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RESUMO 

Ü presente trabalho roi desenvolvido com o 

objetivo de ampliar o conhecimento sobre a variabilidade 

genética natural existente em espécies do tungo Trichoderma 

e adicionar técnicas auxiliares para distinçao de espécies 

nesse tungo. Nesse sentido. foram avaliadas 14 diferentes 

linhagens. quanto ao padr~o eletrororetico de isoenzimas. 

polimorrismo de tamanho de rragmentos de restrlçao ,RFLfJ e 

pollmorrlsmo de DNA ampllrlcadO ao acaso lRAfDJ. 

Na tecnlca de eletrotorese de IsoenZlmaS. o 

sistema para esterases roi o que apresentou polimorfIsmo 

entre as Ilnhalens. Na tecnlca de kfLf. duas sondas roram 

testadas: a sonda CBH 1.1 que apresentou homologia somente 

com duas linhalens de Tricnoderma e a sonda ~-tubullna que 

apresentou homologia com tOdas as lInhagens e o polimor

fismo entre etas. Na técnica de kAfD dOIs "prlmers" foram 

utIlIzados e apresentaram resultados semelhantes. AS linha

gens puderam ser divididas em grupos de similaridades. e 

diferenciaçoes de linhagens da mesma especle mas de locais 

direrentes puderam ser detectadas. As três tecnlcas utilI

zadas apresentaram resultados satisratórios para análise de 

pollmorrlsmo e podem ser utlli=adas como técnicas comple

mentares na Identlticaçao e classitlcaçao de especles desse 

gênero. 
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SUMMARY 

Tha prasant work was davaloped aimln~ to 

amplitie tha knowledge about natural genetic varlability 

existant in spacias of Trichoderma tungue and add cample

mentary technlques to distingulsh specles. This way. 14 

different strains wara avaluatad concarnlng lsozyme elac

trophoretic patterns. restriction tragment iength polymor

fism \RFLPJ and randam amplitied polymorphic DNA ~RAPD). 

In the isozyme technique, esterasa system 

was the one showln~ polymorphlsm among stralns. tn the ~fLF 

technique two probes were tested. The probe CbHl.l showed 

homolo~y only with two stralns or Tricnoaerma. The probe 0-

tubulin showed nomology wlth ali strains and pOlvmorphism 

among tnem. In tha RAPD tacnnique. two prlmars were tasted 

and the results were slmllar. The strains were divlded in 

slmilarity ~roups and dirrerantations or stralns or dlrte

rent places was observed. These techniques showed sa

tlstying results and can ba used as an alternativa aid ror 

polymortlsm analysis ln frichoa&rma taxonomy. 



INTRODUÇÂO 

Entre as diferentes espécies microbianas 

produtoras de celulases. os fungos do gênero Trichoderma 

destacam-se pela eficiente capacidade que possuem na degra

daçào da celulose. através do seu sistema enzim~tico balan

ceado. 

As aplicações da degradação de materiais 

celulósicos sao muitas como na obtenção de combustíveis 

1lquidos, materiais alimentares e produtos químicos e 

tarmacêuticos. O processo para sacarificação de celulose 

pode ser realizado por via ~cida. apresentando algumas 

desvantagens como baixo rendimento. impurezas nos xaropes e 

custo elevado. Por via enzim~tica é mais vantajoso, porém 

ainda nào foi desenvolvido um processo economicamente 

significativo utilizando celulases, devido principalmente 

ao alto custo de produçào. Programas de melhoramento, que 

envolvem também as recentes técnicas moleculares como 

clonagem gênica, vem sendo desenvolvidos com o objetivo de 

tornar viável o uso de microrganismos na obtenção dessas 

enzimas. Nesse particular, a maioria dos estudos concen

tram-se em espécies de Trichoderma. 

Por outro lado. a capacidade para distinguir 

os fungos do gênero Trichoderm~ nAo está inteiramente esta

belecida, pois as espécies de um mesmo grupo apresentam 

formas intermedi.rias, dificultando assim, a identificação 

de linhagens. 

classificar 

Diversos par~metros têm sido utilizados para 

isolados de Trichodsrma tais como métodos 

morfológicos, citológiCOS, e p~incipalmente métodos isoen-
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zlmáticos, onde está baseada a taxonomia tradicional. 

Com o advento de técnicas moleculares, a 

variaçêo genética dos organismos começa a ser estudada de 

maneira a resolver os problemas relacionados à taxonomia e 

evoluçào. fécnicas como RFLF (Restriction Fragment Length 

POlymorfism> e RAPD (Random Amplified Polymortic DNA) têm 

sido recentemente utilizadas nos estudos taxonemicos. 

Considerando-se os pontos mencionados, o 

presente trabalho foi realizado visando a avaliação da 

variabilidade de 14 linhagens de frichoderma, isoladas de 

diferentes locais e incluindo 4 espécies: f.ps&udokoningii. 

T.koningii, T.r€'esE1i e T.viride. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Os fungos do gênero Triohoderma, foram agru

pados em nove espécies por RIFAl (1969), que baseou-se em 

caracteres culturais e morfológicos como sistemas de rami

ficação de conidióforos e disposição de fiálides. tamanho e 

forma bem como presença e ausência de ornamentações de 

tlalósporos, entre outros. Segundo este autor, o gênero foi 

introduzido na literatura micológica por PEERSON em 1794. 

embora a primeira delimitação genérica precisa. tenha sido 

dada por HARZ em 1871. que enfatizou a import3ncia de 

caracter1sticas microscópicas na delimitação do gênero. 

o primeiro relato da ocorrência de espécies 

de Triohoderma no solo, foi feita por OUDEHANS & KONING em 

1902 (citado por RIFAl, 1969). Com o aumento do interesse 

sobre os fungos de solos. muitos isolados deste gênero 

foram relatados em várias partes do planeta. As espécies de 

um mesmo grupo apresentam caracter1sticas sobrepostas, o 

que torna dificil a classificação dos isolados e conquente

mente gera grande dificuldade nos estudos de taxonomia 

deste gênero. 

Uma das caracterlsticas marcantes deste 

gênero é o rápido crescimento, quando comparado a outros 

fungos. As colOnias apresentam-se compactadas, com tufos, e 

esta compactaçào parece estar relacionada à estrutur~ dos 

conidiÓforos. A coloraçao da colOnia geralmente é devida ~ 

pigmentaçao de fialósporos.A quantidade de esporos produzi

dos também faz as colOnias parecerem escuras ou opacas. 

Alguns isolados podem produzir cristais ou secret~r um 



4 

pigmento que descolore o meio de cultura. O micélio é 

composto por hifas hialinas, septadas, ramificadas. com 

parede lisa. intercaladas nas hifas o~ mesmo terminais, da 

maioria das espécies, estão os clamidosporos globosos ou 

elipsoidais de pouca coloraçào e parede lisa. Os conidiófo

ros apresentam-se ramiticado&, cOnicos ou piramidais. 

soltos ou em tufos. As tiàlides com exceçào de algumas 

espécies. estào presentes no ápice das ramificações dos 

conidiÓforos. Os conldios sao subglobosos, ovóides, eli

psóides ou elíptico-cil1ndricos e sào acumulados no ápice 

da tiálide formando uma estrutura globosa ou subglobosa. 

o interesse maior sobre 

gênero. está no seu sistema enzimático 

os fungos deste 

de degradação da 

celulose. A celulose é um pollmero linear de glicose muito 

abundante na natureza e é a principal tonte de energia 

renovável conhecida. O conceito atual de degradacão da 

celulose é de que três enzimas estão envolvidas (GOLDMAN e 

AZEVEDO, 1989): 

1). Endoalucana •• (1,4-beta-D-glucano 4-g1ucanohidrolase. 

EC.3.2.1.4J - hidrolisa as cadeias de celulose, atacando os 

pollmeros internamente, resultando em uma rápida reduçao do 

seu tamanho. 

2). Celobiohidrola.e (1,4-beta-D-glucano celobiohidrola

se, EC.3.2.1.91) - atua removendo as unidades de glicose e 

celobiose à partir de extremidades nao reduzidas da cadeia. 

3>. Beta-Ilico.ida •• (beta-D-glicosldeo glicohidrolase, 

<EG.3.2.1.21) - hidrolisa a celobiose e outras celodextri

na. em glic05e. 
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Muitos autores pesquisam a atuação destas 

enzimas no processo de hidrólise da celulose. Existe um 

sinergismo na açao hidrol1tica entre a celobiohidrolase e a 

endoglucanase. Este sinergismo é alto com substratos orde

nados mas baixo com substratos amorfos, tais como celulose 

ácida, e ausente com celuloses substitu1das. A endoglucana

se atua sobre as regiões amorfas das tibras de celulose, 

abrindo assim novas extremidades de cadeias para o ataque 

da celobiohidrolase, a qual remove unidades de celobiose 

das extremidades não reduzidas da cadeia. Desta forma, o 

sinergismo entre as duas enzimas resultaria do fato de que 

o novo substrato \extremidades de cadeias livres) para a 

celobiohidrolase é formado pela ação da endoglucanase. A 

6-g1icosidase posteriormente aumenta a hidrólise total 

através da remoção da celobiose. um produto final inibitó

rio da endoglucanase e da celobiohidrolase (GOLDMAN & 

AZEVEDO, 1989). 

Muitos métodos têm sido utilizados para 

classificar os isolados de Trichoderma. Métodos morfoló

gicos (RIFAI. 1969; COOK & BAKER, 1983), citológicos (NEVA

LAINEN, 1985'. e métodos isoenzimáticos (HALL, 1974; BURDON 

& MARSHALL, 1983; HAWKSWORTH, 1984; PARK et ai., 1984; 

ZAMIR & CHET. 1985; STASZ et ai., 19661, onde está baseada 

a taxonomia tradicional. 

Recentemente. métodos de análise direta da 

molécula de DNA, tem proporcionado grandes avanços no 

desenvolvimento dos trabalhos referentes a classificação. 



2.2. Variabilidade ,enétioa através de téonioa. moleoulare. 

~.~.1. RFLP ,RestrIctlon Fragment Length foiymortlsm, 

Recentemente uma nova ctasse de polimorfIsmo 

genético. denominada RFLP \Restrlctlon Fragment Length 

folymortismJ. toi descoberta pelo uso de endonucleases oe 

restriçào que ctlvam moléculas de DNR em sítios especiti

coso e de sondas que detectam fragmentos de ÚNA homólogos 

(BECKMAN & SOLLER. 1883). 

o principio da tecnIca. está baseado na V~-

riac~o natural da seqúência de nucleotldeos do DNA. causada 

pela mudança de um simples par de bases ou de regioes 

maiores envolvidas nos fenOmenos de inversào. translocaoào, 

delecào ou transposlcao. Essas mudanças podem :;<.Iterar '" 

distribuIoao dOS SltlOS de restrlcEoO ,'e uma 0'.1 vêlrlaS enZI'-

mas slmultaneamente. bem como resultar no ganho ou perda 

desses sítios \6ECKI-IAN 6< SOLLER. t86.j1. 

Em s tntese. e I a. permIte 

mapas genétICOS. estudos taxonOmlcos e evolutiVOS. epIde

miologIa e genética populacional. estudos de caracteres 

quantItativos \QfL) e identiticacao de genes \HICHELHOúRE & 

HULBERT. 1867J. 

A tecnIca dO RFLP. conSIste em utlll=ar as 

endonucleases do tipo li. para digerir o ÚNA do organismo a 

ser estudado e com ISSO analisar a sua varIabilidade gene

tica. Estas enZImas. que toram descooertas em bactérIas. em 

1860. sào capazes de reconheoer e ctIvar se~oêncIas especi

tlcas de DNA. gerandO mIlnares de rra@mentos ae tamanhos 

diterentes. que sao separadOS em cel de eletrotorese. sendo 

os fragmentos menores mIgrados maIS rapIoamente atraves aos 
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poros do gei do que os fragmentos maiores. 

o DNA de organismos eucariotos digerido por 

enzimas de restricao, quando submetido à eletroforese em 

gel, resulta num rastro continuo devido à sua complexidade. 

Fragmentos especificos, sao no entanto detectados pelo uso 

de sondas apropriadas. 

Existem basicamente dois tipos de sequências 

de UNA que sao utilizados como sondas lSAMBROOK et ai. 

1989). Uma delas é derivada do mRNA (RNA mensageiro) e 

conhecida como cDNA <DNA complementar). Estas sondas sào 

produzidas através de mRNA isolados. que s40 enzimatica

mente copiados em sequências de DNA pela transcriptase 

reversa e clonados em vetores apropriados representando 

portanto. sequências codificadoras. O outro tipo de sonda é 

feito de DNA genOmico (sequência codificadora e nào codifi

cadora) que é digerido com enzimas de restricao e os frag

mentos inseridos num vetor. Essas sequências usadas como 

sondas, sao homÓlogas a um fragmento de DNA particular ou a 

uma porcao deste. 

O DNA digerido é transferido do gel para um 

suporte sólido. que pode ser membrama de nylon ou de nitro

celulose (SOUTHERN, 1975> e exposto à sonda marcada quimi

camente ou radioativamente, sob condições que promovam a 

hibridizacao DNA-DNA. O material nào hibridizado é lavado. 

e a membrana é colocada contra um filme fotográfico para 

exposicao auto-radiográfica. O fragmento de DNA especifico 

hibridizado com a sonda. será visualizado como uma banda no 

filme. 

O numero de bandas observado é dependente do 
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numero de 10ci no genoma homólogo à sonda e do nómero de 

sitios de restrição contido nestas sequências de DNA (Ml

CHELMORE & HULBERT, 1987). 

Alguns estudos têm relatado o uso de RFLP 

para ajudar na construç~o de mapas genéticos. O conhecimen

to do mapa genético. permite a compreens~o da genética bá

sioa do organismo e a determinação dos principias e estra

tégias a serem empregadas nos programas de melhoramento 

(AZEVEDO & BALL, 1985). 

Neste contexto, podemos destacar o 

de HELENTJARlS (1987>. que usou a técnica de 

construção de mapa genético de milho (Ze~ mays). 

trabalho 

RFLP para 

Este mapa 

toi correlacionado com os mapas genéticos convencionais j~ 

existentes nesta cultura. construidos através de marcadores 

morto lógicos e isoenzimáticos. 

McCOUCH et ai. (1988), também construíram um 

mapa genético baseado em RFLP. em arroz <Oryza sativa), que 

abrange 1389 cM do seu genoma e excede em mais de 20% do 

mapa genético clássico. 

No que diz respeito particularmente a fun

gos, alguns mapas genéticos baseados em RFLP foram cons

truidos. RAEDER et aI. (1969). descreveram a construç&o de 

mapa genético do fungo basidiomiceto Phanerochaete chrysas

partum, mUlto conhecido pelo seu poder de degradacao da 

lignina. Neste trabalho, para hibridização com DNA genOmico 

deste tungo, eles usaram 80 sondas homólogas incluindo gene 

de celulase <CBH I), de lignina peroxidase e DNA mitocon

drial e ribossomal. Este mapa, pOde auxiliar nos estudos de 

análise da segregacão meiótica e no isolamento de genes de 

interesse. 
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No ascomioeto CochJioboJus heterostrophus. 

fitopatogênico de milho, TZENG et ai. (1992>. desenvolveram 

um mapa genético de 1200 oM. através de RFLP e de marca

dores fenotlpicos, com o objetivo de facilitar a olonagem 

de genes responsáveis pela patogenicidade e para caracteri

zar o rearranjo cromossOmico que parece estar associado a 
virulência do tocus denominado Tox 1. 

Muitos estudos, usam técnicas moleculares 

recentes além das técnicas clássicas conhecidas, para um 

estudo mais detalhado sobre a variabilidade genética exis

tente nos organismos, principalmente naqueles onde a varia

bilidade nao é tão aparente, e mesmo para aqueles onde hã 

dificuldade de classificaçao devido à enorme variabilidade 

existente. 

Para o desenvolvimento destes estudos. os 

autores têm utilizado tanto DNA genOmico (total), como DNA 

nuclear, ribossomal ou mitocondrial. Assim também, vários 

tipos de sondas sào construídas, com fragmentos de cDNA. 

fragmentos contendo algum gene de interesse ou mesmo frag

mentos randOmicos; podendo ser homólogos 'proveniente da 

mesma espécie' ou heterólogos \proveniente de espécie 

diferente). Passaremos entao a discutir trabalhos relativos 

à esta técnica em tungos, dando ênfase ao tipo de DMA a ser 

analisado. ~ sonda empregada e aos resultados obtidos. 

MANlCOM et ai. (1987> usaram a RFLP para 

identificar as espécies de fungos do gênero Fusarium que 

apresentavam uma variabilidade notória. Neste trabalho. os 

autores testaram quatro sondas randOmicas, construtdas de 

DNA de Fusarium oxysporum f.sp.dianthi em DNA genOmico de 

15 isolados de nove espécies diferentes. Houve semelhanças 
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e diterenças intra e interespeclricas. Os padrdes de hibri

dizaçad com três sondas foram Indicativos de seq'ênclas com 

uma ou poucas cópias por genoma. enquanto que a multiplicI

dade de bandas com a quarta sonda toi aSSOCiada à presença 

de DNA satélite. DNA de sequêncu~, repetitiva. elementos 

transponlveis ou tamllla de genes. Este argumento pode ser 

tambem aplicado na conservacao de ramílias de genes como os 

da proteína tubulina. 

KIN et ai. ,1992). trabalhando com o mesmo 

fungo, além de estudar a variabilidade 

um mapa genétiCO de DNA mitocondrial 

genética. constrUIU 

para determInar :; 

ocorrência destas variacóes 

autores utilizaram DNA total 

no genoma mltocondrlal. Ús 

de 50 isolados de origens 

geograticas diferentes. paua hibridizar com sondas cons-

truldas de DNA mltocondrial de Fusarium oxysporum t. sp ni

veum. De acordo com os padrOes de bandas. pOde-se tormar 

seis grupos dIstIntos. Ü mapa construido com o [.IHA mltocon

drlal serVIU para construçao de uma arvore rllo~enetlca. 

Em duõ.s espéCies de cogumelos. 

brunnescens e Ag!'aricus bitorquis, G.-\STLE et a I. (18ô 7 ) 

usaram a RFLP para dOIS propositos: desenvolver RFLPs como 

marcadores geneticos em A.brunnescens \cogumelo comereu;; I I 

para serem usadOS nos programas de melhoramento genetlco e 

identificar sondas para distin~uir A.brunnescens da espéCIe 

relaCIonada A.birorqulS. Como sondas para hibrldlzacSo com 

o DNA genOmico de 11 lsolados de A.brunnescens e sete ISO

lados de A.birorquis. roi usado DNA nuclear de dOlS Isola

dos sendo um de cada espéCIe. Um alto grau de polimorflsmo 

tOl observado em ambas as especles. Atraves do pOlImorfismo 

de bandas. rOl posslvel dlstln~ulr as duas espéCIes e lden

tlrlcar lInhagens homocarlotlcas de neterocariOtlcas poden-
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do com isso usar estes marcadores para confirmar novos 

genótipos. 

Um outro trabalho que fez uso desta técnica, 

foi o descrito por HULBERT & MICHELMOORE (1988), onde elas 

analisaram 25 isolados de Bremia lactucae. representando 

diversas origens geográficas e fenótipos de virulência. 

Este fungo é um causador de doença em cultura de alface, e 

a análise de sua variabilidade foi devido a duas questões 

concernentes a dinâmica de populaoões existentes em várias 

áreas do planeta: a dimensao da variabilidade presente nas 

populaçdes e os mecanismos por onde ocorrem mudanças na 

virulência. Na falta de marcadores genéticos para estudos 

de variabilidade neste fungo, os autores usaram a RFLP para 

investigar a variabilidade genética. No desenvolvimento da 

técnica. os autores usaram para hibridização o DNA genOmico 

das linhagens a serem analisadas; e como sondas, fragmentos 

randOmicos do DNA de um dos isolados. O presente estudo 

detectou considerável variabilidade genética nas populaçóes 

de B. jactuc~~ das regioes da Europa e Califórnia. Houve uma 

enorme variabilidade detectada em isolados da Europa e isto 

foi esperado. uma vez que a área mediterranea é o centro de 

diversidade do gênero L~ctuc~ e provavelmente o centro de 

diversidade de B. iactucae. Muitos isolados da Europa toram 

claramente diploides, em contraste com alguns isolados da 

Austrália, Japao, Wisconsin e Califórnia. que mostraram 

mais de dois ateias em vários ioci. indicando serem poli

plóides ou heterocários estáveis. Este resultado foi ines

perado, visto que estes fenOmenos nao têm sido relatados na 

tam1lia Peronosporaceae. Um dos isolados mostrou ser um 

hlbrido som~tlco entre dois isolados diplÓides da Cali

fórnia. de mesmo tipo de reaç~o sexual. Esta é a primeira 

boa evidência de fusao somática em oomicetos. 
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Sclerotinia é um outro grupo de fungos que 

apresenta uma grande variabilidade genética, e a taxonomia 

atual está baseada em estudos morfológicos. bioquímicos, 

citológicos. culturais e em características epidemiológi

cas. Mas a distinção entre as espécies não está inteira

mente estabelecida pois na comparação de novas linhagens 

com as espécies conhecidas, percebe-se uma grande variabi

lidade que dificulta a classificação. Com base nestes 

dados. KOHN et ai. l1S88), estudaram através da técnica de 

RFLP. a variabilidade entre 42 isolados das espécies 

S. scJerotiorum. E.minor. S. trifoiiorum, S.asari, E. i i ca-

riae. Sclerotium cepivorum e Sclerotinia n. sp. O DNA 

genOmico destes isolados foi usado para hibridi~ação com 

sondas de DNA ribossOmico de Neurospora crassa. de Schi

zophylium comuna, de ArmilJaria mellea e DNA mitocondrial 

de Neurospora crassa. A análise por RFLP confirmou a taxo~ 

nomia atual e foi observado que muitos polimorfismos toram 

mais interespecíficos do que intraespeclficos. 

Em Phytophtora. a dificuldade taxonOmica é a 

mesma. também devido ao alto grau de variabilidade morfo

lógica encontrada em algumas espécies descritas e ao n~mero 

limitado de caracter1sticas que possam ser ~v~li.d~s. 

FORSTER et a.1. ~1990}, investigando a diversidade deste 

gênero. utili~aram o DNA mitocondrial de seis espécies 

relativamente bem caracterizadas. para ser hibridi~ado com 

sondas construídas de DNA nuclear de um dos isolados. Al

guns isolados tiveram padrões de restriçáo idênticos, mas 

sem corre laça0 aparente com padrÕes de grupos de hospe

deiros ou origem geográfica. Isolados de F.citrophtora de 

origens geográficas diferentes mostraram-se idênticos for

mando dois sub-grupos. O mesmo aconteceu com isolados de 

P.mefakaria. Um alto grau de polimorfismo foi observado 
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entre os isolados de P.citricola. 

Em Laccaria, a identificac~o por caracteres 

morfológicos e fisiológicos é dif1cil em alguns casos. A 

separaç~o de L. Jaccata, L.proxima e L.bicoior pode ser 

realizada mas com dificuldade pelo uso de critérios como o 

tamanho e forma de esporos. Com base nisto, GARDES et ai. 

(1990), estudaram a variabilidade através de RFLP, como uma 

caracter1stica taxonOmica adicional, em 42 isolados de 

quatro espécies: além das três mencionadas acima incluiu-se 

a L. amethystina. O DNA genOmico dos isolados foi usado 

para hibridizaç~o com sonda de DNA ribossOmico de 

Armillaria ostoyae. A variabilidade foi detectada entre 

isolados de L. laccata, refletindo a heterogeneidade morfo

lógica, fisiológica e ienética desta espécie. Também houve 

divergência em L. bicoJar e em L. amethystina. Isolados da 

regi~o norte-americana de L. bico/ar pareceram ser um grupo 

homogêneo e distinto dos isolados europeus. 

MOODY & TYLER (1990>, usaram RFLP para 

analisar a diversidade do grupo AspergilJus tiavus. e um 

grupo economicamente importante devido ~ capacidade que al

guns isolados apresentam, de produzir metabólitos secundá

rios carcinogênicos. as aflatoxinas, em cultura de ~mendoim 

e cereais. Este grupo é constituldo por três membros: 

A.tJavus, A.parasiticus, e A.nomius. AS três espécies podem 

ser distinguidas pela morfologia usando métodos que reque-

rem duas a três semanas para serem completados e n~o s~o 

usuais para todos os isolados. O objetivo deste trabalho 

foi identificar marcadores RFLPs que se correlacionassem 

com caracteres morfológicos e bioqutmicos, e usar o poli

morfismo para examinar as relaçoes entre as espécies. Os 

autores utilizaram DNA nuclear de 59 isolados das espécies 
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relatadas, coletadas exclusivamente no sul da lndia. As 

sondas utilizadas foram: gene RNA ribossOmico, gene da 6-

tubulina e genes das histonas 3 e 4 de Neurospor~ crassa; 

genes da (X-tubulina e do triptofano C de Aspergilllls nidu

J~ns e gene da (X-tubulina de Schizosaccharomyces pombe. De 

acordo com os padrões de RFLP, as três espécies foram cla

ramente diferenciadas umas das outras. Nào foi identificado 

RFLPs que diferenciassem estes isolados de acordo com a 

produçáo de aflatoxinas, mas foi observado correlações com 

a localizaçào geográfica de onde são pertencentes. Esta 

análise proveu um método simples para distinguir estes fun

gos e é consistente com métodos convencionais, tornando-se 

informação adicional nos estudos de taxonomia e de evoluçáo 

nesse gênero. 

Em ColJetotrichum, BRAITHWAITE et al.'1990J, 

utilizaram esta técnica para estimar a origem. dos tipos A 

e B da espécie C.gloesporioides e as relações genéticas 

entre eles. Este fungo é causador da antracnose em culturas 

de StyJos~nthes spp. O tipo A ocorre em muitas espécies 

desta cultura e caracteriza-se por lesões nas tolhas e 

caules. O tipo B ocorre somente em S.guianensis e causa 

necrose generalizada na planta. O DNA genOmico de oito 

isolados, quatro de cada tipo, de origem australiana, foram 

hibridizados com sonda heteróloga de UNA ribossOmico de 

AspergilJus nidulans e sondas homOlogas constituldas de 

fragmentos de DNA randOmicos dos tipos A e B. Co~ base nos 

padraes de bandas, os dois tipos puderam ser dintinguidos 

claramente, e concomitantemente com estudos morfológicos. 

bioqu1micos e etiológicos, os pesquisadores constataram que 

os dois tipos sao populações distintas na regiso da Austrá

I ia. 
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o fungo fitopatogênico Rhizoctonia solani, é 

bem conhecido pela sua variabilidade de hospedeiros, carac

ter1sticas culturais e de patogenicidade. Os se~s isolados 

têm sido divididos em grupos baseados em anastomoses entre 

hitas de isolados crescidos em meio de cultura sólido. Esta 

caracter1stica é usual para reconhecer os isolados. mas n~o 

apresenta nenhuma informaçao de variação genética e relação 

tilogenética entre os grupos. Numa tentativa de avaliar a 

metodologia da RFLP para solucionar os problemas taxonOmi

cos e para investigar a diversidade genética dos grupos de 

anastomoses. JABAJI-HARE et ai. (1990), usaram 3d isolados. 

pertencentes a dez diferentes grupos de anastomoses e de 

diferentes regii~es geográficas. I) DNA genOmico dos isola.

dos, foi usado para hibridizar com sondas homólogas de DNA 

nuclear de um dos isolados e sondas heterólogas de DNA 

ribossOmico de Armiiiaria ostoyae. Os resultados mostraram 

considerável homologia entre sequências de R.solani e genes 

clonados de RNA ribossOmico de A.ostoyae. Isso tal espera

do, uma vez que esses genes apresentam regiOes conservadas. 

Com estas sondas, toi observado variabilidade dentro e en

tre os grupos. Com as sondas homólogas, só houve hibridi-

zaçao com um dos dez grupos de anastomoses. sugerindo que 

estas sondas sejam sequências com uma ou poucas cópias por 

genoma e podem ser usadas para estudos neste grupo especi

t ico. 

Com este mesmo objetivo, VILGALYS , GONZALEZ 

(1990), usaram DNA genOmico de d7 isolados desta mesma es

pécie e de diterentes regioes geogràticas, para ser hibri

dizado com sondas homOlogas de DNA ribossOmico de um dos 

isolados. Os resultados detectaram considerável diferença 

nos padroes de restriç~o de DNA ribossOmico com o complexo 

de R. SOlanl. Estas dlterenças foram observadas entre os 
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grupos de anastomoses e entre diferentes isolados. 

Nos dois trabalhos descritos acima que en

volvem o fungo R.soJani. os autores encontraram excessiva 

variabilidade nos padrões de restrição quando compararam 

isolados de mesma espécie, usando DNA ribossOmico como 

sonda \sonda heteróloga no trabalho JABAJI-HARE et aI •• 

1990 e sonda homóloga no trabalho de VILGALYS & GONZALEZ, 

1990). A complexidade dos padrões de restrição foi inespe

rada pois estudos similares detectaram pouca variaçao em 

outros fungos. Esta diferença pode ser atribuída a várias 

causas, incluindo fatores genéticos 'perda ou ganho de si

tias de restriçao) e fatores que afetam a especificidade da 

enzima \metilaoao) e digestabilidade. 

Esta técnica toi 

(1990' para contirmaçao de que o 

foi o responsável pela severa 

tr i a di spar nor te-amer i ca.nas no 

DNA genOmico, extraído de fungos 

usada por HAJEK et al~ 

fungo Entomophaga maimaiga 

red\.,çà.o de ma.r i posas L.vman

ano de 1989. Eles usaram 

isolados de larvas infec-

tadas, coletadas em populações atacadas e como sonda o DNA 

ribossOmico da levedura Saccharomyces cerevzsiae e DNA de 

En tomophaga au j i cae. Os resl.J I ta.dos cor robo raram os a.nter i o

res. de que o Entomophaga maimaiga toi o responsável peta 

reduçào da Lymantria disparo 

Em um ultimo relato. RFLP foi também utili

zada para estudar polimortismos entre raças e "formae spe

ciales" do tungo titopatogênico do trigo. Puccinia graminis 

tritici (ANDERSON & PRYOR. 1992). Suas populações, mostram 

alto nlvel de variabilidade na virulência contra alguns 

hospedeiros que contém genes para resistência. Os autores 

lançaram mao dos marcadores RFLPs para detectar variabili-

• 
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dade entre as espécies estudadas. uma vez que marcadores de 

virulência são submetidos a forte seleção e marcadore iso

enzimâticos têm revelado pouca variação, limitando assim o 

seu uso. Eles usaram RNA poliadenilado, extraído de ure-

diósporos germinados da espécie P.graminis tritici. para 

construção das sondas de cDNA. Um total de nove sondas 

foram escolhidas para serem hibridizadas com o DNA genOmico 

de três raças de P. ,raminis tritici, duas "tormae specia

les" desta raça e uma raça de P. recondita. Num total de 

sete das nove sondas usadas, hibridizaram com o DNA da raça 

P. recondita. Entre as raças de P. graminis tritici as de-

nominadas 343 e 34 mostraram-se mais similares entre si do 

que com a denominada 126. 

Os trabalhos apresentados neste item da 

revisão, demonstram claramente qlJe mlJi tos problemas dli? 

origem taxonOmica e evolutiva podem ser resolvidos pela 

técnica de RFLP. Em todos os estudos mencionados, os auto-

res citam a eficiência no uso desta técnica e a classificam 

como uma "ferramenta" valiosa para os estudos genéticos 

atuais. 

2.2.2. RAPO ~Random Amplified Polymorfic DNAJ 

RAPD é um método de ampliticaçao d~ tragmen~ 

tos de ONA, que utiliza "primers" de sequências nucleotldi

cas arbitrarias e o sistema de peR. 

PCR é a abreviatura de "Polymerase Chain 

Reaction" e consiste em um método onde se obtém in vitro o 

aumento da quantidade de uma determinada sequência de ONA. 

Para tanto, utiliza-se a enzima DNA polimerase, cotatOtes, 
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desoxinucleotideos trifosfatados (dNTPs), tampões apropria

dos, primers e o DNA molde, sendo este sistema colocado sob 

condições controladas. Para o monitoramento destas condi

çoes, desenvolveu-se um equipamento onde o perfil térmico 

pode ser programado com relação ao tempo e dimensao. Este 

perfil é o chamado ciclo de amplificação (WHITE et ai., 

1969) • 

Uma maior eficiência deste método foi alcan

çada com o uso das enzimas Taq polimerase e Vent polimera-

se, isoladas de Thermus aquaticus e Thermococcus' 1 i tora 1 i 5 

respectivamente. Estas enzimas são termoestáveis e devido a 

isso. torna-se desnecessário acrescentar uma nova quantida

de de enzima a cada ciclo (WH1TE et ai., 1989>. 

A análise por RAPO tem sido ôtil para mapea~ 

mento genético e estudos de taxonomia e evolução. e uma 

técnica altamente sensível a diferenças de nucleotldeos 

entre o primer e o DNA molde. incluindo diferenças em um 

ônico nucleotldeo (WILLIAMS et ai., 1990). Para que o rra~

mento seja amplificado <Figura 1), é necessário que o 

primer reconheça e se ligue • sequência de DNA numa das 

fitas e um outro primer se ligue l fita complementar. Os 

primers dispostos nas extremidades da sequência a ser am

plificada, um em cada uma das fitas, fornecem a extremidade 

3' livre para a atuação da DNA polimerase. A reação é aque

cida a 90-95°Ç para desnaturaçáo do DNA molde, sofre um 

resfrlamento entre QÚ-60·C para permitir o anelamento dos 

prlmers aos sltios apropriados no DNA molde e um novo 

aquecimento de 70-75 D C para que DNA polimerase sintetize 

novas fitas de DNA, completando-se assim o primeiro ciclo 

de amplificaçao. Nos ciclos seguintes. os primars irào se 

ligar nas titas originais de DNA e também nas sintetizadas 
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dos ciclos anteriores. 

Polimorfismos são identificados pela presenca de 

um fragmento especifico de DNA amplificado em um determina

do local. comparado. ausência do mesmo ponto de um outro 

local. Cada banda de DNA amplificado é o resultado da 

interação entre o primer e o DNA molde ,W1LLIAMS et ai., 

1991). 
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DNA + primer + 3' ------------------------------------- S' 

dNTPs + DNA polimerase S' 3' 

foigura 1 - Esguema 

desnaturaçào. acoplamento e síntese 

I 
3' S' 

S' 3'-

--3'--- S' 

S' 3' 

I 
3' S' 

S' 3' 

3' S' 

S' 3' 

desnaturaçào. acoplamento e slntese 

I 

3' -------------------------------------- 5' 

S' 3'- - - - -
- - --3' 5' 

S' :3 ' 

3' 5' 

5' 3'- - - -
- - - --3' S' 

5' 3' 

I 
3' S' 

S' 3' 

3' 5' 

5' 3' 

3' 5 ' 

5' 3' 

.j' 5' 

S' ;3 ' 

básico de amp I i t i cac~o de UNA por PCR. 



o nome RAPU. 

et ai. (1990). Paralelamente. 

toi sugerido por WILLIAHS 

WELSH & NcCLELLAND t1990). 

trabalhando com a mesma técnica, sugeriram o nome AP-PCR 

(Arbttrartly Prlmed Polymerase Chatn ReactIOn). Segundo 

WELSH et at. t1991bJ. RAPu vem a ser um sub-grupo de Ar-peR 

que utilIza prlmers grandes. Apesar da anuênCIa de ambos os 

grupos, de que os trabalhos deveriam Ser referidos como 9i

mutt~neos. a denominac~o proposta por WILLiAMS tem sido a 

mais aceita. 

Segundo WELSH e McCLELLAND \199ú). a expli

cao~o para o fenOmeno AP-PCR base la-se no se~uinte; a uma 

temperatura adequada, os primers podem acoplar-se em muitas 

regiões do DNA desnaturado em questào. At~uns destes pri

mers estarao distanciados uns dos outros poucas centenas de 

bases e em fitas opostas do uNA. AS seqtiênclas entre est~s 

posiçoes serao amplificadas pelo sistema de ~CR. M orIgem 

dOS fragmentos que sao amplIficados é dependente da se~uên

cia do primer. da sequência de úNA molde. da etlclêncla da 

iniciaçao em cada par de 

tensao do segmento. 

sitiO$ da acoplamento a da ex-

De acordo com WILLIAMS at ai. ~1990). o 

comprimento mlnimo de um primer é de 9 bases. devendo ter o 

conteodo GC de no mlnimo 4Ü~ e nao conter seqtiências pai ln

drOmicas. Estas restriooes. determinadas em direrentes 

situaçoes de temperatura de acoplamento. asse~uraram um 

nlvel detectAval da produtos ampliticados. 

prlmers a 

Desta rorma. 

comparados 

WELSH ~ McCLELLAND (1990), 

serem utilizados. componham 

sugerem que os 

um grupo padrao. 

dados de direrentes autores pOderiam ser 

com racllldade. No trabalho cltado aClma. sao 
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sugeridas algumas sequências de primers. 

Os grupos de pesquisadores sugerem várias 

condicoes para a realização desta técnica. WILLIANS et ai. 

(19901 e CARLSON et ai. (19911 sugerem 45 ciclos de 1 minu

to a 94 G C, 1 minuto a 36°C e 2 minutos a 72°C. FAIRBANKS et 

ai. (1991), sugerem 45 ciclos de 3 minutos a 93°C, 1 minuto 

a 35°C e 2 minutos a 72°C. 

Segundo WELSH & McCLELLAND (1990), a tempe

ratura pode necessitar de ajuste caso sejam empregados pri

mers muito pequenos ou muito grandes, e também se emprega

dos genomas complexos. 

Com relação a concentração de DNA molde, 

WELSH & McCLELLAND (lS90). consideraram entre 7,5ng e 30?g 

adequado para a amplificaçào. qu~ndo utilizado um primer de 

34 bases. NIveis de concentração abaixo deste, produziram 

ampliticacoes esporádicas. Para WILLIANS et ai. (1990'. 

25 ng de DNA genOmico foi o suficiente para analisar amos-

tras provenientes de humanos. soja. Neurospor~ crassa. 

milho, Escheriohia ooli e outras bactérias. 

Todos estes autores consideram necessário 

testar previamente diferentes concentrações do DNA molde 

bem como diferentes primers. 

Para a visualização dos fragmentos amplifi

cados, pOde-se utilizar coloraçao do gel com brometo de 

etIdio ,WILLIANS et at .• 1990), ou também desoxinucleot1deos 

\dNTPs) marcados radioativamente (WELSH & McCLELLAND.1990). 

Objetivando-se otimizaçao da técnica, 
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CARLSON et ai. (1991), trabalhando com coniteras. apontou 

alguns aspectos relevantes a repetibilidade e identificaçáo 

dos produtos amplificados. Dentre estes, merecem destaque: 

aI concentraçao e fonte da enzima DNA.polimerase; 

b) concentraçao do ion Mg++; 

c) concentraçao do ONA molde sendo que altas concentrações 

estão relacionadas com o aumento da resoluçao e repetibili

dade dos fragmentos; 

d) bandas de ONA de menor peso molecular são de mais fácil 

repetição como marcadores RAPO do que bandas de maior peso; 

e) variabilidade pode ser causada pelo próprio aparelho de 

PCR. 

A seguir, serão expostos alguns dos traba

lhos, que utilizaram a técnica de RAPO, em vários organis

mos envolvendo vegetais, animais e microrganismos. 

o trabalho de WILLIAMS et ai. (1990) envol-

veu DNA genOmico de humanos, soja, milho. N@urospora crassa 

e bactérias. Os autores obtiveram no mínimo um tipo de 

polimorfismo em cada uma das espécies analisadas. Com 

modificações de apenas uma das dez bases de um primer, este 

grupo demonstrou que uma alteração nucleotldica no primer 

(por inferência no ONA molde), determina se um dado segmen

to será ou não amplificado. No trabalho realizado com 

E.coii, ricou comprovado que genomas pequenos suportam a 

amplificaçao e podem ser distinguidos de acordo com o seu 

padrao de bandas em um gel de agarose. Utilizando 66 Indi

viduos F2, segregantes do cruzamento de Gjycin~ max e 

GJyoin@ soja, eles demonstraram a utilidade de marcadores 

RAPD no mapeamento genético. Utilizando 

amplificados como sondas para hibridizaçao 

os rragmentos 

na técnica de 

RFLP, roram comparados os resultados do mapeamento com 
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marcadores RAPO, com aqueles obtidos com marcadores RFLP. 

Pelos dados obtidos. ficaram confirmadas as poslcoes no 

mapa de marcadores RAPO. Os autores observaram que os 

marcadores RAPOs podem ser eficientes em regloes genOmlcas 

onde os marcadores RFL~s nao sao. Através da marcacao ra

dioativa dos tragmentos amplificados pela técnica de RAPD, 

e estes sendo utilizados como sondas, rOl possivel verlIl-

cal' que os marcadores sao oriundos de regioes de DNA de 

cópia unica. DNA medianamente repetitivo e DNA altamente 

repetitivo. 

o trabalho de WELSH & McCLELLAND 

mostrou através da análise por RAPD. vari_çáo intraespecí

fica em linhagens de Staphilococcus aur~us; e em arroz 

r..Llr.'l,.·za sativa L.). também foi constatada. variacoes no 

padrao de produtos 

intraespec1tlco. 

amplificados a nível interespeclfico -e 

WELSH et a i. 1.1891b,l. testaram a va lidada do 

método para a determinaçao de llnhalens paternais de milho 

h1brldo. Utilizando o primeI' 1-11.3 \.primer unlversa.I/, IQf:;l.m 

IdentificadOS três cruzamentos de llnha~ens que deram ori

gem a três hlbfldQS avaliados. ou seja, com apenas um pri

meI' e em um unlCO experimento. conseguiu-se distIngUir seis 

linhagens e definir os descendentes na geraçao Fi. 

WILVE et alo t 1992). uti 1 izando marcadores 

RAPD na diferenciaçao de especies de caoau \Tn~ooroma 

cacaol. conse~ulram estabelecer padrões de ampllIicacao 

distintos para os treze acessos testados. De 13 primers 

testados. quatro torneceram padroes complexos e tor~m des

cartados e os nove restantes toram utilizados para analisar 

a extensào e natureza do pollmorrlsmo. 



25 

Em camundongos (~us muscuJus) , foi utilizado 

pela primeira vez uma matriz de combinacOes de pares de 

primers de sequências diferentes para fazer distinção entre 

racas desta espécie. demonstrando assim a aplicacão deste 

tipo de matriz no mapeamento genético e análise de poli.or

fismos (WELSH & McCLELLAND, 1991 e 1991 a). 

RIEDY et a1. (1992), utilizando a técnica de 

RAPD para avaliar a paternidade em um grupo de babuinos e 

humanos, usaram 5 de um total de 20 primers, em um grupo de 

24 individuos de progênies conhecidas. incluindo 10 babuí

nos e 14 humanos. Cada RAPD produziu um padrão distinto de 

produtos de amplificação. consistindo de 3 a 16 bandas. 

Todos os primers reproduziram padrOes de bandas não paren

tais ou seja, segmentos amplificados na descendência que 

nao corresponderam a nenhum se@mento amplificado nos pater7 

nais, tanto em babuínos quanto em humanos. Os autores aten

taram para a improvável contaminação das amostras ou dos 

reagentes, em vista da presença de controles e a da repe

tibilidade das novas bandas. A explicação para estes resul

tados pode ser devida a mutaçao produzindo novas bandas. 

mas seria necessário uma alta taxa para ~erar o número de 

fragmentos não parentais observados. A presença de arteta

tos da peR, gerados pelo erro da enzima polimerase durante 

a amplificação, adicionando nucleotideos que não correspon

dem ao DNA molde, também pode explicar os resultados deste 

trabalho. Estes resultados, fazem questionar o emprego des

ta técnica nos estudos de paternidade. Os autores enfatizam 

a necessidade de examinar cuidadosamente os componentes u

tilizados nesta técnica e até mesmo modificá-la. de maneira 

a se eliminar os problemas encontrados. 

Esta técnica. também se apresenta útil pa.ra 
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ai .• \1991" O trabalho destes 
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como demonstrou WILLIAMS et 

autores. teito com o fungo 

Neurospora crassa, envolveu ~a progênies obtidas do cruza

mento entre duas linhagens. Eles analisaram a distribuiçao 

de cinco marcadores RAPD encontrados entre as linhagens. 

nas progênies. Através de um programa computaCIonal. junta

mente com outros dados obtidos por RFLP para mapeamento 

nesta mesma populaçào. eles 

marcadores RAPD. nos grupos de 

tIzeram a dlstrlbuicào dos 

1 i gaça.o 1. v e V I. Ta.mbem 

neste trabalho, os autores apresentaram resultados obtIdOS 

com a combinacào de dois primers ao mesmo tempo para o de

senvolvimento da peR. Eles usaram o genoma de soja, para 

testar todas as combinaçÕes possíveis entre sete primers de 

dez bases cada. Esperou-se que uma variedade maior de 

se~mentos 

realizadas. 

mente. mas 

que embora 

tosse observada. nas condições experimentaIs 

se comparado com o uso dos primers individual

o ntimero de bandas foi diminuldo. Isto su~ere 

seja posslve! gerar produtos de amplitlcacao 

adicionaIs. pelo uso de combinaçoes de primers. a eficiên

cia é substancialmente reduzida pelo aparente limIte no 

numero total de bandas que podem ser produ=ldas pela reaçao 

de a.mpl i t Icaçao. 

A potencIalidade 

mostra-se Clara nesses trabalhos. 

desta nova metodologIa 

A exceçao do problema do 

grande numero de bandas nao paternaIs em progênies de ba

bulnos e humanos. a técnica tem mostrado resultados satis

fatÓrios e por vezes até comprovados pela RFLP. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

MATERIAL 

3.1. Linhagens do tungo Trichoderma 

AS linna@ens do tungo Trlchoderma utilizadas 

no presente trabalno estao rel~Clonadas na Tabela 1. AS 

Ilnnagens EQ'::', T.21F'. EST3. T10F. TI v. TlSE e TW6 toram ce

didas pelo Dr. Itamar Soares de Helo. do çentro Nacional 

de Pesquisa e Detesa da Agricultura (CNPDA-EMBRAF'AJ locall

zado em Jacuariuna- SF. AS outras toram orl~inadas do esto

que do Seto~ de Genética de Microrganismos do Departamento 

de Genetica da ESALQ;USP. 

Todas as linhagens foram ldentiflcadas pelo 

Departamento de Hicologia do Centro de Ciências Biologicas 

da Universldade Federal de Pernambuco-kecite. 
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Tabela 1- Linhagens de Trichoderma utilizadas e suas 
procedências. 

Nomenclatura 

1 M 

2 v 

EQ2 

4 EST3 

5 T10P 

6 T21P 

7 T1V 

6 TlSE 

9 TAL1 

10 T2B 

11 foc59 

12 Fc35 

13 TW6 

14 R 

ldentiticaçâo 

T. pseudokoningii 

T. pseudokoningii 

T. pseudokoningii 

T. pseudokoningii 

T. pseudokoningii 

T. pseudokoningii 

T. pseudokonin6ii 

T. pseuaokoningii 

r. viride 

T. virid€> 

T. viriae 

T. viride 

T. koninl/ii 

T. reesei QM 9414 

Procedência 

Reserva ecológica do 
CPATU Belém - PA. 
Estoque de madeiras 
de Piracicaba - SP.~ 

Raiz de eucalipto da 
região de Piracicaba 
SP. 
Estrada da região de 
Piracicaba - SP. 
Solo de plantação de 
pimentão. Recife -PE. 
Solo de plantação de 
pimentáo - Mogi das 
Cruzes - SP. 
Estrada da região de 
Piracicaba - SP. 
Solo da região de 
Piracicaba - SP. 
Plantação de alface 
de Mogi das Cruzes 
SP. 
Plantação de alface 
de Mogi das Cruzes 
SP. 
Estoque de madeiras 
de Piracicaba - SP.* 
Estoque de madeiras 
de Piracicaba - SP.* 
Estrada da região de 
Piracioaba - SP. 
Mutante celulolltico 
isolado no "U.S. Army 
Natick Development 
Center" - Natick 
E.U.A. (Mandeis et 
a I . 1971) . 

* Estoques de madeiras das indústrias de papel RIPASA s/a, 
CHAMPION s/a e lndustria de Papel de Piracicaba (IPP). 



3.2. Pl.sm1dio. utilizado. 

o plasmJdio pUEXO \Fi~ura 2'. é derlvado do 

pUC 18 e contém a molécula do cDNA do gene celoblohidrolase 

CBH 1.1 de Fhanerochaete cnryscsporium. 

o plasmldio pBT3 ,Figura 3'. é derivado da 

pUC 12 e contem o gene da ~-tubulina do tungo N~urospora 

crassa • 

05 dois plasmldios toram cedidos peta Prata. 

Dra. Maria Sueli Soares Felipe - Universidade de Brasília. 

Bras11ia. D.F. 

3.3. Sondas .oi.cular •• 

Como sondas moleol.llares {Fu~'.lra 41. roram 

utilizados tragmentos contendo o cDNA dO gene de celobiohl

drolase de f.cnrvsosporium. e o í;ene da ü-tuOIJllna de 

/li. crassa. 

~.~.l. Sonda ~BH 1.1 

Fra~mento de 1. i /<.b re51..11 t.ante da dlt;o:Ist.ao 

do plasmldio pUEXO com a enzima Eco Ri. 

3.3.2. Sonda 8-tubulina 

Fra~mento de 1.6 kb resultant.e da dl~estao 

do plasmldlo pBfj com a en:lma Eco RI. 



pUEXO 
4.4Kb 

30 

Figura 2 - Mapa de restriçâo do plasmldio pUEXO. Os sitios 

de restricão que estão abreviados sào: A, Ava 1; B. Bam Hl; 

Bg, Bgl 1; E, Eco RI; H, Hin 0111; K, Kpn 1; P, Pst 1; Sa, 

Sal 1; 8m, Sma 1; St, 8tu I; X. Xho t. 
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Figura 3 - Mapa de restrição do plasmldio pST3. Os sitios 

de restrição que estào abreviados sào: S, Sam Hl; E. Eco 

RI; H, Hin Dl11; K. Kpn 1; N, Nco; P, Pst I; Sa, Sal 1; Sm, 

Sma I; Ss, Ss ti; X, Xho I. 
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N 
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-356 567 640 645 721 .( 30 84.j 961 

L)- tubu 1 i na 

1607 170~ ~21dpb 

Figura 4 - kepresentaçao esquematlca dos tr~ªmentos purlfl

cados dos piasmldios pUEXO e pBT~. 

3.4. Padrào de peso molecular 

o bacterióta~o lambda tOl utilizado como 

marcador de peso molecular nas eletrororeses em gel de aga

rose. Para 1550 o seu DNA roi submetIdo à dl~estao. com as 

enzimas de restricao Eco Ri e Hin DI li durante 3 horas e 

aquecIdo a 65°G durante 10 minutos. 



MÉTODOS 

3.5. Preparo de meioa de oultivo 

3.5.1. Meio MYG para crescimento micellal 

-Extrato de malte 5. Ü ~ 

-Extrato de levedura -. 5 g ..;... 

-Gllcose 10.u g 

-Âgua destilada 1000.0 ml 

O pH toi ajustado para 6.5 com NaOH 1 N e esterill-

zado em autoclave por 20 minutos a l~OQÇ. 

3.5.2. Meio completo (PONTECORVO et al .• 1953. modi

ficado por AZEVEDO & COSTA. 1973). 

-NaN0 3 6.0 ;J 

-KHf'O .. 4 1.5 ~ 

-KCI Ü. ':- g 

-l'lgSO ~ iH }J 0.0(;1 :.g 

-LnSO 
/I 

i). 'J!j 1 ~ 

-(;Ilcose lv.O ~ 

-Extra~o de levedura 0. 5 g 

-Peptona ':.0 

-Caselna hldrollsada 1 "', . '-
-Soluça0 d. ~ltamln3S (item j.b . ...:..?:::1 1.u ml 

-Â gua destilada 1 (.HJ(). ,j m 1 

O pH roi aJustaao para 6.5 com l~aüH 1 14 e esterili

zado em autoclave por 20 mInutos a 1':0 a Ç, Para melO SÓlIdo, 

toi acrescentado 15 g de agar. 



3.6.1. Soluções tampão 

3.6.1.1. Tampào R 

-Trisma base 

-EDTA 

-Âgua destilada 

740.0 mg 

1,2 mg 

100,0 ml 

34 

o pH toi ajustado para 7,5 com HCI e estocado a 4 G C. 

3. 6. 1 • 2.. TEB 10X 

-Trisma base 

-Âcido bÓrico 

-EDTA 0,5 M (pH 6,0> 

-Âgua destilada 

108.0 lS 

55,0 g 

40,0 ml 

1000,0 ml 

o pH foi ajustado para 6,0 com HCl. Para TEB em 

concentrações menores, foram feitas diluições apropriadas 

com ~gua destilada. 

3.6.1.3. Tampào de amostra para DNA 

-Glicerol 20,0 ml 

-SDS 2.,0 mg 

-Azul de bromotenol O,05 mg 

-;;'~ua destilada 100,1) ml 

A soluça0 roi aquecida sem atingir o ponto de ebuli

çao e estocada em allquotas a 4°C. 

3.6.1.4. Tampào para eluiçào da coluna de Biogel 

-Trisma base 0.242 g 
• 

-NaC I 0.584 g 

-EDTA 0,037 g 

- Âg lJa destilada 100.0 ml 



3.6.1.5. Tampao de amostra da coluna de Biogel 

Ao tampao do item anterior. acrescentou-se: 

-Glicerol \v/v) 50 ml 

-Azul de bromofenol 'P/V) ü,05 m~ 

o tampao foi distribuldo em all~uotas em tubos 

"Eppendorf" e guardado a -2ú"C. 

3.6.1.6. Tampao de extraçao de DNA 

-Eúl'A 1.0.5 M> 

-NaCl 1.5 1'1) 

-SDS ~':O",J 

-1ris HCi 1 M pH 6~0 

-ó-mercaptoetanol 

-Espermidina 

~ soluça0 roi completada para 

1 ada. 

3.6.1. i. Soluça0 Trls Hei 1 H. pH d.O 

-TrIsma base 

-f..gua destllada 

dO ml 

0.6 ml 

0.6 ml 

O. 75 ml 

1.2 ml 

20 .u 1 

120 J,ll 

com água. 

121. 1 g 

35 

destl-

o pH roi ajustada para 6.0 com H~I concentrado e 

esterllizado em autoclave durante 2v mlnutos 3 l~vQG. 

~.6.1.6. SOluça0 tampao dO gel separador 

-f!'lsma base q5. ,5 ~ 

O trisma oase rOl dlSSOlvioo em 60 ml de água oestl-

1 ada. o pH rOl ajustado para 6.8 com HCI 1 N. o volume 

completado para 100 ml. conrirmado o pH e;:l SO 11JÇ~lj t tj 1 

tiltrada e armazenada a temperatura ambiente. 

3.6.1.8. SOluça0 tamp~o do gel empllhado!' 

-Trisma Oase 7.~7 g 

O Trlsma base foi dlssolvido em 60 ml de á~ua destl-



36 

lada, o pH foi ajustado para 6,8 com HCI 1 N o volume com

pletado para 100 ml. confirmado o pH e a SOlUÇa0 foi fil

trada e armazenada a temperatura ambiente. 

3.6.1.10. Solução tampão do t~nque \10 X) 

-Trisma base 63,2 g 

-Glicina 39,9 g 

-~gua destilada 1000.0 ml 

ApÓS dissoluçao, o volume foi completado par~ 

1000 ml. filtrado e armazenado. No momento do uso, a so-

luçào foi diluída em 1:10 com água destilada. 

3.6.1.11. SOlUÇa0 tampão da amostra para isoenzimas 

-Glicerol 5 ml 

-Tampão do ge! empilhador 2.5 ml 

-Azul de bromotenol 2,5 mg 

O volume foi completado para 25 ml com água destila

da e a solução foi armazenada a -20·C. 

3.6.1.12. Solu6ào tampào 10X para RAPD 

-Tris HCI pH 8,5 

-KCI 

-MgC'2 

-Soro albumina bovina (BSAJ 

3.6.2. Outras .olu~ões 

3.6.2.1. Solucao salina 0.9S 'P/V) 

-NaCl 

-~gua destilada 

200 mN 

500 mM 

60 mM 

0,9 g 

100 ml 

o volume toi distribuldo em alíquotas e mantido a 



3.6.2.2. SOlUÇa0 estoque de NaAc 3 M 

-NaAc \acetato de sódio) 

-Água destilada 

406.1 g 

1000.0 ml 
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Ajustado o p~ para 5.5 com ácido acético glacial e 

esterilizado em autoclave durante 20 mlnutos a 120~. 

3.6.2.3. Soluça0 estoque de NaCl 5 H 

-NaCI ~9~.~ g 

-Â~ua destilada dúO.O ml 

Após a dissoluçao. o volume roi ajustado para 

1000 ml e a SOlUÇa0 rOl esterilizada em autoclave durante 

20 minutos a 12ú Q C. 

3.6.2.4. Soluça0 estoque de SDS 20~ 

O SDS (dodecil sulfato de sódio) foi dissolvido em 

300 ml de á~ua destilada. laquecendo a SOlUÇa0 a 70·C), 

ajustadO o pH para 7.2 com Hei iN. completado o volume 

para 500 ml. 

ambiente. 

contlrmado o pH e estocado a temperatura 

3.6.2.5. Soluça0 de vitaminas 

-Âcido nicot1nlco Hiv. ;j m4 

-Âcldo f-aminobenzolco 10.0 mJ;; 

-&iotlna 0.2 mg 

-Piridoxlna 5ú.ü m~ 

-Rlbotlavina 100.0 mg 

-Tiamina 50.0 mg 

-Á~ua destilada lvú ml 

Após a dissoluçao, a soluça0 roi aquecida. em banho-

maria a 90°C durante 20 minutos e conservada em rrasco 

escuro a 4"C. 



3.6.2.6. Solução RNAse A 

-RNAse A 

-Tris HCI pH 7,5 

-NaCI 

10 mg 

10 mM 

15 mM 
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A solução foi aquecida em banho-maria a 95 G C por 15 

minutos, resfriada lentamente e guardada a -20·C. 

~.6.2.7. Soluç~o de brometo de et1dio 

-Brometo de et1dio 

-Âgua destilada 

1 g 

100 ml 

o brometo foi dissolvido. guardado em frasco escuro 

e utilizado com precauçOes devido a sua açào mutagênica. 

3.6.2.6. Soluç~o de fenol hidratado. pH 7.0 

O fenol puro cristalizado foi fundido em banho-maria 

a 65 D C. Foi acrescentado o mesmo volume de água destilada.e 

a mistura foi agitada por cerca de 30 minutos em agitador 

magnético. A fase aquosa foi descartada e subtituída por 

solução de Tris Hei 1 M. pH 6.0, novamente agitado por 30 

minutos e conferido o pH da fase fenólica. Foram acrescen

tados 0.05~ de 6-hidroxiquinolina e meio volume de solução 

de 'Iris Hei 0.1 M pH 6,0. A solução foi estocada em frasco 

escuro a qDC e usada com precaucoes devido a sua toxlcida

de. 

3.6.2.8. SoluC~o de SSC 20X 

-NaCl 

-Citrato trissódico 

-Âgua destilada 

175,3 g 

66.2 g 

1000 ml 

o pH foi ajustado para 7,0 com NaOH 10 N. No momento 

do uso, foram feitas soluçOes apropriadas com água destila

da. 



3.6.2.10. Solução desnaturante 

-NaCl 

-NaOH 

43.8 g 

10,0 g 
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Foi acrescentado água destilada para um volume final 

de 500 ml. e a solução foi fitrada e estocada a 4°C. 

3.6.2.11. Soluça0 neutralizante 

-Tris base 

-NaCl 

60.5 g 

58.0 g 

Foi acrescentado água destilada para um volume final 

de 500 ml. o pH foi ajustado para 5,0 com HCI concentrado e 

a soluçào toi filtrada e estocada a 4°C. 

3.6.2.12. Soluçào de pré-hibridizaçao 

-SSC 

-SDS \pJVJ 

-Soluça0 de Denhardt's 

-DNA de esperma de salmào 

Preparada no momento de uso . 

.3.6.2.13. SoluQa.o de hibridiz3ç.1to 

-SSC 

-5DS (P/v) 

-Soluça0 de Denhardt's 

6X 

ú,b~ 

5X 

10 mg/ml 

6X 

o.e~ 

5X 

lO mM 

-Sonda marcada radioativamente 'item ~.14.1). 

3.6.2.14. Soluça0 de Denhardt's (50XJ 

-Ficol 

-Polivinilpirrolidona 

-Albumina sérica bovina lBSA> 

Pentax, Fraçao V tSigma) 

5 g 

5 g 

5 g 
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-Âgua destilada 500 ml 

A soluçào toi esterilizada em filtro milipore e es

tocada a. -20·C. 

3.6.2.15. Soluça0' estoque da acrilamida 30% 

-Acrilamida 

-Bis acrilamida 

75 g 

2 g 

Os componentes foram dissolvidos em água destilada 

para um volume final de 250 ml e a soluCao foi f i I t rada. e 

armazenada a 4~C. Sua utllizaçao foi cuidadosa devido ~ 

aç.o neurotÓxica. 

3.6.2.16. Gel separador a 10~ 

-1ampao do gal separador \item 3.6.1.8) 1.5 ml 

-Acrila.mida t.item 3.6.2.15) 

-Âgua destil •. da. 

-Persulfato de amÔnia a 10~ 

-Temed 

3.6.2.17. Gal ampilhador a 4~ 

5,0 ml 

13,4 ml 

0,112 ml 

0,005 ml 

-Tampao do gel empilhador (item 3.6.1.9> 0.75 ml 

-Acrilamida (item 3.6.2.15) 

-Água desti la.da 

-Persultato de amOnia a 10~ 

-Temad 

3.6.2.18. SoluC~o corante para estarases 

Substra.tos: 

1,0 ml 

5,7 ml 

0,056 ml 

0,005 ml 

«-naftil acetato 1~ em solucao aquosa da ~cetona 50~ 

~-nattil acetato 1~ em solucao aquosa de acetona 50~ 

Corantes: 

-"rast blue RR" 

-Tris Hei 0.5 M pH 7.1 

50 mg 

5 ml 



-~-nattil acetato 

-6-nattil acetato 

-lq~ua dest i t ada 

-o gel roi incubado a 

0.75 ml 

0,75 ml 

,+,3. 5 m t 

temperatura ambiente até as 

bandas aparecerem. lavado em água e fixado em gticerol a 

10~. 

5.6.2.19. Solução corante para tosratase alcalln~ 

-a-nartll rosrato de sódio a 1~ em acetona 5ú~ 1.5 ml 

-"Fast Biue RR" 50 mg 

-Mge t .. 6H -O a 1 f1 ü. E; ml .. .. 
-Mnetza U1 0.5 ml 

-Tris Hei a 50 mM. pH d.5 50 ml 

-o "Fast Slue RR" roi dissolvido na soluçA0 de ~-nat-

til fosfato de sÓdio e após isso foi adicionado solucao 

tampao e os demals componentes. O ~el roi Incubado no escu-

ro a 30"(; até as bandas aparecerem. A rixacao foi relta em 

sotuçao ~quosa de Ilioerol 10~. 

3.7. Manut.n~ào das linhagens 

AS 11nhagens roram mant1das em tubos 111011-

nados ae melO compieto SÓlido \ltem 3.5.2J. ApOS a lnocu-

taçao dos esporos. os tubos roram Incubados a 

aias. sendo entao selados e guardados convenIentemente a 

qDC. O estoque rOL renovado a oada 6 meses. 

3.6. Obtenoao de mio.tio para extraoão de DNA ,en6mioo 

Aproximadamente 108.~on(dios roram ressuli-

pensos em 10 ml de soluça0 sallna O.8~ Iltem 3.6.2.1'. &9n-



do 1 ml inoculado em trasco "Erlenmeyer" de 500 ml contendo 

250 ml de meio HYG litem 3.5.1' e colocado sob agltacào de 

120 rpm a 28°C por 18 horas. 

o micélio roi coletado 3 v~cuo. lay~do em 

água destilada esterilizada. determinado o seu peso timido. 

congelado com nitrogênio liquido e 

momento dO uso. 

estocado a -lO~~ até o 

3.&. Extraeao e puritica~ao de DNA len6míeo de mie.lio 

Dentre os vdrios métodos para extracào e pu-

riticaç~o de DNA encontrados na literatura. 

zado para realizacao deste trabalho foi 

BORGES et ai. l1880J. 

o método utl1i

o descrito por 

Para cada preparac~o, roram utilizados entre 

0,5 g e 1.0 g de micélio estoeaoo. Ü micélio foi pulverIza

do em almorariz. SOb nItrogênio liquIdo. até a obtencao dO 

pó mlcelial. Este roi dividido em duas partes. colocados em 

tubos "Falcom". adicionado em cada um 15 ml de tampao de 

extracao de 0NA \item 3.6.1.61 

igual de renol hidratado titem 

e homogenelzado. Um volume 

3.6.2.6, rOL acrescentaoo. 

procedendo-se a uma leve homogenelzacào 

3000 rpm por 10 mlnutos. A rase fenóllca rOL desprezada en

quanto se recuperou a rase aquosa. ou seja. o sobrenadante. 

Este procedlmento usando o renol roi repetida e ~ tase 

aquosa oesta repeticao roi acrescentado 10 ml de renot

clorofórmio na proporcao de 1:1. suavemente homo~enel=ado e 

centrlrugado a 3000 rpm por 5 mlnutos. A rase aquosa rOL 

recuperada e a esta. adicionou-se 10 ml de clororormlo. 

maIs uma vez nomogeneizado e centrirugado na mesma condlcao 
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anterior, recuperado o sobrenadante num tubo "Corex" de 15 

ml, acrescentado 10~ do volume, de acetato de sÓdio 3 N 

(item 3.6.2.2J, e a seguir dois volumes de etanol absoluto 

previamente estriado. Os tubos foram homogeneizados e co

locados em repouso por um per iodo de aproximadamente 2 ho

ras a -20·C. Procedeu-se a centrifugacao a 10000 rpm por 10 

minutos. sendo o sobrenadante descartado e lavando o preci

pitado com etanol absoluto e com etanol 70~. O material roi 

secado usando-se bomba de vácuo, ressuspendido cuidadosa

mente com tampao R litem 3.6.1.1) e tratado com 5 pl de so

luça0 RNAse 'ltem 3.6.2.6) por 15 minutos a 37 G C. A seguir, 

toi feita a análise do DNA quanto ao seu grau de pureza. 

concentracao e integridade através de eletroforese em gel 

de agarose (item 3.10). 

3.10. Análise de DNA através de eletrotorese em lei de 

aiarose lSAMBROOK et ai., 1989> 

A eletroforese em gel de agarose constitulu

se em uma técnica simples, rápida, sensível e roi utilizada 

em várias etapas deste trabalho. Na análise da integridade. 

concentracao e grau de pureza do DNA genOmico, monitoracao 

dos processos de digestao enzimática do DNA e estimativa de 

peso molecular dos fragmentos do DNA plasmidial e das ban

das obtidas com as técnicas moleculares RFLP e RAPD desen

volvldas. 

Para o preparo do gel. a a~arose ttipo I 

Sigma) foi misturada ao tampao TEB IX titem 3.6.1.2), fun

dida por ebulicao e, para cada 100 ml do tamp~o foi acres

centado 5 pl de brometo de etídlo titem 3.6.2.7). A concen

tracao da agarose variou de O.~~ para RFLP e 1,5~ para 



RAPD. Ás amostras adicionou-se tampão de amostra \item 

3.6.1.3J numa proporçao de 10~ dos seus volumes e as mesmas 

toram entao aplicadas nos poços dO gel. sendo fEB IX o tam

paio da cuba. Ú gel fOI submetido a uma voltagem que variou 

de 30 a 70 V para os géis da tecnica dO RFLf e de 100 a 150 

V para os ~éis da técnica do RAPD. Ú término da etetrotore~ 

se toi sempre monitorado pela mlgraçao do corante azul de 

bromofenol presente no ~ampao de amostra. AO tinal. o mate

rial no gel foi analisado em transluminador de luz ultra-

Violeta. comprimento de onda longo \j60 

grafada com filtro laranja. 

nm.' e o gel 

3.11. DiC •• tão total do DNA gen6mioo e pia.mídial 

roto-

acordo com o 

o DNA gendmico extraído roi quantitlcado de 

item 3.10. de rorma a se estabelecer para as 

reaçOes uma relaçáo conveniente das concentracOes 

ma/suostra~o segundo os fabricantes. 

o DNA genOmico das linhagens toi submetido ~ 

digestao dupla pelas enzimas de restrlcao Eco RI e Bam HI. 

sendo que para um total de 30 Jil. toram uti II=ados 5 ui .:::ia 

[J H A \ 0. '" .,a g, u I I. ,:, U 1 d e t a m p ai. o 1I E .3 lú X . .~.j nt IJ m P:H a :J s (:lu a s 

enzimas. 1.S Jil da cada enzima e 18 ui de agu~ destilada 

para compietar o vOlume tinal. Por se tra~al' de dlgestao 

total. o sistema oem homogenelzado. roi Incubado durante a 

noite a 37°C. Uma tração do UNA dl~arido tOl aplic3do €Im 

gel de agarose 0.6~ e avaliada a clivagem. Sendo esta in

completa. tez-se uma pequena correçao do volume tlnal do 

sistema com acréscimo de maIs enzima, 

37"(:. 

estendendo-se o tempo 

AS ~nzimas \T~b~l~ ~I de Incubação por mais j horas a 

roram dlluldas para 20 U/.,al e d'3vld,ment:e ~st:ocadas 



-20·C. Estas. bem como os respectivos tampoes toram adqul

ridos do tabricante BtOLABS. 

Com os plasm1dios. procedeu-se da mesma tor

ma, sendo que para o plasm1dio pUEXO \0.5 ~g/~l). num total 

de 75 ~1, foram utilizados 5 uI de DNA. 5 ~I de RNAse. 

7.5 ~l de tampao 10 X para Eco RI. 1 ~l de Eco Rl e 56,5 ~l 

de água. Para o plasmidio pBT3 (.1 ~giUl). tocam l..ltiil=ad.j5 

5 ~l de DNA, w ui de RNAse. ~ ~l de tampao 10 X para Eco 

RI, 1,5 ~l de Eco RI e 6.5 ~1 de agl_l~ p~ . .ra um "II:dume rlna.! 

de 20 ui. üs slstemas toram lncubados a ~7cC. durante a 

noite, e analisados em gel de agarose. 

3.12. Transferência do DNA para membrana de nitrocelulose 

\SOUTHERN. 1975) 

Uma vez dl,ªerido o ,ªenõmlco das 

linnagens de Trichoaerm3 e migrados em ~el de agarose 0.c~. 

o gel tal tratada de maneira a se obter o [JI~A desnéluHéldo. 

ou seja. tltas abertas. necessárlo ao processo de hlbrldl

=açao com as sondas moleculares. Para ISSO o gel tOl tr3t~-

da com soluça0 desnatucante ,item 3.6.2.101 por .jlJ m 1 n l)1:05 

SOb agltaçao lenta e posteriormente com soluça0 neutrali

zante 'ltem 3.ó.~.11J naS mesmas condlçoes anterIores. A 

membrana de 

gel. marcada 

nltroceluiose rOl cortada no mesmo tamant"lo do 

em IJma de SlJaS com 

água destllada e colocada na cuba de transferência ,Vacu

Gene Pump. Pharmacia LKB) previamente montada. O gel trata

do roi colocado sobre esta membrana evitando-se bOlhas 

entre os dois, para impedir danos na transrerênCla do DNA. 

Sobre o gel roi adicionada cerca de 10 ml soluça0 de SSC 

20X titem 3.6.2.9J e ligada o vácuo em 50 mbar. Perlodlca-

mente o gel tal recoberto com esta soluça0 evitandO o res-



secamente durante as 2 horas de transferência. Após esse

tempo. o sistema foi desmontado, o gel toi novamente corado 

com brometo de etidio e observado sob luz ultravioleta lon

ga. Constatada a transrerência, a membrana toi posta para 

secar a temperatura ambiente e por tim. roi feita a íixaçào 

do DNA a 80 º C por 2 horas e guardada em recipiente plástico 

selado até o momento do uso.

Tabela 2 - En:imas de restricao 

En::1ma 31tio de restricao 

Eco Rl 

8am Hl 

5• GlAATTC 3• 

5' GJGATCC 3' 

Tampao lOX para Eco RI

lampao lOX para Bam HI

3.13. Purifioa�áo de fragmentos de DNA 

<Método de elui�ão por centrituga�ào> 

Os piasmtdios d1�eridos l1tem 3,111 toram 

analisados em e1etrororese em gel de agarose. obt.endo-se ét 

separaçào dos rragmentos a serem util1:ados como sondas mo

leculares e estes toram puriticaoos pelo procedimento aes

crito a se�u1r. 

As bandas ºº �el de a�arose contendo os 

fragmentos ,Figura �J. toram visualizadas com aux11io de 

luz ultraviolet.a longa e retiradas por corta no gel e colo

cadas n1.1m t•Jbo "Eppendort" previamente preparado com cerca 

de 2 mm de la de vidro e um pequeno orit1cio em sua base. 

para passagem do ONA. Este tubo toi colocado no interior de 

um seiundo e a ate roi 1ntroduz1do a banda do iel e 10v µ1 
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de tampao R. tazendo-se uma oentrifu~acao a 10000 rpm por 

10 minutos. O material foi precipitado com SOlUÇa0 de NaCl 

O.~ M (item 3.6.2.31 e 2,5 volumes de etanol absoluto. re

cuperado por centritugaçào e ressuspenso em tampao R. Uma 

traça0 deste foi analisada em gel de agarose 0.6~. 

3.14. Hibridiza~ào em suporte sólido <membrana de nitroce

lulose) 

3.14.1. Preparo da sonda 

O fragmento de DNA a ser marcado radioativa

mente foi purificado como o descrito no item 3.13, a partir 

dos plasm!dios pUEXO e pBT3 (Figuras 2 e 3). 

3.14.1.1. Marcaçao radioativa 

A marcaçao tOl realizada segundo o protocolo 

do "Kit Random - frimming" desenvolvido no laboratório de 

Biologia Molecular da Universidade de 8ras1lia. Q"kit" uti

liza heptanucleot1deos sintéticos com todas as combinaçoes 

poss1veis de nucleot1deos, a partir dos quais desoxinucleo

tldeos radioativos ou nao, sao incorporados às moléculas de 

DNA com o auxilio da enzima Klenow. 

Uma quantidade de 100 ng de DNA a ser marca

do e 1 ~l de primer \75 n~/~I) foram mlsturados e desnatu

rados a 100°C por 5 minutos e rapidamente colocados no leio 

para que os primers pudessem ser hibridizados ao DNA da 

sonda. Foi acrescentado a esta mistura água destilada. os 

nucleotldeos TTP. '-'TP. '~fF' e 3/- -Ij ATP e K' v ~ ~ n a enzima . enow. 

Esse sistema foi levado a 20·C por 2 horas e posterlormente 

purltlcado como no Item a seguir. 



~.14.1.2. ~urificac~o da sonda radioativa em coluna 

de tiltracao Biogel A. 

Uma coluna de filtraçao de Biogel A roi 

preparada numa seringa de 1 ml fixada a um suporte. A sonda 

ja marcada por J~-ATP foi imediatamente aplicada à coluna e 

eluída com 50 ~1 do tamp*o da coluna do Biogel A \item 

3.6.1.5J. Atlquotas de 2 gotas foram coletadas em tubos 

"Eppendort" e utilizando um medidor Geiger a uma distância 

padr.o. roi avalIada a radioatividade. AS allquotas conten

do o DNA marcado foram somadas, aquecidas a 100 0 Ç por 5 mi

nutos para nova desnaturac.o das fitas e utilizadas instan

taneamente na solucao de hibridizac*o (item 3.6.2.13'. O 

nucleotldeo radioativo n~o incorporado ficou atrasado na 

coluna em eelaçao ao DNA. sendo desprezado cuidadosamente. 

~.14.2. Hibrldlzaçao DNA-DNA da sonda radioativa 

~ara a hibridizaçao das sondas marcadas 

radioativamente, com o DNA genOmico digerido contido na 

membrana de nitrocelulose, esta foi incubada com soluç.o de 

pré-hibridizacao \0,2 ml de SOlucao/cm 2de membrana), por 2 

horas a 55~C sob agitacao lenta. Após a pré-hibrldizaçào a 

membrana roi colocada em um recipiente pl~stico com SOlUÇa0 

de hibridlzaçao lO,l ml de. solucào/cm2 de membrana), proce-

deu-se a deaeraçao e vedaç*o do plástico e por fim. roi 

incubada a 45°C e t5-C por 12 horas em cada temperatura sob 

agltac~o branda. Terminado o perlodo de hlbridizacao, a 

membrana tOl retIrada cuidadosamente, submetida a lavagens 

sucessivas com soluça0 de SSC 'item 3.6.~.8) até a estrin-

gêncla desejada. exposta aO fllme de raios X e este reve

lado da maneira convencional. As sondas radioativas roram 

descartadas convenientemente. 



Na análise do polimorfismo através de isoen

zimas. o procedimento utilizado foi o descri~o por ~accola

Meirelles et ai •• 1988. As linha~ens toram cultlvadas em 

frascos "Erlenmeyer". contendo 30 ml de meio liquido 'item 

3.5.2). ApÓs incubaçao por 5 dias a 2ó~C. a película forma

da foi filtrada em filtro Buchner. usando bomba de vácuo. 

sendo o mlcélio lavado 3 vezes com á~ua destilada de torma 

que nao ~ermanecessem restduos do melO de cultIvO no mIce

lio. Ü micéilo roi levemente secadO com papel de rlltro. 

pesado e para cada 300 mg. foi adicionado 1 ml do tampao do 

gel empilhador esfriado (item 3.6.1.9) para ser triturado 

em homo~eneizador elétrico. Ü extrato tOl colocado em re

frigerador. em banho de gelo durante 12 horas para comple

tar a extração. sendo posteriorment~ oentrirugado por ~0 

minutos a 15.000g sob retrlgeraçao. O extrato protéico ~so

brenadante, foi coletadO e estocado em altquotas a -20~C. 

No momento do uso. 30 ~I do extrato protéico 

de cada amostra. foi misturado com a mesma quantldade de 

tampao da amostra ~ltem 3.6.1.11> 

do gel de ~oliacrilamida que foi 

a seguir. 

e aplicado nas canaletas 

rei~o da maneIra descrl~a 

A placa rOL montada em Sistema vertlc~l e 

vedada com ágar-á~ua ,4~). O ~al separador 'ltem 3.ó.~.lÓ) 

foi vertido na placa e completou-se o restan~e com á,U3 

'para que ocorresse a potlmerlzaçao unltorme da borda su

perlor do gel). Uma vez polimerlzado. a agua roi retirada. 

o gel empilhador ,Item 3.6.2.1() toi vertIdO e o pente rOL 

então introduzido. Após polimerlzaç.o do gel empllhador. o 

pente e o espaçador lnrerlor da placa foram retlrados CU1-



dadosamente. e a placa foi fIxada na cuba de corrida. A 

voltagem utilizada roi 100 V até o material atingir o 

mite entre os dois géis. sendo elevada a 200 li e permane-

cendo até o rinal da corrida. 

~o término da corrida. o ~el tOl retIrado da 

placa e imerso na sOluça0 corante \itens 3.6.2.16-1SJ. 

3.16. Técnica do RFLP 

Para a análise do polImorfismo dos rracmen-

tos de restriçao ,RFLP>. loram realizados os seguintes pas-

50S: o micélio das 14 linhagens de Trichoaerma. toi ObtIOO 

como descrito no item 3.8. Deste micélio. o DNA foi extra 1-

do. purIficadO a analisado ~itens 3.8 e 3.10 respectIvamen

te). posterIormente dIierido 'item .3.11) e novament.e 3na11-

sado em gel oe agarose. Constatada a digestao tota. i. QS 

DNAs foram transferidos para duas membranas de nitrocelulo-

se ,item 3.12). uma para cada sonda. O passo seguinte rOL 

obter os fragmentos a serem utilizados como sondas molecu-

lares ,itens .3.11 e 3.13) dos plasmldios pUEXO e pSf3 

guraS 2 e 3,. marca-los e purifica-los como no Item .j.1~.1. 

A hibridizaçao foi entao realizada. cotocando as sondas em 

cont~to com a membrana oe nitrocelulose ,item ~.l~.~) e por 

rIm. foi relta a analise dos padróes de 

no filme de rala X. 

3.17. Técnica do RAPO 

bandas eXlstent.es 

Na realizaoao dest.a técnica. roi montado um 

SIstema com os seguintes componentes: 36.5 ~1 de agua bi-
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destilada. 5 Ul de tamFlao 10X \item 3.6.1.12). 1 J.ll de 

dNTPs (10 mM/cada). 2 J.ll de primer \10 ng/J.ll). 2.5 J.1! de 

DNA \.2ng/J,l1) e 1 J.ll da enzima Taq polimerase ~~ V/ui) 

produzida no Centro de Biotecnologia da Universidade Feder

ai do Rio Grande do Sul. Foi colocado ~O J,ll de óleo mineral 

\.SigmaJ, para evitar a evaporaçào. O sistema rOl homo~enel-

zado e levado ao aparelho de PCR \Gene ATA0 Controller -

Pharmacia LKB) para a reao&o que envolveu 56 ciclos. sendo 

interrompida no 16Q ciclo para que se colocasse mais lul da 

enzima. Cada ciclo fOl constituido de per iodo 

ras definidos para os processos ae desnaturacao do DNA. 

anelamento e açao enzimática. sendo 2. minutos 95°C. 1 

minuto a 35·C e ~ minutos a 72°(; respectivamente. AO térml-

no da reaoao. os padrOes foram anallsados através de e1e-

trotorese em gel de agarose 1.5~. como descrito no item 

3.10. 

inicialmente. roram testados 5 prlmers. que 

foram desenvolvidOS no laboratÓrio de Biolo@ia MolecUlar. 

da Universidade de Brasilia. e suas seg'ências s~o as se-

guintes: 

Prlmer ~9: "'-, • ÇA(j(jCC(;TT'~ .j' 

Primer 61 . 5' - GGTCCCTGAC - 3' . 
Primer õ':::: "'- • - GGGTAACGC\'; .,. . 

'J .' 
Primer 63: ~ • - CA(;(..ACCCJ.\C - .3 ' 

Prlmer .:14 : '" • 1':;\;(:GAG\':; TG - '< 
, 

-' 

3.16. Àlrupam.nto d. linhal.n ••• ,undo taxonomia num.rloa 

A anállse de alrupamento tOl efetuada. oal-

culando-se d01S coeficlentes de assoc1açao. gue util1zam de 

varláveis binárl~s para verlt1car semelhancas entre unlda-
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des ,ROHLF, 1988). As variáveis foram consideradas as ban

das e as unidades roram as linhagens. 

ú algoritmo de agrupamento utilizado roi 

UPGMA lunweighted pair group method with aritmetic avera

geJ, programa NTSYS-PC (ROHLF. 1988). 

o coeficiente JACCARD é calculado de acordo 

com a fórmula J: A/lP-D). onde A é o número de concord~n

cias positivas, ou seja, de variáveis presentes; P é o nú

mero total de variaveis; e D é o número de concordancias 

negativas, ou seja, de variáveis ausentes; portanto este 

coeficiente utiliza como numerador somente as concord3ncias 

positivas. 

o coeficiente SIMPLE MATCHING. é calculado 

segundo a tórmula ~M: M/P. onde H é o número de concord~n-

cias 'positivas e negativas); e F é o numero total de va

riáveis: po~tanto. diferentemente do primeiro. este coefi

ciente utiliza tanto concordâncias positIvas como negativas 

no numeraOor. 

lhança entre 

Por esta analise. quanto maior ror a seme

duas unidades, maior será Q valor do coeri-

CIente de associaçao. 

Estes dois coeticientes de aSSOClaçao foram 

utilizados para todas as análises dos resultados obtidos 

por eletroforese de isoenzimas, de RFLP e RAPD. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados ObtidOS neste trabalhO e a 

discuSSêo correspondente serao apresentados na segUInte 

ordem: inicialmente. serao mostrados os resultados rete

rentes aos padroes eletroforéticos de isoenzimas empre

gando-se o sistema de esterases na revelacao das bandas: em 

seguida. teremos a análise da técnic~ de RFLP onde serao 

apresentados os perfis de bandas encontrados com a sonda oe 

celobiohidrolase \CBH 1.1) e ~-tubullna: posterIormente. 

serao apresentados os resultados relatIVOS a tecnIca do 

RAPú. utilizando-se dois prlmers com seqüências dIferentes. 

denominados prlmer 63 e primer 64. 

Através dos padroes de bandas ObtIdos pelas 

técnicas empregadas. toram construtdQS ZlmQgramas e ·3 

partir destes. foi etetuada a análise de aªrup~mentos. üs 

dendrogramas aas interrelacoes entre ~s lInhagens. utlll

zando os coeficientes JACCARD e SIM~LE-MATCHING. toram 

construídos atraves do programa NTS{S-PC. 

item 3.17. 

4.1. Variabilidade através da i.oenzimas 

O tenótipo etetrororetlco 

comQ c I t 3.do no 

protelnas 

enZImas pode ser conSloeraOo a expressa0 do produto prIma-

rio do gene. uma vez que a sequêncli; ·je i.:'minoácloos ·:tas 

protelnas é determInada pela seqtiência nucleotldic3 de 

~enes estruturais. A visualizacao das bandas no ~el. cor-

responde a posioao de mlgrac~o da enZIma 

tea. As v~rIas bandas visuallzadas. 

presente na amos

sao resultados de 

enzimas com cargas. tamanhos ou contlguraooes espaCIaIS 



di t erentes. A diterença de po.içoes das bandas pode ser 

devida a moditicacoes 

enzima, ou seja, é o 

dos aminoácidos que constituem a 

resultado de mutacao ou mutaçoes no 

gene(s} estrutural\ais} que coditica\mJ a enzima (PACCOLA

MEIRELLES et aI., 1988). 

Nesta. anãl i se, roram utilizados para reve-

1 êI.çao das bandas dois sistemas de coloracao (PACCOLA-

HEIRELLES, 1986), Para tostatase alcalina, o pertil eletro-

torético toi o mesmo, 

migraooes equivalentes 

com um padrao de duas 

ou seja, 

em toda s 

bandas 

as enzimas apresentaram 

as linhagens analisadas. 

de tamanhos diferentes. O 

padrão de bandas desse sistema, representa a semelhança das 

linhagens. podendo considerar que as sequências de DNA 

coditicantes para essa enzima sao as mesmas. 

Ja no caso do sistema para esterases a e ô. 

as enZlmas mlgraram em diterentes posicoes no gel, como 

mostra êI flgura 5. ~este padrao de bandas, também visuali-

zado na Figura 6, toram construidos os dendrogramas apre-

sentados nas FIguras ( e 6 e atraves destes, observa-se 

tormaçao de CInco grupos de unlda.des. sendo dOls 

maIS homogêneos: 11, 13 e 14: 8 e lU: três gr toApOS pOIJCO 

homogêneos: 1 e ..:.:; j e 7; 4. 6. Ô. AS unida.des 5 e 12 

apresentaram os comportamentos mais diferenciados, por esta 

anál i se. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Figura 5 - fadrao isoenZlmático da estarasas das 14 lInha

gens de { rlcnoaerma. 



1 ;2 5 6 10 11 12 13 14 

Figura 6 - Zlmograma representativo de esterases das 14 

11nha~ens de Trlchoaerma. 
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Figura 7 - Dendrograma ilustrativo das interrelaçoes entre 

as linhagens utilizando o coeficiente JACC~Rú. 

dos resultados lsoenZlmàticos de esterases. 
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HATCH1NG. dos resultados lsoenzimátlcos de este-

rases. 



4.2. Variabilidade através da técnioa do RFLP 

Para a realizao~o da análise do pOlimorfismo 

dOS fragmentos de restrioao ,RFLP}. foram seguidos os pas-

sos como descrito no item 3.15 (Material e Métodos). Como 

no processo de hibridização foi observado material inespe-

clrico. dificultando a visualizacao das bandas tanto no uso 

da sonda CBH 1.1. como da sonda ~-tubulina. foram reltas 

lavagens sucessivas das membranas apÓs a hibrldlzac~o. com 

aumento da estringêncla para que se pudesse 

bridizaçao inespecttica i ndese j.ada e permitir uma melhor 

visualizaoao do padr~o de banoas 

de estringência usadas roram: 

espectficas. AS condiçoes 

-baixa ~SSC ZX / SúS 0.1'J1o I 5E-C). 

-media tSSC lX I SúS O.l~ I 60°C/. 

-alta \SSC ú.1X I SúS 0.1. ! GÚDe). 

4.2.1. Uso da sonda CBH 1.1. 

Como poae ser observado na Fi~l..lra d. r.:Ham 

identirlcados SinaiS altos de homologia aa sonda CBH 1.1 

com o DNA ~enOmico das linha@ens T28 e FC 58. ambas Tricho

aerma viriae. Este resultaoo evidenCia duas bandas de apro-

ximadamente 2.5 Kb e 1.e kb. Como j~ mencionado na revlsao 

de literatura. o numero de bandas e dependente do número de 

loci no genoma homólo~o a sonda e tambem do nUmero de s1-

tios de restricao contido nestas seguênclas de DNA. Atraves 

dos resultados obtidos. pOde-se inferir duas hipóteses: 

ha um sitiO de restricao de Eco RI ou Sam HI. enzimas 

utilizadas para digestao do ÚNA das llnhagens. na sequência 

de úNA gue oodlrioa esse gene nas llnhagens de Tricnoaerma 

utilizadas para o estudo: 2. ha mais de uma seq~ência desse 

gene no genoma oas llnhagens de irlcnoaerma. 



60 

Para as outras linhagens, n~o houve hibridi

zaçâo da sonda utilizada com o DNA genOmico. Isto pode ser 

explicado pelo tato do gene que codifica para essa enzima 

nestas linhagens. nao apresentar sequência de homologia com 

a seguência do DNA da sonda CBH 1.1. 

~.2.2. Uso da sonda ~-tubulina 

o gene da ô-tubulina de Neurospora crassa 

rOl utillza~o como sonda neste trabalno, por ser esta 

proteína muito conservada em termos evolutivos lORBACH et 

aI. 1966), sendo posslvel a visualizacao de hibridizac~o 

desta sonda com o DNA das linhagens estudadas. 

Os resultados apresentados na Figura 10. 

mostram homologia desta sonda com todas as linhagens d~ 

Trichoderma estudadas. Num total de duas a cinco bandas 

aparecem em cada uma delas. Asslm como nos resultados ob

tidos com a sonda CBH 1.1. o n~mero de bandas encontra~o 

pelo uso da sonda ~-tubulina, pOde ser explicada pelo núme

ro de 10Cl no genoma, e também pela presença de sitlOS de 

restrlCâo contldos na sua seguência. A multlpllcidade de 

bandas pOde estar associada à presença de famílias de genes 

como é o caso da tubulina sendo esta expllcacaO a malS ~

celta para estes resultados. Este argumento também é rela

tado no trabalho de MANICOM et ai \1961) descrito na reVl-

580 de Ilteratura. Nas canaletas A e B est&o os padroes de 

peso molecular. 

A partir do padrào de bandas, que pode ser 

visualisado também no zlmograma apresentado na Figura 11, 

foram construidos os dendrogramas apresentados nas tiguras 

1~ e l~ e atraves destes Observa-se que os grupos mais 
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homogêneos s~o: ~, 4. 5, 6 e 8; 9 e 10: e os grupos menos 

homogêneos s~o: 1, 3 e 7; 11, 12, 13 e 14. 

21.7 -

5.14 -
4.27 -
3.48 -

1.98 -
1.90 -
1.73 -
1.37 -

0.56 -

A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 B 

Figura 9 - Padrao eletrotorético da RFLP com a sonda 

CBH 1.1. das 14 linhagens de TrichoQerm~. 



A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ' 14 B 

Figura 10 - fadrao eletrotorétlco d~ RFLP com a sonda 

1~,-ttlblJl ina, das 14 linhagens de Trichoderm.a. 
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Figura 11 - Zimograma representativo da RFLP com a sonda 

~-tubulina d3S 14 linhagens de Tricnoaerma. 
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Figura 12 - Dendrograma ilustrativo das interrelaç6es entre 

as linhagens utilizando o coeticiente JACCARD 

do padrao de RFLP com a sonda ~-tubulina. 
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Figura 13 - Dendrograma ilustrativo das interrelaçoes entre 

as linhagens utilizando o coeficiente SIMPLE 

MATCHING do padrào de RFLP com a sonda ~-tubu-

tina. 
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4.3. Variabilidade atrave. da téonioa do RAPD 

Dos primers testados. os que apresentar~m 

melhor distribuição de bandas. foram os denominados 63 e 

64. e portanto utilizados para a realizaçao deste estudo. 

4.3.1. Uso do primer 63 

o padr.o de bandas de RAPD. utilizando o 

primer 63. encontra-se na Figura 

grama na Fi~ura 15. 

14 e o respectivo zimo-

o dendrograma das interrelacOes entre as 

linhagens de Trichoderm~. utilizando o coeticiente JACCARD 

e o coetioiente SlMPLE-MATCHING. encontram-se nas FIguras 

16 e 17 respectivamente. 

fela análise dos dendro~ramas. utilizando o 

coefioiente JACCARD e SlMfLE MATCHING. observa-se que os 

grupos mais homo~êneos s.o 2 e 5: 9 

homogêneos sao: 3 e 7; 4. 6 e ó: 11. 

e 10: Os grupos menos 

12. 1~ e 14. A unldade 

1 neste caso apresenta o oomportamento mais diferenclado. 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A 

:. 1-- - i-I .. "~ . • ·~ i::= If _ _ . _ . 1IiII, .~ _ .. 
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21 ,7 

3.48 

1.98 
1.73 

0.94 

0.83 

Figura 14 - Paor~o eletrotorético da RAFD com o primar 63 

das 14 linhagens de frichoa&rm~ . 
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1 5 6 7 8 10 11 12 13 14 

----- - .--.-

Figura 15 - 2imograma representativo da RAPú com o 

prlmer 63 das 14 linhagens de Trichoaerma. 
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do padrao de RAPD com o primer 63. 
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Fi~ura 17 - Dendrograma ilustrativo das lnterrelaçOes entre 

as linhagens utilizando o coefioiente SlMPLE 

MATCHING do padrào de RAPD com o primer 63. 
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4.3.2. Uso do primer 64 

A Figura 18 mostra os pa.droes de RAPO. 

utilizando o primer 64 e a Figura 18 mostra o respectivo 

zimograma. 

Pela análise dos dendrogramas, utilizando os 

coeficientes JACCARO e SIMPLE MATCHING que encontram-se nas 

Figuras 20 e 21 respectivamente, os grupos maiS homogêneos 

toram: 3 e r; 8 e 10; 4, 6 e 6; e os grupos pouco homogê-

naos toram: 1, 11 , 1 .-, .... , 13 e 14; .2; e 5. 

A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B 

- 21.7 
-5.14 
- 4.27 
- 3AS 

_ 1. 98 
_1 · 73 

- 0 ·94 

-0. 83 

Figura 16 - Padrao eletrotorético da RAPO com o primar 64 

das 14 linhagens da Tricnod8rm~. 



1 2: 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

l_o 
'----' -- u_ 

Figura 19 - Zimograma representativo da RAPú com o 

prlmar 64 das 14 linhagens de Tricnoderma. 

71 



0,00 0.2.0 0.40 0.60 0,60 

, 
I 

1 

, 
0,00 0.20 0.40 0,60 0,80 

Filiura 20 - Dendrolirama i llJstrativo 

as linhagens utilIzando 

do padrao de RAPD com o 

1,00 

, 
1,00 

1,20 

-, ,,, 

0.80 11 1 

0.41Fc35 12 

1.00Fc59 1-1 

0.80 R 14 

0,14 TW6 13 

0,83 EQ2 3 

0.31 TIV 7 

1,00 EST5 4 

0.67 TISE 8 

0.09 T21P 6 

0.29 V ,-, 
"-

0,09 T10P 5 

1,00 TALl 9 

T28 10 

1,20 

das interrelaçoes ent.re 

o coeficiente JACCARD 

prImeI" 64. 
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Figura 21 - úendro~rama ilustrativo das interrelaçóes entre 

as linhagens utilizando o coeficiente SIMPLE 

MATCHING do padrào de RAPD com o prImer 64. 



4.3.3. Uso dos primers 63 e 64 

Neste estudo. os dois primers foram utlliza

dos simultaneamente, na realizao~o da técnica do RAPD. 

Ü padrao de bandas encontrado neste caso. 

encontra-se na Flgura 22 e o zlmograma na Figura 23. 

Pela análise dos dendrogramas, que esta.o de-

monstrados nas Figuras 24 e 25, utilizando os coeficientes 

JACCARD e SIMLE MATCHING respectivamente, os grupos mais 

homogêneos foram: 3 e 7; 9 elO; e os grupos pouco homogê-

neos foram: 1, 11, 12, 13 e 14; 4, 6 e 6; 2 e 5. 

21 .7-

5.14-
3.48-

1

'

.98-

1.90-

1.73-
1.37-

0.94-
0.83-

0,56-

Figura 

A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B 

- Padr~o eletrarorético da RAPD com os prlmers 

63 e 64 das 14 linhagens de rrichod~rm~. 



1 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

Figura 23 - Zimograma representativo da RAPú com os 

prlmars 63 e 64 das 14 linho de Tricnoaerm •• 
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Flgura 24 - Dendro~rama Ilustrativo das interretacoes entre 

as linhagens utilizando o coericlente JACCARD 

do padrao de RAPD com os primers 63 e 64. 
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0,91 M 1 

0,62Fc35 12 

1,00Fc59 11 

I 0.97 TW6 1-3 

0.70 R 14 

r ri 0,64 EST3 4 

0.83 T21P 6 

0,65 TISE 8 I 

0,94 EQ2 3 

-I! 0,57 TIV 7 

0.81 V 4 
I 

--l 0.55 TlOP 5 

1.00 TALI 9 

T2.B 10 

I I I I , 
0.50 0.60 0,70 0,80 0,90 1,00 1.10 

Figura 25 - Dendrograma ilustrativo das interrelaçoes entre 

as 1 i nhagens utilIzando o coeticiente Sll'lPLE 

HATCHING do padrao de RAPD com os primers 15,; e 

64. 



As condlCOes 

tam-se diversificadas. como 
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da técnIca do RAPD. apresen

descrito nos trabalhos da re-

vIsào de literatura. Em relaoao às temper~turas para desna

turaç~o do DNA. anelamento e ac~o enzImática há mudancas de 

um ou dois graus. O per lodo em cada uma dessas temperatu

ras. também é variável. sendo que para a desnaturacao. 05 

autores usam entre um a três minutos: para o anetamento. de 

um a dois minutos: e somente para o periodo de açao enzimá

tica eles usam a mesma temperatura. A quantldade de dNTPs 

parece nào apresentar diferenca significante. Ape5~r de 

WELSH et al.\1990. 1991. 1991a e 1891bJ. admitirem prlmers 

de seq~ênclas lon~as. de cerca de 20 bases. WILLIANS et ai. 

\1991J citam que usando primers pequenos. aumenta-se a pro

babilidade de encontrar no genoma d01S Sitias para esses 

primers relativamente próximos e com orlentac~o invertlda. 

necessárIO para a amplltlcacao das seq ênclas. A tonte"e 

qualidade da DNA polimerase é também muito lmportante. 

ExperImentos prelimInares lndicam que pollmerases de outros 

organismos que nao seiam da bactérla Thsrmus aqu~tiou$. 

pode dar prOdutos de amplirlcaçao diferentes. provavelmente 

devido a diferenças na sensibilidade da combinaçao entre o 

primer e o DNA molde. Em todos os trabalhos anallsados. o 

n~mero de clclos pode variar de 36 a ~5. 

Em nosso estudo. as condicoes descrItas to

ram satIsfatOrlas. A enzima faq polimerase utilizada. tal 

produzida no Centro de Biotecnotogia do Rio ~rande do Sul. 

sendo o seu ~ene isolado da bactérla Tnsrmus aqu~tlCuS e 

clonado peta grupo do Dr. Spartaco Astolti Filho da Univer

SIdade de Brasilia. Estudos prellminares mostraram a mesma 

eflciêncla desta en:ima comparada com outras lmportadas. 

AO combinar dois primers espera-se que uma 
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m~ior v~ried~de de segmentos sej~ observ~da qu~ndo comp~

r~da com o uso dos prlmers individualmente ,WILL1AMS.1991). 

Nos result~dos do tr~b~lho supra-mencionado foi observado 

um menor nÚmero de b~nd~s. nas condiçbes experiment~ls re

l~tadas, mostrando um llmite no número tot~l de b~nd~s am

pliticad~s. No presente estudo demonstrou-se que houve o 

esperado aumento no nómero de bandas quando os prlmers 6~ e 

64 toram combin~dos (Flgura 22) se comparado 

les individualmente \Figuras 14 e 18). 

com o uso de-

A escolha do coeficiente de aSSOClaçao para 

c~da situ~çao, torn~-se criterios~. 

~present~ m~neiras diferenciadas de 

um~ vez que cad~ um 

anállse. Dos coeti-

cientes existentes, talvez os dois mais usadoS sejam o 

SIMPLE MATCHING que utiliza t~nto as concordanci~s pOSitl

v~s como as neg~tivas no numerador e o JACCARD que utillza 

como numerador somente as concord~nclas positivas. 

Segundo o Dr. ~aulo Roberto Cury, da UNES~-

~ampus de Botucatu \comunicaçao pessoal), observ~-se casos 

em que os resultados obtidOS das análises com maIS de um 

coeflclente de ~SsocI~çao, nao sao cOlncidentes, tornando 3 

lnterpret~çao dos dados m~lS complexa. 

Neste tr~balho. observa-se que os resultadOS 

obtldos através dos dOIS coeflclentes de assoclaç~o utili

zados toram corroborávelS. 

Ao conslderar os resultados apresentados 

pelas três técnicas desenvolvidas, toram torm~dos basica

mente Clnco grupos. Os agrupamentos feltos entre as llnha

gens toram semelhantes nas três técnicas utlllzadas. 
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A linhagem M apresentou o comportamento mais 

dlferenciado. assemelhando-se a V pelo sistema de esterases 

e a EQ2 e TIV pela RFLP. todas identiflcadas como T. pseu

QOkOnln,ll. Pela RAPO, ela se assemelha a Fc59. Fc35, TW6 e 

R. ldentltlcadas como 1. vi.ride. 1. Koningii. e T. reesel 

respectlvamente. Como esta llnhagem toi lsolada em Belém

PA. reglao geo~rática bastante dlferente das outras linha

gens dO estudo, a divergência encontrada no presente estudo 

pode estar relaclonada a pressoes seletivas diterentes que 

esta Ilnhagem tenha sorrido, orIgInando asslm a varIabIlI

dade observada. 

Os grupos que envolvem as linhagens EQ2 e 

TIV, identificadas como T. pseuaoKonin,il; e Tall e T2B, 

ldentificadas como 1. virias. todas da mesma regiao. foram 

formados pelas técnlcas analisadas, mostrando aSSlm as suas 

semelhanças. 

Os grupos das linhagens EST3. TZ1P e fISE; e 

v e l10F", IdentifIcadas como T. pseuaokonlngil e de locall

~açoes direrentes, apresentam semelhanças em todas as an~-

11ses. Há também uma certa semelhança entre estes grupos. A 

llnhagem 110P, da reglao de kecite-PE, pela análise de es

terases se d1ferencia claramente de todas aS llnhagens ana

llsadas. Na análise por RAPO apresenta-se semelhante a 11-

nhagem V e faz parte de um grupo maior envolvendo as 11nha

gens EST3. f21P e T1SE na análise por RFLP. 

A lInhagem Fc35, embora tenha se apresentado 

de maneira diferenciada na análise do padrao de esterases, 

pela análise de RAPú usando o pr1mer ó~. assemelha-se à li

nhagem H. Pelas anál1ses de RFLP e RAPO usando o primer Ó~. 

ela faz parte dO grupo das lInhagens Fc5e. TW6 e k. Este 
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grupo maior envolve linhagens identifIoadas em três espé

oles: T. viride, T. koningii e T. reesei, demonstrando 

semelhança lnterespeoltioa. 

As linhagens TAL!, T28. F059 e Fc35, ldentl

fIoadas como T. viride, foram separadas pelas análises das 

't.ãonloas empregadas. demonst rando ass i m a d 1 ver gênc la i n

traespecltlca. que pode estar relaolonada com a dIferenças 

geográficas, pOIS a TAL1 e T28 são da re~ião de Mo~i das 

Cruzes-SP e Fc58 e Fc35 sao da regiAo de Piracloaba-SP. 

Cabe aquI enfatizar que estas técnicas mUlto 

contribuem para resolver problemas taxonOmicos encontrados 

nos seres VIVOS, entre outras aplloaçoes 

Sao téonlcas com prlnclpios diferentes e 

j à menc I ona,das. 

limitações prÓ-

prlas, que devem ser levadas em consideraçao ao se tazer o 

estudo. 

A eletroforese de isoenzlmas. por ser um~ 

técnIca sImples, cujos resultados retletem a atIvIdade gê

nlca, é de grande valIa para estudos genétICOS, populaclo-

nai s. taxonOmlCOs e evolucIonários dos seres VIVOS. O uso 

de marcadores morfológICOS jlJnto com IsoenZlmas, pOSSIbilI

tou um grande avanço na construçao de mapas genétICOS em 

mUItos organIsmos. AS prote1nas sao detectadas eletrotore

tlcamente e a varlaçao alélica depende da subStItuição de 

amInoáCIdos, o que nem sempre altera sua mObIlidade aletro

rorática. A variaçao na sequência Codlficadora de DNA acar

retando em sUbstituiçao de amInoácidos neutros OU entao, 

substituIçao de nucleotldeos na terceira base de um cÓdon. 

resulta em mutaçoes silenciosas que. apesar de não altera

rem o produto protéICO tlnal, causam mudanças nos S1tlOS de 

restrlcao de endonucleases. O mesmo é válido para sequên-



clas nao coditicadoras 

flanqueadoras. 

como os introns 
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e as sequências 

AS técnicas moleculares, vêm se posIcionando 

por serem capazes de revelar mais diterenças entre OS indi

vlduos do que as técnicas que envolvem caracteres morfoló

gicos e de IsoenZlmas. uma vez que detectam dlterenças na 

própria molécula responsável pela hereditariedade. AS van

tagens sao o nÚmero bem maior de marcadores. se considerar

mos a dlmensao do DNA e a detecçao de variaçao em regldes 

nao transcritas. 

As vantagens da técnica do RAPD. comparado 

as isoenzimas e RFLP, é o processo rápido. fácil e semi

automatizado (FAIRBANKS et ai., 1991). Com relaçao a RFLP. 

a análise por RAPD necessita de uma quantidade bem menor de 

DNA. pOSSibilitando a aval laça0 nos primeiros estágios de 

vida do organismo. SegundO WELSH et ai. \1991bJ, na análise 

por RAPD necessita-se de duzentas a mil vezes menos DNA dO 

que por RFLP. Isto é particularmente Importante para o uso 

de marcadores genétiCOS no processo de seleçao de lndlvl-

duos. Quanto mais cedo tor telta a seleçao, menor será o 

desperdlclo de tempo e recursos com materiaiS nao promls

RFLP é na análise dos sores. Uma segunda vantagem sobre a 

resultados que sao teltos diretamente no gel de agarose ou 

pollacriiamlda, enquanto que na RFLP. é necessáriO que o 

resultado da hlbridlzaçao presente num suporte sólido seja 

exposto a um tllme de raio X. 

Em prinCipiO, marcadores mortológlcos e lS0-

enZimátiCOS sao tao úteis quanto os marcadores de DNA. No 

entanto na prática. um número maior de marcadores de DNA 

pOdem ser encontrados. Nao se pode dizer que os marcadores 
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de DNA substituem as IsoenZlmas, primeiro porque o uso des

tas já está estabelecido e tem proporcionado relações im

portantes com caracteres e populaçÕes. Segundo porque tra

balhar com IsoenZlmas é mais barato, uma vez que a técnica 

eXige menos recursos. No entanto. com o rápido aprimoramen

to das tecnlcas para o preparo do DNA e hibrldlzaç~o, bem 

como a reutltlzaçao de materiaiS. acredita-se que o custo 

das análises por DNA lrao decrescer. tornando-se rotinei

ras. Assim, a maior vantagem dos marcadores mOlecuiares. ou 

seja, a quantidade Ilimitada de marcadores poderá ser me

lhor explorada. 



5. CONCLUSOES 

A análise dos resultados obtidos no presente 

trabalho permIte conclUIr que: 

As técnIcas de isoenzimas. RFLP e RAPD sao 

efIcIentes para estudar a variabilidade entre lInhagens de 

Trzchoderma e podem ser utIlIzadas como técnIcas complemen

tares na identltlcaçao e classltlcaçao de espécIes desse 

gênero. Dessas técnIcas a RAPD se mostrou maIs etlcaz 

devIdo a maIor tacilldade de desenvolvimento, rapIdez na 

obtençao dos resultados e uma maIor varIedade de bandas a 

serem analIsadas. 

As 14 linhagens avaliadas podem ser separa-

das em cinco grupos que toram semelhantes nas três técnIcas 

empregadas. DlrerenClaçoes entre linhagens da mesma espécIe 

mas de locaIS diterentes pUderam ser estabeleCIdas. mos

trando dlver~ências intraespeciticas que podem estar rela

CIonadas com dlterenças geográtlcas. 

numerlca, 

Ú agrupamento de llnhagens segunda taxonomla 

usando os coetlclentes JACCARD e SlMPLE MATCHING 

e o algoritmo de agrupamento UPGMA empregados par~ análise 

sao ericlentes para agrupar linhagens de lrzcnooerma. ús 

resultados dOS dOIS coeticlentes toram corrobor~veIS, 

mostrando a etlciêncla desta análise. 
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