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RESUMO 

Este trabalho descreve o isolamento e 

purificação de uma sequência genômica de Phanerochaete 

chrysosporium. Esta sequência mostrou alta homologia a um 

fragmento de 860 pb do gene de p-glucosidase de Trichoderma 

reesei que foi amplificado através da técnica de reação de 

polimerização em cadeia (PCR). 

Os ensaios de hibridização contra o DNA 

genômico de P. chrysosporium digerido com enzimas de 

restrição (HindIII, SalI, PstI, EcoRI e BamHI) mostraram 

várias bandas . Uma única banda de, aproximadamente, 6Kb foi 

verificada na digestão com EcoRI. Essa banda foi isolada e 

clonada no sítio de EcoRI do bacteri6fago Agtll. Desta 

forma, foi feito um banco genômico enriquecido. Através da 

triagem deste banco foi possível isolar e purificar clones 

com alta homologia a sonda molecular. 
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ISOLATION OF A GENO~C SEQUENCE FRaM Pbansroahaeta 

c.hrysosporimu. WITH HOMOLOGr TO THE p-GLUCOSIDASE GENE 

FROM Triahodezma reesei. 

SUMMARY 

Author: MARCELO AFONSO VALLIM 

Supervisor: DR. ALINE A. PIZZIRANI-KLENEIR 

This work describes the isolation and 

purification of a genomic sequence from Phanerochaete 

chrysosporium. This sequence has shown a high homology to 

an 860 bp P-glucosidase gene fragment from Trichoderma 

reesei which was amplified through poly,merase chain 

reaction technique and employed as probe. 

The hybridization assays against 

Phanerochaete chrysosporium genomic DNA digested with 

restriction enzymes (Hind 111, SalI, PstI, EcoRI, BamHI) 

showed several bands. A unique band, about 6 Kb, was 

verified within the digestion with EcoRI. This band was 

isolated and cloned into 19t11 bacteriophage EcoRI cloning 

site, so, this way, an enhanced genomic library was made. 

Throughout the screening of this library was possible to 

isolate and purify clones with high homology to the probe. 
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1 - Introdução 

A celulose é a mais abundante molécula 

orgânica existente e, é o maior componente estrutural das 

plantas sup~riores. A celulose é resultante do processo 

fotossintético e, portanto, é uma fonte altamente 

renovável. Aproximadamente 4x10 1D toneladas são sintetizadas 

anualmente como resultado da fotossintese (COUGHLAN, 1985). 

Até o anos passados, o acúmulo de celulose, 

tanto na forma de lixos urbanos, industriais e rurais 

apresentava-se como uma problemática. O mal uso desta fonte 

de energia foi marcado até a pouco tempo ou pela queimada 

ou pelo enterramento em aterros sanitários (COUGHLAN, 

1985). O potencial de conversão de lixos celulósicos em 

substratos industriais tem estimulado corrente interesse em 

fermentações celulolíticas (ACEBAL et ai, 1988a) e 

ligninolí ticas. A constatação de organismos capazes de 

converter tal fonte em energia e dela, tirar proveito, 

representou um grande avanço. Tais organismos abriram 

perspectivas para a diminuição de lixos celulósicos e sua 

conversão em energia (COUGHLAN, 1985). A celulose pode ser 

convertida até glicose, a qual pode ser empregada na 

alimentação animal ou em processos de fermentação alcoólica 
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(ACEBAL et aI, 1988a; COUGHLAN, 1985; ELLISTON et aI, 1991; 

GOMES et al, 1992). 

Dentre os organismos capazes de converter 

celulose até glicose, o destaque tem ficado com o 

deuteromiceto Tríchoderma reeseí. Muito do conhecimento 

relacionado a degradação da celul~se, tem sido obtido pelo 

estudo do complexo enzimático deste fungo (COUGHLAN, 1985). 

A celulose nas plantas vem emaranhada entre 

arranjos de lignina e hemicelulose. Portanto, atenção 

também tem sido convergida para microrganismos capazes de 

desfazer tal estruturas complexas de forma que celulases 

possam atuar. Neste sentido, muitos estudos tem sido feitos 

com o basidiomiceto Phanerochaete chrysosporíum, o qual, 

possue um complexo enzimático capaz de degradar tanto 

lignina como celulose e, desta forma, este microrganismo 

torna-se um candidato para aplicações industriais (DATA, 

1992). Lixos agrícolas contendo lignina podem ser 

degradados em fermentações sólida por este fungo. Este tipo 

de fermentação requer menos energia que a fermentação 

líquida. Desta forma, o potencial de aplicação se faz 

interessante (KEREN et aI, 1992). E assim sendo, o complexo 

ligninolítico tem sido melhor estudado e, vários genes e 

enzimas a ele relacionados isolados (BROWN, et al, 1988; 

FARREL et al, 1989; GASKELL et al, 1991; GLUMOFF et al, 

1990; HAYLOK et al, 1985; JAMES et al, 1992; RAEDER et al, 

1989). Em contra partida, só recentemente foi iniciado o 

estudo do complexo celulolítico deste fungo. Assim, enzimas 
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e genes a ele correlatos foram isolados e caracterizados 

(COVERT et al, 1992; DESHPANDE et ai, 1978; ERIKSSON & 

PETTERSSON, 1975a; ERIKSSON & PETTERSSON, 1975b; SIMS et 

ai, 1988; UZCATEGUI et ai, 1991). 

Para ampliar o conhecimento sobre as 

celulases em P. chrysosporium, estudo sobre a P-glucosidase 

é necessário de ser realizado pois tal enzima não tem sido 

tão vastamente pesquisada. Enzimas apresentando 

comportamento relacionado à P-glucosidase, foram isoladas 

em P. chrysosporium (DESHPANDE et ai, 1978; JAFELICE et ai, 

1988) . 

A aplicação das modernas técnicas de 

biologia molecular a este sistema celulolitico proverá não 

somente muita informação importante relacionada a estrutura 

e função enzimática, mas levará a séries de desenvolvimento 

o qual melhorará os processos industriais correntes usando 

material ligninocelulolítico (KNOW1ES et ai, 1987). A 

clonagem de genes codificando celulases abre vista para 

estudos básicos corroborando com estas espectativas 

(ELLISTON et ai, 1991), onde a manipulação de cada 

componente individual do complexo celulolítico a nível 

genético, apresenta uma oportunidade para um melhor 

compreensão de diversas questões relacionadas a regulação 

do complexo celulolítico e hidrólise da celulose (FOWLER, 

1993) . 

Neste contexto, o presente trabalho visou 

isolar uma sequência de DNA de P. chrysosporium heter6loga 
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a sonda molecular, obtida através de amplificação de 860 bp 

dentro do gene de p-glucosidase de Tríchoderma reeseí, pela 

técnica de reação de polimerização em cadeia (peR). 



5 

2 - Revisão da Literatura 

2.1 - Considerações sobre Phanerochaete chrysosporium 

o nome Phanerochaete chrysosporium foi 

proposto por' BURDSALL JUNIOR & ESLYN (1974) para a forma 

teleomórfica de Sporotrichum pulverulentum (NOVOBRANOVA, 

1972). O nome proposto não foi aceito e várias publicações 

foram realizadas utilizando o nome do anamórfico (BURDSALL 

JUNIOR, 1981). Em 1978 STALPERS, afirmou ser S. pulverulentum 

a forma anamórfica de P. chrysosporium. 

Trabalhos realizados com relação a degradação 

de madeira por P. chrysosporium e S. pulverulentum 

(anamorfo), apresentaram resultados idênticos. As variações 

observadas entre eles foram semalhantes àquela encontrados 

entre diferentes isolados da mesma espécie (ROSENBERG, 1978). 

Um isolado de S. pulverulentum quando 

cultivado em meio com ácido garlico produziu após 4 semanas 

o teleomorfo P. chrysosporium (BURDSALL JUNIOR, 1981). 

RAEDER & BRODA (1984), comparando ao nível de 

DNA, P. chrysosporium e S. pulverulentum, verificaram que as 
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duas espécies são muito similares. Eles afirmaram ser este 

resultado a confirmação da classificação taxonômica de 

BURDSALL JUNIOR & ESLYN (1974), onde nesses dois fungos estão 

relacionados os estágios anamórficos e teleomórficos. 

2.2 - Microrganismos celulolíticos 

A celulose é a forma pela qual a energia solar 

que é captada através da fotossítese é armazenada (SANDHU & 

SIDHU, '1986; SANDHU & SIDHU, 1985a). A celulose é de longe a 

mais abundante fonte renovável de carbohidrato com uma 

síntese anual de 4x101o toneladas por ano (COUGHLAN, 1985). 

A celulose é um homopolímero linear de 
I 

~lUcosideos ligados na posição p-1,4, de aproximadamente 8000 

a 12000 unidades de glucose que são mantidos juntos por 

pontes de hidrogênio formando uma unidade cristalina (BROWN 

JUNIOR, 1982). 

Esta fonte de energia é passível de conversão 

em glicose a qual poderá ser empregada em outros processos 

tais como alimentação, fermentação alcoólica entre outros 

(ACEBAL et ai, 1988b; SANDHU & SIDHU, 1985; ELLISTON et ai, 

1991; FOWLER, 1993). A degradação da celulose em subunidades 

de glucose pode ser feita por animais bem como 

microrganismos. A hidrólise de celulose através da ação 

microbiana é a principal forma de tal conversão sendo 
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portanto, o mais importante processo na natureza (ERIKSSON & 

WOOD, 1985). 

Vários microrganismos tem sido descritos como 

capazes de fazer tal degradação, entre eles podemos citar o 

fungo deuteromiceto Tríchoderma, o basidiomiceto 

Phanerochaete e a bactéria Clostridium thermocellum. Dentro 

do gênero Trichoder~, várias espécies têm sido pesquisadas. 

De forma geral, este gênero e principalmente a espécie 

Trichoderma reesei, têm sido amplamente estudada e, de onde, 

grande entendimento do complexo celulolítico foi obtido. O 

fungo P. chrysosporium, tem contribuído não só para o estudo 

do sistema celulolítico mas também para o complexo 

ligninolítico. Este fungo geralmente é caracterizado como 

ligninocelulolítico. Embora dificuldades tenham sido 

encontradas no isolamento e caracterização de suas enzimas 

celulolíticas, a bactéria Clostridíum thermocellum também tem 

contribuído para o entendimento do complexo celulolí tico 

(ERIKSSON & WOOD, 1985; ELLISTON et al, 1991). 

2.3 - Enzimas celulolíticas 

2.3.1 - Modo de ação 

A degradação da celulose cristalina é um 

processo complexo. Para o gênero Trichoderma, três grupos de 
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enzimas celulolíticas são necessários para a sacarificação da 

celulose (SIDHU & SANDHU, 1984; KOLAR et ai, 1985; SIDHU & 

SANDHU, 1985; CHIRICO & BROWN JUNIOR, 1987; ACEBAL et ai, 

1988a; ACEBAL et ai, 1988b; HOFER et ai, 1989). 

Estas enzimas celulolíticas, as celulases, são 

altamente específicas na catálise das pontes de glucosídeos 

p-1,4 na celulose amorfa e cristalina, celodextrinas solúveis 

e alguns derivados como carboximetil celulose, hidroxietil 

celulose e glucosídeos cromofóricos de celodextrinas (ENARI 

et ai, 1987). 

Estas celulases foram classificadas em dois 

grupos, primeiramente por REESE et alii (1950), in COUGHLAN 

(1985), na tentativa de obter uma melhor compreensão de sua 

ação sobre a celulose, Cl e Cx. As componentes do grupo Cl 

seriam responsáveis pela formação de cadeias curtas e 

lineares a partir da celulose cristalina. As cadeias geradas 

por Cl , seriam então hidrolisadas por ex, a qual também seria 

capaz de hidrolisar derivados solúveis de celulose. Desta 

forma, eles consideraram C1 sendo um fator pré-hidrolítico. 

Eles postularam que microrganismos celuloliticos verdadeiros 

eram aqueles possuídores do sistema "C1-Cx". Posteriormente, 

vários outros sistemas foram sugeridos em ordem de melhor 

elucidar esta hipótese (ERIKSSON & WOOD, 1985). 

Baseando-se no sistema celulolítico de T. 

reesei, à degradação da celulose tem sido atribuída a ação de 
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três grupos de enzimas. As endo-1,4-p-glucanases 

(endoglucanases), as 1,4-P-D-glucan celobiohidrolases 

(exoglucanases ou celobiohidrolases) e as P-1,4-glucosidases 

(ACEBAL et al, 1988a; ACEBAL et al, 1988b; CHIRICO & BROWN 

JUNIOR, 1987; HOFER et al, 1989; KOLAR et al, 1985; SIDHU & 

SANDHU, 1984; SIDHU & SANDHU, 1985), com os seguintes modos 

de ação: 

a - endo-1.4-p-glucanases (endoglucanases) - também chamada 

CMCase ou ainda, celulase Cx - elas hidrolisam cadeias de 

.celulose ao acaso, atacando polímeros (inteiro) internamente 

reduzindo rapidamente a cadeia e produzindo oligossacarídeos 

com extremidades não reduzidas (ERIKSSON & WOOD, 1985). 

b - 1,4-P-D-glucan celobiohidrolase (exoglucanase) - podem 

também ser denominada Avicelase ou celulase C1 - Atuam sobre 

a celulose e oligossacarídeos. Estas enzimas produzem 

celobiose ou glucose das extremidades não reduzidas dos 

oligossacarídeos (ERIKSSON & WOOD, 1985). 

c - P-1,4-glucosidase - Estas enzimas hidrolizam compostos 

contendo ligações P-D-glucosídeos. Elas produzem glucose a 

partir de celobiose (ERIKSSON & WOOD, 1985). 

Estes três principais grupos de enzimas 

celulolíticas ocorrem em formas múltiplas, frequentemente 

como isoenzimas (ENARI & MARKKANEN, 1977; BISARIA & .GHOSE, 

1981; ENARI, 1983). Genes relacionados a estas enzimas têm 

sido isolados e sequenciados indo em concordância com estas 
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observações (BARNETT et ai, 1991; PENTTILA et ai, 1986; 

SALOHEIMO et ai, 1988; STAHLBERG et a1, 1988; SIMS et a1, 

1988; TEERI et a1, 1983; UZCATEGUI et ai, 1991; VAN ARSDELL 

et a1, 1987). 

Em T. reesei, foram reportadas de cinco a oito 

endoglucanases com diferentes especificidades de substrato; 

duas celobiohidrolases imunologicamente distintas e três p
glucosidases também diferindo com relação a especificidade de 

substrato (BHIKHABHAI et al, 1984; CHENG et al, 1990; 

FAGERSTAM & PETTERSON, 1979; HOFER et a1, 1989; MERlVUORI et 

al, 1985; SALOHEIMO et a1, 1988; SHOEMAKER et a1, 1983; TEERI 

et a1, 1983). 

A multiplicidade da endoglucanase em relação 

as celobiohidrolases e P-glucosidases é atribuída à 

susceptibilidade da estrutura primâria e configuração à 

proteases. Acredita-se que esta multiplicidade dos 

componentes das celulases sejam de fundamental interesse no 

estudo da regulação desses componentes e da degradação da 

celulose (GONG & TSAO, 1979). 

O sinergísrno entre as enzimas do complexo 

celulolí tico é necessário para o reciclamento natural da 

celulose. Compreender tal sinergísmo é difícil, uma vez que 

as enzimas dele participante foram reportadas em formas 

múltiplas (KNOWLES et al, 1987). 
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2.3.2 - Indução e repxessão 

o mecanismo pelo qual a biossítense de 

celulases ocorre tem sido foco de pesquisas ultimamente 

(SZAKMARY et aI, 1991) . 

Foi constato que a formação das celulases são 

. induzidas por celulose, sofrose e celobiono sigma-1,5-lactone 

(GOMES et aI, 1992; MISHRA et aI, 1989). Acredita-se que a 

celulose por si só não induz a formação de celulases em 

virtude desta ser uma molécula extremamente grande e, 

portanto, incapaz de transpor parede celular e membrana 

plasmática (KUBICEK, 1992). 

Foi verificado que um produto da degradação da 

celulose, sofrose, é que irá atuar na indução da biossíntese 

das celulases (GRITZALI & BROWN JUNIOR, 1979). 

A indução das celulases ocorre intensamente 

quando sofrose ou celobiono-o-l,5-lactone são utilizados em 

micélio em repouso (STENBERG & MANDELS, 1979). Estes dois 

componentes foram verificados em filtrados de cultura onde o 

micélio foi crescido com celulose como única fonte de carbono 

(VAHERI, 1982). Eles não atuam na formação de P-glucosidase 

pois não servem como substrato à ela SZAKMARY et al, 1991). 

Conídios de T. reesei, crescidos em meio com 

. celulose como única fonte de carbono, sofreram indução. Tal 

indução ocorreu devido a presença de endoglucanase e P-
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gluco~idase ligadas respectivamente ã parede celular e 

membrana plasmática. A primeira irá degradar a celulose 

cristalina liberando cadeias pequenas de celodextrinas que 

irão formar o "indutor verdadeiro" por sua quebra pela p
glucosidase. A natureza deste "indutor verdadeiro" está para 

ser determinada (UMILE & KUBICEK, 1986; KUBICEK, 1987). 

A repressão da biossíntese das celulases tem 

sido estudada. Verificou-se que o micélio crescendo em meio 

contento glicose ou glicerol como fonte de carbono. não 

apresentaram nenhum efeito celulolítico no sobrenadante. Foi 

observado que celulose em aI ta concentração (3%), inibi a 

formação de celulases devido ou à adsorção irreverssível das 

celulases à celulose ou ã repressão catabólica ou ainda, à 

diminuição do pH (GOMES et ai, 1992). 

A ação das celulases ocorre sinergisticamente 

(KNOWLES et ai, 1987). Alguns autores sugerem que as endo e 

exo-glucanases estão sob sistema de regulação diferente da p
glucosidase (JACKSON & TALBURT, 1988a; KOLAR, et ai, 1985; 

LOEWENBERG, 1984). Desta forma, a P-glucosidase tem sido 

estudada para auxiliar na elucidação de seu papel no compl€xo 

celulolítico. 

A degradação da celulose se dá sequencialmente 

para converter celulose nativa e cristalina até 

oligosacarídeos e glicose. 

A p-glucosidase é a responsável pela conversão 
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à glicose. Esta 

produto final, 

glicose, mas pelo fato da degradação da celobiose, que quando 

acumulada irá impedir a formação das celulases (CHIRICO & 

BROWN JUNIOR, 1987). 

A enzima hidrolí tica P-glucosidase tem sido 

encontrada associada à parede celular, membrana plasmática e 

citossol (KUBICEK, 1987; SIDHU & SANDHU, 1985; SPREY, 1986; 

UMILE & KUBICEK, 1986). 

A utilização de anticorpos associada a técnica 

de microscopia eletrônica de transmissão (TEM), revelou que 

a P-glucosidase esta associada à parte externa da parede 

celular e à membrana celular (SPREY, 1986). Este autor 

especulou sobre a ação da P-glucosidase concluindo que esta 

enzima estaria ligada externamente e internamente à parede 

celular e, externamente à membrana celular. O ataque de celo

oligossacarídeos de alta polimerização é atribuído a porção 

externa da enzima complexada à parede celular. Enquanto a 

porção interna é responsável pela degradação da molécula 

menos polimerizada que por sua vez, terá o seu produto 

convertido em glicose pela porção enzimática associada à 

membrana celular. 

Pouco se sabe sobre a diversidade de P
glucosidase em T. reesei. Vários picos diferentes em 

cromatografia, referente a esta enzima, foram encontrados 
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(HOFER et ai, 1989). Duas p-glucosidases com pH ótimos 

diferentes foram descritas por LOEWENBERG (1984), onde uma 

é descrita com pH ótimo de 6.5 no extrato celular e outra com 

pH ótimo de 4.8 no precipitado. Foi verificado por SIDHU & 

SANDHU (1985), que a síntese da P-glucosidase presente na 

parede celular, citossol e filtrados de cultura é 

influênciado pelas condições de cultivo. Vários padrões de 

distribuição de atividade de p-glucosidase nas frações 

extracelulares, citossólicas e debris celulares foram .por 

eles observados em diferentes tempos de crescimento. 

JACKSON & TALBURT (1988b), verificaram através 

da utilização de anticorpos monoclonais que a P-glucosidase 

encontrada na parede celular, membrana e extracelularmente 

são provavelmente a mesma. ACEBAL et al (1988b), verificaram 

a presença de duas enzimas catalizando a mesma reação, 

sugerindo que a diferença em pH tenha gerado variações nos 

picos. Este resultado concorda com os apresentados por SIDHU 

& SANDHU (1985). 

Através de imunoensaios, utilizando anticorpo 

monoclonal, HOFER et al (1989) verificaram reações 

imunopositivas com P-glucosidase da fração extracelular, 

parede celular e membrana plasmática. Eles concluiram tratar

se da mesma enzima presente nas três frações e, ainda, .que os 

picos observados em ensaios bioquímicos pode ser devido à 

variações nas condições de acidez. Estes resultados concordam 
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com os obtidos por JACKSON & TALBURT (1988b). 

O sistema de regulação da P-glucosidase parece 

ser diferente das celulases, sugerindo portanto, que tanto as 

celulases como a P-glucosidase estão sob controles 

regulatórios diferentes (KUBICEK, 1987; JACKSON & TALBURT, 

1988a) • 

A indução de P-glucosidase em T. reeseí ocorre 

na presença de metil-p-glucosidio e gentobiose e não 

celobiose. Esta enzima tem grande afinidade à salicinas, p

ni trofenil- p- D-g lucosidio (p-NPG) e celotr iose (JACKSON & 

TALBURT, 1988a). Este autores descreveram que sofrose, um 

potente indutor de celulase, inibe a formação de p
glucosidase. Por outro lado, STRAUSS & KUBICEK (1990), 

acredi tam que a celobiose estej a envolvida na indução. A 

glicose atua fracamente na inibição desta enzima (UMILE & 

KUBICEK, 1986). Outras substâncias, tais como, nojirimycin e 

glucono-a-lactone atuam como inibidores (KUBICEK, 1987). 

A inibição da formação de P-glucosidase 

provoca inibição na formação de celulases, fato este 

atribuido a não hidrólise da celobiose pela P-glucosidase 

formando sofrose (STRAUSS & KUBICEK, 1990). Por um lado a 

produção de sofrose irá induzir a formação de celulases 

(MISHRA et al, 1989; GOMES et al, 1992) e por outro, o 

acúmulo de celobiose irá inibir (CHIRICO & BROWN JUNIOR, 

1987) . Portanto, apesar de acreditar-se não estar as 
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celulases e ~-glucosidase sob o mesmo sistema de regulação 

pode se especular que elas façam parte de uma mesma cadeia 

regulatória (STRAUSS & KUBICEK, 1990). 

2.4 - Celulases em Phanerochaete chrysosporíum 

P. chrysosporíum degrada celulose 

extensivamente. Este microrganismo produz endoglucanase, 

celobiohidrolase e ~-glucosidase (ERIKSSON & PETTERSSON, 

1988) . Embora descrito o isolamento das enzimas 

endoglucanases (EG), celobiohidrolases (CBH) e ~-glucosidase 

(DESHPANDE et ai, 1978; ERIKSSON & PETTERSSON, 1975a; 1975b), 

apenas genes relacionados à celobiohidrolases (CBH), foram 

i'solados. É mui to provável que P. chrysosporium não codifique 

para EG1 (COVERT et ai, 1992). Segundo ERIKSSON & PETTERSSON 

(1988), o sistema celulolítico de P. chrysosporium como de T. 

reeseí, é induzido por celulose e seus derivados tais como, 

celobiose, sofrose e carboximetil celulose e,.este complexo 

é reprimido catabolicamente por glicose. 

Genes relacionados ao grupo das 

celobiohidrolases (CBH) , tais como cbh1 (SIMS et ai, 1988), 

cbh1.1, cbh1.2 e cbh1.3 (COVERT et ai, 1992) foram isolados. 

Foi verificado que cbh1.3 assemelha-se 99,8% a cbh1 (COVERT 

et ai, 1992) . Eles acreditam ser os dois clones 

representantes de variantes alélicos do mesmo gene uma vez 
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que as linhagens de P. chrysosporium empregadas no isolamento 

de tais genes são diferentes. SIMS et-ai (1988) utilizaram a 

linhagem ME466 e COVERT et ai (1992) empregaram a linhagem 

BKM-1767. 

UZCATEGUI et al (1991), isolaram três enzimas 

relacionadas à celobiohidrolases (CBHI, CBH62 e CBH50). Foi 

verificado que CBHI e CBH62 são enzimas homólogas a CBHI e 

EGI e CBH50 homóloga a CBHII de T. reesei. A CBHI isolada por 

esses autores, possue 92% de homologia com a sequência de 

aminoácidos prevista por SIMS et ai (1988). Eles concluiram 

que exite mais de um gene que codifica para a enzima CBHI. 

COVERT et al (1992), acreditam que P. 

chrysosporium não codifica para endoglucanases. UZCATEGUI et 

ai (1991) isolaram uma celobiohidrolase (CBH62 ) que 

apresentou o comportamento do tipo endoglucanase, observando-

se ainda que CBHI e CBH62 atuam sinergisticamente na 

degradação de celulose atacando-a de maneira diferente. 

Embora nenhum gene que codifique a endoglucanase tenha sido 

isolado, ERIKSSON & PETTERSSON (1975a), descreveram o 

isolamento de cinco enzimas que atuam como endoglucanases 

A enzima P-glucosidase em P. chrysosporium não 

tem sido tão estudada quanto as ligninases e, em última 

análise às celulases. DESHPANDE et ai (1978) estudando p-
glucosidase de S. puiveruientum, evidenciaram a formação de 

três bandas em ensaios isoenzimáticos, sugerindo que as 
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diferentes bandas representam modificações de uma ou duas 

enzimas em decorrência de atividade proteolítica. 

Com relação a localização da P-glucosidase foi 

constatado que ela depende da fonte de carbono. Quando a 

fonte de carbono é celulose em pó, 

extracelularmente, por outro lado, 

a enzima apresenta-se 

quando a cultura é 

crescida em celobiose, basicamente a enzima é ev idenciada 

ligada ã parede celula~ (DESHPANDE et aI, 1978). 

JAFELICE et ai (1988), verificaram que 50% da 

P-glucosidase são secretados durante o primeiro período de 

crescimento e, 

constitutiva de 

na fase estacionária, 

P-glucosidase que não é 

ocorre formação 

secretada. Esta 

enzima formada constitutivamente parece não estar associada 

à fonte de carbono do meio. Esta informação vai contra a 

proposta por DESHPANDE et ai (1978), onde se acredita que o 

fato da enzima ser secretada ou ligada a membrana irà 

depender da fonte de carbono no meio. 

A P-glucosidase em P. chrysosporium como em T. 

reesei, mostrou ser inihida por glidose e induzida por 

celulose e celobiose. E ainda, há afinidade desta enzima a 

pNPG e gluconolactona, segundo DESHPANDE et ai (1978), onde 

é sugerido que a glicose oxidase esteja envolvida na 

regulação da p-glucosidase, controlando o nível de glicose 

evitando que esta enzima converta celobiose em glicose. 
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A técnica de PCR consiste de uma reação de 

polimerização em cadeia para a amplificação de sequências de 

DNA através de uma reação enzimática "primer" dirigida 

(EBLICH et ai, 1988). 

A amplificação específica de sequências de DNA 

através da técnica de PCR é baseada em dois oligonucleotídeos 

("primers"), que flanqueam o segmento de DNA a ser 

amplificado e hibridizam em fitas opostas. O processo envolve 

repetidos ciclos de denaturação por calor da fi ta molde, 

anelamento dos "primers" à ela e, extensão que será mediada 

por uma DNA polimerase. Os "primers" são orientados de uma 

forma que a extensão ocorrerá entre eles. O produto da 

extensão de um "primer", servirá como molde para o outro 

"primer". Então, cada ciclo, essencialmente, duplica a 

quantidade de DNA sintetizado (ERLICH et ai, 1988). 

Em uma reação de amplificação através desta 

técnica, é necessário a presença de DNA molde, "primers', 

dNTPs e DNA polimerase (HaSTA & FLICK, 1991). 

A primeira descrição de amplificação através 

da técnica de PC R, foi feita por SAIKI et ai (1985) com a 

amplificação de uma sequência do gene de P-globina. Os 

produtos da amplificação do gene de indivíduos normais e 
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portadores da anemia falciforme foram então submetidos a 

digestão com enzima de restrição e posteriormente a análise 

através de "southern blotting". Constatou-se que havia 

variações entre as sequências amplificadas de indivíduos 'j; 

normais e anêmicos. 

A primeira amplificação feita por SAIKI et al 

(1985), foi realizada empregando-se para a extensão dos 

"primers" a enzima Klenow. Houve uma amplificação de até 

200.000 vezes da sequência alvo e também a observação de 

múltiplas bandas, que posteriormente constatou-se serem tais 

bandas extra numerárias, resultado de extensão de "primers" 

que hibridizaram-se não especificamente. Esta extensão não 

específica aconteceu em decorrência da baixa temperatura 

utilizada, 37°C, onde, hibridizações inespecíficas 

permaneceram estáveis. Este problema foi solucionado com a 

introdução em 1988 por SAIKI et al de uma polimerase termo

estável, a Taqpolimerase, isolada de uma bactéria termófila, 

Thermus aquaticus. A utilização desta enzima fez com que a 

reação de extensão pudesse ser realizada a uma temperatura 

mais elevada, 72°C. A vantagem da extensão a alta temperatura 

reside no fato que a hibridização inespecífica não permaneçam 

estável. Desta forma, aumentou-se a estringência da reação de 

amplificação e, com isto, múltiplas bandas deixaram de 

existir em reação específicas. 

O aumento da estringência da amplificação, fez 
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com que ocorresse um melhor aproveitamento dos elementos 

envolvidos na reação, tais como dNTPs e enzima. Em reações 

não específicas, há uma competição por estes elementos 

durante os ciclos de amplificação e por conseguinte, pelos 

"primers" (SAIKI, 1989). Desta forma, a introdução da Taq 

polimerase fez com que a especificidade da reação bem como a 

quantidade de produto amplificado aumentasse, podendo uma 

dada sequência ser amplificada, aproximadamente, 10 6 (ERLICH 

et al, 1988). 

A técnica da PCR possue várias implicações 

práticas. Em 1985, SAIKI et al, ao descreverem tal método, 

apresentaram associado, uma de suas potencialidades, o 

diagnóstico de desordens gen~ticas, como é o caso da anemia 

falciforme. KOGAN et al (1987), descreveram o emprego desta 

ferramenta para o diagnóstico pré-natal de hemofilia. LEE & 

CHANG (1992), descreveram a potencialidade da PCR para a 

detecção de grupo sangüíneo em manchas de sangue, saliva, 

sêmen, cabelo, tecido ósseo e sêmen contaminado com secreção 

vaginal. Determinação de sexo em embriões de bovino foi 

possível empregando este recurso (POLLEVICK et al, 1992). Em 

taxonomia, FEKETE et al (1992) determinaram linhagens em 

Brucella e, SEAL et al (1992) indicaram subgrupos de 

Pseudomonas solanacearum. Desenvolvimento de Kits para 

diagnósticos de doenças infecto contagiosas tem ganhado muita 

atenção (BROWN, comunicação pessoal) . 



3 - Material e Métodos 

3.1 - Linhagens de Fungos e Bactérias 

3.1.1 - Bactérias 

Linhagem 

E. colí YI090 

E. colí XL lBlue 

E. colí NM514 

Genótipo/Fenótipo Fonte 

SUpF hsdR araD139 lon PROMEGA 

lac U169 rpsL 

trp: :Tnl0 (tet r
) pMC9 

supE44 hsdR17 recA 

endA1 gyrA46 thi recAI 

lac- F' [proAB+ lacIQ 

lacZM15 TnlO(tet r )] 

hsdR541(rk-mk-) argH 

alE galX LycB7 strA 

Hfl+ 

UMIST-U.K. 

UMIST-U.K. 

22 



3 . 1. 2 - Fu n 9 o s 

Linhagem 

Phanerochaete chrysosporium 

ME466 

Trichoderma reesei 

Rut NF14 

3.2 - Meios 

Fen6tipo 

selvagem 

selvagem 

3.2.1 - LB (Luria-Bertani Medium) 

Bacto-triptona 1% 

Bacto-extrato de Levedura 0.5% 

NaCl 1% 

pH 7.0 
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Fonte 

UMIST-Inglaterra 

Biotekniikan 

Laboratorio

Finlândia 

Para meio sólido, LBA, 1.5% de ágar foi 

adicionado. 

3.2.2 - Extrato de Malte 

Extrato de malte 

Ágar 

3.2.3 - YT (Yeast-tryptone) 

Bacto-triptona 

20 % (p/v) 

1.5 % (p/v) 

0.16 % (p/v) 



Bacto-extrato de levedura 

NaCl 

pH 7.0 

0.10 % (p/v) 

0.50 % (p/v) 

24 

Este meio foi utilizado como ágar de 

superfície para os ensaios de transfecção, para tal, 0.6 

a 08% (p/v) de ágar foi adicionado. 

3.3 ~ Soluções e Tampões 

3.3.1 - TE (Tris-HCI-EDTA) 

Tris-HCl 10 rnM 

EDTA 1 mM 

o pH do Tris-HCl usado foi 7.4 ou 8. O, 

variando de acordo com o propósito. Esterilizou-se por 

autoclavagem e conservou-o a temperatura ambiente. 

3.3.2 - TBE 10X (Tris, Barato e EDTA) 

Tris base 

Ácido Bórico 

EDTA 

3.3.3 - SSC 20X 

NaCl 

Citrato de Sódio 

pH 7.0 

108 g/l 

55 g/l 

7,44 g/l 

175,3 g/l 

88.2 g/l 
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Dissolveu-se os sais em 800 ml de água 

destilada e ajustou-se o pH para 7.0 com algumas gotas de 

NaOH lN. Completou-se para 1 litro. Esterilizou-se por 

autoclavagem e estocou-se a temperatura ambiente. 

3.3.4 - TA 6X (Tampão de amostra) 

Azul de Bromofenol 

Cianol Xileno FF 

Ficoll (Tipo 400) 

Estocou-se 

diluiu-se para 1X na hora. 

a 

0.25 % (p/v) 

0.25 % (p/v) 

15 % (p/v) 

temperatura 

3.3.5 - Solução de fenol estabilizada 

ambiente e 

o fenol líquido estocado a -20°C foi 

deixado descongelar a temperatura ambiente e então 

aquecido a 68°C. Adicionou-se hidroxiquinolina a 

concentração final de 0.1%. Igual volume de Tris-HCI O.lM 

pH 8.0 foi adicionado. Agitou-se com auxilio de um 

agitador magnético por 15 minutos. A fase superior foi 

descartada. Novamente adicionou-se igual volume de Tris

Hel O.lM pH 8.0 e, novamente agitou-se por 15 minutos. 

Descartou-se a fase superior. Mediu-se o pH da fase 

fenólica com papel indicador de pH. Se necessário, 

repetiu-se este passo até que o pH alcançasse 7.8. 
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Adicionou-se igual volume de Tris-HCl O.lM pH 8.0 e 0.2% 

(v/v) de p-mercaptoetanol e estocou-se a -20°C. 

3.3.6 - Solução estoque de RNAse. 

Uma solução estoque de 10 mg/ml foi 

preparada adicionando-se RNAse-DNAse-free (Sigma), em uma 

solução de Tris-HCI pH 7.5, 15 mM NaCl. Esterilizou-se 

por fervura por 15 minutos. Estocou-se a -20°C. 

3.3.7 - Solução X-Gal (5-bromo-4-chloro-3~indolyl-P-D

galactoside) 

Uma solução de 20 mg/rol foi preparada 

dissolvendo-se a X-Gal em dimethylformamide. Esta solução 

foi estocada a -20°C. 

3.3.8 - Solução de IPTG (Isopropylthio-p-D-galactoside) 

Preparou-se uma solução estoque de 100 mM 

de IPTG que foi esterilizada por filtração e estocada a -

20°C. 

3.3.9 - Solução de Brometo de etídeo 
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Uma solução aquosa de 10 mg/ml de Brometo 

de Etídeo foi feita e mantida no escuro a temperatura 

ambiente. 

3.3.10 - Tampão da enzima T4 DNA polimerase 

Tris-acetato pH 7.9 0.33 M 

KCI 0.66 M 

MgAc 0.10 M 

Dithiothreitol (DTT) 5 M 

3.3.11 - Solução de DNA eSperma de salmão 

A solução de DNA esperma de salmão (Sigma 

tipo III - sodium salt) foi preparada dissolvendo-se em 

água destilada à concentração final de 10 mg/ml. A 

concentração de NaCI foi ajustada a 0.1 M então, extraiu

se uma vez com fenol e uma vez com fenol/clorofórmio. O 

DNA foi então precipitado com etanol absoluto -20°C. A 

ressupensão foi fei ta com água, mantendo a concentração 

final de 10 mg/ml. Ferveu-se por 10 minutos e estocou a -

20°C. Antes da utilização em ensaios de hibridização esta 

solução foi fervida por 5 minutos e adicionada na solução 

de pré-hibridização na concentração de 100 Vg/ml. 



3.3.12 - Solução para extração de DNA cromossomal de 

fungos filamentosos 

Tris-HCl 

NaCl 

EDTA 

SDS 

pH 8.0 200 mM 

250 mM 

25 mM 

1 % (p/v) 

3.3.13 - Soluções para extração de DNA plasmidial 

BIRBOIN & DOLY, 1979) 

3.3.13.1 - Solução I 

Tris-HCl pH 8.0 

EDTA 

Glicose 

Lisozima 

3.3.13.2 - Solução 11 

NaOH 

SDS 

3.3.13.3 - Solução 111 

NaAc 

Ácido acético pH 4.8 

25 mM 

10 mM 

50 mM 

4 mg/ml 

200 mM 

0.1 % (p/v) 

3 M 

2 M 

28 
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3.3.14 - Solução para extração de DNA plasmidial - maxi

preparação 

3.3.14.1 - Triton mix 

EDTA 

Tris-HCl 

Triton 

pH 7.4 

3.3.14.2 - Solução de ressupensão 

Sacarose 

Tris-HCl pH 7.4 

60 mM 

50 mM 

0.1 % (v/v) 

25 % (p/v) 

50 mM 

3.3.14.3 - Solução de Isobutanol, TE e CsCl 

Preparou-se uma solução de TE e CsCl na 

concentração final de 1 glml de CsCl. 

A solução Isobutanol, TE e CsCl foi feita 

juntando-se 1/3 da solução TE+CsCl e 2/3 de isobutanol. 

Misturou-se por 30 minutos a temperatura ambiente e, 

então, estocou-se a temperatura ambiente no escuro. A 

fase superior desta solução, isobutanol saturado, foi 

usado na extração de Brometo de etídeo. 

3.3.15 - Soluções de hibridização 

As soluções de hibridização utilizadas 

foram com formamida, em diferentes concentrações ou 
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aquosa. Em ambos os casos, as soluções de pré

hibridização e hibridização foram as mesmas. 

3.3.15.1 - Solução de Hibridização com formamida 

Formamida deionizado 

Solução de Denhardt 

SSC 

SDS 

45 % (v/v) 

5 X 

4 X 

0.1 % (p/v) 

A concentração de 45% de formamida (v/v), 

foi empregado quando da realização de ensaios de 

hibridização heteróloga. Para hibridizações homólogas, 

50% de formamida (v/v) foi utlizado. 

3.3.15.2 - Solução de Hibridização aquosa 

Solução de Denhardt 

SSC 

SDS 

3.3.16 - Solução de Denhartd 

Ficol 

Polivinilpirrolidona 

BSA nuclease-free 

5 X 

4 X 

0.5 % 

1 % (p/v) 

1 % (p/v) 

1 % (p/v) 

Dissolveu-se e estocou-se a -20°C. 



3.3.17 - Tampão S para o Bacteriofago 

Gelatina 

Tris-HCl 

NaCl 

MgS04 

pH 7.4 

2 % (p/v) 

20 mM 

100 mM 

10 mM 
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Adicionou-se no momento do uso 

dimethylsulfoxide (DMSO), a concentração final de 7%. 

3.3.18 - Tampão do bacteriófago 

Tris-HCl 

NaCI 

MgS04 

pH 7.4 20 mM 

100 mM 

10 mM 

3.3.19 - Deionização de Formamida 

Para a deionização da formamida, empregou

se 50 mg /ml de Amberlirta. Agitou-se por 30 minutos e 

filtrou-se em papel de fitro Whatman número 1, a vácuo. 

Estocou-se o filtrado a temperatura ambiente no escuro. 

3.3.20 - Antibióticos 

3 .. 3.20.1 - Solução de Ampicilina 

A solução estoque de ampicilina foi feita 

a concentração final de 50 mg/ml. Dissolveu-se em água 



destilada esterilizada 

solução foi empregada 

119 /ml. 

a 

e, estocou-se a 

uma concentração 

3.3.20.2 - Solução de Tetraciclina 

final 
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Esta 

de 50 

A solução estoque foi preparada a uma 

concentração final de 12.5 mg/ml. Para tal, a 

tetraciclina foi dissolvida em uma solução 50% de etanol 

(v/v) e, esterilizou-se por filtração. Manteve-se a 

solução a -20°C. Utilizou-se esta solução a concentração 

de 12.5 lIg/ml. 

3.4 - Extração de DNA cromossomal 

A extração de DNA cromossomal foi 

realizada com uma variação do método de RAEDER & BRODA 

(1985) . 

o micélio de P. chrysosporium ou T. 

reesei, foi crescido durante a noite em 50 ml de meio 

extrato de malte liquido e, então, filtrado a vácuo. O 

micélio foi lavado com água destilada esterilizada por 2 

vezes e transferido para um almofariz. Com a adição de 

nitrogênio líquido, este micélio foi pulverizado e, 

aproximadamente 100 mg foi transferido para um eppendorf 

previamente resfriado. A este pó, adicionou-se 700 1I1 de 

solução de extração (item 3.3.12). Incubou-se por 15 

minutos a 70°C. Então, adicionou-se 300 III de fenol e 300 
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~l de clorofórmio. Agitou-se e centrifugou-se por 15 

minutos em centrifuga Eppendorf a 12 Krpm. A fase aquosa 

foi recuperada e transferida para outro tubo onde, igual 

volume de clorofórmio/álcool-isoamílico (24:1 v/v) foi 

adicionado. Agitou-se e centrifugou-se novamente por mais 

15 minutos. Ao sobrenadante recuperado e transferido para 

um novo tubo, adicionou-se 5 ~l de RNAse (item 3.3.6) e 

incubou-se a 37°C por 10 minutós. O DNA cromossomal foi 

precipitado com a adição de 300 ~l de isopropanol 

resfriado a -20°C. Centrifugou-se imediatamente por 15 

minutos. O precipitado foi lavado com etanol 70% (v/v) e 

seco a vácuo por 5 minutos. Ressuspendeu-se o DNA 

precipitado com 50 ~l de TE. A preparação foi verificada 

pela corrida em gel de agarose 0.8%. Estocou-se o DNA 

cromossomal a 4°C por até 12 meses. 

3.5 - Extração de DNA plasmidial 

3.5.1 - Maxipreparação 

3.5.1.1 - Preparação das células 

As células de uma única colônia de E. colí 

Xl 1Blue, carregando o plasmídio de interesse, foram 

inoculadas em meio 1B com 50 ~g/ml de ampicilina e 12.5 

~g/ml de tetraciclina. Incubou-se a 37°C durante a noite 

sob agitação, aproximadamente 200 rpm. 
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No dia seguinte, um frasco erlenmeyer de 2 

litros, com 400 ml de meio LB e antibióticos, foi 

inoculado com 5 ml da cultura bacteriana e incubado nas 

condições acima descrita, aumentando a agitação para 250 

rpm. 

3.5.1.2 - Extração plasmidial 

Após a incubação durante a noite, o 

conteúdo do erlenmeyer foi dividido em 2 tubos de 

centrífuga com capacidade de 500 ml. A centrifugação foi 

efetuada a 5 Krpm por 15 minutos a 4°C. O sobrenadante 

foi descartado e o precipitado mantido no gelo. 

Ressuspendeu-se as células com 6 ml de 

tampão de ressuspensão (i tem 3.3.14.2), 3 ml para cada 

tubo. A ressuspensão foi feita com auxilio de uma pipeta, 

a qual foi utilizada cuidadosamente. Os volumes contidos 

nos tubos foram transferidos para uma proveta e 

completou-se o volume para 10 ml com tampão de 

ressupensão previamente resfriado em banho de gelo. 

Adicionou-se 2 ml de solução de lise 

(5mg/ml de lisozima em 50 mM de Tris-HCl pH 7.4). 

O volume foi transferido para um 

erlenmeyer de 100 ml para facilitar a visualização da 

lise. Adicionou-se 16 ml de "Triton mix" (item 3.3.14.1) 

de uma altura de aproximadamente 10 em. O frasco foi 

agitado continuamente em banho de gelo por 10 minutos. 
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Centrifugou-se a 20 Krpm por 30 minutos a 

4°C. O sobrenadante foi transferido para uma proveta. 

Meio volume de uma solução de PEG 6000 30% foi 

adicionado, bem como NaCl a uma concentração final de 

88.66 mg/ml. Incubou-se por 15 minutos no gelo, agitando

se rigorosamente. Então, centrifugou-se a 6 Krpm por 10 

minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado. Ao 

precipi ta do adicionou-se 8 ml de TE 10X. O precipitado 

foi dispersado com o auxílio de uma pipeta durante 10 

minutos em gelo. 

3.5.1.3 - Purificação em gradiente de Cloreto de Césio 

(CsCl) 

O volume ressupendido no item anterior foi 

completado para 10 ml com TE 10X. Adicionou-se 10.5 g de 

CsCl e 500 pl de brometo de etídeo (solução estoque de 10 

mg/ml). Agitou-se por inversão, cuidadosamente. O volume 

foi então transferido para tubo de untracentrífuga, Ti50 

"quickseal". Os tubos equilibrados foram selados. 

Procedeu-se a centrifugação a 38 Krpm por 48 horas a 

16°C. 

3.5.1.4 - Recuperação dos plasmídios 

Após a centrifugação, cuidadosamente, os 

tubos contendo o plasmídio foram retirados do rotor Ti50-

Beckmann e colocado contra luz uI tra-v ioleta. A banda 
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correspondente ao plasmídio foi recuperado com auxílio de 

uma agulha e distribuído em tubos de microcentrífuga de 

1,5 ml. 

3.5.1.5 - Extração do Brometo de Etídeo 

realizada 

isobutanol 

A extração de brometo de etídeo foi 

adicionando-se 2 volumes de solução de 

saturado com TE e CsCl (item 3.3.14.3). 

Agitou-se por inversão e centrifugou-se por 30 segundos. 

O sobrenadante foi descartado. Este processo foi repetido 

até que o sobrenadante tornou-se incolor. O CsCl foi 

removido através de diálise contra TE 1X durante a noite 

a 4°C. No dia seguinte a solução foi trocada e a diálise 

foi procedida nas mesmas condições por mais 4 horas. 

3.5.1.6 - Determinação da concentração de DNA plasmidial 

A determinação foi realizada lendo-se as 

amostras contendo o DNA plasmidial contra um branco de TE 

1X em espectrofotomêtro a 260 nm de comprimento de onda. 

A determinação da concentração foi 

calculada de acordo com a fórmula abaixo: 

[DNA] llg/ml=OD26ox50xdiluição onde, 

[DNA] = concentração de DNA em llg/mli 

OD2~ = leitura da amostra contra o branco; 
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50 = 50 Jlg DNA; 

diluição = número de vezes da diluíção da amostra antes 

da leitura. 

3.5.2 - Minipreparação 

A minipreparação foi realizada empregando 

uma variação da extração alcalina descrita por BIRBOIN & 

DOLY (1979). 

3.5.2.1 - Preparação das células 

Células de E. colí XL 1Blue de uma colônia 

isolada foram inoculadas em meio LB contendo 50 Jlg/ml de 

ampicilina e 12.5 Jlg/ml de tetraciclina. Incubou-se a 

37°C sob 200 rpm de agitação durante a noite. Então, 1.5 

ml da cultura crecida foi precipitada em microcentrifuga 

por 1 minuto. O sobrenandante foi descartado e este 

procedimento foi repetido. 

3.5.2.2 - Extração do plasmídio 

As células precipitadas foram 

ressuspendidas com 100 JlI da solução I (i tem 3.3.13.1), 

com auxílio de Vortex. Incubou-se no gelo por 20 minutos. 

Adiconou-se 200 Jll da solução II (item 3.3.13.2). Agitou

se vagarosamente por inversão e, incubou-se no gelo por 5 
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minutos. Então, 150 pl da solução III (item 3.3.13.3) 

foram adicionados. Agitou-se por inversão e manteve-se no 

gelo por 15 minutos. Centrifugou-se por 15 minutos em 

a temperatura ambiente. o sobrenadante microcentrifuga 

foi transferido 

Adicionou-se 2.5 

para um 

vezes 

novo tubo de microcentrífuga. 

o volume de etanol absoluto, 

previamente resfriado a -20°C. Misturou-se lentamente por 

inversão. Incubou-se por 1 hora a -20°C. Centrifugou-se 

por 15 minutos a 4°C em microcentrífuga. Desprezou-se o 

sobrenandante e lavou-se o precipitado com etanol 70%. O 

precipitado foi seco a vácuo por 5 minutos e 

ressuspendido com 30 pl de TE. 

A qualidade da extração foi verificada 

analisando-se o DNA em gel de agarose 0.8%. A estimativa 

da quantidade foi feita comparando-se a luminescência das 

bandas de DNA pIasmidial com o padrão do DNA genômico do 

bacteriófago 1. 

o DNA extraído quando necessário teve suas 

impurezas removidas através da utilização da extração com 

fenol/clorofórmio antes da precipitação com etanol. 

3.6 - Digestão com enzimas de restrição 

As digestões com enzimas de restrição 

foram feitas de acordo com as instruções do fabricante. 

3.7 - Técnic~ de "Southern Blotting" 
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Para a realização da técnica descrita por 

SOUTHERN (1975), 6-8 ~g de DNA foram digeridos com 

enzimas de restrição apropriadas. 

Após a digestão, foi adicionado à reação 

tampão de amostra com a finalidade de parar a digestão. 

As amostras foram então aplicadas em gel de agarose 0.8%. 

Uma corrente de 1 V /cm foi aplicada durante a noite. A 

corrida foi verificada analisando o gel em luz ultra

violeta. Então, procedeu-se a depurinação expondo-se o 

gel por 5 minutos a luz ultra-violeta, o que facilita a 

transferência do DNA, por capilaridade, do gel para o 

suporte sólido (SAMBROOK, et ai, 1989) . Após a 

depurinação o DNA foi desnaturado e, para tal, o ge1 foi 

tratado com uma solução desnaturante (0.5 M NaOH, 1.5 M 

NaCl), por 15 minutos sob fraca agitação a temperatura 

ambiente. Este tratamento foi repetido mais uma vez. 

Então, o gel foi transferido para uma solução 

neutralizadora (1M NH4Ac; 0.02 M NaCl). Incubou-se por 30 

minutos a temperatura ambiente sob fraca agitação. Este 

procedimento foi repetido. 

O gel foi colocado sobre uma placa de 

vidro coberta com papel de filtro com a borda tocando uma 

solução de SSC 10X. Sobre o ge1, a membrana de 

ni trocelulose (ou nylon) , prev iamente umidecida em 

solução de neutralização foi colocada. Tomou-se cuidado 

para não deixar bolhas de ar entre o gel e a membrana. 

Então 3 camadas de papel de filtro, também umidecidas com 
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a mesma solução, foram adicionadas sobre a membrana. As 

bolhas de ar foram removidas com o auxilio de uma pipeta. 

O lado superior esquerdo do gel foi cortado, bem com a 

parte esquerda da membrana. Quando da sobreposição da 

membrana ao gel, tais cortes juntaram-se. Sobre as 

camadas de papel de filtro, papel toalha secos foram 

colocados até uma altura de 5 cm para a sucção. Uma placa 

de vidro foi então colocada no topo do sistema e sobre 

ela, uma frasco com 400 ml de água. Deixou-se o DNA ser 

transferido para a membrana durante a noite. Ao final 

deste período, o sistema foi desmanchado e a membrana foi 

lavada rapidamente com uma solução de SSC 2X. Deixou-se 

secar sobre papel de fil tro a temperatura ambiente. A 

transferência foi verificada através da análise da 

membrana em ultra-violeta. 

irreverssivelmente à membrana a 

vácuo. 

O DNA 

80°C por 

foi fixado, 

90 minutos a 

Durante todo o procedimento, foi evitado o 

contato manual com a membrana. 

3.8 - Amplificação de DNA através da técnica de PCR 

(polymerase Chain Reaction) 

A reação de amplificação foi realizada 

utilizando-se dois oligonucleotideos como "primers". 

Estes oligonucleotídeos foram sintetizados na máquina da 

companhia "Applied Biosystems", modelo 391 DNA 
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sinthesizer, utilizando hibridização na posição 496 e 

antiparalelamente na posição 1333. 

o volume final da reação foi de 150 ]ll. 

Após a adição de todos os elementos, colocou-se 50 ]ll de 

parafina líquida para evitar evaporação durante os ciclos 

de amplificação que são realizados a alta temperatura. 

A reação foi ajustada como segue abaixo: 

300 ng oligonucleotídeo número 96 

300 ng oligonucleotídeo número 97 

300 ng DNA molde (DNA de T. reesei) 

100 }lM dNTPs (ldCTP:ldATP:1dTTP:ldGTP) 

2.5 unidades de Taq polimerase 

1X tampão da enzima 

As reações de amplificação foram feitas 

nas condições descritas na Tabela 1. 

Tabe1a 1 - Descrição das condições da realização da 
reação de amplificação de um segmento de 860 bp do gene 
de P-glucosidase de T. reesi 

Passo Temperatura Tempo Número de repetições 
(OC) (minutos) de cada passo 
95 5 

1 60 3 1 
72 3 
92 1 

2 60 2 30 
72 2 
92 1 

3 60 2 1 
72 10 
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A reação de amplificação foi feita em uma 

máquina de PCR da companhia TECNHE, denominada Thermal 

Cycler - modelo PHC-3. Esta máquina foi programa de forma 

a conectar todos os passos. 

O produto da reação de amplificação foi 

analisado retirando-se uma alíquota de 10 ~l correndo em 

um ge1 de agarose 0.8 % com brometo de etídeo (5 l1g /m1) 

aplicando-se uma corrente de 4 V/em. 

3.9 - Plasmídios 

Os plasmídios foram pUC18 (MESSlNG, 1983) 

e p7C22, gentilmente cedido por J. KNOWLES e T.T. TEERI. 

Ambos plasmídios são pertencentes ao estoque do Prof. P. 

Broda ( Biochem. & Appl. Mol.Biol. Depart. - UMlST) 

3.10 - Clonagem do produto de PCR em pUC18 

O produto de PCR após purificação foi 

clonado no sitio único de Smal, no "polylinker site" do 

plasmídio pUC18. Para tal, foi necessário proceder a 

reação de "blunt end" no fragmento amplificado de 860 bp 

do gene de P-glucosidase de T. reeseí. 

Uma proporção de 3:1, vetor/inserto, foi 

mantida nesta reação de ligação. A quantidade de T4 DNA

ligase empregada foi 0.1 unidade. Para facilitar a 

ligação, PEG 8000 na concentração final de 5% foi 

adicionado. O volume final da reação foi ajustado com 
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água destilada esterilizada para 20 \11. O sistema de 

ligação foi incubado a 16°C durante a noite. Para a 

transformação de E. colí XL lBlue, apenas metade do vol

ume do sistema foi utilizado. 

3.11 - Transformação através da técnica de Cloreto de 

Cálcio (CaCl 2 ) 

3.11.1 - Preparação de células competentes 

Células de E. colí XL 1Blue foram 

inoculadas em meio 1B com 12.5 jlg/ml de tetraciclina e 

incubadas a 37°C sob 200 rpm de agitação durante a noite. 

Toda a cultura foi transferida para um erlenmeyer de 250 

ml com 50 ml de meio 1B mais 12.5 jlg/ml de tetraciclina. 

Incubou-se a 37°C sob 250 rpm de agitação até que 

atingisse a densidade óptica de 0.4 quando lida a 600 nm 

de comprimento de onda. O volume foi então dividido em 

dois frascos de centrifuga e incubou-se no gelo por 20 

minutos. Centrifugou-se a 3 Krpm por 5 minutos a 4°C. O 

sobrenadante foi descartado e as células foram 

ressuspendidas em 30 ml de uma solução de CaCl 2 0.1M, 

previamente resfriada em gelo. Novamente centrifugou-se 

as células. Este procedimento foi repetido mais uma vez. 

Após a última precipitação, as células foram 

ressuspendidas com 2.5 rol da solução resfriada de CaC1 2 
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O .1M. Estas células foram mantidas no gelo por 1 hora 

antes de ser utilizadas para a transformação. 

3.11.2 - Transformação 

o sistema de transformação foi montado 

pela adição de 200 III de células competentes que foram 

ressuspendidas em 0.1 M CaC1 2 e 10 III do sistema de 

ligação. Incubou-se no gelo por uma hora. Após este 

período de tempo, procedeu-se o choque térmico a 42°C por 

3 minutos. Adicionou-se 1 ml de meio LB pré-aquecido a 

37°C e incubou-se por 1 hora a esta mesma temperatura. Em 

placas de meio LBA contendo 50 pg/ml de ampicilina, 12.5 

llg/ml de tetraciclina, 0.1 mM de IPTG e 40 llg/ml de X-Gal 

alíquotas do sistemas de ligação foram inoculados. Volu

mes de 25 lll, 50 III e 100 III foram aliquotados e 

espalhados com uma alça de Drigalsky. As placas foram 

então invertidas e incubadas a 37°C durante a noite. 

Foram realizados os seguintes controle: a) 

Controle da ligação - O plasmídio pUC18 digerido com SmaI 

foi incubado com T4 DNA-ligase e utilizado nos ensaios de 

transformação. Este dado, fornece informações da 

eficiência da ligase, uma vez que tal plasmídio não foi 

desfosforilado; b) controle da digestão 50 ng de 

plasmídio pUC18 digerido com SmaI sem tratamento com a 

ligase foram empregados para transformar células de E. 

calí XL 1Blue, este controle prestou-se para a 
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verificação da eficiência da digestão; c) controle dos 

antibióticos células da bactéria sem ter sido 

transformadas foram inuladas no meio LBA mais ampicilina 

com a finalidade de se verificar a eficiência do 

antibiótico e d) controle da eficiência de transfomação -

50 ng do plasmidio pUC18 intacto foram empregadas na 

transformação de 100 ~l de células competentes. Com isto, 

foi possivel, de acordo com a fórmula abaixo, calcular a 

eficiência da transformação. 

transformantes/pg DNA=n: de colôniasx1000 
0.05x100 

onde, 

n° de colônias = número de colônias obtidas na placa 

inoculada com 100 pl do sistema de transformação 

controle "d"; 

1000 = correção para 1 ml; 

0.05 = quantidade de DNA utilizado na transformação em 

l1g; 

100 = quantidade em pl que foi plaqueada do sistema de 

transformação 

3.12 - Preparação do gel de agarose para eletroforese de 

DNA 

Géis de agarose foram preparados em 

diferentes concentrações, de acordo com o necessário 

(0.6%-1.2%). A quantidade requerida de agarose foi 

dissolvida em TBE 1X. Aqueceu-se para dissolver a 
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agarose. Quando a temperatura chegou a aproximadamente 

45°C, adicionou-se brometo de etideo a uma concentração 

final de 5 pg/ml. Verteu-se em um molde e deixou-se 

solidificar por 15 minutos. Removeu-se o pente, o qual, 

deu origem a poços onde as amostras de DNA foram 

aplicadas. 

3.13 - Eletroforese de DNA em gel de agarose 

o gel foi colocado em uma cuba com TBE IX. 

Aplicou-se as amostras de DNA nos poços do gel o qual foi 

submetido a uma corrente que variou de 1 a 5V/cm de 

acordo com o propósito. A eletroforese foi encerrada 

quando o marcador de corrida, tampão de amostra, atingiu 

o final do gelo 

3.14 - Excisão de fragmentos de DNA de gel do agarose -

"Freeze-squeese" 

Esta técnica foi realizada com uma 

modificação da descrita por TAUZ & RENZ (1983). 

O fragmento de DNA foi removido do gel e 

então colocado num tubo de centrifuga de 0.5 ml. E este 

acoplado a um eppendorf de 1.5 ml. Centrifugou-se por 15 

minutos a 12 Krpm a 4°C. O eluente foi coletado e então, 

procedeu-se a extração com igual volume de 
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fenol/clorofórmio e clorofórmio/álcool-isoamílico (24:1 

v/v). O fragmento de DNA foi passado por uma coluna de 

Sephdex CL 6B, ao invés de ser precipitado com etanol. 

O tubo de centrífuga de 0.5 ml foi 

preparado previamente fazendo um furo no fundo e 

colocando lã de vidro silanizada para que o gel fosse 

retido e o DNA passasse livremente. 

3.15 - Marcação da sonda molecular com U32p dCTP 

A marcação da sonda molecular com u~P 

dCTP foi 

labeling 

realizada 

Ki t" da 

Biochemica. 

utlizando-se 

companhia 

o "Random pr imer DNA 

Boehringer Mannhein 

Com a utilização deste kit, 25 ng do 

fragmento de DNA de 860 bp, excisado do plasmídio pCR18 

foram marcados com "~p dCTP. As reações foram feitas de 

acordo cam as recomendações do fabricante. Após a reação, 

as sondas marcadas foram passadas por uma coluna de 

Sephadex G-50 para remoção dos nucleotídeos não 

incorporados na reação, um volume de 200 III foi obtido 

pela adição de TE 1X durante a purificação. 

A atividade específica da sonda molecular 

foi medida adicionando 1 III do "probe" marcado em 4 ml de 

água destilada esterilizada e lendo em contador de 

cintilação, Liquid Scintillator Counter - LKB 1216 Rack 



48 

Beta 11. A atividade foi considerada boa quando em torno 

de 10 8 contagens por mintuto (cpm)/pg DNA. 

A sonda molecular marcada foi então 

fervida por 5 minutos e, imediatamente resfriado em gelo. 

Adicionou-se a sonda molecular marcada na solução de 

hibridização. 

3.16 - Hibridização 

3.16.1 - Pré-hibridização 

As membranas foram submetidas a solução de 

pré-hibridização por pelo menos 2 horas. Quando 

necessário, para evitar hibridização não específica, DNA 

esperma de salmão foi adicionado a uma concentração final 

de 100 pg/ml. A quantidade de solução foi 0.2 ml para 

cada cm2 de membrana. 

3.16.2 - Hibridização 

Após a remoção da solução de pré

hibridização, 10 ml da solução de hibridização foram 

adicionadas. Então, colocou-se a sonda molecular conforme 

preparação descri ta no i tem 3.15. A hibridização foi 

incubada na temperatura requerida durante a noite. Para 

soluções contendo formamida a temperatura empregada 

variou de 37°C a 42°C e para solução aquosa 64°C. Após 
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este período, descartou-se a solução de hibridização e 

procederam-se as lavagens. 

3.16.3 - Lavagens 

As lavagens foram feitas primeiramente 

utilizando-se uma solução de baixa estringência (SSC· 2Xi 

SDS 0.1%) por 15 minutos a temperatura requerida, este 

procedimento foi repetido 4 vezes. E, posteriormente, com 

alta estringência (SSC 0.2X, para hibridizações 

heterólogas ou SSC O.lX para homólogas; SDS 0.1%). Este 

procedimento também foi repetido ppr 4 vezes por 15 

minutos na mesma temperatura do primeiro conjunto de 

lavagem. A temperatura de lavagem variou de 37°C a 42°C 

para membranas hibridizadas com solução contendo 

formamida e 50°C para solução aquosa de hibridização. As 

membranas foram secas ao ar sobre uma camada dupla de 

papel de filtro e, então, fez-se um "sandwich" entre 

Saran Wrap e expos-se contra filme de raio-X por um 

período de 5 a 18 horas a -80°C. 

A revelação de tais filmes foram 

procedidas de acordo com as instruções do fabricante das 

soluções de revelação (KODAK). 

3.17 - Preparação das colunas de Sephadex 

3.17.1 - Coluna de Sephadex G-50 (Sigma) 
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Esta coluna foi requerida para remoção dos 

nucleotídeos não incorporados na reação de marcação da 

sonda molecular. 

O Sephadex G-50 (Sigma), foi dissolvido em 

TE 1X a uma concentração final de 50 mg/ml. O Sephadex 

foi hidratado através de autoclavagem. 

A coluna foi preparada colocando lã de 

vidro silanizada no fundo de uma seringa de 1 ml então, 

adicionou-se com uma pipeta Pasteur o Sephadex hidratado. 

O conjunto foi centrifugado a 3 Krpm por 3 minutos. Este 

procedimento foi repetido até que toda seringa fosse 

preenchida com Sephadex. 

A coluna foi dita equilibrada, quando um 

volume de 100 !lI de TE foi por ela centrifugado por 3 

minutos a 3 Krpm e completamente recuparado em um tubo de 

microcentrífuga. A sonda molecular marcada foi então 

centrifugada por esta coluna sob as mesmas condições. 

3.17.2 -Coluna de Sephadex Cl-6B (Sigma) 

Esta coluna foi preparada para a 

purificação de DNA quando não se desej ava submeter as 

amostras a precipitação com etanol. Além disso, esta 

técnica mantém constante o volume da amostra não 

alterando portanto, as concentrações já estimadas. 

Este Sephadex vem em uma solução de TE e 

0.1% de azida sódica. Para a remoção da azida sódia, 0.5 
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ml deste Sephadex foi centrifugado em tubos de 

microcentrífuga. O sobrenadante foi removido e 0.5 ml de 

TE O .1X foi adicionado e novamente centrifugou-se. Este 

processo foi repetido 3 vezes. Ressupendeu-se o Sephadex 

com 250 ~l de TE O.lX. 

0.5 ml com 

de pérolas 

A coluna foi preprada em um eppendorf de 

um pequeno furo no fundo. Adicionou-se 20 ~l 

de v idro e, então, colocou-se o Sephadex. 

Centrifugou-se a 3 Krpm por 5 minutos. A amostra a ser 

purificada foi adicionada e o eluente coletado em tubo de 

centrífuga de 1.5 ml. 

3.18 - Reação de "Blunt end" 

Esta reação v isou promover a formação de 

"blunt end" no produto de PCR afim de cloná-Io no sítio 

de SmaI do pUC18. 

Para tal à 1 ~g do produto de PCR 

adicionou-se 5U de T4 DNA-polimerase, 20 ~g de Soro 

albumina bovino ("molecular grade") e lX tampão da 

enzima. Incubou-se por um minuto a temperatura ambiente 

e, então acrescentou-se 50 ~g de cada uma dos dNTPs e 

manteve-se mais 20 minutos a temperatura ambiente. O vol

ume final da reação foi ajustado para 50 ~l. A reação foi 

parada com a extração com fenol/clorofórmio. A fase 

aquosa foi passada pela coluna de Sephadex CL-6B. 



3.19 - Triagem do banco de cDNA de P. chrysosporium 

3.19.1 - Preparação das células competentes para 

transfecção 
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Uma colônia isolada de E. calí NM514 foi 

usada para inocular 5 ml de meio LB com 0.2% de maltose. 

Incubou-se a 37°C a 200 rpm durante a noite. No dia 

seguinte, 0.5 ml desta cultura foi usada para inocular 50 

ml de meio LB com maltose 0.2% e MgS04 10 mM contido num 

erlenmeyer de 250 ml. Incubou-se a 37°C sob 250 rpm de 

agitação até que fosse obtido a densidade óptica de 0.3-

0.4 a 650 nm. 

A cultura foi dividida em 2 frascos e 

centrifugada a 3 Krpm por 5 minutos. Descartou-se o 

sobrenadante e ressuspendeu-se as células com 5 ml de uma 

solução esterilizada de MgSO. 10 mM, com branda agitação. 

As células permaneceram viáveis por 2 semanas. 

3.19.2 - Titulação do banco de cDNA 

o banco de cDNA de P. chrysosporium 

construído no bacteríofago Agt11 por FELIPE (1991), teve 

sua titulação realizada. Diluições do banco foram 

realizadas e as diluições 10-& e 10-7 foram plaqueadas. 

Este ensaio foi realizado, infectando 100 111 de células 

competentes com 100 111 das diluições acima mencionadas. 
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As condições de transfecção e semeadura foram feitas de 

acordo com o descrito no item 3.19.3. 

As "plaques" emergentes nas placas foram 

contadas e através da formula abaixo encontrou-se a 

titulação do banco. Ainda é pertinente mencionar que para 

cada diluição, 3 placas foram feitas. E a média destas 3 

placas é que foram empregadas na f6rmula abaixo: 

T = ~ de plaques x fator da diluição 
volume do banco plaqueado 

onde, 

T = titulação (pfu/ml); 

n° = de plaques = número de plaques contado na placa. 

3.19.3 - Transfecção e plaqueamento do banco de cDNA 

Uma vez achada a titulação do banco (item 

3.19.2), plaqueou-se o banco de cDNA de acordo com a 

descrição abaixo. 

Para obter aproximadamente 10 3 plaques por 

placa, 300 ~l da diluição 10-7 foram usados para infectar 

200 pl de células competentes. Para obter 104 plaques por 

placa, os mesmos volumes foram empregados nas 

transfecção, mas desta vez a diluição utilizada foi 10-6 • 

A transfecção foi realizada misturando-se 

em tubos de ensaio, os volumes requeridos de células 

competentes e bacteri6fagos. Incubou-se por 10 minutos a 
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agar"), 

tubo, 

misturou-se rolando entre as mãos, verteu-se em placa com 

meio LBA pré-aquecida a 37°C. Após a solidificação do 

ágar de superficie, inverteu-se as placas e incubou-se a 

37°C durante a noite. Tanto LBA como ágar de superficie 

foram complementados com maltose 0.2% e MgS04 10 mM. 

3.19.4 - Transferência das plaques para suporte sólido 

Para que o banco de cDNA fosse pesquisado 

com a sonda molecular, foi necessário sua transferência 

para um suporte sólido, neste caso, foi empregado 

membrana de nitrocelulose. 

A transferência foi feita colocando-se a 

membrana, devidamente marcada sob a superficie da placa, 

para a qual, as plaques foram transferidas. Para cada 

placa, duas membranas foram utilizadas, a primeira 

membrana permaneceu em contato com o ágar de superficie 

por 30 segundos e a segunda 1 minuto. Então as membranas 

foram colocadas sobre uma camada dupla de papel de filtro 

embebida em solução desnaturante (NaOH 0.5 M) por 2 

minutos e, transferiu-as para outro papel de filtro 

embebida em solução neutralizante (Tris-HCI pH 8 0.5 Mi 

NaCI 3 M) também por 2 minutos. O excesso de sais foi 

removido colocando-se as membranas num becker contendo 

500 ml de uma solução de SSC 2X por 2 minutos. As 
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membranas foram secas ao ar sobre uma camada dupla de 

papel de filtro. O DNA foi fixado, irreverssivelmente, à 

membrana colacando-as num forno a vácuo a 80°C por 90 

minutos. Os ensaios de pré-hibridização e hibridização 

foram feitos de acordo com o descrito no item 3.16. 

Durante o tratamento da membrana, a parte 

que entrou em contato com o ágar de superfície, foi 

mantido para cima. Quando da transferência das plaques 

para o suporte sólido, evitou-se a formação de bolhas de 

ar entre a membrana e o ágar de superfície. 

3.20 - "Dot Blot" 

Um micrograma de DNA foi denaturado 

adicionando-se igual volume da solução desnaturante (NaOH 

1M; NaCl 2.5M) por 20 minutos a temperatura ambiente. O 

volume requerido da amostra foi então colocada sobre a 

membrana de ni trocelulose, na posição marcada. Tomou-se 

cuidado para transferir tal volume de uma só vez. A 

membrana antes de receber as amostras foram tratadas com 

uma solução de SSC 10X e seca por 1 hora. 

A membrana contendo as amostras foi 

colocada sobre uma camada dupla de papel de filtro 

embebida em solução neutralizante (Tris-HCl pH 7.6 0.5M; 

NaCl 3M) por 2 minutos. Transferiu-a então para outro 

papel de filtro umidecido com SSC 2X por 2 minutos. 

Secou-se ao ar e fixou-se a 80°C a vácuo por 90 minutos. 
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Os ensaios de pré-hibridização e hibridização foram 

realizados como descrito no item 3.16. 

3.21 - Sequenciamento 

feito 

o 

seguindo 

sequenciamento 

as instruções 

do plasmídio pCR18 

do manufaturador 

foi 

do 

"Sequenase-version 2. O-DNA sequencing Ki t" da companhia 

United States Biochemical. A enzima Sequenase versão 2.0 

é uma variação da T7 polimerase obtida através de 

engenharia genética onde, houve aumento na capacidade de 

síntese da fita complementar, remoção da atividade 

exonuclease 3'-5' e aumento na capacidade de usar 

análogos de nucleotídeos. Este Kit é baseado no método de 

sequenciamento descrito por SANGER et al (1977). 

3.21.1 - Preparação do molde fita dupla - pCR18 

pCR18, 

A uma solução contendo 8 119 de plasmídio 

adicionou-se uma solução de NaOH a uma 

concentração final de 0.2M. O volume foi ajustado para 20 

jll. Incubou-se por 5 minutos a temperatura ambiente. Para 

neutralizar foram adicionados 2 III de acetato de amônia 

(NH 4Ac). Misturou-se com auxílio de um Vortex. O volume 

final de 22 III foi passado por uma coluna de Sephadex CL-

6B (item 3.17.2). O efluente recuperado foi empregado nR 

reação de sequenciamento como molde. 
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3.21.2 - Reação de Anelamento 

Para que a reação de extensão fosse 

promov ida pela enzima Sequenase ver são 2. O, houve 

necessidade de anelar ao molde, um "primer". Duas reações 

de anelamento foram feitas. Uma usou-se o "primer" uni

versal, provido pelo Kit e, outro o "primer" reverso, 

gentilmente cedido pelo Dr. S. Minter 

Centre-UMIST). O primeiro anelou-se na 

"polylinker site" do plasmidio pUC18 

inversamente na posição +40. 

(Biotechnology 

posição -40 do 

e o segundo 

A reação de anelamento foi feita 

adicionando 10 ng do "pr imer", 2 a 3 119 do DNA molde, 

tampão da enzima 1X. O volume foi ajustado para 10 111 com 

água destilada esterilizada. Incubou-se a 65°C por 2 

minutos. Esfriou-se até aproximadamente 40°C e, então, 

manteve-se no gelo até o momento de sua utilização. 

3.21.3 - Reação de Marcação 

À mistura onde o "primer" estava anelado 

ao molde foi adicionado 1 111 de dithiothreitol (DTT) e 2 

111 da mistura de marcação, diluida 1:5 com água destilada 

esterilizada. Ambos os reagentes foram fornecidos no Kit. 

A concentração final de DTT foi O.lM. 

Os 13 111 finais foram transferidos para um 

eppendorf onde 5 11Ci de (l32 p dATP foram secos a vácuo. 

Ressuspendeu-se o (l32 p dATP marcado e centrifugou-se 
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rapidamente. Adicionou-se 1.6 U de Sequenase versão 2.0. 

Incubou-se a temperatura ambiente de 2 a 5 minutos. A 

variação no tempo foi em decorrência do tamanho da 

sequência a ser coberta pelo sequenciamento. 

3.21.4 - Reação de Terminação 

As misturas contendo deoxinucleotídeos 

(dNTPS) e dideoxinucleotídeos (ddNTP) foram distribuídas 

em tubos de microcentrífuga, devidamente marcados e pré

aquecidos a 37°C. Após a reação de marcação, item 3.21.3, 

ter sido completada, 3.5 111 dela foram adicionados aos 

tubos acima mencionados. Incubou-se a 37°C por 5 minutos. 

A reação foi terminada pela adição de 3.5 

111 da solução de parada. As amostras foram desnaturadas a 

75°C por 2 minutos e, então, aplicadas no gel de 

sequenciamento (item 3.22.5). 

3.22 - Preparação do gel de sequenciamento e corrida 

3.22.1 - Preparação da Acrilamida 

Em 300 ml de água destilada dissolveu-se 

109 9 de acrilamida e 10 9 de bis-acrilamida. O volume 

foi ajustado para 500 ml. Então, acrescentou-se 25g de 

Amberlita e agitou-se com auxílio de um agitador 

magnético a temperatura ambiente por 1 hora. Esta solução 

foi filtrada a vácuo e estocada no escuro a 4°C. 
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3.22.2 - Preparação do ge1 de acri1amida 

o gel foi preparado misturando-se 21 9 de 

uréia, 10 ml da solução estoque de acrilamida (item 

3.22.1), 5 ml de TBE 10X e 1.6 ml de água destilada. Ap6s 

a dissolução da uréia e, pouco antes de verter o gel, 

adicionou-se 1.6 ml de uma solução de 16% de persulfato 

de amônio de 50 pl de TEMED (N,N,N',N'-tetrametil etileno 

diamina) . 

3.22.3 - Corrida das amostras em gel de acrilamida para o 

sequenciamento 

o gel de acrilamida preparado (i tem 

3.22.2) foi vertido entre as placas de v idro tratadas 

(item 3.22.4). Ap6s a polimerização, as placas de vidros 

foram acopladas a uma cuba vertical de eletroforese. O 

tampão para a corrida foi TBE lX. Depois do acoplamento 

das placas a cuba, removeu-se o pente e os poços foram 

lavados para a remoção do excesso de uréia e acrilamida. 

O gel foi .aquecido, aplicando-se uma corrente' de 2000 V 

com 32 mA por 30 minutos. A~ós o aquecimento, as amostras 

foram aplicadas seguindo a ordem A, C, G e T. Aplicou-se 

uma corrente nas mesmas condições anteriores por períodos 

de tempo que variou de acordo com o objetivo da corrida 

por 2h, 4h e 6h. 

Ap6s o período desejado, as duas placas 

foram separadas e o gel fixado com uma solução de metanol 
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10% e acido acético 10% por 15 minutos. Lavou-se por 15 

minutos em água corrente. O gel foi seco e a seguir foi 

colocado sobre ele um filme de raio-X, o qual permaneceu 

durante 18 horas. O filme foi então revelado eas 

sequências lidas contra um transiluminador de luz branca. 

3.22.4 - Preparação do cassete com as placas de vidro 

tratadas 

Duas placas de vidro foram preparadas para 

que o gel de sequenciamento fosse vertido. 

Uma placa foi preparada de forma que o gel 

ficasse a ela aderido. Para isto, tratou-se esta placa 

com uma solução de silano (100 pl de silano, 600 pl de 

ácido acético 10% e 20 ml de etanol). Esta solução foi 

espalhada por sobre a placa. Deixou-se por 5 minutos a 

temperatura e lavou-se com água quente. A outra placa foi 

preparada com metildiclorosilano para evitar que o gel a 

ela ficasse aderido. O tratamento foi efetuado por 5 

minutos a temperatura ambiente e a placa foi lavada com 

água fria. Ambas as placas foram secas com auxílio de 

etano 1 absoluto. 

As placas de vidro tratadas, foram 

empregadas para montar um cassete onde o gel de 

acrilamida (item 3.22.2) pudesse ser vertido. 

À placa tratada, para tornar-se aderente, 

foi colocado dois espaçadores de aproximadamente 2 mm de 
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espessura nas duas extremidades nos sentido longitudinal. 

Estes espaçadores foram a ela fixadas com auxílio de cola 

de bastão. A segunda placa foi colocada cobrindo a 

primeira. As duas placas foram mantidas unidas com 

auxílio de fita adesiva. 

Com uma pipeta, a solução preparada no 

item 3.22.2, foi 

superior um pente 

colocada entre as placas. Na parte 

foi introduzido para a formação de 

poços, nos quais posteriormente, as amostras foram 

aplicadas. O gel foi deixado polimerizar por 1 hora antes 

de sua utilização. 

3.23 - Construção do banco genômico enriquecido de P. 

chrysosporium 

A construção deste banco foi realizado no 

bacteriófago 19t11. Os reagentes empregados nesta etapa 

foram originados do Kit "Lambda gt11 Arms Plus Packagene 

System" da companhia PROMEGA (código do catálogo: T3260). 

3.23.1 - Isolamento do fragmento de interesse utilizado 

na construção do banco 

Este método foi realizado com algunas 

alterações do descrito por SAMBROOK et al (1989). 

Para o isolamento do fragmento de 

interesse, 6-8 pg de DNA cromossomal de P. chrysosporium 

foram digerido com EcoRI a 37°C durante. a noite. Esta 
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amostra foi então aplicada em gel de agarose 0.7% e, 

procedeu-se a eletroforese por 4 horas a 3-4 V/cm. O DNA 

de bacteriófago 1 digerido com HindIII foi empregado como 

marcador de peso molecular. Analisando-se o gel sob 

ultra-violeta, identificou-se a região de interesse e com 

o auxílio de um bisturi, procedeu-se a sua remoção. O 

pedaço do gel removido foi colocado dentro de um saco de 

diálise com 500 ~l de TBE lX para a eletroeluição do DNA 

nele contido. Aplicou-se uma corrente de 4-5 V/cm por um 

período de 2 horas. Após este período, o gel foi 

observado em transiluminador. ° DNA foi observado nas 

paredes do saco de diálise então, o campo elétrico foi 

invertido por 1 minuto, para que o DNA ficasse em 

solução. Esta solução foi transferida para um eppendorf. 

O,DNA foi então limpo através de um método sugerido pelo 

Dr. C. Smith (Biochem. & Appl. Mol. Biol. Depart./UMIST). 

Aos 500 pl de solução adicionou-se 2 pl de uma solução de 

tRNA (2,5 mg/ml). Agitou-se no vortex e, então 500 ~l de 

álcool-isoamílico foi colocado. Novamente agitou-se no 

vortex. Esta mistura foi centrifugada por 2 minutos. A 

fase superior foi descartada e a fase inferior foi 

transferida para um novo eppendorf. Então 

500 ~l de clorofórmio/álcool- isolamilico 

ag i tou-se no vortex e cen tr ifugou-se por 2 

adicionou-se 

(24:1 v/v), 

minutos. A 

fase superior foi transferida para um novo eppendorf. 

Este passo foi realizado mais uma vez. Aos 500 ~l 

r~cuperados, adicionou-se 1/9 do volume de NaAc 3M e 
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igual volume de etanol a -20°C. Agitou-se por inversão e 

incubou-se durante a noite. Centrifugou-se por 15 minutos 

a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o precipitado 

lavado com etanol 70% e centrifugado por 5 minutos a 

temperatura ambiente. Após descartar o sobrenadante, o 

precipitado foi seco a vácuo por 3 minutos. O DNA foi 

ressupendido com 50 )11 de TE lX. Este material sofreu 

"drop dialysis" contra TE O.lX por 30 minutos a 

temperatura ambiente. A concentração de DNA foi estimada 

em gel de agarose 0.8% utilizando-se como o padrão de DNA 

genômico do bacteriófago À. 

3.23.2 - Ligação dos fragmentos EcoRI de P. chrysosporium 

ao vetor 19t11 

A realização desta etapa foi feita segundo 

as instruções do fabricante do Ki t, PROMEGA. Assim, 600 

ng do DNA a ser inserido foi ligado aos "braços" 

desfosforilados do bacteriófago 19t11 com a utilização de 

lU de T4 DNA polimerase. O DNA do vetor digerido com 

EcoRI e desfosforilado foi fornecido no Kit pelo 

fabricante. O volume final da reação foi 10 )ll. 

Os controles da reação tais como, controle 

positivo e negativo, foram realizados conforme instruções 

do manufaturador. Para o controle positivo, 1 )1g de vetor 

foi ligado a 0.4 )lg do plasmídio pSPG4 (2.99 Kb) digerido 

com EcoRI. O controle negativo foi feito pela reação de 
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ligação do DNA do vetor digerido com EcoRI e 

desfosforilado. Ambas as ligações foram realizadas com lU 

de T4 DNA polimerase cada. O volume final da 'reação foi 

10 pl. 

Todas as reações foram incubadas a 4°C 

durante a noite. 

3.23.3 - Empacotamento do bacteriófago 19t11 

Este procedimento foi realizado de acordo 

com as recomendações do fabricante do Kit, PROMEGA. 

O extrato de empacotamento foi provido no ki t 

em alíquotas de 50 pl e mantido a -8DoC. Antes do uso, 

ele foi descongelado em banho de gelo e então, foram 

adicionados todos os 3 sistemas de ligação, um à cada 

alíquota, bem como o controle do empacotamento. Incubou

se a 22°C por 3 horas. Então, adicionou-se 450 pl de 

tampão S do bacteriófago e 25 III de clorofórmio. 

Misturou-se cuidadosamente por inversão. Devido a 

utilização do tampão S, os bacteriófagos empacotados 

foram estocados a -80°C. Quando requerido, diluições 

foram efetuadas em ordem de transfectar células de E. 

calí Y1090 e E. calí LE3 92. Esta última 1 inhagem foi 

empregada na transfecção com o controle do empacotamento, 

o DNA do bacteriófago Ac185? Sam?, também fornecido junto 

com o Kit. 
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3.23.4 - Transfecção das células de E. colí competentes 

As linhagens de E. colí YI090 e LE392, 

foram preparadas de acordo com o descrito no item 3.19.1. 

Para a verificação dos títulos dos 

bacteriófagos, foi feita uma diluição 1:10 utilizando-se 

o tampão do bacteriófago. Para a transfecção, 100 pl de 

células competentes foram juntadas com 100 pl da 

di luição. Incubou-se a 37°C por 30 minutos. Após este 

período, 3 ml de ágar de superfície foram adiconados e 

então vertido numa placa com meio LBA mais 10 mM de 

MgS04 • O cálculo do número de recombinantes bem como 

unidades formadoras de colônias (pfu) foram feitos de 

acordo com a fórmula abaixo: 

pfu/ml = n~ de plaques x fator de diluição 
volume plaqueado da diluição 

recombinantes/pg DNA = pfu/ml 
quantidade de DNA de vetor empacotado 

3.24 - Preparação dos sacos de diálise 

A preparação dos sacos de diálise foi 

feita de acordo com o descrito por SAMBROOK et al (1989) . 

Eles foram fervidos numa solução· de 

bicarbonato de sódio 2% e EDTA 1 mM por 15 minutos. 

Descartou-se esta solução e lavou-se as membranas com 

água destilada. Elas foram fervidas por mais 10 minutos 
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em água destilada. Transferiu-se as membranas para uma 

solução de etano 1 50% e EDTA 1 mM na qual foram mantidas 

a 4°C. As membranas foram lavadas com água destilada 

esterilizada antes de sua utilização. 
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4 - Resu.l tados e Discussão 

4.1 - Amplificação de um fragmento de 860 pb do gene de p
glucosidase de T. reesei através da técnica da PCR 

(Polymerase Chain Reaction) 

A partir da sequência do gene de p
glucosidase de T. reesei publicado por BARNETT et al (1991) 

dois oligonucleotídeos foram projetados e sintetizados 

(Figura 1). Assim a síntese desses oligonucleotídeos foi 

feita utilizando regiões dentro do gene de P-glucosidase 

onde, os aminoácidos por elas codificadas, não apresentavam 

redundância no codigo genético e nem perteciam a regiões de 

introns. Segundo SAIKI (1989), o desenho da sequência 

destes "primers" é empírico e é a parte mais importante em 

uma reação de amplificação. Tal empiricismo deve estar 

relacionado a quantidade de informação disponível a 

respeito da sequência a ser amplificada. Para este 

trabalho, as informações eram satisfatórias e desta forma, 

foi possível planejar os oligonucleotídeos com alta 

especificidade. 

Trabalhando dentro destas condições 

satisfatórias, obtivemos o produto de PCR de acordo com o 
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59 3 v 

CCA TGG GGA ACC GCG TAC GAC AA 
oligonucleotídeo n° 96 

59 3 9 
GCG AGG ATA CGA GTC ACC ATA TC 

oligonucleotídeo n° 97 

Figura 1 Oligonucleotídeos empregados na reação de 
amplificação de 860 pb dentro do gene de P-glucosidase de 
T. reesei. a) Oligonucleotídeo n° 96, hibridizando na 
poslçao 496; b) olinucleotídeo n° 97, hibridizando 
antiparalelamente na posição 1333. 
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esperado. Uma sequência de 860 pb foi obtida desta reação 

(Figura 2). Pode ser verificado que tal fragmento de DNA 

apresentou-se em banda única portanto, nenhum anelamento 

inespecífico ocorreu. Desta forma pode se concluir que a 

concentração de dNTPs, "primer" e DNA molde foram 

excelentes. HOSTA & FLICK (1991) apontam que insucessos em 

reações de amplificação podem ser devido a quantidade de 

"primers" e dNTPs. A deficiência de ambos pode causar uma 

baixa produtividade da reação e até mesmo a parada da 

mesma. Por outro lado, excesso de 01 igonucletídeos pode 

causar auto-anelamento das extremidades 3 r , se houver 

homologia e, desta forma, pode ocorrer amplificação deste 

produto e então, "primers" ficarão raros no meio para a 

amplificação desejada bem como, esta amplicação indesejada 

irá competir pelos dNTPs e enzima. Assim ocorrerá uma 

diminuição da amplificação da sequência alvo. 

4.2 - Clonagem do fragmento de DNA amplificado utilizando 

a técnica de PCR 

A clonagem do fragmento de DNA do gene de 

P-glucosidase do fungo celulolítico T. reesei amplificado 

utilizando-se a técnica de PCR, foi realizada no sítio SmaI 

do plasmídio pUC18. 

Esta clonagem teve como 

possibilitar a análise do produto de peR 

sequenciamento e mapa de restrição. 

objetivo 

através de 
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Para tal clonagem, foi necessária a 

realização de uma reação de "blunt end" no fragmento 

produto da amplificação. O emprego desta técnica se deu em 

decorrência do conhecimento que a enzima Taq polimerase 

cataliza a adição de um resíduo de adenina na extremidade 

3' do duplex da molécula de DNA (CLARK, J.M. In: MEAD et 

al, 1991). 

Esta construção foi amplificada em E. calí 

XL 1Blue. Esta linhagem de bactéria foi empregada pois além 

de ser de uso corrente no laboratório, ela é lac-. Isto 

facilita a seleção de recombinantes pois os clones 

recombinantes quando crescidos em meio contento IPTG e X

Gal, apresentar-se-ão brancos contra os não recombinantes, 

azuis. Tal seleção é possi vel pois o plasmídio pUC18, 

apresenta uma complementação à deficiência bacteriana, gene 

laeZ. Quando se faz uma clonagem dentro deste plasmidio, 

utiliza-se seu "polylinker site" localizado no interior da 

região codificadora do gene lacZ, desta forma, quando o 

inserto é introduzido nesta região, ocorre a inativação do 

gene. Este plasmídio além da seleção branco/azul dos clones 

obtidos permite também a seleção com relação a resistência 

ao antibiótico ampicilina (VIEIRA & MESSING, 1982). 

A transformação das células de E. calí XL 

1Blue foi realizada através da técnica de CaC1 2 • A 

eficiência da transformação foi considerada baixa, 3,58 X 

10 5 transformantes/~g de DNA. Na placa onde células 

transformadas com o sistema de ligação, foram inoculadas, 



71 

verificou-se apenas 5 colônias onde, posteriormente, 

verificou-se somente uma delas ser portadora do plasmídio 

contendo o inserto (Figura 3). Este plasmidio foi então 

denominado pCR18 (Figura 4). 

programa 

Um estudo deste plasmídio 

SEQAID, revelou ser possível a 

empregando o 

liberação do 

fragmento de PCR nele inserido através da utilização das 

enzimas de restrição KpnI e HíndIII. Tal estudo procurou 

obter sitios únicos no "polylinker site" do pUC18 que não 

estivessem presentes no fragmento de DNA nele clonado, 

neste caso, o produto de PCR. 

A digestão, com estas duas enzimas de 

restrição, realizada simultaneamente, possibilitou de 

acordo com o previsto no programa SEQAID, a liberação de um 

fragmento de aproximadamente 860 pb (Figura 5). A digestão 

simultânea foi realizada utilizando-se o tampão de reação 

React 4, o qual da uma atividade de 80% para HíndIII e 100% 

para KpnI. Como pode ser observado na Figura 5, a digestão 

foi completa. Como controle das condições de reação, o 

plasmídio pCR18 foi digerido com HíndIII e KpnI 

separadamen te. No poço 5, a digestão do plasmídio com 

HíndIII não foi total. As mesmas condições de digestão 

foram repetidas para o plasmídio pUCla, poços de número 8 

a 10. Como pode ser observado, em todos os casos, houve a 

linearização completa dos plasmídios. Quando se compara as 

bandas do poço 4 com a do poço 8, verifica-se que a banda 

de maior peso molecular no primeiro, tem correspondência 
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Figura 2 - Amplificação de 860 pb dentro do gene do p
g lucosidase de T. reeseí. Poço 1, DNA do bacteriófago I. 
digerido com HíndIII/EcoRI, u ti li zado como marcador; poços 
2 , 3 , 8 e 9, produto do PCR. Controles , poço 4 , reação sem 
"primer", poço 5 , sem DNA molde; poço 6 , sem dNTPs; poço 7 , 
sem Taq polimerase; poço 10 , DNA do bacteriófago Â intacto. 
Setas indicam peso molecular do marcador. 

: 

~~ ,. - -- L I .. 6.78 _ 

• • .. ..- .-• 

Figura 3 - Gel para a verificação do plasmídio recombinante 
clonado e amplif i cado em E. colí XL lBlue. Poço 1 , DNA do 
bacteriófago I. d igerido com HíndIII , marcador; poços 2 , 3 
e 6 , plasmídio pUC18 c l o nado ; poço 4 , c l o n e #3 , plasmídio 
recombinante; poço 7, plasmídio pUC18 usado como padrão ; 
poço 8, DNA do bacteriófago I. intacto . Poço 5 , c l one #4 o 
qual não fo i observado nenhum plasmídio. 
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Figura 4 - Plasmidio pCR18 resultante da clonagem no sítio 
SmaI de pUC18 do fragmento de PCR. 
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com a banda no último. A banda de maior peso molecular no 

poço 4 , deixa evidente quando comparada com as dos poços 

7 a 10, se tratar da forma linearizada de pUC18. Uma banda 

menor de, aproximadamente, 860 pb foi verificada no poço 4. 

Quando se compara esta banda, com a presente no poço 3, que 

é o produto de PCR, fica evidente tratar-se deste produto 

que foi clonado no plasmídio pUC18. Este inserto, pôde ser 

liberado através da digestão com KpnI e HindIII conforme 

previsto pelo programa SEQAID. Desta forma, pode-se 

concluir que o produto de PCR foi clonado com sucesso no 

sítio SmaI do "polylinker" de pUC18. 

Figura 5 - Digestão do plasmídio pCR18 com HindIII e KpnI, 
liberação do fragmento de PCR clonado, poço 4ipOÇOS 1 e 12, 
DNA de bacteriófago À digerido com EcoRI e HindIII, 
marcador; poço 2, pCR18 intactoi poço 3, fragmento de PCRi 
poço 5, pCR18 digerido com Híndllli poço 6, pCR18 digerido 
com KpnI; poço 7, pUC18 digerido com Smali poço 8, pUe18 
digerido com HíndIII e Kpnli poço 9, pUC18 digerido com 
Híndllli poço 10, pUC18 digerido com Kpnli poço 11, pUC18 
intacto. Setas indicam tamanhos moleculares do marcador. 
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4.3 - Caracterização do fragmento de peR clonado em pUC18 

plasmídio pCR18 emergente. 

Com a clonagem do produto de PCR em um vetor 

como o pUC18, foi possivel,amplificar tal sequência bem 

como, caracterizá-la empregando-se o sequenciamento e mapa 

de restrição. 

o sequenciamento foi realizado em fita dupla 

e dois "primers" foram utilizados, o universal e o reverso. 

O "universal primer" hibridiza na posição -40 do 

"polylinker" e o "reverse primer" na posição +40. A reação 

de sequenciamento não cobriu todo o fragmento em virtude de 

sua extensão e as limitações das reações de sequenciamento. 

Cada reação foi capaz de cobrir 130 pb, em média. Para que 

tais reações fossem além, novos oligonucleodideos deveriam 

ser sintetizados ou então fragmentar o produto de PCR, 

cloná-los e, então, sequenciá-los. A primeira estratégia é 

bastante rápida mas por outro lado, a sintese de 

oliginucleotideos é muito onerosa e para este caso não se 

justificava. A segunda estratégia, clonar as subunidades do 

produto de PCR, seria extremamente demorada e para o 

propósito do presente trabalho, não se fazia justificável. 

O resultado obtido do sequenciamento das duas extremidades 

foi considerado satisfatório (dados não mostrados), pois 

revelou estar de acordo com o previsto quando comparado com 

as mesmas regiões do gene de P-glucosidase de T. reesei 

publicado por BARNETT et al "(1991). Por outro lado, em 
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ordem de cobrir as regiões mais internas dentro do produto 

de PCR, que não foram ev idenciadas pelo sequenciamento, 

procedeu-se a confecção do mapa de restrição. Utilizando-se 

o programa SEQAID, foi previsto as enzimas a ser empregadas 

e o padrão de bandas esperado desta digestão. A Tabela 2 

sumariza os tamanhos de fragmentos preditos e os liberados 

como produto de tal mapa de restrição. 

Como pode ser verificado na Figura 6, as 

digestões com as enzimas de restrição selecionada após a 

simulação com o programa SEQAID do plasmídio pCR18, 

liberaram os fragmentos de tamanhos esperados. Este mapa de 

restrição foi importante uma vez que, sítios que estavam 

alocados mais internamente na sequência puderam corroborar 

com a verificação da fidelidade do produto de PCR que não 

foram possíveis com o sequenciamento. Dois marcadores foram 

utilizados com o propósito de abrir o espectro de tamanhos 

moleculares. O tamanho dos fragmentos liberados como 

produto da digestão de pBR322 com AluI e bacteriófago 1 com 

HindIII/EcoRI estão apontados pelas setas (poços 1, 2, 11 

e 19). A comparação dos fragmentos maiores nos poços 5 a 

10, 12, 15 e 16, confirmam tratar-se do plasmídio pUC18, 

embora, no poço 10, o fragmento de PCR liberado não 

apresentou-se fragmentado conforme o esprado. Isto pode ser 

atribuído pela perda do sítio de restrição para Aval, pois 

segundo ERLICH (1988), tal evento ocorre devido ao fato de 

qua a Taq polimerase possui uma baixa fidelidade no 

processamento da sequência complementar. No poço 12, a 
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enzima BgII, além da liberação do fragmento da PCR, ela 

restringiu o plasmídio pUC18 assim, quatro bandas foram 

observadas. 

Como a Tabela 2 sumariza, os fragmentos 

liberados pelo pCR18 estão de acordo com o previsto. Os 

números inteiros da coluna 3, foram em virtude de 

aproximação, uma vez que medida com tanta exatidão não 

foi realizada. As digestões múltiplas foram realizadas 

simultanemente, perto das condições ótimas para as enzimas 

nelas envolvidas. As reações de linearização do plasmídio 

pUC18 (poços 15 e 16), visaram comparações com os produtos 

de digestão de pCR18. O produto de PCR foi colocado no gel 

para comparação dos fragmentos liberados nas diferentes 

reações de digestão de pCR18. As informações trazidas pelo 

mapa de restrição conj untamente com os dados do 

sequenciamento, confirmaram estar o produto de PCR de 

acordo com o previsto. Portanto, o emprego de tal fragmento 

como sonda molecular para pesquisar o DNA genômico de P. 

chrsysporium mostrou ser possível. 
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Tabela 2 - Tamanhos dos fragmentos previstos pelo programa 
SEQAlD e encontrados no mapa de restrição de pCR18. (Para 
melhor compreensão desta tabela analisar conjuntamnete 
Figura 6). 

Poço Enzima Tamanho Esperado Tamanho Obtido 
(pares de base) (pares de base) 

3 SacI 393 390 

4 EcoRl 154 150 

5 Hínll 851 850 

6 BamHI/EcoRl 154/727 150/720 

7 BamHI/SalI 839 830 

8 HíndIII/ SacI 393/511 390/510 

9 KpnI/ HíndIIl 860 860 

10 KpnI/ HíndIIl/ 288/572 860 
Aval 

12 Bgll/Pstl 31/603 30/600 
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Figura 6 - Mapa de restrição de pCR1 8 . Po ço 1 , pBR322 
digerido com AluI, poços 2 , 11 e 19, DNA do bacteriófago À 
digerido com EcoRI e HíndIII . Os poço s de 3 alO , 12 e 13 
trazem os resulto s da digestão de pCR18 com enzimas de 
restrição a seguir: poço 3 , SacI ; poço 4 , EcoRI ; poço 5 , 
HíncII; poço 6 , BamHI e EcoRI; poço 7 , BamHI e SalI ; poço 
8, HíndIII e SacI ; poço 9, KpnI e HíndIII ; poço 10 , KpnI, 
HíndIII e Aval; poço 12 , Bgl I e PstI ; poço 13 , HíndIII ; 
poço 14 , pCR18 intacto; poços 1 5 e 16 , pUC18 diger ido 
respectivamente com HíndIII e KpnIIHíndIII ; poço 17 , pUC18 
intac to; poço 18 , fragmento de PCR . Setas indicam tamnhos 
moleculares dos mar c adores. 
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4.4 Análise de DNA de T.reesei P. chrysosporium 

utilizando a técnica de "Southern Blotting" 

Com o objetivo de comparar o produto da 

hibridização da sonda molecular obtida contra o DNA 

genômico de T. reeseí digerido com HindIII com os 

resultados obtidos por BARNETT et ai (1991) foi realizado 

um "Southern Blotting". 

O controle negativo para este ensaio foi o 

DNA do bacteriófago 1 digerido com HindIII. 

Para a realização deste ensaio o DNA 

cromossomal de T. reesei foi digerido com HindIII então, 

transferido para uma membrana de ni trocelulose. Após a 

hibridização com a sonda molecular e exposição do filtro 

contra um filme de raio-X, verificou-se seis bandas (Figura 

7). Os tamanhos aproximados de tais bandas eram 9 Kb, 8.5 

Kb, 7 Kb, 6 Kb, 4.5 Kb e 3.5 Kb. Estas múltiplas bandas 

neste ensaio vão contra o descri to por BARNETT et ai 

(1991), onde foi destacada uma banda única de 6 Kb no DNA 

cromossomal de T. reeseí digerido com HindIII. 

Posteriomente, os autores verificaram que esta banda 

continha uma sequência de 3 Kb, a qual é correspondente ao 

gene de P-glucosidase. 

Com a finalidade de resolver tal impasse, a 

estringência das condições de hibridização e lavagem foi 

aumentada. À pré-hibridização foi adicionado DNA de esperma 

de salmão (100 pg/ml) para diminuir a hibridização 
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inespecífica. Sem alterar a concentração de formamida (50% 

v Iv) na solução de pré-hibridização/hibridização, aumentou

se a temperatura de 37°C para 42°C. Esta tempera tura foi 

empregada para a pré-hibridização, hibridização e lavagens. 

As lavagens também foram realizadas com maior estringência. 

Após a exposição da membrana ao filme de raio-X, verificou

se as mesmas seis bandas. Ainda para tentar resolver o 

problema da suposta hibridização inespecifica, a solução de 

hibridização foi trocada de formamida (50% v/v) para uma 

solução aquosa. A temperatura foi então aumentada para 

65°C. Revelou-se o filme e novamente as seis bandas foram 

encontradas. A utilização de estringência máxima não foi o 

suficiente para remover o excesso de bandas. Isso levou a 

conclusão que tais bandas não eram produto de hibridização 

inespecífica mas sim o oposto. 

Na tentativa de explicar tal resultado, 

pode-se especular que há diferença de linhagem empregada 

neste trabalho, T. reesei Rut NF-14, e a utilizada por 

BARNETT et al (1991), T. reesei P40. COVERT et al (1992), 

atribuiram uma variação encontrada entre o gene de 

celobiohidrolase 1.3 (cbh1.3) isolado e o gene 

celobiohidrolase 1 (cbhl) isolado por SIMS et ai (1988), à 

uma diferença entre as linhagens de P. chrysosporium 

empregadas nos dois trabalhos. Para resolução de tal 

questão, estudos mais aprofundados são necessários de serem 

realizados. 

Apesar desta questão permanecer sem resposta 
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e, levando em consideracão as informações trazidas pelo 

sequenciamento, mapa de restrição e uma banda de 6 Kb 

verificada em T. reesei, decidiu-se pesquisar o DNA 

cromossomal de P. chrysosporium. 

Para a pesquisa do DNA cromossomal de P. 

chrysosporium, digeriu-se com 5 enzimas de restrição afim 

de obter um perfil de tal genoma. As enzimas utilizadas 

foram HindIII, SalI, PstI, EcoRI e BamHI. Estas enzimas 

foram escolhidas sem nenhum padrão mas de acordo com a 

disponibilidade das mesmas. Procedeu ensaios de "Southern 

Blotting" e hibridização. Verificou-se para o padrão de 

digestão com SalI, 3 bandas, uma não muita intensa com 

aproximadamente 7 Kb, uma outra com 4.8 Kb e a última com 

4 Kb, as duas últimas foram mais intensa. Na digestão com 

PstI, três bandas foram verificadas de mesma intensidade. 

Os: tamanhos estimados de tais bandas foram 9.6 Kb, 9 Kb e 
! 

5.5 Kb. A digestão com EcoRI apresentou apenas uma banda de 

6.8 Kb aproximadamente. Nas digestões com HindIII e BamHI 

nenhuma banda foi observada (Figura 8). Este ensaio revelou 

haver heterologia entre a sonda molecular e o genoma de P. 

chrysosporium. 

Com relação as múltiplas bandas verificadas 

em Sair e PstI, pode se especular que tais enzimas 

dividiram o gene em subunidades que foram reconhecidas pela 

sonda molecular em diferentes localidades da membrana em 

decorrência dos diferentes tamanhos resultantes. Com 

relação a única banda verificada na digestão com EcoRI, 
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pode se concluir que o produto de tal digestão tenha 

mantido a integridade da sequência homóloga à sonda 

molecular. E ainda, quando comparado com o tamanho do gene 

de P-glucosidase encontrado por BANERTT et al (1991), 6 Kb, 

de T. reesei, perspectivas de que todo o gene codificando 

tal enzima em P. chrysosporium esteja representado nesta 

banda ficam abertas. Já a ausência de bandas na digestão 

com HindIII e BamHI pode ser devido ao fato da presença de 

tais sítios no interior da sequência onde tal gene estava 

contido. É pertinente ressaltar que nem mesmo um rastro foi 

verificado. Desta forma, as evidências levaram a concluir 

que o tamanho reduzido dos fragmentos produzidos por tais 

digestões, fizeram que a hibridização com a sonda molecular 

tenho ocorrido fracamente e o processo de lavagem pode ter 

desestabilizado tais uniões. 

Com a verificação de que regiões de' homologia 

ocorrem dentro do genoma de P. chrysosporium, quando 

pesquisado com a sonda molecular, isso mostrou ser 

promissor a pesquisa do banco de cDNA deste fungo elaborado 

por FELIPE (1991). A constatação de tal homologia pode ser 

prev ista em v irtude dos genes do complexo celulolí tico 

serem bastante conservados. A estratégia de utilização de 

uma sonda heteróloga para o isolamento de genes em 

microrganismos de espécies diferentes foi empregada com 

sucesso por SIMS et al (1988). Os autores utilizaram o gene 

de celobiohidrolase I (cbhI) de T. reesei, como sonda 

molecular, para o isolamento de uma sequência heteróloga 
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dentro do banco de cDNA de P. chrysosporíum. AZEVEDO et ai 

;(1990), empregaram tal recurso e, com o gene cbhI de P. 

chrysosporíum, isolaram uma sequência heteróloga em 

Humícola. 

4.5 - Pesquisa do banco de cDNA de P. chrysosporium com a 

sonda molecular heteróloga 

Uma vez constatada a heterologia dentro do 

genoma de P. chrysosporium com a sonda molecular, abriu-se 

perspectivas para a pesquisa do banco de cDNA de P. 

chrysosporium. 

A decisão pela pesquisa de tal banco deveu-

~e ao fato de ter sido dele isolado o gene de 

celobiohidrolaseI (cbhI) por SIMS et ai (1988). 
I 

De acordo com o descri to com relação ao 

complexo celulolitico, é sabido que em sistemas de indução, 

as enzimas agem sinergisticamente (KNOWLES et ai, 1987) e, 

o sistema de regulação do complexo faz com que o produto da 

ação da celobiohidrolase (CBH), celooligossacarideos, 

reprima a expressão de tal gene caso este não seja 

convertido em glicose pela P-glucosidase (CHIRICO & BROWN 

JUNIOR, 1987). Desta forma, a partir da construção de um 

banco de cDNA de P. chrysosporium, sob condições de indução 

onde o gene da celobiohidrolase I (cbhI) foi isolado, é 

esperado que o gene que codifica a P-glucosidase, seja por 

conseguinte, isolado. 
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23Kb-

9.46Kb_ 

6.78Kb-

4.34Kb-

Figura 7 - Autoradiografia resultante da hibridização do 
produto de PCR marcado contra o DNA de T . reesei diger i do 
com HindIII . Setas indicam peso molecular do marcador , DNA 
de bacteriófago Â digerido com HindII I. 

1 2 3 

2.28 

Figura 8 - Autoradiograf i a resu ltante da h ibridi zaçao do 
produto de PCR marcado contra o DNA de P. chrysosporium, 
d i gerido com SaiI , poço 1; PstI , poço 2 ; EcoRI , poço 3. 
Setas indicam tamanhos mo l eculares do padrão , DNA do 
bacter i ógfago Â d igerido com HindII I 
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De acordo com a linha de pensamento acima, 

resolveu-se então conduzir a pesquisa deste banco com a 

sonda molecular heteróloga. Em primeiro momento, não se 

verificou nenhuma heterologia à sonda molecular utilizada. 

De forma a resolver tal questão, variações nas condições de 

hibridização e lavagem foram feitas. A estringência foi 

diminuida pois pensou-se ser a heterologia baixa. O 

resultado mostrou que a diminuição da estringência não foi 

o suficiente para que tal sequência pudesse ser detectada. 

Mantendo os mesmos padrões anteriores, trocou-se o suporte 

sólido de nitrocelulose para membrana de nylon. Nenhum 

sinal pôde ser observado. Novas diluições do estoque do 

banco de cDNA foram feitos e os ensaios descritos acima 

foram repetidos. Nenhum sinal positivo foi verificado. Para 

verificar se o problema residia na técnica desenvolvida, o 

gene de cbhI de T. reesei foi empregado para a pesquisa de 

tal banco ,uma vez que SIMS et aI (1988) utilizando tal 

sonda, isolaram o cDNA do gene cbhI em P. chrysosporium. O 

resultado de tal ensaio foi a constatação de sinais 

positivos que se repetiam no filtro duplicata (Figura 9). 

Este resultado levou a conclusão que a sequência do gene da 

p-glucosidase que fosse homóloga a sonda empregada não 

estava presente no banco de cDNA de P. chrysosporium. Em 

virtude deste fato, tal estratégia foi abandonada. 
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Figura 9 - Autoradiografia resultante da hibridização da 
sonda molecular, cbhl.l, contra o banco de cDNA de P. 
chrysosporium. Setas indicam sinais positivos apresentados 
em duplicata. 

4.6 Construção do banco genômico enriquecido de P. 

chrysosporium 

Continuando com o objetivo de isolar o gene 

de P-glucosidase de P. chsysosporium, construiu-se um banco 

genômico enriquecido. 

Para a construção de tal banco, foram 

utilizadas as informações obtidas na realização do perfil 

de restrição do DNA genômico deste microrganismo. 

De posse de tais informações, optou-se por 

isolar a banda apresentada na digestão com EcoRI, em 

virtude desta ser única e com aproximadamente 6.8 Kb. O 

tamanho de tal banda é promi ssor, pois esta estima ti v a 

aproxima-se ao tamanho descrito para o gene de P-
glucosidase de T. reesei, 3 Kb, descrito por BARNETT et al 
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(1991). O fato de que os genes do complexo celulolítico são 

altamente conservados, permite que esses genes, uma vez 

clonados, possam ser utilizados como sonda molecular para 

isolá-los em outras espécies (SIMS et ai, 1988; AZEVEDO et 

ai, 1990). Desta forma, pode-se dizer que tal banda deve 

conter o gene que codifica para p-glucosidase em P. 

chrysosporium. 

Para a realização deste banco, a região 

próxima à banda de interesse foi isolada. Um ensaio de "Dot 

Blot" revelou ser o material isolado e purificado, portador 

do DNA homólogo à sonda molecular (Figura 10). Diferentes 

concentrações de DNA foram empregadas. O controle negativo 

mostrou não ser tais sinais resultado de hibridização não 

específica. 

A construção do banco genômico enriquecido 

foi feita empregando-se o bacteriófago 19t11 como vetor. 

Este vetor foi selecionado por ser possível clonar em seu 

"polylinker site" fragmentos de DNA de tamanho variando de 

O a 7.2 Kb, sem que ocorra redução na eficiência de 

empacotamento e infecção (SAMBROOK et ai, 1989). A 

titulação do controle do empacotamento, 2.07x10 7 pfu/ml, do 

controle da ligação, 1.32xl04 pfu/ml, controle da 

defosforilação dos braços do bacteriófago, 3.47xlO J pfu/ml 

e banco genômico, 2.2x10 4 pfu/ml foram consideradas 

satisfatórias quando comparadas com o esperado pelo 

manufaturador do Kit. 

O sucesso da clonagem foi um fator 
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importante para que a busca do clone, carregando a 

sequência de interesse e, sua purificação fossem possíveis. 

Desta forma, os resultados emergentes dos ensaios de 

ligação e empacotamentos dos bacteri6fagos revelaram ser a 

pesquisa do banco genômico enriquecido pertinente. 

Sal I 

Sa" 

Pst I 

Eco RI 

15 5 

Figura 10 - Autoradiografia da hibridização do fragmento de 
peR contra dif eren tes concentrações de DNA de P. 
chrysosporíum, 5 e 15 ng, digerido com SalI, PstI e EcoRI. 

4.7 Isolamento e purificação de clones carergando 

sequências heterólogas a sonda molecular 

Em meio contento IPTG e X-GAL, inoculou-se 

células de E. colí Yl090 que foram infectadas com os 

bacteriófagos recombinantes. A distinção entre os 

recombinantes e não recombinantes foi feita pela seleção 

branco/azul de plaques emergentes. Isto foi possível em 

decorrência do uso de IPTG e X-GAL no meio e, a capacidade 
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de u complementação característica do bacteriófago 19t1l. 

Duas placas foram feitas e denominadas A e B. O resultado 

desta infecção foram "plaques" confluentes que foram 

transferidas para um suporte denitrocelulose em duplicata 

e, então ensaios de hibridização contra a sonda molecular 

foram realizados. A autoradiografia, após 18 horas de 

exposição, revelou pontos nas membranas que coincidiam. Em 

A, dois pontos que, quando os filmes foram sobrepostos, 

foram verificados, uma na borda do filtro e outro mais 

central (seta Figura 11). Em B, um ponto, sob as mesmas 

condições, foram observados, na borda do filtro. Tanto em 

A como em B, os sinais observados, quando colocados contra 

a placa mestre, revelaram regiões onde plaques brancas e 

azuis se misturavam. Estes pontos foram removidos 

utilizando-se canudo de refresco de 5 mm de diâmetro e 

colocados em tampão do bacteriófago. Após a difusão dos 

bacteriófagos para o meio, diluições foram realizadas e 

usadas para a tranfecção das bactérias. As placas não 

apresentando confluência foram escolhidas e denominadas Al , 

A2 e Bl , referindo-se respectivamente à origem do ponto 

isolado e número do clone. E então, estas plaques foram 

transferidas para o suporte de nitrocelulose, em duplicata. 

Ensaios de hibridização, efetuados durante a noite, contra 

a sonda molecular, revelaram após cinco horas de exposição 

contra o filme de raio-X, vários pontos que se repetiam 

exatamente na mesma posição nas duplicatas. Na placa Al , 23 

plaques foram observadas e, empregando-se a seleção 
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branco/azul, obteve-se 17 plaques brancas e 6 azuis. Na 

placa Bu 118. plaques foram contadas, das quais 29 eram 

brancas e 89 azuis. Das "plaqúes" brancas observ'adas em Alf 

após as triagens, 6 revelaram-se posi ti vas e, em Blf 18 

(Figura 12). Foram considerádas plaques positivas aquelas 

apresentando sinais coincidentes nos filmes da 

autoradiografia das duplicatas. Nenhuma das plaques azuis, 

em ambos os casos, apresentaram-se posteriormente, nos 

ensaios de hibridização contra sonda molecular, como 

positivas. A Figura 12 representa apenas o filme resultante 

da autoradiografia dos clones isolados de Bl. 

Dois pontos de cada placa, Al e Bl' foram, 

coletados utilizando canudo de refresco de 3 mm de 

diâmetro, o qual possibilitou obter plaques isoladas em 

cada caso. Estes pontos coletados foram colocados em tampão 

do bacteriófago e diluições foram efetuadas. Infectou-se 

novamente células de E. colí Y1090, em meio sem a adição de 

IPTG e X-GAL. Não empregou-se tais agentes pois neste 

passo, a seleção branco/azul não se fazia primordial. As 

plaques resultantes da transfecção foram transferidas para 

nitrocelulose em duplicata e, novamente ensaios de 

hibridização contra a sonda molecular foram realizados 

durante a noite. Após 5 horas de impressão do filme de 

raio-X, foi possível constatar que as plaques originárias 

dos isolados únicos, da segunda triagem, mostraram-se 

totalmente positivos (Figura 13). Estas evidências levam a 

concluir que as plaques isoladas na segunda triagem já eram 
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portadoras de clones apresentando alta homologia a sonda 

molecular empregada. Estes resultados apresentam um passo 

fundamental para a caracterização do gene de ~-glucosidase 

em P. chrysosporium. Isto é refo rçado pelo descrito por 

SIMS et al (1988 ) e AZEVEDO et al (1990 ) , onde tais autores 

empregando sondas heterólogas isolaram genes de P. 

chrysosporium e Humicola, respectivamente. Assim sendo, 6 

clones possuindo altíssima heterologia a sonda molecular, 

elaborada a partir de um segmento do gene de P-glucosidase 

(BARNETT et al, 1991) de T. reesei amplificado através da 

técnica de PCR foram isolados e purificados . 

• 

• v . 

< 
< 

• 

• 

Figura 11 - Autoradiografia resultante da hibridização do 
fragmento de PCR contra o banco genõmico enriquecido de P. 
chrysosporium. Setas indicam sinais apresentados em 
duplicata. Primeira triagem. 
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Figura 12 - Autoradiografia resultante das triagens dos 
positivos isolados do banco genômico enriquecido após uma 
segunda rodada de transfecção. Setas indicam sinais 
posi ti vos encontrados em dupl icata, . A foto representa a 
autorad i ografia dos clones isolados de Bl' 

< 

Figura 13 Autoradiografia resultante da triagem dos 
clones posi ti vos isolados do banco genômico enriquec ido 
após uma terceira transfecção. Setas indicam sinais 
positivos em dup li cata . 
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5 - Conc1usOes 

Os resultados obtidos neste trabalho 

permitem concluir que o banco genômico enriquecido de P. 

chrysosporium construido no bacteriófago Âgtll, possui uma 

sequência a qual, apresenta uma alta homologia ao fragmento 

de 860 pb do gene de P-glucosidase de Trichoderma reesei. 

Este resultado abre perspectivas no sentido de que o estudo 

de tal inserto possa revelar o mesmo conter o gene de P
glucosidase de P. chrysosporium. 

É possível concluir ainda, que o banco de 

cDNA de Phanerochaete chrysosporium realizado sob condições 

de indução para a expressão do gene de celobiohidrolase I, 

o qual foi verificado estar presente, não foi bom para a 

expressão do gene de P-glucosidase uma vez que a cópia de 

tal gene não foi isolado. Estudos mais detalhados sobre as 

condições ideais de expressão devem ser realizados a fim de 

que tal cópia possa ser obtida. 
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