara

347

Caiçara

Accession

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Caiçara

369

gi|630217735

Moniliophthora roreri
MCA 2997

glycoside hydrolase family 20 protein

4%

79

4.63/60349

Caiçara

373

gi|630219478

Moniliophthora roreri
MCA 2997

glycoside hydrolase family 3 protein

3%

93

4.63/97305

Caiçara

0

gi|917660813

Rhizobium
leguminosarum

hypothetical protein (*hypothetical conserved)

75%

40

8.09/8574

Caiçara

1

gi|215461702

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_06470

21%

347

6.05/24387

Caiçara

11

gi|630206765

Moniliophthora roreri
MCA 2997

laccase

12%

342

4.92/56516

Caiçara

14

gi|499244201

Geobacter
sulfurreducens

hypothetical protein

86%

36

10.27/4776

Caiçara

16

gi|215461702

M. perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_06470

15%

49

6.05/24385

Caiçara

22

gi|215448882

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_13064 ( *glucose
oxidase)

10%

97

6.59/40728

Caiçara

23

gi|215454010

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_10187 ( *carotenoid
ester lipase precursor)

12%

93

4.6/24184

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretic
al pI/KDa

Caiçara

29

gi|764391555

Dethiosulfatarculus
sandiegensis

ABC transporter ATP-binding protein

9%

22

5.28/26869

Caiçara

37

gi|215475143

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_00904 (*carotenoid
ester lipase precursor)

7%

67

19953/5.51

Caiçara

38

gi|660333592

Escherichia coli 5-36608_S4_C1

putative bogus protein

89%

29

9.30/5961

Caiçara

52

gi|630181710

Moniliophthora roreri
MCA 2997

tripeptidyl peptidase

5%

458

5.03/66376

Caiçara

55

gi|215476393

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_00441

16%

83

5.09/11694

Lobeira

166

gi|985502268

Fusobacterium
nucleatum

hypothetical protein

24%

20

8.98/7523

Lobeira

168

gi|646872249

Pontibacter actiniarum

hypothetical protein (*Adenylyl cyclase class-3 4
guanylyl cyclase)

18%

30

9.58/7321

Lobeira

169

gi|401809296

Rhizobium sp. CCGE
510

transposase (plasmid)

32%

20

11.32/7122

Lobeira

170

gi|736135413

Amycolatopsis halophila

50S ribosomal protein L6

19%

33

9.25/19612

gi|803088089

Bordetella pertussis

Lobeira

173

Uncharacterised protein

100%

23

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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11.40/3293

Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Lobeira

174

gi|414087555

Cronobacter phage
vB_CsaP_GAP52

hypothetical protein GAP52_092 (*Tellurium
resistance)

21%

74

5.69/24180

Lobeira

175

gi|576407733

Mycobacterium kansasii
824

hypothetical protein I547_3342

35%

40

10.09/4092

Lobeira

177

gi|524700282

Prevotella sp. CAG:485

unknown

27%

20

5.22|6498

Lobeira

180

gi|886460925

Mycobacterium
tuberculosis

Conserved protein of uncharacterised function
with PIN domain

82%

30

8.68/8431

Lobeira

181

gi|903010258

Vibrio cholerae

Uncharacterised protein (*family transcriptional
regulator)

40%

20

8.59/5103

Lobeira

182

gi|214031719

Ruegeria sp. R11

hypothetical protein RR11_3317

45%

32

7.85/4705

Lobeira

183

gi|902509472

Yersinia nurmii

hypothetical protein

15%

48

6.28/ 18875

Lobeira

185

gi|913335786

Agrobacterium sp. SUL3

hypothetical protein AKG12_28120, partial
(*Major Facilitator Superfamily)

80%

20

6.10/6896

Lobeira

186

gi|513470443

Cedecea davisae DSM
4568

hypothetical protein HMPREF0201_01636

92%

22

7.93/4577

Lobeira

190

gi|903001753

Vibrio cholerae

Uncharacterised protein

100%

31

9.52/3301

Lobeira

191

gi|500932069

Flavobacterium

* 50S ribosomal protein L27

55%

25

10.38/9396

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Lobeira

193

gi|966517412

Legionella sp. LH-SWC

hypothetical protein

35%

20

10.14/6613

Lobeira

194

gi|491404187

Acinetobacter sp. CIP
101966

hypothetical protein

88%

52

9.58/6941

Lobeira

195

gi|470526641

Acanthamoeba
castellanii str. Neff

hypothetical protein ACA1_175670

30%

26

5.69|10467

Lobeira

196

gi|927717646

Leptospira interrogans

Uncharacterized protein AMR50_2447

25%

37

9.82/21464

Lobeira

197

gi|775460631

uncultured
Mediterranean phage
uvMED

hypothetical protein (*HNH endonuclease)

42%

20

11.32/8600

Lobeira

203

gi|575389567

Xanthomonas arboricola
pv. pruni str. MAFF
311562

hypothetical protein XPU_0579, partia

24%

49

9.51/6553

Lobeira

204

gi|971753291

Enterobacteria phage
vB_EcoM_VR20

hypothetical protein VR20_031 (*major capsid
domain-containing)

98%

27

9.52/5816

Lobeira

206

gi|253722228

synthetic construct

Chain C, Solution Structure Of The
Nucleopeptide [ac-Lys-Trp-LysHse(P3Dgcatcg)-Ala]-[p5Dcgtagc]

100%

19

10.01/753

Lobeira

210

gi|242066094

Sorghum bicolor

hypothetical protein SORBIDRAFT_04g028925,
partial (*leucine-rich repeat extensin 5)

39%

24

6.82/10861

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Lobeira

213

gi|632915564

Ustilaginoidea virens

hypothetical protein UV8b_3988 (*glucose
dehydrogenase)

52%

55

11.24/1239
1

Lobeira

214

Mannheimia varigena
USDA-ARS-USMARC1261

hypothetical protein X781_20710

84%

32

6224/11.84

Lobeira

215

gi|443903279

Enterobacter aerogenes
EA1509E

hypothetical protein

89%

28

7.82/4451

Lobeira

34

gi|527135707

Candidatus Carsonella
ruddii DC

hypothetical protein CRDC_00360

45%

20

10.59/5180

Lobeira

35

gi|630193137

Moniliophthora roreri
MCA 2997

vacuolar protein

2%

68

4.95/67589

Lobeira

36

gi|897469817

Mycobacterium
tuberculosis

Uncharacterised protein

100%

33

8.31/5030

Lobeira

40

gi|504256953

Actinoplanes
missouriensis

haloacid dehalogenase

3%

13

5.1/24786

Lobeira

41

gi|159467443

Chlamydomonas
reinhardtii

ribosomal protein S26, component of cytosolic
80S ribosome and 40S small subunit partial

40%

20

11.37/1195
8

Pimentão

216

gi|906965713

Rhizobium ecuadorense

hypothetical protein

58%

33

10.62/9821

gi|575442029

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Pimentão

218

gi|948002354

Pseudorhodoferax
Leaf265

hypothetical protein

68%

28

12.00/8767

Pimentão

219

gi|902836850

Salmonella enterica
subsp. enterica serovar
Infantis

membrane protein, partial

30%

26

9.39/3490

Pimentão

220

gi|383448104

Rothia aeria F0474

hypothetical protein HMPREF1324_0527

40%

20

9.70/6204

Pimentão

221

gi|939054060

Jannaschia seosinensis

hypothetical protein JSE7799_02835

16%

39

10.57/5700

Pimentão

222

gi|896543715

Stenotrophomonas
maltophilia

methyltransferase

25%

47

10.66/7410

Pimentão

231

gi|595777828

Fomitiporia mediterranea
MF3/22

hypothetical protein
FOMMEDRAFT_141224 (*peptidase s41
family)

2%

47

4.44/71983

Pimentão

232

gi|630192594

Moniliophthora roreri
MCA 2997

peptidase s41 family protein

5%

56

4.74/72029

Pimentão

233

gi|783353330

Streptococcus
parasanguinis

hypothetical protein TZ97_01454

94%

29

10.55/4286

Pimentão

236

gi|215470689

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_02627 (*tripeptidylpeptidase SED2)

10%

80

4.58/18921

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Pimentão

237

gi|87287148

Blastopirellula marina
DSM 3645

hypothetical protein DSM3645_13840

100%

41

7.85/4042

Pimentão

238

gi|323308438

Saccharomyces
cerevisiae FostersO

Apl1p

2%

17

5.36/76773

Pimentão

241

gi|666424881

Human
immunodeficiency virus 1

nef protein

10%

18

5.18/23632

Pimentão

244

gi|751046414

Paxillus rubicundulus
Ve08.2h10

hypothetical protein PAXRUDRAFT_832452

45%

37

9.69/9239

Pimentão

250

gi|297799052

Arabidopsis lyrata subsp.
lyrata

60S ribosomal protein L28

41%

33

10.89/1601
2

Pimentão

255

gi|503527064

Agrobacterium sp. H13-3

plasmid stabilization protein

64%

29

9.30/9395

Pimentão

258

gi|948629882

Lactobacillus farciminis
KCTC 3681

pilin-like component of the DNA transport
membrane platform

42%

28

8.83/12094

Pimentão

260

gi|565802591

Bacillus thuringiensis

hypothetical protein

19%

24

9.23/7444

Pimentão

261

gi|518893300

Rhizobium
leguminosarum

universal stress protein

29%

22

5.89/14664

Pimentão

262

gi|970697733

Klebsiella pneumoniae

Uncharacterised

83%

29

9.99/4065

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Pimentão

263

gi|564017822

Frankia

MULTISPECIES: hypothetical protein

60%

22

11.75/9201

Pimentão

1

gi|82408583

Bivinia jalbertii

NADH dehydrogenase subunit F

18%

26

10.10/6218

Pimentão

11

gi|215466374

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_04426 (*laccase)

7%

104

4.52/27021

Pimentão

13

gi|505165969

Myxococcus stipitatus

hypothetical protein ( *general stress)

79%

29

6.29/6831

Pimentão

16

gi|574965691

Plasmodium falciparum
FCH/4

hypothetical protein PFFCH_03625 (
*carotenoid ester lipase precursor)

90%

20

9.52/1443

Pimentão

23

gi|630193262

Moniliophthora roreri
MCA 2997

Carotenoid ester lipase precursor

11%

100

4.76/58737

Pimentão

35

gi|630193137

Moniliophthora roreri
MCA 2997

vacuolar protein

2%

68

4.95/67589

Pimentão

43

gi|599427187

Melampsora laricipopulina 98AG31

hypothetical protein MELLADRAFT_73572

35%

20

9.91/9820

Pimentão

44

gi|651307946

Acidovorax sp. JHL-9

membrane protein

30%

33

10.28/9184

Pimentão

45

gi|652658723

Corynebacterium
pseudodiphtheriticum

transposase

33%

20

9.97/6835

Jurubeba

95

gi|529184133

Helicobacter pylori
UM084

hypothetical protein N203_01810

65%

24

10.84/5488

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Jurubeba

97

gi|697424160

Tinamus guttatus

hypothetical protein N309_10866, partial

49%

20

12.27/6793

Jurubeba

99

gi|689270646

Prochlorococcus sp. MIT
0801

hypothetical protein EW15_1447

61%

20

10.76/6385

Jurubeba

102

gi|503035834

[Clostridium]
saccharolyticum

hypothetical protein

19%

22

5.03/10495

Jurubeba

103

gi|215458511

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_07966

42%

32

4.57/21888

Jurubeba

106

gi|484399669

Porcine stool-associated
circular virus 3

Rep protein

2%

19

8.46/32816

Jurubeba

108

gi|640415693

Ochrobactrum
rhizosphaerae

ligand-binding protein SH3

18%

45

10.91/1962
4

Jurubeba

109

gi|748368338

Ancylostoma duodenale

hypothetical protein ANCDUO_17107

43%

33

9.65/8629

Jurubeba

112

gi|281351427

Ailuropoda melanoleuca

hypothetical protein PANDA_002664, partial
(*60S ribosomal L39-like)

51%

20

11.46/5659

Jurubeba

113

gi|498205006

Mesoflavibacter
zeaxanthinifaciens

hypothetical protein

54%

20

11.72/8592

Jurubeba

115

gi|408038598

Vibrio cholerae HC-57A1

hypothetical protein VCHC57A1_0090, partial

78%

18

10.05/1655

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Jurubeba

116

gi|511628920

Firmicutes bacterium
CAG:103

50S ribosomal protein L34

54%

20

12.11/5399

Jurubeba

118

Comamonas testosteroni

Transcriptional regulator

35%

62

9.06/ 26504

Jurubeba

120

gi|445212031

Serratia marcescens
WW4

hypothetical protein SMWW4_v1c19000

61%

20

10.41/3990

hypothetical protein US46_C0004G0061

42%

60

9.28/24008

gi|983020173

Jurubeba

123

gi|818349791

Candidatus
Shapirobacteria
bacterium
GW2011_GWF2_37_20

Jurubeba

127

gi|429149392

Corynebacterium durum
F0235

hypothetical protein HMPREF9997_00034

41%

20

10.58/6608

Jurubeba

128

gi|664143077

Streptomyces sp. NRRL
B-1347

membrane protein

19%

28

11.65/2848
8

hypothetical protein

58%

20

10.81/3897

hypothetical protein

25%

42

11.7/ 8846

Jurubeba

129

gi|787060875

uncultured
Mediterranean phage
uvMED

Jurubeba

131

gi|751575272

Tolypothrix
campylonemoides

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Jurubeba

132

gi|195972089

Human
immunodeficiency virus 1

envelope glycoprotein, partial

100%

28

7.57/12752

Jurubeba

133

gi|406940969

uncultured bacterium

hypothetical protein ACD_45C00259G0006,
partial

86%

37

11.83/2569

Jurubeba

134

gi|627899122

Bordetella bronchiseptica
7E71

hypothetical protein L492_1410, partial

44%

36

12.78/3825

Jurubeba

135

gi|385150432

Bacillus sp. 5B6

hypothetical protein MY7_2705

21%

24

10.29/42'10

Jurubeba

136

gi|754796967

Streptomyces sp. NBRC
110027

polyketide cyclase

19%

66

10.62/1698
1

Jurubeba

137

gi|643036444

uncultured Paenibacillus
sp.

CAZy families GH43 protein, partial (*glycoside
hydrolase)

10%

32

9.81/7905

Jurubeba

140

gi|215476734

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_00330 (*copper
radical oxidase)

23%

94

8.79/8844

hypothetical protein SeW_A4203

63%

28

6.70/ 5113

ribulose-1,5-bisphosphate
carboxylase/oxygenase large subunit, partial

12%

48

8.85/19109

Jurubeba

142

gi|205344534

Salmonella enterica
subsp. enterica serovar
Weltevreden str. HI_N05537

Jurubeba

143

gi|379031037

Lathraea squamaria

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Jurubeba

144

gi|675662920

Callithrix jacchus

PREDICTED: uncharacterized protein
LOC103793623

60%

35

12.54/1174
8

Jurubeba

145

gi|82408583

Bivinia jalbertii

NADH dehydrogenase subunit F

18%

26

10.10/6218

Jurubeba

146

gi|34452105

Petunia x hybrida

MADS-box protein PFG ( *DNA binding)

60%

20

12.30/3088

Jurubeba

147

gi|775454080

uncultured
Mediterranean phage
uvMED

hypothetical protein

39%

20

12.2/5049

Jurubeba

148

gi|660524992

Thioclava pacifica DSM
10166

hypothetical protein TP2_17180 ( *transposase)

27%

49

10.23/5458

Jurubeba

149

gi|972073029

Mycobacterium GA-1285

hypothetical protein AU193_18755 (*membrane)

16%

37

8.20/ 8390

Jurubeba

152

gi|260866123

Ammonifex degensii KC4

ribosomal protein L34

52%

20

12.78/5549

Jurubeba

154

gi|114545591

Roseovarius sp.
HTCC2601

hypothetical protein R2601_03433

42%

20

12.43/3245

Jurubeba

155

gi|787045351

uncultured
Mediterranean phage
uvMED

hypothetical protein

70%

18

11.46/6680

Jurubeba

157

gi|338168859

Cupriavidus necator N-1

hypothetical protein CNE_2c09420

30%

34

8.65/ 6415

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Jurubeba

160

gi|551633238

Guillardia theta
CCMP2712

hypothetical protein GUITHDRAFT_121319
(*histidine kinase)

20%

30

8.77/
22753

Jurubeba

161

gi|555239600

Enterobacter cloacae
complex

replication initiation protein

41%

38

6.7/ 4764

Jurubeba

162

gi|937931301

Oryza sativa Japonica
Group

Os08g0513051, partial

25%

39

6.68/19495

Jurubeba

164

Cynoglossus semilaevis

PREDICTED: calpain-5-like (*calpain-5-like
isoform X2)

6%

47

5.77/74867

Jurubeba

12

gi|815846004

Staphylococcus pasteuri

hypothetical protein (*Phage)

61%

24

4.48/8189

Jurubeba

25

gi|463317190

Leptospira borgpetersenii
serovar Hardjo-bovis str.
Sponselee

hypothetical protein LEP1GSC016_1672
(*transposase, mutator-like family)

45%

20

10.21/7982

Jurubeba

27

gi|635576382

Influenza A virus H3N2

Chain G, 14-3-3-gamma In Complex With
Influenza Ns1 C-terminal Tail Phosphorylated At
S228

60%

20

12.32/1808

Jurubeba

30

gi|501489242

Rhodopseudomonas
palustris

hypothetical protein

75%

22

9.93/7344

gi|657808041

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(continua)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Jurubeba

31

gi|675814235

Tetragenococcus
muriaticus PMC-11-5

hypothetical protein TMUPMC115_1254
(*phenylalanine--tRNA ligase subunit beta)

88%

28

11.76/4546

Jurubeba

39

gi|488955767

Campylobacter jejuni

hypothetical protein

82%

28

6.23/7641

Jiló

267

gi|678341078

Stylonychia lemnae

UNKNOWN (*transmembrane )

26%

42

9.24/25643

Jiló

269

gi|215476663

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_00360 (*laccase)

30%

160

5.89/18061

Jiló

271

gi|215476663

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_00360 (*laccase)

30%

49

5.89/18061

Jiló

272

gi|742411059

Vibrio campbellii

hypothetical protein

40%

45

10.19/2224
6

Jiló

291

gi|495910496

Halobacillus sp. BAB2008

hypothetical protein

13%

35

9.72/18187

Jiló

293

gi|215470689

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_02627 (*tripeptidylpeptidase SED2)

19%

42

4.58/18917

Jiló

297

gi|215453004

Moniliophthora
perniciosa FA553

hypothetical protein MPER_10739 (*copper
radical oxidase)

18%

329

9.01/25313

Jiló

299

gi|683933695

Serinus canaria

phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein
1

47%

20

10.6/8690

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot
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Tabela 1 - Proteínas identificadas no secretoma de Moniliophthora perniciosa
(conclusão)
Isolado

Spot

Accession

Specie

Protein ID

Sequence
Coverage

Mowse
Score

Theoretical
pI/KDa

Jiló

301

gi|575417839

Candidatus
Entotheonella sp. TSY1

hypothetical protein ETSY1_02815

27%

29

4.95/25048

Jiló

302

gi|783151395

Paenibacillus
beijingensis

50S ribosomal protein L6

40%

46

9.89/19694

Jiló

303

gi|52076180

Oryza sativa Japonica
Group

unknown protein

4%

20

9.02/16433

Jiló

306

gi|3122121

Xanthophyllomyces
dendrorhous

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase

4%

65

5.79/36288

Jiló

38

Columba livia

corepressor interacting with RBPJ 1 (*ADPribosylation factor 6-interacting 4)

40%

20

11.13/1002
4

Jiló

43

gi|599427187

Melampsora laricipopulina 98AG31

hypothetical protein MELLADRAFT_73572

35%

20

9.91/9820

Jiló

46

gi|500025490

Aeromonas hydrophila

hypothetical protein

68%

17

10.52/4043

Jiló

49

gi|754410322

Wickerhamomyces
ciferrii

hypothetical protein BN7_3339

28%

20

9.64/11308

gi|915558528

MM, corresponde aos valores de massa molecular (KDa) e pI ao ponto isoelétrico; Score corresponde ao valor da cobertura calculado pelo Mascot

85

