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RESUMO 

Desde que a migraCâo de íons em campo elé

trico foi descoberta, a utilizac~o dos princípios da ele

troforese foi sendo aperfeicoada por pesquisadores de 

áreas muito diversas. Novos modelos de equipamentos, dife

rentes tampoes, substratos mais adequados, vêm sendo de

senvolvidos constantemente. 

Em genética, o uso da eletroforese para 

análise molecular de ácidos nucléicos é prática de rotina 

nos laboratórios. Um dos mais importantes aperfeicoamentos 

recentes desta técnica foi a introducao de eletroforese em 

campo pulsado. Este tipo de eletroforese permite a reso

lucão de moléculas muito maiores de DNA do que em campo 

elétrico constante. É possível, agora, separar fisicamente 

cromossomos de microrganismos, estabelecendo seu cariótipo 

eletroforético, assim como fazer mapeamento físico de 

grandes fragmentos de DNA. 

Um exemplo do uso da técnica é descrito 

nesta dissertacao: eletroforese em campo pulsado foi uti-
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lizada para separar os cromossomos de uma linhagem de 

Aspergillus nidulas submetida previamente a bombardeamento 

de partículas de tungstênio recobertas com DNA (biobal

ística). Por meio de análise de Southern, foi possível de

mostrar fisicamente a ocorrência de transformaçao por 

integração homóloga de um plasmídio no cromossomo III do 

fungo. 
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Since the discovery of the ions misration 

in electric fielda, the utilization of electrophoretic 

principIes have been improved by researchers from very 

different fields. New equipment modela, different buffers, 

more adequate substratea, have been constantly developed. 

In senetics, the use of electrophoresis in 

the molecular analysis of nucleic acids is a rotine in 

many laboratories. One of the most important improvements 

was the introduction of pulsed-field seI electrophoresis 

(PFGE). This kind of electrophoresis enable us to separate 

DNA molecules much larger than those reaolved by electrop

horesis in continuous electric fields. Now, it is possible 

to fiaically separate microrganisms chromosomes. stablis

hins their electrophoretic karyotypes, and also to map 

large DNA fragmente. 

An exemple of PFGE use is described in this 

paper: pulsed-field gel electrophoreais was employed to 

separate the chromosomes of an Aspergillus nidulans strain 

that waa aubjected to bombardment by DNA covered tungaten 
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particules (biolistic). By Southern analysis, it was pos

sible to demonstrate the ocurrence of transformation by 

plasmid homologous integration into the fungus chromosome 

III. 
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1. INTRODUÇÃO 

A instalacão de um equipamento (CHEF) para 

eletroforese em campo pulsado, num laboratório de genética 

de microrganismos, cria a necessidade de sistematizar as 

informacOes já existentes quanto aos principios de seu 

funcionamento e quanto às novas possibilidades de análise 

molecular do DNA que se abrem com o seu uso. 

Apresenta-se nesta Dissertacao, inicialmen

te, uma revisão de literatura, que vem no sentido de pos

sibilitar a explorac~ desta técnica em toda sua potencia

lidade e considerando seus limites. 

A seguir, descreve-se a utilizaOão do equi

pamento CHEF na análise genética molecular de uma linhagem 

de Aspergillus nidulans transformada geneticamente. 

Para a espécie Aspergillus nidulans, foram 

determinados os parâmetros de eletroforese em campo pulsa

do que permitem a separacão de seus cromossomos em seis 

bandas, em gel de agarose (BRODY & CARBON, 1989), tornando 

possivel, por meio de análise de Southern (SOUTHERN, 

1975), localizar fisicamente DNA exógeno que se tenha 

integrado aos cromossomos por algum processo de transfor

macao. 

o uso de biobalistica, para transformacão 

de células intactas, é uma alternativa aos métodos de 

transformacão de protoplasto8. pela 8ua rapidez e facili

dade. No caso de Aspergillus nidulans, a possibilidade de 
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transformacao de conidios, que são uninucleados, apresenta 

ainda outra vantagem sobre o uso de protoplastos, que 

geralmente são multinucleados: na análise genética dos 

tranformantes obtidos, espera-se a formacão de número 

muito menor de colônias heterocarióticas quando as células 

transformadas são uninucleadas. 

Numa primeira tentativa de transformar 

Aspergl11us nldulans por biobalistica, conidios de uma li

nhagem que necessita da presenca de arginina no meio para 

se desenvolver foram bombardeados com plasmidios hibridos 

(pFB39), contendo o gene arsB selvagem de Aspergl11us 

nidulans, que confere prototrofia quanto à producão do 

aminoácido arginina. 

Para analisar as colônias que se desenvol

veram no meio seletivo, além dos métodos consagrados da 

genética clássica (PONTECORVO, 1953) a análise molecular 

do DNA foi feita usando a técnica de SOUTHERN (1975) e 

eletroforese em campo pulsado. A análise conjunta dos re

sultados, obtidos por meio dos vários procedimentos, con

firmou a ocorrência de tranformacão por integracão homólo

ga de um plasmídio. 
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2. REVISÃo DE LITERATURA 

2.1 Eletroforese em campo pulsado 

Primórdios da eletroforese 

O desafio que geneticistas e outros pesqui

sadores enfrentam atualmente, para conseguir a aeparaçao 

de moléculas de DNA de alto peso molecular, é mais um 

capitulo na história da "análise de misturas". A separacao 

de substâncias tem sido feita com base em diferencas nas 

suas propriedades fisicas ou quimicas como: cor, ponto de 

fusSo, solubilidade, densidade, etc. Variação no comporta

mento eletroforético também pode separar moléculas, em 

determinadas condicOes. 

O termo eletroforese foi introduzido para 

designar a migrac~o de 

elétrico. "Phoresis", 

particulas coloidais em um 

em grego, é a acão de levar. 

campo 

Ini-

cialmente, eletroforese foi empregada no estudo de ions de 

baixo peso molecular. Posteriormente, quando se iniciaram 

estudos sobre o comportamento eletroforético de moléculas 

maiores, como proteinas, enzimas ou ácidos nucléicos, 

sugeriu-se a diferenciacao entre os termos ionoforese e 

eletroforese, em que o primeiro seria restrito aos peque

nos ions e o segundo às grandes moléculas. Atualmente, no 

entanto, nao se faz este tipo de diferenciação e eletrofo

rese tem uso geral (TISELIUS, 1959). 

Da simples aplicaçao de uma corrente elé

trica à uma solucão. promovendo o acúmulo de ions junto 
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aos eletrodos, até os equipamentos mais sofisticados dis

poníveis atualmente, algumas alteraçoes foram fundamen

tais, do ponto de vista da separação de moléculas de DNA 

por meio de eletroforese. A primeira mudança diz respeito 

à natureza do meio em que se processa a misracao eletrofo

rética. 

Em meio liquido, mesmo com gradiente de 

densidade, a mobilidade das moléculas de DNA é independen

te de seu peso molecular (OLlVERA et aI., 1964). Somente 

com a introducao de suportes sólidos ou semi-sólidos como 

os géis de ásar, agarose ou poliacrilamida, tornou-se pos

sível a resolucao das moléculas em função de seu tamanho. 

Migrando através da trama dos géis, as moléculas que se 

separam durante o processo podem distribuir-se em zonas 

(bandas) fisicamente discretas, separadas por espacos 

vazios. Este tipo de eletroforese foi denominado eletrofo

rese de zona (BIER, 1959; KUNKEL & TRAUTMAN, 1959). 

Géis de agarose e poliacrilamida são uti

lizados para eletroforese de DNA. Quando se trata de sepa

rar moléculas de alto peso molecular, a agarose oferece 

melhores resultados, visto que em concentrações adequadas 

apresenta maior diâmetro médio dos poros. 

Agarose é um polimero cuja unidade é a 

agarobiose, um dímero de D-galactose e L-galactose, liga

dos por uma ponte anidra. g encontrada na parede celular 

de alguns gêneros de algas vermelhas marinhas, ou sinteti-
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zada artificialmente. Em altas temperaturas. as moléculas 

se comportam, em solucao. como aglomerados de movimentacão 

livre. Na medida em que se reduz a temperatura. formam-se 

estruturas helicoidais que, no estado de selo associam-se 

em feixes (KIRKPATRICK, 1990). 

SERWER & HAYES (1986). mostraram que há uma 

relacao linear entre concentracão de agarose no sel e diâ

metro de poros (no intervalo de concentrac~o entre 0,2% e 

1 , 3%), dada por: 

Pa = 112 A-O.BO (1) 

em que A é a concentracao de agarose e Pa o diâmetro dos 

poros. Para um sel com 0.8% a 1,2% de agarose, o diâmetro 

dos poros está ao redor de 130 nm. 

Os experimentos iniciais com eletroforese 

de DNA mostraram que há um limite máximo de resolucao, a 

partir do qual a mobilidade das moléculas n&o é mais fun

cão de seu tamanho e todas migram juntas. Este limite está 

relacionado ao diâmetro dos poros do gel, ao diâmetro das 

moléculas durante a misracão e ao próprio processo de 

separac~o. 

Em géis com a concentracão normalmente 

empresada, entre 0,6% e 1%, o limite máximo de resoluc&o 

não passa de 20 a 30 kb. Tentativas foram feitas no senti

do de ampliar esta faixa para moléculas maiores, princi

palmente reduzindo a concentracao de asarose. No entanto 

não foi possivel. no limite. resolucão de moléculas com 
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mais de 700 kb (FANGMAN, 1978; SERWER,1980; SERWER, 1981). 

A invenoao da eletroforese em campo pulsado 

O DNA em solucao, sem campo elétrico, apre

senta-se em conformacoes dinâmicas que se alternam conB

tante e aleatoriamente, em movimentos brownianos, passando 

de esferas compactas para elipsoides ou bastões flexiveis 

(Figura 2.1, YANAGIDA et aI., 1982). 

Sob a ac~o de uma forca externa, como um 

fluxo da soluOao, as moléculas adotam formatos extrema

mente esticados (YANAGIDA et aI. 1982). A introducão de um 

campo elétrico faz com que as moléculas migrem no sentido 

do polo positivo, apresentando a mesma alternância de con

formaoões. 

O efeito dos obstáculos, representados 

pelas tramas de um seI, na mobilidade eletroforética das 

moléculas, foi comparado à acão de uma peneira (CANTOR & 

SCijIMMEL, 1980 apud SCHWARTZ & CANTOR, 1984). Quanto maior 

a molécula, maior a dificuldade 

Este peneiramento ocorreria na 

diâmetro médio nao ultrapassasse 

seI. 

para atravessar o gelo 

fracão de moléculas cujo 

o diâmetro dos poros do 

A prevalecer este modelo, porém, nAo have

ria movimentacão das particulae maiores que os poros. O 

que se observa, no entanto, é que estas particulas migram, 

de modo geral, mas não há separacão por tamanho, pois mi 
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Figura 2.1 Representação esquemática da conformação das 
moléculas de DNA em solução (YANAGIDA et aI., 1982). 
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gram todas a uma mesma velocidade. 

Outro modelo foi proposto para explicar 

este segundo tipo de movimentacao: o modelo da reptacão, 

proposto por deGENNES em 1971 (apud LERMAN & FRISCH, 1982) 

para explicar a movimentacão de grandes polímeros confina

dos em um trancado relativamente imóvel. Reptação refere

se à movimentacão dos répteis: é o ato de arrastar-se. 

Segundo este modelo, as grandes moléculas 

assumiriam uma orientação no sentido do campo elétrico. se 

esticariam e se movimentariam dentro de uma rede de poros, 

como se estfvessem dentro de um tubo. A extremidade lider 

desta movimentaçao abriria novos caminhos no emaranhado do 

gel (Figura 2.2. HOLZWARTH et aI., 1987). 

Além destes elementos teóricos. os resulta

dos experimentais obtidos por KLOTZ & ZIMM (1972), usando 

a técnica da deformação viscoelástica. contribuiram para a 

invencão do método baseado em eletroforese em campo pulsa

do como forma de separar moléculas da alto peso molecular. 

Estes autores promoveram a deformação viscoelástica de 

moléculas de DNA em solução livre, causando uma perturba

ção Cesticamento) na sua configuração normal. globular. 

Demonstraram que. uma vez suspensa a causa da perturbacão, 

as moléculas voltavamm à sua conformacão orisinal. Este 

tempo de relaxamento, era diretamente proporcional ao 

tamanho das moléculas. 

Com base nesta idéia, de que o tempo de 
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Figura 2.2 Representaçao esquemática da conformacão de 
moléculas de DNA em gel de agarose, sob acao de um campo 
elétrico. Modelo da reptação (HOLZWARTH et al., 1987). 
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reorietaç8o está relacionado com o tamanho da molécula, 

experimentou-se a estratégia de desorganizar a orientação 

estabelecida pela influência de um campo elétrico (esti

camento) e forçar as moléculas a processos de reorienta

çac. Para isto, desenvolveu-se um sistema de eletroforese, 

tal que, após um certo tempo de corrida (pulso), a direção 

do campo elétrico era alterada, forçando as moléculas a 

migrar em nova direção (SCHWARTZ & CANTOR, 1984). 

As moléculas grandes, que migram segundo o 

processo de reptação, deveriam se reorientar, quando da 

alteração do campo elétrico, até adotar novamente a con

formação esticada, no sentido do novo campo, que permi

tiria sua passagem pelos poros do gelo O tempo dispendido 

neste processo de reorientação seria proporcional ao tama

nho destas moléculas, fazendo com que as maiores se atra

sassem e as menores se adiantasse, havendo, portanto, 

separação (SCHWARTZ et al., 1982;' SCHWARZ & CANTOR, 1984). 

Este processo foi denominado eletroforese 

em sel em campo pulsado (em inglês: "Pulsed-Field Gel 

Electrophoresis" - PFGE). 

OB pr~eiros equipamentoB para eletroforese em campo pul

sado 

Vários modelos de equipamento foram cons

truidos para permitir a alternância de campos elétricos. 

Nos primeiros modelos, o padrao de bandas no sel ostentava 
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grandes distorçOes, que dificultavam a interpretação dos 

resultados, mas que foram sendo corrigidas por modifica

ções introduzidas nos novos protótipos. 

O arranjo dos eletrodos, adotado inicial

mente, está representado na Figura 2.3 (SCHWARTZ et al., 

1982). SãO 2 pares de eletrodos lineares, dispostos per

pendicularmente. As amostras de DNA eram colocadas em 

canaletas alinhadas com um dos anodos. A movimentação das 

moléculas, resultante da alternação dos dois campos, era 

aproximadamente na diagonal. 

Neste tipo de equipamento, a passagem de 

corrente através dos eletrodos desligados (enquanto o 

campo elétrico era formado pelo outro par de eletrodos), 

causava distorções nas bandas, visto que a condutividade 

elétrica dos fios de platina é muito maior que a conduti

vidade da solução. O problema foi solucionado substituin

do-se os fios continuos de platina por eletrodos pontuais, 

ou com poucos centimetros de comprimento. separados por 

diodos, que impedem a passagem de corrente entre eletrodos 

vizinhos. (Figura 2.4, CANTOR, 1988; SCHWARTZ & CANTOR. 

1984). 

Outra fonte de distorções, a elevada tempe

ratura produzida pelas altas voltagens aplicadas (100V a 

300V), foi eliminada com o uso de sistemas de circulaçso 

do tamp&o através de serpentinas de refrigeraoão (Figura 

2.5, CARLE & OLSON, 1984; CRU et al., 1986). A disposição 
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a b --- - ~-I+ 

d c 

-+ + 

Figura 2.3 Ilustraoão esquemática de eletroforese em gelo 
com gradiente de campo pulsado, usando campos elétricos 
não homogêneos, como se fossem gerados pelos eletrodos 
representados na figura. (a, b) Molécula de DNA imediata
mente antes e 20 segundos após a aplicacão de um campo 
horizontal; (c) e após 20 segundos de campo vertical 
(SCHWARTZ et aI., 1982). 
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Figura 2.4 Duas configuracoes que proporcionam excelente 
desempenho em eletroforese em seI em campo pulsado não 
homogêneo, em uma ampla gama de tempos de pulso e forcas 
de campo elétrico. (A) Anodo duplo e denso arranjo de 
catodos. (B) Anodo único e apenas três catodos (CANTOR et 
alo, 1988). 
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Figura 2.5 Diagrama esquemático do equipamento para ele
troforese em gelo Apenas a regiao mostrando a cuba para o 
seI, a localizacão dos eletrodos e o próprio seI eeão 
desenhados em escala (CARLE & OLSON, 1984). 
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dos eletrodos em ângulo de 450 em relaçao ao gel, melhorou 

a estética das bandas, com as moléculas migrando perpendi

cularmente às canaletas. 

A principal causa das distorcões. porém. só 

foi eliminada com uma mudança na concepçso do processo 

responsável pela resolução das moléculas por PFGE. Acredi

tava-se que a separaçso das moléculas só ocorreria em 

campos elétricos não homogêneos. (SCHWARTZ & CANTOR. 1984; 

SMITH & CANTOR. 1987; CARLE & OLSON, 1986). 

Nos modelos apresentados acima, observa-se 

que anodos e catodos sao de tamanhos diferentes. criando 

campos elétricos nao homogêneos. No gráfico da Figura 2.6 

(CANTOR et aI., 1988), foram plotadas as voltagens medidas 

em um campo elétrico não homogêneo, produzido por um ar

ranjo de eletrodos similar ao da Figura 2.4. 

Sugestivamente, SCHWARTZ & CANTOR (1984) 

denominaram o sistema de "eletroforese em gel em gradiente 

de campo pulsado" PFGE (do inglês: "Pulsed-Field Gradient 

Gel Electrophoresis"). CARLE & OLSON (1984), empregaram o 

termo OFAGE (do inglês: "Orthogonal-Field Alternation Gel 

Electrophoresis" eletroforese em gel com alternaçso 

ortogonal de campo). 

A compreensão de que, a par dos gradientes 

de voltagem, também se estabeoleciam gradientes de ângulos 

entre os campos elétricos. no sentido longitudinal da 

corrida, sugeriu que a resoluçao em PFGE estaria associada 
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n---~----------~200 
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Figura 2.6 Potenciais elétricos calculados para a configu
racao de eletrodos ilustrada na Figura 2.4. indicados 
pelos sinais de + e -. O intervalo de voltagem foi esco
lhido. arbitrariamente. entre O V e 200 V. mas os poten
ciais variam linearmente para qualquer intervalo de volta
gens (CANTOR et aI.. 1988). 
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ao ângulo formado entre os campos e n60 ao fato destes 

campos não serem homogêneos. 

O gráfico da Figura 2.7 (CANTOR et aI., 

1988), em que s50 plotados os ângulos formados entre cam

pos elétricos em OFGE, mostra que há um gradiente partindo 

de 90°, tendendo a 180°. Estes autores, inclusive, criti

cam o nome de OFAGE, visto que, a despeito da disposiçao 

dos eletrodos ser ortogonal, os campos formados não são 

ortogonais. 

A demonstração definitiva de que campos não 

homogêneos não são necessários para separação das molécu

las em PFGE, foi feita por CHU et alo (1986). Um campo 

homogêneo, por definição, é aquele formado por dois ele

trodos de comprimento infinito. Para simular este efeito, 

os autores criaram equipamentos com eletrodos distribuidos 

em contorno fechado ao redor do campo elétrico, com cir-

cuitos independentes, de forma a aplicar aos 

laterais, potenciais intermediários (Figura 2.8, 

al., 1986). 

eletrodos 

CHU et 

Mesmo eletroforese em campo continuo, apre

senta bandas mais alinhadas, quando há correç~o das dis

torções laterais por meio de eletrodos em contorno e tam

bém refrigeração do tampão (Figura 2.9, CHU et aI., 1986). 

Este tipo de campo elétrico foi chamado CHEF (do inglês: 

"Contour-Clamped Homogeneous Electric Field" - campo elé

trico homogêneo fixado em contorno). 
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Figura 2.7 Ângulo calculado entre dois campos elétricos 
alternados, para a configuracão de eletrodos ilustrada na 
figura 2.4 (CANTOR et aI., 1988). 
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lirrer 

+ 

Transrrissão de cafT1JO Elétrico 

Figura 2.8 Equipamento para alternaçso de CHEF (do inglês 
"contour-clamped homogeneous electric fields", campos 
elétricos homogêneos fixados em contorno). O gel e s con
figuracOes de eletrodos estão desenhados em escala. Os 
eletrodos (fios de platina de 0,03 polegadas de diâmetro) 
estão imersos em tampão TEB 0,5X (45 mM Tris, 45 mM ácido 
bórico. 1,25 ruM EDTA, pH 8,3) e conectados por uma série 
de resistores (820 Ohms e 2 W, para o arranjo quadrado; 
470 Ohms e 2 W, para o arranjo hexagonal). A Alternaçao de 
orientacões são geradas por um "timer" (medidor de inter
valo de tempo GraLab, modelo 451) que dirige a alternação 
de campos. O arranjo hexagonal é mostrado na configuração 
para um ângulo de reorientação de 1200. O tampão foi man
tido resfriado a 9°C, por meio de circulação em tubulação 
de silicone imersa em água (Banho Maria modelo Haake A81) 
(CHU et aI., 1986). 
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Figura 2.9 Disposicao de eletrodos para eletroforese em 
campo contínuo, sistema CHEF (do inglês: "contour-clamped 
homogeneous electric field", campo elétrico homogêneo 
fixado em contorno) (CHU et aI .• 1986). 
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A influência do ângulo entre os campos, 

sobre o poder de resolucso da eletroforese, foi estudada 

em campos homogêneos e não homogêneos. SMITH & CANTOR 

(1987) e SOUTHERN et aI. (1987), citaram cálculos e obser

vacoes experimentais em campos não homogêneos, classifi

cando ângulos em torno de 1200 como os que proporcionavam 

maior resolucâo. 

CHU et aI. (1986), BIRREN et aI. (1988) e 

CHU & GUNDERSON (1991), demonstraram, em campos homogêne

os, que com ângulo de 90° ou ângulos agudos entre os cam

pos, a resolucao foi equivalente à obtida em campo contí

nuo. A resolucão foi eficiente com ângulos obtusos, sendo 

que, para ângulos entre 1100 e 1400 os resultados foram 

semelhantes e, dentro desta faixa, aconselharam o uso do 

menor ângulo possível, pois a separacao se daria mais 

rapidamente. 

CARLE & OLSON (1986), utilizando uma cuba 

para eletroforese convencional. simplesmente invertendo 

periodicamente a direcão do campo (formando campos em 

180°) e estabelecendo tempos de pulso para frente maiores 

que os tempos de pulso para trás, obtiveram resolucão de 

moléculas na faixa de 2 kb a 580 kb. Este sistema foi 

chamado FIGE (do inglês: "Field Inversion Gel Electropho

resis" - eletroforese em gel com inverss.o de campo). 

Outros sistemas para eletroforese em campo pUlsado 
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O aperfeicoamento dos sistemas de PFGE se 

deu com a construcao de equipamentos que permitiam cada 

vez maior controle sobre as variáveis que interferem no 

processo. Foram aperfeicoados circuitos eletro-eletrônicos 

e computadores e câmaras de vídeo foram acoplados para 

programar e acompanhar a movimentacao eletroforética do 

DNA. 

SOUTHERN et aI. (1987) construiram um equi

pamento com dois eletrodos continuos, fixos e com um gel 

circular rotativo (Figura 2.10). O ângulo formado entre os 

campos era de 110°. O sistema foi chamado pelos autores de 

eletroforese em seI em campo cruzado (CFGE, do inglês: 

"Crossed Field Gel Electrophoresis"). Posteriormente, ou

tros autores usaram as designacOes RGE (do inglês: "Rota

ting Gel Electrophoresis" - eletroforese em gel rotatório) 

e eletroforese de valsa (do alemão: "Waltzer Electrophore

sis"). 

ROFE (do inglês: "Rotating Field Gel Elec

trophoreais" - eletroforese em sel em campo rotativo) foi 

um sistema criado em 1987, com arranjo circular de eletro

dos que formavam campos em ângulos variáveis, de 00 até 

255°. Neste sistema os eletrodos siram e o seI. quadrado, 

fica no centro da cuba (ZIEGLER & VOLZ, 1992). 

PHOGE (do inglês: "Pulsed Homogeneous Ort

hogonal Field Gel Electrophoresis" - eletroforese em gel 

em campo homogêneo pulsado ortogonal). O arranjo cria 
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-::::::== =- Oientação das Canaletas do Gel Durante 
...... - os Dois Pulsos Diferentes 
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Figura 2.10 Esquema do equipamento de eletroforese. A cuba 
é um quadrado com 27 em, com eletrodos em cada canto. O 
seI circular (22 cm de diâmetro) é apoiado em uma cuba 
rotativa, impulsionada por baixo. As duas posicoes das 
amostras no gel durante a corrida estão representadas no 
desenho. O ângulo formado entre os dois campos a que se 
submetem as moléculas de DNA é de 1100 (SOUTHERN et aI., 
1987) . 
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campos ortogonais homogêneos. Para haver resoluC60 de mo

léculas grandes é preciso utilizar 4 campos em 4 direções 

(BANCROFT & WOLK, 1988). 

O sistema PACE (do inglês: "Programmable 

Autonomously Controlled Electrode - eletrodo programável 

controlado autonomamente, BIRREN et al., 1988) é um deri

vado do CHEF, em que cada eletrodo pode ser controlado 

individualmente durante toda a corrida, possibilitando 

constante alteraçao de ângulo, voltagem e frequência dos 

pulso elétricos. 

O sistema VACHEF (do inglês: "Variable

Angle Contour-Clamped Homogeneous Electric Field" - campo 

elétrico homogêneo fixado em contorno com ângulo variável, 

é uma alternativa mais barata do tipo PACE, por dispensar 

amplificadores operacionais de alta voltagem (CHU & GUN

DERSON, 1991). 

ST/RIDE (do inglês: "Simultaneous Tangen-

cial/Retangular Inversion Decussate Electrophoresis" 

eletroforese cruzada com inversao simultânea tangencial/

retansular), um sistema de eletroforese em gel em campo 

pulsado tridimensional com ângulo variável. O seI é posi

cionado na vertical, com um campo constante no plano do 

gel e campos ortogonais alternados produzidos por eletro

dos posicionados perpendicularmente ao plano do gel (KOL

BLER & SIM, 1991). 

McGREGOR & YEUNG (1992) descrevem uma va-
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a corrida, 

25 

que os parâmetros podem ser 

em função do posicionamento alterados durante 

das bandas que sao observadas periodicamente por câmara 

imagens, produzidas por fluorescência de receptora de 

Lexotan, por reflexão de luz UV. 

As novidades foram no sentido de estabele

cer diferentes estratégias para as corridas, sempre ten

dendo a separar maiores moléculas em menor tempo. 

Padrao geral de mobilidade eletroforética e inversão de 

b~d~ 

o gráfico da Figura 2.11, foi feito por 

VOLLRATH & DAVIS (1987) com dados obtidos na separacão de 

DNA de cromossomos inteiros de S. oerevisiae e de conca

tâmeros de DNA do fago Lâmbda. Denominaram: região 1, de 

boa resolucão, região 2, de resolucão reduzida, região 3, 

de máxima resolucão e região 4, de pouca ou nenhuma reso

lucão (também chamada: zona de compressão - BANCROFT & 

WOLK, 1988). 

SANSgAU et aI. (1990) apresentaram um grá

fico (Figura 2.12) com 5 zonas distintas obtidas em 2D

PFGE, incluindo zona de mobilidade zero e de inversão. 2D

PFGE (do inglês: "Two Dimensional Pulsed Field Gel Elec

trophoresis" - eletroforese em gel em campo pulsado bi

dimensional) é obtida em duas etapas: inicialmente o DNA é 

submetido a migracão em OFAGE e a seguir o gel é virado 
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Figura 2.11 Quatro regioes de resolução em eletroforese em 
sei em CHEF alternante. A mobilidade foi calculada em 
relação ao monômero de DNA de faso Lâmbda (48.5 kb) para 
facilitar a comparação entre géis. As setas à direita do 
gráfico indicam a extensão aproximada das 4 regiões para a 
curva de 80 segundos de tempo de pulso (VOLLRATH & DAVIS. 
1987) . 
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Figura 2.12 Interpretaoao esquemática da migracão observa
da com concatâmeros Lâmbda em 2D-PFGE (eletroforese em gel 
em campo pulsado em duas dimensões) (SANSgAU et aI., 
1990) . 
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perpendicularmente e submetido a FIGE. 

Um inesperado efeito de inversão de bandas 

foi observado em FIGE: moléculas de maior peso molecular 

migravam mais rapidamente que moléculas de peso molecular 

menor. O gráfico da Figura 2.13 (CARLE, 1992), relaciona o 

tamanho das moléculas com a sua mobilidade, evidenciando 

quatro diferentes padrOes de migração: na zonas B, C e D, 

a migração é inversamente proporcional ao tamanho das 

moléculas, conforme esperado, mas na zona A, ocorre o 

fenômeno da inversao. 

Também em PFGE com campos transversais foi 

detectado o fenômeno da invers~o, mas de modo menos acen

tuado (SCHWARTZ & CANTOR, 1984). LOBRICH et aI. (1993), 

mostraram que em CHEF, para dadas condições, há inversão 

na faixa de 1,6 Mb e 2,2 Mb, podendo inverter-se no gel, 

por exemplo, a posição dos 2 cromossomos maiores de s. 

oerevisiae. 

Parâmetros que influenciam a eletroforese 

A influência de diversos parâmetros no per

fil da resolução eletroforética foi examinada e alguns se 

mostraram mais decisivos que outros. De modo geral, há in

teraçao dos vários parâmetros. 

Tempo de pulso 

SCHWARTZ et aI. (1982), com dados de ele-
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Figura 2.13 Representacao geral da relacão entre tamanho 
das moléculas e mobilidade, em FIGE. O ponto 4 representa 
o tamanho correspondente à ressonância, para o regime de 
pulsos empregado CCARLE, 1992). 
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aumentando os tempos de pulso, entre 
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já observaram que, 

1 e 100 segundos, a 

região de máxima resolução podia ser deslocada para faixas 

de moléculas cada vez maiores. 

SMITH & CANTOR (1987), utilizando OFAGE, 

seja com apenas um, ou com os dois campos não homogêneos, 

demonstraram que o tempo de pulso ótimo para fracionamento 

é diferente para cada faixa de tamanho das moléculas. 

SOUTHERN et ala (1987), separando por OFAGE 

oligômeros de DNA do fago Lâmbda, elaboraram gráfico plo

tando dados de mobilidade de moléculas de vários tamanhos 

em funçao dos tempos de pulso (Figura 2.14). A interpre

tação que fizeram dos resultados obtidos nos seus próprios 

experimentos e no de outros autores, foi de que o fator 

realmente determinante seria o tempo total de corrida e 

não o tempo de pulso. Esta interpretação, no entanto, não 

se mostrou consistente e não foi retomada posteriormente. 

BIRREN et ala (1988), usando PACE, com 

ângulo de 1200 entre campos, separando concatâmeros de DNA 

de fago Lâmbda entre 50 kb e 1000 kb e DNA de cromossomos 

de levedura, com pulsos de 30 s, 90 s e 120 s, mostraram 

que, aumentando o tempo de pulso acima do mínimo necessá

rio para separaçao, a velocidade das moléculas não se 

alterou. O gráfico da Figura 2.15 relaciona tamanho de 

molécula com mobilidade, em funçao de 10 tempos de pulso. 

MATHEW et alo (1988b), separando moléculas 
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Figura 2.14 Gráfico plotando dados de mobilidade de molé
culas de var~os tamanhos em funcso de vários tempos de 
pulso, em OFAGE (SOUTHERN et aI., 1987). 
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DNA de 50 a 100 kb 
os dados provêm de 
6 V/em a 13 oCo Os 
em segundos (BIRREN 
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com peso molecular entre 50 kb e 1000 kb, em OFAGE, mos

traram deslocamento das zonas de resolucão em gráficos de 

mobilidade/tamanho de molécula, em funCão da duracão dos 

pulsos de 50 s até 400 s. Observaram uma mudanca de incli

nacso das curvas, indicando que moléculas de tamanhos 

diferentes apresentam respostas diferentes em relacão a 

alteracOes no tempo de pulso. 

As informacões levantadas sobre as zonas de 

ótima resolucão para cada faixa de tamanho das moléculas, 

sugeriram a alteracão do tempo de pulso durante as corri

das, de modo a deslocar constantemente a resolução, abran

gendo todas as faixas de tamanho de DNA presentes na amos

tra (mistura) inicial. A durao&o dos pulsos vai aumentando 

(ou diminuindo) gradualmente, cada pulso sendo ligeiramen

te diferente do anterior. Este sistema foi chamado de ram

pa, e pode ser aplicado tanto para tempo de pulso como 

para voltagem. 

Os gráficos da Figura 2.16 (MAULE & GREEN, 

1990) mostram que é possível estabelecer uma distribuiCão 

monotOnica das moléculas de 90 kb a 1125 kb, por meio de 

rampas logarítmicas e/ou exponenciais de tempos de pulso, 

em CHEF. 

Porosidade do gel e outros efeitos relacionados à agaroae 

VOLLRATH & DAVIS (1987), trabalhando com 

DNA de Candida alblcans e Saccharomyces cerevislae mos-
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Mobilidade -

Figura 2.16 Os gráficos mostram a relacao entre tamanho de 
molécula (eixo vertical) e mobilidade relativa (eixo hori
zontal) para quatro regimes de campo pulsado e para molé
culas na faixa de 90 kb e 1125 kb. As mobilidades foram 
medidas em relacao ao menor cromossomo de levedura (90 
kb), que aparece no ponto mais à direita em cada gráfico. 
Os regimes de campo pulsado em cada caso são: (a) pulsos 
fixos de 90 segundos durante 48 horas, (b) rampas lineares 
de pulsos de 70 e 120 segundos durante 48 horas, (c) 
pulsos fixos de 70 segundos durante 27 horas, seguidos de 
pulsos fixos de 120 segundos durande 21 horas, (d) rampas 
exponenciais de pulsos de 70 a 95 segundos durante 24 
horas, seguindos por rampa logaritmica de 95 a 120 sesun
dos durante 24 horas (MAULE & GREEN, 1990). 
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traram que, mantidas as demais condiçees, uma redução da 

concentração de agarose de 1% para 0,6% provocou o deslo

camento da região de máxima resolução para faixas de molé

culas maiores. Por outro lado, esta redução de porosidade 

do gel causou aumento da difusão das bandas, diminuindo o 

poder geral de resolução. 

(MATHEW et aI. 1988a), mostraram que em 

OFAGE não houve aumento da resolução com aumento dos poros 

(diminuição da concentração). O que se observou foi uma 

alteração na mobilidade geral do DNA (não proporcional ao 

tamanho das moléculas, na faixa de 48 a 485 kb), para con

centraçOes de asarose entre O~8 e 1~2 %, com menor mobi

lidade nas maiores concentrações de agarose. A queda geral 

da mobilidade em OFAGE foi menor do que na eletroforese em 

campo constante. 

BIRREN et aI. (1988), utilizando PACE, mos

traram que diferiu o comportamento eletroforético do DNA, 

com concentrações crescentes de asarose de 0,6%, 1,4% e 

1.8%, no sentido de diminuir a velocidade de todas as 

moléculas, porém, mais acentuadamente, das moléculas maio

res. Diminuiu também a espessura das bandas. 

Observaram, ainda, uma compensação entre 

temperatura e concentração de agarose, de tal modo que 

houve migração equivalente com concentração de asarose de 

1,6% a 25°C de temperatura e 1% de asarose a 13°C. Asso

ciando os dois efeitos, mostrou-se vantajoso utilizar a 
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maior concentracao de agarose. que diminuiu a espessura 

das bandas, e a temperatura mais elevada, que acelerou a 

movimentação do DNA. 

CHU & GUNDERSON (1991). mostraram que. com 

alguns tipos especiais de agarose, é possível usar concen

tracões mais baixas. como 0.4%. com melhores resultados 

para altos pesos moleculares (> 2 Mb). Concentracões mais 

baixas causam muita difusão das bandas. com reducão na 

resolucão. 

Além da porosidade do gelo outras caracte

rísticas da agarose afetam a eletroforese de DNA. A pre

sença de grupos químicos com carga negativa. como os sul

fatos. nos dimeros de galactose, cria um fluxo de íons po

sitivos do tampao no sentido do eletrodo negativo. retar

dando a movimentacão. no sentido contrário, dos íons com 

carga positiva, como o DNA. Moléculas de alto peso molecu

lar são bastante sensiveis a este fenômeno, denominado 

eletroendosmose (KIRKPATRICK, 1990). 

STELLWAGEN (1992) e STELLWAGEN & STELLWAGEN 

(1994), mostraram que a corrente elétrica determina uma o

rientação estrutural da agarose, paralela ao sentido do 

campo elétrico. Esta orientacão influencia a mobilidade do 

DNA. Assim como acontece com o DNA, há reorientacão das 

moléculas de agarose na medida em que se alternam os cam

pos. O tempo de reorientacao da agarose é relativamente 

grande e depende da sua concentracão. 
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Um último efeito atribuído à agarose é o 

enganchamento (em inglês "trapping") do DNA na trama do 

gelo TURMEL et aI. (1990), observaram que moléculas com 

peso molecular de 1 Mb sao muito sensíveis a altas volta

gens, sendo impedidas de migrar ou mesmo de sair da cana

leta e entrar no gelo Na Figura 2.17 esquematizaram três 

tipos de obstrucOes locais, que seriam responsáveis pelo 

enganchamento do DNA. 

Para contornar este problema, normalmente 

sSa usadas baixas voltagens e, portanto, longos tempos de 

pulso e de duracão total da corrida, para obter resolucão 

na faixa das moléculas com mais de 1 Mb. Sistemas alterna

tivos, de pulsos reversos, pulsos intermitentes ou de 

pulsos secundários foram propostos para evitar engancha

mento das moléculas extremamente grandes. 

LEVENE & ZIMM (1987) mostraram o engancha

mento de moléculas circulares DNA em altas voltagens (10 

V/em). Quanto maior o tamanho das moléculas e maior a 

voltagem, mais intenso foi o enganchamento. Com a técnica 

de pulsos reversos (1 s para frente e 0,25 s para trás) 

conseguiram eliminar o enganchamento. 

Mostraram também que houve uma gradaçao no 

enganchamento: para determinadas combinações de tamanho de 

moléculas e voltagem, observaram desde a formação de um 

rastro em toda faixa de migração do DNA, até a imobilidade 

total do DNA, que não saiu da canaleta. 
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Beco sem Saída 

• 

Espiral Perfurada 

Figura 2.17 Três 
pelo ensanchamento 
1990) . 

tipos de obstrucao local, responsáveis 
do DNA na trama do gel (TURMEL et aI., 
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O sistema de pulsos secundários (ZHANG et 

al., 1991) consiste em aplicar pulsos curtos no sentido do 

eixo final da migracao, de forma a desenganchar as molé

culas de possiveis obstáculos (como se dessem uma ajuda 

aos movimentos brownianos, que sao movimentos térmicos de 

natureza aleatória). 

(ZHANG et al., 1991), mostraram a eficiên

cia do processo na separacao de DNA de cromossomos de S. 

pombe, destacando a variacão da resposta em funcão da du

racão do pulso secundário, da voltagem e da frequência 

destes pulsos. O resultado foi no sentido de aumentar a 

mobilidade em geral (reduzindo o tempo total de corrida), 

a resolucao, e a tolerância a altas voltagens: 8.2 V/cm no 

pulso primário e até 7 V/cm no pulso secundário. Aplicaram 

os pulsos secundários em OFAGE e emCHEF. 

TURMEL et aI. (1990), conseguiram bons re

sultados com campos intermitentes, em que a corrente elé

trica era cortada por prazos de cerca de 0,25 s a cada 1 s 

de pulso efetivo, e com a reversao do campo com pulsos 

reversos de 0,1 s a cada 1 s. 

LAl et aI. (1988), usaram campos intermi

tentes com variados intervalos de relaxamento (campo zero) 

em PACE, separando DNA de cromossomos de levedura. Mostra

ram que a faixa de tamanho das moléculas, que tem sua 

mobilidade afetada pelos intervalos de relaxamento, é 

variável, na medida em que se muda a duracao do relaxa-
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mento. 

Temperatura 

BIRREN et aI. (1988), realizaram expe

rimentos em equipamento do tipo PACE, e seus resultados 

indicaram que, mantidas as demais variáveis. com a eleva-

cao da temperatura na cuba de eletroforese na faixa de 4°C 

a 34°C. aumentou 

migracao do DNA. 

proporcionalmente a velocidade geral de 

deslocando-se a região de melhor resolu-

Cão para um intervalo de moléculas de maior peso 

lar, mas com aumento da espessura das bandas, com 

para a acurácia da resolução. 

molecu

prejuizo 

(MATHEW et aI. 1988a), analisaram em OFAGE 

a mobilidade das moléculas em temperaturas de 10°C, 15°C e 

200C. Observaram que o incremento da mobilidade, quando se 

elevou a temperatura de 15°C para 20°C. foi de 21%. Tes

tando a hipótese de que o aumento da velocidade em altas 

temperaturas se deveria a uma reducao na viscosidade da 

solucão, constataram que, no mesmo experimento, a visco

sidade só cresceu 11%. Interpretaram os resultados argu

mentando que o efeito da temperatura seria mais complexo 

do que simplesmente a alteracao da viscosidade do tampão. 

Igualando a viscosidade para as duas tempe

raturas, com adiçao de sacarose à solução, obtiveram valo

res diferentes de velocidade das moléculas de DNA, para 

situações em que a viscosidade era a mesma mas a tempera-
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tura diferente, o que corroborou a hipõtese da existência 

de outros efeitos térmicos interferindo na eletroforese. 

Sugeriram ocorrência de efeitos microlocalizados da visco

sidade ou alteraçoes térmicas nas configurações das molé

culas, necessárias à reorientaç~o e movimentação do DNA no 

gela 

CRU & GUNDERSON (1991), utilizando um equi

pamento VACHEF, indicaram que, para moléculas maiores que 

2 Mb, temperaturas ao redor de 12°C minimizam o apareci

mento de rastro na corrida. Sugerem que em temperaturas 

elevadas podem ocorrer alteraçoes na agarose ou na estru

tura do DNA. A mobilidade de moléculas menores é menos 

afetada pela elevac&o da temperatura. 

Voltagem 

VOLLRATH & DAVIS (1987), mostraram que há 

uma voltagem máxima, acima da qual as moléculas ficam en

ganchadas no gel e não se separam. Quanto maior a molé

cula, menor a voltagem que produz este efeito. 

BIRREN et aI. (1988), em equipamento PACE, 

aplicando campos elétricos de 3 V/em, 6 V/em e 9 V/em, 

mostram que quanto maior a voltagem, maior foi a velocida

de de todas as moléculas e a zona de melhor resolucao 

deslocou-se para moléculas de maior tamanho. A alteração 

da voltagem foi compensada com alteração nos tempos de 

pulso. As menores voltagens produziram melhor resolução, 
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em vista da menor espessura das bandas. 

Mostraram também, separando cromossomos de 

Schizosaccharomyices pombe, que as moléculas maiores, com 

mais que 3 Mb, s~ mais sensiveis a diferenças de voltagem 

do que as menores. Em altas voltagens (4 V/em) estas molé

culas não sairam da canaleta mas, quando se aplicavam 

inicialmente voltagens mais baixas, elas entravam no gel, 

e mesmo com aumento posterior de voltagem, ocorria migra

ç~. Em campos com 2 V/em estas moléculas migraram mas só 

ocorreu separação com 1,5 V/em ou menos. 

MATHEW et aI. (1988b), utilizando OFAGE, 

separaram moléculas de 50 kb a 1000 kb sob diferentes 

voltagens. Observaram alteracão na mobilidade, sem aumento 

da resolução. O gráfico da Figura 2.18, relacionando mobi

lidade com tamanho das moléculas, para voltagens de 2,5 

V/em até 12,6 V/em, mostra que quase não houve mudança nos 

ângulos das curvas, apenas deslocamento das regiões de 

resolução. 

Presença de brometo de et1dio 

SOUTHERN et aI. (1987), mostraram que a in-

corporação de brometo de 

a mobilidade de todas 

etidio reduziu em até duas vezes 

as 

brometo de etidio no DNA 

comprimento das moléculas, 

moléculas. A 

age no sentido 

intercalação do 

de aumentar o 

o que, na opinião dos autores, 

seria responsável pelas alteracões observadas no padrão de 
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Figura 2.18 Mobilidade do DNA de fago Lâmbda cIss7 em 
funçao da força do campo elétrico. As zonas de resolucão 
estão indicadas (MATHEW et aI., 1988b). 
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separação, deslocando a região de melhor resolução para 

moléculas de menor tamanho real. 

ConcentracSo de DNA na amostra 

DOGGETT, et aI. (1992), mostraram que em 

OFAGE e CHEF, aumento da concentração de DNA (entre 8 e 

800 us/ml de DNA humano clivado) reduziu a velocidade de 

migração das moléculas, mudando o tamanho aparente dos 

fragmentos separados em relacão aos marcadores de peso 

molecular usados como referência. 

O aumento aparente registrado para os frag

mentos maiores (735 kb) foi de 21% e para os menores (70 

kb) chegou a 150%, dependendo da configuracao dos campos: 

as alterações foram maiores em OFAGE do que em CHEF. 

Para moléculas maiores, os resultados va

riaram também em função das condições da corrida: frag

mentos de 1,8 Mb tiveram aumento aparente de 87% em pulsos 

em rampa de 3000 s a 5000 s e apenas 35% em rampas de 

pulsos de 1000 s a 3000 a, contra 100% e 48% observados 

para fragmentos de 1,2 Mb. 

Modelos teóricos da eletroforeae em campo pulsado 

No decorrer do processo de aperfeicoamento 

de eletroforese em campo pulsado, o modelo original de 

reptaçso, para explicar a movimentacão do DNA, foi aper

feicoado e, em certa medida, superado. 
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SOUTHERN et aI. (1987), apresentaram um 

esquema, baseado na teoria da reptação, para descrever o 

processo de reorientação das moléculas no momento da alte

ração do campo elétrico (Figura 2.19). Segundo este mode

lo, durante o pulso elétrico as moléculas adotariam uma 

conformação completamente esticada, com o movimento lide

rado por uma das extremidades. No momento da mudança do 

campo, a extremidade posterior passaria a liderar a mi

graçao no sentido do novo campo. Moléculas maiores reini

ciariam a migração a partir de pontos mais recuados do que 

as moléculas menores. A cada ciclo, a distância entre 

moléculas se ampliaria, resultando em separação. 

Este modelo explica alguns aspectos do 

processo, como a ausência de resolução com ângulos de 900 , 

ou menores, entre campos. A extremidade lider em um campo 

poderia continuar dirigindo o movimento no outro campo, 

eliminando-se o efeito do tamanho das moléculas. No entan

to, a prevalecer este modelo, não haveria a resolução 

observada em FIGE. 

A concepção de moléculas rigidas e comple

tamente esticadas, com comprimento constante, limitadas a 

um tubo sem ramificações (Figura 2.20, VIOVY & DESFONTAI

NES, 1992), foi sendo mudada. A observaoao das moléculas 

em microscopia de fluorescência revelou várias conforma

ÇOes, sob campo continuo ou pulsado. RAMPINO & CRAMBACH 

(1991), descreveram o sofisticado equipamento de micros-
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Figura 2.19 Modelo do mecanismo de separaçao de moléculas 
de DNA: movimento de moléculas durante dois pulsos suces
sivos e separação por tamanho, como resultado da alternaç
ão da extremidade lidero A molécula de DNA representada 
aqui como uma linha reta, provavelmente é uma cadeia par
cialmente dobrada. a) Duas moléculas, i e j, no final do 
primeiro pulso. As extremidades lideres estão juntas, 
enquanto que as extremidades posteriores estão separadas 
por h~ - h~. Projetada sobre a linha mediana, a separação 
se torna (h~ - hj)cosO; (O > 45°). b) No inicio do segundo 
pulso, i e j giram suas extremidades posteriores. c) Po
siçCes de i e j depois do 2Q pulso. d é a distância per
corrida pela extremidade dianteira de cada molécula duran
te um pulso completo (SOUTHERN et aI., 1987). 
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Figura 2.20 A) Representacao esquemática da cadeia de DNA 
(linha cheia) e seu tubo (linhas pontilhadas) no gel (pe
quenos círculos). B) Mesmo esquema, com uma alca ou hérnia 
(VIOVY & D~SFONTAINES, 1992). 
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copia acoplado a computador e câmera de vídeo, usado nes

tas observaeoes. 

Uma das limitaeões da vídeo-microscopia é 

que seu limite de resolueão não permite visualizar a trama 

formada pela agarose. Sua presenea só pode ser inferida 

pelo comportamento do DNA. DEUTSCH (1988 e 1992) esquema

tizou as imagens registradas em microscopia. 

As Figuras 2.21 e 2.22 referem-se à migra

eSc sob campo constante. Notem-se as formas em U e os ci

clos de aglomeramento e esticamento (SMITH et aI., 1989). 

A Figura 2.23 (DEUTSCH, 1992) representa o ini

cio da reorientação, com formação de inúmeras ramificaeões 

que tendem a se alongar e reduzir em número. 

CHU (1991), propôs um modelo em que abando

nava várias das premissas básicas da reptação. Sugeriu que 

as moléculas se comportariam como sacos deformáveis, ca

racterizados por apresentar uma orientaeão, uma extremida

de lider do movimento e uma certa memória do movimento 

anterior, ao ser submetida a novo campo elétrico. 

Um parâmetro critico neste modelo é o tempo 

de reorientaeao (TR). A mobilidade das moléculas seria 

funeão, fundamentalmente, da relaeão entre o tempo de 

reorientaeão e o tempo de pulso (Tp). A Figura 2.24 (CHU, 

1991) ilustra o comportamento de moléculas quando o tempo 
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Figura 2.21 Movimentacso de uma molécula de DNA em um gelo 
Os parâmetros nesta corrida foram qEI/kBT = 42,67. Os 
tempos relativos em cada quadro são CA) 100, (B) 105, (C) 
110, (D) 112, (E) 114, (F) 116, (G) 118 e (H) 119. A di
reção do campo elétrico é vertical, para baixo CDEUTSCH, 
1988) . 
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Figura 2.22 Para campos muito mais fracos (qEl/kBT < 5) a 
movimentacao tem uma aspecto diferente, ilustrado nesta 
figura (qEl/kBT = 0,604). Os tempos relativos para cada 
quadro mostrado são (A) 260. (B) 270, CC) 280, CD) 290, 
(E) 330, CF) 340, (G) 350 e (H) 360. O campo elétrico é 
vertical, para baixo (DEUTSCH, 1988). 
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Figura 2.23 (a) Molécula de DNA movendo-se em um gel sob a 
influência de um campo E, orientado horizontalmente. As 
fibras do gel estariam saindo do papel e sSQ representado
as por circulos abertos. (b) Depois do campo ser girado em 
90 oC, o DNA comeca a se mover para baixo mas é atrapalha
do pelas fibras do gelo (c) Em alguns pontos formam-se 
ramificaçoes (DEUTSCH, 1992). 
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Figura 2.24 (A) Reorientaçao ortogonal. Migração de molé
culas de DNA de diferentes tamanhos em um campo que é 
reorientado em ângulo de 90°, com um Tp fixo. Os tamanho6 
refletem-se em diferenças no TR. Note-se a migraçao rela
tivamente rápida da molécula pequena (TR = Tp/2) em relaç
ão à molécula intermediária (T~R = Tp). A molécula maior 
permanece orientada na direção de um dos campos. de modo 
que sua velocidade de migração é anormalmente alta e in
clui um componente lateral. (B) Reorientação em ângulo 
obtuso. A migração de uma molécula de DNA é mostrada para 
um ângulo de reorientação de 120°. O novo campo tem um 
componente de retorno na direção do eixo do campo anterior 
que leva o DNA a mover-se para trás no início de cada 
pulso. Isto leva ao retardamento relativo de moléculas 
maiores, melhorando a resoluçao para ângulos> 900 CCHU, 
1991) . 
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de pulso é igual, metade ou o dobro do tempo de reorien

tação. 

Dados experimentais confirmam a estreita 

dependência da mobilidade em relação à razão TR/Tp = T. 

OS gráficos da Figura 2.25 (CHU, 1991) mos

tram que as curvas de migracão em funcão do peso molecu

lar, para cada tempo de pulso, sao perfeitamente agrupadas 

em um única curva quando se substitui a variável peso 

molecular, pela razao TR/TP (T). 

Modelos matemáticos da eletroforese em campo pulsado 

A síntese matemática de todas as informa

COes obtidas experimentalmente, somadas às observacões mi

croscópicas, foi tentada por vários pesquisadores. Equa

ções matemáticas, relacionando as variáveis significativas 

na migracão eletroforética, são fundamentais para a elabo

racão dos programas de computador que definem estratégias 

adequadas de corrida eletroforética, para resolução de 

conjuntos especificos de moléculas. 

BUSTAMENTE et aI. (1993), forneceram um 

exemplo de equação contemplando as variáveis experimentais 

que afetam o tempo de reorientacão (tR) das moléculas: 

tR = MaAo.6~(T)/Ee (2) 

em que M é o tamanho da molécula, E é a forca do campo 

elétrico, A é a concentraçao de agarose, T é a temperatura 

e ~ é a viscosidade do tampao. Os valores dos expoentes 
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Figura 2.25 (A) Dados experimentais em funcao do tamanho 
das moléculas de DNA. Dados de corridas em seI com dife
rentes tempos de pulso, mostraram uma ampla gama de padr
ões de separação. As bandas invertidas em Séis, com pulsos 
de 180 segundos e 300 segundos de pulso. apresentaram tam
bém o fenômeno de espalhamento. As setas indicam pontos 
usados para estabelecer parâmetros no modelo de saco. DNA 
cromossômico de Saccharomyces cereviaiae e S. pombe (0,245 
Mb a 5,7 Mb) submetido a eletroforese em campo reorientado 
periodicamente em ângulo de 1200 a 3,1 v/cm em seI de 
agarose (gradaçao cromossômica) a 0,4% (BioRad) em TBE a 
12°C durante 20 horas (14). (b) Dados experimentais em 
função de T. Os pontos convergem para um único padrão de 
separação quando plotados como função de T = TR/Tp. A 
linha sólida representa a curva universal predita pela 
Equação 1 (CHU, 1991). 
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são: a=1,17 e 0=1,4 para OFAGE e a=~=1,3 para FIGE com a 

razão 3: 1 entre t,empo de pulso para diante/tempo de pulso 

para trás. 

Esta equação tem limitações óbvias. Por 

exemplo, ela implica que altas voltagens podem ser usadas 

para reduzir o tempo de reorientação e, assim, acelerar a 

separaçao em PFGE. No entanto, sabe-se que moléculas muito 

grandes deixam de movimentar-se com voltagens acima de um 

valor critico. TURMEL et aI. (apud BUSTAMENTE et aI., 

1993), chegaram à seguinte expressão para determinar a 

voltagem critica (Ecr~t): 

Ecr~t = 3/(ln(3M/2)] (3) 

em que M (tamanho da molécula) é dado em Mb e Ecr~t é dado 

em Vcm-~ 

Outro exemplo de limitação da equação A é 

que, segundo esta equação, o tempo de reorientação poderia 

ser reduzido pela diminuição da concentração de agarose. 

Mas sabe-se que, em concentracões abaixo de 0.5%, os géis 

tornam-se excessivamente frágeis para manipulação. Concen

trações adequadas estão entre 0,6% e 1%. 

Com base nestas consideracões, foram traça

das curvas de mobilidade em função da razão TR/TP (í), 

para OFAGE e FIGE (Figura 2.26, BUSTAMANTE et aI., 1993) e 

uma tabela com as condicOes ótimas para resolução de vá

rias faixas de tamanho de DNA em OFAGE. 

Os gráficos da Figura 2.27 comparam dados 
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Figura 2.26 (a) Curva universal de mobilidade em OFAGE a 
1200 de Chu (1990, apud BUSTAMANTE et aI., 1993) mostrando 
a velocidade relativa de moléculas de DNA para diferentes 
regiões tR/tp. (b) Curva universal para FIGE com razão 
entre tempos de pulso para frente e para trás de 3:1. 
Dados de HELLER & POHL (1989, apud BUSTAMANTE et aI., 
1993). tR determinados pela equacão 2 (BUSTAMENTE et aI., 
1993) . 
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FIGE Sim,lIado 

Collllrimento da Cadeia (kpb) 

FIGEReal 

Collllrimento da Cadeia (kpb) 

Figura 2.27 (a) Simulacao por computador (27) e (b) resul
tados experimentais (HELLER & POHL (~6» para FIGE com 
tempos de pulso para frente e para trás de 3:1. Os tempos 
indicados nas curvas são tempos de pulso para frente. As 
barras de erro representam desvios padrão, obtidos pela 
distância percorrida por 20 moléculas simuladas. migrando 
durante 1000 segundos de simulacão (HELLER & POHL, 1989, 
apud BUSTAMANTE et aI .• 1993). 
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obtidos em simulaçao feita em computador, com dados obti

dos experimentalmente. Como se pode ver. a concordância é 

grande, o que autoriza o emprego destas simulações. 

Perspectivas futuras 

O aperfeiçoamento do sistema de eletrofore

se em campo pulsado, no sentido de produzir bandas nítidas 

e discretas, foi grande. A comparaçao das tentativas pio

neiras de separar DNA dos cromossomos de S. cerevisiae com 

os resultados obtidos atualmente como rotina, é animadora. 

No entanto, ao que parece, foi atingido um 

limite no poder de resoluç~o da técnica, não sendo possi

vel separar moléculas com peso molecular muito maior que 

10 Mb. O isolamento fisico, por eletroforese, das longas 

moléculas de DNA de cromossomos humanos ou de plantas, 

ainda é inviável. 

Uma técnica, recentemente descrita. que 

permite uma drástica redu9~0 do tempo de corrida é a ele

troforese de zona capilar (CZE, do inglês: "Capillary Zone 

Electrophoresis", LIU et al .• 1991), associada â eletrofo

rese em gel em campos de direção sinusoidal (BSFGE, do 

inglês: "Biased Sinusoidal Fields Gel Electrophoresis", 

SUDOR & NOVOTNY, 1994). Os autores relataram que a reso

luçao de concatâmeros de DNA do fago Lâmbda com peso mole

cular entre 50 kb e 1000 kb foi realizada em cerca de 3 

horas, quando normalmente, em PFGE, demoraria 24 horas. 
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2.2. Transformacão genética 

A transformação é uma das mais importantes 

ferramentas na engenharia genética (COSTA, 1987). O fenô

meno foi descoberto em 1928 por Frederick GRIFFITH, em 

seus trabalhos com Pneumococos, observando que uma linha

gem de colônias rugosas, não virulenta, exposta a células 

mortas de uma linhagem virulenta. de colônias lisas, podia 

transformar-se nesta linhagem virulenta, de colônias li

sas. 

Estudos posteriores mostrariam que havia um 

principio transformante nas células virulentas, responsá

vel pela transformacao das células não virulentas (DAWSON 

& SIA, 1931; SIA & DAWSON, 1931; ALLOWAY, 1932). Fazendo 

uma análise bioquímica das células da linhagem virulenta, 

AVERY et aI. (1944) mostraram que o princípio transforman

te era DNA. 

Outros passos importantes foram dados até 

se chegar à tecnologia do DNA recombinante, base da enge

nharia genética: entre eles, o descobrimento das enzimas 

de restricao (MESELSON & YUAN, 1968; SMITH & WILCOX, 1970) 

e dos plasmidios bacterianos, o desenvolvimento de metodo

logias eficientes para transformacão de Esoherichia ooli 

(MANDEL, M. & HIGA, A., 1970; COSLOY, & OISHI, 1973) e 

Saocharomyces oerivisiae (KHAN, N.C. & SEN, S.P., 1974), o 

aperfeicoamento das técnicas de eletroforese, o uso de 

sondas radioativas e sua hibridacao com moléculas fixadas 
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em membranas (SOUTHERN, 1975). 

Uma vez estabelecidos sistemas eficientes 

de transformacao, logo foram usados para isolamento fisico 

de genes. Ligando-se fragmentos de restrição aleatórios de 

DNA a plasmidios (ou outro vetor) e introduzindo as molé

culas hibridas em células hospedeiras (transformaçâo), 

estes fragmentos serão multiplicados na medida em que 

cresce o número de células, formando-se colônias (clones). 

Além de multiplicados, os fragmentos também 

s!Q separados uns dos outros, em clones, 

colônia se origina de uma única célula 

visto que cada 

de hospedeiro 

vetor contendo apenas um dos fragmen-transformado por um 

tos de restrição. 

A identificação dos clones que contêm um 

determinado fragmento pode ser feita por hibridacão com 

sonda de DNA ou RNA radiativo. Os primeiros clones assim 

isolados, no hospedeiro Escherichia coli, continham molé

culas hibridss de DNA do fago 1 (vetor) e rDNA de DroBo

phila melanogaster (GRUNSTEIN & HOGNESS, 1975). 

A demonstração de que genes exógenos, liga-

dos a um vetor de clonagem, poderiam ser expressos em hos

pedeiros adequados (STRUHL, et aI., 1976) iniciou uma 

série extensa de clonagens de genes por complementaçao de 

mutações conhecidas. Inicialmente em Escherichia coli, 

STRUHL et aI. (1976), usando como vetor o fago 1 clonaram 

o gene hisB de Saccharomyces cerevisiae. A seguir, em Sac-
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oharomyoes oerevisiae, HINNEN et aI. (1978), usando como 

vetor o plasmídio CoIE1 de Escheriohia ooli, clonaram o 

gene leu2 de levedura. Nestes experimentos não se relata 

recuperação dos fragmentos clonados, apenas a identifica

e80 dos clones do hospedeiro que contêm estes fragmentos. 

BEGGS (1978), foi o primeiro a descrever a recuperação, em 

Esoheriohia coli, de plasmídio usado na clonagem (do gene 

leu2 de levedura). 

genética e 

Outros usos da 

biotecnologia têm 

transformação em pesquisa 

sido descritos: produção de 

mutantes por disrupção gênica sitio dirigida ou por subs

tituição de sequências determinadas, estudo de regulação 

da expressão gênica, uso de vetores de expressão para 

producão industrial de enzimas e outras proteínas (revisto 

por FINCHAM, 1989 e TIMBERLAKE & MARSHALL, 1989). 

A primeira referência a transformação de 

fungos filamentosos é de 1973 quando MISHRA & TATUM isola

ram clones transformantes de Neurospora crassa seleciona

dos por complementação da marca genética inl- (inositol). 

Não usaram vetores para transformacão, apenas DNA total de 

uma linhagem selvagem. Os mutantes inl- são mais susce

tíveis a transformação por apresentarem certa porosidade 

da parede celular. 

Em 1983, BALLANCE et aI. relataram a trans-

formaçao de Aspergillus nidulans pelo plasmidio pFB6, 

originado da insercao do gene pyr4 de Neurospora crassa 
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(clonado em Escherichia coli por BUXTON & RADFORD, 1983) 

no plasmidio pBR322. 

A transformaoão de células de fungos e 

plantas. não pode ser feita seguindo os mesmos procedimen

tos determinados para bactérias. A simples presença de 

ions CaCl não induz o estado de competência para transfor

maoão nas células, em funoão da barreira que a parede 

celular representa para a passagem de DNA. O problema foi 

inicialmente resolvido digerindo total ou parcialmente a 

parede celular destas células com enzimas, obtendo-se 

esferoplastos ou protoplastos que podem ser mantidos in

tactos na presença de estabilizadores osmóticos. A trans

formaoão destas células é feita na preseca de polietileno

glicol (PEG), além de outros componentes. 

Para evitar a etapa de protoplastizaoão. 

dificil de se obter em várias espécies, e reduzir a expo

sioão ao PEG. desenvolveu-se a técnica de trasformaoão por 

eletroporaoão (MILLER er aI .• 1988) em que células previa

mente tratadas com enzimas liticas. tornam-se osmótica

mente sensiveis (Ose. do inslês "osmotically sensitive 

cells") e são submetidas a pulsos elétricos de alta volta

gem (2 a 3 kV/cm). GOLDMAN et aI. (1990). obtiveram trans

formantes do fungo filamentoso Trichoderma harzianum por 

meio de eletroporaoão. Usaram como vetor da transformaoão 

o plasmidio pAN7-1. um derivado do plasmidio pUC19 conten

do um gene de Escherichia coli, que confere resistência a 
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higromicina, e sequências reguladoras de genes de Asper

gillus nidulans. 

Outra metodologia de transformação de fun

gos filamentosos foi desenvolvida por BEJ & PERLIN (1989) 

para aumentar a eficiência de transformaçao do basidiomi

ceto Ustilago violacea. Protoplastos são expostos ao DNA 

exógeno na presença de CaCI, PEG e acetato de lítio, em 

condiçOes adequadas. Neste experimento, o vetor de trans

formação foi o plasmídio pUCH1, derivado do pUC18 , que 

contém um gene bacteriano que determina resistência a 

higromicina. associado a uma sequência resuladora do asco

miceto Cochliobolus heterostrophus. 

Uma nova fase 

iniciou-se com a biobalística 

no campo da transformação 

(balística biológica), uma 

técnica baseada na aceleração de micropartículas recober

tas com DNA. para que atravessem a parede e membrana das 

células alvo e se alojem no seu interior sem danificá-las. 

(KLEIN et aI .• 1987; SANFORD et aI. 1987). Inicialmente 

usado para transformação de células epidérmicas intactas 

de folha de Alium cepa, os equipamentos desenvolvidos para 

acelerar micropartículas foram empregados com sucesso na 

transformação de levedura. Nicotiana tabacum (KLEIN et 

aI., 1988). bactérias como Escherichia coli, Erwinia amy

lovora. Erwinia stewartii e Pseudomonas sytingae pv. 

syringae (SMITH et aI .• 1992). Phytophthora spp (BAILEY, 

et aI., 1993), Trichoderma harzianum e Gliocadium virens 
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nidulans (FUNGARO et 

(VAINSTEIN et aI., 

1994), Saccharomyces cerivisiae, Saccharomyces pombe e 

Neurospora crassa (ARMALEO et aI., 1990), Botryotinia 

fuckeliana (HILBER et aI., 1994). 

A biobalística permite que se transforme 

também mitocôndrias e cloroplastos. JONHSTON et aI. (1988) 

transformaram mitocôndrias mutantes de Sacharomyces ceri

visiae, portadoras de uma delecão no gene oxi3, que codi

fica para um subunidade da citocromo oxidase, impedindo 

completamente a atividade respiratória. A introducão de 

plasmídio com o gene selvagem através de bombardeamento de 

micropartículas de tungstênio reverteu o fenótipo mutante. 

BOYNTON et aI. (1988) transformaram cloroplastos de Clamy

domonss reinhardtii por biobalistica, obtendo transfor

mantes estáveis. 

Transformação com vetores de replicação autônoma 

Na transformacão de bactérias, com vetores 

nativos de bactérias ou versões modificadas destes vetores 

(plasmidios, cosmídios), o DNA introduzido na célula não 

se integra ao cromossomo e se replica de maneira autônoma. 

Isto se deve a sequências que servem como origem de repli

cacao, dando estabilidade ao vetor. 

Em células de eucariotos a ocorrência de 

plasmídios naturais é rara e os plasmidios bacterianos não 
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se replicam de maneira autônoma quando introduzidos nestas 

células. Em Saooharomyoes detectou-se a presenca de plas

midios mitocondriais em várias espécies, sendo que plasmí

dios derivados de S. oerivisiae têm sido usados como veto

res de transformacao com replicação autônoma em levedura. 

Além destes plasmidios naturais, clonaram

se várias sequências cromossômicas de levedura que têm a 

propriedade de, incorporados a plasmidios, torná-los auto

replicativos ainda que nao totalmente estáveis. São as se

quências ARS (do inglês "automous replication sequence", 

STINCHCOMB et aI., 1979). 

Em fungos filamentosos foram relatadas 

várias tentativas de construcao de vetores auto-replicati

vos. BUXTON & RADFORD (1984), tiveram pouco sucesso em 

isolar ARS de Neurospora orassa. BALLANCE & TURNER (1985), 

isolaram de Aspergillus nidulans, uma sequência ans 1 que 

aumenta a frequência de transformacão neste fungo, mas 

aparentemente isto não ocorre devido a replicacão autônoma 

do plasmidio que a contém mas por favorecer a transformac

ão integrativa. TSUKUDA et aI. (1988) e SAMAC & LEONG 

(1989) construíram vetores que são aut-replicativos em 

Ustl1ago maydls. GEMS et aI. (1991) isolaram uma ARS em 

Aspergl11us nidulans. KISTLER & BENNY (1992), descrevem a 

construcão de um plasmidio auto replicativo em Neotria 

haematocoooa e em Fusarium oXYBPorium. 
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Transformacao de levedura com vetores intesrativos 

Em seu artigo pioneiro, HINNEN et aI. 

(1978) demonstraram que a transformação de uma linhagem 

mutante leu2 de S. cerevisiae por um plasmídio contendo o 

gene LED.2. Por análise de fragmentos de restrição do DNA 

das células transformantes, distinguiram três tipos de 

integração das sequências usadas para transformação (Figu

ra 2.28, HINNEN et aI., 1978). 

O primeiro tipo de transformante continha 

os dois alelos, LEU2 e leu2 arranjados em tandem, separa

dos pelo restante das sequências plasmidiais, possivel

mente resultando da ocorrência de uma única permuta na 

regi~o de homologia entre os genes. Segundo FINCHAM 

(1989), este tipo de evento poderia ser chamado de inte

gração homóloga aditiva. 

O segundo tipo de transformante não apre

sentava alteração nas sequências vizinhas ao gene leu2mas 

continha plasmidio(s) inteiro(s) lntegrado(s) em algum 

outro sítio do genoma. FINCHAM (1989) sugere o termo eotó

pico para designar este tipo de integração. A integração, 

nestes casos, foi atribuida a permuta simples entre se

quências do plasmídio e sequênoias n&o homólogas do oro

mossomo do fungo. 

Em trabalhos posteriores, porém, estas 

intesraCOes ectópicas, em levedura, foram atribuidas a 

recombinacões homólogas entre sequências do DNA transfor 
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Figura 2_28 Interpretaçao esquemática dos eventos de inte
gração, proposta para transformantes dos tipos I. 11 e 
111. Cada tipo de evento de integração (à esquerda) dá 
origem a uma estrutura cromossômica (no centro) que pode 
ser visualizada por hibridação de DNA de pYeleu10 e ColE1 
com DNA de transformantes digerido com a enzima de res
trição HindIII (à direita). As setas representam sitios de 
restrição de HindIII. Tipo I: integração do plasmidio 
pYeleu10 no cromossomo 111 em uma sequência complementar à 
sequência de levedura situada no plasmidio. Tipo 11: inte
gração do plasmídio pYeleu10 em uma posição não ligada 
geneticamente à região leu2 do cromossomo 111. Tipo 111: 
integração de sequências de DNA de levedura do plasmidio 
pYeleu10 na região leu2 por meio de um evento de permuta 
dupla. Estes diferentes eventos de integração levam aos 
padrões de bandas previstos quando DNA destas linhagens é 
clivado por HindIII e hibridado com DNA de pYeleulO ou 
ColE1. Estes padroes hipotéticos de hibridação coincidem 
com os padrões realmente obtidos (HINNEN et aI .• 1978). 



68 

mante que existiriam também dispersas nos cromossomos da 

levedura. Sabe-se, por exemplo, que logo a montante do 

gene LEU2 há uma cópia da sequência terminal do transposon 

Ty1 e um gene para tRNA de leucina. Cerca de 100 cópias da 

sequência do transposon est&o dispersas no genoma de S. 

cerivisiae e o gene para o tRNA também está repetido vá

rias vezes. Ao que parece, todas as integrações de DNA nos 

cromossomos de S. cerivisiae se dão por homologia. 

No terceiro tipo de evento descrito por 

HINNEN et aI. (1978), nao se detectava nenhuma alteração 

no padrão de restrição do DNA ou aquisição de 

mas apenas a substituição de leu2 por LEU2. Não 

sequências 

se poderia 

atribuir o surgimento destes mutantes a reversões gênicas 

espontâneas, visto que só foram encontrados em células 

expostas ao DNA dos plasmídios. A explicação sugerida foi 

de que ocorreriam interações homólogas entre as sequências 

e conversão gênica, sem permuta (FINCHAM, 1989). 

Experimentos de ORR-WEAVER et aI. (1981) e 

ORR-WEAVER & SZOSTAK (1983a) esclareceram alguns aspectos 

da possivel origem dos eventos homólogos do tipo 1 (adi

cao) e do tipo 3 (substituição). Primeiramente mostraram 

que a frequêcia de surgimento de transformantes do tipo 1 

poderia ser aumentada quase 50 vezes clivando 08 plasmi

dios dentro do gene LEU2. A frequência de transformação 

não se reduzia quando as duas fitas do DNA eram clivadas 

retirando parte do gene, desde que se mantivessem as se-
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quências do gene selvagem correspondentes à mutação do 

gene leu2. Estes transformantes continham uma cópia com

pleta de cada alelo, separadas pelas demais sequências do 

plasmídio. O alelo selvagem provavelmente era reconstituí

do por um sistema de reparo. usando como molde as sequên

cias do alelo presente no cromossomo da levedura, havendo 

em seguida recombinacao simples e integracão do plasmidio 

ao cromossomo. Este experimento levou à proposiçao de um 

modelo em que a recombinacão se daria pelo processo de 

quebra nas duas fitas e reparo. (ORR-WEAVER & SZOSTAK, 

1985). 

Em outro experimento. em que os plasmidios 

continham o gene LEU2 e o gene HIS3 e eram clivados dentro 

de um ou outro marcador, ORR-WEAVER et aI. (1981), demons

traram que a integração se dava predominante no loco homó

logo ao gene clivado. 

O envolvimento do processo de quebra nas 

duas fitas e reparo, no surgimento de transformantes do 

tipo 3 (substituição), foi sugerido por ORR-WEAVER & SZOS

TAK (1983), em funcão dos resultados obtidos por transfor

macão com plasmidio auto-replicativo portador das marcas 

LEU2 e/ou HIS3. Quando parte do gene marcador do plasmidio 

era excisado, obtinha-se cerca de 50% de transformantes 

com o plasmídio integrado e 50% com plasmídios nao inte

grados. O que se concluiu ê que quebra e reparo estavam 

associados a permuta subsequente em 50% dos casos e que, 
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se esta fosse a maneira generalizada de interaçao entre um 

gene selvagem num vetor de transformação e sua contrapar

tida no cromossomo da célula receptora, provavelmente os 

transformantes do tipo 3 deveriam surgir de uma quebra nas 

duas fitas do cromossomo (e nSQ do plasmídio) seguida de 

reparo mas sem permuta. Já no caso dos tranformantes do 

tipo 1 (eventos aditivos), a quebra poderia ocorrer tanto 

no cromossomo como no plasmídio, seguida de reparo e per

muta, resultando no arranjo em tandem dos dois alelos, a 

menos que, no momento do reparo houvesse conversa0 gênica, 

estando representado apenas um destes alelos no cromosso

mo, em duas cópias (FINCHAM, 1989). 

Além dos eventos de integração de um único 

plasmídio têm sido descritas integrações, em tandem, de 

múltiplas cópias dos vetores. Estes arranjos podem ocorrer 

com a formação inicialmente de oligômeros de plasmídios, 

por recombinação homóloga e posterior integração aos cro

mossomos, ou por vários ciclos de integração de plasmídios 

monoméricos (FINCHAM, 1989). ORR-WEAR & SZOSTAK (1983b), 

obtiveram forte evidência para o segundo tipo de evento em 

S. oerevisiae. 

Se todas as transformações em S. cerevisiae 

ocorrem por quebra de DNA em fita dupla seguida de reparo 

ou se ocorre também quebra em fita simples e transferên

cia, como propoe o modelo mais aceito de Meselson e Rad

ding (1911), é um ponto em discussão. 
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Transformação de fungos filamentosos com vetores integra

tivos 

Em fungos filamentosos foram descritos 

transformantes dos três tipos sugeridos por HINNEN (1978), 

com frequências diferentes para as várias espécies trans

formadas e para diferentes genes na mesma espécie (FIN

CHAM, 1989). 

Em Aspergillus nidulans, WERNARS et aI. 

(1986) mapearam a integracão do gene marcador amdS+ em 

vários cromossomos diferentes em diversas colônias trans

formadas. TILBURN et aI. (1983), detectaram integracão 

homóloga aditiva no loco amdS, parcialmente deletado no 

fungo receptor, ou quando rDNA foi incorporado ao vetor, 

em genes para rDNA. 

YELTON 

transformantes trp~ 

obtidos com plasmidios 

et aI. (1985), selecionaram 10 

obtidos com plasmidio circular e 5 

linearizados por clivagem dentro do 

gene marcador. Sete dos primeiros transformantes resulta

ram de interac~ entre o gene marcador e o loco correspon

dente no cromossomo (5 adicões e 2 substituicões) e três 

deveram-se a integracão ectópica. No segundo grupo de 

transformantes 4 foram adicões homólogas e 1 integracão 

ectópica. 

A linearizacao não alterou a frequência 

total de tr~lBformantes, diferentemente do observado em 

levedura (ver acima). Seis das nove integraCOes com adicão 
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envolveram eventos mais complexos que uma permuta simples 

e integracao do plamídeo completo. A análise de fragmentos 

de restricão demonstrou que, além deste tipo de integra

cão, pode ter ocorrido integracão de mais de uma cópia do 

plasmidio no mesmo loco (mas com delecões ou outro tipo de 

alteracão estrutural) ou integracão heteróloga em alguns 

destes transformantes. 

DE GRAAFF et aI. (1988). obtiveram trans-

formantes usando o gene marcador para piruvato kinase. Dos 

13 transformantes analisados, 10 eram homólogos (4 adiCOes 

e 6 substituicões) e 3 eram ectópicos. 

WERNARS et aI. (1985), obtiveram transfor

mantes am~ com grande número de cópias do plasmidio. A 

maioria das cópias parecia integrada em tandem em locos 

ectópicos, possivelmente uma integracão ectópica seguida 

de vários ciclos de integrac~es homólogas no lugar dos 

plasmídios já integrados. 

Mecanismos de integracão 

A Fisura 2.28 (HINNEN et aI., 1978) é uma 

representacão esquemática dos tipos de eventos propostos 

para transformantes de Saccharomyces cerevisiae, dos tipos 

I, II e III. 

TIMBERLAKE (1989), propôs o mesmo tipo de 

esquema, ligeiramente modificado para transformacao em 

fungos filamentosos (Figura 2.29. TIMBERLAKE & MARSHALL, 
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Figura 2.29 Inserçoes cromossômicas marcadas. (A) Disrupç
ão do gene yA por transformação com um fragmento de res
trição interno. O evento de recombinação mostrado resulta 
na formação de uma duplicação de yA de modo que na cópia 
da esquerda falta a extremidade 3' do gene e na cópia da 
direita falta a extremidade 5'. (B) Recombinação entre um 
plasmidio circular contendo um alelo mutante e o cromosso
mo contendo um alelo mutante diferente. Apenas recombina
ções no intervalo entre as duas mutações levam à formação 
de alelo do tipo selvagem. CC) Recombinação entre um frag
mento linear contendo um alelo mutante e o cromossomo 
contendo um alelo mutante diferente. A permuta da direita 
pode ocorrer em qualquer lugar na posição distaI à muta
ção (TIMBERLAKE & MARSHALL, 1989).1989). 
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Figura 2.30 Possíveis mecanismos de transformaçao. O DNA 
doador é supostamente um plasmídio circular com um marca
dor para seleção (+), distinto do sítio correspondente (-) 
no cromossomo receptor. A região de homologia entre plas
mídio e cromossomo é indicada pela linha mais grossa. 
Notar que para a substituição da sequência, o plasmídio 
não deve ser circular. (a) Este painel é modificado do 
modelo geral de recombinação de MESELSON & RADDING (1975). 
Dois casos sao reconhecidos. (i) No primeiro o DNA híbrido 
não cobre o sitio +/-. Resolução da junção de Holliday por 
corte e rejunção das fitas não cruzadas (0) leva a "cros
sing-over" e integração do plasmídio. (ii) No sesundo caso 
o DNA hibrido cobre o sitio +/-. Com permuta (resoluçao ~ 
da junçao de Holliday), há transformação por integração do 
plasmidio, desde que a falha +/- não seja corrigida para -
/-; se não ocorrer correção +/+, a transformação só será 
completada depois do ciclo seguinte de replicação. Com 
resolução da junção Holliday por corte e rejunção das 
fitas cruzadas (a), haverá transformação por substituição 
de sequência. desde que a falha +/- não seja corrigida 
para -/-; se não ocorrer correcão para +/+, a transformaç
ão só será completada depois de mais um ciolo de replicaç
ão de DNA. Note-se que no caso (i), mas não no caso (ii), 
as mesmas consequências são esperadas se o cromossomo em 
vez do plasmidio atuar como um doador de fita única. (b) 
Este pailnel é modificado do modelo geral de reoombinaçao 
por quebra e reparo de fita dupla. de SZOSTAK et aI. 
(1983). Três casos são considerados. (i) O primeiro é uma 
quebra no plasmídio que não leva à remoção do sítio +. 
"Crossing-over" sesuido de resolução a/~ ou 0/a das duas 
junções de Holliday, leva a integração do plasmídio. (ii) 
O segundo caso é uma quebra no cromossomo que não leva à 
remoção do sítio -. "Crossing-over" (resolução a/0 ou ~/a) 
também leva à integração do plasmidio. (iii) O terceiro 
caso é uma quebra no cromossomo com alargamento de modo a 
remover o sitio -. Reparo sem "crossing-over" (resolução 
a/a ou ~/C) leva à conversão por substituição de sequên
cia. Reparo com "crossing-over" (resolução a/C ou ~/a) 
leva à integração do plasmídio com integração de duas 
cópias do gene + em tandem. (FINCHAM. 1989). 

FINCHAM (1989), apresentou dois modelos 

para os possíveis mecanismos da estrutura fina da trans-

formaçao baseada em homologia de sequências (Figura 2.30, 

FINCHAM, 1989). No primeiro, estão representados os caso 

de quebra em uma das fitas das moléculas de DNA (modifica-
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do de MESELSON & RADDING, 1975). No segundo, o modelo de 

quebra das duas fitas seguida de reparo (modificado de 

SZOSTAK et aI., 1983). 

Outros eventos associados à transformaoSo 

Alguns trabalhos têm mostrado que podem 

ocorrer rearranjos estruturais (delecões ou duplicacões) 

no DNA envolvido na transformacão. Tanto no cromossomo 

receptor de DNA exógeno (KISTLER & BENNY, 1992) como no 

vetor, seja integrativo (RAZANAMPARANY & BgGUERET, 1988) 

seja de replicac~o autônoma (BARNES et al .• 1986; PAIETTA 

& MARZLUF, 1985; WRIGHT et al., 1986). 

Outro tipo de alteracao é a metilacão do 

DNA, quando se encontra mais de uma cópia de um gene, que 

normalmente ocorre em cópia única no genoma (BULL & WOOT

TON, 1984; FINCHAM, 1989; LORITO et al., 1993). 

O DNA amplificado nas células, também pode 

sofrer alteraCOes por substituicões de bases: em Neurospo

ra crassa, onde o fenômeno foi descrito, mais de 50% dos 

pares guanina-citosina são substituídos por adenina-timi

na. n06 produtos meióticos de cruzamentos entre uma linha

gem com a amplificacao e outra sem a amplificacão. Estas 

substituicões de bases e alguns casos de metilacão estão 

associados ao efeito RIP (do inglês: "rearrangements indu

ced premeiotically", FINCHAM, 1989). 

Todos estes eventos podem refletir-se no 
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padrão de bandas, em uma análise de fragmentos de restri

ção de indivíduos transformantes. 

Transformacao de fungos por biobalística 

Eventos de tranformaçao por biobalística 

têm sido descritos e aparentemente os tipos de integração 

observados em transformantes estáveis, nao diferem daque

les já relacionados em transformação por outros métodos. 

Plasmídios auto-replicativos e plasmídios 

integrativos transformaram Saooharomyces cerevisiae dentro 

dos padrões já descritos para transformação com PEG, sendo 

as integrações observadas do tipo homóloga aditiva (ARMA

LEO et aI., 1990). O que surpreendeu nos resultados, foi 

que não se detectou um significativo incremento na fre

quência de transformação, quando o vetor foi previamente 

linearizado, conforme descrito anteriormente por ORR-WEA

VER & SZOSTAK (1983a). Os autores sugerem que isto se deve 

à ruptura dos plasmídios no processo de bombardeamento, 

tornando-os lineares e por esse motivo a frequência de 

transformaçao é equivalente à dos plasmidios clivados pre

viamente. O próprio contato dos plasmídios com as partícu

las de tungstênio promove uma certa desradação do DNA 

(LORITO et aI. 1993). 

S. pombe transformada com plasmidioB auto-

replicativos resultou em transformantes com plasmídios não 

integrados ao genoma e transformação de conídios de Neu-
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rospora crassa apresentou eventos do tipo homõlogo e do 

tipo ect6pico (ARMALEO et al., 1990). 

BAILEY et alo (1993) transformaram por bio-

balistica quatro 

Phytophtora, usando 

espécies fitopatogênicas do gênero 

simultaneamente um plasmidio integra-

tivo com uma marca seletiva de resistência a higromicina e 

um plasmídio auto-replicativo de expressão do gene GUS. As 

integrações ocorreram em cópia única. cada transformante 

com o plasmídio em loco diferente no genoma. Os plasmídios 

com o gene GUS mantiveram-se na forma autônoma. 

LORITO et alo (1993) compararam os proces

sos de transformacao por biobalística fusão de protoplas

tos e PEG para as espécies Triohoderma harzianum e Glio

cladium virens. Os resultados foram semelhantes. com inte

gração de múltiplas cópias do plasmidio usado como vetor, 

possivelmente em tandem. e variadas intensidades de meti

lação. O padrão de restrição do DNA de alguns dos trans

formantes obtidos por biobalística sugeria, além das inte

grações em tandem. possíveis inserções de cõpia única ou 

em locos com diferentes regiões flanqueadoras. 

HILBER et aI. (1994), transformaram coní

dios de Botryotinia fuokeliana. com gene que confere re

sistência a higromicina. A análise do DNA dos transforman

tes indicou ocorrência de eventos de integraçao e os 

autores sugeriram que isto se deu em um só loco, mas não 

necessariamente o mesmo para todos os indivíduos. 
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POLI (1995), analisando transformantes de 

AspergilluB nidulans, detectou transformantes estáveis por 

integração homóloga (adição e substituição) e ectõpica. 

Observou, inclusive, inserção ectópica do gene marcador 

Bem as sequências bacterianas do plasmidio, em cromossomo 

diferente da localizacão normal do gene no genoma do fun

go. 



80 

3. MATERIAL E lmTODOS 

3.1 Linhagens de Aapergillus nldulans 

A linhagem MSE (Master Strain E), derivada 

da linhagem selvagem de Aspergillus nidulans isolada por 

YUILL (1939), é originada dos estoques do Departamento de 

Genética da Universidade de Glasgow, Escócia, mantidas no 

Departamento de Genética da Universidade de Sheffield, 

Inglaterra. 

Esta linhagem apresenta marcadores genéti

cos nos oito grupos de ligaoao: suAladE20, yA2 e adE20 no 

grupo I, w.â3 no grupo 11, galA1 no grupo 111, pyraâ4 no 

grupo IV, facA303 no grupo V, BB3 no grupo VI, nidB8 no 

grupo VII e riboB2 no grupo VIII (Figura 3.1, PASCON, 

1994) . 

As caracteristicas fenotipicas associadas a 

estes marcadores são, respectivamente: supressão da muta

Oão adE20, conideos amarelos, requer adenina, conideos 

brancos, não se desenvolve em meio contendo galactose como 

única fonte de carbono, requer piridoxina, não se desen

volve em meio contendo acetato como única fonte de carbo

no, requer tiossulfato de sódio, requer ácido nicotinico, 

requer riboflavina. 

A linhagem arBB1; pyrG apresenta os marca 

dores genéticos arsBl no grupo de ligacão 111 e pyrG no 

grupo de ligacào IV. Esta linhagem requer arginina e ura 



______ ~O~---------IO~----~O~----~O~------
suA1 adE20 yA2 adE20 

--------o~------O------------------------------------II 
wA3 _______ 0--0'--_____________ 111 

9alA1 
_····0·····_··-·--····0··················.··· ....... ·.······0······. IV 

pyro~ 

-----------------0-------0--------------- V 
facA303 

---------·-0 ----<0---- VI 
sB3 

------,-------0-------------0---------------- VII 

o OI centrO mero 

nicBS 

O'--------(o~----- VIII 
riboB2 

suA1adE20" supressor do mutante adE20 

wA3 = conldios brancos 

galA1 = incapacidade para utilizar galactose 

pyroAi ... requer piridoxina 

facA303 = incapacidade para utilizar acetato 

sB3 = requer tiossulfato 

nicBS = requer nicotinamida 

riboB2 = requer riboflavina 

bncA1 = produz conldios bi e trinucleados 
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Figura 3.1 Mapa de ligacao e marcadores genéticos da li
nhagem MSE ("Master Strain E", YUILL, 1939, apud PASCON, 
1994) . 
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cila para se desenvolver. 

3.2 Linhagem de Escherichia coli 

A linhagem DH5 de Escherichia co1i apresen

ta os seguintes marcadores genéticos (SAMBROOK et aI., 

1989) : 

suPE44hsdR17recâ1en~lgyrA96thi-1re1A1 

3.3 Plasmídios 

O plasmídio pUC8 (VIEIRA & MESSING, 1982) 

pertence a uma série de plasmidios construidos com sítios 

de clonagem múltiplos. A Figura 3.2 (VIEIRA & MESSING, 

1982) apresenta uma mapa genético com as sequências dos 

sitios de restricao. 

O plasmídio pFB39 (BUXTON et aI., 1985) é 

formado pelo vetor pUC8 e o gene argB de Aspergi11us nidu-

1ans (Figura 3.3, QUEIROZ, 1993). 

3.4 Meios de cultura 

Meio completo para Aspergillus (PONTECORVO e cal., 1953, 

modificado por AZEVEDO e COSTA, 1973) . 

NaNOs 6,0 g 

KH2P04 1,5 g 

KCI 0,5 g 

MgS04.7H20 0,5 g 

FeS04 0,01 g 
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ZnS04 0,01 g 

Glicose 10,0 g 

Peptona 2,0 g 

Caseína hidrolisada 1,5 g 

Extrato de levedura 0,5 li 

Solucso de vitaminas 1,0 ml 
, 
Acido nucleico de leveduras hidrolisado 2,5 ml 
, 
Agar 15,0 g 

, 
Agua destilada 1000 ml 

Ajustar o pH para 6,8 com NaOH. Autoclavar 

a 1 atmosfera, 120°C, por 20 minutos. Estocar protegido de 

luz. 

Meio completo para AspergilluB suplementado com arginina 

Meio completo 200 ml 

Arginina 10 mM 

Meio de cultura para bactérias Luria-Bertani (LB) 

NaCl 10 g 

Bacto triptona 10 g 

Bacto extrato de levedura 5 g 

H20 destilada 1 1 

Autoclavar a 1 atmosfera, 120°C, por 20 

minutos. Estocar protegido de luz. 



mp7/pUC7 

mp8/pUC8 

mp9/pUC9 

Taq I 

o 
2.5~ , 

~ç 

[ pUC 
2.0 ... 1.8md 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 \I 12 13 14 
2 3 4 5 SER PRO ASP PRO SER THR CYS ARG SER THR ASP PRO GLN ASN 6 7 8 

THR MET ILE lHR ASN SER LEU ALA 
ATG ACC ATG ATT ACfi AAT TC,C Cc~.sG TCG ACF TGC AGfi TCG AC,G GAT CC? GGG AAT TCA CTG GCC 

ATG 

Eco AI BamHI I I Pat I I I BamHI I ECORI' HõiJit 
Sal 1 Sall 
AccI Accl 
Hincn Hlncn 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 3 4 5 6 ARG GLY SER VAL ASP LEU GLN PRO SER LEU ALA 7 8 

lHR MET ILE THR ASN SER 
ACC ATG ATT ACG AAT TCC CGG GGA TCC GTC GAC CTG CM 

EcoRI I' B,am HI' II P811 ' 

LEU ALA 
CCf' AGC TT,G GCA Clp GCC, 

Hlndm Ha.E 

Smal Sal 1 
XmaI Accl 

HlncR 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
, 2 3 4 PRO SF' LEU ALA ALA GLY ARG ARG ILE PRO GLY 5 6 7 8 
~~U~ ~~~~ 

~ACC~~~~.~~~~~~~~~~~~~~ 
•. -----,' , '--~, , L--...J 

ttlnd m Pai 1 , , aamHI,· ~coRI Ha.J1I 

Sal 1 SmaI 
AccI XmaI 
HIncR 

Figura 3.2 Mapas genéticos de plasmídios pUC. O sítio TaqI 
(4018 pb no mapa do pBR322) serve como referência para os 
mapas dos plasmidios pUC. Ao lado dos sitios TagI no sitio 
múltiplo de clonagem, como parte dos sitios SalI, apenas 
um outro sitio TagI (2574) localizado entre os dois sítios 
HaeII (2352 e 2722) é derivado de sequências do pBR322. os 
diferentes sitios múltiplos de clonagem estão apresentados 
com suas sequências de reconhecimento no enquadramento de 
leitura do terminal amino da 0-galactosidade comecando com 
o codon ATG à esquerda e terminando com o sitio HaeIII e o 
codon 8, com o codon para alanina à direita. os codons 
adicionais da sequência lac modificada nos sitios múlti
plos de clonagem são contados separadamente (VIEIRA & 
MESSING, 1982). 



HindID 

SalI 

EcoRV 

HindIn 
SalI 

Bamm 
EcoRI 

pFB39 
5.60Kb 
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.pUC8 
c::J argB 

Figura 3.3 Plamídio pFB39 (BUXTON et al., 1985, apud QUEI
ROZ, 1993) que é formado pelo vetor pUC8 e gene argB de 
ABpergilluB llidulal1B (QUEIROZ, 1993). 
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Meio de cultura para bactérias semisólido (LBA) 

LB 1 1 
, 
Agar 15 li!. 

Autoclavar a 1 atmosfera, 120o C, por 20 

minutos. Estocar protegido de luz. 

Meio de cultura para bactérias LB e LBA com ampicilina 

LB ou LBA 100 ml 

Solucao de ampicilina 400 uI 

Preparar no momento do uso. 

Meio mínimo para AspergilluB 

NaNOs 

KCl 

FeS04 

ZnS04 

Glicose 
, 
Agar 
, 
Agua destilada 

(PONTECORVO e col., 

6,0 g 

1,5 g 

0,5 g 

0,5 g 

0,01 g 

0,01 g 

10,0 g 

15,0 g 

1000 ml 

1953) 

Ajustar o pH para 6,8 com NaOH. Autoclavar 

a 1 atmosfera, 120°C, por 20 minutos. Estocar protegido 

de luz. 

Meio mínimo para Aspergillus de acetato de amônio (API-
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RION, 1962) 

Acetato de amônio 12,0 g 

3,0 g 

NaCl 2,0 g 

0,5 g 

FeSO", traços 

ZnSO", traços 
, 
Agar DiIco 15 g 

H20 destilada 1000 ml 

Autoclavar a 1 atmosIera, 120°C, por 20 

minutos. Estocar protegido de luz. 

Meio mín~ para Aspergl11us de galactose 

NaNOs 6,0 g 

1,5 g 

KCl 0,5 g 

0,5 g 

FeSO", 0,01 g 

ZnSO", 0,01 g 

Galactose 10,0 g 

, 
Agar 15.0 g 

, 
Agua destilada 1000 ml 

Ajustar o pH para 6,8 com NaOH. Autoclavar 

a 1 atmosIera. 120°C, por 20 minutos. Estocar protegido 

de luz. 
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Meio mínimo para AspergilluB suplementado com ácido nico

tinico 

Meio mínimo 

SoluC~o de ácido nicotínico 

20 ml 

0,1 ml 

Meio minimo para AspergilluB suplementado com adenina 

Meio mínimo 20 ml 

SoluCão de adenina 0,1 ml 

Meio minimo para AspergilluB suplementado com arginina 

Meio mínimo 200 ml 

Arginina 10 mM 

Meio mínimo para AspergilluB suplementado com piridoxina 

Meio mínimo 20 ml 

SoluCão de piridoxina 0,1 ml 

Meio minimo para AspergilluB suplementado com riboflavina 

Meio mínimo 20 ml 

SoluCão de riboflavina 0,1 ml 

Meio mínimo para AspergilluB suplementado com tioBsulfato 

de sódio 

Meio mínimo 

SoluCão de tioBsulfato de sódio 

20 ml 

0,1 ml 



Meio mínimo para Aspergillus suplementado com uracila 

Meio minimo 

SoluCão de uracila 

3.5 Solucões 

Solução de ácido nicotinico 
, 
Acido nicotinico 

H20 destilada 

20 ml 

0,1 ml 

10 ms 

100 ml 
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Esterilizar em banho-maria a 100°C por 20 

minutos. Estocar a 4°C. 

Solução de ácidos nucléicos de leveduras hidrolisados 

Hidrolisado ácido. 
, 
Acido nucleico de levedura 

HCI 1 N 

2 s 

15 ml 

Esterilizar em banho-maria a 100°C por 20 minutos. 

Hidrolisado alcalino. 
, 
Acido nucleico de levedura 2 S 

NaOH 1 N 15 ml 

Misturar os dois hidrolisados, ajustar o pH 

para 6,0 com NaOH e filtrar. Ajustar o volume para 40 ml 

com H20 destilada. Estocar em frasco escuro, a 4°C, com 

clorofórmio. 

Solucao de adenina 



Adenina 

H20 destilada 

500 mg 

100 ml 
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Esterilizar em banho-maria a 100°C por 20 

minutos. Estocar a 4°C. 

SoluCAo de ampicilina (estoque) 

Ampicilina 

H20 destilada 

100 mg 

10 ml 

Esterilizar passando a solucao por filtro 

com poros de 0,20 um. 

Solucao de brometo de etídio, concentrada 

Brometo de etidio 

H20 destilada 

10 mg 

10 ml 

Preparar a soluça0 usando luvas e máscara. 

Estocar em frasco escuro. 

Solucao de brometo de etidio, diluida 

Solução de brometo de etidio 

H20 destilada 

10 uI 

100 ml 

Manipular a solução usando luvas. 

Solucao de Denhardt 50X 

Ficoll 400 

Polivinilpirrolidona 

BSA fração V 

1 % p/v 

1 % p/v 

1 % p/v 



H20 destilada 50 ml 

Aliquotar e estocar a -20°C. 

SoluC80 de EDTA (0,5 H, pH 8,0) 

EDTA 

NaOH 

H20 destilada q.s.v. 

0,5 M 

2 S 

100 ml 
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Acertar o pH com solucão de NaOH concentra-

da. Autoclavar a 1 atmosfera, 120°C, por 20 minutos. Esto-

Solucao de EDTA (50 mH, pH 8,0) 

Solucão de EDTA 0,5 M pH 8,0 

H20 destilada 

10 ml 

90 ml 

Autoclavar a 1 atmosfera, 120°C, por 20 

minutos. Estocar a 4°C. 

Soluc~o de glicerol 

Glicerol 50 % v/v 

H20 destilada 50 % v/v 

Autoclavar a 1 atmosfera, 120°C, por 20 

minutos. 

Soluça0 de HeI 1 N 

HCI p.e. 1,18 86,2 ml 

H20 destilada 913,8 ml 

J 
/ 



Preparar a solucão em 
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capela. Despejar 

sempre o ácido sobre a água e não o contrário. 

Solucao de KCl (0,6H pH 5,8) 

KCl 

Solucão A 

Solucao B 

Tampão fosfato 

Dissolver o KCl 

0,6 M 

500 ml 

40 ml 

<;l.S.V. 1 1 

na solucao A. Acertar o pH 

com a soluCão B. Completar o volume com o tampão. Autocla

var a 1 atmosfera, 120°C, por 20 minutos. Estocar a 4°C. 

Solucao de NaOH concentrada 

NaOH 

H20 

40 g 

100 ml 

Parte das pastilhas de NaOH não se disso 1-

vem. 

Solucao de piridoxina 

Piridoxina 

H20 destilada 

Esterilizar em banho-maria a 

minutos. Estocar a 4°C. 

Solucao de riboflavina 

Riboflavina 

5 ms 

100 ml 

100°C por 20 

10 mg 
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H20 destilada 100 ml 

Esterilizar em banho-maria a 100°C por 20 

minutos. Estocar a 4°C. 

SoluCao de tiossulfato de sódio 

Tiossulfato de sódio 

H::zO destilada 

Esterilizar em banho-maria a 

minutos. Estocar a 4°C. 

2 g 

100 ml 

100°C por 20 

Soluoao de Tris.HCl (1 M~ pH B~O) 

Tris Base 

HeI 

H20 destilada q.s.v 

Acertar o pH com HCI. 

SoluCão de Tween 

Tween 80 

H20 destilada 

g 

ml 

100 ml 

0,01 ml 

10 ml 

Auto c lavar a 1 atmosfera, 120°C, por 20 

minutos. Estocar a 4°C. 

Solucão de uracila 

Uracila 

H20 destilada 

Esterilizar em banho-maria a 

ms 

100 ml 

100°C por 20 
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minutos. Estocar a 4°C. 

SoluOSo de vitaminas 
, 
Acido nicotínico 100,0 ms 
, 
Acido y-aminobenzóico 10,0 mg 

Biotina 0,2 ms 

Piridoxina 50,0 mg 

Riboflavina 100,0 ms 

Tiamina 50,0 mg 
, 
Agua destilada esterilizada 100,0 ml 

Esterilizar em banho-maria a 100°C por 20 

minutos, sob clorofórmio. Estocar em frasco escuro a 4°C. 

Soluoao NDS 

EDTA (pH 8,0) 

Tris-HCl (pH 9,5) 

N-Lauroylsarcosinato de sódio 
, 
Agua destilada 

0,5 M 

10 mM 

1% p/v 

<l.S.V. 

Autoclavar a 1 atmosfera, 120°C, por 20 

minutos. Estocar a 4°C. 

SoluOão PI (Qiagen) 

RNase A 

EDTA (pH 8,0) 

Tris/HCl 
, 
Agua destilada 

100 ms/ml 

10 mM 

50 mM 

<l.s.V. 



Solucao P2 (Qiagen) 

NaOH 

SDS 
, 
Agua destilada 

SoluC&o P3 (Qiagen) 

Acetato de Potássio (pH 4,8) 
, 
Agua destilada 

Solucao para depurinizacão 

HCI 

H20 destilada 

Soluc&o para deanaturacão 

NaCI 

NaOH 

H20 destilada 

SoluCão para hibridacão 

Tampão SSC 20X 

Soluc~ de Denhardt 50X 

Pirofosfato de sódio 

SDS 

DNA de esperma de salmao 

H20 destilada 
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200 mM 

1 % p/v 

q.s.V. 

2,55 M 

q.s.V. 

2 N 

q.s.V. 

1,5 M 

0,5 M 

q.s.V. 

30 % 

10 % 

0,05 % 

0,1 % 

250 ug/ml 

100 ml 



Soluça0 para lavagem 1 

SoluCão SSC 20X 

SDS 

Pirofosfato de sódio 

H20 destilada 

Solução para lavagem 2 

Solucão SSC 20X 

SDS 

Pirofosfato de sódio 

H20 destilada 

Soluça0 para marcação (··random primer") 

Tampão de marcacão 10X 

DNA polimerase 5 ul/ml 

dCTP 

dTTP 

dGTP 

dAT32p 

10 % 

0,5 % 

0,05 % 

100 ml 

1 % 

0,5 % 

0,05 % 

100 ml 

5 uI 

1 uI 

2 uI 

2 uI 

2 uI 

5 uI 

SoluçA0 para neutralização (transferência de DNA) 

Tris (pH 7,4) 1 M 

NaCI 1,5 M 

H20 destilada 'l.s.v. 

Soluça0 para neutralicão de sulfocrômica 
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Etano 1 

KOH (1M) 

Soluça0 para pré-hibridação 

Solução 

Solução de Denhardt 50X 

SDS 

Pirofosfato de 

DNA de esperma 

H20 destilada 

Solução salina 

NaCl 

H20 destilada 

sódio 

de salmao 

50% v/v 

50% v/v 

30 

10 

0,5 

0,05 

100 

% v/v 

% v/v 

% p/v 

% p/v 

us/ml 

100 ml 

89 mg 

10 ml 
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Autoclavar a 1 atmosfera, 120°C, por 20 

minutos. Estocar a 4°C. 

Soluça0 SSC 20 X 

Citrato de sódio 

NaCl 

H20 destilada 

0,3 M 

3 M 

q.s.v. 

Autoclavar a 1 atmosfera, 120°C, por 20 

minutos. 

Soluoao SSC 2 X 

Solução SSC 20X 10 ml 



H20 destilada 

Solucao sulfocrômica 

Dipromato de potássio 

H2S04 p.a. 

H20 destilada 

90 ml 

20 g 

200 ml 

p/ 1 000 ml 
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Diluir o dicromato de potássio em aproxima

damente 700 ml de água destilada com aquecimento. Resfriar 

a solucao até a temperatura ambiente. Acrescentar o ácido 

sulfúrico. 

Tamp80 de amostra de DNA 

Azul de bromofenol 

Glicerol 

H20 destilada 

Tampão de eluicão (Qiagen) 

NaCl 

MOPS (pH 8,2) 

Etano 1 

T8mP4o de equilibrio (Qiagen) 

NaCl 

MOPS (pH 7,0) 

Etano 1 

Triton X-l00 

0,25 % 

30 % 

69,75 % 

1,25 M 

50 mM 

15 % 

750 mM 

50 mM 

15 % 

0.15 % 



Tampao de lavagem (Qiagen) 

NaCl 

MOPS (pH 7,0) 

Etanol 

TampS.o fosfato (O,2M pH 5,8) 

Solução A 

H20 destilada 

Solução B 

H20 destilada 

Tampão fosfato 

Solução A 

Solução B 

1 M 

50 mM 

15 % 

0,2 M 

<a.s.V. 

0,2 M 

q.s.V. 

920 ml 

80 ml 
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Ajustar o pH adicionando solução B à solu-

ção A. Autoclavar a 1 atmosfera, 120°C, por 20 minutos. 

Estocar a 4°C. 

Tampllo TBH 5X 

Tris-base 
I 

Acido bórico 

EDTA (0,5M pH 8,0) 

H20 Milli Q 

54 s 

27,5 s 

20 ml 

p/lI 
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Autoclavar a 1 atmosfera, 120°C, por 20 

minutos. Estocar a 4°C. 

TaDIPSo TE (pH 8,0) 

Soluça0 de Tris.HCI 1 M pH 8,0 

Solução de EDTA 0,5 M pH 8,0 

H20 destilada 

0,01 ml 

0,001 ml 

9,989 ml 

Autoclavar a 1 atmosfera, 120°C, por 20 

minutos. Estocar a 4°C. 

3.6. ObtenCRo de protoplastoa de Aspergjllus njdulans 

Filtrar o micélio em filtro de Büchner, em 

bomba de vácuo, e lavar com vários volumes de solucao de 

KCl. 

Preparar o sistema de lise em tubo com 

tampa, de tamanho adequado: o micélio filtrado, SOlUÇa0 de 

KCI na proporção de 20 ul/ mg do micélio úmido e enzimas 

liticas na proporção de 1% do peso do micélio úmido (50% 

Novozvm 234 + 50% Celulase Onozuka) . 

Incubar a 20°C, com agitação (120 rpm), por 

cerca de 1:30 h. 

Coletar uma ~ostra e observar a protoplas-

tizaçao em lâmina, ao microscópio. 

Centrifugar ligeiramente (30 segundos, a 

2000 rpm). Filtrar o sobrenadante em seringa com la de 

vidro. 
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Centrifugar a 4000 rpm por 5 minutos. 

Descartar o sobrenadante e ressuspender 

completamente o precipitado em 10 ml de soluça0 de KCI, 

com muita delicadeza, usando pipeta Pasteur. 

Centrifugar a 4000 rpm por 5 minutos. 

Descartar o sobrenadante e ressuspender 

completamente o precipitado em 10 ml de soluCâo de KCI, 

com muita delicadeza, usando pipeta Pasteur. 

Centrifugar a 4000 rpm por 5 minutos. 

Descartar o sobrenadante e ressuspender 

completamente o precipitado em 10 ml de soluc&o de KCI com 

muita delicadeza, usando pipeta Pasteur. Coletar uma amos

tra para contagem dos protoplastos. 

Centrifugar a 4000 rpm por 5 minutos. 

Descartar o sobrenadante e ressuspender completamente o 

precipitado em volume adequado de solucao de KCI. 

3.7 Preparo de amostras de DNA para eletroforese em campo 

pulsado (Brody et aI., 1991. Modificado) 

Obter protoplastos. 

Após a última lavagem com a soluCão de KCI, 

ressuspender em solucão de KCI de modo a obter uma concen

tracão de 3 a 4 x 108 protoplastos por ml. 

Manter a suspensao a 42o C, em banho-maria. 

Preparar igual volume de solucao de agarose 

LGT 1,4% em solucão de KCI. Ferver para dissolver comple-
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tamente a agarose. Deixar esfriar até 42°C. Manter em 

banho-maria. 

Misturar iguais volumes das duas soluções. 

Com pipeta Pasteur homogemeizar a solução resultante, 

sempre em banho-maria. 

Com pipeta Pasteur ou micropipetador auto

mático com ponteira descartável para 1 ml cortada na pon

ta, colocar em molde próprio para preparo dos plugs e 

deixar gelificar na geladeira por 10 minutos. 

Abrir o molde e retirar os bloquinhoB de 

gelo Imergi-Ios cuidadosamente em vários volumes de tampao 

NDS, com 1% de proteinase K (enzima proteolitica obtida de 

Tritirachium album). Manter a 50°C por 18 horas. 

Descartar o tampão NDS. Adicionar vários 

volumes de solução de EDTA (50 mM, pH 8,00) e manter a 

50°C por 30 minutos. 

Substituir a solução de EDTA e manter a 

temperatura ambiente por 30 minutos. 

Substituir a soluç~o de EDTA e manter a 

temperatura ambiente por 30 minutos. 

Descartar a solução de EDTA e estocar OB 

bloquinhos a 4°C em solução de EDTA (50 mM, pH 8,0). 

3.8 Cruzamento de linhagens de Aspergl11us nidulanB 

(via aexuada) 

Inocular placas de Petri contendo meio para 
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Aspergillus (com os nutrientes necessários a cada linha

gem), colocando um ou dois cristais de sílica do estoque 

das linhagens. 

Após 5 dias de crescimento. coletar com 

alca de platina quantidades iguais de micélio de cada 

linhagem e inocular um tubo de ensaio contendo meio minimo 

mais 2% de meio completo. 

Incubar a 37°C por 3 dias. 

Retirar com alca de platina a película que 

se forma na superficie do meio de cultura e transferir 

para placa de Petri contendo meio mínimo. 

Vedar a placa com fita adesiva de forma a 

impedir a entrada de ar. 

Incubar a 37°C por 7 dias. 

Abrir a placa sob estereoscópio e coletar 

com fio de platina um cleistotécio. Rolar o cleitotécio em 

ágar-água para eliminar restos de micélio aderidos na 

superfície. 

Com o fio de platina colocar o cleistotécio 

em tubo de ensaio contendo soluCSo de Tween e delicadamen

to comprimi-lo contra a parede do tubo de forma a liberar 

os esporos na SOlUÇa0. 

Agitar bem e inocular 2 uI em placa de 

Petri com meio completo. Espalhar a soluça0 de esporos com 

auxilio de alca de Drigalski. 

Incubar a 37°C por 2 dias. Com fio de pla-
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tina coletar material de 26 diferentes colônias e inocu

lar, com auxilio de gabarito, em placa de Petri contendo 

meio completo, produzindo assim uma placa mestra. 

Incubar a 37°C por 2 a 3 dias. Com auxilio 

de replicador de placa mestra inocular placas de Petri com 

meio seletivo. 

Incubar a 37°C por 2 a 3 dias. Analisar as 

placas observando o desenvolvimento de cada colônia nos 

diversos meios de cultura testados. 

Coletar material das colônias de interesse 

e inocular placas de Petri com meio seletivo adequado. 

3.9 Extra080 de plasmídioB de E. co11 (Kit Qiagen) 

Com alca de platina coletar bactérias do 

estoque em glicerol e inocular por estrias uma placa de 

Petri com meio de cultura para bactérias LBA mais ampici

lina. 

Incubar a 37°C por doze horas. 

Com alca de platina, coletar uma colônia 

isolada e inocular um tubo de ensaio contendo 5 ml de LE 

mais ampicilina. 

Incubar a 37°C sob asitac&o, 120 rpm, por 

doze horas. 

Dividir a cultura obtida para 

frascos Erlenmeyer de 250 ml contendo 50 ml 

ampicilina. 

inocular 2 

de LB mais 

, 



doze horas. 
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Incubar a 37°C sob agi taCa0, 120 rpm, por 

Centrifugar a 4°C, 6000 g, por 10 minutos. 

Descartar o sobrenadante e ressuspender o 

precipitado de bactérias em 4 ml de tampão Pl. Os tubos da 

centrifuga devem ser mantidos em recipiente com gelo. 

Adicionar 4 ml do tampao P2, misturar deli

cadamente e incubar a temperatura ambiente por 5 minutos. 

Adicionar 4 ml do tampão P3 e misturar 

imediatamente mas delicadamente. Remover o sobrenadante 

prontamente. 

Centrifugar sobrenadante novamente a 4°C, 

15000 g, por 10 minutos, para obter um lisado claro, livre 

de partículas. 

Equilibrar uma coluna Qiagen (tip-l00) com 

3 ml do tampSQ de equilibrio. Deixar drenar por gravidade. 

Aplicar na coluna o sobrenadante da última 

centrifugacão. Deixar drenar por gravidade. 

Lavar a coluna com 10 ml do tampão de lava

gem. Deixar drenar por gravidade. 

Eluir o DNA plasmidial com 5 ml do tampão 

de eluicão. Deixar drenar por gravidade e coletar o eluido 

em tubo esterilizado. 

Precipitar o DNA com 2 volumes de isopropa

nol previamente equilibrado a temperatura ambiente. 

Centrifugar a temperatura ambiente ou 4°C, 
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15000 g, por 30 minutos. 

Lavar o DNA com etanol 70%. Secar ao ar por 

15 minutos e redissolver em um volume adequado de tampao 

TE. 

3.10 Transformacão de bactérias com plaamidios 

Com alca de platina coletar bactérias do 

estoque e inocular por estrias uma placa de Petri contendo 

meio de cultura para bactérias LBA. 

Incubar a 37°C por doze horas. 

Com alca de platina, coletar uma colônia 

isolada e inocular um tubo de ensaio contendo 5 ml de LB. 

Incubar a 37°C sob agita C8o , 120 rpm, por 

doze horas. 

Dividir a cultura obtida para inocular 2 

frascos Erlenmeyer de 250 ml contendo 50 ml de LB. 

Acompanhar o desenvolvimento da cultura até 

atingir até atingir uma densidade de 4 x 107 células por 

ml. O acompanhamento é feito tirando~se amostras da cultu

ra e medindo a densidade ótica em espectrofotômetro. A 

densidade adequada é ODaaa = 0,4. 

Deixar as culturas no gelo por 10 a 20 

minutos. 

Centrifugar a 4o C. 3000 rpm, por 10 minu-

tos. 

Descartar o sobrenadante e ressuspender as 
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células delicadamente em 25 ml de soluça0 de CaC12 res

friada. 

Centrifugar a 4°C, 3000 rpm, por 10 minu-

tos. 

Descartar o sobrenadante e ressuspender as 

células delicadamente em 25 ml de soluça0 de CaC12 res

friada. 

Centrifugar a 4°C, 3000 rpm, por 10 minu-

tos. 

Descartar o sobrenadante e ressuspender as 

células delicadamente em 2,5 ml de soluc~o de CaC12 res

friada. 

Manter os tubos no gelo por uma hora. 

Pipetar 100 uI da solução com as bactérias 

e colocar num tubo de microcentrífuga. Adicionar 50 ng de 

plasmídios. 

las a -20°C. 

três minutos. 

Manter os tubos no gelo por uma hora. 

Guardar o restante da soluC~o com as célu-

Colocar os tubos em banho-maria a 42°C por 

Adicionar 1 ml de meio de cultura para 

bactérias LE pré-aquecido e incubar a 37°C por uma hora. 

Inocular 2 placas de Petri contendo LBA 

mais ampicilina, com 25 uI e 100 uI da suspensao de bacté

rias. 
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Incubar a 370 C por 12 horas. 

Para efeito de controle, repetir os últimos 

6 passos, excetuando a adiçao de plasmídios. Nestas placas 

não deve haver desenvolvimento de colônias das bactérias 

nSo transformadas. 

3.11 Transferência de DNA de seI de agaroae para mem

brana de náilon 

Após eletroforese, transferir o seI para um 

recipiente de vidro e cortar as áreas nao utilizadas com 

uma lâmina. Cortar o canto inferior esquerdo para servir 

de referência de posiC&o nas etapas seguintes. 

Se os fragmentos de DNA de interesse forem 

maiores que 15 kb, fazer uma depurinizacao, tratando o gel 

com vários volumes de solucão para depurinizacão por 10 

minutos sob leve agitação. 

Descartar a solucão para depurinizacão e 

enxaguar brevemente em água deionizada. 

Descartar a água e imergir o seI em vários 

volumes de soluCão para desnaturacão. Manter sob leve agi

tação por 45 minutos. 

Descartar a soluCão para desnaturação e 

enxaguar brevemente com água deionizada. 

Descartar a água e imergir o gel em vários 

volumes de solucao para neutralizacão. Manter sob leve 

agitac~ por 30 minutos. 



Substituir a 

usada por vários volumes de 

agitação por mais 15 minutos. 
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solucao para neutralizacão 

solução nova. Manter sob leve 

Enquanto o gel estiver na solução para 

náilon da seguinte neutralização, preparar 

maneira: 

a membrana de 

Usando uma lâmina nova, cortar um pedaço da 

membrana cerca de 1 mm maior que o gel em todos os lados. 

Cortar um dos cantos na mesma posicao do corte de referên

cia feito no sei. Usar luvas para manusear a membrana. 

Colocar a membrana cortada flutuando numa 

superficie de água deionizada até umedecer completamente 

com a água passando pela membrana de baixo para cima. 

Imergir a membrana em soluÇa0 SSC 20X por 

pelo menos 5 minutos. 

Remover o gel da solução para neutraliza

ção. Virá-lo de forma que a face superior fique voltada 

para baixo. Colocar o sei invertido sobre o suporte de 

modo que fique centrado nos papéis de filtro. Assegurar-se 

de que não fiquem bolhas de ar entre o papel e o gelo 

Cobrir a superfície do suporte nao ocupada 

pelo sei com filme de PVC ou outro material impermeável de 

modo a vedar a passagem do tampão de transferência direta

mente da cuba para o papel toalha. 

Colocar a membrana em cima do sei de forma 

que os cantos cortados fiquem alinhados. Não mover a mem-
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brana depois de colocada sobre o gelo Assegurar-se de que 

não fiquem bolhas entre a membrana e o seI. 

Umedecer duas folhas de papel de filtro 

cortadas exatamente do tamanho do seI em solucao SSC 20X e 

colocá-los sobre a membrana. Assegurar-se de que nao fi

quem bolhas entre a membrana e o papel de filtro. 

Cortar papel toalha em folhas liseiramente 

menores que o seI. Empilhar o papel toalha (5 a 8 em de 

altura) sobre o papel de filtro. 

Colocar uma placa de vidro sobre o conjunto 

e sobre o vidro um peso de cerca de 500 g. 

Deixar a transferência processar-se por 

cerca de 24 horas. Cuidar para que haja sempre papel toa

lha seco. Caso seja necessário, substituir o papel umede

cido. 

Remover o papel toalha e o papel de filtro 

de cima da membrana. Virar o gel e a membrana e colocar 

sobre uma folha de papel de filtro seca, o gel por cima. 

Marcar na membrana, através do gel, com um 

lápis ou caneta esferográfica a posicao das canaletas. 

Imergir a membrana em soluCão SSC 2X por 5 

minutos para remover fragmentos de seI que tenham ficado 

aderidos à membrana. 

Corar o gel com solucao de brometo de eti

deo (diluida) para controlar a eficiência da transferên

cia. 
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Remover a membrana do tamP80 e deixar o 

excesso de liquido escorrer. Deixar secar sobre papel de 

filtro por pelo menos 30 minutos a temperatura ambiente. 

Fixar o DNA na membrana expondo-a a uma 

fonte de luz ultravioleta pelo tempo adequado. 

Guardar a membrana envolvida em pelicula de 

PVC ou papel aluminio. protegida de luz. 

3.12 Separacao de cromossomos de AspergilluB nidulans 

por eletroforese em seI de asarose em campo pul 

gado (BRODY & CARBON. 1989). 

Preparar 2 1 de tampao de corrida. diluindo 

tampão TBE 5X do estoque em água Milli Q (10% de tampão). 

Colocar em geladeira para resfriar. 

Ferver 0,8 g de agarose em 100 ml do mesmo 

tampão TBE 0.5 X preparado para a corrida. Assegurar-se de 

que todos os cristais de agarose sejam dissolvidos. 

Após refriamento parcial. a temperatura 

ambiente, despejar a soluC~o de agarose ainda liquida, em 

molde com pente próprio. Manter cerca de 1 ml da solucão 

na fase liquida. em estufa a 50o C. 

Aguardar a gelificacão a temperatura am

biente, por cerca de 30 minutos. Retirar o pente. 

Despejar os bloquinhos com as amostras em 

placa de Petri esterilizada. Com espátula esterilizada 

cortar fatias dos bloquinhos de colocá-las nas canaletas 
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do gelo 

Com pipeta, vedar as canaletas com agarose. 

Despejar o tampao de corrida resfriado na 

cuba de eletroforese. Ligar o sistema de circulacão e 

refrigeracao. Ajustar a temperatura para 110C. 

Colocar o gel no lugar apropriado na cuba. 

Fechar a tampa e fazer a prosramacão da corrida, com os 

seguintes parâmetros: 48 volts, 3000 segundos de pulso, 73 

horas; 2700 segundos, 18 horas e 2200 segundos 73 horas. 

Terminada a corrida, retirar o gel da cuba 

e corá-lo em solucao de brometo de etideo (diluida) por 30 

minutoB. 

Lavar em água deionizada por 30 minutos. 

Fotografar em transilumidador com luz ultravioleta. 

3.13 Estoque de Aspergillus nidulans em Bilio& 

Inocular placa de Petri contendo o meio 

para Aspergillus adequado para a linhagem. 

Incubar a 38°C por 5 a 7 dias. 

Esterilizar tubos com tampa semi-rosqueada 

com cerca de 2 cms de silica branca, a 150°C, por 5 horas. 

Deixar esfriar. 

Preparar solucao 5 a 10% de leite em pó 

desnatado (Molico) em água destilada. Esterilizar em banho 

maria por 20 minutos. Deixar esfriar. 

Raspar com espátula todo material material 
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crescido na placa e dissolver em 3 ml da soluça0 de leite 

em pó. 

Despejar cerca de 500 uI da solução em cada 

tubo com silica. Agitar bem. Neste passo os tubos devem 

ser mantidos no selo. 

Estocar a 4°C. 

3.14 Estoque de bactérias em s1icerol 

Com alça de platina coletar bactérias do 

estoque e inocular por estrias uma placa de Petri contendo 

meio de cultura para bactérias LBA (complementado com os 

nutrientes adequados, se necessário) 

Incubar a 37°C por doze horas. 

Com alça de platina, coletar uma colônia 

isolada e inocular um tubo de ensaio contendo 5 ml de LB 

(complementado, se necessário). 

Incubar a 37°C sob asitaçao, 120 rpm, por 

doze horas. 

Pipetar aliquotas de 1 ml da cultura para 

tubos de microcentrifuga. Acrescentar 0,5 ml de solução de 

slicerol. 

Conservar a -20°C ou - 70°C. 

3.15 Hibridacao de sondas de p1aamidios com DNA fixado 

em membrana de náilon 

Mergulhar a membrana em solução para pré-
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hibridacão. Incubar a 60°C por 5 horas ou mais. 

Transferir a membrana para um saco plástico 

contendo solucao para hibridacão (0,2 ml de solucão/cm2 de 

membrana). Adicionar a sonda purificada. 

Incubar a 60° e sob agitacao por 12 a 15 

horas. 

Retirar a membrana do saco plástico e mer

gulhar em vários volumes da solucao para lavagem 1 por 10 

minutos a temperatura ambiente, sob leve agitacão. 

Substituir a solucao usada por nova e man

ter por 10 minutos a temperatura ambiente, sob leve agi

tac~o. 

Substituir a soluCão usada por nova e man

ter por 10 minutos a 60°C, sob leve agitacão. 

Repetir o passo anterior. 

Substituir a soluc~o usada por vários volu

mes da solucão para lavagem 2 e manter por 20 minutos a 

60°C, sob leve agitacão. 

Repetir o passo anterior. 

Retirar a membrana da solucão, escorrer o 

excesso e envolver a membrana em filme de PVC. 

Em câmara escura, colocar em uma cassete 

para autoradiografia, com telas intensificadoras, um filme 

cortado na mesma posiçâo do corte de referência da membra

na. Sobre o filme colocar a membrana. Fechar a cassete e 

deixar a exposiCâo do filme a -800C pelo tempo adequado 
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(dois a dez dias). 

Em câmara escura retirar o filme da casse

te. Imergir em soluça0 para revelação (recomendada para o 

tipo de filme usado) por 3 minutos. 

Retirar o filme da soluCão para revelação e 

imergir em água por 1 minuto. 

Retirar o filme da água e imergir em solu

ça0 fixadora (recomendada para o tipo de filme usado) por 

5 minutos. 

Retirar o filme da solução fixadora e imer

gir em água por um minuto. 

Retirar o filme da água e deixar secar. 

3.16 Marcação de Banda de DNA ("rendam priming") 

Pipetar cerca de 35 ul de uma SOlUça0 30 

mg/ml dos plasmídios que serão marcados, já dessaliniza

dos, para um tubo de microcentrífuga. 

Ferver os plasmídios em banho-maria por 

cinco minutos. 

Retirar o tubo da água e imediatamente 

colocar no gelo. Deixar resfriar por cinco minutos. 

Pipetar 33 ul da SOlUÇa0 de plasmidios para 

um tubo contendo 17 ul de solução de marcação. Incubar a 

37°C por uma hora. 

Adicionar 5 ul de soluça0 de EDTA (0,2 M pH 

8,0) para estancar a reação. 
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Adicionar 50 uI de água bidestilada e fer

ver em banho-maria por 5 minutos. 

3.17 Purificaoao de Banda de DNA marcada, por cromato

grafia de seI filtrante (Coluna de SEFADEX) 

Despejar um volume adequado de esferas de 

agarose secas (SEFADEX) em frasco com excesso de volume de 

tampao TE. 

Colocar uma pequena camada de lã de vidro 

siliconizada no fundo de uma seringa descartável de volume 

adequado. 

Agitar o frasco de SEFADEX já expandido e 

logo em seguida pipetar. com pipeta Pasteur. o SEFADEX 

para a seringa até que esteja cheia. Assegurar-se de que 

nao ficaram bolhas. 

Colocar a seringa em tubo de centrifuga e 

centrifugar a 1500 rpm por 3 minutos. 

Colocar sob a seringa. dentro do tubo de 

centrifuga. um tubo de microcentrifuga sem tampa. Despejar 

na coluna 100 uI de tampão TE. Centrifugar a 1500 rpm por 

3 minutos. 

Medir o volume de TE recuperado no tubo de 

microcentrifuga. 

Repetir os dois passos anteriores até que o 

volume de TE recuperado seja 100 uI. 

Substituir o tubo de microcentrifuga por um 



117 

novo. Despejar na coluna já equilibrada a soluça0 de DNA 

marcado. 

Centrifugar a 1500 rpm por 3 minutos. 

Recuperar a sonda purificada. 

3.18 Deaaalinizacao de DNA 

Em placa de Petri esterilizada colocar 2 ml 

de tampão TE e 18 ml de H20 destilada. 

Com uma pinça colocar uma rodela de membra

na flutuando com a face brilhante voltada para cima. Usar 

membrana própria para diálise de gota, com poros de 0,02 

nm. 

Pipetar a solucao de DNA para a superficie 

da membrana. 

Deixar a dessalinização processar-se por 

cerca de 1 hora. 

Pipetar a solucão de DNA para um tubo de 

microcentrifuga. 
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4. RESULTAOOS E DISCUSSÃo 

Em maio de 1993, no laboratório de Genética 

de Microrganismos do Departamento de Genética da ESALQ, 

fez-se uma tentativa, pela primeira vez descrita na lite

ratura, de transformar conídios de Aspergillus nidulans 

por meio de biobalística (FUNGARO et.al .• 1995. Anexo 1). 

A análise genética dos possíveis transfor

mantes obtidos no processo foi feita com técnicas de gené-

tica clássica e 

campo pulsado, 

molecular, inclusive de eletroforese em 

objeto desta dissertaC80. Neste capítulo 

e discutidos os resultados da análise, são apresentados 

feita inicialmente 

1 inhagem 1St). 

para um dos transformantes estáveis (a 

A linhagem de Aspergillus nidulBns submeti

da ao processo de transformacão por biobalística foi obti

da por meio de cruzamento sexual (conforme item 3.8) entre 

a linhagem MSE e uma linhagem BrgB1;PYrG (descritas no 

item 3.1). Este cruzamento foi feito para se obter uma 

linhagem portadora da marca arSB1 (que seria usada como 

marca seletiva no processo de transformação) e de uma 

segunda marca diferente de pyrG, visto que linhagens pyrG 

apresentam crescimento residual em meio seletivo, o que 

dificulta a distinçao entre colônias pyr+ e pyr-. Foi 

escolhida, entre as linhagens resultantes do cruzamento, a 

linhagem 16 (y.à2;argB1;nid.B8) que apresenta, em relação 

aos marcadores genéticos parentais, as seguintes carac-
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teristicas fenotipicas: conidios amarelos, só se desenvol

ve em meios de cultura suplementados com arginina e ácido 

nicotinico, nao necessita de uracila, adenina, piridoxina, 

riboflavina ou tiosulfato para se desenvolver e se desen

volve em meio contendo galactose ou acetato como única 

fonte de carbono. Nao foram feitas análises complementares 

para determinar se o fenótipo ade+ se deve à presença dos 

alelos mutantes nos locos s~ladE20 e adE20 ou à presença 

do alelo selvagem no loco adE20. 

O vetor usado na transformacão foi o plas-

midio pFB39 (descrito no item 

midio pUC8, em que se inseriu 

Aspergl11us nldulans. 

3.3). Este vetor é um plas

o gene selvagem argBl de 

Conidios da linhagem 16 foram submetidos a 

bombardeamento por microparticulas de tungstênio recober

tas por plasmidios (metodologia e resultados no Anexo 1). 

Como consequência do bombardeamento, 1/106 dos conídios 

germinaram e desenvolveram colônias em meio seletivo (sem 

arginina). Em placas de controle, com conidios nao subme

tidos a bombardeamento, a frequência de germinação foi 

nula. 

Para analisar uma das linhagens, chamada 

16t, foram usados métodos da genética clássica e molecu

lar. Os resultados foram analisados em funcao dos possi

veis comportamentos do vetor (FINCHAM, 1989): considerando 

que o pFB39 não é auto-replicativo, a expectativa é de que 
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se integre ao genoma do fungo. Como a linhagem 16 contém o 

gene ar&Bl (ainda que não funcional) é possivel haver 

integração homóloga, de um único plasmidio (adição, subs

tituição ou conversão gênica) ou de múltiplas cópias em 

tandem (adicSo). g possivel, também haver integração ectó

pica, de uma ou mais cópias do plasmidio, em um ou mais 

locos no genoma nuclear, ou mitocondrial. Finalmente. a 

possibilidade do fenótipo arg+ da linhagem 16t ser resul

tado de reversão natural do gene mutante da linhagem 16 e 

não de transformação, é discutida à luz dos resultados 

obtidos, ainda que o controle negativo tenha indicado, a 

priori, a inexistência de reversão desta marca. 

A análise genética clássica consistiu de 

cruzamento sexual da linhagem 16t com a linhagem biAl; 

methGl, que é arg+. Todos os produtos deste cruzamento 

apresentaram fenótipo arg+. A análise de ligação situou o 

gene arBBl no grupo de ligação III da linhagem 16t, forte

mente ligado ao loco normal deste gene em Aspergillus 

nidulans (metodologia e resultados no Anexo 1). 

Estes resultados são esperados tanto na 

hipótese de ocorrência de transformação por integração 

homóloga de um ou mais plasmídios como na hipótese de 

ocorrência de reversão gênica. Se houvesse integração 

heteróloga, os dois ale los estariam presentes no genoma e 

nao estariam completamente ligados: o resultado esperado 

neste caso, visto que há dominância completa do gene sel-



121 

vagem sobre o mutante, seria segregaçao, com cerca de 25% 

de colônias arg- no caso de integração em sitio não ligado 

ao gene argB1, tanto em outro cromossomo como a grande 

distância genética no próprio cromossomo III. O surgimento 

de uma porcentagem de colônias arg- entre 25% e 0% seria 

esperado em caso de integraçao heteróloga em sitio par

cialmente ligado ao loco argB1 em função da ocorrência de 

permuta genética envolvendo os dois genes. Se houvesse 

integração ao DNA mitocondrial, ou replicação autônoma do 

plasmidio, as colônias não seriam estáveis através dos 

ciclos mitóticos e no cruzamento sexual. 

A análise molecular do DNA das linhagens 16 

e 16t consistiu da análise de Southern de: 1- DNA total 

integro, 2- DNA total clivado com a enzima de restriçâo 

BamHI (que cliva o plasmidio pFB39 em um único sitio) e 3-

DNA dos cromossomos separados por eletroforese em campo 

pulsado (CHEF). A sonda utilizada foi o plasmidio pUC8 

(descrito no item 3.3). Como n&o há homologia entre as se

quências do pUC8 com AspergilluB nidulans, os sinais reve

lados em autoradiografia indicam a presença do DNA bacte

riano, contido no vetor de transformação pFB39. 

No caso do DNA total não clivado constatou

se sinal de hibridação da sonda com DNA de alto peso mole

cular da linhagem 16t e nenhum sinal para a linhagem 16 

(metodologia e resultados no Anexo 1). 

Estes resultados sao coerentes com a hipó-
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tese de ocorrência de transformacao com integracão homólo

ga e/ou heteróloga de um ou mais plasmídios ao genoma 

nuclear do fungo e n&o ao DNA mitocondrial. Não se espera 

sinal de hibridacão na hipótese de ocorrência de reversão 

ou conversa0 gênica. 

No caso do DNA total clivado com a enzima 

BamHI. observou-se sinal de hibridacao formando uma única 

banda. na altura dos fragmentos com 7,760 kb (metodologia 

e resultados no Anexo 1). 

Estes resultados sugerem a ocorrência de 

transformacao com intesracão homóloga e/ou heteróloga de 

um único plasmidio ao genoma do fungo. A enzima BamHI 

cliva o plamidio integrado no interior do gene arBB1, 

originando dois fragmentos compostos por sequências plas

midiais e sequências de DNA do fungo existentes entre o 

local de integracao e os sítios de restricão mais próxi

mos, a montante e a jusante do local de integracão. O 

fragmento que não contém DNA bacteriano do pFB39 e portan

to não apresenta homologia com a sonda (pUC8), não será 

evidenciado na autoradiografia (Figura 4.1). No caso de 

integrac&o de dois ou mais plasmidios em tandem, o padrão 

de bandas esperado seria: uma banda na altura de fragmen

tos com o tamanho do plasmídio (6 kb) e outra banda com 

tamanho nao previsível, maior que 6 kb. Não se espera 

sinal de hidridac~o na hipótese de reversão gênica (Figura 

4.1). 
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No caso do DNA dos cromossomos separados 

por eletroforese em campo pulsado, vemos os resultados nas 

Figuras 4.1a e 4.1b. A Figura 4.1a mostra os cromossomos 

das linhagens 16t (1) e 16 (2) separados por eletroforese 

em campo pulsado, em gel de agarose, corados com brometo 

de etidio e visualizados em transiluminador de luz ultra 

violeta (metodologia descrita nos ítens 3.6, 3.7 e 3.12). 

Os oito cromossomos de Aspergillus nidulans 

são separados por este método em seis bandas, sendo que os 

cromossomos lI! e VI migram juntos formando uma banda 

dupla do mesmo modo que os cromossomos 11 e V (BRODY & 

CARBON, 1989). O peso molecular e a posiCão dos cromos

somos estão assinalados na figura. 

Na figura 4.1b a autoradiografia revela o 

sinal de hibridacao da sonda pUC8 com DNA dos cromossomos 

separados e transferidos para membrana de náilon (conforme 

metodologia descrita nos ítens 3.11, 3.15 e 3.16). Não se 

observa sinal em nenhum dos cromossomos da linhagem 16 

(2). Na linhagem 16t (1) há sinal apenas na banda que 

agrupa dos cromossomos 111 e VI e na canaleta, onde fica 

detida grande quantidade de DNA de todos os cromossomos. 

Estes resultados indicam a ocorrência de 

transformacao, com integracão homóloga e/ou heteróloga de 

um ou mais plasmídios pFB39 ao cromossomo 111 e/ou VI do 

fungo. Nao se espera sinal de hibridacão na hipótese de 

reversão ou conversão gênica. 
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2 1 2 
Mb 

- 3-5 

Figura 4.1 (a) Separaç~o' de DNA cromossômico intacto de 
Aspergillus :t2idula:t2s por eletroforese em campo pulsado em 
gel de agarose. (b) Análise de hibridação com pUCB marcado 
com 32P. Nas canaletas (1), DNA da linhagem 16t e nas 
canaletas (2), DNA da linhagem 16. Os grupos de ligação de 
Aspergillus :t2idulans estão indicados à esquerda. O número 
à direita corresponde ao tamanho dos cromossomos 111 e VI, 
em megabases. 



125 

O tipo de evento coerente com todos os 

resultados é a integracao homóloga aditiva de um único 

plasmidio. Nenhum dos métodos, individualmente, é sufi

cientemente indicativo desta interpretacao e todos contri

buiram para o detalhamento da análise e para corroborar 

esta conclusão final. 

6. CONCLUSÕES 

o uso de eletroforese em campo pulsado, é 

mais uma ferramenta de grande utilidade nos laboratórios 

voltados para o estudo genético de Aspergillus nidulans e 

outros microrganismos. 

A obtencão do cariótipo eletroforético de 

linhagens de interesse, através da separação física dos 

cromossomos em gel de agarose, fornece informações novas 

para o 

outros 

pesquisador e confirma informacões obtidas 

métodos de análise genética, enriquecendo 

conclusões. 

por 

suas 
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Abstract 

This paper describes transformation of intact conidia of Aspergillus nidulans, auxotrophic for arginine, by using the 
biolistic processo The plasmid employed was pFB39, carrying the argB gene. The transformation frequency obtained was 81 
transformants/ f.tg of DNA. Classical genetics and molecular analysis were conducted to analyse transformants and to 
determine in which chromosome integration took place. 

Keywords: Aspergillus nidulans; FungaI transformation; Biolistic gene transfer; Conidial transformation 

1. Introductiou 

Development of efficient technologies for intro
ducing and expressing foreign genes in cells are 
imperative for basic studies of gene regulation and 
practical utilisation of transfected organisms. Over 
the last years, the biolistic technology has been 
extensively utilised to introduce and express desir
able traits in microbial, plant and animal cells [1-5]. 
In filamentous fungi particle bombardment has been 

• Corresponding author. 

used to transform Neurospora crassa [6], Phytoph
thora spp [7], Trichoderma harzianum and Glioca
dium virens [8]. 

The filamentous fungus Aspergillus nidulans is 
particularly suited for the study of events involved in 
gene expression and regulation, due to the existence 
and extensive characterisation of both sexual and 
parasexual cycles [9,10). Although protoplasts iso
lated from A. nidulans mycelium have been trans
formed by PEG-DNA uptake, their multinucleate 
condition can lead to the undesirable formation of 
heterokaryons. In this report, we demonstrate the 
utilisation of biolistics, as a simple and efficient 
process to achieve transformation of conidia of A. 

0378-1097/95/$09.50 © 1995 Federation of European Microbiological Societies. Ali rights reserved 
SSDI 0378-1097(94)00512-5 
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nidulans. The successful recovery of stable transfor
mants was demonstrated by elassical and molecular 
genetic approaches. 

2. Materiais and methods 

2.1. Plasmid and Aspergillus strains 

Strain yA2;argB1;nicB8 (yellow conidiospores, 
arginine and nicotinic acid requirements) was used 
as recipient in transformation experiments. Strain 
biA1;methG1 (biotin and methionine requirements) 
was used in genetic crosses. The plasmid pFB 39, 
used for transformation, was kindly provided by DI. 
C. Scazzocchio. It is a pUC8-based plasmid carrying 
the argB gene from A. nidulans encoding ornithine 
carbamoyl transferase. The plasmid pUC8 was used 
as probe. 

2.2. Growtlz medium 

The minimal medium (MM) used for A. nidulans 
was as described by Pontecorvo et a!. [9]. MM 
contained per litre of deionized water: 10 g glucose, 
6.0 g NaN03 , 0.5 g KCI, 0.5 g MgS04 , 7H 20, 1.5 g 
KH 2 P04 and 1 mg each of FeS04 , ZnCl 2 and 
CuS04 • Before autoelaving, the pH was adjusted to 
6.8 with NaOH. If appropriate, MM was solidified 
with 1.5% Difco agar. 

2.3. Preparation of cells and microprojectiles for 
bombardment, and biolistic transformation protocol 

Approximately 5.5 X 107 conidia of the yA2; 
argB1;nicB8 A. nidulans strain were placed on Petri 
dishes containing minimal medium [9] supplemented 
with 10 JLM nicotinic acid and 1.0 M sorbitol. The 
cells were slowly dried onto the surface of the 
medium before bombardment. The preparation of 
micropartieles was conducted essentially as previ
ously described [5]. Basically, tungsten microparti
eles (0.5 JLg average diameter, M5, Sylvania Inc.) 
were coated with the plasmid DNA pFB39 by mix
ing sequentially into an Eppendorf tube: 50 JLI mi
croparticles (60 mg ml- 1 stock solution in 50% 
g1yceroI), 5 JLI of DNA (1.0 JLg JLI- 1

), 50 JLI CaCl 2 

(2.5 M), 20 JLI spermidine fiee-base (0.1 M). After a 
10 min incubation, the DNA-coated microparticles 
were centrifuged at 15000 X g and the supernatant 
was removed. The pellet was washed with 150 JLI of 
70% ethanol and with 100% absolute ethanol, re
spectively. The final pellet was re-suspended in 24 
JLI of absolute ethanol and sonicated for 2 s, and 
used immediately. Aliquots of 3 JLI of this sample 
were spread onto the carrier membrane (Kapton, 2 
mil, DuPont) and allowed to evaporate in a dessica
tor, under 30% relative humidity for 10 mino Each 
carrier membrane contained 0.5 mg microparticles 
and 0.8 JLg plasmid DNA. The relative humidity in 
the biolistic lab was 50%, the gap distance from the 
shock wave generator and the carrier membrane was 
1 cm, the carrier membrane flying distance to the 
stopping screen was 13 mm and the vacuum in the 
chamber was 27 inches of Hg in all experiments. The 
Petri dishes containing the conidia were positioned 
80 mm below the DNA-coated micropartieles launch 
position, and bombarded using pressures of 1300 psi. 
Immediately afier the bombardment, the plates were 
incubated at 37°C for 2-3 days. The frequency of 
transformation was based on six replicates. 

2.4. Sexual crosses 

Sexual crosses between transformed and biA1; 
metlzG1 strains were set up on minimal medium 
using standard techniques [9]. The progeny derived 
from selfed and hybrid eleistothecia was analysed for 
the proportions of the argB+ and argB- pheno
types by plating in MM supplemented with 10 mM 
arginine, 10 JLM nicotinic acid, 0.4 mM methionine 
and 20 JLM biotin and also in the same medium free 
of arginine. 

2.5. Isolation and manipulation of DNA 

DNA was extracted fiom mycelia of transformed 
and non-transformed strains by the method of Raeder 
and Broda [11]. The strains were grown in shaken 
culture for 24 h at 37°C in MM containing nicotinic 
acid with or without arginine (10 mM). 

Standard procedures for restriction endonuelease 
digestion, agarose gel electrophoresis and Southern 
blotting were carried out as described by Sambrook 
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et aI. [12]. Approximately 3 J,Lg of total genomic 
DNA was electrophoresed in each track. a 32 P-dCTP 
probes of plasmid pUC8 were prepared by random 
priming (Biolabs random priming kit). Hybridization 
was performed according to the manufacturer's in
struction. Nylon filters were exposed to a Kodak film 
at -70°C. 

2.6. Eletrophoretic karyotype 

The electrophoretic karyotypes of transformed and 
non-transformed strains were analysed with 
contour-clampedhomogeneous electric field (CHEF) 
electrophoresis according to Brody and Carbon [13], 
slightly modified. 109 conidia were inoculated in 
100 ml of MM containing nicotinic acid and supple
mented or not with arginine. The culture was incu
bated at 37°C for 15 h with vigorous shaking. 
Mycelial cells were harvested by filtration and rinsed 
briefly with 0.6 M KCI. The mycelia (800 mg) were 
suspended in 20 ml of a enzymatic solution contain
ing 5% Novozym 234 (Novo Industri, AIS) and 5% 
Cellulase RIO Onozuka prepared in 0.6 M KCI. The 
cells were made into protoplasts by incubation for 
1-2 h at 30°C with gentle swirling. The suspension 
was centrifuged at 160 X g for 30 s and then filtered 
through glass wooI. The protoplasts were then pel
leted at 250 g for 10 min and washed twice with 10 
ml of 0.6 M KCI. The pellet was re-suspended in 0.6 
M KCI such that the concentration of protoplasts was 
4 X 108 per mI. The suspension was then incubated 
at 42°C. An equal volume of 1.4% agarose (Sigma 
A4018), prepared in 0.6 M KCI and precooled was 
added. The agarose-protoplast mixture was poured 
into a plug mold (2 X 10 X 20 mm). and solidified on 
ice for 10 mino The agarose plugs were immersed in 
NDS buffer (0.5 M EDTA, pH 8.0, 10 mM Tris-HCI, 
pH 7.5, 1% sodium N-Iauroylsarcosinate) containing 
proteinase K (1 mg ml- 1

) at 50°C for 24 h. The 
plugs were then washed three times in 50 mM 
EDTA (pH 8.0). Quarters of the agarose plugs were 
inserted into the gel (0.8% agarose Sigma A2929, 
0.5 X TBE) wells and sealed with agarose. Gel was 
electrophoresed at 11°C in 0.5 X TBE at 48 V with 
three pulse intervals of 50, 45 and 37 min at 73, 18 
and 73 h, respectively. The gel was stained in ethid
ium bromide. Southern blotting and hybridization 
procedures were performed as described previously. 

3. Results and discussion 

It was demonstrated that conidia of A. nidulans 
can be efficiently transformed using the biolistic 
processo Transformants were recovered at a fre
quency of 81 ± 48 J,Lg-l DNA, or 10-6 expressed 
as the number of transformants over the total number 
of conidia on the bombarded plate. This value repre
sents an original and preliminary result on transfor
mation of A. nidulans conidia by the biolistic pro
cesso Several physical and biological variables such 
as the microprojectile's size, and osmotic composi
tion of the medium and cell density, were described 
to modulate the efficiency of the process in plants 
and microorganisms [6,8] and could be assayed to 
improve the method used in this work. Six percent of 
transformants showed immediate vigorous growth 
while 94% showed reduced initial growth. Among 
the large colonies, one was selected for classical and 
molecular analysis. To demonstrate the association 
of the argB+ phenotype with transforming DNA, 
undigested and digested genomic DNA of trans
formed and non-transformed strains were analysed 
(Fig. 1). The DNA from the transformant hybridized 
to labelled pUC8, whereas the DNA of the recipient 

1 2 3 4 
. kb 

Fig. 1. Southern transfers of undigested and BamHI-digested 
DNA from transformed (Janes 1 and 4, respectively) and non
transformed (Janes 2 and 3, respectively) strains of A. nidulalls 
probed with 32P-labelled pUC8. Molecular masses are indicated 
on the right. 
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strain showed no hybridization with the vector. With 
undigested DNA hybridization occurred only with 
high molecular mass DNA, suggesting that transfor
mation took place through integration of plasmid 
DNA into the genome. Total DNA of the trans
formed strain digested with BamHI showed a single 
band hybridized to the plasmid probe. 

This transformant was meiotically and mitotically 
stable. When conidia were subcultured on non-selec
tive media, no loss of the argB+ phenotype was 
observed after four successive transfers. To study 
meiotic stability, two selfed cleistothecia were anal
ysed and over 400 segregants were screened. AlI 
segregants were of the argB+ phenotype. 

Plasmids can integrate into genome at both ho
mologous and heterologous sites. Timberlake [14] 
defines homologous sites as those with known iden
tity between plasmid and genomic DNA sequences. 
In some cases, transformation of a mutant strain 
leads to no detectable changes in the genome due to 
the replacement of mutant allele by the wild"type 
without plasmid integration. This situation presum-
ably arises from simple gene conversion or double 
crossover events. It was not the case in the present 
study, as shown by Southern blotting (Fig. 1). Sim-

a b 

Mb 

-3.5 

Fig. 2. Separation of A. nidulans intact chromosomal DNA on a 
CHEF gel (a) and analysis of hybridization with 32P-labelled 
pUC8 (b) of transformed (Iane 1) and untransformed (Iane 2) 
strains. The linkage groups of A. nidulans are indicated on the 
lef!. The number on the right corresponds to the size of chromo
somes III and VI in megabases. 

pIe homologous recombination events involving 
plasmid DNA and the genome willlead to formation 
of directly repeated sequences separated by plasmid 
DNA sequences. The transformants with heterolo
gous integration have no sequence modifications in 
the vicinity of the resident allele. The plasmid vector 
integrates elsewhere in the genome and the site of 
integration varies from one transformant to another. 
This is attributed to a single crossover between the 
plasmid and various non-homologous chromosome 
sites. 

If the copy of the gene derived from the transfor
mation event is stable through meiosis, homologous 
and heterólogous integration can be distinguished by 
classical genetic methods. When an argB+ gene is 
integrated in a position unlinked to the normal site of 
the gene in chromosome I1I, one would predict that, 
in crosses to the wild-type, around 25% of the 
progeny should be argB -. On the other hand, if the 
argB+ gene integrates tightly linked with the resi
dent argB locus, 100% argB+ progeny would be 
expected. A sexual cross involving the transformant 
and the biA1;methG1 strain was carried out and 234 
segregants were analysed. AlI the segregants were 
argB + in phenotype, suggesting that the plasmid 
integration occurred at or very near to the resident 
argB locus in the chromosome m. The high meiotic 
stability of this transformant is unusual since trans
formants resulting from homologous integration are 
frequently unstable through the sexual cycle [14]. 

Pulsed-field gel electrophoresis technology has 
been used to resolve the genomes of several organ
isms into defined chromosomal bands. A. nidulans 
possesses a haploid complement of eight genetic 
linkage groups. Using contour-clamped homoge
neous electric field (CHEF) electrophoresis Brody 
and Carbon [13] resolved the genome of A. nidulans 
into six chromosomal bands, with two bands migrat
ing as doublets. In order of decreasing size the 
chromosomes are: VIII (5.0 Mb), VII (4.5 Mb), 11 
(4.2 Mb), I and V (3.8 Mb), m and VI (3.5 Mb), and 
IV (2.9 Mb). Intact chromosomal DNA from trans
formed and non-transformed strains is shown in Fig. 
2a. Hybridization analysis using labelled pUC8 
probes assigned the transforming sequences to the 
3.5 Mb double band (Fig. 2b), containing linkage 
groups III and VI. This finding agrees with classical 
genetic analysis showing that plasmid integration is 
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tightly linked with the resident argE locus in chro
mosome III. 
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