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AVALIAÇÃO DA INSTABILIDADE MITOTICA DE Asperçillus nidulans 

ATRAV~ DE T~CNICAS GEN~TICAS CLASSICAS E FUSÃO DE 

PROTOPLASTOS 
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RESUMO: 

A inst.abilidade Cenét.ica observada no f'unco 

fllament.oso Asper6'illus nidulans~ é semelhant.e em muit.os 

aspe~s aos est.udos em milho de McCLINTOCK (1951), com os 

element.os pnét.icos m6veis. Muit.os t.rabalhos vêm sendo 

realizados desde 1960 no sent.ido de caract.erizar at.ravés da 

Cenét.ica clássica, e mais recent.ement.e com 

modernas, o f'enOmeno de t.ransposição. 

A inst.abilidade dest.e f'ungo é 

forma de set.ores produzidos por uma linhacem 

uma duplicação de um secment.o do grupo 

t.ranslocado para o crupo de liCação Il. 

as t.écnicas 

observada na 

que apresent.a 

de liCação I 

Tais set.ores 

originados por dele~es, novas duplicaçaes. out.ros 

.rearranjos e por t.ransposição podem ser classificados em 

melhorados, det.eriorados e het.erocari6t.icos. 

Est.e t.rabalho pret.endeu ser mais uma 

cont.ribuição aos est.udos básicos dessa inst.abilidade. 

lnicialment.e at.ravés do isolament.o de set.ores det.eriorados 

e sua análise cenét.lca via met.odolocia clássica, já que 

t.a1s set.ores podem ser originados por t.ransposição. Foram 

analisados 7 variant.es det.eriorados at.ravés do ciclo sexual 
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e parassexual, sendo que os de1,erminan1,es de de1,erioração 

Coram localizados nos crupos de llCação III • IV. 

U1,ill~.e de 1,écnicas modernas at,ravés 

da obt,enção, Cusão e receneração de pro1,oplast,os, a análise 

Cené1,ica dos varian1,es Coi Ce1t,a em dipl6ides ob1,idos por 

Cusão. Nenhuma alt,eração Coi det,ec1,ada quant,o a 

loca11zação dos de1,erminan1,es Cené1,icos de de1,erioração na 

análise mi 1,61,ica dos 7 varlant,es. 

E Cinabnen1,e Coi verificado se ocorre 

1,ransposição pela Cusão cit,oplasmá1,ica, a1,ravés da Cusão 

dos prot,oplast,os. Foi encon1,rado 1 varlan1,e hap16ide com 

ceftÓ1,ipo det,eriorado e marcadores cené1,icos da llnhacem 

MSE, pela Cusão de prot,oplast,os dest,a llnhacem com o 

varian1,e V94, em menos que 600 colOnias anallsadas. 

Para se alcançar esses 1,rés objet,ivos, 

out,ros pequenos ensaios complemen1,ares Coram Cei1,os, como 

a secrecação mei61,ica dos cruzamen1,os en1,re varian1,es 

de1,eriorados e a llnhacem MSE, em meio com est,abillzador 

osm6t,ico, para diminuir a desvan1,agem sele1,iva dos 

de1,eriorados em relação as colOnias normais; porcen1,agem de 

receneração e Cusão de prot.oplast.os, um est,udo compara1,ivo 

das llnhacens A, MSE e variant,es det.eriorados; verificação 

da 1,oxicidade do PEG aos varian1,es de1,eriorados; ecei1,o do 

C1.mCicida banla1,e sobre a iJ'lS'Wlbil1dade dos dipl6ides 

ob1,idos pela me1,odolocia clássica e Cusão de prot.opIast,os; 

e padrão elet.roforét.ico das enzimas do sist.ema est.erase das 

linhacens A, MSE e variant..es det.eriorados. 
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AND PROTOPLAST FUSION 

xv 

Au1.hor: CLAUDIA BARROS MONTEIRO 

Adviser: Prof". Dr. ALINE A. PIZZIRANI-KLEINER 

SUMMARY: 

The cene1.ic in:st.abili1.y f"ound in 1.he 

Cilamen1.ous C\..II14'us ÂS"per~l.lus nidulans is, in many 

aspect.s~ similar t.o 1.he studies of" movinc cenet.ic elemene1.s 

in maize. done by McCLINTOCK (1951). Since 1960, many 

s1.udies have been carried ou1. wi 1.h t.he aim oC 

underst.and:i.nc 1.he phenomena oC 1.ransposi1.ion. ini1.ially by 

usinc c.lassical cene1.ic 1.echniques and more recen1.ly by 

usinc modern t.echniques. 

The inst.a.bili1.y of" 1.his f"uncus is observable 

by 1.ba product.ion of" sect.ors by strains which possess a 

duplica1.ed secmen1. of" l1nJcace croup I 1.ransloca1.ed 1.0 

l1nkace Croup Il. Such sec"t.ors. oricinat.ed ei1.her by 

dele1.ions, new dupl1ca1.ions. 1.ransposi1.lon or by o1.her 

rearrancement.s, may be classiíied as improved. de1.eriorat.ed 

or he1.erok.aryo1.ie. 

This worie. is a eon1.ribu1.ion 1.0 t.ba basie 

s1.udies oí 1.his ins1.abil11.y. ànd is divided in1.o 1.hree main 

part.s. Init.ially, det.eriorat.ed sect.ors were isolat.ed and 

cenet.lca11y analyzed by classica1 met.hods, s1nce such 

sect.ors may be oricinat.ed by t.ransposit.ion. Seven 
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det.erlorat.ed varlant.s were analyzed by t.heir sexual and 

parasexual cycles. The det.erminant.s of" det.eriorat.lon were 

f"ound t.o be locallzed in l1nkace Croup III and IV. 

Modern t.echniques, namely t.he obt.ainment., 

f"uslon and recenerat.ion of" prot.oplast.s, were used and 

cenet.lcal analysis of" variant.s were carried out. on 

diploides obt.ained by f"usion. No alt.erat.lon of" t.he 

10cal1zat.ion of" t.he cenet.ic det.erminant.s of" det.eriorat.lon 

was det.ect.ed by mit.ot.lc analysis of" t.he seven variant.s. 

Flnally, prot.opl.ast. f"usion was used t.o 

verif"y lf" t.ransposit.lon occurs f"rom c1t.oplasmic f"usion. A 

haploid variant., wit.h a det.eriorat.ed phenot.ype and cenet.lc 

markers of" t.he MSE st.rain, was f"ound f"ram t.he prot.oplast.ic 

f"usion of" t.his st.rain wit.h t.he variant. V94, wit.hin less 

t.han 600 analyzed colonies. 

To achieve t.he above object.ives, ot.her small 

complement.ary assays were done, such as t.he meiot.ic 

secrecat.ion of" t.he crosses bet.ween det.eriorat.ed variant.s 

and t.he MSE st.rain, in a medium cont.aininc osmot.ic 

st.abilizer, wit.h t.he aim of" decreasinc t.he select.ive 

desadvant.ace of" t.he det.eriorat.es; a comparat.ive st.udy of" 

st.rains A and MSE and det.eriorat.ed variant.s as t.o 

percent.ace of" recenerat.lon and f"usion of" prat.oplast.s; 

examinat.ion of" PEG t.oxicit.y t.o det.eriorat.ed variant.s; 

eff"ect. of" benlat.e f"uncicide upon t.he lnst.abilit.y of t.he 

diploids obt.ained by classical met.hodolocy and by 

prot.oplast. f"usion; and t.he elet.raphoret.ic pat.t.ern of" t.he 

enzymes of t.he est.erase syst.em of st.rains A and MSE and 

det.eriorat.ed variant.s. 



t. INTRODUÇÃO 

o Cunco f"ilament.oso Asper&illus nidulans 

serve bem como um modelo de est.udos básicos e aplicados. 

Trabalhos em di versas áreas vêm sendo realizados desde a 

obt.enção de mut.ant.es~ mapeament.o de cenes. melhorament.o 

cenét.ico~ at.é clonacem~ t.ransf'ormação e isolament.o de cenes 

pela cenét.ica molecular. Como não poderia Calt.ar~ est.udos 

sobre a inst.abilidade cenét.ica devida a element.os m6veis é 

uma das linhas secuidas pela cenét.ica clássica. Ent.ret.ant.o, 

as t.écnicas de cenét.ica molecular t.êm 1"icado de lado a esse 

respeit.o. 

A part.ir dos t.rabalhos de McCLINTOCK <1951>, 

os element.os móveis Coram descrit.os em vários orcanismos~ 

procariot..os e eucariot.os. com inúmeros t.rabalhos. Apesar 

disso. pouco se sabe sobre os mecanismos de t.ransposição e 

sua reculação. Para os procariot.os. os est.udos sucerem a 

exist.éncia de dif"erent.es modelos para os vários 

t.ransposons. Quant.o aos eucariot.os. bem est.abelecido é a 

presença de sequências de DNA med1anament.e repet.it.ivas, 

int.erdispersas pelos cenomas, capazes de inserção e excisão 

e provocar rearranjos em sua est.rut.ura. Ent.ret.ant.o. poucas 

idéias exist.em sobre o papel desses element.os nos 

orcanismos e a sua import.ância no processo evolut.i vo. 

O marco inicial sobre a inst.abilidade 

mit.6t.ica em A. nidulans 1"oi desenvolvido por BAINBRIDGE e 

ROPER em 1966, sendo que a descrição de uma linhagem com 

marcadores Cenét.icos apropriados por NGA e ROPER <1968> 

inseriu de1"init.ivament.e os est.udos sobre inst.abilidade na 
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cen4ftt.ica dest.e f'WlCo. Tal linh.acem apresent.a um secment.o 

duplicado do Crupo de liCação I t.ranslocado para o Crupo de 

liCação II (linhacem A) e produz f'requent.ement.e t.r6s t.ipo. 

de set.ores: melhorados. det.eriorados e het.erocari6t.icos. 

A lnst.abilidade Cenét.ic:a dest.e 

ent.ão, observada na forma de set.ores, que podem ser 

isolados e analisados cenet.lcament.e, int.eressant.e vant.acem 

em relação aos est.udos em Crãos variecados de milho de 

McCLINTOCK (1951). Ent.re os dois t.ipos de t.rabalhos exist.em 

uma série de caract.eristicas comuns, principalment.e no que 

se ref'ere a aberraç3es cromossômicas provocadas pela 

presença de element.os m6veis. 

Qualquer t.rabalho nest.a 

just.ificado, principalment.e pelo possivel 

element.o t.ransponivel em A. nidulans, 

ut.ilizado como veiculo de clonacem de 

área est.á bem 

isolament.o de um 

que poderá ser 

uma subst.ância 

economicament.e import.ant.e. Est.udos nest.e sent.ido já existem 

para os t.ransposons de bact.érias e os element.os P de 

Drosophila. 

Est.e t.rabalho seCue os est.udos iniciados por 

AZEVEDO e ROPER (1970>, que analisaram os variant.es 

det.eriorados obt.idos a part.ir da linh.acem A, e apresent.a os 

secuint.es objet.i vos: 

1) isolar set.ores det.eriorados obt.idos 

expont.aneament.e a part.ir da l1nh.acem A e analisá-los 

cenet.icament.e pela met.odolocia clássica; 

2) analisar os variant.es det.eriorados at.ravés de 

dipl6ides obt.idos por fusão de prot.oplast.os e verificar se 

ocorre alt.eração na localização dos det.erminant.es cenét.icos 

de det.erioração de variant.es submet.idos a essa t.écnica; 

3) verif"icar se ocorre t.ransposição at.ravés de fusão 

cit.oplasmát.ica pela t.écnica de f'usão de prot.oplast.os. 
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2. REVISÃO BIBLIOGR.ÁFICA 

2.1. Int.rodução 

A present.e revisão bibliocrá1"ica propõe-se a 

e as apresentar: 1) um breve resumo sobre a nat.ureza 

característ.icas cerais dos element.os cenét.icos m6veis~ 

element.os t.ambém chamados de element.os móveis ou 

t.ransponiveis; 2) em que est.áf;io encont.ram-se os estudos 

nos diversos orcanismos~ desde bact.érias e leveduras, a 

eucariot.os superiores; 3) a inst.abilidade relacionada a 

esses element.os em Cuncos Cilament.osos como Âscobolus 

immersus e Neurospora crassa; e 4) mais det.alhadamente a 

inst.abilidade observada em Âsper6illus nidulans; bem como 

5) comparar os est.udos de McCLINTOCK (1951) (em milho) e 

out.ros relacionados, com os t.rabalhos sobre esse assunt.o em 

Â. nidulans. 

São diversas as Cormas e os mecanismos 

moleculares dos element.os t.ransponiveis, mas exist.em 

aJ.cumas caract.er1st.icas básicas que permit.iram sua det.ecção 

em vários orcanismos após os experiment.os de McCLINTOCK 

(1951), como por exemplo em Drosophila, soja, t.rico, 

ervilha, leveduras, Cungos Cilament.osos e bact.érias, ent.re 

out.ros. 

Inúmeros t.rabalhos já Coram desenvolvidos na 

busca de evidências cenét.icas de sua presença at.ravés de 

cruzament.os e análises básicas. Nas l1.nhas de pesquisas 

hoje, com relação aos element.os cenét.icos móveis, 
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encron~ram-se es~udos nos ~s os ~ora~órios ~êm-se 

u~ilizado de ele~roforeses seguidas de "Sou~hern Blo~". No 

caso especifico de DrosophiZa a ~écnica mais empregada é a 

hibridação in si tu dos cromossomos poli ~ênicos. 

Em fungos filamen~osos, apenas a gené~ica 

clássica 

avaliação 

~em sido empregada na forma de cruzamen~os e 

da ins~abilidade , com exceção de Neurospora 

crassa que foi es~udado a~ravés de ~écnicas moleculares. 

2.2. Element.os genét.icos móveis: est.udos recent.es em 

procariot.os e eucariot.os. 

A impor~ância dos elemen~os gené~icos 

móveis, e a quan~idade de ~rabalhos que foram e es~ão sendo 

fei~os desde 1950, refle~em uma nova maneira de compreender 

a es~rut.ura dos cromossomos. Es~es eram ~idos como 

es~ru~uras conserva~ivas, is~o é, com uma quan~idade exa~a 

de informações, numa ordem sequencial bas~an~e es~ável, 

onde somen~e recombinações en~re segmen~os homólogos de 

DNA e/ou aberrações cromossômicas poderiam promover 

al~erações. 

En~re~an~o, BÁRBARA McCLINTOCK em 1951, 

es~udando fenó~ipos ins~áveis em milho <aparência variegada 

dos grãos) 

capazes de 

par~es do 

genes. Além 

sugeriu a exis~ência de elemen~os con~roladores 

se excisarem e 

genoma, causando 

disso, seriam 

de se ~ranslocarem para ou~ras 

ins~abilidade na expressão dos 

responsáveis por al~erações na 

organização dos cromossomos, t.ais como, deleções, inversões 

e duplicações. Tais processos que não envolvem o sis~ema de 

recombinação clássico, com enzimas que a~uam apeIla.$ sobre 

segmen~os homólogos de DNA, ~êm sido chamados cole~ivamen~e 

de recombinação ilegí t.ma. 

Em procario~os, ~ais elemen~os, foram 



descober1.os em Escn.r'Ícchta coli, e lden1.if"icados como 

causadores de uma nova classe de mut.açi5es com carát.er 

for1.emen1.e polar, ou seja, mut.açeses que localizando-se em 

um cene in1.ecran1.e de um operon, a1"e1.avam não apenas esse 

cene, mas t.ambém cenes dist.a1s a ele em relação ao 

promo1.or. 

Os element.os IS Csequéncias de inserção) 

foram os primeiros a serem es1.udados e, com o apareciment.o 

da t.écnica do DNA recombinan1.e, rapidamen1.e t.ornou-se 

possivel cloná-Ios e es1.udá-Ios mais profundamen1.e. A1.ravés 

des1.as 1.écnicas p descobriram que quando dois dest.es 15 

ocorrem rela1.ivamen1.e pr6ximos são capazes de 

moviment.arem-se como uma unidade, carrecando en1.re eles 

a1cuns cenes, o que WATSON 91. aUi (1983) denominaram de 

t.ransposon. 

Tais est.ru1.uras podem ser encont.radas t.an1.o 

em plasmidios como nos cromossomos. Além disso, vários 

t.ransposons carrecam cenes para a expressão de resist.ência 

a drogas ou a bact.eri6facos (KLECKNER, 1981>. 

Os element.os m6veis causam al1.erações na 

orcanização e expressão dos cenomas a freqüências 

comparáveis ou maiores do que as 1.axas de mut.ação 
-4 -7 

espon~ea <10 a 10 ), por diferent.es caminhos: 

1) como consequência dire1.a da inserção do 

t.ransposon ou rearranjo promovido por 1.ransposição; 

2) devido à recombinação en1.re duas c6pias 

de um element.o present.es em diferent.es localizações. 

Quant.o à est.rutura, os elemen1.os IS são 

seemen1.os de DNA com 800-1500 nuc1eo1.1deos, que codificam 

exclusivamen1.e prot.eínas envolvidas no processo de sua 

t.ransposição. Cada 15 apresenta em suas extremidades cer1.as 

seqüências de bases inver1.idas, ceralment.e com 10 a 40 pb 

(pares de bases). 

A especificidade para a seleção de um sit.io de 

inserção parece ser uma propriedade int.r1nseca de cada 
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element,o IS. Alcuns se inserem soment,e em um ou em poucos 

s1t,ios, ou1..ros se inserem em um crande número de s1t,ios 

alvos e uma t,erceira ca1..ecorla parece inserir-se mais 

casualmen1..e. 

o mecanismo de t,ransposlção do IS envolve 

duplicação do element.o e a inserção de sua cópia em um novo 

s1t.io, de forma que o element.o inicial não deixe o s11..io de 

oricem. 

Quando o lS se 1..ransp<5e, uma seqtiência de 

DNA alvo é duplicada, resul1..ando na repe1..ição dire1..a dessa 

seqtiência em cada lado do element.o. Para cada elemen1..o, a 

seqüência repe1..ida por event.o de 1..ransposição pode ser 

diferen1..e, mas seu 1..amanho é cons1..an1..e, normalment,e 5 ou 9 

pb. Essa duplicação parece ser decorren1..e do mecanismo de 

t,ransposição, que envolve duplicação exclusiva do element.o, 

quebra precisa em duas ext.remidades e liCação ao DNA alvo, 

que é cor1..ado de forma especifica com defasagem de cert.o 

número de bases en1..re as duas fi1..as, que oricina uma 

duplicação diret,a (NEW'TON, 1987). 

Muit.o pouco se conhece acerca do mecanismo 

de t,ransposição do lS, sendo provável que diferen1..es lS 

siCam modelos diversos de t.ransposição. 

Quant.o aos t.ransposons, são seqtiências de 

DNA com mais de 2000 pares de nucleot.1deos e apresent.am uma 

recião cent.ral flanqueada por sequências repe1..ldas de DNA, 

que podem t.er a mesma orien1..ação em ambas as t.erminaç<5es ou 

t.er uma orient.ação invert.ida. Es~ consist.em de sequências 

idênt.icas de IS. 

Sup<5e-se que o mecanismo de 1..ransposição dos 

t,ransposons ocorre por formação de coint.ecrados. Cort.es nas 

ext.remidades do t.ransposon e cort.es defasados no alvo são 

necessários. Ocorre então união das extremidades livres do 

t.ransposon e do alvo, duplicação do eleJT.ent.o e formação dos 

coin1..eçados. Para a resolução ocorre recombinação ent.re as 

duas cópias do t,ransposon liberando os dois replicons 
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Est.udos com obje1..ivo de ident.iflcar e mapear 

os Cat.ores envolvidos na t.ransposição, bem como compreender 

o seu mecanismo vêm sendo realizados por TSUDA & LlNO 

(1988) com plasmidios TOL de Pseudomonas <pWWO) que possui 

cenes para a decradação do t.olueno <xyD. Pela manut.enção 

inst.ável do pWWO em E. coZi, ident.lCicaram dois element.os 

t.ransponivels que t.ransport.avam t.odos os cenes xyl. Um 

element.o corresponde ao t.ransposon de 56 Kb, o Tn4651, e o 

out.ro de 70 Kb, o Tn4653 que inclui o ant.erior. A aná.l1se 

cenét.ica demonst.rou que a Cormação de um coint.ecrado requer 

um Cat.or t.ransposase, que é codiCicado por um element.o de 3 

Kb no Cinal do Tn4653. A resolução do coint.ecrado deve ser 

mediada por "fat.ores necessários para resolução". 

especüicidade 

CRUZ (1988) 

Exist.em a1cuns ISs ou Tns que apresent.am 

quant.o ao s11..io de inserção. MARTINEZ e LA 

est.udaram a det.ecção dos chamados "hot.-spot. .. 

(pont.os quent.es). 

At.ravés de elet.roCorese e ''Sout.hern Blot.", 

vários autores t.êm feit.o mapeament.o at.ravés da inserção 

física do Tn e análises de mut.ações causadas pela inserção 

de IS <JAKOWEC, 1988). 

A clonagem de cene no t.ransposon e inserção 

em outras bact.érias t.em sido a nova arma da En,:enharia 

Genét.ica. WALKER e PEMBERTON (1987) clonaram o cene para 

poücalact.onurase t.ranseüminase no Tn5 

plasnúdio pR751 de KZebsielZa oxitoca <pR751 

inseriram no 

:: Tn5 
+ 

PCa ) 

e t.ransCormaram E co li e Aeromonas hidrophila ent.re out.ras. 

Um mét.odo simples baseado no uso de wn 

derivado do Tn5 <Tn5-1ux), Coi projet.ado para int.rodução e 

expressão est.ável do carát.er bioluminescência em variedades 

eram necat.ivas <BOIVIN et aUi. 1988). o Tn5-1ux cont.ém os 

cenes para luciCerase <cenes A, B) ue Vibrio harveyi 

responsáveis pela bioluminescência, most.rando ser út.il para 

a localização e enwneração de associaç~es plant.a-bact.éria. 
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ser CacUment.e 

de Rhizobium 

luminescência 

8 

(1986) Já haviam most.rado que o ToS podia 

t.ransCerldo para Rhizobium. Três llnhacens 

Ze.ruminosarum Coram ensaiadas quant.o à 

em associaçees. O TnS-Iux t.ambém Coi 

t.ransCerido para Pseudomonas e A~obacter'Íum. A expressão 

de bioluminescência em nódulos Cixadores de nit.rocênio é 

import..ant.e para conCirmar a presença de uma linhacem 

rizobial sem a necessidade de qualquer t.ipa,;em. 

Em eucariot.os os element.os cenét.icos móveis 

Coram descobert.os em milho,. há mais de 30 anos por 

McCLINTOCK (1951). Os element.os cont.roladores Coram 

descrit.os ant.es dos t.ransposons e são semelhant.es a eles 

quant.o a inserção: a int.ecração de um element.o dent.ro de um 

locus pode produzir um f"enó'Lipo mut.ant.e, enquant.o que a 

excisão pode t.razer a expressão normal. 

Se o locus em que o element.o es'Lá int.eçado 

cont.ribui para um Cenót.ipo visível, t,al como picment.ação, a 

event.~ excisãO durant.e o desenvolviment.o result.a numa 

aparênc:i.a. variecada, Cornecendo deS'Le modo um crit.ério de 

ident.U'"icação para o inicio dos es'Ludos. 

Os mecanismos moleculares de t.ranposição em 

eucariat..os não são conhecidos como os de procariot.os. O que 

est..á ~ est.abelecido é que os pnomas de eucariot.os cont.êm 

sequênc-ias de DNA medianamen'Le repet.it.lvas in'Lerdispersas, 

sendo que sua capacidade de inserção dent.ro de cenas 

est.rut.t..-ais pode 'Ler um import.an'Le papel no curso do 

proces:so evolu'Livo. Ent.ret.ant.o, apesar da es'Lru'Lura desses 

element..as ser acora bem conhecida, poucas idéias exist.em a 

respeit...o do seu papel no orcanismo (OORlNG e STARLINGER, 

1986). 

Em milho os element.os Ds/Ac 

C""'Dis::soc:ia'Lor/Act.ivat.or") apresent.am semelhanças com os 

elem ent...l::zs t.ransponiveis de muit.os orcanismos já est.udados: 

DO s:1t...i1c de inserção, ladeando esses element.os, aparecem 

duplicadas em número de 8 pb e vários desses 
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element.os apresent.am em suas ext.remidades sequências de 11 

pb que aparecem invert.idas. 

O element.o Ds pode causar quebras 

cromossOnncas pert.o de seu sit.io de inserç§o na presença do 

element.o Ac. Como consequência dessas quebras e de 

subsequent.es 1'usões de quebras t.erminais, vários t.ipos de 

<inversões, deleções, rearranjos cromossômicos 

t.ranslocações e duplicações) podem ser encont.rados em 

est.oques de milho que apresent.am Ds e Ac. O element.o Ds MO 

t.ranspõe naauséncia de Ac, 't.alvez Ds seja Ac sem a 

sequência codi1'icadora para t.ransposase <COSTA, 

1987). Exist.em out.ros sist.emas em nnlho como En/Spm. 

Linhagens de nnlho que MO demons't.ram a 

presença de um element.o t.ransponivel ·part.icular podem vir a 

so1'rer "st.ress genÔmico", geralment.e acompanhados de 

quebras e subsequent.ement.e apresent.ar at.ividade de um 

element.o t.ransponivel <DORING e STARLINGER, 1986). 

Os principais es't.udos em milho relacionam-se 

com a descobert.a de novas 1'amilias de t.ransposons. WALBOT e 

WARREN (1988) encont.raram no gene Adh-1-S 3034, uma 

inserç§o de cerca de 1,4 kb chamada Nu 1. Pela análise 

dest.a sequência do DNA, descobriu-se que apresent.ava 1,367 

kb com 213 e 215 pb de "repeat.s·' <repet.ições) inver't.idos e 

9 pb de sequência duplicada no sit.io de inserção do 

hospedeiro. 

DOONER et alii (1988) est.udaram os t.ipos de 

rearranjos que ocorrem em milho devidos a element.os 

t.ransponiveis, principalment.e envolvendo deleções. 

O isolament.o de genes via t.ransposiç§o 

't.ambém t.em chamado a at.enç§o <MOTTO et. ali i , 1988). A maior 

part.e das prot.einas do endosperma do nnlho consist.e de uma 

1'amilia de polipept.ideos relacionados, colet.ivament.e 

conhecidos como zelna, diCerindo no peso molecular e 

composiç§o de seus andnoácidos. Devido à relevância da 

sint.ese de zeina no valor nu't.ricional e ao 1'at.o de que o 
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sist.ema represent.a um convenient.e modelo para o est.udo da 

reculação Cênica em plant.as superiores~ inúmeros est.udos 

t.Am sido conduzidos sobre o cont.role cenét.ico da deposição 

de zelna. 

o cene opague 2 ( o) é de part.icular -z 
int.eresse porque seu aIelo recessi vo modifica o cont.eúdo de 

prot.elna 

favorável. 

do endosperma numa maneira nut.ricionahment.e 

A met.odoloCia utilizada foi a inserção de um 

element.o t.ransponi vel aut.Onomo no locus o 
-2 

de milho, 

cerando um 

o est.oque 

exist.indo. 

mut.ant.e 

m 
7 

port.ant.o, 

inst.ável 0--z 
como doador 

m. :s 
de 

Para 

Ac 

boas possibilidades 

est.ar envolvido na oricem de 0- m. -z :s 
elet.roforese dos fracment.os oricinados 

rest.rição. seguida de t.ransferéncia 

nit.rocelulose e hibridação com 

("probe"-sonda). Ent.re os fracment.os 

isso, ut.ilizou-se 

num cruzament.o, 

do element.o Ac 

Foi 

por 

para 

feit.o ent.ão, 

enzimas de 

f11t.ro 

fracment.os 

analisados, 

de 

Ac 

dois 

cont.inham uma sequéncia que apresent.avam est.rut.ura 

seme.lhant.e ao Ac. O gene º-Z' com inserção Ac foi isolado 

por uma "probe" especifica. Est.e isolament.o represent.a a 

mais recent.e adição à list.a de genes de milho clonados por 

t.ransposição, 

e Bz . 
-2 

que inclui os cenes: Bz , P, A , C , R 
-1 - -1 -2 -1 

Os element.os t.ransponiveis em ervilha est.ão 

em fase de descobert.a. SHIRSA (1988) est.udou as prot.elnas 

armazenadas, comparando sequéncias da recião 

flanqueadora 5' dos cenes lecB e lege. Foi encont.rada uma 

sequéncia com crande homologia com o t.erminal 3' de uma 

variedade de element.os t.ransponi veis de plant.as, incluindo 

o Tgmi (soja>, Tam (boca-de-Ieão) e Eni (milho). A 

hibridação most.rou que exist.em duas reciões no cene legO 

complement.ares que são separadas por 2,5kb de sequéncia não 

hibridizada. O sequenciament.o dest.a recião most..rou que 

t.erminaçé5es 5' e 3" formam um perfeit.o "repeat." (repet.lçião) 
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inver1..ido. Es1,e element.o f'oi chamado Pis1 ("pea inser1..ion 

sequence 1"). 

Desde 1984 exis1,em 

Tam1 de elemen1..os 1..ransponiveis 

(boca-da-leão) (BONAS e1.. ali i , 1984). 

es1..udos sobre os 

Antirrhinum ma jus 

SOMMER et. alii (1988) 

t.êm es1..udado as alt.er~es na expressão gênica por excisão, 

via análise molecular, no 

bioss1nt.ese da ant.ocianina. 

locus nivea, import.an1..e na 

Em 1..rigo, a presença de um element.o 

1..ransponivel t.ambém já f'oi observada em um de seus loei 

gênicos. O es1..udo dessa inserção f'oi conduzido por HARBERD 

et alii (1987), sendo o element.o móvel iden1..i1"icado, 

designado por \r/is. 

Em soja, os elemen1..os Tgm <RHODES e VODKIN, 

1988) apresen1..aram semelhanças com os de Drosophila. porque 

o mecanismo de t.ransposição de ambos funciona de modo 

diverso em relação aos out.ros eucario1,os. Ent.ret.ant.o. foram 

encon1..radas sequências comuns ao element.o En de milho. 

As drosó1"ilas apresen1..am sequências de 

inserção e elemen1..os t.ransponi veis bem carac1..erizados. Por 

exemplo. 

repe1..idas 

a 

de 

família cópia apresen1..a loncas t.ermin.açi5es 

aproximadament.e 17pb (COSTA, 1987). Os 

principais experimen1..os ut.ilizam de hibridação in situ dos 

cromossomos poli1..ênicos das glândulas salivares de larvas. 

Exis1,e uma semelhança es1..ru1..ural en1..re o 

prov1rus de re1..rov1rus e os elemen1,os cópia, sucerindo um 

mecanismo par1..icular para sua 1..ransposição. O RNA 

1..ranscri1..o desses elemen1..os pode ser copiado em DNA de 

dupla fit,a linear ou circular pela ação da t.ranscrip1..ase 

reversa, e esses produ1..os a,;ora, podem se int.egrar em novos 

511..ios do genoma. Alguns pesquisadores sucerem que os DNA 

de cópia circular constit.uem in1,ermediários de t.ransposição 

(COSTA. 1987). 

Além da família cópia, exist.em out.ros 

elemen1..os em Drosophila: FB, Alu e P. Os mais es1..udados em 
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1988 Coram os element.os P, que est.ão bem caract.erizados e 

est.ão envolvidos na dicenesia hibrida, que é uma série de 

deCeit.os prejudiciais para a propscação do orcanismo, 

incluindo mut.ações, aberraçeses cromossómicas, secrecação 

doCeit.uosa na meiose e est.erilidade. O mecanismo envolvido 

sucere que a t.ransposase s6 é at.iva no cit.opLasma P

(ausência do element.o P), pois s6 ocorre dicenesia híbrida 
+ quando um macho P (presença do element.o P) Cecunda uma 

Cêmea P- (COSTA, 1987). 

Int.eressant.e é o r1cido cont.role da presença 

desses element.os em Drosophila. Aparent.ement.e, exist.e um 

c6pias por cenoma hap16ide. pois em limit.e de 30 a 35 

diferent.es isolados ceocrálicos est.e Coi o limit.e 

encont.rado, ent.ret.ant.o havia um crande polimorCismo quant.o 

aos s1t.ios de inserção (SYVANEN, 1984). 

Os t.rabalhos concent.ram-se em cruzament.os 

que result.em prOCênies com alt.a Crequência de 

e com relação à dicenesia hibrida no sent.ido 

est.a carca cenét.ica em pop1..1laç8es nat.urais 

alii, 1987; ROlHA et ali!, 1988; PASYUKOVA et 

em 

t.ransposição 

de diminuir 

<SIMMONS et 

ali!, 1988). 

Na encenharia cenét.ica, os element.os P são 

import.ant.es inst.rument.os para a mut.acênese. clonacem e como 

vet.ores de t.ransformação e de mobilização de out.ros 

element.os. A t.ransferência de cenes mediadas por element.os 

t.ransponiveis oferece crande vant.agem, por ocorrer em maior 

Crequência e não result.ar em rearranjo do DNA !nt.ecrado 

<ROBERTSON et alii, 1988). 

Em leveduras, CAMERON et. ali! (1979) 

irúciaram os t.rabalhos de element.os t.ransponiveis com a 

descrição dos Ty C"t.ransposons yeast."). Sua composição 

most.ra uma recião única de 5,2kb (element.o c) Clanqueada 

por um lonco "repeat. .. t.erminal diret.o de cerca de 335pb 

<Sequéncias 6). 

Lin.hacens de laborat.ório apresent.am cerca de 
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30 a 35 Ty e 100 sequências 6 ~ sucerindo que mui 1.. as 

os 6 não es1..ão associados aos Ty. Assim, Ty 

correspondem a uma f"amilla de DNA repe1..Ü.i vo 

vezes 

e 6 

e a 

recombinação en1..re eles pode levar a rearranjos Cené1..icos 

(PICOLOGLOU et aZii~ 1988). 

Da mesma forma que os elemen1..os 

Drosophila, os Ty 1..êm mos1..rado que sua 1..ransposição ocorre 

via RNA in1..ermediário e parece com o processo de 

re1..rot.ransposição. 

Os elemen1..os Ty parecem est.ar al1..amen1..e 

coadapt.ados com o do c enoma onde eles 

preferencialmen1..e se inserem em recii.5es não codificadoras 

de cenes est.rut.urais, o que evi1..a mu1..ações permanent.es 

(SYV ANEN, 1984). Es1..e é o caso de uma mut.ação bis 4 912 ~e 

resul1..a da inserção de um element.o t.ransponivel den1..ro da 

recião não codificadora do cene bis 4' Rever1..en1..es bis + são 

resul1..ado da excisão por recombinação do elemen1..o.. deixando 

um secment.o inserido de 334pb .. que se es1..ivesse inserido no 

cene est.rut.ural poderia bloquear definit.ivament.e sua função 

(FARABAUGH e FINK, 1980). 

Em leveduras, especialmen1..e Saccharomyces 

cerevisiae, os es1..udos est.ão bem avançados. CLARK (1988) 

descreveu o Ty3, muit.o semelhan1..e aos Ty1 e Ty2 já 

conhecidos e que f"orma a mais nova f"amilla de elemen1..os 

1..ransponiveis. 

Uma caract.erlst.ica impor1..ant.e dos element.os 

móveis é promover rearranjos cené1..icos. PlCOLOGLOU et alii 

(1988) e KUPIEC e PETES (1988) mos1..raram modelos de 

rearranjos 

inversões 

em leveduras, como por exemplo 

provocadas pela homolocia ent.re 

deleções 

elemen1..os 

e 

6 

dis1..ant.es en1..re si, uma vez que 330pb são o suf'lcien1..e para 

vários t.ipos de recombinação mit.6t.ica e meiót.ica. 

Out.ro papel dos element.os móveis em 

leveduras é a sua part.icipação na det.erminação do sexo. O 

umat.inc 1..ype" a ou a é def"inido por um locus do cromossomo 
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III (MAT)~ que det.ermina a capacidade de acasalar e 

esporular. Fat.ores a e o, produzem diferent.es CeromOnios 

que at.uam especiCicament.e sobre células de t.ipos opost.os 

(COSTA, 1987). O mecanismo da expressão do t.ipo de 

acasalament.o é baseado na t.ransposição de cenes que são 

inseridos e expressados, de maneira alt.ernada, no locus 

MAT. 

Element.os t.ransponiveis já foram det.ect.ados 

em out.ros orcanismos, como 

nemat.óide bast.ant.e est.udado 

ANDERSON~ 1985 e MOR! e1, 

chamado Tc. 

em Caenor-habits ele~ans, um 

<EMMONS e1, alii, 1986; EIDE e 

al11. 1988) cujo element.o Coi 

Uma variedade de sequências de DNA são 

encon1,radas em me1,azoários superiores que podem indicar uma 

ocorrência ceneralizada de elemen1,os 1,ransponiveis. 

En1,re1,an1,o, essas sequências não 1,êm mos1,rado mobilidade, 

como é o caso das sequências repe1,i1,ivas e alt.ament.e 

repe1,it.ivas que sugerem um mecanismo de amplificação como 

causa de sua oricem <SYVANEN, 1984). 

Como pode ser not.ado, as carac1,erís1,icas 

comuns a 1,odos os element.os t.ransponiveis são: 

1) rearranjos est.ru1,urais. 

2) duplicação de pb na sequência 

alvo provocada pela t.ransposição; 

3) a própria 1,ransposição dos element.os 

causando mu1,aç~es; 

4) sequências repet.idas nas ext.remidades dos 

element.os. 

2.2. Inst.abUldade genét.ica em Ascobolus immer-sus 

Em Ã. immer-sus, a inst.abilidade 1'oi est.udada 

at.ravés de mut..an1,es para a coloração e t.amanho dos esporos 



<DECARlS et al1:i, 1978), que apresent.avam uma sincronização 

na reversão. Um dos mut.ant.es revert.ia ao t.ipo selvacem 

depois da indução da cerminação do esporo, enquant.o que um 

out.ro depois ant.es da meiose dent.ro dos 6rcãos sexuais 

reprodut.ivos. Est.es aut.ores post.u.l.aI'am a exist.ência de 

element.os t.ransponiveis no est.oque 50 de Ascobolus, onde os 

mut.ant.es inst.áveis result.avam da inserção de element.os 

dent.ro dos cenes envolvidos, e a inst.abilidade desses 

mut.ant.es era explicada pela f'requent.e e precisa excisão 

desses element.os. 

DECARlS et al.ii (1979) descreveram um 

possivel mecanismo para essa inst.abilidade. at.ravés -de 

cr-uzament.os ent.r-e linhacens inst.áveis, det.&r-minando t.ipos 

indut.ores de rever-são e que er-am passíveis de reversão 

<recept.or--carát.er 

não-indut.ores e 

induziveis. 

induzivel>, 

induziveis 

indut.or-es 

ou não 

e não induziveis, 

indut.ores e não 

Em 1979, RlZET et al.ii cont.inuaram os 

est.udos, pela fr-equência de 

inst.áveis, dist.ribuição dos 

apareciment.o de mut.ant.&s 

loci afet.ados no cenoma, 

exist.ência de s1t.ios de inst.abilidade sobr-e cert.os loci e 

modalidades de reverseses de vár-ios mut.ant.es inst.áveis no 

mesmo locus. A quest.ão do papel biol6Cico desses element.os 

f'icou sem respost.a, como em t.odos os out.ros casos de 

est.udos relacionados a element.os móveis. Foi const.at.ado 

apenas que esses element.os at.uavam sobre a expressão de 

cert.os cenes em f'ases precisas do desenvolviment.o. 

NICOLAS et al.-íi (1978) descrever-am um 

sist.ema dif'erent.e de inst.abilidade para o est.oque 28 de 

Ascobol.us. Os aut.ores suceriram a exist.ência de uma mut.ação 

inicial ao provocada pela inser-ção de um element.o 

t.ransponivel cujos derivat.ivos r-ef"let.ir-iam os vários t.ipos 

de rearranjos pr-ovocados por esse element.o. Esse est.udo foi 

f'elt.o t.ambém com mut.ant.es para cor- e t.amanho de espor-os. 

A det.er-minação dos element.os t.r-ansponivels 



de A. immersuS' foi conduzida apenas por est.udos 

clássicos, sem qualquer caract.erização a nível 

sendo port.ant.o semelhant.es aos primeiros 

desenvolvidos em milho e Drosophila. 

16 

genét.icos 

molecular , 

est.udos 

2.3. lnst.abilidade genét.ica em Neurospora crassa 

Em Neurospora 'crassa, os t.rabalhos são mais 

ant.igos do que os de A. nidulans, iniciados com a descrição 

de pequenas duplicações por DE SERRES em 1957. Ent.ret.ant.o, 

a progênie de cruzament.os que envolviam t.ais linhagens não 

apresent.avam inst.abilidade somát.ica. 

Em 1963, BARNET e DE SERRES at.ribuiram a 

instabilidade não soment.e a quebras cromossômicas mas a 

alelos inst.áveis originados após exposição a vários 

análogos de bases que causavam mut.ações relacionadas à 

t.ransição gênica <ist.o é, subst.i t.uições purina-purina ou 

pirimidina-pirimidina) . 

Durant.e o est.udo do locus arg em N. crassa, 
1 

NEW'MEYER (1965) descreveu a progênie de um cruzament.o ent.re 

uma linhagem mut.ant.e e o t.ipo selvagem como sendo "Dark 

agars". Tais colÔnias t.inham inicialment.e cresciment.o muit.o 

lent.o, com uma morfologia caract.er1st.ica, como se fosse uma 

aranha, e bast.ant.e pigment.ada; depois de vários dias elas 

escapavam dessa inibição e cresciam como a selvagem. Muit.as 

das cult.uras result.ant.es comport.avam-se como se os dois 

aleIos "mat.ing t.ype" est.ivessem present.es. Em 1967, 

NEW'MEYER e TAYLOR most.raram que as "Dark agars" 

apresent.avam duplicações viáveis produzidas por um 

crossing-over numa 

inicial poderia ser 

"mat.ing t.ype'· • que 

inversão 

devida à 

estava 

het.erozicosidade comport.a-se 

pericênt.rica, onde a inibição 

het.erozigosidade para o locus 

incluído na duplicação. Essa 

como uma incompat.ibilidade 
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vec;et.at.1 v a. 

Em 1977, NEWMEYER e GALEAZZI suc;eriram que a 

Cert.ilidade dependia da perda complet.a do secment.o 

duplicado conf'orme verif'icado na linhagem Dp <IL; IR)H4250. 

Os cromossomos de Neurospora cont.eriam t.erminais com 

sequências repet.it.ivas de DNA hom6locos, sempre orient.ado 

na mesma direção em relação ao t.erminal e que crossinc-over 

mit.6t.ico ent.re essas sequências hom6locas result.aria nos 

rearranjos observados. O modelo propost.o explicaria soment.e 

a deleção precisa do sec;ment.o duplicado, out.ros Cat.ores 

deveriam est.ar relacionados a deleçaes imprecisas e perdas 

dos sec;ment.os normal e t.ranslocado. 

inst.abilidade 

sensiveis à 

Out.ros Cat.ores t.êm most.rado eCeit.o sobre a 

de N. crassa como, por 

luz ult.raviolet.a, obt.idos 

exemplo, mut.ant.es 

por NE'WMEYER e 

GALEAZZI (1978) e denominados mut.ant.es ~ e NE\VMEYER et 

alii (1978) com o mut.ant.e mei, que causavam deleçaes de -----a 
duplicaçaes, aumentando a inst.abilidade. 

Em 1989, KINSEY e HELBER isolaram o primeiro 

element.o t.ransponivel de Cuncos Cilament.osos em N. crassa. 

O objet.ivo dos aut.ores era est.udar a instabilidade do locus 

~ <c;lut.amat.o desidroc;enase), pois é um c;ene que já Coi 

c1onado e é bastant.e conhecido a ni vel molecular. além de 

apresent.ar mutant.es Cacilment.e selecionáveis. Em 

experiment.os iniciais, linhagens padraes Coram ensaiadas, 

mas não houve indicios de mut.açaes devido a element.os 

t.ransponi veis. Ut.ilizou-se, ent.ão. uma linhaf;em na qual 

NEWMEYER e GALEAZZI (1977) já haviam observado eCeit.o de 

inst.abiliade na linhaf;em Dp(IL;IR)H42S0. At.ravés de 

cruzament.os com uma linhaf;em ~-1 (Usina>. Coram isolados 

alc:uns mut.ant.es para ~. Para det.ect.ar se as mut.aças Coram 

causadas pela inserção de element.os t.ransponiveis, amost.ras 

de DNA dos mut.ant.es Coram submet.idas à análise dos 

Cracment.os de rest.rição para o locus ~ com sondas de 

Cracment.os desse cena. Também procederam o sequenciament.o 
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de reci~es desse cene, nos casos em que ocorreu produção de 

diferent.es bandas no gel de elet.roforese. At.ravés dest.e 

mét.odo, foi possivel localizar dois element,os 

t.ransponiveis, cuja inserção causou duplicação de 14 e 

17pb, const.it.uindo uma mu1.ação es1.ável, pela inserção na 

região codif'icadora de ~ e uma segunda inst.ável localizada 

"ups1.ream" do s11.io de inicio da t.ranscrição de ª-!!l. O 

element.o foi denominado Tad. 

e int.eressant.e observar que vários fat.os 

descrit.os por NEWMEYER e GALEAZZI em 1977, como quebras na 

linhagem Dp<IL;IIR)H4250 podem ser devidos à recombinação 

ent.re element.os Tad dispersos no genoma. 

Quant.o ao mecanismo de 

semelhanças es1.rut.urais com os Ty de 

que es1.e ocorre por ret.rot.ransposição. 

t.ransposição, exist.em 

leveduras, sugerindo 

2.4. Instabilidade genética em AspergilZus nidulans 

de A. 

Os est.udos quant.o à 

nidulans podem ser divididos 

inst.abilidade genét.ica 

em t.rês linhas de 

pesquisa. A primeira, envolve as aberrações cromossômicas 

est.rut.urais como a própria causa da ins1.abilidade. Uma 

refere-se segunda linha que corre paralelament.e à ant.erior, 

às aneuploidias, principalment.e à obt.enção de 

em linhagens com duplicação. E uma t.erceira 

aneuplóides 

linha que 

al1.eram t.a! inicia a part.ir de 1970, com os fat.ores que 

inst.abilidade, para melhor ent.ender o 

envolve a chamada . 'não-conformidade 

ROPER, 1969). 

complexo sist.ema que 

mit.ót.ica" (NGA & 
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2.4.1. Aberraçi5es cromossômicas est.rut.\D'ais 

A inst.abilidade mit.6t.ica 

nidulans foi est.udada inicialment.e sob 

aberrações cromossômicas, especificament.e 

de 

o 

Asperçí.llus 

enfoque 

duplicações. 

das 

O 

primeiro t.rabalho a descrever uma nova carac1..er1st.ica ent.re 

a procênie de cruzament.os de pais morf'olocicament.e normais, 

foi o de BAINBRIDGE e ROPER (1966). Est.e novo t.ipo, 

apresent.ando menor t.axa de cresciment.o e secrecando em 

proporção const.ant.e foi desiCnado "crin.kled" <enrucado) e 

carrecava uma duplicação <lII e VIII) de um secment.o 

cromossômico como result.ado de uma t.ranslocação desiCual de 

um pai. 

Colônias .• crink.1ed·· most.ravam inst.abilidade 

vecet.at.iva, set.orizando t.ipos com morfoloCia e t.axa de 

cresciment.o aproximada da normal em vários Craus. Esses 

revert.ent.es provavelment.e oricinaram-se de perdas de uma 

part.e variável do secment.o cromossômico em duplicat.a. 

Ant.eriorment.e, est.udos sobre aberrações 

cromossômicas vinham sendo desenvolvidos, como o t.rabalho 

sobre as origens de t.ranslocaç<5es em A. nidulans de KÃFER e 

CHEN (1964) e KÃFER (1965). Esses aut.ores most.raram uma 

série de linhacens t.ranslocadas cuja oricem vem de 

t.rat.ament.os com luz ult.raviolet.a, raios x e r, onde as 

radiações ionizant.es produziram maior f'requência de 

t.ranslocações. 

Em 1968, NGA e ROPER int.roduziram 

def'init.ivament.e os est.udos de inst.abilidade mit.6t.ica em A. 

nidulans, com a descrição de uma linhat;em bast.ant.e 

int.eressant.e oricinada do cr~nt.o lad bi /I-Ilad bi x 
--:ZO-l --:ZO-l 

ero eaba y; "", onde f'oi selecionado recombinant.es verdes 
1 (:5 -a + 

enrucados com provável cen6t.ipo lero eaba y ad bi / l-lly 
+ 1 (:5 --:zo~ 

ad bi .Est.a linhat;em apresent.amarcas cenét.icas no secment.o 
--:zo~ 

duplicado, t.ornando fácil a det.ecção de deleç<5es pela 
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simples observação da coloração dos set.ores. Os aut.ores 

concluíram que ocorria uma perda preferencial do secment.o 

t.ranslocado e que as perdas poderiam ser int.erst.iciais, por 
- + + exemplo,:t ad poderiam ser perdidos e ~ permanecer. 

ColOnias de linhacens com duplicação 

produziam ent.ão, frequent.ement.e, dois t.ipos de set.ores. Uma 

classe de variant.es fenot.ipicament.e melhorados e uma 

secunda classe, observada mais rarament.e, com fen6t.ipo 

det.eriorado. Variant.es melhorados result.avam de prováveis 

perdas do seCment.o duplicado e os variant.es det.eriorados 

por novas duplicaçaes em t.andem. Para explicar as deleçaes 

propuseram um mecanismo de crossinc over dent.ro de um laço 

int.ra-cromossOmico e, t.ent.at.ivament.e como uma font.e de 

element.os t.ransponi veis. 

NGA e ROPER (1969), com o uso de linhat;ens 

normal, t.ranslocada e duplicada, demonst.raram que o 

surc;iment.o de set.ores melhorados era exclusivament.e devido 

à duplicação, uma vez que a normal e t.ranslocada não 

apresent.avam set.ores. A inst.abilidade mit.6t.ica foi 

det.ect.ada em t.rês linhacens com duplicação de A. nidulans e 

parece ser uma propriedade desse t.ipo de linhagem Os 

aut.ores propuseram o t.ermo "não conformidade mit.6t.ica'· para 

est.e fenômeno de inst.abilidade, sendo provocado pelo 

desba.lanço cromossômico. 

Surciram, enUo, a.Icumas explicaçaes para o 

fenômeno. NGA e ROPER (1966) t.inham várias sucest.aes sobre 

os mecanismos envolvidos, ent.re eles: deleção t.erminal , 

mut.ação, permut.a 

cromát.ides irmãs. 

mit.6t.ica e permut.a desiCual ent.re 

Uma out.ra possilbilidade foi levant.ada 

pelos mesmos aut.ores em 1969, propondo um est.ado 

het.erocromát.ico para um ou out.ro secment.o duplicado, uma 

vez que a het.erocromat.ina most.ra uma menor est.abilidade 

mit.6t.ica em relação à eucromat.ina. A propost.a foi 

descart.ada pelo pouco conheciment.o a respeit.o desse t.ipo de 

cromat.ina e a impossibilidade de evidências cit.olóCicas 



(ELLIOTT ~ 1960). 

Em 1969, ROPER e NGA descreveram \.D'fta 

t.erceira classe de set.ores obt.ldos a part.lr de linhacens 

com duplicaçe5es. Os hipohapl6ides ocorriam por uma deleção 

além do se~ment.o duplicado sendo, port.ant.o, inviável e 

soment.e mant.ido no est.ado het.erocari6t.ico. A relat.iva 

imunidade de part.es balanceadas do ~enoma suceria que esses 

secment.os a., mais eram perdidos como part.e de uma çande 

deleção que inclui a o se~ment.o não balanceado. 

BALL (1967) e5t.udou a supressão de' ~enes 

relacionados à inst.abilidade. Em um de seus variant.es 

<BALL, 1966)~ ori~inado por um event.o de t.ranslocação 

espont.ânea, part.e do cromossomo III foi para o cromossomo 

V. A reCião de união do fracment.o foi o det.erminant.e 

~enét.ico da inst.abilidade e da supressão do cene met.h 
--f. 

<requeriment.o met.ionina; cromossomo IV). Uma explicação 

para ist.o foi a formação de um novo c1st.ron pela fusão dos 

dois secment.os, que det.erminou a est.rut.ura de uma prot.eina, 

que apresent.ava a habilidade de suprimir a auxot.rofia para 

a met.ionina. Em um outro caso, a supressão do ~ene ar~ --z 
<requeriment.o arCinina; cromossomo IID estaria relacionada 

ao efeit.o de posição, que poderia surCir a part.ir de uma 

t.ransposição de 

het.erocromát.ica. 

um se~ment.o 

Este autor 

eucromát.ico para uma reCião 

já levant.a a possibilidade do 

sist.ema complexo que envolve a inst.abilidade de A. nidulans 

est.ar relacionado com os sist.emas já descrit.os em 

orcanismos superiores, como em milho <McCLINTOCK, 1951) e 

bactérias <DA WSON e SMITH-KEARY, 1963). 

Out.ro t.rabalho que associa inst.abilidade com 

efeit.o de posição foi feit.o por CLUTTERBUCK (1970), com 

mut.ant.es para o locus "brist.le" (cerdas), onde o 

conidi6foro permanece como uma hifa r1cida ao invés de 

desenvolver 

brlA 
~z 

dest.e 

uma vesicula, est.ericma e conidios. O 

locus apresenta um fenót.ipo varie~ado, 

aIelo 

e a 

anáJ.ise cenét.ica desta variant.e sueeriu uma t.ranslocação , 
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dando a idéia de que o f"ina1 do cromossomo UI é 

het.erocromát.ico e a associação deste com o secment.o 

eucromátlco do Crupo de l1Cação VIII causa a variecação do 

locus "bristle". 

Os estudos com t.ranslocaç(5es cont.inuam com 

BAINBRIOOE (1970> com a l1nhat;em que apresent.ava l1Cação 

mei6t.ica ent.re marcas previament.e localizadas separadament.e 

nos Crupos de l1Cação III e VIII. Essa l1nhacem é bem menos 

estudada do que a l1nhacem com duplicação I-lI, pela presença 

favorável de marcas cenét.icas. ZUCCHl e AZEVEDO (1979>, com a 

mesma linhacem, observaram um maior número de set.ores do que 

a linhacem Dp (1;11>. 

Em 1970, surce o primeiro t.rabalho que 

enf"oca t.ransposição: "Não-conf"ormidade mit6t.ica em 

Asperttillus: alterações Cenét.icas transponiveis e 

sucessi vas" por AZEVEDO e ROPER. Os setores det.eriorados 

observados em linhagens duplicadas poderiam ser devidos às 

novas duplicações em t.andem ou à t.ransposição do 

det.erminant.e de det.erioração. Começaram os estudos dos 

variant.es det.eriorados oricinados de lin.hacens com 

duplicação cromossômica. A propost.a de t.ransposição envolve 

perda de uma mut.ação de seu sit.io oriCinal, result.ando em 

várias alt.eraçt3es morf"016cicas a, em subst.ancial aument.o de 

estabilidade. A maioria dos variant.es anal:isados 

apresent.avam 

secrecavam 

mut.aç<5es em part.es 

como cenas simples 

não duplicada do cenoma, 

e foram desiCnados 

determinant.es de det.erioração. Mais uma vez é ressalt.ada a 

semelhança desse sistema de instabilidade com oS elementos 

t.ransponiveis de milho, bact.érias e Drosophila. Enf"at.izando 

que uma característica comum a esses casos de inst.abilidade 

é a conhecida ou possivel presença de mat.erial Cenét.ico em 

duplicat.a. 

MENEZES e AZEVEDO (1972> est.udaram a reversão 

ao tipo morfolocicament.e parenta! em variant.es 

det.eriorados~ t.ant.o expont.aneament.e como depois de t.rat..ament.o 



23 

com luz ult.ra-violet.a. De seis reversí!:Ses analisadas 

"enet.lcament.e. cinco foram devidas a supressores. e apenas 

uma devido a ret.romut.ação. Sendo est.a últ.ima possivelment.e 

result.ado de deleção de mat.erial genét.ico inserido. 

Em resumo, a linhacem A descrit.a por NGA e 

ROPER (1968) pode apresent.ar: set.ores melhorados. 

ort Ci nados pela perda parcial ou t.ot.al do secment.o 

duplicado <NGA e ROPER, 1969); set.ores det.eriorados. 

originados por inversão, novas dupllcaçí!:Ses em t.andem ou 

t.ransposiçí'es <NGA e ROPER, 1968 e AZEVEDO e ROPER. 1970); 

e set.ores het.erocari6t.icos, oricinados pela deleção de um 

segment.o maior do que o duplicado <NGA e ROPER. 1969). 

2.4.2. Aberraçí!:Ses cromossômicas n'lDlléricas 

Out.ra tinha de pesqWsa segue est.udando 

não-disjWlção em linhacens com aberraçí!:Ses cromossômicas. 

Foi descrit.o por KÃFER (1960) que aneupl6ides podem ser 

f"acilment.e isolados de dipl6ides semeados em baixa 

densidade em meio selet.ivo, sendo os principais t.ipos 

encont.rados: colônias compact.as, colônias com pobre 

conidi.ação e "bacqround" escuro e colônias com pouco 

cresciment.o. 

Não disj'tlllção mit.6t.ica de dipl6ides resulta em 

aneupl6ides com 

segundo KÃFER 

uma f"requência relat.ivament.e alt.a, 1 a 2%, 

<1961>. Est.a frequência não é influenciada 

por aberrações cromossômicas, ao cont.rário de não-disjunção 

mei6t.ica, em que POLLARD et alii (1968) e UPSHALL e KAFER 

(1974) encont.raram a frequência aument.ada em cruzament.os 

envolvendo het.erozigot.os para aberrações. 

LinhaCens ou t.rat.ament.os part.iculares podem 

aumentar ou dar t.ipos de dissOmicos especificos, como o 

caso de um variant.e det.eriorado inst.ável <W) obt.ido por 
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AZEVEDO e ROPER (1970). Es~e varian~e ap~es.n~ava al~a 

Crequéncia de não-disjunção mi~6t.lca espont.aneament.e, de 20 

a 35 vezes mais que as l1nhacens A e MSE, t.est.es ~enét.lcos 

associados ao Cenót.ipo most.raram ser um dissómico para o 

~~upo de l1~ação III (AZEVEDO, 1971>. A linhacem A • o V8 

soment.e diferem quant.o à presença de um ~ene que causa 

alt.e~ação na mo~:f"olo~ia da colÔnia (va), que es~á 

localizado no ~rupo de l1Cação IV. Est.e cene parece ser 

responsável pela frequéncia de dissÔmicos. possivelmen~e 

devido ao aument.o de não-disjunção mit.ót.lca do crupo de 

l1Cação lII. 

GABRIELLI e AZEVEDO (1980), com o mesmo va, 

veriCicaram que não ocorriam variações na Crequência de 

dissOmicos em diferent.es t.emperat.uras e valores de pH. 

Ent.ret.ant.o, conidios colet.ados do cen~ro da colônia, 

incubados por dez dias, t.inham sicnificat.i vo aument.o na 

C~equéncia de dissOmicos, comparados com os colet.ados das 

extremidades , onde eles são mais jovens. Tal Cat.o sugeriu 

que a idade p~oduz uma redução ceneralizada na eficiência 

mit.6t.ica, aCetando assim, a distribuição dos cromossomos, 

como já foi obse~vado em leveduras e at.é no homem, com 

aument.o da Crequência de t.~issOmicos na sindrome de Down. 

No caso do V8 exist.e. ainda, a possibilidade do ~ene 

envolvido causar uma perda ou alt.eração da subst.ância 

necessária à distribuição no~mal, especificamente do 

cromossomo m na mit.ose. que é aument.ada pela idade. 

Trat.ament.o com acri:f"lavina. secundo BALL e 

ROPER (1966) em conidios haplóides produz uma Crequência de 

25% de dissômicos para o cromossomo IV. PIZZIRANl (1977>, 

com o uso de desoxicolat.o de sódio em meio de cult.ura, 

encon~~ou um maior número de dissOmicos de maneira ceral, 

t.alvez por est.a substância Cacili t.ar a visualização do 

aneuplóide. pela diminuição do t.amanho das colônias. 

Os Cenót.ipos dos oit.o dissO micos e 

t.rissOmicos de A. nidulans :f"o~am descrit.os po~ K.lFER e 



UPSHALL (1976). Ut.Uizando-se l1nh.acens no:rrna1s, o 

isolament.o foi feit.o at.:ravés de vários mét.odos, incluindo 

p:rodut.os mei6t.icos e dip16ides c:rescidos em meio com 

p-f"luo:rf enilan1na. 

2.4.3. Fat.ores que influenciam a inst.abilidade 

A part.i:r desses t.:rabalhos, o est.udo da 

inst.abilidade ficou :rest.:rit.o a fat.o:res que a alt.e:ram no 

sent.ido de modificar sua f:requéncia, para ajudar- a elucidar 

o p:rocesso de "não-corú'o:rmidade mit.6t.ica". 

Primeirament.e, envolvendo condiçi5es em que o 

reparo do DNA é provavelment.e :reduzido ~ por exemplo por 

mut.açt5es que corú'erem sensibilidade à luz ult.ra-violet.a (BURR 

et alii, 1971> ou a cafeina (ROPER et alii, 1972), que 

aument.a a inst.abilidade da linhacem A. 

o efeit.o 10ns manganês (Mn2 +) 

comparat.ivament.e em dipl6ides balanceados e não balanceados 

foram es:t.udados po:r BURR et alii (1882). A ação do Mnz
+ é 

redução de 

linhacens 

Dp(IU,VIU). 

crossing-over 

Dp<I,ID e 

Exist.em uma 

mit.6t.ico, sendo mais efet.ivo em 

sem efeit.o sicnificant.e em 

série de explicaçi:5espara o 

efeit.o do Mnz
+, ent.ret.ant.o os aut.ores ac:redit.am que a 

melho:r seja a est.abilização da hélice de DNA reduzindo o 

crossinc-over em dipl6ides e 

ineficiência em 

impeçam a est.abilização. 

deleção em 

ser devida a 

Dp(I,ID. 

lesaes 

A 

que 

Out.ras subst.âncias, t.ais como bromet.o de 

et.idio <BONATELLI e AZEVEDO, 1977) e 1-4-oxat.in (AZEVEDO et 

alii. 1977) t.ambém reduzem a inst.abilidade. o 
1-4-oxat.in at.ua inibindo a respiração. ~ possivel que o 

b:romet.o de et.idio at.ue sobre o DNA mit.ocondrial, reduzindo 

indiret.ament.e o número de set,ores devido à falt.a de energia 
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como consequência da inibição da respiração. Ou, ainda. que 

ele at.inja diret.ament.e a haploidização e/ou crossinc-over 

ndt.6t.lco por at.uar sobre o DNA e o mecar-Usmo de reparo. 

O eCe1t.o do cloroneb Coi veriCicado por AZEVEDO 

e SANT~ANA (1975) e est.e~ ao cont.rário, 

inst.abilidade de linhacens com duplicação. 

aument.ava a 

O azul de t.ripan foi t.ambém ensaiado em 1970 por 

COOKE et alii, nas linhagens A e a. Houve um aument.o da 

inst.abUidade com o apareciment.o preCerencial de set.ores 

amarelos em A e verdes em a, most.rando principa1ment.e deleção 

do secment.o t.ranslocado. Azul de t.ripan Coi t.ambém ut.llizado 

no t.rabalho de SEXTON e ROPER (1984), além de cumarina Já 

ensaiada por MAJEFELD e ROPER (1978), most.rando t.ambém um 

aument.o da inst.abilidade. 

Out.ros dois 

et.i1-met.a.no-sulConat.o (EMS) 

inst.abilidade de linha@:ens 

mut.agênicos, acriClavina 

produziram alt.eraçaes 

com duplicação. O EMS 

e 

na 

roi 

responsável por dois event.os em variant.es det.eriorados, 

perda do det.erminant.e original e nova alt.eração cenét.ica, 

. ou t.ransposição do det.erminant.e de det.erioração de uma 

recião para out.ra do cenoma <ROSA TO , 1973 e ROSA TO e 

AZEVEDO, 1978). 

A t.emperat.ura é out.ro ent.re t.ant.os fat.ores 

que int.errerem na inst.abilidade de linhagens duplicadas. 

LIEaER (1976) diz ser a inst.abilidade dependent.e da 

t.emperat.ura de cresciment.o. A Crequéncla t.ot.a1 de deleções 

de um cromossomo III duplicado é maior a t.emperat.uras 

baixas, enquant.o que deleç(Ses no Crupo de ligação I é 

evident.ement.e maior a t.emperat.uras elevadas. A variação da 

t.emperat.ura parece alt.erar as Crequ~~mcias de deleção ou 

reparo, mas não as de t.ransposição ou de novas duplica.ç<ses 

(NIFFlNEGER-SOUZA, 1979). Esse aut.or encont.rou variação na 

inst.abilidade relacionada à produção de set.ores, em 

t.emperat.uras mais baixas houve uma maior Crequência de 

set.ores verdes, e nas t.emperat.uras mais alt.as, uma maior 
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f"r-equência de set.or-es amarelos. Suger-lndo ou uma alt.er-ação 

pr-ef"er-encial de enzimas de r-epar-o ou de velocidade par-a a 

f"or-mação de cópias para os seement.os envolvidos na 

duplicação. FAVRAUD, (1984), obser-vou aument.o de 

inst.abilidade dent.r-o dos limit.es de 30 a 400 0, da linhacem A 

e de seus var-iant.es. 

Fat.ores genét.icos podem, ainda, alt.er-ar- a 

inst.abilidade, como mut.aç<5es de pont.o ou out.r-as aber-r-aç<:ses 

cromossOmicas. Depois de ir-radiação com luz ult.ra-violet.a, 

dois variant.es f"oram isolados por AZEVEDO (1975). Um deles 

devido a uma nova t.ranslocação envolvendo os grupos de 

ligação V e VIII, apresent.ou um aument.o da est.abilidade e o 

secundo, um aument.o da inst.abilidade devido a um f"at.ol" 

recessi vo <st.f" 1) localizado no Crupo de ligação VIII. 

Uma sit.uação similar já t.inha sido 

encont.rada pOl" LEE e NGA (1974), onde uma linhagem com 

duplicação no grupo de ligação I e uma t.l"anslocação 

(VI-VIII), possivelment.e com um pequeno segment.o do 

cl"omossomo 

pont.o do 

est.abilidade 

VI em duplicat.a, foi ext.l"emament.e est.ável. O 

grupo de ligação VIII pela 

most.l"ou-se semi-dominant.e 

l"esponsável 

em diplóides com a 

lin.hacem "mast.el"", enquant.o que o f"at.ol" st.f" foi :recessivo. 
-1 

O alelo uvsE que det.el"mina sensibilidade à 

luz ult.ra-violet.a, diminui a frequéncia de crossing-ovel" 

mit.6t.ico int.ragênico, aument.ando a inst.abilidade de 

linhacens Dp<I,ID e Dp(III"VIII). O aIelo uvsS, que ---
aument.a a frequência de crossinc-over mit.6t.ico int.ragénico 

1'"oi e:fet.ivo soment.e com a Dp<I,Il), aument.ando a :frequência 

de crosstnc-over mit.6t.ico ent.re os cromossomos homólogos do 

segment.o I, ambos os casos sueeriram :falhas no sist.ema de 

l"eparo <BURR, 1982). 

Out.r-o gene descrit.o por PIZZlRANI-KLElNER e 

AZEVEDO <1986b), o bncA causa redução da instabilidade em 

linhacens com duplicação e em diplóides, sugerindo ser est.e 

l"esponsável por um pl"ocesso de est.abilização. A presença do 
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cene bncA produz conidios binucleados e t.rinucleados, •• ndo 

ext.remament.e influenciado pela t.emperat.ura, podendo est.ar 

envolvidos component.es t.ermossensiveis no processo de 

migração de núcleos para os est.ericmas (PIZZIRANI-KLEINER e 

.... ZEVEDO. 1986a). 

A prot.oplast.ização provoca um aument.o no 

número de set.ores det.eriorados nas colônias da linhat;em A 

que Coram submet.idas a essa t.écnica, embora as 

caract.eríst.icas 

(QUEIROZ, 1988). 

dos det.eriorados não pareceram diCerir 

!: int.eressant.e 

que alt.eram a geral, Cat.ores 

mi t.6t.ica ou 

linhacens com 

reparo do DNA 

duplicação. O que 

mit.6t.ica de A. inst.abilidade 

dest.acar que, de maneira 

Crequência de recombinação 

alt.eram a inst.abilidade de 

era de se esperar já que a 

nidulans est.á int.imament.e 

liCada a processos que os envolvem. como permuta desicual 

ent.re cromát.ldes irmãs, novas duplicações em t.andem e at.é 

t.ransposição de part.e ou t.odo mat.erial ext.ra para out.ro 

sit.io do pnoma como descrit.o por NGA e ROPER (1968 e 

1969) e AZEVEDO e ROPER (1970). 

2.5. Os element.os móveis de McClint.ock e a inst.abilidade 

de A. nidulans 

e KARP 

Na fase inicial de seu t.rabalho, segundo JONES 

(1985) McCLINTOCK (1951> est.ava int.eressada no 

comportament.o mi t.6t.ico dos cromossomos com uma única quebra 

t.erminal. Est.as quebras. no ent.ant.o, geralment.e causavam 

deficiências de mat.erial cenét.ico, levando à inviabilidade 

dos gamet.as, part.icularment.e dos camet.as masculinos. Para 

t.ranspor est.e obst.áculo, ela obt.eve um cromossomo 9 com 

quebras t.erminais C·st.icky end"), sem perda de qualquer ,;ene. 

Durant.e as duas meioses que ocorrem ao lonco do 
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desenvolviment.o do f:rão de p6len, est.as quebras cromossOmicas 

dão inicio ao ciclo de quebra-f"usão-pont.e cromat.ldico. Quando 

as cromát.ides duplicam-se para a primeira mit.ose, 

t.erminais das cromát.ides irmãs se fundem, e na 

mit.ose a pont.e é for~ ent.re os dois cent.rOmeros. 

as quebras 

anáCase da 

Como os cromossomos irmãos movem-se, est.a 

pont.e é quebrada. com cada um deles levando uma nova quebra 

t.erminal. Est.e ent.ão repet.e o ciclo na secunda mi t.ose do Crão 

de p6len, que quando maduro carref:a em seus núcleos 

cerminat.ivos, um cromossomo 9 int.act.o e out.ro com uma quebra 

t.erminal. Durant.e a fert.ilização, um vai no núcleo dipl6ide 

do zicot.o e o out.ro para o núcleo t.ripl6ide do endosperma. No 

zicot.o ocorre a cicat.rização das quebras e no endosperma o 

ciclo cont.inua. A ocorrência do ciclo de quebra-f"usão-pont.e 

pode ser monit.orada cenet.icament.e pelo uso de marcadores, 

ref"let.indo-se na varie Cação dos Crãos, pois est.avam 

envolvidos cenes para cor e produção de amido. Out.ro ciclo 

mais complexo descrit.o por McCLINTOCK (1951) foi o de 

quebra-fusão-pont.e cromossômico. 

Em 1944. ela fez cruzament.os ent.re· as plant.as 

que apresent.avam quebras t.e:rminais no cromossomo 9. Os 

embriões de 677 Crãos que re~t.aram dest.es cruzament.os 

so:f'reram o ciclo de quebra-:f'usão-pont.e, mani:f'est.ando evident.e 

inst.abilidade cenét.ica. Desses 677 Crãos, apenas 383 formaram 

plant.as maduras, sendo que ent.re as sobrevivent.es, várias 

apresent.aram sinais de rearranjos cromossômicos, t.ais como 

t.ranslocações, inversões, duplicações, deficiências e fusão 

de "knobs". O rearranjo est.rut.ural envolveu out.ros 

cromossomos que não o 9. Foi observado ainda, uma explosão de 

Cenes mut.ados, sendo 32 mutaçaes est.áveis e várias out.ras 

mut.ações inst.áveis. Uma dessas mut.ações inst.áveis apareceu na 

forma de alguns Crãos varief:ados na espica de uma plant.a, 

essa variecação era de um novo t.ipo, não esperado. 

A plant.a em questão t.inha sido aut.opolinizada 

depois de desenvolvida do f:rão da espica "eart.hquare" (que 
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apresent.ava quebra t.erminal), e nenhuma quebra t.erminal 

est.ava present.e na ocasião da f"ert.ilização. A variecac:;ão 

t.inha f"orma de pont.os escuros num cont.eúdo sem cor, parecendo 

que a plant.a era het.erozico'La para o 31elo dominant.e CI 

(inibição da cor), e o 31elo para aleurona "purple" (C) era 

recessivo. Os pont.os f"oram de t.amanho e nÚJnerQ regular. como 
I se C f"osse removido do endosperma numa t.axa ~ em um t.empo y 

do desenvolviment.o. Ela s~eriu que várias f"ormas de quebras 

cont.roladas f"ossem assumindo locais def'inidos. o que 

represen'Lava um novo f"enOmeno cenét.ico. 

A f'im de invest.igar est.a nova forma de 

variegação, devido inst.abilidade do locus ela 

cult.ivou os grãos com os pont.os "purple" e ut.ilizou as 

plant.as assim obt.idas em vários cruzament.os a f"im de obt.er 

est.oques com marcas adicionais no cromossomo 9S. 

Nes1..es cruzament.os ~o haviam quebras 

t.erminais present.es nos cromossomos, mas a variegação 

permaneceu soment.e com um t.ipo de set.or. Quando ela analisou 

o paquit.eno na meiose, viu que as quebras est.avam localizadas 

no braço curt.o do cromossomo 9, envolvendo soment.e um dos 

pares de homólogos, e sempre no mesmo sit.io, na junção das 

regiê5es de het.ero e eucromat.ina, como um sit.io part.icular de 

quebra que ela chamou de "dissociação" (Ds), mapeando sua 

posição cit.ológica. 

O primeiro indicio de cont.role sobre a 

expressão de Ds veio da descobert.a de grãos sem qualquer 

variegação 

Analisando 

em 

a 

plan1..as 

procênie 

que 

de 

eram esperadas quebras em 

um cruzament.o O" Cl~DsDs 

Ds. 

e 

CCdsds, soment.e met.ade dos grãos eram variegados e a out.ra 

met.ade most.rou f"enót.ipo dominant.e ~. onde se esperaria t.oda 

a progênie het.erozigot.a com grãos variegados. Ela ent.ão 

suceriu a presença de fat.ores het.erozico1..os que segregavam 

como uma unidade mendeliana e que eram necessários para a 

quebra de Os. Est.e Ca1..or f"01 chamado de a1..l vador ou element.o 

Ac, e é herdado independent.ement.e de Ds. 
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Con1.inuando os es1.udos p um event.o não esperado 

ocorreu no locus g, al1.erando-o para uma nova f"orma mut.ável, 
m-t 

C " marcando a descober1.a de 1.ransposição. Assim a 

a1.ividade do Ds não era necessariamen1.e causar quebras 

cromossômicas. Out.ros 10ci mu1.áveis f"o:ram descobert.os por 
m-Z m-t m-Z 

ela: c ,w , bz . 

O element.o Ds era en1.ão p um element.o móvel, 

que McCLINTOCK <1951> de1.ect.ou seu moviment.o para novas 

locallzaç(5es. Da mesma f"o:rma que Ds. Ac inicialmen1.e não 

apresent..ava posição conhecida. pois não es1.ava licada a 

qualquer ma:rca do c:romossomo 9, e os ou1.ros c:romossomos não 

t.inham t.an1.as ma:rcas; num cruzamen1.o. even1.ua1ment.e ele 

apareceu no c:romossomo 9 a 20 unidades do 10cus~. sendo 

mais t.arde mapeado em out.ros locais do 9S. 

Es1.es f"o:ram os p:rimei:ros elemen1.os móveis 

descri1.os e que. sem dúvida nenhuma. a quan1.idade de 

experimen1.os. assim como a capacidade de in1.erp:re1.ação dos 

result.ados de Bárbara McClin1.ock mereceu. apesar de t.arde. 

o prêmio Nobel. 

De manei:ra geral, elemen1.os 1.:ransponi veis 

exis1.em nos genomas de 1.odos os o:rganismos. mas norma.lmen1.e 

na 

que 

f"orma cript.ica. 

o ciclo de 

No caso dos elemen1.os Ac 

quebra-f"usão-pon1.e iniciado 

e Ds. parece 

liberou os 

element.os de seu est.ado quiescent.e den1.:ro de uma região de 

he1.erocroma1.ina. Os rear:ranjos c:romossOmicos induzidos pelo 

ciclo levou os elemen1.os à f"orma a1.iva <JONES e KARP,1985). 

Nes1.e cont.ext.o, iden1.if"icam-se as 

caract.erist.icas comuns ent.:re a inst.abilidade gené1.ica dos 

element.os de McClin1.ock e a inst.abilidade do A. nidulan.s. 

AZEVEDO (1972) mos1.:ra um possivel modelo para 1.ransposicão de 

ma1.erial cené1.ico de um cromossomo para ou1.:ro. ci1.ando que 

es1.e lembra casos de in1.egração de epissomos em bact.érias. Os 

rearranjos provocados pelas quebras que oco:rrem 1.ant.o nos 

cromossomos envolvidos como nos não envolvidos no event.o; as 

mu1.açi5es est.áveis e ins1.áveis, bem como as dif"eren1.es 
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localizações dos element.os Ac e Ds. apresent.am semelhanças 

com os rearranjos provocados pela duplicação na linhacem de 

NGA e ROPER (1968) ou com as mut.açtses encont.radas por BALL 

(1966, 1967) ou ainda com as diferent.es localizaç~es dos 

variant.es det.eriorados de AZEVEDO e ROPER (1970) e AZEVEDO 

(1971). Enf'im. os event.os envolvendo os element.os de 

McClint.oc.k são de muit.as formas semelhant.e à inst.abilidade 

mit.6t.ica de A. nidulans. com a vant.acem de que os set.ores, 

que são amost.ras dessa inst.abilidade, podem ser isolados e 

analisados ~enet.icament.e , o que não acont.ecia com os 

pi~ment.os dos f:rãos de milho. De um modo f:eral, em t.odos os 

organismos est.udados que apresent.am . esses element.os 

t.ransponiveis, aberraç3es cromossômicas são de ocorrência 

frequent.e, principalment.e em leveduras e Drosophila. 

Out.ro fat.o que sucere que a inst.abilidade de 

A. nidulans deve ser provocada por element.os t.ransponiveis 

foi o isolament.o e caract.erização do primeiro element.o 

t.ransponivel de H. crassa (J(lNSEY e HELBER, 1989), numa 

linhagem que apresent.a caract.eríst.icas semelhant.es às das 

linhagens A e B de out.ras com duplica.ç<5es est.udadas em A. 

nidulans. Em Heurospora, os rearranjos eram det.ect.ados como 

est.erilidade e escape das "Dark ~ars" na linhagem 

Dp{IL;II~H4250 e em AspergilluS' como set.ores nas colônias de 

linhagens com duplicaç3es. 

~, 

est.udos 

port.ant.o. curioso observar que em A. 

nidulans. 

despert.ado 

moleculares a esse respeit.o não t.êm 

que int.eresse dos pesquisadores. Um fungo 

apresent.a uma genét.ica básica fundament.ada, iniciada na 

década de 50 com ROPER (1952). PONTECORVO et alii (1953, 

1954), PONTECORVO e KÃFER (1958) com ciclos sexual e 

parassexual definidos, que apresent.am uma das mais didát.icas 

análises ~enét.icas de secrecant.es. pela presença de 

marcadores para cor em algumas de suas linhagens e que é 

ut.ilizado como modelo em uma série de t.écnicas avançadas, 

t.ais como a obt.enção, receneração e fusão de prot.oplast.os, 
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além de t.rabalhos com clonac;em e t.ransf"ormação cenét.ica. 

Também foram ut.iltzados como modelo para melhorament.o de 

microrcanismos, via mut.ação, recombinação clássica e f"usão de 

prot.oplast.os como cit..ado por BALL (1984). Recent.ement.e, BRODY 

e CARBON <1989), obt.iveram seis bandas em cal at.ravés de 

t.écnicas elet.rof"orét.icas consecuindo, dest.e modo, separar os 

cromossomos de A. n'idulans, sendo que duas bandas cont.inham 

dois cromossomos cada uma. AZEVEDO et alii (1983), at.ravés 

das curvas de sobrevivência aos mut.acênicos 

et.i1-met.ano-sulfonat.o e ácido nit.roso, t.ent.aram det.erminar o 

t.amanho dos cromossomos desse f"unco e encont.raram result.ados 

próximos para seis dos oit.o crupos de liCação. 

Essas. ent.re t.ant.as linhas de pesquisa, 

conduzidas pelos pesquisadores das mais diversas áreas. não 

explicam a defasagem em relação a out.ros orcanismos na 

det.ecção de element.os t.ransponiveis at.ravés de t.écnicas 

moleculares. 
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3. MATERIAL E Mt:TODOS 

3.1. Linhas-na 

a) Linh.acem MSE ("M.ast.er St.rain EU) cont.endo 
-

marcadores cenét.icos em t.odos os oit.o crupos de liCação 

(McCULLY 8: FORBES~ 1965) (FiCura 1). 

GRUPOS DE LIGAÇÃO 

I 

11 

111 

IV 

V 

VI 
o 

VII 

VIII 
o 

o Cent.rOmero 

MARCADORES GENeTICOS 

suA adE vA adE 
--i. ---z o ---;-z --2 o , I , 
--~-------o----~--------~------

wA --r ------~-~-----o----------------________ __ 
~!A1. 

------~I~--o----------------------
2yroA 

I 4 
--------------o------~---------________ __ 

CacA --ao a ____________________ o _____ t~ ____ __ 
sB 

P 
nicB -----" 

---o----------------------~I--__ _ 
riboB ---;----z 

I 

FiCura 1. Marcadores cenét.icos da linhacem 

MSE de Asper~illus nidulans. 



b) Linhacem A, que apresent,a uma duplicação 

cromossOmica do Crupo de liCação I, t.ranslocada para o 

crupo de licação II (NGA 8: ROPER~ 1968) (Fi cura 2). 

GRUPOS DE LIGAÇÃO MARCADORES GEN~TICOS 

eroA eabaA ~ + + 
I 1 I 

<S 
I I o 

wA + adE biA 
_ , 3 rO --1 

II I 

o Ce n t,rómero 

Figura 2. Marcadores genét,icos da linhacem A 

de Asper~i llus nidu lans. 

c) Linhagem eroA , eabaA , vA. 
1 <S --z 



MARCADOR 

adE --zo 
biA ---1 

facA ---aoa 

nicB 
---8 

pabaA 
<S 

proA 
s 

p'yroA 4 

riboB ----z 
sB 
-3 

suA adE 
--1 --zo 

YAz 

wA 
-3 

FENõTIPO 

requisit.o 'para adenina 

requisit.o para biot.ina 
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incapaz de crescer em meio cont.endo 

acet.at.o como única f"ont.e de carbono 

incapaz de crescer em meio cont.endo 

galact.ose como única f"ont.e de carbono 

requisít.o para ácido nicot.inico 

requisit.o para ácido p- ami nobenz6ico 

requisit.o para prol ina 

requisit.o para piriQoxina 

requisit.o para ribof" I avi na 

requisit.o para t.iossulfat.o 

supressor do mut.ant.e adE --zo 
conidios amarelos 

conidios bran cos 

Figura 3. Marcadores genét.i cos e fen6t.ipos 

dos mut.ant.es ut.ilizados. 

Est.as linhacens são originárias do 

Depart.ament.o de Biologia Molecular e Biot.ecnologia~ Seção 

de Genét.ica da Universidade de Shef"f"ield, Inglat.erra. 



3.2. Meios de cult.\D"a e soluções 

3.2.1. Meio minimo {PONTECORVO et alii~ 1953> 

NaN0
3 

KH
2

P0
4 

KCl 

MCS0407H20 

FeS04 
znS°4 
Glicose 

Ácar 

Água dest.ilada 

6~00g 

1,50g 

0~50C 

O, 50 C 

t.raços 

t.raços 

10,OOC 

15 ~OOC 

1000,OOml 

° pH foi ajust.ado para 6,8 com NaOH iN. 
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3.2.2. Meio complet.o modi:Cicado {AZEVEDO 8: COSTA~ 1973> 

Meio mínimo acrescido de: 

Pept.ona 

Caseina hidrolisada 

Ext.rat.o de leveduras 

Solução de vi t.aminas 

2,OOC 

1,50C 

O,50g 

1,OOml 

° pH foi ajustado para 6,8 com NaOH iN. 

3.2.3. Meio minimo-calact.ose {ROBERTS, 1959> 

No meio núnimo {it.em 3.2.1>, a clicose foi 

subst.it.uida por iCual quant.idade de calact.ose. 



3.2.4. Meio de acet.at.o de amOnio (APIRION~ 1962) 

Acet.a~o de amOnio 

KH
2
P04 

NaCl 

M"S04· 7H20 
FeS02 
znS°4 
ÁCar 

Á"ua des~i1ada 

12 ~OOC 

3 ~OO .. 

2,OOe 

0,50" 

t.raços 

t.raços 

12,OOe 

1000 ~OOml 

° pH foi ajus~ado para 6,1 com NaOH iN. 

3.2.5. Meio complet.o l1qu:l.do 
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Preparado segundo o it.em 3.2.2, sem a adição de 

ágar. 

3.2.6. Meio _rumo liquido .ais 2" de _io complet.o 

Preparado segundo o i~em 3.2.2, sem o á4;ar, 

acrescido de 2% de meio complet.o liquido. 

3.2.7. Meio complet.o duas vezes concent.rado 

Preparado segundo o 1~em 3.2.2, t.endo o 

volume de água des~ilada reduzido à met.ade. 



3.2.8. Solução de vi t.aminas 

Ácido nicot.lnico 

Ácido p-aminobenz6ico 

Biot.ina 

Piridoxina 

100,00me 

10,OOme 

O,20me 

50,OOme 

RiboC 1 avi na 100,OOmg 

Tiamina 50,OOme 

Ácua dest.i lada est.erilizada 100,00ml 
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A solução Coi mant.ida em banho-maria por 15 

minut.os para est.erilização e est.ocada em reCrieerador em 

Crasco escuro. 

3.2.9. Solução '"Tween" 80 

Tween 80 

Áeua dest.ilada 

O,10rnl 

100,OOrnl 

cont.endo 

A solução Coi dist.ribuída em t.ubos de ensaio 

2,5m1 cada um, aut.oclavada e est.ocada em 

reCrieerador. 

3.2.10. Solução salina 

NaCl 

Af:ua dest.ilada 

A solução 

cont.endo 9,0m1 cada 

reCrieerador. 

Coi 

8,50e 
1000,OOrnl 

dist.ribuída em Crascos 

aut.oclavada e est.ocada em 
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3.2.11. Solução de benlat.. <met.U-but.l1-carbamoH-2-

benzimedazole carbamat.o> (HASTIE. 1970) 

Benlat.e (50% benomil) 20.00mc 

Ác-ua dest.i lada est.erilizada 10,OOml 

O benIat.e foi dissolvido em uma cot.a de 

acet.ona. Após a mist.ura. a solução foi mant.ida por 15 

minut.os em banho-maria para est.erilização. 

3.2.12. Suplement.os adicionados ao meio mínimo 

As soluçaes est.oque de suplement.os para meio 

mínimo foram feit.as adicionando-se cada um deles em ácua 

dest.ilada est.erilizada. A secuir. foram colocadas em 

banho-maria por 15 minut.os pará--est.erillzação e conservadas 

em refricerador. 

Solução est.oque 

Adenina 

Ácido nicot.1nico 

Ácido p-aminobenzóico 

Biot.ina 

Met.ionina 

Piridoxina 

Prolina 

Riboflavina 

Tiossulfat.o de sódio 

500 .00rtlf; 

10.00rtlf; 

5,OOrtlf; 

4.00rtlf; 

l,OOC 

5,OOrtlf; 

1,OOC 

10,OOrtlf; 

2.00C 

Concent.ração final no 
meio de cult.ura 

25.00,uC/ml 

O,50,uc/ml 

O,25,uC-/ml 

O,20,uC-/ml 

50,OO,uc/ml 

O.25,uC/ml 

50.00,uc/ml 

O.50,uc/ml 

100.00,uc/ml 



3.2.13. Tampão 1"os1"at.o pH 5~ {O~M} 

NaH2
P04 

Água dest.ilada 

Água dest.ilada 

Solução A: 

Solução B: 

24,00g 

10DO,00rnl 

35,60g 

1DOO,00rnl 
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Foram mist.urados 920rnl da solução A com 80m! 

da solução B. A solução foi aut.oclavada para est.erilização. 

3.2.14. Tampão fosfat.o O~02M 

A solução de t.ampão fosfat.o 0,2M CpH 5,8) 

foi diluída dez vezes com água dest.ilada. 

3.2.15. Solução de Giemsa 

glicerina a 

Diluiu-se uma part.e de Giemsa em 66 part.es de 
o 

60 C. Após o resfriarnent.o, foram acrescent.ados 

66 part.es de met.anol e a solução foi conservada à 

t.emperat.ura ambient.e. 

3.2.16. Solução de HCI 1N 

HCI concent.rado 

Água dest. i 1 ada 

82,50rnl 

1000,OOrnl 

A solução foi conservada em frasco escuro. 
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3.2.17. Solução de KCl 1,2M 

Foram dissolvidos 89,40,; de KCI em 350m! de 

solução A <1t.em 3.2.13). A solução foi aquecida at.é o KCl 

ser t.ot.alment.e dissolvido. Adicionou-se, ent.ão, a solução B 

<1t.em 3.2.13) at.é at.ingir pH 5,8. Complet.ou-se o volume 

para 1000m! com t.ampão fosfat.o 0,2M (pH 5,8). A solução foi 

aut.oclavada e conservada em refrigerador. 

3.2.18. Solução de KCl O,.6M 

A solução de <1t.em 3.2.17) foi 

diluída com t.ampão IosIat.o 0,2M est.erilizado <1t.em 3.2.13) 

na proporção de um volume de KCI 1,2M para um volume de 

t.ampão IosIat.o 0,2M (pH 5,8). A solução Ioi conservada em 

refrigerador. 

3.2.19. Solução de enzimas 

··Celulase CP" (JOHN ti: STURGES, 

SELBY YORSHlRE,UK) 

"Novozyn 234" (NOVO INDúSTRIA DENMARJ() 

KCI O, 6,M em t.ampão IosIat.o pH 5,8 

2,5mg 

A mist.ura llt.ica foi preparada no moment.o do 

uso. 



3.2.20. Solução de Poliet.llenoclicol <PEG> 30X 

CaC1
2 

(O, 1M) 

Água dest.i I ada 

Gl icina (0,5M) 

ÁCua dest.ilada 

Solução A: 

Solução B: 

0,375.: 

10,OOOm! 
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Foram colocados 10m! de solução A em 10m! de 

solução B e o pH corricido para 8,0 com NaOH 4%. 

Adicionou-se. ent.ão, PEG 6000 na concent.ração f"inal de 30%. 

A solução f"inal f"oi aut.oclavada e conservada em 

ref"rigerador. 

3.2.21. So 1 ução est.oque de Acril amida (30" acrila-

mida. 0.8" N .N· -met.ileno-bis-acrilamida) 

Acrilamida 

Bis-acr i lamida 

ÁCua dest.i lada 

ref"rigerador. 

A solução foi f"ilt.rada 

75,OOg 

2,OOg 

250.00ml 

e est.ocada 

3.2.22. Tampão do cal separador <pH 8,9> 

em 

45,75.: de t.ris-base f"oram dissolvidas em 

60m! de ácua dest.ilada. Ajust.ou-se o pH para 8,9 com HCI 

1N. O volume f"oi complet.ado para 100m! com ácua dest.ilada. 

A solução 1"oi f"ilt.rada e armazenada à t.emperat.ura ambient.e. 
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3.2.23. Tampão do Ce1 empilhador (pH 6.8> 

Foram dissolvidas 4,475" de t.ris-base em 

6Clml de ácua dest.ilada. Acert.ou-se o pH para 6,8 com HCI 

iN. O volume foi complet.ado para 100ml com ácua dest.ilada. 

A solução foi mant.ida à t.emperat.ura ambient.e. 

3.2.24. Tampão do t.anque ou elet.r61it.o (pH 8~9> 

Tris-base 

Glicina 

63,20," 

39,90" 

O volume foi complet.ado com ácua dest.ilada 

para 1000ml, filt.rado e armazenado em refricerador. No 

moment.o do uso, foi diluído: 100ml de t.ampão para 900ml de 

ácua dest.ilada. 

3.2.25. Tampão da amost.ra 

Glicerol 

Tampão do Cel empilhador 

Azul bromof"enol 

5,00ml 

2,50ml 

2,50ml 

Ácua dest. i lada 25,00ml 

A solução 1""oi armazenada a -20°C. 



3.2.26. Fixador "álcool C.l wash" 

ÁC 1 do acét.1co 

Gltcarol 

ÁCua dest.1lada 

Et.anol 

400,00ml 

200,OOml 

SOO pOOm1 

1000,00ml 

4!3 

Os it.ens 1"oram mist.urados soment.e no moment.o 

do uso. 

3.2.27. Preparação do Cel 

3.2.27.1. Oel separador a 1~ 

Tampão do Ce I se parador (1 t.em 3.2.22) 

Acrilamida (1t.em 3.2.21) 

Ácua dest.i lada 

Persul1"at.o de amônia a 10% 

TEMED 

1 p500ml 

5,OOOml 

8,400ml 

0,1125ml 

0,0050ml 

Os i t.ens 1"oram mist.urados sob aci t.ação e 

após adicionado o TEMED, a solução 1"oi imediat.ament.e 

vert.ida na placa, pois a polimerização é rápida. 

3.2.27.2. Oel empilhador a 4" 

Tampão do cel empilhador (1t.em 3.2.25) 

Acrilamida (it.em 3.2.21) 

Ácua rlast.i lada 

Persul1"at.o de amônio a 10% 

TEMED 

O,7500ml 

1,OOOOml 

5,7000ml 

0,0560ml 

O,OO7Sml 
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A solução Coi preparada sob acit.ação e. após 

a adição do TEMED. Coi imediat.ament.e vert.ida na placa. 

3.2.28. Coloração do Cel 

3.2.28.1. Est.erase 

1970) 

Subst.rat.os; 

CEST> (SHA W 8: PRASAD. 

a-naCt.il acet.at.o 1% em solução aquosa de acet.ona 50% 

(1-naCt.il acet.at.o 1% em solução aquosa de acet.ona 50% 

As soluções Coram mant.idas em reCrigerador. 

Corant.es: 

"Fast. Bl ue RR" 50,OOmc 

Tris-HCl O .5M pH-7.1 5.00ml 

a-naCt.i I ace t. at.o O.75ml 

/J-naCt.il acet.at.o 0.75ml 

ÁCua desti lada 43,50ml 

o corant.e foi preparado na hora do uso. 

3.3. Placas de Análise Genét.ica 

Para análise cenét.ica das colônias, 

ut.ilizou-se placas de Pet.ri com meio complet.o , meio mínimo, 

meio mínimo suplement.ado de t.odos os requis! t.os 

nut.ricionais envolvidos no cruzament.o e meio mínimo mais 

t.odos os requisi t.os. excet.o aquele sob análise. 

Ut.ilizou-se, t.ambém, placas com meio mínimo de Calact.ose e 

acet.at.o de amOnio, 

suplementou-se com 

sendo 

t.odos 

que 

os 

em ambos os casos 

requisit.os nut.ricionais 
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envolvidos no cruzament.o. 

3.4. Placas de Receneração de Prot.oplast.o. 

No caso de obt.enção de prot.oplast.os Coi 

ut.Uizado o meio complet.o duas vezes concent.rado adicionado 

de solução est.abilizadora <KCl 1~2M em t.ampão f"osCat.o pH 

5~8). na proporção 1:1. 

Para receneração dos prot.oplast.os 

provenient.es de Cusão. ao meio mínimo duas vezes 

concent.rado Coi adicionado solução est.abilizadora <KCl 1.2M 

em t.ampão f"osCat.o pH 5,8>, na proporção 1:1. 

3.5. Uso de palit.os para t.ransCeréncia de colônias 

Foram ut.ilizados palit.os roliços 

est.erilizados para t.ransCerir conidios no caso de 

inoculação por pont.o. 

3.6. Est.erilização e inoculação 

Os meios de cult.ura e as soluções ut.ilizadas 

Coram es"t.erilizados em aut.oclave a 120°C por vint.e minut.os. 

A t.emperat.ura de incubação f"oi de 37° C. 
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3.7. Iso lament.o de set.ores 

linhagem A 

det.eriorados originados da 

A linhaf;em nA" 1""01 inoculada no cent.ro de 

uma placa de Pet.ri contendo meio completo. Após oito dias 

de incubação a 370C~ foi feit.a a contagem dos setores 

melhorados, deteriorados e het.erocariót.icos originados a 

part.lr da linhaf;em "A". 

Os set.ores deteriorados foram isolados em 

placa de Petri contendo meio completo, inoculados a 37°C 

por oito dias. 

3.8. Técnicas de Análise Genét.ica 

3.8.1. Obt.enção dos het.erocários 

Conidios das duas linhagens, MSE e um dos 

deteriorados obt.idos, que apresent.avam complementação para 

marcas auxot.róficas, foram transferidos para tubos de 

ensaio contendo 3,Om! de meio m1nimo liquido mais 2% de 

meio completo liquido. 

Após três dias de i ub - 37°C, nc açao a as 

películas heterocarióticas formadas foram transferidas para 

meio m1nimo sólido e incubadas a 37
0

C por oito dias. 

3.8.2. Isolament.o de diplóides (ROPER. 1952) 

Conidios ret.irados do het.erocário obtido 

segundo o lt.em ant.erior foram suspensos em solução t.ween 
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80~ af"im de obt.er cerca de 10
7 

conidios por mililit.ro. 

Est.a suspensão :foi semeada em placas de 

Pet.ri cont.endo meio m1nimo~ as quais :foram incubadas a 37°C 

por t.rês dias. 

Os conidios colet.ados e semeados em meio 

mínimo permi t.iram soment.e cerminação de diplóides 

procedent.es de fusão de núcleos haplóides complement.ares. 

Os crit.érios ut.ilizados para o 

reconheciment.o dos diplóides :foram: a)capacidade de crescer 

em meio mínimo; b)cor da colônia; c)t.amanho do corumo.' O 

diâmet.ro dos conidios :foi obt.ido at.ravés de ocular 

micromét.rica em microscópio ópt.ico, observando-se a 

suspensão de conidíos em solução t.ween 80 em lâmina e 

lam1nula. 

3.8.3. Análise mi t.ót.ica 

A análise mit.ót.ica :foi feit.a at.ravés do 

ciclo parassexual. Os conidíos díplóides foram inoculados 

(quat.ro inóculos por placa) em meio complet.o mais solução 

benlat.e na concent.ração final de 0,5~g/ml (produt.o at.ivo) e 

° incubados a 37 C por oit.o dias. 

Est.a subst.ância inibe o cresciment.o do 

diplóide e, assim seleciona os set.ores haplóides~ os quais 

foram isolados em uma placa mest.ra (26 pont.os) cont.endo 

meio complet.o. 

mest.ra :foi 

Após t.rês dias de incubação 

t.ransferida com auxilio de 

° a 37 C, a placa 

um replicador 

mult.ifio (AZEVEDO et alii, 1976) para placas de análise 

genét.ica <it.em 3.3). As leit.uras foram feit.as com 12, 24 e 

48 horas de incubação a 37°C. 
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3.8.4. Análise _i6t.ica 

A análise mei6t.ica f"oi f"eit.a de acordo com a 

met.odoloCia descrit.a por PONTECORVO et alii (1953), 

ut.ilizando a ocorrência do ciclo sexual. 

o het.erocário preparado secundo o 1t.em 

3.8.1., f"oi t.ransf"erido para meio minimo em placa de ?et.ri 

vedada com f"it.a adesiva, que f"avorece a f"ormação de 

cleist.ot.écios ap6s oit.o dias de incubação a 37°C. 

A secuir , os set.ores het.erocari6t.icos 

f"ormados f"oram observados em microsc6pio est.ereosc6pico 

para verif"icar a presença dos corpos de f"rut.if"icação. 

Selecionou-se, ent.ão. t.rês dos maiores cleist.ot.écios de 

cada cruzament.o, que f"oram colocados em meio mínimo para 

ret.irada das células aderent.es. 

Cada cleist.ot.écio f"oi t.ransf"erido para a 

parede de um t.ubo de ensaio cont.endo t.ween 80 e esmacados 

com o auxilio de uma pipet.a. Com a mesma pipet.a ut.ilizada 

para o esmacament.o, as paredes do t.ubo f"oram lavadas 

suspendendo, dest.e modo, os asc6sporos na solução t.ween. 

De cada suspensão, ap6s uma diluição em 

solução f"oi semeado O,1ml 

complet.o. Ap6s dois dias de incubação 

em placa com meio 
o a 37 C, selecionou-se 

os cleist.ot.écios híbridos, um de cada cruzament.o, e ainda 

est.imou-se qual seria a melhor diluição para a obt.enção de 

uma média de 90 colônias por placa. Novament.e, ent.ão, f"oi 

semeado e incubado a 370 C por t.rês dias. 

As colônias isoladas de cada cruzament.o 

f"oram t.ransf"eridas para quat.ro placas mest.ra (26 pont.os). 

com auxilio de palit.os roliços est.erilizados, na secuint.e 

disposição: duas placas de colônias normais, uma placa de 

colônias brancas, uma placa com 13 verdes e 13 amarelas e 

duas placas de colônias det.erioradas. Estas f"oram incubadas 
o por t.rés dias a 37 C. 



A par1.lr da placa mes1.ra e com auxilio de um 

replicador mul1.iCio, as colOnias secrecan1.es Coram 

replicadas para os diCeren1.es meios de análise (11.em 3.3>. 

As lei1.uras 1'oram 1'ei1.as após 24, 48 e 72 horas de 

incubação a 37°C. 

A1.ravés dos dados ob1.idos com a análise 

meió1.ica pode-se de1.erminar se ocorre liCação en1.re dois 

Zoei, u1.ilizando-se a Córmula: 

c -R x 100 
T 

onde: C -Crequência de recombinação; 

R =- número de colônias recombinan1.es; 

T = número 1.ot.al de colônias anal isadas. 

Para o cálculo do desvio padrão, u1.ilizou-se a 

1'órmula: 

Ii p ( 1 - P ) 
S' = 

N 

onde: S' = desvio padrão; 

p -Crequência de colônias recombinan1.es; 

N =- número 1.ot.al de colônias ana Usadas . 

o 1.es1.e do r Coi aplicado para veri1'icar se 

os desvios na proporção de 1:1 para colônias normais e 

de1.erioradas ocorreram ao acaso. 

3.8.4.1. Segregação 81ft .. 10 complet.o 

est.abilizador osmót.ico 

Após ob1.enção dos cleis1.o1.écios híbridos 

como descrit.o no 11.em an1.erior, a suspensão 1'oi semeada em 

meio complet.o mais acen1.e est.abilizador KCI 1,2M em t.ampão 

1'osfa1.o 0,2M pH 5,8 na proporção de 1:1. Incubação a 37
0

C 



por t,rés dias. 

Todas as colOnias obt,idas f"oram t,ransf"eridas 

para quat.ro placas mest.ra por cruzament,o, cont.endo meio 
o 

complet,o, que f"oram incubadas por t.rés dias a 37 C. 

O meio com est.abilizador t.orna a colOnia 

det.eriorada uma f"enoc6pia da normal, e quando t.ransf"erida 

para meio complet.o adquire seu f"en6t.ipo caract.er1st.ico. Foi 

f"eit.a, ent.ão, a cont.a,:em de colônias normais e 

det.erioradas, para verif"icar a proporção de 1:1. O t.est.e r 
f"oi aplicado para comprovar se os desvios dest.a proporção 

ocorreram ao acaso. 

3.9. Testes de alelisJN.> 

Os variant.es det.eriorados obt.idos que 

apresent.avam seu det.erminant.e Cenét.ico de det.erioração 

localizados no mesmo grupo de liCação f"oram submet.idos à 

análise cenét.ica at.ravés do ciclo sexual para verif"icar se 

t.ais det.erminant.es são aIelos. 

Foi t.ambém utilizado o variant.e det.eriorado 

V9 (AZEVEDO e ROPER, 1970), cujo det.erminant.e est.á 

localizado no Crupo de liCação lII. 

Selecionou-se secregant.es det.eriorados de 

f"orma que cruzament.os f"ossem f"eit.os ent.re variant.es de 

auxot.rof"ias complement.ares, para a obt.enção do het.erocário 

(it.em 3.8.1). 

Secundo o it.em 3.8.4, as colOnias f"oram 

obt.idas e analisadas. Apenas colOnias det.erioradas seriam 

encont.radas se os det.erminant.es fossem aIelos. Caso 

cont.rário, observou-se a proporção ent.re colOnias normais e 

det,erioradas e JY.>de-se imerir se est,avam ligadas ou não. 
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3.10. Obt.enção e receneração de prot.oplast.os <HAML YN st 

a 1 i i, 1982) 

Conidios das linhacens A e MSE e dos 

variant.es det.eriorados crescidos em meio complet.o a 37°C 

por set.e a oit.o dias~ f"oram suspensos em solução t.ween 80, 
7 

de f"orma bem concent.rada <10 conidios/mn, e inoculados em 

f"rascos erlenmeyer cont.endo 50mi de meio complet.o liquido. 

Após 21 horas de incubação em ac1t.ador <180 

rpm) a 28° C, o micélio f'ormado para cada linhacem ou 

variant.e f"oi f"ilt.rado em f"ilt.ro Btichner com auxilio de 

bomba de vácuo e lavado com KCl O,6M <t.ampão f"osf"at.o O,2M) 

por duas vezes. 

A secuir, o micélio f"oi pesado e, para cada 

50 me, f"oi ut.ilizado 1ml de KCl O,6M <t.ampão f"osf"at.o 0,2M 

pH 5,8), cont.endo 5mg de enzima lit.ica <2,5mc de novozyn 

234 e 2,5mc de celuIase CP St.ur~es) <1t.em 3.2.19) <HAML YN 

et. ali i , 1982). 

Incubou-se novament.e em acit.ador <120 rpm, 

° 28 C) por t.rês horas para que ocorresse a di~est.ão lit.ica. 

Lo~o após, f"oram observados ao microscópio, em lâminas, a 

presença dos prot.opLast.os. 

O cont.eúdo dos frascos f"oi t.ransf"erido para 

t.ubos de cent.r1f"uga e cent.rif"ugados por 30 se~undos a 500 

rpm f"icando, ent.ão, o micélio ao f"undo e os prot.opIast.os no 

sobrenadant.e. Est.e f"oi colet.ado e novament.e cent.rif"~ado a 

3000 rpm por 15 minut.os. Os prot.oplast.os f"oram ao f'undo. O 

sobrenadant.e f"oi desprezado e o precipit.ado ressuspendido 

em KCl 0,6M em t.ampão f'osf"at.o O,2M <pH 5,8) e cent.rif"~ado 

<3000 rpm. 15 minut.os) por duas vezes, para remoção da 

enzima 11 t.ica. 

Os prot.opIast.os obt.idos f'oram ressuspendidos 

em KCl O,6M e cont.ados em câmara de Neubauer com auxilio de 

microscópio ópt.lco. 



Diluições adequadas Coram C.U.as e •• meadas 

("poor p1a~e") em meio comple~o mais solução est.abilizadora 

(1~em 3.4). A incubação Coi Cei~a a 37°0 por ~r •• dias. 

Em meio comple~o, s6 cresceram células que 

não são pro~oplas~os e que resist.iram à lise; em meio 

complet.o mais a solução est.abilizadora cresceram ~an~o 

est.as células quant.o os prot.oplast.os. A diCerença most.rou o 

número real de pro~oplast.os, com a porcen~acem de 

ref:eneração para as linhacens e variant.es ut.ilizados. 

3.11. Fusão de prot.oplast.os <PEBERDY. 1979) 

3.11.1. Obt.enção dos produtos de fusão 

A part.ir da suspensão de prot.opiast.os. 

obt.idos sef:undo o it.em ant.erior, t.ant.o para as linhacens A 

e MSE como para os variant.es de~eriorados. procedeu-se à 

fusão. 

Quant.idades iguais de prot.oplast.os para cada 

cruzament.o (nunca menos de 10<5 prot.oplast.os/mD Coram 

colocados em um ~ubo de cent.r1fuga e cent.rifucado a 3000rpm 

por dez minut.os. 

O precipi~ado assim ob~ido Coi ressuspendido 

em 1ml de solução do agent.e fusogênico polie~i1enoglicol 

(1~em 3.2.20.) pré-aquecido (30°0) por 10 minu~os em banho 

maria a 30°C. 

A seguir. Coram adicionados 5ml de solução 

est.abilizadora (.KCI 0,6M, ~ampão CosCa~o O,2M pH 5,8) e 

cen~rifugado (3000rpm por dez minu~os). Es~e procedimen~o 

foi repet.ido por duas vezes para a re~irada do PEG que é 

t,6xico aos prot.oplast.os. o precipi t.ado ent.ão foi 

ressuspendida em 5ml de solução est.abilizadora con~endo os 



prot.opIast.os 1nd1 viduais e a.lcuns f"undidos. 

A suspensão Coi semeada em meio minimo mais 

o aCent.e est.abilizador <it.em 3.4.), sem diluição e com uma 

diluição em solução est.abilizadora, e em meio complet.o mais 

est.abilizador <it.em 3.4.) após diluições apropriadas em 

solução est.abilizadora. 

Após t.rês a quat.ro dias de incubação a 37°C, 

os het.erocários Coram obt.idos, e a frequência de Cusão de 

prot.oplast.os Coi det.erminada como sendo: 

colônias desenvolvidas em MMKCl 
colÔnias desenvolvidas em MCKCl 

3.11.2. Isolament.o de diplóides 

A part.ir dos produt.os de Cusão 

het.erocariót.icos de cada cruzament.o, se,;undo o it.em 

ant.erior.. suspensões de conidios foram Ceit.as em solução 

t.ween 80. Após algumas diluições em solução salina, de 

forma que a suspensão Cique pouco concent.rada, semeaduras 

em meio minimo foram Ceit.as para a obt.enção dos diplóides 

depois de 4 dias de inoculação a 37°C. 

Os crit.érios para a verificação da diploidia 

foram os mesmos ut.ilizados no it.em 3.8.2. 

3.11.3. Análise mit.ót.1ca 

Foram isolados t.rês diplóides de cada 

cruzament.o e procedeu-se à análise mit.ót.ica como descrit.o 

no it.em 3.8.3. 



3.11.4. I.olament.o d. 

het.erocário 

hap16id •• 

Dos het.erocários obt.idos 

prot.oplast.os, para cada cruzament.o, 

56 

a part.tr do 

por fusão de 

conidios f'oram 

ret.irados e suspensos em solução t.ween 80. Ap6s a cont.acem 

dos conidios na câmara de Neubawer com microsc6pio ópt.ico, 

diluiçaes em solução salina foram f'eit.as para a obt.enção de 

uma média de 50 a 70 colônias por placa. A semeadura f'oi 

f'eit.a em meio m1nimo mais os requeriment.os da linhacem MSE 

<t.iossu.l:f"at.o de s6dio. riboflavina. piridoxina. ácido 

nicot.inico) mais adenina e biot.ina no sent.ido de obt.er um 

variant.e det.eriorado com as auxot.rofias da linhacem MSE. 

3.12. Ef"eit.o do banlat.e sobre os dip16idas 

Foi f'eit.o um ensaio para comparar o efeit.o 

do benlat.e na haploidização dos dipl6ides obt.idos pela 

met.odologia clássica e por f'usão de prot.oplast.os. 

Três dipl6ides isolados de cada mét.odo f'oram 

inoculados em placa de Pet.ri cont.endo meio complet.o mais 

solução benlat.e <it.em 3.2.1) na concentação f'inal de 

0,5I-lC/ml da set;uint.e maneira: quat.ro pont.os por placa em 

cinco placas para cada dipl6ide. num t.ot.al de 30 placas com 

120 colÔnias, sendo 60 de cada t.ipo de diplóide. 

Os cuidados necessários quant.o aos 

principios básicos da experiment.ação foram t.omados. como 

casualização das placas em relação ao meio de cult.ura. 

in6cu1o e dist.ribuição na est.uf'a. As 60 colônias 

funcionaram como repet.içaes de cada t.ipo de diplóide. 

Após oit.o dias de incubação a 37°C, f'oi 

feit.a a cont.acem dos set.ores. 



3.13. Técni ca de coloração de núcleos de prot.oplaat.oa 

(BORGES, 1987) 

Para a coloração, 1"oi 

precipit.ado obt.ido após t.rint.a seCundos de 

sist.ema l1t.ico <it.em 3.10). 

ut.ilizado o 

cent.i1"ucação do 

O mat..erial 1"oi cot.ejado em lâminas, que por 

quinze minut.os ficaram à t.emperat.ura ambient.e. Loco após, 

foi feit.a a fixação em met.anol absolut.o por cinco minut.os. 

Sem deixar secar, as lâminas 1"oram colocadas para hidrólise 

° ' em HCI iN a 56 C por dois minut.os. Procedeu-se à lavacem em 

át;ua corrent.e e át;ua dest.ilada. 

colocou-se uma 

Para a 

pel1cula 

coloração, 

de t.ampão 

sobre 

fosfat.o 

as lâminas 

pH 5,8) 

onde foram cot.ejados o corant..e 

as lâminas 1"oram lavadas em 

Giemsa. Após dois minut.os, 

ácua corrent.e, secas à 

t.emperat.ura ambient.e e mont.adas com ~nulas para a 

observação em microscópio ópt..ico. Foram cont.ados 200 

prot..oplast.os por linhagem ou variant.e. 

3.14. Técnicas Elet..roCorét.icas (PACCOLA-MElRELLES et 

ali i. 1988) 

3.14.1. Preparo das amost.ras 

o mat.erial a ser ensaiado foi inoculado em 

erlenmeyer cont.endo 50m! de meio complet.o e incubados por 

oit.o dias a 37°C. A pellcula de micélio 1"ormada na 

superficie do meio 1"oi lavada com áf;ua dest.ilada em filt.ro 

de Büchner e seco em papel de filt.ro. 

O micélio foi pesado e, para cada 3DOrne li 
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adicionou-se 1m.! do t.ampão do Cel empilhado r (lt.em 3.2.23>. 

Sempre em ceIo, o micél10 f'oi t.rit.urado em homoceneizador 

elét.rico. O ext.rat.o obt.ido f'oi conservado em r-e1"'ricer-ador-. 

em banho de ceIo, durant.e doze horas, para complet.ar a 

ext.ração. 

Post.eriorment.e, em cent.rlf'uca ref'ricerada, o 

ext.r-at.o f'oi cent.ri1"'ucado a 14000rpm por- 15 minut.os ,deixando 

assim, no sobr-enadant.e o ext.r-at.o prot.éico. 

3.14.2. Mont.acem das placas de elet.roCorese vert.ical 

A solução do Cel separador <lt.em 3.2.27.1> 

1"'oi vert.ida, com auxilio de uma ser-inca, ent.r-e as placas de 

vidro previament.e vedadas com ácar-ãeua 4%. A quant.idade de 

solução do cel separador f'oi calculada para at.incir 4,5cm 

da ext.remidade superior do cel. O rest.ant.e 1"'oi preenchido 

com ãeua dest.ilada, para que ocorra a polimerização 

uni1"'orme da borda superior- do cel, pois a acrilamida não 

polimeriza em presença de oxigênio. 

Uma vez polimerizado o Ce1, a água f'oi 

r-et.irada e o rest.ant.e da placa preenchido com solução do 

cel empilhador <lt.em 3.2.27.2> onde f'oi int.roduzido o pent.e 

para 1"'ormar as canalet.as. Após a polimerização do cel, o 

pent.e f'oi ret.irado. 

As placas de vidro f'or-am mont.adas na cuba de 

corrida, onde f'oi colocado o t.ampão do elet.r-611t.o <it.em 

3.2.24>. 



3.1.3. Ap 1 i cação daR amost.ras 

elet.roCore.e 

De cada amost.ra~ uma 

prot.éico (O ~5ml) f'oi mist.urado com uma 

amost.ra (1 t.em 3.2.25) <O ,5ml), sendo 

cada canalet.a do Cel com auxilio de 

• corrida da 

part.e do ext.rat.o 

part.e do t.ampão da 

aplicados 100J.ll em 

micropipet.as. Foram 

aplicadas a mesma amost.ra em duas c~et.as consecut.ivas do 

Cel que f'uncionaram como repet.iç<5es 

A cuba f'oi levada ao ref'ric:erador e lic:ada à 

f'ont.e. Inicialment.e, 1""oi aplicada uma volt.ac;em de 100V at.é 

a 1""rent.e at.ingir o f'inal do Cel empilhador. Em se Cuida, a 

volt.ac;em 1""oi alt.erada para 200V at.é o 1""inal da corrida. 

3.14.4. Revelação de est.erases 

cuba de 

revelação 

Após a corrida, o 

plást.ico em presença de 

<it.em 3.2.28.1> e deixado 

cel 1""oi colocado em uma 

100m! da solução para 

à t.emperat.ura ambient.e 

at.é as bandas aparecerem. O cal foi lavado em ácua e f'ixado 

em 1""ixador "álcool Cel wash". 
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4.RESULTADOS 

4.1. Obt.enção e.pont.~.a doa det.eriorados 

Foram analisadas 198 colOnias da l.1nhacem Ap 

onde o número e os t.ipos de set.ores obt.idos e a f'requênc1a 

de set.ores por colOnia est.ão nas t.abelas 1 e 2. 

respect.ivament.e. Dos set.ores det.eriorados, set.e f'oram 

selecionados para os est.udos, ent.re eles est.ão variant.es 

det.eriorados de primeira ordem, obt.idos a part.ir de 

sucessivos repiques. Sua caract,erização morf"016cica est.á na 

t.abela 3. Tal descrição 1"oi f"eit.a loCO após o seu 

isolament.o, pois com os repiques ao lonca do t.rabalho, em 

alcuns casos, alt.eram a morf"oloCia das colOnias. 

A f"iCura 1 most.ra aJcuns dos set.ores 

isolados em placas de Pet.ri com meio complet.o. Os variant.es 

det.eriorados apresent.aram cresciment.o mais lent.o que a 

1inhacem MSE e semelhant.e, de maneira C~al, ao cresciment.o 

da linhacem A. Pode-se ver a crande variedade de t.ipos de 

set.ores obt.idos. 

Um dos variant.es obt.idos, de coloração verde 

foi submet.ido a meio selet.ivo onde foi ident.if"icado que o 

mesmo era auxot.r6f"ico para biot.ina e adenina, sucerindo uma 

deleção do secment.o duplicado no crupo de liCação I. 
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Tabela 1. Frequéncia t.ot.al de .et.ores por 

co 10nia da linhacem A. 

Set.ores No. observado Frequência No. médio ",) por colOnia 

amarelos 154 60~63 0~78 

verdes 70 27,53 0,35 

de t.er i orados 17 6~69 0,08 

het.erocari6t.icos 11 4,33 0,05 

Tot.al 254 100~00 1,26 

Tabela 2. Frequência t.ot.al de set.ores por 

colOnia da linhagem A. 

No. t.ot.al de set.ores No. de placas Frequência 
por colOnia (%) 

O 55 27,78 

1 68 34,34 

2 44 22~22 

3 25 12 ~63 

4 3 1,51 

5 3 1,51 

Tot.al 198 100,00 
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Tabela 3. Descrição mor~ol6cica dos se~or •• 

de~erlorados ob~ldos. 

VariantAts 

V93 

V94 

V94.1 

V95 

V95.1 

V96 

V96.1 

Mor~olocia 

poucos esporos cranulados~ creme 

esverdeado, micéll0 marrom claro 

poucos esporos~ rosa, micélio rosado 

poucos esporos, ocre, micéll0 claro 

poucos esporos, esverdeado e rosado nas 

bordas, micélio escuro 

pouqu1ssimos esporos~ amarelado, 

micélio rosado 

poucos esporos cranulados, marrom, 

colOnia enrucada, micélio escuro. 

poucos esporos, rosa~ micéll0 escuro 
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FiCura 4. Varian~es de~eriorados isolados em 

meio comple~o a 37
0

C por oi~o dias de incubação . Os 

varian~es analisados estão "marcados com os respectivos 

números. Os var i antes a e b são~ respectivamen~e~ um 

aneuplói de e \.Dft de~eriorado com uma deleção no crupe de 

11Cação I. 
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4.2. Tknicall d. análl.. cenét.ica 

4.2.L Ob~.nção dos he~.rocárlos 

Os vartantAs det.ertorados selecionados f'oram 

submet.idos a cruzament.o com a linhacem t.est.adora MSE. sendo 

f'âeil a f'ormação de pelicula M~.rocart6~ica em meio minimo 

liquido mais 2% de meio comp1et.o ap6s t.rês dias de 
o 

incubação a ~ C. 

Procedeu-se. ent.ão. à t.ransf'erência dest.as 

pelicu1as para meio m1nimo sólido. Foram necessárias duas 

peliculas para cada varian~e. uma para o ciclo parassexual 

e out.ra em placa vedada para o ciclo sexual. 

4.2.2. Isol.anMtn~o de dip161des 

Foram obt.idos dipl6ides. em alcuns casos 

diret.ament.e da placa de meio minimo onde a pelicula 

het.erocari6t.ica f'oi colocada. em out.ras casos pela 

semeadura em meio minimo.. de esporos ret.irados do 

hetArocário. 

Quant.o à coloração. os dip16ides ob~idos 

f'oram verdes e amarelos <t.abela 4). 

Os dipl6ides verdes obt.idos pela indução do 

ciclo parassexual f'oram mais tnst.áveis e cera1ment.e 

apresent.aram set.ores amarelos dlpl61des.. mutt.os 

haploidizavam espont.aneament.e. 

A confirmação da diploidia f'oi dada pelos 

sucessivos repiques em MM.. ou seja .. 

crescer nest.e meio (prot.ot.rof'la> 

conidlos. 

por sua capacidade de 

e pelo diâmet.ro dos 
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A ~abela 4 mos~ra o d1âme~ro dos conid.1os 

hap16ides das llnhacens A e MSE e dos dip16ides .n~re os 

variant.es de~eriorados e a llnhacem MSE, 

respec~ivas coloraçi5es. 

A lin.hacem A 

cromossOmica, apresent.ou conid1os 

port.adora da 

liceirament.e 

com suas 

duplicação 

maiores que 

os da MSE, como era de se esperar. Sendo, respect.ivament.e, 

3,8 • 3,31,um. 

o diâmet.ro dos dip16ides variou de 4,3 a~é 

4.2.3. Haploidização 

1'"acill~ar a 

Uma solução 

haploidização. 

de benlat.e 1'"oi u~ilizada 

Est.a 1'"oi adicionada ao 

complet.o na concent.ração f"inal de O,S,uC/ml. 

para 

meio 
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Tabela". Co I oração e diâmet.ro dos con ldios 

hap161 des das 11 nhacens MSE e A e dos dlpl61des ent.re 

os . var 1 ant.es det.eriorados e a MSE. a/ 

Hapl61 des 

MSE 

A 

Dl p16 ides 

V 93//MSE 

V 94//MSE 

V95//MSE 

V96//MSE 

V94.1//MSE 

V95.1//MSE 

V96.1//MSE 

Cor 

branco 

verde 

verde 

verde 

verde 

verde 

amarelo 

amarelo 

amarelo 

Diâmet.ro 

3,31~m 

3,80~m 

4,70~m 

4, 75~m 

4, 60~m 

4,45~m 

4, 54~m 

4, 54~m 

4,65~m 

a/ Dl âmet.ro de um conidio; médi a obt.i da a part.ir da medição 

de 30 conidios. 

Os dipl6ides verdes apresent.avam set.ores 

amarelos prot.ot.r6f'icos em ,;rande quant.idade, assim como 

set.ores normais brancos haplóides. em a.tcWlS o apareciment.o 

de set.ores det.eriorados em pequena quant.idade pode ser 

incluído na análise. Os set.ores amarelos prot.ot.r6f'icos 

Coram excluídos para Cacilit.ar a análise. pois poderiam ser 

diplóides. 

formaram 

V94.1//MSE 

Os variantes det.eriorados de primeira ordem 

diplóides 

produziu, 

amarelos, 

set.ores 

sendo 

normais 

que o 

brancos 

dip16ide 

e os 

V95.1/ /MSE e V96.1/ /MSE produziram, além dest.es, set.ores 

det.eriorados que foram t.am.bém analisados. 



4.2.4. Análise JRit.6t.lca 

Os dados ref'erent.es à 

secrecant.es hapl6ides, obt.idos nos dif'erent.es 

est.ão nas t.abelas 5.. 6 e 7. 

67 

análise dos 

Os secrecant.es det.eriorados f'oram colocados 

em meio complet.o mais estabilizador KCl t.ampão f'osfato pH 

5,8 (O,2M) para verif'icar a coloração dos esporos. No caso 

do V96, t.odos f'oram brancos e do V96.1, 19 brancos e um 

amarelo. 

A localização dos det.erminant.es cenét.icos de 

det.erioração encont.ra-se na t.abela 8. 



do V93. 

I 

11 

111 

IV 

v 

VI 

VII 

VIII 

Tot.al 

68 

Tabela 5. Análise m1 t.6t.1ea dos seCl"ecant.es 

Mareadol"es 

+ + pl"O paba 

pl"O paba 
+ 

w 

w 

.:al 
+ 

cal 
+ 

pyl"O 

pyl"O 

f"ae + 

f"ae 
+ s 

s 

nie 
+ 

nie 

l"ibo + 

l"ibo 

Val"iant.e det.el"iol"ado//MSE 
V93 

N 

22 

4 

O 

26 

O 

26 

23 

3 

22 

4 

17 

9 

16 

10 

18 

8 

26 

N - secrecant.es nor~s 
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Tabela 6. Análise mit.ót.ica dos segregant.es 

dos V904, V904.1 V95 e V95.1. 

Var i ant.es det.er1orados //MSE 
Grupo de Marcadores 
ligação genét.icos V904 V94.1 V95 V9!5.1 

N D N N D N D 

I 
+ + pro paba 10 2 36 4 3 9 1 

pro paba 2 O 15 3 O 1 1 

11 
+ 

O O w O O O O O 

w- 12 2 51 7 3 10 2 

111 gal + 6 1 26 1 3 1 2 

gal 6 1 25 6 O 10 O 

IV + 
1 2 O 4 1 1 O pyro 

pyro 11 O 51 3 2 9 2 

V fac • 6 2 22 3 O 8 2 

fac 6 O 29 4 3 2 O 

VI • 8 1 32 2 2 6 1 s 

s 4 1 19 5 1 4 1 

VII nic + 7 2 29 1 2 6 1 

nic 5 O 22 6 1 4 1 

VIII ribo· 7 2 28 4 2 7 1 

ribo 5 O 23 3 1 3 1 

Tot.al 12 2 51 7 3 10 2 

N • segregant.es normais 

D • se~t;ant.es det.eriorados 



70 

Tabela 7. Análise mit.6t.lca dos secrecant.es 

det.eriorados ( D) e normais (N) dos V96 e V96.1. 

Variant.es deteriorados//MSE 
Grupo de Marcadores 
1 i Cação cenét.icos V96//MSE V96.1//'MSE 

N D N D 

• paba • 24 7 I pro 15 14 

pro paba 4 9 11 6 
• O 11 w O O 1 

w 28 16 26 19 

111 cal 
+ 3 16 O 19 

cal 25 O 26 1 

IV pyro • 15 4 20 10 

pyro 13 12 6 10 

V fac + 12 8 13 11 

fac 16 8 13 9 

VI • 23 s 8 18 14 

s 5 8 8 6 

VII nic + 14 8 12 10 

nic 4 8 14 10 

VIII ribo· 17 10 19 11 

ribo 11 6 7 9 

Tot.al 28 16 26 20 



Tabela 8. Local ização dos det.erminant.es ce

nét.icos de det,erioração nos Crupos de 1 i Cação . 

Det.erminant.es de 
det.e r i oração 

V93 

V94 

V95 

V96 

V94.1 

V95.1 

V96.1 

4.2.5. Análise _iót.lca 

Orupo de liCação 

111 

IV 

111 

111 

IV 

111 

111 

4.2.5.1. Secrecação melót.ica 

71 

Após a localização dos det.erminant.es 

cenét.icos de det.erioração nos Crupos de liCação at.ravés do 

ciclo parassexual, ut.illzou-se da secrecação meiót.ica para 

veri:Cicar a ocorrência de liCação com qualquer marcador 

cenét.ico. 

Os dados da secrecação meiót.ica encont.ram-se 

na t.abela 9. A proporção esperada de secrecant.es normais e 

det.eriorados era de 1:1. Foi aplicado o t.est.e do r para 

det.ect.ar se os desvios encont.rados ocorreram ao acaso. Caso 

est.a proporção não fosse secuida, o :Coi aplicado à 

proporção 2:1, uma vez que os secrecant.es det.eriorados 

podem perder a compet.ição 

alt.erando a proporção 

com os normais quando semeados, 

esperada de 1:1. Oent.re os 

secrecant.es normais incluiram-se aqueles de coloração 

branca, amarela e verde. 
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Compara~ivamen~&. os esporos sexuais f"oram 

semeados em meio complet.o mais es~abilizador osmót.ico KCI 

0,6M em t.ampão f"osf"at.o 0.2M (pH 5.8). Os dados da 

secrecação encon~ram-se na t.abela 10. 

Nas t.abelas 11 a 17 encon~ram-se os dados 

ref"eren~es às análises dos varian~es det.eriorados e de 

primeira ordem. Foi considerado liCação en~re os marcadores 

cené~icos quando a f"requência de recombinação ent.re eles 

f"oi menor que 40%. 

Tabela 9. Secrecan~es ob~idos at.ravés do 

ciclo sexual pelo cruzament.o ent.re variant.es de~eriorados e 

de prime i ra ordem e a I i nh.af:em MSE (semeados em meio 

comple~o) . 

Cruzament.o 

V93xMSE 

V94xMSE 

V95xMSE 

V96xMSE 

V94.1xMSE 

V95.1xMSE 

V96.1xMSE 

Secrecan~es 

norma i s det.er. 

132 

283 

109 

121 

213 

131 

69 

79 

276 

65 

77 

205 

80 

52 

To~al 

211 

559 

174 

198 

418 

211 

121 

1:1 

** 13,3128 

0,0876 ns 

** 11,1264 

** 9.7777 

0,1531
ns 

** 12,3270 

2,3884
ns 

r a/ 

2:1 

17 ,4171** 

14,1685** 

20,3702** 

18,7693·* 

a/ Os desvios f"oram considerados sicnif"ica~ivos ao n1vel de 

5% de probabilidade. 
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Tabela 10. Segregan~es ob~idos a~ravés do 

ciclo sexual pelo cruzamen~o en~re varlan~es de~eriorados e 

de primeira ordem e a linhagem MSE <semeado em meio comple

~o mais es~abilizador KCI <pH5,8) em ~ampão fosfa~o 0,2 M). 

Secrecan~es X 2 
a/ 

Cruzamen~o To~al 

normais de~er. 1:1 2; 1 

V93xMSE 87 17 104 47,1154 •• 13,4981 •• 
V94xMSE 31 35 66 O , 2424 T"1S 

V95xMSE 77 21 98 32,0000·· 6,6667--

V96xMSE 54 49 103 O , 2427 T"1S 

V94.1x.MSE 51 58 109 O , 4495 T"18 

V95.1x.MSE 56 37 93 3,8818 T"IS 

V96. 1 x.MSE 58 46 104 1,3846 T"1S 

a/ Os desvios foram considerados si Cni f 1 ca~i vos ao nível de 

5% de probabi lidade. 

Tabela 11. Análise meió~i ca do cruzamen~o 

V93x.MSE. 

Grupo de 

I iCação 

111 

Marcador 

cené~ico 

+ 
cal 

,;al 

Colônias 

normais de~er. 

41 

28 

21 

14 

Frequência de 

recombinação 

52,88 

s 

+ 
- 4,9% 



V94xMSE. 

Grupo de 

liCação 

IV 

V94.1xMSE. 
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Tabela 12. Análise meiót.ica do cruzament.o 

Marcador 

cenét.ico 

+ pyro 

pyro 

Colônias 

normais det.er. 

24 

28 

37 

15 

Frequéncia de 

recombinação 

37,50 

s 

+ - 4,78% 

Tabela 13. Análise mei6t.ica do cruzament.o 

Grupo de Marcador 
Colônias Frequência de 

normais det.er. recombinação 
s 

liCação Cenét.ico 

IV + pyro 

pyro 

22 

25 

29 

23 

48 .. 07 + - 4,90% 

Tabela 14. Análise mei6t.ica do cruzament.o 

V95xMSE. 

Grupo de Marcador 

liCação cenét.ico 

111 cal 
+ 

Cal 

Colônias 
Frequência de 

normais det.er. recombinação 

10 

42 

26 

26 

34 .. 61 

s 

+ 
- 4,70" 



Tabela 15. Análise me16t..lca do cruzament..o 

V95.1xMSE. 

Grupo de Marcador 

li Cação Cenét..i co 

111 cal 
+ 

cal 

Colônias 

normais det.er. 

24 

30 

38 

16 

Frequência de 

recombinação 
s 

+ 
- 4.80% 

Tabela 16. Análise me16t..ica do cruzament.o 

V96xMSl:. 

Grupo de Marcador 

ligação cenét..ico 

111 cal 
+ 

cal 

Colônias 

normais det.er. 

25 

31 

21 

24 

Frequência de 

recomb i nação 

48,00 

s 

~ 4,90% 

Tabela 17. Análise mei6t.lca do cruzament..o 

V96.1xMSE. 

Grupo de Marcador 

1 i Cação Cenét.ico 

111 + 
cal 

cal 

Colônias 

normais det.er. 

26 

21 

24 

23 

Frequência de 

recombinação 

52,13 

s 

+ 
- 5,15% 
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4.3. Test.es de alellsmo 

Os variant.es det.eriorados ut.llizados nos 

t.est.es de alelismo, dos diferent.es Crupos de 11 Cação , est.ão 

l1st.ados na t.abela 18. Ent.re eles est.ão os obt.idos por est.e 

t.rabalho e o V9 obt.ido por AZEVEDO (1971). 

Na t.abela 19 esUo os dados re1'erent.es aos 

result.ados dos t.est.es de alelismo. 

Os variant.es V93, V95, V95.1, V96 e V96.1 

apresent.aram det.erminant.e cenét.ico de det.erioração no Crupo 

de liCação lII, est.es 1'oram cruzados ent.re si e a.Icuns 
cruzados com o V9. 

A proporção 2:1 1'oi ut.ilizada para a análise 

do r dos secrecant.es do cruzament.o V93 com V95.1. Est.e 

últ.imo apresent.a-se bast.ant.e det.eriorado. perdendo em meio 

comp-Iet,o, a compet.ição com os secrecant.es normais, port.ant.o 

dando oricem a um menor número de secrecant.es det.eriorados, 

provocando um desvio na proporção esperada de 3 

det.eriorados:1 normal para cruzament.os envolvendo variant.es 

com det.erminant.es não alelos. Nos demais cruzament.os, o r 
1'oi calculado para a proporção 3:1, considerando os valores 

siCnificat.ivos ao nível de 5% de probabilidade. 

Cleist.ot.écios inviáveis, claros e pouco 

consist.ent.es, foram encont.ados para t.odos os cruzament.os 

realizados ent.re os V96 e V96.1, o mesmo para os V94 e 

V94.1, cujos det.erminant.es de det.erioração est.ão 

localizados no Crupo de liCação IV. 
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Tabela 18. Vari ant.es e se~regant.es ut.lli

zados nos t.est.es de alelismo, nos diferent.es Crupos de 

liCaç~o. 

Grupo de 

1 iCação 

111 

IV 

Variant.es 

V93<se~r.nvroA ;sB } x V9 e J::;...L.--,,--a 
V93<se~r.nvroA ,'sB } x V95 e c...L._-,,--a 
V93<se~r.nvroA ;sB ) x V95.1 

10:. 1:.4_-,,--a 
V93 X Y96(secr.2yroA,,;eã!A1) 

V93 X V96.1(secr.pyroA,,;sBs} 

V95<se~r.sB ;ralA ;facA } X V9 
10:. ---s -=--1 - 303 

V95<se~r.sB ;~alA ;facA } X V95.1 
e --3 -=--1 303 

V95(se~r.sB ;ralA ;facA } X V96 
10:. --3 -=--1 303 

V95(se~r.sB ;ralA ;facA ) X V96.1 
e ---S -=--1 303 

V95.1 X V96(secr.pyroA,,;~!A1) 

V95.1 X V96.1(secr.2yroA,,;sBS} 

V94(se~r.nyroA ,"riboB ;sB ) X V94.1 
10:. c:. --" ----2 -3 
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Tabela 19. Test,es de alelismo. 

Secrecant.es 
Cruzament,o Tot.al Proporção 

det,er. normais 

V93 x V9 120 47 167 3:1 O,8801 na 

V93 x V95 185 58 243 3:1 0,1639 n
• 

V93 x V95.1 116 59 175 2:1 0,0204na 

V93 x V96 95 40 135 3:1 1,5432na 

V93 x V96.1 91 36 127 3:1 0,7585 na 

V95 x V9 93 39 132 3:1 1,4543 n
• 

V95 x V95.1 78 O 78 

V95 x V96 111 18 129 3:1 8,3945--

V95 x V96.1 105 47 152 3:1 2,8420 na 

V95.1 x V96 89 22 111 3:1 1,588S na 

V95.1 x V96.1 (b ) __ 

V96 x V96 .1(~) 

V94 x V94. 1 (~) 

( ~) t.odos os c leist.ot.éci os analisados foram inviáveis. 
( b) t.odos os cleist.ot.écios analisados Coram aut.oC ecundados. 

4.4. Obt.enção e receneração de prot.oplast.os 

A f'requênda de receneração dos prot.op~s 

obt.idos no it.em 3.10, para a linhacem MSE e os variantes 

det.eriorados estão reunidos na t.abela 20. 

A t.abela 21 most.ra a coloração dos conidios 

det.eriorados em meio complet.o mais solução est.a.bilizadora 

KCl t.ampão mais :f'os:f'at.o pH 5,8 (0,2)1). 

o variante V9S.1 em meio com solução 

est.abilizadora manteve seu Cenót.ipo deteriorado. Para este 
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variant.e 1'"0 i f"eit.a uma auxonocrafia em meio rninimo e meio 

minimo mais est.abilizador osm6t.ico <lt.em 3.2.18); ele 

mant.eve seu f"en6t.lpo, mas com o surc1ment.o de set.ores 

verdes. 

Tabela 20. Frequéncia de receneração de 

prot.oplast.os da 1 inhacem MSE e variant.es det.eriorados. 

Linhacem 

MSE 

A 

Variant.es 

V93 

V94 

V95 

V96 

V94.1 

V95.1 

V96.1 

Número de 

prot.oplast.os x 10- 6 

6,85 

13,10 

2,55 

4,90 

6,75 

15,20 

3,15 

25,00 

16,50 

• média de dois experiment.os 

" Receneração 

23,87 

25,31 

12,06 

23,16 

18,84 

17,40 

25,39 

25,80 

24.54 
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T abe I a 21. Cor dos con1 d i os das colônias 

de~erioradas em meio comple~o + es~ab111zador KCI 

O ,6M <t,.ampão Cosf'a~o O, 2M). 

De~eriorado Cor 

V93 verde 

V94 verde 

V95 verde 

V96 verde 

V94.1 amarelo 

V95.1 set.oriza verde 

V96.1 amarelo 

4.5. Fusão de prot,oplast.os 

Os dados ref'erent.es à frequência de fusão de 

pro~oplast.os en~re a linhacem ~est.adora MSE com cada um dos 

variant.es det.eriorados e com a linhacem A est.ão na t.abela 22. 
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Tabela 22. Frequêncla de f"usão cit.oplas-

mát.ica en1,re a linhacem MSE e os variant.es det.eriorados, e 

a linhapm A. 

Linhacens Frequéncia de f"usão 

10- a . 
A 2,49 x 

MSE 2,01 x 10- a 

Variant.es 

V93 2,53 x 10- 3 

V94 1,20 x 10- a 

V95 1,91 x 10- 3 

V96 1,27 x 10- a 

V94.1 1,15 x 10- 3 

V95.1 1,07 x 10- a 

V96.1 1,74 x 10- 3 

. média de dois experimen1,os 

Um pequeno ensaio foi f"ei1,o para verif"icar a 

porcent..ac;em de receneração após incubação com PEG por dez 

minutos a 30°C. Nest.e caso, a porcen1,acem de receneração 

f"oi considerada como sendo o número de co16nias que 

receneraram em meio complet.o mais estabilizador menos as 

que receneraram em meio complet.o em relação ao número de 

prot.op1as1:.os cont.ados em câmara de Neubauer ant.es da adição 

do PEG, consequent.ement.e est.iio incluidas colOnias que podem 

ser produt.os de f"usão. Os result.ados est.ão na tabela 23. 
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Tabela 23. Porcen~acem de receneração da 

1 inhacem MSE e dos varian~es det.eriorados V93, V94. 1 e V96 

após i ncubação com PEa. 

Linhapm 

MSE 

V93 

V94.1 

V96 

4.5.1. Análise mit.ót.ica 

Os dipl6ides 

" Receneração 

ob~idos 

16.13 

2,11 

8,36 

8,47 

por f"usão de 

prot.op1ast.os foram t.ambém analisados quant.o à secrecação 

mit.ót.ica. Foram escolhidos t.rés dip16ides de cada f"usão 

en~re um varian~e det.eriorado e a linhacem MSE. 

A t.abela 24 most.ra a coloração e o diâmet.ro 

dos conidios dos diplóides obt.idos por f"llSão de 

prot.op1ast.os. 

Os dip16ides assim obt.idos sofreram 

haploidização em meio complet.o mais benlat.e na concent.ração 

f"inal de O,5PC/ml. 

De 

apresent.aram-se mais 

parasse~. Set.ores 

maneira ceral, os diplóides 

inst.áveis que os obt.idos pelo dclo 

det.&riorados f"oram observados em 

t.odos, exce~o para V93//MSE. 

Nas t.abe1as 25 a 31, est.ão os result.ados das 

análises mit.ót.icas dos variant.es det.eriorados. 
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Tabela 24. Co loração e diâmet.ro dos con1dios 

dip16i des obt.idos por fusão de prot.oplast.os. a/ 

Dip 16 ides 

V93//MSE 

V94//MSE 

V95//MSE 

V96//MSE 

V94.1//MSE 

V95.1//MSE 

V96.1//MSE 

Cor 

verde 

verde 

verde 

verde 

amarelo 

amarelo 

amarelo 

Diâmet.ro 

4,65 

4,45 

4,50 

4,69 

4,55 

4,71 

4,55 

4,61 

4,62 

4,46 

4,45 

4,40 

4,45 

4,40 

4,44 

4,44 

4,45 

4,32 

4,50 

4,53 

4,54 

a/ Diâmet.ro de um conidio; média obt.ida a part.ir da medição 

de 30 conldios. 
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Tabela 25. Anãl ise mit..ót..ica dos secrecant..es 

normais de 3 diplóides V93//MSE obt.idos por f"usão de 

prot.oplast.os. 

Grupo de Marcadores V93//'MSE 

1 i Cação cenét.icos 1 2 3 
N N N 

I 
+ + 

pro paba 15 18 10 

pro paba 7 7 5 
+ 

O O O I I w 

w 22 25 15 

I I I cal 
+ 

2 2 1 

cal 20 23 14 

IV pyro 
+ 

11 9 8 

pyro 11 16 7 

V f"ac 
+ 

9 12 8 

f"ac 13 13 7 

VI 
+ 

13 17 5 s 

s 9 8 10 

VII nic 
+ 

12 12 9 

nic 10 13 6 

VIII ribo+ 9 10 7 

ribo 13 15 8 

Tot.al 22 25 15 

N - secrecant.es normais 



Tabela 26. Análise mi t,ót,ica dos se~re~ant,es 

normais e det.er i orados de 3 dipl6ides V94//MSE obt.ldos por 

f"usão. 

~rupo de Marcadores V94//MSE 

1 i~ação genét.icos 1 2 3 
N D N D N D 

I 
+ + 

pro paba 24 6 21 4 24 O 

pro paba 12 2 4 1 24 1 

I I w 
+ 

O O 2 O O O 

w 36 8 23 5 39 1 

111 cal 
+ 

24 4 17 1 13 1 

cal 12 4 8 4 26 O 

IV pyro + 
O 7 O 5 O 1 

pyro 36 1 25 O 39 O 

V fac + 
25 6 14 3 16 1 

fac 11 2 11 2 23 O 

VI 
+ 

s 22 6 17 4 12 O 

s 14 2 8 1 27 1 

VII nic 
+ 

20 4 14 4 24 1 

nic 16 4 11 1 15 O 

VIII ribo+ 20 7 14 1 20 O 

ribo 16 1 11 4 19 1 

Tot.al 36 8 25 5 39 1 

N -secrecant.es normais 

D -secrecant.es det.eriorados 
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Tabela 27. Análise mi~6~ica dos secrecant.es 

normais e de~eriorados de 3 dipl6ides V94.1//MSE obt.ldos por 

fusão de pro~oplas~os. 

Grupo de Marcadores V94.1//MSE 

I i Cação cenét.icos 1 2 3 
N D N D N D 

I 
+ + pro paba 21 8 21 2 34 6 

pro paba 4 1 5 2 9 3 

11 w 
+ 

O 7 O 2 O 3 

w 25 2 26 2 43 6 

I I I cal 
+ 20 2 20 3 31 7 

cal 5 7 5 1 12 2 

IV pyro + 
O 8 O 4 2 9 

pyro 25 1 26 O 41 O 

V fac + 16 1 14 1 25 4 

f'ac 9 8 12 3 18 5 

VI + 22 4 23 2 23 5 s 

s 3 5 3 2 20 4 

VII nic + 16 4 18 2 21 5 

nic 9 5 8 2 22 4 

VIII ribo· 16 4 19 1 28 8 

ribo 9 5 7 3 15 1 

To~al 25 9 26 4 43 9 

N -secrecant.es normais 

D -secrecant.es de~eriorados 
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Tabela 28. Análise mitótica dos secrecant.es 

normais e deter i orados de 3 dipl6ides V95//MSE obt.idos por 

Cusão de protoplastos. 

Grupo de Marcadores V95//MSE 

ligação genét.icos 1 2 3 
N D N D N D 

I 
+ + pro paba 16 12 9 13 15 15 

pro paba 6 11 6 16 7 9 
+ 

O I I w 1 2 4 1 O 

w 22 22 13 25 21 24 
+ 

I I I cal 4 23 2 29 2 24 

Cal 18 O 13 O 20 O 
+ 

IV pyro 14 11 9 16 15 18 

pyro 8 12 7 13 7 6 

V fac + 
9 14 7 15 12 15 

fac 13 9 9 14 10 9 

VI s 
+ 

10 14 13 17 15 12 

s 12 9 2 12 7 12 

VII nic + 
10 15 9 14 9 15 

nic 12 8 6 15 14 9 

VIII ribo+ 13 18 9 16 10 13 

ribo 9 5 7 13 12 11 

Tot.al 22 23 15 29 22 24 

N • sec;rec;antes normais 

D • secrecant.es det.eriorados 
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Tabela 29. AnáJise m1~6~1ca dos se,;re,;ant.es 

normais e det.eriorados de 3 dipl6ides V95.1//MSE obt.idos por 

fusão de pro~plast.os. 

Grupo de Marcadores V95.1//MSE 

1 i Cação cenét.icos 1 2 3 
N D N D N D 

I 
+ + 

pro paba 9 1 6 1 8 6 

pro paba O 1 1 6 O 5 

I I 
+ 

3 O 2 2 1 'W 3 

w 6 2 5 5 7 8 

I I I cal 
+ 

2 2 1 7 O 10 

cal 7 O 6 O 8 1 

IV pyro 
+ 

3 2 4 5 2 3 

pyro 6 O 3 2 6 8 

V fac 
+ 

5 2 6 6 8 4 

fac 4 O 1 1 O 7 

VI 
+ 

5 O 2 6 2 6 s 

s 4 2 5 1 6 5 

VII nic 
+ 

!5 1 1 5 1 4 

nic 4 1 6 2 7 7 

VI I I ribo+ 6 1 2 5 1 6 

ribo 3 1 5 2 7 5 

To~al 9 2 7 7 8 11 

N -secrecant.es normais 

D -secrecan~es det.eriorados 
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Tabela 30. Análise m1~6~1ca dos se~recan~es 

normais e de~er1orados de 3 diplóides V96//MSE ob~idos por 

f"us.iio de prot.op 1 as~os . 

t3rupo de Marcadores V96//MSE 

1 i Cação cenét..icos 1 2 3 
N D N D N D 

+ + 
I pro paba 19 13 20 10 12 10 

pro paba 6 7 4 6 8 5 
+ 

O O O O I I w O O 

w 25 20 24 16 20 15 

lI! cal 
+ 

2 20 2 14 O 15 

cal 23 O 22 2 20 O 
+ 

15 18 21 9 IV pyro 13 7 

pyro 10 2 3 7 7 8 

fac 
+ 

18 19 19 15 V 10 10 

f'ac 7 1 !5 6 5 5 
+ 

VI s 14 16 9 10 11 7 

s 11 4 15 6 9 8 

VII nic 
+ 

8 12 20 11 9 9 

nic 17 8 4 5 11 6 

VIII ribo+ 13 8 19 9 15 8 

ribo 12 12 5 7 5 7 

To~al 25 20 24 16 20 15 

N • secrecan~es normais 

D • secrecan~es de~eriorados 
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Tabela 31. Análise mi~6~lca dos se~re~an~es 

normais e de~er 1 orados de 3 dlpl6ides V96.1//MSE ob~idos por 

fusão de pro~oplas~os. 

Grupo de Marcadores V96.1//MSE 

1 i f: ação cené~icos 1 2 3 
N D N D N D 

I 
+ + 

pro paba 11 14 17 15 17 10 

pro paba 13 10 8 8 6 13 

11 
+ 

O 5 O 8 1 4 w 

w 24 13 25 15 22 19 

111 f:al 
+ 1 15 1 23 O 21 

cal 23 3 24 O 23 2 

IV 
+ 

18 11 7 16 11 14 pyro 

pyro 6 7 18 7 12 9 

V fac 
+ 

10 9 13 16 9 14 

fac 14 9 12 7 14 9 

VI 
+ 

14 14 18 12 14 11 s 

s 10 4 7 11 9 12 

VII nic 
+ 

9 13 14 11 14 16 

nic 15 5 11 12 9 7 

VIII ribo+ 11 14 13 11 9 11 

ribo 13 4 12 12 14 12 

To~al 24 18 25 23 23 23 

N • sec:ref:an~es normais 

D • sec:recan~es de~eriorados 

4.6. ECeit.o do benlat.e sobre os dip16ides 

Durant.e as análises dos de~eriorados, 

apa:rentAtment.e os dip16ides obt.idos pelas duas me~odolof:ias 

emprecadas, isto é, ciclo parassexual (P) e fus~ de 
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prot,oplast,os (F)~ comport,aram-se de maneira diferent,e. Os 

dipl6ides obt,idos por fusão de prot,opiast,os foram mais 

inst.áveis em presença da solução benlat,e. Um experiment,o 

foi feit,o para verificar t,al inst.abilidade. As t,abelas 32 e 

33 most,ram os result,ados. 

A t.enção especial deve ser dada ao V96. que 

apresent,ou um número bem maior de colÔnias com set,ores. 

além de um número maior de setores em dipl6ides de fusão. 

sendo set,ores det,eriorados em maior frequéncia. 

Tabela 32. Número de colônias e set,ores e a 

média de set.ores/coIÔnia obt,idos da haploidização com 

solução benlat,e (O ~5~c/ml) de dlp16ides P (ROPER, 1952) e 

F (PEBERDY, 1979) , dos diferent,es varian"t,es. 

Variant,es ColÔnias Set,ores X 
P F P F P F 

v93//MSE 61 63 106 122 2,07 2,30 

v94//MSE 42 46 64 85 1,52 1,84 

v95//MSE 53 62 115 114 2,16 2.19 

v96//MSE 12 45 14 87 1,16 1,93 

v94.1//MSE 20 41 41 88 2~05 2,14 

v95.1//MSE 48 44 63 61 1,31 1,38 

v96.1//MSE 17 22 18 33 1,05 1,50 
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Tabela 33. Número e frequéncia dos ~lpos de 

se~ores normais (N) e de~eriorados (D) ob~idos a par~ir dos 

diplóides P • F dosdiCerentes variantes após haploidização 

com solução benlate. 

P F 

Varian~es 
Se~ores Se~ores 

N D N D 

v 93//MSE 106(1,00) 122{1,00) 

v 94//MSE 64{1,00) 81{0,95) 4{0,04) 

v 95//MSE 112{0,97) 3(0,03) 107{0,93) 7{0,06) 

v 96//MSE 10{0,71 ) 4(0 .. 29) 46{0,52) 41{0,47) 

v94.1//MSE 38{O,92) 3{0 .. 08) 74{0,84) 14{O,16) 

v95.1//MSE 50{0,79) 13{0 .. 21) 40{0,65) 21{O,35) 

v96.1//MSE 8{O,44) 10(0 .. 55) 12{O,36) 21{O,63) 

4.7. Trans1"erência do carát.er det.eriorado 

Dos 

{lt-em 

het.erocários obt.idos por Cusão 

conidios 

de 

prot-oplast-os 3.11.1>, Coram colet-ados e 

semeados em meio m1nimo mais os requeriment.os da l:inhacem MSE 

(lt-em 3.11.4), para a recuperação dos haplóides, objet-ivando 

encon~rar um haplóide de~eriorado com as marcas da linhacem 

MSE. 

Semeando em média 50 a 70 colOnias por 

placa, encont-rou-se aneuplóides, diplóides e haplóides 

det.eriorados em baixa frequéncia, como most.ra a t.abela 34. 
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Tabela 34. Número e t.lpos de colônias 

analisadas de cada variant.e de~eriorado, para a recuperação 

de colOnias hapl6ides de~.rioradas com os marcadores 

cené~icos da 1 inhacem MS~. 

Var i antA No. de colônias 
di pl6ides aneup16ides hap16ides 

de~er. analisadas 

V93 977 1 

V94 541 2 1 

V95 1036 1 

V96 1206 2 1 

V94.1 1242 2 

V95.1 1310 1 2 

V96.1 1730 4 2 

ppy 1151 3 

Para o hap16ide de~eriorado isolado. foi 

feit.a a confirmação das marcas da 1i~em MSE e medição 

dos conidi.os. O HV94 apresent.ou um diâme~ro de 3,61,um. 

A fiCura 5 mos~ra a 1.inhac:em MSE e os HV94 e 

V94. 
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Fiura 5. Linhacem MSE e colOnias haplóides 

de~erioradas~ HV94~ que apresen~a os marcadores cené~icos da 

linhacem MSE e o V94 isoladas em meio comple~o após cinco 

dias de incubaçã a 37°C. 



4.8. Coloração de núcleos de prot.oplast.os 

Secundo o 1t.em 3.13, Coi f'eit.a a coloração de 

núcleos de prot.oplast.os. Na cont.acem. f'oram ut.ilizados 200 

prot.oplast.os de cada variant.e det.eriorado e das llnhacens 

MSE, ppy e A. Os dados que encont.ram-se na t.abela 35 

correspondem à média de dois experiment.os. Os prot.oplast.os 

encont.rados apresent.avam de zero a quinze núcleos, sendo em 

maior :f'requéncia os de um e dois núcleos. A f'iCura 6 most.ra 

os prot.oplast.os do variant.e V96. 
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F1cura 6. Pro~oplastos do V96 ob~ldos após 

~rés horas de incubação em so 1 ução de enzimas. 
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4.9. Elet.roCore.e 

A figura 7 most.ra o padrão elet.r?forét.ico de 

bandas, das linhagens MSE e A e dos variant.es det.eriorados, 

no sist.ema est.erase. 
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A mse li V93 V96 V96 .1 

Figura 7. Padrão ele~roforé~ico de bandas do 

sis~ema es~erase das 1 i nhaC ens A e MSE e dos varian~es 

de~eriorados, que aparecem em duas repe~içaes. O <*) 
represen~a o padrão de bandas do varian~e que apresen~a 

deleção do secmen~o duplicado do Crupo de liCação I. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Obt.enção espont.ânea dos det.eriorados 

apresent.am 

morfolocia 

set.ores de 

ColOnías de 

uma t.axa de 

caract.erist.ica, 

t.rês t.ipos. 

linhacens 

cresciment.o 

produzindo 

Uma classe 

com duplicação 

reduzida e uma 

frequent.ement.e 

de variant.es 

fenot.ipicament.e melhorados, com t.axa de cresciment.o e 

morfolocia semelhant.es ao selvacem. Uma secunda classe, 

observada mais rarament.e, com fenót.ipo deteriorado e uma 

t.erceira classe de setores het.erocariót.icos (NGA e ROPER .. 

1968, 1969 e BAINBRIDGE e ROPER, 1966). 

De acordo com alcuns aut.ores (AZEVEDO, 1971~ 

MENEZES, 1974; NlFFlNEOOER-SOUZA, 1979; PIZZIRANl-KLElNER, 

1981; OLIVEIRA, 1982; PACCOLA.. 1982; FAVRAUD, 1984; 

QUEIROZ, 1988) a frequência de set.ores obt.idos 

espont.aneament.e a part.ir de inoculação por ponto da 

linhacem A, crescidas a t.emperat.ura de 37-Cp variou ent.re 

0,89 e 2,89. Nest.e t.rabalho a frequência obt.ida foi 1,26, 

da mesma forma que t.rabalhos ant.eriores com uma alt.a 

incidência de set.ores amarelos em comparação com os verdes, 

indicando que a deleção no secment.o t.ranslocado do crupo de 

liCação II é mais comum do que a deleção no secment.o 

duplicado do crupo de liCação I, para set.ores melhorados. 

Exist.e uma série de fatores que alt.eram a 

instabilidade, sendo que a t.emperat.ura <LIEBER, 1976; 

NIFFINEOOER-SOUZA, 1979; OLIVEIRA, 1982; FAVRAUD, 1984; 
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QUEIROZ, 1988) comum a ~odos os experiment.os ~ é t.alvez a 

maior responsável pelas diferenças encon~radas na 

Crequência de .e~ores, pois dificU.men~e incubadores 

apresen~am ~empera~ura permanen~e de 37·0. 

Se~ores de~eriorados Coram encon~rados numa 

Crequência de ~,06. sendo que 17 puderam ser isolados e 

cara~erizados morfolocicament,e. En~re eles es~á um 

aneupl6ide, provave1men~e um dissOmico para o Crupo de 

liCação VI, quando comparado com os dissOmicos para t,odos 

os 8 Crupos de licação descrit,os por KAFER e UPSHALL 

(1973). Secundo KAFER (1961) a presença de crandes se~ores 

em aneupl6ides é devida a não disjunção que causa perda do 

cromossomo ext.ra e vol~a ao est,ado normal hapl6ide. 

AZEVEDO e ROPER (1970) e AZEVEDO (1971) 

analisaram 31 set,ores oricinados de linhat;em com duplicação 

e os classificaram em 4 Crupos: 

1. De~erm1nan~es de de~erioração associados 

com deleção no crupo de liCação I; ne~e Crupo es~á 

incluído um dos varian~es encont.rados por es~e ~rabalho. 

que most,rou-se auxo~r6fico para biot,ina e adenina. além de 

apresen~ar esporos verdes; 

2. Det,erminant,es de det,erioração localizados 

em out,ros crupos de liCação que não os envolvidos na 

duplicação; os demais variant,es encon~rados parecem 

per~ncer a es~a 

mais es~ável; 

classe, pois é a classe mais Crequent.e e 

3. Det,erminan~es localizados no secmen~o 

~ranslocado) como novas dupli~es em ~em • es~e crupo 

de varian~es é bast,an~e ins~ável, não sendo isolados nest,e 

t.rabalho; 

4. Det,erminant,es Uo i~áveis que s6 podem 

ser analisados por seus deriva~ivos) por exemplo um 

aneup16ide, como um dos isolados. 

Nos sucessi vos 

det,eriorados Coram ob~idos a 

repiques, o~ros set,ores 

part,ir dos variant.es já 
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isolados, que são os chamados variant.es de 1a ordem. 

Tot.a1izando 24 det.eriorados, 1 f'oram selecionados para 

análise 

t.abela 

cenét.ica. Sua caract.erização 

3. Tal descrição morf'016cica 

morf'016cica 

f'oi f'eit.a loco 

na 

ap6s o 

seu isolament.o, pois com os repiques suas caract.er1st.icas, 

em alcuns casos, f'oram se alt.erando. Ut.ilizando a numeração 

iniciada por AZEVEDO (1971>, os variant.es f'oram chamados de 

V93 a V96 e os de 1a ordem V94.1, V95.1 e V96.1· por t.erem 

oricinado dos V94, V95 e V96 respect.ivament.e. 

5.2. Técnicas de análise genét.ica - _t.odoloCia clássica 

a fusão da prot.oplast.os 

5.2.1. ~bt.enção de diplóides e haploidização 

Para a realização da análise mit.6t.ica, a 

obt.enção de dipl6ides, quer pela met.odolocia clássica 

(ROPER, 1952) quer pela fusão de prot.oplast.os <PEBERDY. 

1979) f'oi uma et.apa necessária para a comparação das duas 

met.odoloCias. 

A conf'irmação da diploidia f'oi dada em ambos 

os casos, pela coloração, prot.ot.rof'ia e di~et.ro dos 

conidios. Secundo ROPER (1952) a relação do diâmet.ro dos 

conidios hap16ides e dipl6ides é de 1:1,3. Nest.e t.rabalho o 

diâmet.ro dos conidios diplóides nunca foi menor que 4,30 

~m, que corresponde a 1,3 vezes o diâmet.ro dos conidios da 

linhacem hap16ide MSE (t.abela 4) 

A obt.enção de secrecant.es a part.ir de 

dip16ides ocorre espont.aneament.e devido a sucessivas perdas 

cromossômicas (KAFER, 1960 e 1961). Para aument.ar a 

f'requéncia de haploidização, vários acent.es já f'oram 

ensaiados, sendo que os mais frequent.ement.e ut.ilizados são 
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os p-f'luorí"enllalanina (pí"a) (MOPURGO~ 1961; LHOAS. 1961)~ 

benla~e (HASTIE, 1970) e cloroneb (AZEVEDO e SANT'ANA, 

1975). 

Por aJ.cuns mo~i vos o benla~ 1"oi escolhido 

para esse es~udo. PACCOLA (1982) u~ilizou os 3 acen~es para 

comparar seus efei~os em cruzamen~os envolvendo os 

varian~es de~er10rados. O cloroneb não mos~rou ser um bom 

acen~e haploidizan~e em 

aberrações cromossónúcas. 

permu~a mit.6~ica. Esse 

inCluenciada pela ~a.xa de 

dipl6ides he~erozico~os para 

pois 

~ipo 

aumen~a. a í"requência de 

de linhacem é mu1~o 

crossin,;-over que al~era sua 

ins~abilidad~, sendo um dos mecanismos responsáveis por ela 

(NGA e ROPER, 1968). Além disso, o cloroneb seleciona 

a1cumas marcas como calA e riboB conCundindo as análises. 
1 z 

PIZZlRANI-KLElNER (1981) já havia de~ect.a.do o efei~o 

sele~ivo do cloroneb para mapear o cene bncA. pela de~ecção 

de apenas se~ores hap16ides DvroA +. A localização do cene .. 
bncA no Crupo de liCação IV foi consecuida com a u~ilização 

do pfa. 

FAVRAUD (1984) encon~rou o mesmo problema, 3 

varian~es foram comparados quan~o ao efei~o do cloroneb e 

benla~e. dois deles, em 

Crequênc1a de secrecan~es 

eCei~o do benla~e. 

cloroneb apresen~aram a.l~a 

+ 
pyroA , quando .. comparados ao 

Quan~o ao pfa, ~odos os au~res concordam 

com sua eficiência em doses baixas (AZEVEDO, 1971; MENEZES, 

1974; PIZZlRANI-KLElNER, 1981; PACCOLA, 1982), inclusive 

com o aparecimen~o de se~ores det,eriorados. Nest.e caso o 

impedimen~o é a disponibilidade. 

O benlat.e Cai en~ão. a melhor opção. Foram 

ob~idos set.ores haplóides det.eriorados na dose de 0,5 ~C/ml 

de solução benlat.e, em maior Crequênc1a para diplóides 

obt.idos via fusão de pro~plast.os. FAVRAUD (1984), PACCOLA 

(1982) e QUEIROZ (1988) s6 analisaram se~ores brancos 

normais. FAVRAUD (1984) sucere que a ausência de 
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secrecant.es haplóides det.eriorados em seu t.rabalho, pode 

ser devido à inibição do seu cresciment.o pelo f'uncicida ou 

à .eu menor valor adapt.at.1vo em relação a out.ros 

seCrecant.es. Nest.e t.rabalho parece que o ~ipo de alt.eração 

devida ao det.erminant.e de det.erioração pode est.ar envolvido 

no apareciment.o de set.ores det.eriorados, pois os dip16ides 

V93/ /MSE, obt.idos t.ant.o por fusão de prot.oplast.os, quant.o 

secundo ROPER (1952) não produziram det.eriorados na 

quant.idade de set.ores analisados, ou ent.ão a dose de 

benlat.e ut.ilizada causou aJ.cum ef'eit.o, como sueere FAVRAUD 

(1984). 

5.2.2. Secrecação meiót.ica 

MOLINA e AZEVEDO (1989) observaram que 

variant.es det.eriorados inoculados em meio complet.o mais 

osmót.ico most.ravam um Cenót.ipo normal est.abilizador 

<f'enocópía) . Est.es aut.ores sueeriram que a aparência 

enrucada dest.es variant.es t.ivessem oricem pela dificuldade 

de absorção de aJ.cum component.e do meio, provavelment.e 

devido a alt.eraçaes na membrana plasmát.ica. O est.abilizador 

"repararia" o erro permit.indo o desenvolviment.o normal da 

colônia. 

Todos os variant.es det.eriorados analisados 

nest.e t.rabalho foram submet.idos a lnóculo em meio de 

cult.ura mais solução est.abilizadora <t.abela 22). Est.e 

art.if1cio Coi ut.ilizado t.ambém nos dados de secrecação 

mei6t.ica, no sent.ido de minimizar o problema de 

compet.it.ivldade ent.re colônias det.erioradas e normais, que 

poderiam levar a um desvio da secrecação 1:1. 

Os det.eriorados V93 e V96 permaneceram com 

desvios sicnificat.ivos para a proporção 1 normal 1 

deteriorado, apesar de provocar efeit.o no caso do V95 
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<t..a.bela 10). PACCOLA (1982) em seu t..r-abalho, deacr-eve que a 

presença de aberraç~es cromossOmicas het..erozigot..as em 

cr-uzament.os t..em como consequênc1a a produção de ascos com 

wn número de asc6poros inf'erior à 8 ou ascos cont.endo 

vários ou t..odos os ascopor-os deCect.ivos~ podendo ser est..a 

uma possivel explicação para os desvios sicnif'icat..ivos 

encont.rados par-a a segregação 1:1. 

5.2.3. Localização 

det.erioração 

dos det.erminant.es de 

Todos os variant..es det..eriorados analisados, 

f"azem par-t..e do Crupo descrit.o por AZEVEDO e ROPER (1970) e 

AZEVEDO (1971) que apresent..am seu det..erminant..e localizado 

em out..ros grupos de ligação que não os envolvidos na 

duplicação. 

o V93, most.rou at..ravés do ciclo parassexual, 

que o det.erminant.e de det..erioração est..ava· segregando junt..o 

com a marca CalA uma vez que t..odas as colOnias brancas 
1 

normais Coram t.ambém def"icient.es para a ut.ilização da 

galact.ose como única f"ont..e de carbono. A coloração dos 

esporos dest..e variant.e em meio com est.abilizador f"oi verde, 

indicando a presença do secment..o em duplicat..a t..ranslocado 

- + no crupo de ligaçao II com o cene y. Nenhum set.or verde 

com duplicação ou amarelo normal Coi encont..rado, o que 

envolveria a segrecação do Crupo de ligação II do variant..e 

det.eriorado. Da mesma Corma nenhwn set.or det..eriorado Coi 

observado. Fizeram part.e da análise apenas set..ores brancos 

normais hapl6ides. O mesmo result.ado Coi encont..rado para os 

dip16ides obt.idos pelas duas met.odologias empregadas 

(t.abelas 5 e 25). Pelo valor de recombinação obt.ido pela 

análise dos secregant.es at.ravés do ciclo sexual, a marca 

CalAi e o det.erminant.e de det.erioração MO est.ão ligados no 
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cromossomo lII. 

Quando os varian1,es V94 e V94.1 1"oram 

inoculados em meio mais solução est.abilizadora, a coloração 

de seus esporos t"oi respect.lvamen1,e verde e amarela. Ist,o 

sueeriu para o varian1,e de 1!l ordem uma delação do secment.o 

duplicado 1,ranslocado no Crupo de liC3Ç.ão U, pois os V94 e 

V94.1 apresen1,aram os seus det.erminant.es de de1,erioração no 

Crupo de liCação IV. Nes1,e caso, set.ores de1,eriorados 

puderam ser isolados. A coloração dos esporos, t.an1,o de 

colônias normais como de colônias det.erioradas 1"oi branca, 

Da mesma 1"orma que o V93, ou1,ros secrecan1,es normais e 

det.eriorados deveriam ser encont.rados. Quant,o à secrecação 

meió1,ica, o V94 e o V94.1, não foi det.ect.ada qualquer 

liCac;:ão com a marca pyroA . O t.es1,e de alelismo que poderia 
:& 

comprovar se os dois de1,erminan1,es são alelos, não pÔde ser 

t"ei1,o pela inviabilidade dos c1eist.ot.écios, nos vários 

cruzamen1,os reaJi~dos, mas acredi1,a-se que sejam alelos. 

Além disso, cruzamen1,os com ou1,ros variant.es e os V94 e 

v94.1 não foram realizados. 

O varian1,e V95 em meio com es1,abilizador 

apresen1,ou esporos verdes. Pelas aná.l1ses mi 1,ó1,ica e 

meió1,ica, seu det.erminant.e de de1,erioração es1,á no crupo de 

liCac;:ão lII, liCado à marca CalAi' Fizeram par1,e da análise 

mit.61,ica dos dipl6ides ob1,idos por fusão de prot.oplas1,os, 

colÔnias normais e det.erioradas brancas e amarelas. 

O V95.1, em meio com es1,ab111zador, 

permaneceu com o t"enót.ipo de1,eriorado. SeCundo MOLlNA e 

AZEVEDO (1989), aneuplóldes comport.am-se dest.a 1"orma, o que 

não parece ser o caso. Uma auxonocrafia 1"oi 1"e11,a no 

sen1,ido de verificar se com o fenót.ipo de1,eriorado nest.e 

meio, es1,aria envolvida alguma auxo1,rofia, o que 1,ambém não 

foi o caso. Talvez 1,enha ocorrido perda do secmen1,o 

duplicado do Crupo de llCação II, pois surCiram set.ores 

verdes em meio minimo com est.abillzador e suplement.ado. O 

V95.1 apresent.a um fenó1,ipo bast.ant.e det.eriorado, bem mais 
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caraot.er1srt.fco do que o VOS. As análises most.raram seu 

det.erminant.e de det.erioração localizado no Crupo de liCação 

lII. secrecando junt.o com a marca CalAi' O t.est.e de 

alelismo comprovou que os det.erminant.es dos V9S e V95.1, 

são ale los. 

A 

V96 e 

verde 

exemplo do caso dos V94 e 

V96.1 apresent.avam em seus 

e amarela respect.ivament.e. 

V94.1. os 

esporos 

Formaram 

variant.es 

coloração 

dipl6ides 

quase de 

ext.remament.e lnst.áveis~ most.rando uma secrecação 

1:1 de, set.ores brancos~ normais e det.eriorados, 

principalment.e para os 

prot.opLast.os. Nos dois 

Crupo de ligação III, 

Ist.o sueere 

dip16ides obt.idos por fusão de 

t.ranslocado no 

casos, os det.erminant.es est.ão no 

sem qualquer liCação com a marca 

que no V96.1 ocorra perda do secment.o 

de ligação lI. O t.est.e de alelismo grupo 

pOde t.ambém não ser feit.o, pela inviabilidade dos 

cleist.ot.écios nos cruzament.os realizados. 

Det.erminant.es de det.erioração já foram 

encont.rados em t.odos os grupos de 

t.rabalho 

ligação, com maior ou 

menor 

para 

IV. 

frequência. 

os diferent.es 

Nest.e 

variant.es nos 

eles 

crupos 

foram localizados 

de ligação lI! e 

De maneira ceral, quant.o a localização dos 

det.erminant.es de det.erioração nos Crupos de liCação, os 

result.ados obt.idos pelas duas met.odoloCias ut.ilizadas para 

a obt.enção dos het.erocários, roi semelhant.e, com a1cumas 

diferenças no que se refere a quant.idade de set.ores 

hapl6ides observados nos dip16ides obt.idos por fusão de 

prot.op1ast.os. Com relação a frequências de recombinação 

mit.6t.ica, nada foi det.ectado, talvez pelo baixo número de 

secrecant.es analisados, como as alt.eraçaes descrit.as por 

RIBEIRO - PAES et alii (1988) em dipl6ides de A. niduZans 

obt.idos por fusão de prot.oplast.os. 
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5.3. Test.es de alel1smo 

Os variant.es det.eriorados que apresent.avam 

det.erminant.es de det.erioração localizados no mesmo Crupo de 

ligação foram subment.idos a análise cenét.ica at.ravés do 

ciclo sexual para verificar 

alelos. 

se os det.erminant.es eram 

Quando os det.erminant.es de det.erioração não 

são alelos e não est.ão licados, espera-se uma segregação de 

3 colônias det.erioradas 1 colônia normal; havendo 

ligação ~ a proporção de det.eriorados aument.a quant.o mais 

próximos est.iverem os det.erminant.es, pois a frequência de 

crossing-over 

segrecant.es 

diminui~ 

normais. 

int.erferindo no apareciment.o de 

Se os det.erminant.es são alelos 

espera-se o apareciment.o de soment.e colônias det.erioradas. 

Cuidados devem ser t.omados para não confundir segregação de 

det.erminant.es alelos com a secreCação de um cleist.ot.écio 

aut.oCecundado. Uma maneira simples seria, semear os esporos 

sexuais em meio com est,abilizador osmót.ico, se os 

det.eriorados cruzados apresent.arem cores diferent.es será 

íacilment.e det.ect.ado os t.ipos parent.ais. Caso cont.rário é 

int.eressant.e verificar as out.ras marcas envolvidas no 

cruzament.o. 

Em aJ.cuns casos a segregação 3:1 não foi 

verificada, ut.ilizando-se a segregação 2:1 para o t.est.e do 

r. Novament.e nest.e caso est.á em evidência o problema do 

menor valor adapt.at.ivo dos det.eriorados, que poderia ser 

resolvido. em part.e ~ pela segregação em meio complet.o com 

est.abilizador osmót.ico. 

O variant.e V9 obt.ido por AZEVEDO (1971) foi 

ut.ilizado em alguns cruzament.os que envolviam variant.es 

det.eriorados cujos det.erminant.es est.avam localizados no 

grupo de ligação In. 
Nest.e grupo de ligação. o det.erminant.e do 
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V93 não é 81elo de qualquel' OUt.I'O, não est.ando li,;ado a eles 

t.ão pouco. No cruzament.o V93 x V95.1, a proporção 2:1 1'oi 

verificada t.81vez pela menor viabilidade do V95.1, que 

apresent.a seu fenót.ipo bast.ant.e det.eriorado. 

O V95 é 81elo do V95.1, sendo encont.rados 

soment.e secrecant.es det.eriorados de diferent.es t.ipos nest.e 

cruzament.o. No cruzament.o V95 e V96 a proporção de 

det.eriorados 1'oi maior que o esperado indicando uma 

possivel liCação ent.re os dois det.erminant.es. Deveria t.er 

sido encont.rado o mesmo t.ipo de result.ado para o cruzament.o 

V95.1 e V96, já que V95 e V95.1 são alelos, mas t.alvez a 

menor viabilidade do V95.1, det.ect.ada t.ant.o no cruzament.o 

V95.1 com MSE, quant.o no cruzament.o V93 e V95.1 t.enha 

camuflado os dados, most.rando uma secrecação 3:1. 

Nos cruzament.os V96 com V96.1 e V94 com 

V94.1 t.odos 

cruzament.os, 

os cleist.ot.écios analisados, nos 

foram inviáveis, apresent.ando coloração 

clara e pouco consist.ent.es. 

5.4. Erei t.o do benlat.e sobre os diplóides 

vários 

marrom 

Durant.e as análises mit.ót.ica, aparent.ement.e 

os diplóides obt.idos por fusão de prot.oplast.os foram mais 

inst.áveis, produzindo um número maior de secrecant.es 

haplóides. Um experiment.o comparat.ivo foi feit.o para 

verificar t.al aument.o de inst.abilldade. 

De maneira cera! o número de set.ores por 

colOnia em diplóides obt.idos de fusão foi levement.e maior 

quando comparados aos diplóides obt.idos secundo ROPER 

(1952), ent.ret.ant.o. quando analisados est.at.ist.icament.e, as 

diferenças são consideradas como sendo devido ao acaso. Foi 

considerado para est.a ANAVA, como repet.ições, cada um dos 

variant.es det.eriorados, sendo os t.rat.ament.os diplóicles 
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obt.idos pelas duas met.odologias. O coencient.e de variação 

mos1.rou-se um pouco alt.o por não serem repe1.içC5es 

verdadeiras <CV - 23~6"). Para o número de secregant.es 

de1.eriorados, sua frequência em dip16ides ob1.idos por fusão 

de pro1.oplast.os é maior do que os de dipl6ides ob1.idos pela 

me1.odologia clássica <t.abela 34). En1.ret.ant.o~ o número de 

colônias que apresen1.aram se1.ores permaneceu quase o mesmo. 

Secundo OLIVEIRA (1982) o dipl6ide 

he1.erozico1.o Dp <1, lI> apresen1.a maior lns1.abil1dade em 

1.empera1.uras mais al1.as~ em meio complet.o acrescido de 

benlat.e <1l-Jg/mD. 

Um aument.o na frequência de set.ores 
-de1.eriorados a part.ir da linhaf;em A submet.idas a 

pro1.oplas1.ização, foi ob1.ido por QUEIROZ (1988). A aut.ora 

suceriu que al1.eraç<5es devem ocorrer. pois a 

expos1.a a subst.ãnci.as u1.il1zadas no processo 

esforço de regenerar uma nova parede. 

célula f"ica 

e ainda ao 

5.5. Obt.enção regeneração e fusão de prot.oplast.os 

5.5.1. Frequência de receneração 

o t.empo de cresciment.o cios esporos em meio 

complet.o liquido foi al1.erado para 21 horas ao invés das 18 

horas suceridas por HAMLYN et alii <1981>. pelo at.raso no 

desenvolviment.o de aJcuns dos de1.eriorados. principalmen1.e 

do \'95.1. Enquant.o a linhacem MSE apresen1.ou, ap6s 21 horas 

as "bolinhas" de micélio já bem consist.en1.es, o V95.1 

mos1.rou "fiapos" de micélio. Tant.o que, após as 3 horas de 

incubação no sist..ema li1.ico, fracment.os de micél10 ainda 

permaneceram no caso da 1inhacem MSE, e para o V95.1 est.á 

1.o1.almen1.e digerido, para aproximadament.e a mesma 
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quant.i dade de micélio. PEBERDY e GIBSON (1971> suceriram 

que a parede recém-sintetizada de bi1"as terminais podem ser 

mais pront,ament.e decradadas. do que a parede em rec1i5es 

mais ant.i,;as. Da mesma t'orma para micétios em t'ases mais 

avançadas de desenvolvimento. onde a parede celular já é 

mais consist.ent. •. 

A t.abe1a 21 most.ra a 1"requência de 

receneração para t.odos os variant.es e tinhacens ut.il1zadas. 

PEBERDY (1979) descreveu a 1"requéncia para receneração de 

prot.oplast.os de A. nidulans ent.re 20 e 30% . Nest.e t.rabalho 

as linhacens A e MSE apresent.aram 25 e 23% aproximadament.e. 

sendo que uma variação maior ocorreu em a.lcuns dos 

variant.es deteriorados (12-25%). 

QUEIROZ (1988) suceriu que a variação 

observada em seu experimento no número e receneração de 

protoplastos dent.ro das repet.içaes poderia ser explicada 

pela própria met.odoloCia emprecada. pois não se pode 

af'irmar com precisão. se 1"oi colocado exat.ament.e a mesma 

quant.idade de micélio ou se não houve qualquer oscilação da 

t.emperat.ura de incubação. 

5.5.2. Frequência de Cusão 

Um pré-requisit.o necessário para a t'usão de 

prot.oplast.os é a ac1ut.inação dos prot.oplast.os. com perda 

minima de viabilidade e alt.a t.axa de f'usão. Em plant.as, 

vários mét.odos já 1"oram descrit.os, ent.re eles a ut.ilização 

de pressão mecâr.dca at.ravés de micromanip~res; 

exposição dos prot.oplast.os a alt.as concent.raçaes de nitrat.o 

de sódio; pH; ant.isoro especif'ico (CONSTABEL e KAO, 1974; 

BURGESS e FLEMING, 1974). Ent.ret.ant.o, o mais ef'icient.e 

produt.o 1"oi ut.Uizado por KAO e MICBYLUK <1974>, o 

poliet.llenoclicol (PEG>, conhecido estabilizador de 



prot.oplast.os 

aclut.inação 

em 

dos 

bact.érias. O 

prot.optast.os e 

PEG induz 

causa 

super1"1cies de vidro ·ou plást.ico. 

prot.oplast.os 

ligeirament.e 

A ac1ut.inação peloPEG. envolve 

por forças elet.rost.át.icas. 

polar e a super1"1cie da 
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uma fort.e 

aderência a 

at.ração dos 

O PEG é 

ptasmalema 

pre1"erenciabnent.e, apresent.a 

bivalent.es (geralment.e sais de 

cargas 

cálcio) 

negat.ivas. Cát.ions 

são ut.ilizados para 

ligar as moléculas de PEG, que est.abelecem pont.es ent.re os 

prot.oplast.os isolados, mediando sua ac1ut.inação. Vidro e 

plást.ico em soluç<5es neut.ras carregam carCas negat.ivas, 

essa adesão segue os mesmos principios da aclut.inação de 

prot.oplast.os. 

Em fungos, 

descreveram evidências de 

em Geotrichum candidum. 

demonst.raram um aument.o 

ut.ilização do PEG em A. 

FERENCZY et alii (1974) 

fusão, sem qualquer est.imulant.e, 

Em 1975, FERENCZY .t alii já 

na 1"requência de 1"usão pela 

nidulan.s, A. fiavu.s. A. nilt'er. 

Pennicillium frequentan.s. e P. rami,gena. Para o A. 

nidulan.s, o PEG acregou em média cerca de 30 prot.oplast.os 
-a com uma frequência de 1"usão de 2,5.10 . 

A~ e PEBERDY (1976) com uma série de 

out.ros fungos dos gêneros PenniciUium. A.sperIt'iLZu.s e 

Cephalosporium encont.raram uma frequência de fusão de 0,1 a 

0,7 %, após t.rat.ament.o com PEG. 

Pela met.odologia empregada nest.e t.rabalho 

(PEBERDY, 1979), a frequência encont.rada de fusão foi por 

volta de 0,1 % para os variant.es det.eriorados e 0,2% para 

as linhaf:ens ppy e A (t.odos fWldidos com prot.oplast.os da 

linhagem MSE). Aparent.ement.e, uma leve diferença exist.iu 

ent.re as frequências de fusão das linhagens A e ppy e dos 

det.eriorados. Ent.ret.ant.o soment.e 2 repet.iç<5es foram feit.as 

de cada cruzament.o, um experimento com 3 repet.içêSes deveria 

ser feit.o, com os devidos testes est.at.1st.icos para 

verificar melhor se ocorreu ou não variação. 
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Especulando sobre o assunt,o , foi observado que em meio 

complet.o mais KCl~ após a mist.ura dos prot.oplast,os com o 

PEG, que a proporção de colOnias receneradas da linhacem 

MSE, 1"oi maior do que as dos variant.es det.eriorados (haviam 

mais colOnias brancas do que amarelas ou verdes). Foi ent.ão 

1"eit.o um experiment.o único e simples para veri1"icar a 

porcent.acem de receneração da llnhaf;em MSE e dos variant.es 

det.eriorados após a incubação com PEG. Como pode ser vist.o 

na t.abela 23, para t.rês variant.es ensaiados, a porcent.acem 

de receneração 1"oi menor do que a da linhacem MSE. 

Esse ensaio elimina a hipót.ese de que os 

det.eriorados em semeadura com cert.a densidade, perdem a 

compet.ição para as colOnias normais, mesmo porque est.a 1"oi 

f"eit.a em meio complet.o mais est.abilizador. Por outro lado, 

reforça a idéia de que o PEG é mais t.óxico aos variant.es, 

por apresent.arem alcum problema de membrana. Ou ainda que a 

alt.eração de membrana dos variant.es reduza a capacidade de 

ac1ut.inar os prot.oplast.os, por uma menor int.eração com o 

PEG. CONSTABEL e KAO (1974) cit.am que a aclut.inação depende 

da f"exibilidade da plasmalema e qualquer alt.eração dest.a 

f"lexibilidade pode reduzir a capacidade de ac1ut.inar 

prot.oplast.os. Reduzindo a ac1ut.lnação, result.a em ceral em 

decréscUno na porcent.acem de fusão. 

Após a obt.enção dos het.erocários, a fusão 

de núcleos f"oi induzida em meio m1nimo, objet.ivando a 

obt.enção de dip16ides. Est.es foram analisados cenet.icament.e 

com o int.u1 t.o de verif"icar, principalment.e, se havia 

conf"irmação dos result.ados obt.idos da análise mit.ót.ica 

at.ravés da obt.enção de diplóides pela met.odoloCia clássica. 

A discussão comparat.iva das análises est.á no 1t.em 5.2 .. 
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5.5.3. Transferência do carát.er det.eriorado 

Com o objet.ivo de isolar uma colOnia 

hapl6ide que apr-esent.asse t.odos os Jna%'cador-es cenét.icos da 

linhacem MSE. mas com o 1"en6t.ipo dos var-iant.es 

det.erior-ados. ist.o é, com a pr-esença do det.er-minant.. de 

det.er-ioração. o ensaio secundo o it.em 3.11.4. 1"oi 

desenvolvido para ver-i1"icar a ocor-rência do 1"enômeno. 

diplóides e 

aneuplóides 

Ent.re as colônias isoladas encont.r-ou-se 

aneuplóldes. 

são visualment.e 

Em Asperçillus 

dist.lncui veis dos 

as colÔnias 

haplóldes, 

pelo cresciment.o pobr-e e produção de crandes 

Os 

set.or-es 

haplóides (K.\FER e UPSHALL. 1976). dip16ides 

oricinaram-se por 1"usão de núcleos no het.er-ocário e os 

aneuplóides surciram por não disjunção mit.ót.ica. 

A idéia inicial era examinar 1000 colÔnias 

de cada var-iant.e e 5000 do var-iant.e mais instável (V96.1). 

Ent.r-et.ant.o, foi encont.r-ado o haplóide desejado ant.es das 

1000 colÔnias, no variant.e V94. As marcas Cenét.icas do 

haplóide foram ver-ificadas em meio selet.ivo. e a sua 

coloração em meio mais es~i1izador osm6Uco. O HV94 

apresentou esporos brancos ~ como a linhacem MSE. As 

marcas da linhal;em MSE são bast.ant.e est.áveis. descartando 

qualquer hipót.ese de reversão. 

Uma passivel t.ransposição pode ent.ão est..ar 

envolvida no surciment.o dest.a colÔnia, principalment.e se 

considerarmos um modelo de ret.r-ot.ransposição para seu 

mecanismo de mobi.1idade~ como os de leveduras (CLARK et 

alii, 1988) e N. crassa (KINSEY e HELBER. 1989). Um 

element.o t.r-ansponivel é capaz de t.ransposição de um 

pJ.asmidio para o cromossomo, como já obser-vado em 

procariot.os (BOIVIN. et alii, 1988) e Drosophila <ROBERTSON 

et alii, 1988) ut.ilizando o t.ransposon como um veiculo de 

clon.acem. A t.r-ansposição de um cromossomo para Out.ro num 
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cit,oplasma comum. t.ambém ocorre na di~enesia híbrida de 

D hil d h P·, é de • rosop a ~ on e o mac o capaz "ranspor seu 

element,o P para uma fêmea P durant,e a fecundação (COSTA, 

1987) ou em milho para a t.,ransferéncla do element.o Ac em 

cruzament.os (MOTTO, et alii, 1988). 

Est,udos mais det.alhados, at.,ravés de análise 

~enét.ica devem ser feit.,os para comirmar e esclarecer t.a! 

fenômeno, já que a sUCest,ão foi dada com base apenas na 

descrição morfo16,;ica e comirmação das marcas genét,icas. 

5.6. Coloração de núcleos de prot.oplast.os 

Os prot.oplast.os foram corados após 3 horas 

de incubação em solução de enzima l1t.ica. Os :result.ados 

obt.idos comerem com os dados de QUEIROZ (1988), com apenas 

uma diferença. a frequência de prot.oplast.,os anucleados f"01 

inferior. A aut.ora já havia det.ect.ado uma menor ocorrência 

desse t.ipo de prot.oplast,o após 1 hora de incubação na 

enzima. Seus result.ados f"oram comparados aos dados de ISAAC 

e PEBERDY (1985), no período inicial de dicest,ão 

ut.ilizando-se KCl como est,abilizador osm6t.ico. A t,écmca de 

coloração ut,ilizada nest,e t,rabalho foi a mesma ut,ilizada 

por QUEIROZ (1988), secundo ela os prot,oplast,os anuc1eados 

poderiam ser conf"undidos com art.ef'at.os de coloração, não 

ent.rando na cont..acem {t.abela 36>. 

A diferença na frequência de regeneração dos 

prot,oplast,os de variant,es det.eriorados em comparação com as 

linhacens A e MSE não pode ser explicada pela presença de 

prot,oplast,os anuc1eados em maior f"requência nest.e t,ipo de 

variant.e. Os dados referent.es aos 2 Crupos foi semelhant,e. 

O mais provável é que est,eja envolvida a menor viabilidade 

dos det.eriorados. 

Pode-se verificar prot,oplast.os grandes, 
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vacuolados com at..é 15 núcleos. PEBERDY e GIBSON <1971> 

descreveram os t.lpos de pro1,oplast.os observados a part.lr de 

1 hora de incubação, sendo peqt»nos e não vacuolados, 

f'ormados na ext.remidade da hif"a. Cont.inuando a incubação, 

result.ou na liberação, das par1,es mais velhas da hif"a, de 

prot.oplas1,os maiores e vacuolados. como os encont.rados por 

est..e t.rabalho. 

5.7. Elet.rof"orese 

A elet..r-of"or-ese dos var-iant.es det.er-ior-ados e 

das linhaf;em MSE e A 1'"oi 1'"ei1,a objet.ivando evidenciar uma 

possivel, mas remo1,a, alt.er-ação devida ao det.erminant.e de 

det.erioração numa das enzimas do sis1,ema est.erase. Como 

pOde-se obser-var na f'iCura- 7 o padr-ão das bandas de t.odas 

as amost.ras comport.ou-se icualment.e. 

A1,ualment.e a t.écnica de elet.r-of"or-ese de 

amost.ras de DNA secuida de "Sout.hern Blot." é ext..remament.e 

ut..ilizada na det.ecção e isolament.o de element.os 

t.ransponiveis, como no t.rabalho de KINSEY e HELBER (1989) 

para Neurospora crassa. Técnicas de cenét.ica molecular em 

pouco t.empo devem surCir em est.udos com Â. nidulans. 



117 

6. OONCLUStJES 

Pelos result.ados obt.idos pode-se concluir 

que: 

a) os 

localizados 

isolados; 

det.erminant.es ~enét.icos 

nos ~rupos de liCação 

de 

'IIl 

det.erioração foram 

e IV nos variant.es 

b) a ut.ilização de estabilizador osmót.ico adicionado ao 

meio de cult.ura para est.udos de secrecação meiót.ica~ 

produziu bons result.ados no sent.ido de diminuir a 

desvant.acem selet.iva das colônias det.erioradas em relação 

às normais; 

c) não houve qualquer alt.eração na localização nos 

cromossomos dos det.erminant.es pnét.icos de det.erioração~ 

nos variant.es analisados pela met.odolocia clássica e fusão 

de prot.oplast.os; 

d) aparent.ement.e~ ocorreu t.ransposiçiio do det.erminant.e 

pnét.ico de deterioração at.ravés de Cusão cit.oplasmát.ica 

ent.re prot.oplast.os de um dos variant.es isolados e da 

linhat;em MSE~ pela obt.enção de um variante det.eriorado com 

t.odas as marcas Cenét.icas da linhacem MSE; 

e) o PEG mostrou ser mais t.óxico aos variant.es 

det.eriorados do que para a linhacem MSE. t.a1vez devido a 

problemas de membrana plasmát.ica; 
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f) os dip16ides obt.idos at.ravés de fusão de prot.opJ.ast,os 

most.z-aram-s. mais inst.áv.1s do que 0& obt.1dos pela 

met.odolocia clássica. t.ant.o espont.aneament.e como na 

pz-esença do funcicida benlat.e, pz-oduzindo maioz- nÚJftez-o de 

set.oz-es de~ez-ioz-ados; 

c) o padrão elet.z-01''oz-ét.ico do sist.ema es~ez-as. dos 

vaz-iant.es det.erioraclos isolados e das linhacens A e MSE não 

apresent.ou qualquer di1"erença. 
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