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RESlJ"MO 

ASPECTOS GENÉTICOS DA PARAMEIOSE VIA FUSÃO DE PROTOPLASTOS 

EM METARHIZIUM ANISOPLIAE (METSCH.) SOROKIN 

x 

Autor: Marina Esther Vega 

'd fa Dal' A 'd" . Kl ' Or~enta or: Pro - r- A ~ne parec~ a P~zz~ran~- e~ner 

Com o objetivo de verificar o fenômeno da parameiose em 

Metarhizium anisopZiae, mutantes das linhagens E6' E9 e RJ' com duas mar

cas auxotróficas e uma marca morfológica, foram utilizados para a reali

zação de cruzamentos via fusão de protoplastos. Através d.a análise' gené-

tica dos produtos de fusão detectou-se a ocorrência de recombinantes au-

xotróf icos, com evidências de recombinação mi tótica, não recuperando - se 

o diplóide. Este fato demonstra a alta instabilidade da fase diplóide e 

comprova a ocorrência de parameiose nesta espécie. Prováveis aneuplói-

des foram isolados, os que poderiam ter sido originados pelo desarranjo 

cromossômico dos diplóides em processo de haploidização. 

Por outro lado, descreveu-se o método de produçã9 de pr~ 

toplastos de conidios. A obtenção dos mesmos, abre a possibilidade de 

sua utilização em futuros estudos de transformação genética, uma vez que 

estes protoplastos são mais adequados para essa finalidade. 



SUMMARY 

GENETIC ASPECTS OF PARAMEIOSIS BY PROTOPLAST FUSION 

IN METARHIZIUM ANISOPLIAE (METSCH.) SOROKIN 

xi 

Author: Marina Esther Vega 

Ad . P fa a l' ... l' v~ser: ro - Dr~ A ~ne A. P~zz~ran~-K e~ner 

Aiming to study parameiosis in Metarhizium anisopriae~ 

mutants of the strains E6' E9 and RJ' with two auxotrophic marks and a 

morpho1ogical one, were crossed by protoplast fusion. Through the 

genetical analysis of the fusion products it was detected auxotrophic 

mutants, evidencing mitotic recombination and the diploid was not 

recovered. This fact shows the high instability of the diploid phase and 

confirms the occurrence of parameiosis in this species. Some supposed to 

be aneuploids were isolated ant it might, be possible they were originated 

by cromossomic disarrengements during haploidization. 

A protoplasting method from conidia was described as 

well. It might be used in future genetic transformation experiments 

s~nce this kind of protoplasts suit better the processo 



1. INTRODUÇÃO 

A crescente resistência dos insetos pragas aos defensivos 

agricolas e sua persistência no ambiente com consequente poluição am

biental provocada pelos mesmos, assim como os altos custos, tem contri

buido para que o controle biológico assuma atualmente grande importân

c~a. Larga gama de microorganismos tem sido usada nas tentativas de con 

trole biológico, dentre os quais, o fungo entomopatogênico Metarhizium 

anisopliae (Metsch.) Sorokin, destaca-se como um potencial agentedebio

controle, assumindo grande importância econômica principalmente no Bra

sil, onde vem sendo utilizado em escala comercial no controle de pragas 

das pastagens e de cana-de-açúcar. 

Uma grande variabilidade natural ja foi detectada neste 

fungo, onde caracteres desejaveis para o controle biologico podem ser 

encontrados em linhagens de diferentes origens e regioes. Esta variabi

lidade pode ser ampliada pelo uso de agentes mutagênicos e por recom

binação, metodos úteis para o desenvolvimento de linhagens superiores p~ 

ra o biocontrole. 
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Embora cruzamentos entre diferentes linhagens pelo ciclo 

parassexual clássico e pela técnica de fusão de protoplastos foram des

critos, poucas informações ainda existem sobre os detalhes destes pro

cessos, bem como sobre o fenômeno da parameiose, recentemente verificado 

nesta espécie. 

o presente trabalho teve os seguintes objetivos: 

Realizar cruzamentos entre e dentro de linhagens por 

meio da fusão de protoplastos com a finalidade de ampliar os conhecimen

tos sobre a parameiose em Metarhizium anisopliae. 

- Determinar metodologia para a obtenção de protoplastos 

de conidios e compará-los com protoplastos oriundos de micélio. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. O Fungo Metarhizium anisopZiae 

2.1.1. Classificação e descrição 

O fungo Metarhizium anisopZiae é um Deuteromiceto pertence~ 

te a ordem MoniZiaZes~ familia MoniZiaceae e foi descrito pela primeira 

vez por METSCHNIKOFF em 1879. Este pesquisador realizou o pr~me~ro tra-

balho de controle microbiano aplicando o M. anisopZiae para controle de 

larvas do besouro AnisopZia austriaca. A partir dessa época, este fungo 

vem sendo estudado sobre muitas espécies de insetos. Acredita-se que esse 

patôgeno ocorra naturalmente sobre mais de 300 espécies de insetos das di

ferentes ordens, incluindo pragas importantes (ALVES, 1986). 

A espécie M. anisopZiae apresenta duas variedades: a varo 

anisopZiae (também conhecida como minor) e a varo major~ separadas quanto 

ao tamanho dos conidios. A varo anisopZiae apresenta-se com conidios de 

3,5 a 9,0 ~m de comprimento e a varo major com conidios de 9,0 a 18 ~m de 

comprimento (TULLOCH, 1976). 
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A possibilidade de que a varo major seja um diplôide natural 

foi sugerida por TINLINE & NOVIELLO (1971) e observações realizadas por 

SAMUELS et alii (1989) apoiam esta ideia. Segundo estes autores, o aumen

to na resistência ã luz ultravioleta e a dificuldade na obtenção de mutan-

tes auxotrôficos, assim como medidas do volume nuclear, proporcionam 

evidências de que isolados da varo major são diplôides naturais estáveis. 

Este fungo apresenta geralmente conidios uninucleados (TIN

LINE, 1971) com pequena proporção de binucleados (LUNA, 1985; BAGALHI, 1987) 

ou mesmo multinucleados (LUNA,(1985). As hifas são frequentemente uni nu-

cleadas em seus segmentos hifais, podendo ocorrer dois ou mais núcleos, ou 

mesmo segmentos multinucleados em pontas de hifas. A ocorrência de anas

tomose entre hifas, facilita a obtenção de heterocários (TINLINE & NO

VIELLO, 1971). 

A temperatura ôtima para o desenvolvimento e esporulação do 

M. anisopliae situa-se entre 270 C-28°C, sendo que, ã temperaturas infe

r~ores ocorre um retardamento no desenvolvimento, aumento na formação do 

micelio e redução na formação de conidios (FERRON, 1978). Em temperaturas 

superiores a 320 C ocorre uma rápida redução na germinaçao e no desenvolvi

mento, a qual nao se recupera apos exposiçao a 370 C por 96 horas (SANTOS, 

1978). Ê tolerante a uma faixa de pH de 2,0 a 8,5, sendo que 6,9 e a me

lhor condição para o seu desenvolvimento e esporulação (VEEN, 1968). 

Estudos visando a aplicação de M. anisopliae como bioinse-

ticida vem sendo desenvolvidos em vários paises onde este entomopatôgeno 

oferece possibilidades no controle de pragas de interesse agronômico, como 

Nilaparvata lugens~ importante praga do arroz (SAMUELS et alii~ 1989); 

Liriomyza spp. mosca minadora de folhas de plantas cultivadas (BORDAT et 
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aZii~ 1988); Brontispa Zongissima~ praga das palmãceas (LIU et aZii~ 

1989); PerkinsieZZa saccharicida, AeneoZamia varia saccharina, pragas em 

cana-de-açúcar (RICO & VICTORIA, 1988; AtLARD et aZii, 1990) entre outras. 

No Brasil, este fungo vem sendo utilizado no controle bioló

gico da cigarrinha dacana-de-açúcar, Mahanarva posticata e Mahar~rva fim

brioZata (ALVES, 1986), e das pastagens, Deois fZavopicta e ZuZia entreria

na (VEIGA, 1979). Também tem sido verificado sua patogenicidade em outros 

insetos pragas como Diatraea saccharaZis (ALVES et aZii~ 1984); Hypothene

mus hampei (LECUONA et aZii~ 1986); Ceratitis capitata (GARCIA et aZii~ 

1989); SoZenopsis spp (STlMAC et aZii~ 1987); Atta sexdens piriventris 

(DIEHL-FLEIG et aZii~ 1988); OebaZus poeciZZus (MARTINS et aZii~ 1987); 

bem como em insetos de interesse médico como Rhodnius proZixus (SILVA & 

MESSIAS, 1985) e PantrongyZus proZixus (MARINHO et aZii~ 1987). 

2.1.2. Estudos genéticos e obtenção de linhagens melhoradas 

2.1.2.1. Caracterização 

Para a produção massal do fungo M.anisopZiae visandosuaapli 

caça0 no campo, e necessária a sua caracterização a nível de raças, uma vez 

que o mesmo apresenta naturalmente uma grande variabilidade (ALVES et aZii~ 

1986). 

A caracterização de raças deste fungo tem sido realizada 

utilizando-se características ou qualidades dos isolados, tais como, vi

rulência (SOSA GOMEZ & ALVES, 1983), especificidade, crescimento e es-

porulação, observações de conídios em microscópio eletrônico 

1972), padrões eletroforeticos (DE CONTI et aZii~ 1980; 

(HAMMIL, 

SOSA GOMEZ 
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et alii, 1984) e enz~mas extracelulares (ROSATO et alii, 1981, SOSA GOMEZ & 

ALVES, 1983). 

A técnica de cromatografia gasosa foi utilizada por MESSIAS 

et alii (1983) como método auxiliar na identificação de linhagens de M.ani-

sopliae procedentes de diferentes locais do Brasil. ALVES et alii (1986) 

empregaram a análise fenetica para a separação de onze isolados através de 

16 caracteres usando-se a análise de taxonomia numérica e a análise de or-

denação de componentes principais. RIBA et aUi (1987) consideraram a pa-

togenicidade ao inseto Ostrinia nubilalis e padrões isoenzimâticos para a 

caracterização de 27 isolados de M. anisopliae oriundos de diferentes re-

giões brasileiras. 

2. 1. 2 .2. Mutação 

A mutagênese tem sido empregada por vários autores visando a 

produção de genes marcadores para a análise genética dos cruzamentos. Assim, 

numerosas linhagens auxotrôficas, resistentes a drogas e mutantes para col~ 

-raçao foram obtidas em M. anisopliae (MESSIAS, 1979; FRIGO, 1983; SILVEIRA, 

1983, SILVEIFA & AZEVEDO, 1984; BAGALHI, 1987; HEALE et alii, 1989). Entre-

tanto, este processo pode afetar vários loci simultaneamente ou devido a 

efeitos pleiotrôpicos as linhagens marcadas auxotroficamente, podem apresen 

tar uma perda significativa da patogenicidade em relação aos progenitores 

do tipo selvagem (GARCIA et aliiJ 1985; MESSIAS etalii, 1986; BAGALHI, 1987). 

° método de indução de mutação tem sido utilizado em M. ani-

sopliae visando a obtenção de linhagens mais eficientes no controle biolô-

gico, e vários isolados apresentaram aumento na virulência depois do 
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tratamento com mutagênicos (AL-AIDROOS & ROBERTS, 1978; AL-AIDROOS& SEIFERT, 

1980). SILVA et aZii (1989) ensaiaram a virulência a Triatoma infestansde 

mutantes com altos niveis de atividade amilolitica, lipolitica e proteoli

tica. Isolados selecionados para amilase e lipase mostraram maior virulên

cia do que a linhagem original, porem, isolados selecionados para protease 

apresentaram virulência igualou menor. Esta relação entre atividade am~

lolitica, lipolitica e virulência também foi encontrada por SILVA & MESSIAS 

(1985). Já, HEALE et aZii (1989) observaram incremento na patogenicidade 

ã NiZaparvata Zugens em mutante com alto grau de atividade proteolitica. 

2.1.2.3. Recombinação 

Através da recombinação e possivel combinar caracteristicas 

desejáveis em uma única linhagem. Os processos de recombinação conhecidos 

no fungo M. anisopZiae são, o ciclo parassexual e a técnica de fusão de 

protoplastos, através dos quais, observou-se a obtenção de diplõides e pos

terior obtenção de recombinantes ou recombinantes obtidos diretamente v~a 

parameiose (BAGALHI, 1987; AZEVEDO et aZii~ 1990). 

O ciclo parassexual se caracteriza por apresentar: anasto-

mose de hifas com núcleos diferentes (heterocariose), fusão de núcleos ha

plôides, permuta mitôtica e haploidização (PONTECORVO, 1956). Sua descri

çao em M. anisopZiae, com ocorrência de heterocarios, dip1ôides e recombi

nantes estáveis, foi feita pela primeira vez por MESSIAS (1979) e MESSIAS 

& AZEVEDO (1980), sendo confirmado quase simultaneamente por AL-AIDROOS 

(1980). Desde sua descoberta diversos aspectos genéticos tem sido estuda

dos neste fungo. 
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BERGERON & MESSING AL-AIDROOS (1982) analizaram a segrega

çao de oito marcas genéticas e localizaram estes genes em cinco possIveis 

grupos de ligação. MAGOON & MESSING AL-AIDROOS (1986) fizeram o mapeamen

to de mais duas marcas genéticas nestes cinco grupos de ligação e propuse

ram a existência de duas vias metabólicas para a biossIntese da pigmenta

çao dos conIdios. 

Diversos critérios tem sido considerados para diferenciar 

diplôides, haplóides e recombinantes obtidos pelo ciclo parassexual. Assim 

ternos: tamanho de conIdios, relação entre o diâmetro dos núcleos e o tama

nho dos conIdios, morfologia das colônias, estabilidade das colônias em pr~ 

sença de benlate, diâmetro dos núcleos dos conIdios, número de núcleos por 

conIdio e quantificação do DNA dos conIdios (MESSIAS & AZEVEDO, 

SILVEIRA, 1983; MAGOON & MESSING AL-AIDROOS, 1984; LUNA & AZEVEDO, 

BAGALHI, 1987). 

1980; 

1985; 

Em alguns casos, o cruzamento no ciclo parassexual e impedi-

do devido à incompatib1idade genetica entre linhagens desta especie (SIL-

VEIRA, 1983; FRIGO, 1983; BAGALHI, 1987). Nestas ocasiões, a tecnica de 

fusão de protoplastos tem sido empregada com sucesso. 

A protop1astização de M. anisopliae foi descrita por SILVEI

RA (1983) e SHIMIZU & KURISU (1987). O primeiro autor indica o uso de urna 

mistura de enzimas constituIda por celu1ase CP e Novozym 234 para a ob

tençao de protop1astos. Ja, SHIMIZU & KURISU (1987) utilizaram zimoliase 

20-T e previa pretratamento do micelio com 2-mercaptoetano1, o que in-

crementou a produção de protoplastos em c~nco vezes. Neste trabalho foram 

observados três padrões de regeneração: no primeiro tipo ocorre a formação do 

tubo germinativo a partir do protoplasto; no segundo tipo o protoplasto dá 



9 

origem a uma cadeia de células leveduriformes e o tubo germinativo é forma-

do a partir da célula terminal; o terceiro tipo e semelhante ao anterior 

com exceçao de que a cadeia de células leveduriformes não apresenta desen-

volvimento hifal. 

A metodologia de fusão de protoplastos foi definida por SIL-

VEIRA (1983) e SILVEIRA & AZEVEDO (1987). Estes autores observaram uma al-

ta frequência de fusão dentro e entre linhagens que variou de 0,9 

5 em 10 protoplastos. 

a 44,1 

Uma variaçao desta técnica, a técnica do "doador morto", pe!. 

mite que cruzamentos sejam realizados sem a necessidade de indução de mar-

cadores genéticos em uma das linhagens parentais (HOPWOOP & WRIGHT, 1981)~ 

Segundo FRIGO (1983), esta técnica mostrou-se efetiva na obtenção de di-

plõides e segregantes entre linhagens distintas de M. anisopliae. Por sua 

vez, HEALE et alii (1989) obtiveram baixa frequência de fusão e ressaltam 

a dificuldade de se obter recombinação genética atraves desta 

metodologia. 

Recentemente, uma nova técnica de seleção dos produtos de 

fusão, empregando uma linhagem selvagem e uma linhagem resistente à dro-

gas foi aplicada a M. anisopliae (HEALE et alii, 1989). Em estudos preli-

minares estes autores determinaram que o caráter resistência a drogas apre-

senta herança nuclear, podendo ser utilizado como uma marca para a seleção 

dos produtos de fusão nuclear entre duas linhagens parentais viáveis. 

Embora a recombinação de caracteres simples ou poligênicos 

seja possivel através dos processos mencionados, poucos trabalhos foram 

feitos no sentido de comparar a patogenicidade dos produtos de cruzamentos 
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em relação as linhagens parentais. HEALE et alii (1989) relataram a obten 

-çao de sucesso no melhoramento de M. anisopliae utilizando-se do ciclo pa-

rassexual. Estes autores obtiveram recombinantes que apresentaram pato-

genicidade semelhante a um parental selvagem e alta capacidade de esporu-

lação, semelhante ao outro parental. Segundo BAGALHI (1987) recombinan-

tes prototrôficos hibridos obtidos pelo ciclo parassexual têm sua viru-

lência restaurada, podendo ser superiores as linhagens parentais selva-

gens. 

Os trabalhos feitos para explorar a virulência dos diplôides 

obtidos nesta espécie, apresentam resultados controvertidos. Assim, GARCIA 

et alii (1985) mostraram que o diplôide foi menos efetivo em provocar a 

mortalidade de Ceratitis capitata do que a linhagem selvagem E9' Entretan

to, VALADARES et alii (1985) demonstraram que os dip1ôides eram muito mais 

efetivos do que as linhagens parentais em provocar a mortalidade de Nezara 

viridula e de Spodoptera frugiperda. Jã, RIBA et alii (1985) e MESSIAS et 

álii (1986) observaram que os diplôides apresentaram patogenicidade seme-

lhante ao parental selvagem quando testados sobre os insetos Aedes aegypti~ 

Anopheles etephensi~ Culex pipiens~ Ostrinia nubilalis (RIBA et alii~ 

1985) e Rhodnius proUxus (MESSIAS et alii 1986). 

2.2. Protoplastos 

2.2.1. Protoplastos de Micélio 

2.2.1.1. Isolamento 

-Com poucas exceçoes os protoplastos nao estao presentes na 

-natureza e sao produzidos artificialmente (PEBERDY, 1979). Normalmente o 
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isolamento envolve a digestão total ou perfuração localizada da parede ce

lular por enzimas líticas, permitindo que o conteúdo celular envolvido pe

la membrana celular seja liberado mantendo-se estável em meio hipertônico. 

Os primeiros relatos sobre isolamento de protoplastos em 

fungos filamentosos foram feitos por EMERSON & EMERSON (1958) e BACHMANN & 

BO~~ER (1959) em Neurospora crassa. Estes autores relataram o sucesso da 

aplicação do suco digestivo de He~ix pomatia como complexo lítico, avaliado 

mais tarde como helicase, glusulase, S-glucoronisade e fosfatase (DAVIS, 

1985). Entretanto, a eficiência deste sistema lítico tem sido limitada a 

algumas espécies tais como: Aspergi~~us nidu~ans (FERENCZY et aZii> 1975), 

CUrvu~aria inaequaZis e Trichoderma reesei (LAURILA et aZii, 1985). 

A maioria dos grupos que trabalham com fungos filamentosos 

consideram que a produção de complexos enzimaticos a partir de microrganis

mos e o caminho mais eficaz para a obtenção de protoplastos. Um grande nú-

mero de microrganismos apresenta atividade micolítica, e dentre estes os 

ma~s utilizados tem sido as espécies de Streptomyces (GIBSON & PEBERDY, 

1972; FAWCETT et a~ii> 1973; BENITEZ et a~ii> 1975; HEESWIJCK, 1984; BILLICH 

et aUi> 1988), de Trichoderma (DAVIS et aUi, 1977; KEVEI& PEBERDY, 

1984; KOMEL et aZii> 1985; KITAMOTO et aZii, 1988) e de PeniciZZum (MU

SILKOVA et a~ii> 1969; PEREZ et a~ii> 1986; SZAJER et aZii> 1989). 

Em muitos casos a síntese do complexo enzimatico pelo orga

n~smo lítico requer a presença de substratos indutores no meio de cresc~

mento. Estes meios de cultura na sua grande maioria têm sido supridos com 

micélio homogeneizado esterilizado do organismo do qual se quer produzir 

protoplastos (GIBSON & PEBERDY, 1972; ANNE et aUi> 1974), ou com parede 



12 

celular purificada (DAVIS et alii~ 1977; BEHLING & FICHER, 1980). Tenta-

tivas têm sido feitas para produzir meios de crescimento mais definidos pa

ra a obtenção de enzimas pelo uso de polissacarídeos idênticos ou semelhan

tes àqueles encontrados em paredes de fungos. Deste modo, a suplementação 

com quitina e laminarina (BENITEZ et alii~ 1975; PEBERDY.& GIBSON, 1971) ou 

celulose (SIETSMA & BOER, 1973) têm-se mostrado efetivas. 

Tendo em vista que a produção de misturas liticas e um pro

cesso demorado, a utilização de enzimas comerciais pode oferecer vantagens 

de ordem pratica. HAMLYN et alii (1981) compararam algumas polissacara8es 

comerciais quanto à sua capacidade de liberar protoplastos em várias espe

cies de fungos. Segundo estes autores, as enz~mas variam quanto à sua ca

pacidade de produzir protoplastos e principalmente duas preparações, a No

vozym 234 e celulase CP mostraram-se eficientes como agentes líticos. A efi 

ciência das preparações enzimáticas comerciais foi constatada por vários 

pesquisadores (SILVEIRA, 1983; PICATAGGIO et alii, 1983; LYNCH et alii~ 

1985; HAMLYN et alii, 1985; KROPP & FORTIN, 1986; DEED & SEVIOUR, 1989; 

SANDHU et alii, 1989). 

Devido à complexidade e diversidade da parede celular das 

hifas, muitas vezes a combinação das enzimas liticas promove melhores re

sultados na liberação de protoplastos (PFEIFER & KHACHATOURIANS, 1987; 

JAKSON & HEALE, 1987; PINGYAN e KAIYING, 1987; HUANG et alii~ 1990). 

As preparaçoes de enzimas autolíticas constituem outra al

ternativa de fonte enzimática para a produção de protoplastos (ISAAC & 

GOKHALE, 1982; LYNCH et alii~ 1985). No entanto, o metodo de autolise tem 

sido pouco utilizado. 
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Alem das enzimas varios outros parâmetros tem sido analisa

dos na tentativa de maximizar a produção de protoplastos. 

A produção e a estabilidade dos protoplastos podem ser afe

tados pelo tipo e concentração do estabilizador osmotico utilizado. Estes 

fatores variam de organLsmo para organismo, de maneira que nao existe um 

estabilizador universal. De forma geral, os sais inorgânicos sao os esta

bilizadores mais apropriados para fungos filamentosos (DAVIS, 1985). 

Varios trabalhos demonstram que a idade da cultura e um fa

tor importante na liberação de protoplastos. PEBERDY et alii (1976) estu

daram o efeito da idade da cultura na liberação de protoplastos em A.flavus~ 

A. nidulans~ P. chrysogenum~ Fusarium culmorum e N. crassa. Verificaram 

que a produção de protoplastos foi maior quando foram usadas culturas na 

fase exponencial do crescimento. Resultados semelhantes têm sido encon-

trados por outros autores (TANAKA et aliiJ 1981; PICATAGGIO et alii~ 1983; 

KROPP & FORTIN, 1986; LYNCH et alii~ 1985; PFEIFER & KHACHATOURIANS, 1987; 

DEED & SEVIOUR, 1989). 

A concentraçao micelial na digestão litica tambem exerce 

influência na protoplastização. PEBERDY et alii(1976) demonstraram que a 

produção máxima de protoplastos em A. nidulans e A. flavus foi obtida com 

30-40mg m~-l de micelio. Resultados semelhantes tem sido encontrados por 

LYNCH et alii (1985) em Fusarium tricinctum e F. oxysporum. 

Temperatura e pH sao fatores que podem afetar a produção de 

protoplastos uma vez que estão relacionados com a atividade do sistema 

litico e dos estabilizadores osmoticos. PEBERDY et alii (1976) estudaram 

o efeito do pH na liberação de protoplastos de A. nidulans J P. chrysogenum~ 
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F. cuZmarum e N. crassa e verificaram que o pH ótimo esteve entre 6,Oe6,5. 

DAVIS et aZii (1977) observaram que em células gigantes de A. niger a pro-

- o duçao de protoplastos melhorou com o aumento da temperatura para 40 C e do 

pH para 7,0. KROPP & FORTIN (1986) reportaram que a temperatura ideal para 

a protoplastização do basidiomiceto ectomicorrizico Laccaria bicoZor foi de 

30oC. 

vários trabalhos têm relatado a influência do pré-tratamen-

to na produção de protoplastos. Em geral o pré-tratamento envolve a incuba 

ção da célula em um composto tiol apropriado ou um detergente (DAVIS, 

1985). Assim, DOOIJEWAARD et aZii (1973) estimularam a produção de pro-

toplastos em Geotricum candidum pela adição de dithiothreitol, 2-mercapto-

etanol ou cisteamina ao meio de incubação. PFEIFER & KHACHATOURIANS (1987) 

verificaram que o dithiotreitol foi o composto tiol mais eficaz na produ

ção de protoplastos em Beauveria bassiana. FAWCETT et aZii (1973) encon-

traram que o pré-tratamento do micelio com dithiothreitol foi necessário 

para obtenção de protoplastos em CephaZosporium acremonium. SIETSMA & BOER 

(1973) observaram que a pré-incubação do micélio com Triton x 100, desoxi-

colato de sódio e laurilsulfato de sódio estimularam de forma acentuada a 

formação de protoplastos em Pytnium sp. 

2.2.1.2. Regeneração de Protoplastos 

Um importante aspecto dos protoplastos e seu potencial de 

regenerar,dando origem a hifas normais quando transferidos para um meio nu-

tritivo com um estabilizador osmótico apropriado. No entanto, a frequência 

de regeneração varia entre as diferentes espécies de fungos filamentosos e 

inclusive dentro de uma mesma espécie (PEBERDY, 1979). 
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PEBERDY & GIBSON (1971) sugerem que a incapacidade de alguns 

protoplastos regenerarem hifas normais pode ser devida a ausência de -nu-

cleos ou ao sítio de origere dos protoplastos na hifa parental. Segundo 

GlRARDet alii (1984) a heterogeneidade na intensidade de regeneração obser-

vada em protoplastos de Saprolegnia monoica estã relacionada com a reg~ao 

de origem ,dos protoplastos. LYNCH et alii (1985) consideram que a alta 

porcentagem de protoplastos anucleados pode ser a causa da baixa frequência 

de regeneração observada em F. tricinctum e F. oxysporum. Por outro la-

do, existem evidências de que a incubação em diferentes sistemas líticos 

também influencia a capacidade de regeneração dos protoplastos (ISAAC, 

1985). 

Existem basicamente 3 tipos de padrão morfológico d~regen~ 

raçao dos protoplastos. Num primeiro tipo o protoplasto dã origem ã uma 

cadeia de células leveduriformes e eventualmente a célula terminal produz a 

hifa. Num segundo padrão de regeneração, os protoplastos produzem uma pa-

rede ou concha dentro do qual o citoplasma migra, assim que a cadeia cres-

ce o citoplasma torna-se dividido em duas partes situadas em extremos opos-

tos da cadeia. A razão para a existência destes dois tipos de -regeneraçao 

nao é conhecida, mas sugere-se que a origem dos protoplastos possa ser um 

fator. É possível que os protoplastos vacuolados são aqueles que produzem 

desenvolvimento do tipo concha (PEBERDY & GIBSON, 1971; PEBERDY, 1979). Um 

terceiro tipo de regeneraçao foi reportado por GARCIA-ACHA et alii (1966) 

no qual ocorre a formação do tubo germinativo diretamente a partir do pro-

toplasto. Este modo de regeneração parece estar relacionado com o meio de 

cultura utilizado, observando-se geralmente em meio sólido (PEBERDY&GIBSON, 

1971; DEED & SEVIOUR, 1989). 
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Estes padrões de regeneraçãodeprotoplastos têm sido observa 

dos em diferentes espécies de fungos filamentosos, tais como: A. nidulans 

(PEBERDY & GIBSON, 1971). Pythium sp (SIESTMA & BOER, 1973), P. chpysoge-

num (ANNE et alii~ 1974), Pypiculapia oryzae (TANAKA 1981), 

Sclepotium glucanicum (DEED e SEVIOUR, 1989). 

2.2.1.3. Fusão 

O interesse nas técnicas de fusão de protoplastos em fun-

gos surgiu de trabalhos similares com células animais e protoplatos de pla~ 

tas. As primeiras tentativas de fusão controlada tiveram um sucesso limi-

tado (BINDING, 1974; FERENCZY et alii~ 1974). Entretanto, em 1975, um efi 

ciente método de fusão foi descrito (ANNE & PEBERDY, 1975), decorrente da 

aplicação do polietileno glicol como agente fusogênico, cuja eficiência ha-

via sido descoberta previamente em sistemas de protoplastos de plantas 

(CONSTABEL & KAO, 1974). 

O plano geral desses primeiros experimentos e na maioria 

deles desde então, baseou-se no processo clássico de formação de heterocá-

rios balanceados (PONTECORVO et alii~ 1953). Os protoplastos usados em ex-

perimentos de fusão são obtidos a partir de linhagens que se complementam 

nutricionalmente e os produtos de fusão são selecionados em meio minimo de 

-regeneraçao (PEBERDY, 1985). 

ANNE & PEBERDY (1975) estudaram os parâmetros envolvendo so-

lução fusogênica (PEG), pH e concentração de ions cálcio em protoplastos 

de P. chrysogenum. A concentração de PEG foi estabelecida com um ótimo em 

307. (p/v) à um tempo de exposição de 10' a 300 C. Segundo 
\ 

PEBERDY et alii 
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(1976) a concentraçao ótima de PEG para fusões intraespecíficas em pro to-

pIas tos de A. flavus~ A. niger~ A. nidulans~ P. frequentans~ P. ramigena 

foi de 257.. ANNE & PEBERDY (1976), através de mutantes auxotróficos obti-

veram fusões intraespecíficas em P. chrysogenum~ P. patulum~ P.roquefortii~ 

A. nidulans e Cephalosporium acremonium e fusões interespecíficas entre 

P. chrysogenum e P. notatum. Heterocarios foram confirmados pelo cresci-

mento de colônias em meio mínimo e os diplóides por prototrofia, coloração 

de esporos, tamanho de esporos e conteúdo de DNA. 

Estes estudos, com consequente aprimoramento na metodologia 

de fusão, permitiram que barreiras de incompatibilidades fossem sobrepuja-

das e significativos progressos tenham sido obtidos com fusões a níveis in-

tra e interespecíficos e intergenéricos. 

Assim, a técnica de fusão de protoplastos permitiu obter 

heterocarios entre linhagens de A. nidulans vegetativamente incompatíveis 

e conduzir uma analise genética dos genes de incompatibilidade (Dales & 

Croft, 1980, citados por PEBERDY, 1985)1. Alem disso, cruzamentos cons~-

derados incompàtíveis ou difíceis de serem obtidos através de processos no~ 

ma~s tem sido realizados entre linhagens de A. niger (AZEVEDO & BONATELLI, 

1982, DAS et alii~ 1989), onde linhagens diplóides com maior produtivida-

de de acido cítrico foram obtidos (KIRlMURA et aZii~ 19.88). Ja, USHIJlMA 

et alii (1987) obtiveram por haploidização dos diplóides heterozigóticos, 

recombinantes haplóides com alta produtividade enzimatica em A. sojae. 

OGAWA et aZii (1988) demonstraram através desta técnica a existência do ci-

elo paras sexual em A. awamori. 

1 
DALES, R.B.G. & CROFT, J.H. Protoplast fusion and the genetical analysis 
of vegetative incompatibility in Aspergillus niduZans. In: FERENCZY, L. 
& FARKAS, G.L., ed. Budapest. Akademiai Kiadó, Oxford, Pergamon Press, 
1980. p.77-84. 
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HAMLYN et alii (1985) usando a técnica de fusão de proto-

plastos determinaram o número de grupos de ligação e localização de marcas 

genéticas em C. acremonium~ onde a frequência de formação de heterocãrios 

via ciclo parassexual é muito baixa. 

OGAWA et alii (1989) confirmaram a existência do ciclo pa-

rassexual em Trichoderma reesei e a possibilidade de sua aplicação no me-

lhoramento da produção de enzimas atraves de fusão de protoplastos. STASZ 

et alii (1988), PE'ER & CRET (1990) reportaram a fusão de protoplastos en-

tre linhagens de T. harzianum visando a obtenção de linhagens mais efi-

cientes no controle biológico. A fusão intraespecífica de protoplastos ta~ 

bem foi observada em outros fungos como Verticillum lecani (JACKSON & HEALE, 

1987), B. bassiana (PACCOLA-MEIRELLES, 1988), T. pseudokoningii (FURLANETO, 

1989), Humicola sp (NEIROTTI ROUMAS, 1988). 

Em basidiomicetos, foi relatada a obtenção de heterocãrios 

e subsequente formação de corpos de frutificação em cruzamentos intraes-

pecíficos (Coprinus cinereus~ KIGUCHI & YANAGI, 1985, YANAGI et alii> 1988, 

(Pleurotus salmoneo-stamineus> TOYOMASU & MORI, 1987b), Pleurotus cornu-

copiae>MAGAE et alii> 1986) e interespecíficos (Pleurotus spp, TOYOMASU & 

MORI, 198Ta).-

KEVEI & PEBERDY (1984) realizaram fusões entre várias espe-

cies do grupo A. nidulans. As colônias primárias resultantes das fusões 

foram heterocãrios interespecíficos, mas em alguns casos o cultivo prolon-

gado destes heterocãrios em meio seletivo resultou em híbridos interespecí-

ficos como consequência da fusão nuclear somática. VIALTA (1987) obteve fu-

são entre mutantes auxotróficos de A. niger e .A. awamori. -Na segregaçao 
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dos híbridos interespecíficos houve uma distribuição ao acaso dos grupos de 

ligação, semelhante ao esperado para um diplóide intraespecífico, sugerin

do alto grau de homologia cromossômica entre as duas espécies. 

A técnica de fusão de protoplastos também tem possibilitado 

a hibridação entre espécies do gênero Penicillium. Em sua revisão, ANNE & 

PEBERDY (1985) relatam trabalhos envolvendo cruzamentos entre espécies es

treitamente relacionadas e espécies com menor grau de parentesco, dando 

ênfase na importância deste tipo de híbrido no estudo da homologia gene-

tica entre espécies. Segundo estes autores a viabilidade dos heterocãrios 

interespecíficos pode estar correlacionada com a relação taxonômica das es

pécies envolvidas. 

A recombinação genética interespecífica entre fungos produt~ 

res de B-lactânicos do gênero Cephalosporium e EmericeUopsis através da 

fusão de protoplastos foi reportada por MINUTH & ESSER (1983). Estes auto-

res tambem realizaram fusões intergenéricas entre C. acremonium e Paeci-

lomyces carneus e, C. acremonium e E. glabra, no primeiro cruzamento fo

ram isolados recombinantes porém, no segundo cruzamento somente foram obti

das colônias heterocarióticas. 

Segundo o trabalho de KIRlMURA et alii (1989) a hibridação 

entre A. niger e T. viride resultou no crescimento àª colônias heteroca-

rióticas com morfologia mista entre os dois parentais e colônias prototró

ficas haplóides com o tipo morfológico de A. niger. 

A fusão de protoplastos tambem tem contribuído para a reali

zaçao de outros estudos. Experimentos de transferência de genes através de 

plasmídios, baseados nos metodos de fusão de protoplastos previamente 
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estabelecidos, tem apresentado grandes progressos e, na atualidade, siste

mas de transformação tem sido desenvolvidos para vários fungos filamento-

sos (BERGES & BARREAU, 1989, WOLOSHUK et alii .. 1989). Por outro lado es-

ta técnica tem proporcionado as bases para o estudo de recombinação, es

trutura molecular e evolução do genoma mitocondrial do genero AspergiZZus 

(CROFT, 1981, FERENCZY, 1985) e tem se mostrado útil para o estudo de trans 

missão de vírus (PINGYAN & KAIYING, 1987). 

2.2.2. Protoplastos de conidios 

Tal como foi abordado anteriormente, para o isolamento de 

protoplastos em fungos filamentosos geralmente utiliza-se o micélio. No en 

tanto, por causa de seu si tio de origem, estes protoplastos são heterogêneos 

quanto ã constituição de organelas e função bioquimica (GIBSON & PEBERDY, 

1972). Assim, e tendo em vista que as suspensoes homogêneasdeprotoplastos 

ser~am mais apropriadas para estudos de genética e fisiologia, os esporos 

constituem uma fonte útil de protoplastos uma vez que estes geralménte sao 

uniformes em tamanho e número de núcleos (BOS & SLAKHORST, 1981). 

Porém, o sucesso na obtenção de protoplastos de esporos de 

fungos filamentosos tem sido limitado a algumas espécies e poucos 

lhos tem sido publicados. 

traba-

O primeiro trabalho neste sentido foi o de EMERSON & EMER

SON (1958) que obtiveram protoplastos de macroconidios de um mutante os-

mõtico de N. crassa através de tratamentos com hemice1ulase. Entretanto, 

estes protoplastos foram menos uniformes que os originados de hifa. Já, 

BACHMANN & BONNER (1959) usando o suco digestivo de HeZix pomatia como 
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complexo lítico, observaram que em muitos casos os protoplastos nao emer

gem dos conídios permanecendo como estruturas esféricas dentro da parede 

parcialmente digerida. Este fato também foi observado por GARCIA ACHA et 

alii (1964) que reportaram a dificuldade de se obter verdadeiros pro

toplastos quando esporos de Fusarium culmorum foram tratados com uma pre

paraçao enzimática de Streptomyces sp. 

A liberação de protoplastos depende em grande parte do tipo 

de enzima usada, e muitas vezes a combinação de enzimas promove melhores 

resultados. Segundo BOS & SLAKHORST (1981) a enZlma Oerskovia demonstrou 

ser essencial para a formação de protoplastos em A. nidulans, onde 

ximadamente 807. dos conídios foram convertidos em protoplastos. 

apro-

STASZ 

(1988) reporta que a mistura lítica constituída por driselase, glucoroni

dase, quitinase e Novozym 234 foi muito mais eficaz na produção de proto

plastos de T. harzianum que o uso destas enzimas individualmente. 

As condições de crescimento também parecem influenciar na 

produção de protoplastos de conidios. MOORE & PEBERDY (1976) reportaram 

o sucesso na produção de protoplastos de conidios de A. flavus produzidos 

em meio de cultura liquido, entretanto, os conidios obtidos em meio de cul 

tura sólido foram altamente resistentes ã digestão. 

Os mesmos pesquisadores observaram que a produção de proto

plastos decresce com o aumento da idade dos esporos. Esporos jovens sao 

muito mais suscetíveis a protoplastização do que esporos maduros. Simi-

1armente, TOYAMA et alii (1984) obtiveram alta produção de protoplastos 

quando conidios imaturos de Trichoderma reesei foram tratados com uma pre

paraçao enzimática de T. viride. 
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A sensibilidade dos esporos as enz1mas liticas pode ser 

aumentada com a adição de uma etapa de pré-incubação. Segundo BOS & 

SLAKHORST (1981) a produção de protoplastos em A. niger e A. niduZans foi 

maior quando os conidios foram pré-incubados na presença de 2-deoxi-D-gl~ 

cose. Já, PFEIFER & KHACHATOURIANS (1987) observaram que os conidios de 

B. bassiana pré-incubados em dithiothreitol e tratados com uma mistura 

enzimática de celulase, quitinase, B glucoronidase e lisozima foram total

mente resistentes à lise. 

2.3. Parameiose em Fungos 

o termo parameiose foi proposto por BONATELLI Jr. et aUi 

(1983) para designar o fenômeno de instabilidade dos núcleos diplõides he

terozigõticos, os quais apresentam uma alta taxa de recombinação e haploi-

dização nas hifas heterocariõticas, guardando semelhanças com o processo 

meiõtico (BAGALHI, 1987). Este fato foi detectado através do estudo de 

cruzamentos pelo ciclo parassexual de linhagens auxotrõficas de A. niger. 

A ocorrência de diplõides instáveis neste organismo foi previamente rela

tada por outros autores (CHANG & TERRY, 1973, DAS & ILCZUK, 1978). 

Este fenômeno de alta instabilidade do diplõide heterozi

gõtico foi observado também em outros fungos como VerticiZZium aZbo-atrum 

(HASTIE, 1964), V. dahliae (PUHALLA e MAYFIELD, 1974), V.Zecanii (JAKSON 

& REALE, 1987), PeniciUium patuZum (CALAH et aUi~ 1973), C. acremonium 

(BALL & HAHLYN, 1982 e HAHLYN et alii~ 1985) e Beauveria bassiana (PACCO

LA-MEIRELLES, 1988). 
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Em estudos realizados por McGeary & Hastie (1981)1 citados 

por JACKSON & HEALE (1987) com linhagens auxotróficas de V. aZbo-atrum~ 

observou-se que a instabilidade do diplôide foi influenciada pelas mar-

cas auxotrôficas utilizadas. Segundo estes autores, um dos núcleos do 

diplóide apresentaria além da mutaçao auxotrófica uma mutação 
~ 

cromosso-

mica; a heterogeneidade neste ponto de aberração cromossômica ocasionara 

a instabilidade. 

Em M. anisopZiae~ estudos realizados por BAGALHI (1987) 

através de cruzamentos intra e inter-linhagens utilizando o ciclo pa-

rassexual, indicam a ocorrência de parameiose. Este pesquisador inter-

pretou este fenômeno como sendo um possivel mecanismo natural de ampli-

ficação ãa variabilidade genética em fungos imperfeitos. Evidências tam-

bém foram reportadas por SILVEIRA & AZEVEDO (1987), os quals se baseiam 

na paramelose para discutir a alta instabilidade dos produtos de fusão 

intra e inter-linhagens deste fungo. 

1 McGEARY, F.M. & HASTIE, A. Hybridization of VerticiZZum aZbo-atrum 
strains from tomato and leucerne. In: INTERNATIONAL VERTICILLUM 
SYMPOSIUM, 3., Bari, Italy, 1981. Abstracts. 1981. p.42. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Linhagens Utilizadas 

As linhagens de Metarhizium anisopZiae utilizadas no prese~ 

te trabalho, originadas do estoque do Setor de Genética de Microorga-

nismos do Departamento de Genética da ESALQ/USP, 

cionadas: 

E6 - (Espirito Santo) 

E9 - (Espirito Santo) 

RJ - (Rio de Janeiro) 

E6 - vio
9 

met
9 

bio9 
E6 - y~os pirS lysS 

E -
9 met l lys3 

E9 - y~ol leu6 ribS 

E9 - y~o 1 
leu6 ade9 

RJ - v~ol lys3 bio2 

estao abaixo rela-

Estas linhagens foram originariamente isoladas de insetos adultos de Deois 

fZavopicta (Homoptera~ cercopidae). 

Os mutantes da linhagem E6 foram obtidos por W.D. SILVEIRA. 

Os mutantes das linhagens Eg e RJ foram obtidos por E. BAGALHI. 
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3.1.1. Símbolos e Fenótipos dos mutantes 

Símbolo 

Mutantes nutricionais: 

ade 

bio 

leu 

lys 

met 

pir 

rib 

Mutantes morfológicos 

ylo 

vio 

Fenótipo 

Requerem: 

adenina 

biotina 

leucina 

lisina 

metionina 

piridoxina 

riboflavina 

conídios de coloração amarela 

conidios de coloração violeta 
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3.2. Meios de Cultura e Soluções Utilizadas 

3.2.1. Meio Mínimo (MM) (PONTECORVO et alii~ 1953) 

NaN03 6,Og 

KHzP04 1,5g 

KCL O,5g 

MgS0 4.7H20 O,5g 

FeS04 O,02g 

ZnS04 O,02g 

Glicose lO,Og 

Ágar 15,Og 

Água destilada lOOO,Og 

pH ajustado para 6,8 com NaOH 470 

3.2.2. Meio Completo (MC) (PONTECORVO et alii~ 1953, modificado 

por AZEVEDO & COSTA, 1973) 

Adicionou-se ao meio mínimo: 

Extrato de levedura 

Peptona 

Caseína hidro1isada 

Solução de vitaminas 

O,5g 

2,Og 

1,5g 

1,OmQ, 

pH ajustado para 6,8 com NaOH 4% 
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3.2.3. Meio Mínimo Líquido (PONTECORVO et aZii, 1953) 

Meio Mínimo (item 3.2.1.) sem adição de agar. 

3.2.4. Meio Completo Líquido (PONTECORVO et aZii~ 1953) 

Meio Completo (item 3.2.2.) sem adição de agar. 

3.2.5. Meio Mínimo Líquido para crescimento de micélio 

Ao melO mínimo líquido (item 3.2.3.) foram adicionados re

quisitos nutricionais para cada marca auxotrófica, 2,Og/~ de caserna hi

drolisada e 5,Og/2 de extrato de levedura. 

3.2.6. Meio Mínimo Líquido para pré-tratamento dos conídios 

A 50m2 de MM líquido (item 3.2.3.) foram adicionados 0,125m2 

de solução 2-deoxy-D-glucose (item 3.2.18) e os requisitos 

para cada marca auxotrófica. 

3.2.7. Meio Completo com estabilizador osmótico 

nutricionais 

Preparado segundo o item 3.2.2., em dupla concentraçao. No 

momento do uso foi diluído com KCl 1,4M (item 3.2.22) na proporção de 1:1. 

3.2.8. Meio Mínimo com estabilizador osmótico 

Preparado segundo o item 3.2.1., em dupla concentraçao. No 

momento do uso foi diluído com KCl 1,4M (item 3.2.22) na proporção de 1:1. 
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3.2.9. Solução de Vitaminas 

Ãcido nícotínico 100,Omg 

Ácido p-aminobenzôico 10,Omg 

Biotina 0,2mg 

Píridoxina 50,Omg 

Riboflavina 100,Omg 

Tiamina 50,Omg 

Ãgua destilada esterilizada 100,Om~ 

A solução foi esterilizada em banho maria durante 15 m~nu-

tos e mantida em frasco escuro no refrigerador a 4°C. 

3.2.10. Soluções estoque dos suplementos adicionados ao meio 
... 

m~-

nimo 

o estoque dos suplementos foi preparado de acordo com a Ta-

bela 1. As soluções foram esterilizadas em banho maria durante 15 

tos e conservados em refrigerador. 

Tabela 1. Soluções estoque de suplementos adicionados ao meio mínimo 

Suplemento 

Adenina 

Leucina 

Lisina 

Metionina 

Prolina 

Biotina 

Riboflavina 

Pirodoxina 

Solução estoque 
(lOm~ de água) 

50,Omg 

100,Omg 

100,Omg 

100,Omg 

100,Omg 

0,4mg 

l,Omg 

O,5mg 

Quantidade adicionada 
por placa (20 m~ de 
me~o de cultura) 

O,lm~ 

O,lm~ 

O, lm~ 

O,l~ 

O,lm~ 

O,lm~ 

O,lm~ 

O, lm~ 

Concentração final 
no meio de cultura 

2511g/~ 

5011g/m~ 

5011g/m~ 

5011g/m~ 

5011g/m~ 

0,2011g/m~ 

0,5011g/~ 

O,2511g/m~ 



3.2.11. Solução salina (0,857.) 

NaC1 

água des tilada 

8,5g 

1.000,Om9. 
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A solução foi distribuida em frascos (lOm9. para cada fras

co) autoc1avada e conservada no refrigerador a 4oC. 

3.2.12. Solução de "Tween 80" (0,17.) 

"Tween 80" 

água destilada 

O,lm9. 

99,9m9. 

A solução foi distribuida em tubos (2,5m.Q.,) autoclavada e 

conservada no refrigerador a 4oC. 

3.2.13. Solução de albumina 507. (TANAKA et alii, 1979) 

rosamente 

Uma clara de ovo foi colocada em um becker e picotada vaga

com tesoura durante 1 hora. Filtrou-se e ao filtrado adicio-

nou-se glicerina (v/u) e cristais de cânfora. A solução foi mantida em re 

frigerador a 4oC. 

3.2.14. Solução de Giemsa 

Giemsa em po 

Glicerina 

Metanol 

1,Og 

66,Om9. 

66,Om9. 

Misturou-se o Giemsa com glicerina a 60°C. Após resfria-

mento foi adicionado o metanol. Filtrou-se e a solução corante foi 



armazenada em frasco escuro a temperatura ambiente. 

3.2.15. Solução de HCl lN 

HCl concentrado 

Água destilada 

82,50m9. 

1. 000, 0~9. 

A solução foi conservada em frasco escuro. 

3.2.16. Solução Sulfocrômica 

Dicromato de potássio 

Ácido sulfúrico 

Água destilada 

l5,00g 

1,00m9. 

l50,00m9. 
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o dicromato de potássio foi dissolvido em l50m9. de água e 

a esta solução foi adicionado cuidadosamente o ácido sulfúrico. 

3.2.17. Solução de Triton x 100 (0,1%) 

Tritbn x 100 

Água destilada 

O,lrn9. 

99,9m9. 

A solução foi autoclavada e conservada no refrigerador a 4oC. 

3.2.18. Solução de 2-deoxy-D-glucose (lOmg/m9.) 

2-deoxy-D-glucose 

Água destilada 

100rng 

10rn9. 

Manteve-se a solução em refrigerador a 4°C. 



3.2.19. Tampão fosfato pH 5.8 (O, 2M) 

Solução A 

Solução B 

NaHlPO q • 2Hl O 

Água des tilada 

NalHPO q • 2Hl O 

Água destilada 

31,2g 

1. 000, Om9, 

35,6g 

1. 000, Om9, 
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As soluções A e B foram conservadas no refrigerador sendo o 

tampao fosfato preparado no momento de uso, misturando 920m9, de solução A 

com 80m9, de solução B. 

3.2.20. Tampão fosfato pH 5,8 (0,02M) 

A solução de tampão fosfato 0,2M (pH = 5,8) foi 

dez vezes em água destilada estéril. 

3.2.21. Tampão fosfato pH 6,9 (O, 2M) 

Solução A 

NaHlPO q 

Água destilada 

Solução B 

Na 2 HPOq 

Água destilada 

24,Og 

1.000, Om9, 

28,4g 

1.000,Om9, 

diluida 

As soluções A e B foram conservadas no refrigerador sendo o 

tampao fosfato preparado no momento de uso, misturando 45,Om9, de solução A 

com 55m9, de solução B. 
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3.2.22. Solução de KCl l,4M pH 5,8 

Adicionou-se a 500m~ da solução A (tampão fosfato pH 5,8) 

l04,38g de KC1. Titulou~se com a solução B (tampão fosfato pH 5,8) ate 

atingir pH 5,8. O volume final foi acertado para 1.OOOmtcom tampão fos-

fato pH 5,8. A solução foi autoclavada e conservada em refrigerador. 

3.2.23. Solução de KCl O,7MpH5,8 

Um volume de KCl 1,4M foi diluído com igual volume de tam-

pao fosfato pH 5,8. A solução foi autoclavada e conservada em refrigerador. 

3.2.24. Solução de enZ1mas para produção de protoplastos demicelio 

(HAMLYN et alii~ 19812 

Estabilizador osmótico KCl O,7M 1,Om~ 

"Celulase CP" 2,5mg 

"Novozym 234" 2,5mg 

3.2.25. Solução de enZ1mas para produção de protoplastos de 

dios 

Estabilizador osmótico KCl O,7M 1,Om~ 

"Novozym 234" 5,Omg 



3.2.26. Solução de polietilenoglicol (PEG) 30% 

Solução A 

Solução B 

CaC1 2 

Ãgua des ti lada 

Glicina 

Ãgua destilada 

1l,Og 

1. 000 ,Omi 

3,75g 

1.000, Omi 

pH ajustado para 8,0 com NaOH 4% 
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Foram adicionados 10,Omi da solução A em 10,Omi da solu-

ça0 B e o volume foi corrigido para 100,Omi com água destilada. O pH foi 

corrigido para 8,0 com NaOH 4% e adicionado PEG 6.000 em concentração fi

nal de 30%. 

3.3. Preparo de filtro, palitos de transferência de colônias 

3.3.1. Filtros Büchner para filtração de micelio 

Estes foram preparados mantendo-se em seu interior duas fo-

lhas de papel de filtro Whatman n9 1. Envolveu-se em papel de 

e papel comum e autoclavou-se por 15 minutos a 120oC. 

3.3.2. Uso de palitos para transferência de colônias 

Palitos roliços adquiridos no comercio foram 

alumínio 

lavados 

em água por 6 vezes consecutivas e então esterilizados em forno por três 

horas. 
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3.4. Esterilização e Incubação 

Os meios de cultura e as soluções foram esterilizados em 

autoclavepor 15 minutos a l200 C (exceto nos casos assinalados). Os fras-

cos que necessitaram ser utilizados e esterilizados, foram autoclavados a 

120°C por 35 minutos. As placasdePetri apos autoclavagem e lavagem foram 

o esterilizadas em estufa de secagem, a 150 C, por 2 horas. A temperatura de 

incubação para crescimento do fungo foi de 2SoC em todos os experimentos. 

3.5. Testes de Reversão dos Mutantes 

Suspensões de conidios de todos os mutantes foram feitas em 

solução de Tween SO, de tal modo que as mesmas tivessem 10
7 

conídios/mL Es-

tas foram semeadas em MM e em MM com um dos requisitos nutricionais e in-

cubadas a 2SoC por 7-S dias. Após este período verificou-se a presença ou 

ausência de crescimento de colônias. 

3.6. Produção de Protoplastos de Micelio (SILVEIRA, 1983) 

Conídios obtidos em MC incubados a 280 C por 7-8 dias, foram 

suspensos em solução salina e determinadas suas concentraçoes (coni-

dios/m~l com o auxilio da Câmara de Neubauer e microscópio. Estas foram 

adicionadas em meio para produção de micelio (item 3.2.5.) mais os requl

sitos de cada mutante para uma concentração final de 106 conidios/m~. O 

meio assim inoculado foi mantido em agitador rotatório (150rpm) a 28°C por 

24 horas. Findo este período, o micelio desenvolvido foi filtrado em fil-

tro Büchner com auxílio de bomba de vácuo e lavado em KCl 1,4M (tampão fos 

fato 5,S). Determinou-se a seguir, seu peso úmido. Este micelio foi co-

locado em presença de KCl 0,7M (tampão fosfato pH 5,S) e complexo de 
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enzimas li ticas na proporçao de 50mg de micelio: lm9, de KCl O, 7M: 5mg de eE. 

zima (50i. de celulase CP e 50i. de Novozym 234) (HAMLYN et alú:., 19S1). Agito~ 

se em agitador reciproco (120rpm) por 2:30 a 3:00 horas. Após este perio

do, verificou-se a presença de protoplastos com o auxilio do microscópio. 

Uma vez observada a presença de protoplastos, centrifugou-se a suspensao 

por 3Q segundos a 500rpm, retirou-se o sobrenadante e o mesmo foi centri

fugado por 10 minutos a 4.000rpm. O sobrenadante foi desprezado, ressus-

penso o precipitado em KCl 0,7M, esterilizado e novamente centrifugado 

(4.000rpm; 15 minutos). Repetiu-se esta operação mais 2 vezes; 

3.6.1. Contagem de protoplastos 

Os protoplastos obtidos no item 3.6 (precipitado) foram 

ressuspensos em KCl 0,7M (tampão fosfato pH 5,S) e contados em Câmara de 

Neubauer com o auxilio de microscópio ótico. 

3.6.2. Teste de reversao 

Suspensões de protoplastos obtidos no item 3.6. foram se

meadas "pour plate" em MMKCl (45-50oC) sem diluição. As placas foram l.n

cubadas a 2SoC por 7-8 dias e constatou-se a presença d~ revertentes pelo 

crescimento de colônias. 

3.6.3. Regeneração dos protoplastos 

Os protoplastos obtidos no item 3.6. foram semeados "pour 

plate" em MC e MCKCl (45-50oC) em diversas diluições. A~ contagem das co-

lônias desenvolvidas em MC indicou o número de conidios e . fragmentos 



36 

viáveis de hifas presentes na solução, enquanto que em MCKCl alem destes, 

houve crescimento dos protoplastos. A diferença no número de colônias en-

tre estes dois meios possibilitou o calculo da frequência de regeneração de 

protoplastos o qual foi feito pela fórmula 

% d - = a - b x 100 • e regeneraçao 
c 

onde: 

a = n9 de colônias crescidas em MCKCl 

b n9 de colônias crescidas em MC 

c = n9 de protoplastos da suspensão 

3.7. Fusão de protoplastos de micelio 

Os protoplastos obtidos em KCl 0,7M foram misturados em 

quantidades iguais (nunca menos que 106 protoplastos) centrifugados a 

4.000rpm por 10 minutos e o precipitado lavado por centrifugação em presença 

de KCl 0,7M mais 2 vezes. O precipitado assim obtido, foi ressuspenso em 

PEG (1,0rr&) pré-aquecido (300C) e mantido em banho maria (300C) por 10 mi-

nutos. Após este período, adicionou-se KCl 0,7M (cerca de 10m2) e cen-

trifugou-se por 10 minutos ã 4.000rpm. Este procedimento foi repetido 

duas vezes. O precipitado assim obtido, foi ressuspenso em 1m2 de KCl 

0,7M e diluições apropriadas foram feitas tambem em KCI 0,7M. Estas di-

luições foram semeadas "pour plate" em MCKCl, MMKCl e MMKCI suplementado 

com os requisitos nutricionais (aminoácidos e vitaminas) em diferentes com 

binações (diluições conforme o número de protoplastos). 
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3.7.1. Frequência de fusão 

Esta foi determinada como sendo: 

Número de colônias desenvolvidas em MMKCl 

Número de colônias desenvolvidas em MCKCl 

3.7.2. Análise dos produtos de fusão 

Das placas de MMKCl com diferentes suplementações, oriundas 

de fusão de protoplastos (item 3.7.) e contendo pequenas colônias, foramr~ 

cortados blocos de ágar (contendo estas colônias) que foram transferidas 

para placas contendo MM sem estabilizador osmótico suplementado com os 

requisitos nutricionais em diferentes combinações. Estas foram incuba

das a 280 C por 10-15 dias. Das colônias e dos setores obtidos foram 

feitas suspensoes em solução salina 0,85%. Estas soluções apos se

rem diluídas convenientemente foram semeadas em MC de tal modo que se 

obtivessem colônias isoladas (10 a 15 colônias). Estas placas foram incub~ 

das ()8oC) por 7-8 dias. As colônias isoladas que ai se desenvolveram, fo

ram transferidas para placas contendo Me na disposição 5 x 5 + 1 para a con

fecção de placas mestras, sendo a seguir caracterizadas quanto a sua mor

fologia e necessidades nutricionais (Figura 1). 

3.8. Coloração de Núcleos de Protoplastos de Micêlio (BORGES, 1987) 

Para a coloração utilizou-se o precipitado obtido após a 

centrifugação de 30 segundos do sistema lítico (item 3.6.). 

Algumas gotas da suspensão de protoplastos foram espalhadas 

em lâminas limpas. Para limpeza, as lâminas utilizadas foram deixadas por 

uma noite em solução sulfocrômica e em seguida, lavadas com sabão e passa

das várias vezes em água destilada. 



Linhagem A 

aux.l aux.2 

Obtenção e Fusão 

de Protoplastos 

Regeneração em 

meio seletivo 

(MM + estabilizador + suplementos) 

1 
MM + suplementos 

(sem estabilizador) 

1 
Purificação em MC 

(obtenção de colônias isoladas) 

1 
Caracterização 

(auxonografia e morfologia) 
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Linhagem B 

aux.3 aux. 4 

Figura 1. Esquema seguido para a análise genética dos cruzamentos reali-

zados via fusão de protoplastos 
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Após o gotejamento do material, as lâminas foram deixadas ã 

temperatura ambiente por um período de 15 minutos. Logo apos foi feita 

a fixação em metanol absoluto por 5 minutos. Em seguida, as lâminas foram 

deixadas para escorrer por 1 minuto e colocadas para hidrólise em solução 

de HCl IN a 560 C por 2 minutos. As lâminas foram, entao, lavadas com agua 

corrente e água destilada. A coloração foi feita colocando-se tampão fosfa 

to 0,02M (pH= 5,8) sobre as lâminas e gotejando-se o corante Giemsa. Após 

2 minutos, o material foi lavado com água corrente, observado ao microscó

p~o ótico e foram contados o numero de protoplastos uni, bi, tri, tetra e 

pentanucleados em 200 protoplastos por linhagem. 

3.9. Coloração de Núcleos de Conídios 

3.9.1. Limpeza de lâminas e laminulas 

As lâminas e laminulas foram lavadas e conservadas em álcool 

70%. No momento do uso as mesmas foram secas em papel absorvente macio. 

3.9.2. Preparo da lâmina 

o material a ser corado foi aderido a uma laminula prev~a

mente untada com albumina 50% e seca levemente sob um bico de Bunsen. A 

seguir foi fixado em metanol absoluto durante 15 minutos. Após a fixação 

as lamínulas foram colocadas para hidrólise em HCl IN a 600 C por 8 a 10 mi 

nutos. Lavou-se por três vezes consecutivas em água destilada e uma vez 

em tampão fosfato pH 6,9, sendo a seguir efetuada a coloração do mate

rial com 1 m~ de solução corante Giemsa e 9 m~ de tampão fosfato pH 6,9 

durante 1/2 hora. Após a coloração, o material foi lavado rapidamente por 

2 vezes em tampao fosfato pH 6,9 e a seguir procedeu-se a montagem 
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provisória em lâminas, passando parafina nas bordas da lamínula, com o 

auxílio de um bastão de metal aquecido e papel de filtro, procurando evi-

tar bolhas de ar entre lâmina e lamínula. 

3.9.3. Determinação do numero de núcleos por conídio 

Conídios desenvolvidos em MC por 7-S dias a 2SoC foram pre-

parados como no item 3.6., observados ao microscópio ótico e determinada 

a porcentagem média de núcleos por conídios. Foram empregados 400 
... 

con1.-

dios. 

3.10. Produção de Protoplastos de Conídios 

Gonidios crescidos em MC a 2SoC por 6 dias foram suspen-

sos em uma solução de Triton x 100 0,1%. Esta suspensao foi 

agitada vigorosamente, filtrada e novamente agitada, A segu1.r determi-

nou-se sua concentraçao com o auxílio da câmara de Neubauer e microscópio, 

e centrifugou-se durante 15 minutos a 4.000rpm. O sobrenadante foi des-

prezado e o precipitado ressuspenso em água deionizada e centrifugou-se 

novamente (15 minutos a 4.000rpm). Os conidios assim coletados foram pré-

incubados em 50m~ de MM líquido suplementado com os requisitos nutricio-

na1.s e 2-deoxy-D-glucose (25~g/mZ) durante 3 horas em agitador recíproco 

(150rpm) a 2SoC. Após este período, centrifugou-se a suspensao por 15 mi-

nutos a 4.000rpm. Esta operaçao foi repetida mais uma vez e o precipita-

do obtido foi ressuspenso em 3m~ de KCl 0,7M (tampão fosfato pH 5,S) con-

tendo l5mg de enzima Novozym 234 (l,OIDt de KCl 0,7M: 5mg de enzima). Agi-

tou-se em agitador recíproco (120rpm) por 3 horas a 2SoC e após este pe-

riodo, verificou-se a presença de protoplastos com o auxílio de microscópio. 
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Uma vez observada a presença de protoplasto, centrifugou-se a suspensao 

por 30 segundos a SOOrpm, retirou-se o sobrenadante e o mesmo foi centri

fugado por 20 minutos a 4.000rpm. O sobrenadante foi desprezado e o pre

cipitado ressuspenso em KCl 0,7M e novamente centrifugado (20 minutos a 

L~.OOOrpm). Finalmente o precipitado foi ressuspenso no estabilizador os-

motico e os protoplastos contados em câmara de Neubauer no 

otico. 

microscopio 

3.10.1. Regeneração dos protoplastos de conídios 

Os protoplastos obtidos pela metodologia descrita no item 

3.7, foram semeados "pour plate" em MC e MCKCl (45-S0°C) em diversas dilui-

çoes. O cálculo da frequência de regeneração de protoplastos foi 

como indicado no item 3.6.3. 

feito 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Teste de Reversão 

Os mutantes utilizados para a obtenção e fusão de pro to-

plastos foram ensaiados quanto a reversibilidade de suas marcas, se

meando-se 107 conidios/placa em MM e em MM com um dos requisitos nutri

cionais. A frequência de reversão espontânea para cada marca foi sempre> 1. 

4.2. Obtenção, Regeneração e Citologia de Protoplastos de Micelio 

A metodologia utilizada para a protoplastização e 

raçao foi descrita nos itens 3.6 e 3.6.3 respectivamente. Os 

estao sumarizados na Tabela 2. 

regene-

resultados 

Protoplastos das linhagens E6' Eg e RJ foram obtidos com 

o uso de KCl O,7M em tampão fosfato 0,2M (pH 5,8) como estabilizador e 

uma mistura lítica constituída por celulase CP e Novozym 234. Sob estas 
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condições experimentais foi possivel uma boa produção de protoplastos, 

fato que foi previamente constatado por SILVEIRA (1983). O numero de 

protoplastos liberados esta dentro da faixa daqueles reportados para ou-

trosfungos e é suficientemente alto para seu uso em futuros experimentos 

de fusão e transformação. 

No que diz respeito as duas preparações enzimaticas utili-

zadas, estas também mostraram-se eficientes como agentes liticos contra 

varias outras espécies de fungos filamentosos (HP~YN 1981; 

PACCOLA-MEIRELLES, 1988; FURLANETO, 1989). 

-A porcentagem de regeneraçao variou de 8% a 19%, fre-

quência alta se comparada com a obtida por SILVEIRA & AZEVEDO (1987), que 

observaram uma porcentagem de -regeneraçao de 1,2% a 3%. Por outro lado 

parece estar havendo uma relação do tipo "maior produção-maior taxa de 

regeneração". Esta relação também foi observada por BAGALHI (1987). 

A capacidade de regeneração dos protoplastos é influencia-

da pela incubação em enzimas 1iticas (ISAAC, 1985). Segundo QUIGLEY et 

aZii (1987), a alta atividade de proteinase da Novozym 234 poderia ex-

plicar em parte as baixas frequências de regeneração reportadas em - . varl.OS 

trabalhos, porem, outros estudos tem questionado isto (BROWNE et aZii~ 

1987). O tempo de exposição das células também pode ser importante, em-

bora nao tenha sido analisado neste trabalho. O incremento na frequên-

cia de regeneraçao em curtos periodos de exposiçao (PICATAGGIO et 

1983) pode refletir a persistência de fragmentos de parede nao de-

tectaveis. 
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Por meio da análise citológica observou-se a ocorrencia de 

protoplastos anucleados em uma frequência de 15 a 20% do total, assim co

mo protoplastos com diferentes números de núcleos e tamanho (Tabela 3, Fi-

gura 2). Esta heterogeneidade pode ser inerente a estrutura e arranJa-

mento das hifas pois, estudos de microscopia eletrônica, histoquimicos e 

bioquimicos demonstraram que as extremidades das hifas são diferentes das 

regiões mais distais tanto em relação a distribuição de organelas cito

plasmáticas quanto a estrutura da parede hifal. (GROVE & BRACKER, 1970; 

TRINCI & C011INGE, 1975). 



45 

Tabela 2. Número de protop1astos obtidos e porcentagem de regeneração em 

diferentes linhagens de M. anisopZiae 

NQ protocolar Linhagens N9 de proto- Porcentage~ de 
p1astos/mQ, regeneraçao 

7 E6 vio9 met9 bio9 1,9 x 106 9i. 

S E6 yQ,°S puS 1ys S 1,4 x 107 14i. 

12 E9 metI 1ys3 2,2 x 107 lSi. 

19 E9 yQ,°l 1eu6 ribS 5,1 x 106 Si. 

20 E9 yQ,°l 1eu6 ade9 5,4 x 106 
9i. 

31 RJ vio l 1ys3 bio 2 1,3 x 107 19i. 

Tabela 3. Porcentagem de protoplastos com diferente numero de núcleos 

nas linhagens E6 , E9 e RJ 

N9 de núc1eos/protoplastos 
Linhagens 

1 2 3 4 5 

101 64 25 9 1 
50,5i. 32i. l2,5i. 4,5i. 0,5i. 

129 54 14 2 1 
64,5i. 27i. li. li. 0,5i. 

ISO 39 10 1 
75i. 19,5i. 5i. 0,5i. 



Figura 2. Protoplastos da linhagem E9 20 obtidos apos 3 horas de diges~ 

tão com enzimas liticas. Coloração em Giemsa 

46 
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4.3. Fusão de Protoplastos de Micelio 

A metodologia utilizada para obtenção de "produtos de 

fusão" entre mutantes com duas marcas auxotrôficas e uma marca morfolõ-

gica dentro das linhagens E6 e E9 , e entre as linhagens E6 e E9 , e E9 e 

RJ foi descrita no item 3.7. Os cruzamentos realizados e as frequências 

de fusão são mostrados na Tabela 4. 

Observou-se uma frequência de fusão alta, quando compara-

da com outros trabalhos na literatura, como SILVEIRA & AZEVEDO (1987) 

que obtiveram uma frequência de fusão que variou de 0,9 a 44,1 em 105 

protoplastos. Por outro lado, a frequência de produtos de fusão nos cru 

zamentos inter-linhagens e menor numa ordem de magnitude, fato que pode 

refletir reais diferenças de compatibilidade 

4.3.1. Análise genética 

A metodologia seguida na análise genética dos 

tos encontra-se resumida no esquema da Figura 1. 

cruzamen-

As suspensoes de protoplastos obtidos apos tratamento com 

PEG (polietileno glicol), foram semeadas em quatro meios seletivos, com 

dupla suplementação, de modo a possibilitar o crescimento de recombinan

tes auxotrôficos e impedir o crescimento das linhagens parentais. Nestes 

meios observou~se uma frequência bem maior de colônias que no MM sem 

suplementação, fato que ressalta a importância dos mesmos na seleção de 

recombinantes (Tabela 5). Porém, deve ser salientado que parte deste 
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crescimento pode ser devido ao sintrofismo isto e, crescimento mutuamen-

te estimulado pela liberação de metabôlitos ao meio, uma vez que, duran-

te a obtenção de protoplastos acontecem rupturas de células permitindo 

a liberação dos mesmos. 

Tabela 4. Cruzamentos inter e intra-linhagens de M. anisopliae e fre-

quência de fusão para cada cruzamento 

Cruzamento Frequência de fusão 
(n\' protocolar) 

12 x 20 1,00 x 10-2 

7 x 8 1,04 x 10-2 

7 x 19 1,80 x 10-3 

8 x 20 1,70 x 10-3 

7 x 20 1,35 x 10-3 

20 x 31 1,16 x 10-3 
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As pequenas colônias que se desenvolveram (Figura 3) fo

ram transferidas, por recorte de um bloco de ágar, para placas contendo 

o mesmo meio seletivo sem estabilizador osmotico. Estas colônias foram 

em sua grande maioria de dois tipos: a) colônias bem esporuladas apre

sentando a coloração de um dos pais (Figura 4); b) colônias pouco espo-

ruladas e incoloras (Figura 5). Observou-se também, em menor 

colônias de aspecto heteriocariotico (Figura 6) e colônias que 

numero, 

setori-

zaram espontaneamente (Figura 7). Quando conidios destas colônias fo

ram semeados no mesmo meio seletivo em densidade o suficientemente baixa 

para permitir o surgimento de colônias monosporicas isoladas, três even

tos foram constatados: 

a} ausenc~a de crescimento; 

b) colônias com crescimento lento, pouca ou sem conidiação (Figura 8); 

c) colônias prototroficas. 

Os dois primeiros eventos dificultaram a análise genéti

ca e poderiam ser interpretados da seguinte maneira. Primeiro, os coni

dios que não se desenvolveram poderiam provir de colônias heteriocario

ticas, que ao segregarem as marcas parentais, nao conseguiram crescer 

nos meios seletivos empregados. Segundo, estes conidios poderiam pro-

VH de colônias diploides em processo de haploidização, que quando 

transferidos aos meios seletivos e devido ã perda de cromossomos, nao 

apresentaram crescimento ou crescimento lento com pouca ou sem conidia-

çao. As colônias desenvolvidas poderiam ser aneuploides, en-

tretanto, para a confirmação da aneuploidia seriam necessários 

estudos. 

maiores 
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Figura 3. Colônias desenvolvidas apos tratamento com PEG (polietileno 

glicol), com 10 dias de crescimento 
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Figura 4. Colônias muito esporuladas resultantes de fusão de protoplas

tos entre as linhagens E6 x E9. Cruzamento 8 x 2Q 
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Figura 5. Colônias pouco esporuladas resultantes de fusão de protoplas

tos entre as linhagens E6 x Eg' Cruzamento 8 x 20 
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Figura 6. Colônia heterocariôtica resultante de fusão de protoplas

tos entre as linhagens E6 x E9. Cruzamento 7 x 20 
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Figura 1. Colônias instáveis resultantes de fusão de protoplastos en

tre as linhagens. E6 x E9' Cruzamento 8 x 20 
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Figura 8, Prováveis aneuplõides, apresentando crescimento lento e bai-

xa esporulação, resultantes de fusão de protoplastos 

as linhagens E6 x Eg' Cruzamento 7 x 20 

entre 
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Os recombinantes prototroficos isolados apresentaram co

loração verde e crescimento vigoroso nos meios seletivos utilizados. A 

ploidia dos mesmos foi determinada através do diâmetro nuclear dos co

nidios e estabilidade das colônias em presença de benlate, critérios que 

tem se mostrado eficazes para a distinção entre linhagens haploides e 

diploides (LUNA & AZEVEDO, 1985; MAGOON & MESSING AL-AIDROOS, 1986). Não 

se detectou a emissão de setores por estas colônias na concentração de 

benlate utilizada (l).lg/ml de meio) nem diferenças no volume nuclear en-

tre os mesmos e as linhagens parentais, quando comparadas a níveis de 

5% (teste t). Com base nestes resultados, estas colônias podem ser con

sideradas recombinantes haploides prototrôficos. 

Com a finalidade de superar as dificuldades anteriormen

te mencionadas, ~ purificação foi realizada em MC e as colônias obtidas 

foram caracterizadas com relação ã morfologia e auxotrofia. A Tabela 6 

sumariza os tipos de colônias recombinantes, bem como suas frequências em 

relação ao total de colônias analizadas em cada cruzamento. 

No cruzamento intra-linhagem E6 x E6 (7 x 8). detectou-se 

somente recombinantes auxotroficos, met, com coloração violeta (72,22%) 

e verde (27,77%). Resultados semelhantes para o mesmo cruzamento foram 

obtidos por VALADARES (1989). É interessante notar aqui, que quando cru-

zamentos dentro desta linhagem foram realizados via ciclo parassexual, 

além dos recombinantes auxotroficos foram isolados recombinantes proto-

trôficos haploides (BAGALHI, 1987) e diplôides estáveis 

(VALADARES, 1989). 

e instáveis 



Tabela 6. Segregantes obtidos por fusão de protoplastos entre linhagens 

de M. anisopZiae 

Tot.l d~ Mare. Dio .~l.tív. 
119 

Crultamento colôni •• MarcI aehtlv. (coloração do. 
.n.lilt.d .. conidiol) Ob.nv.do 

E6 vi09 m"t 9 bio9 
lecOIIIbin.nt .. violeta 52 

7.8 • 72 
met 

E6 yl08 pir 8 ly5 8 
met verde 20 

E6 vi09 met 9 bi09 
Parent.l leu rib amarelo 5 

7.19 • 75 lecombínante. met bío leu rib ..... re10 1 

E9 yl01 leub ribS met leu rib amarelo 5 

_t bío leu amarelo 2 

leu bío ..... relo 11 

met leu amarelo 6 

leu amarelo 42 

bio _relo 

met violeta 1 

met verc:l" 1 

E6 vi09 1I1et9 
bi0

9 Parent.a! leu ade ..... relo 28 

7" 20 x 67 Recombinantes ade amarelo 5 

E9 ylol leu6 ade
9 leu amarelo 2 

met violeta 32 

E6 yloS pir 8 lY5 S Parental pír ly5 amarelo (y1QS) 19 

8x 20 x 7l leu .de amarelo (ylo1 ) 15 

E9 ylol leu6 ac:le
9 Rec01llbinante5 pír lys ade amar t!l o (yl01) 1 

pír ly5 leu ..... relo (yl0
8

) 7 

ly5 leu ade _relo (ylol) 4 

pir leu ade amarelo (ylo l ) 7 

lys leu amarelo (yl0
1

) 4 

leu amarelo (ylol) 9 

pír amarelo (ylol) 1 

pir amarelo (yl08) 2 

ly5 amarelo (yloS) 1 

ly5 amarelo (ylol) 1 

E9 ylol leu6 ade
9 Parental leu ade ..... relo 29 

20 x 31 x 58 lys bio violeta 1 

RJ vio
l lys 3 bíoZ Recombinantes leu ade ly5 bio amarelo· 6 

leu ade ly5 amarelo 1 

leu ly5 bio amarelo 1 

leu ac:le bio amarelo 1 

leu lys amarelo 3 

leu amarelo 13 

ade amarelo 
ly5 violeta 2 

• Recombinantes com coloração dos conidios amarelo-escuro 
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'requêncí. 
(X) 

72,22 

27,77 

6,61> 

1,33 

6,61> 

2,66 

14,66 

S 

56 

1,33 

1,33 

1,33 

41,79 

7,41> 

2,98 

47,76 

26,76 

21,13 

1,41 

9,86 

5,63 

9,86 

5,63 

12,67 

1,41 

2,81 

1,41 

1,41 

50 

1,72 

10,34 

1,72 

1,72 

1,72 

5,17 

22,41 

1,72 

3,45 
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Nos cruzamentos inter-linhagens E6 x E
9

, os segregantes fo

ram do tipo parental e recombinantes auxotrôficos. No cruzamento 7 x 19 

detectou-se alta frequência de recombinantes auxotrôficos (93,33%), dis-

tribuidos em 9 classes, recuperando-se somente um tipo parental. As 

colônias apresentaram em sua grande maioria coloração amarela (97,147.), 

sendo que, como ja observado no cruzamento anterior, os recombinantes met 

apresentaram coloração verde (1,43%) e violeta (1,43%). No cruzamento 

8 x 20 a frequência de recombinantes foi menor (52,11%), confirmando-se 

a ocorrência de 10 classes de recombinantes auxotrôficos de coloração 

amarela (ylol: 72,977. e ylo8: 27,027.) e de ambos parentais. Os resulta

dos observados nestes dois cruzamentos são similares aqueles obtidos pelo 

ciclo parassexual (VALADARES, 1989), No cruzamento 7 x 20 a frequência 

de recombinantes foi de 58,21%. Observou-se menor número de classes re-

combinantes (3) recuperando-se um tipo parental. As colônias recom-

binantes apresentaram coloração violeta (82,05%) e amarela (17,94%). 

No cruzamento inter-linhagens, E9 x RJ (20 x 31) tambem 

observou-se alta frequência de recombinantes (48,25%) detectando-se 8 

classes e ambos parentais. Os recombinantes leu ade lys bio apresenta-

ram uma coloração amarelo escura, diferente do parental E9 , o que 

refletir alguma interação entre as marcas para cor. 

pode 

Os resultados do presente estudo, onde somente se isolaram 

recombinantes prototrôficos haplôides e auxotrôficos sugerem que a fase 

diplôide seja altamente instavel e transitória. Este fenômeno denominado 

parameiose por BONATELLI et aZii (1983), foi descrito em varios fungos c~ 

mo CephaZosporium acremonium (BALL & HAMLYN, 1982), A. niger (BONATELLI 
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et aZ-ii., 1983), M. anisopZiae (SILVEIRA & AZEVEDO, 1987 e BAGALHI, 

1987), VerticiZZium Zecanii (JAKSON & HEALE, 1987), B.bassiana (PACCOLA-

MEIRELLES, 1988). 

Por outro lado, estes resultados indicam que a fusão nu-

clear e um evento frequente, sendo difícil distinguir entre os segregan-

tes se houve permuta mitotica e haploidização ou so haploidização. 

Nem todos os possíveis genotipos foram recuperados, sendo 

que alguns foram mais frequentes que outros. Este fenômeno, já observado 

em outros trabalhos (SILVEIRA & AZEVEDO, 1987; BAGALHI, 1987; VALADARES, 

1989), não parece ser devido a seleção contra certos alelos mutantes, pois 

-as marcas que nao sao isoladas em um cruzamento, sao facilmente recupera-

das em outro. 

A ocorrência de tipos recombinantes diferentes do espera-

do para o meio seletivo utilizado (Tabela 7), foi observada com alta fre-

quência (54,447.). Esta "conduta ilegítima", também reportada por BIRKETT 

& HAMLYN (1985) e VALADARES (1989) pode ser ocasionada pelo desarranjo 

cromossômico originando aneuploides. Este fenômeno estaria associado a 

instabilidade do diploide, pois e sabido que os aneuploides fornecem um 

elo entre os diploides parentais e os segregantes haploides (ROPER, 1985). 

Quando empregado MC para a purificação de colônias, recom-

binantes prototroficos não foram isolados; isto pode ser devido a que, 

neste meio, puderam ser detectados diversos tipos de recombinantes auxo-

troficos os que, por serem mais frequentes, teriam mascarado sua ocor-

rencia. 
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A capacidade de produzir recombinantes pode ser considera

da como uma expressão de compatibilidade (JACKSON & HEALE, 1987). Assim, 

a compatibilidade entre as linhagens estudadas pode ser constatada pela 

frequência de recombinantes obtida, sendo de 48,27% no cruzamento E9 x RJ 

e de 67,88% (x) nos cruzamentos E6 x E9' Estes dados, consistentes aos 

observados por SILVEIRA (1983), BAGALHI (1987) e VALADARES (1989), pode-

riam estar relacionados com a origem geográfica das linhagens, detectan-

do-se maior divergência entre as linhagens de regiões geográficas 

distantes. 

ma~s 

MESSIAS & AZEVEDO (1980), BERGERON & MESSING AL - AIDROOS 

(1982), MAGOON & MESSING AL-AIDROOS (1985) sugerem que o número de grupos 

de ligação em M. anisopliae é pequeno, sendo provavelmente 5. Pela ana

lise dos tipos de recombinantes obtidos (Tabela 6), observou-se que nos 

cruzamentos 7 x 8 e 7 x 20 as marcas vio met apresentam uma tendência 

a segregarem juntas (84 dos III recombinantes analizados, isto e, 75,677.). 

Já nos cruzamentos 7 x 19, 8 x 20 e 20 x 31, o tipo recombinante mals 

frequente foi ylo leu (64 dos 135 recombinantes analizados, is to e, 

47,4Q7.). Isto indica provável ligação entre as marcas vio met e ylo leu, 

sendo necessário porém, um estudo mais detalhado sobre grupos de ligação 

e mapeamento de genes para a obtenção de maiores evidências. 
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4.4. Obtenção e regeneração de protoplastos de conidios 

Conidios da linhagem E9 20 (Figura 9), em sua grande maio 

ria uninucleados (99,517.), foram transformados em protoplastos segundo 

o item 3.10. Os resultados (Tabela 8), embora preliminares, demonstram 

a possibilidade de se obter protoplastos de conidios de M. anisopUae~ 

fato de grande interesse pois, sendo estes fisiologicamente homogêneos, 

sao ma~s adequados para estudos de fisiologia e genética (BOS, 1985). 

As prÍ'Ineiras tentativas mostraram que a utilização de 

conidios jovens é um pré-requisito essencial, observando-se melhor pro

dução de protoplastos com conidios de 6 dias de crescimento. Este fato 

também foi constatado por MOORE & PEBERDY (1976) em A. flavus e TOYAMA 

et aUi (1984) em T. reesei. 

Após o periodo de pré-incubação dos conidios em presença 

de 25~g de 2-deoxy-D-glucose/ml de meio, detectou-se a tendência dos mes 

mos a agregar-se. Esta peculiaridade, já observada em A. niger (BOS & 

SLAKHORST, 1981) foi provavelmente uma das causas da limitada produção 

de protoplastos (Figura 10). 

Deve ser salientado que, segundo esses mesmos autores, o 

meio de incubação dos conidios tem um efeito marcante na liberação dos 

protoplastos. Sugere-se entao, que sejam testados outros meios, os quais 

poderiam apresentar melhores resultados. 

Após 8 horas de incubação na enzima litica Novozym 234, 

207. dos conidios foram convertidos em protoplastos. A Figura 11 mostra 

que estes emergiram através de poros formados na região apical da parede 
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do conídio, sendo esta possivelmente a última regiao a ser sintetizada 

(MOORE .& PEBERDY, 1976). A diferença do verificado neste trabalho, co

nídios elípticos de G. candidum foram totalmente resistentes ao trata

mento li ti co com Novozim 234 (JACOBSEN et aUi~ 1985). 

Os protoplastos foram efetivamente estabilizados 

KCl 0,7M. A regeneraçao de 50% (resultado de um experimento) foi 

com 

muito 

maior do que a observada em protoplastos de micelio (9%). Esta diferen-

ça pode ser devida a que protoplastos de conídios são fisiologicamente 

homogêneos, enquanto que, os protoplastos de micelio são heterogêneos co

mo resultado das diferentes idades das celulas das hifas de onde são li

berados (PEBE~DY & GIBSON, 1971; ANNE et aZii, 1974), ou ainda que, em 

conídios, a parede celular não seja totalmente retirada o que auxiliaria 

no processo de regeneração dos mesmos. 
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Tabela 8. Obtenção de protoplastos de conidios da linhagem E9 20 de 

M. anisopUae 

Idade da 
cultura 
(dias) 

6 

Pré-incubação 
2-deoxy-D-glucose 

25f1g/ml (horas) 

3 

Incubação enzima 
litica (horas) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

n9 de pro to
plastos/ml 

muito poucos 

0,5 x 105 

1,5 x 105 



Figura 9. Conidios uninucleados da linhagem E9 20 de M. anisopliae, 

com 8 dias de crescimento 
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Figura 10. Aglomeração de conidios e liberação de protoplastos apos 

6 horas de incubação com enzima litica - Linhagem Eg 20 
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Figura 11. Protop1asto emergindo da região apica1 da parede do esporo 

Linhagem Eg 20 
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5. CONCLUSÕES 
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Pelos resultados obtidos pode-se concluir que: 

a) A alta instabilidade do diplóide, resultando em re

combinantes auxotróficos no heterocario, foi obser

vada nos cruzamentos dentro e entre linhagens, confir

mando a ocorrência de parameiose nesta espécie. 

b} Devido a tendências a segregarem juntas, poderia 1n

ferir-se que as marcas vio met e ylo leu estão lo

calizadas num mesmo grupo de ligação, sendo necessa

rio porem, futuros estudos sobre ligação gênica nes

te organismo para a obtenção de maiores evidências. 
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c) A obtenção de protoplastos de conidios, embora deva 

ser aprimorada, constitue o passo inicial para sua 

utilização em experimentos de fusão de protoplastos 

e transformação genética, uma vez que estes sao ma~s 

adequados para tais fins. 

d) A capacidade de -regeneraçao dos protoplastos de co-

nidios demonstrou ser bem maior que a dos protoplas-

tos oriundos de micélio. 
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