
ESTRUTURAS DO TIPO MYCOPLASMA NO FLOEMA 
DE TOMATEIRO AFETADO PELO CÁLICE GIGANTE ( 1 ) . 
E. W. KITAJIMA e A. S. COSTA. Uma moléstia de tomateiro 
(Lycopersicon esculentum Mill.), denominada cálice gigante ou 
superbrotamento, é de ocorrência esporádica no Estado de 
S. Paulo. Ela é transmissível por enxertia e pela Cuscuta, tendo 
sido apontada sua similaridade com o vírus do "big bud" ( 2 ) . 
Há evidências de que o cálice gigante do tomateiro e o super-
brotamento de Erigeron bonariensis L. têm o mesmo agente cau
sai ( 3 ) . Recentemente, estruturas do tipo mycoplasma têm sido 
associadas ao "stolbur" europeu (4- 5 ) , que é considerado como 
sendo relacionado ao "big bud" ( 6 ) . Nesta nota é relatada a 
ocorrência de estruturas similares a mycoplasma no floema do 
tecido foliar de tomateiro infetado pelo cálice gigante. 

Folhas de tomateiros sadios ou afetados pelo cálice gigante 
foram fixadas em aldeído glutárico a 3%, pós-fixadas com Os04 
a 1%, desidratadas em acetona e incluídas em Epon. Os espéci-
mens foram seccionados com navalha de vidro, contrastados com 
acetato de uranila e citrato de chumbo e examinados em um mi
croscópio electrônico Siemens Elmiskop I ( r ) . 

Estruturas pleomórficas, de forma e dimensões variadas, fo
ram consistentemente observadas nos vasos crivados de tecido 
foliar de tomateiros infetados pelo cálice gigante (estampa 1), 
mas não nos de plantas sadias — controles. O diâmetro desses 
corpúsculos variava de 0,1 a 1 n, e seu perfil, de aproximadamente 
circular a extremamente alongado. Tais estruturas achavam-se 
limitadas por uma membrana unitária, mas não possuíam nenhu-
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ma cobertura externa adicional. Material granular, provavel
mente ribosoma, achava-se usualmente concentrado na periferia 
desses corpúsculos, enquanto fibrilas, semelhantes às do ácido 
deoxiribonucleico em mitocôndria e plastídeos, ocorriam na sua 
região central. A presença dessas estruturas limitou-se aos va
sos crivados. 

As estruturas acima descritas são morfològicamente idênti
cas àquelas do tipo mycoplasma, recentemente encontradas em 
associação com diversas moléstias de plantas, previamente con
sideradas virais (*• 5- 8 _ 1 3 ) . Todavia, o estabelecimento do myco
plasma como agente causai de tais moléstias ainda não é defini
tivo. As evidências limitam-se às observações electrono-micros-
cópicas, de estruturas pleomórficas geralmente no floema das 
plantas afetadas (*• 5> 8- 1 3) ou nos tecidos do inseto vector ( 9) e 
na sensibilidade de algumas dessas moléstias a antibióticos do 
grupo tetraciclina (9- u> 1 5 ) . A observação de corpúsculos simi
lares a mycoplasma associados a moléstias de plantas, em dife
rentes partes do mundo, parece constituir uma evidência favo
rável de que eles seriam realmente o agente etiológico dessas 
moléstias. 
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O fato de as partículas do tipo mycoplasma estarem associadas 
ao "stolbur" e ao cálice gigante do tomateiro parece confirmar 
a sugestão de que ambos sejam pròximamente relacionados (2- 6 ) . 
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MYCOPLASMA-LIKE STRUCTURES IN THE PHLOEM OF TOMATO 
PLANTS AFFECTED WITH BRAZILIAN BIG BUD 

SUMMARY 

Pleomorphic bodies, the diameter of which ranges from 0.1 to 1 @, 
were consistently found in sieve tubes of tomato leaves, infected with 
Brazilian big bud. The general morphology of these structures resembles 
that of mycoplasma-like bodies found associated with several plant 
diseases, previously considered of viral etiology. 

Since mycoplasma-like bodies have been found associated with 
European stolbur disease, the finding of similar structures in Brazilian 
big bud-infected plants is indicative that they are closely related. 




