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o EFEITO DA PROTOPLASTIZA~AO NA INSTABILIDADE 

RESUMO 

I 
MI TOT I CA DE A.6 peJz.gill/L.6 nidu.lan.6 

Autora: MARISA VIEIRA DE QUEIROZ 

Orientador: Prof. Dr. JOAO LOCIO DE AZEVEDO 

• x.{..v. 

A.6p~ngillu.6 nidulan.6 é um fungo filamentoso 

muito apropriado para estudos de genética. Possui linhagens 

com duplicações cromossõmicas que são instáveis mitoticamen 

te. Uma delas, designada de IIA II , possui um segmento do cro 

mossomo I duplicado e translocado para o cromossomo I I, pr~ 

duzindo três tipos de setores: melhorados, deteriorados e 

heterocarióticos. 

A protoplastização é uma técnica essenc i a 1 

para estudos de transformação e poucos trabalhos foram fei-

tos que procurassem observar se a utilização desta técnica 

provoca alguma alteração, a nível genético,ao organismo que 

é submetido a ela. Por isso este trabalho teve como objet~ 

vo, verificar se a protoplastização altera a instabilidade 

mitótica da linhagem 11 Ali , através da observação do numero 

e do tipo de setores produzidos por colônias resultantes da 

reversão de protoplastos, em comparaçao com colônias da mes 

ma linhagem que não foram protoplastizadas. Foram isolados 

onze setores deteriorados a partir da 1 inhagem IIA" e feita 
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a análise genética. A seguir foram estudados os protopla~ 

tos,incluindo o período mais favorável entre três tempos de 

exposição às enzimas líticas,para obtenção de um maior núm!, 

ro de protoplastos,uma maior porcentagem de regeneração e 

presença de protoplastos uninucleados da I inhagem instável 

IIA II e da linhagem haplóide estável biA 1 ; meth G1 . Sendo fei 

ta uma comparaçao entre as mesmas quanto a -estes fatores. 

Dos onze deteriorados analisados,quatro apr~ 

sentaram seus determinantes de deterioração no cromossomo 

I, dois no cromossomo I I, um-no cromossomo I I I, dois no cro 

mossomo VI, um no cromossomo VI I I e um está envolvido num 

rearranjo entre os cromossomos I I I e VI. A linhagem "A" nao 

mostrou diferenças significativas com relação a I inhagem h~ 

plóide quanto ao número de protoplastos produzidos e a fre

quência de regeneração, nos diversos tempos analisados. O 

período ideal para a obtenção de maior número de protoplas

tos e maior frequência de regeneração foi o de três horas 

de digestão litica. Além disso,foi feito também um estudo 

citológico do número de núcleos dos protoplastos e no pe

riodo de três horas foi encontrado um número razoável de 

protoplastos uninucleados. Os protoplastos mostraram-se he 

terogêneos. Foi observado um aumento na frequência de seto

res amarelos e deteriorados e uma redução no número de seto 

res verdes,nas colônias da linhagem "A" que foram protopla~ 

tizadas. 



SUMMARY 

THE EFFECT OF PROTOPLASTING ON THE MITOTIC 
INSTABILITY IN A.6pelLg .. U.f.1L6 niduf.an.6 

Author: MARISA VIEIRA DE QUEIROZ 

Adviser: Prof. Dr. JOAO LOCIO DE AZEVEDO 

·x.v-<... 

. A.6pelLgif.luh nidulanh is a ideal filamentos 

fungus for geneticstudies. Strains of A. niduf.an.6 carrying 

a chromossomic. duplication are mitoticaly unstable. The 

strain "AII with a terminal segment of chromosome I 

translocated to chromosome I I produces three kinds of 

sectors: Improved, deteriorated and heterokaryotic. 

Protoplastization is an essential technique 

for transformation studies in fungi. Singe few studies are 

concerned to protoplastos and their influence on instability, 

the purpose of the present work was carried out aiming to 

know whether protoplasting would influence or not the 

mitotic instability of the "A II strain. This strain was 

submited to protoplasting and the sectores obtained after 

protoplast reversion were genetically analysed and compared 

to the non-protoplasted strain IIA II . It was also compared 

the performance of strain IIA II and biA 1 ; meth G1 exposed to 

the different lytic treatment times in order to get better 

reversion, better protoplast yield and increasing in the 
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number of uninucleated ones. 

From the eleven deteriorated sectors 

analysed, four of them have their determinant of 

deterioration in the chromossome I, two in chromossome 11, 

one in chromossome I I I, two in chromossome VI, one in 

chromossome VII I and one is in a rearrangent between 

chromossome J I I and VI. 

No significative difference was shown between 

strain "A" and biA,; meth G, concerning to the number of 

protoplasts obtained and reversion" frequencies in the 

different times of digestion. Three hours of lytic 

treatment was shown to be best one in order to get better 

protoplast yield, better reversion frequencies and increased 

number of uninucleated protoplasts although these ones were 

very heterogeneous. 

colonies J 

·After protoplasts reversion in the strain IIA" 

It was observed an increasing in the frequency 

of yellow and deteriorated sectors, as well as decreasing 

in the number of green sectors. 



1. INTRODUÇAO 

A instabilidade mit6tica eum fenSmeno ji 

observado em muitos organismos. Ela esti geralmente asso 

ciada com a presença de material genitico em excesso, muta 

ções e outros fatores. Por isso seu valor evolutivo e pr~ 

vavelmente grande. 

o fungo f i lamentoso A.6pe.JtgLtlu..6 n-i.dulan.6 e 

muito util izado em estudos de genética. Ele é um dos melho 

res modelos para o estudo da expressão dos genes em eucari~ 

tos. Isso porque seus esporos assexuais, os conidios, são· 

uninucleados, ocorrem em grande número e sua germinação e 

ripida. Além disso, esse Ascomiceto possui ciclo sexual e 

parassexual, meio de crescimento bem definido e é de ficil 

manipulação em laborat6rio. 

Linhagens de A. nidu.lan.6 com um segmento 

cromossSmico em excesso no genoma hapl6ide (um segmento na 

posição normal e outro translocado para outro cromossomo) 

" mostram instabilidade mit6tica. Elas produzem variantes fe 

notipicamente melhorados e tipos morfologicamente deteriora 
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dos. Entre essas linhagens com duplicações, a linhagem IIA" 

descrita inicialmente por NGA & ROPER em 1969, tem sido bas 

tante usada para se estudar a instabilidade mitótica. Ela 

possui uma duplicação de parte do cromossomo I, translocada 

para o cromossomo I I, possuindo marcadores na região dupll 

cata e marcas para r~quisitos nutricionais. Estudos sobre 

a instabilidade mitótica em A. niduR..a.n.6 já foram feitos 

através da semeadura de conídios, análise do numero de seto 

res obtidos e análise genética dbs mesmos. 

Dentre as novas técnicas util izadas para ma 

nipulação genética, a protoplastização vem sendo bem desen 

volvida em fungos filamentosos. Suas apl icações sao inGme

ras,podendo ser utilizada em experimentos de transformação, 

obtenção de mutantes, fusão de I inhagens incompatíveis, etc. 

A ocorrência de protoplastos uninucleados, bem como uma boa 

frequência de regeneração são característicos desejáveis em 

uma técnica de protoplastização. Em A. niduR..a.n.6, o micélio 

é geralmente utilizado para obtenção de protoplastos. Embo 

ra se diga que os protoplastos revertem a colônias iguais 

as que lhe deram origem, poucos foram os trabalhos que de

monstraram realmente essa fiel reversao a nível genético. 

Devido a todos os fatores relacionados acima, 

este trabalho teve como objetivos: 

a) comparar a instabilidade mitõtica de co 
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lônias da linhagem "Ali que nao foram pro

toplastizadas,com a instabi·lidade de co 

1ônias da mesma linhagem que sofreram pr~ 

top1astização,através da comparaçao do nú 

mero de setores obtidos em cada caso; 

b) isolar setores deteriorados e fazer anãli 

se genética dos mesmos, mapeando os fa

tores que determinam a deterioração; 

c) determinar. o tempo de incubação mais apr~ 

priado com enzimas liticas, nas linhagens 

11 A 11 e b i A 1; me t h G 1 v i s a n d o o b t e n ç ã o deu m 

maior número de protoplastos,com boa reg~ 

neraçao e com produção deprotoplastos 

uninucleados. 
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2. REVISAO DA LITERATURA 
, 

2.1. INSTABILIDADE GENETICA 

2.1.1. A INSTABILIDADE GENÉTICA EM ORGANISMOS SUPE-

RIORES 

Foi a partir da segunda década deste século, 

que os trabalhos relacionados com a instabilidade genética 

começaram a ser publ icados. Durante certo período, os tra-

balhos pertinentes a este assunto se restringiram a organi~ 

mos eucariotos superiores. 

DEMEREC (1926) descreveu o caráter IIminiatu-

re-O'.II em VJz.ohophLea viJz.ide, que possuía uma alta frequê~ 

cia de mutação,sendo o segundo caráter mais frequentemente 

mutado neste organismo. Em 1931 e 1937 este mesmo autor de 

monstrou a existência destes genes que mutavam espontanea-

mente em Velphinium agaeih e VJz.ohophila melanogah~eJz., res-

pectivamente. Quatro genes instáveis conhecidos em VJz.o-

hophila e suas características foram estudados também por 

DEMEREC em 1941. 

Estes genes chamados II mu táveis ll ,foram obser-

vados também em milho, onde em certo número de casos de va-
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riegação, ficou demonstrado que o tecido mosaico era devido 

a instabil idade de certos genes (RHOADES, 1941). 

McCLINTOCK (1951, 1953, 1955, 1956) estudou 

a origem e o modelo de expressão da instabil idade genética, 

em alguns loci conhecidos em milho. Ela observou que ha-

via um sistema extragênico controlando a expressa0 gênica, 

e que este era composto de duas unidades,então chamadas dis 

sociador e ativador (Ds-Ac). Ambas sofrendo transposição 

de um local para outro no complemento cromossômico. Eles f~ 

ram chamados de elementos controladores. F INCHAM ,& SASTRY 

(1974) investigaram os elementos controladores em mi 1 ho. 

Segundo esses autores três classes de elementos -sao reco-

nhecidas: IIDoted (De), Ativador ll (Ac) e $upressor mutador" 

(Spm). Os receptores de cada classe respondem somente aos 

seus próprios reguladores e são completamente não afetados 

pelos outros dois. Os elementos controladores estão espa-

lhados em estoques de milho cultivados em diversas regiões 

geográficas. Eles podem bloquear,parcialmente ou totalmen-

te, a expressão dos genes dos loci onde eles·se integram. 

U~a instabi lidade somática foi detectada por 

SMITH & SAND (1957) em híbridos interespecíficos entre Ni-

eo~~ana tang~do~n~~ e Nieo~~ana ~and~~ae. SAND (1957) obse~ 

vou a influência da temperatura na instabilidade somática 

destes híbridos. 
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BURNS & GERSTEL (1967) demonstraram que a va 

riegação que ocorria nas flores derivadas do cruzamento de 

N~eo~~ana ~abaeum e N~eo~~ana o~opho~a estava relacionada 

com a instabilidade estrutural do bloco de heterocromatina, 

com o qual o alelo carmin (Co v ) de N~eo~~ana o~opho~a esta-

va estreitamente ligado. GERSTEL & BURNS (1967) concluiram 

que a instabilidade estava associada com a introdução de h! 

terocromatina de N~eo~~ana o;topho~a em" NLeo~i-a.na::.:tabaeum. 

Eles detectaram a instabil idade no ~~cleo interfisico, pela 

presença, ausência ou variação no tamanho da heterocromati-

na; na metifase, pela variação no tamanho dos cromossomos 

em questão e no fenótipo, pela variegação. 

A instabil idade do locus,pal de An~.ur..~h~num 

maju~ foi descrita por FINCHAM & HARRISON (1967). 

GREEN (1967, 1969a e b) relatou as caracte-

ri s t i cas do gene IIwh i te ll de V~o~oph~la melanoga~;te~. O gene 

c w mutava espontaneamente, em machos e fêmeas, para dife-

rentes estados alélicos,variando o fenótipo de selvagem 

(w+) a branco (w). O evento de mutação parecia ocorrer prl 

mariamente,senão exclusivamente, antes da meiose e parecia 

não envolver nenhum evento de recombinação ou algo similar. 

Os alelos derivados de W
C podiam ser estiveis ou mutiveis. 

As causas da alta frequência de mutação, foram discutidas 

em termos de um evento autônomo, e um evento controlado por 
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um elemento estranho, semelhante aos elementos 'controlado-

res em milho. c O gene w foi mapeado por permuta interalél i 

ca. Os resultados deram suporte a interpretação que o ele-

mento controlador estava integrado em um sítio particu-

lar do gene "white". Foram descritas quatro transposições 

independentes! do gene "wh i te ll para o cromossomo III em VIl.O-

hophila melanogahtell.. Concluiu-se que os elementos contro-

ladores tinham propriedades equivalentes às de vTrus tempe-

rado. 

Em 1970 e 1975, GREEN, descreveu novos genes 

mutadores em Vll.ohophila melanogahtell.. Um dos genes causava 

reversão do gene yellow-2 (y2) para o tipo selvagem. Esse 

mutador só funcionava em fêmeas, era parcialmente dominante 

e parecia ser incapaz de reverter. O outro gene mutador 

(M U
) provocava a presença de duas classes de revertentes 

com igual frequência: aquela para um alelo com fenótipo in-

termediário e aquela para um alelo com fenótipo equivalente 

ao selvagem. ENGELS (1983) descreveu as características 

dos elementos transponíveis da família "P" em Vll.ohophila. 

GAVAZZI (1975) estudou a transmissão e os 

valores de ligação de um cromossomo X anormal em mil ho. 

Foi sugerido que esse cromossomo carregava uma região du-

plicada translocada para uma nova posição. Foram observa-

dos com frequência ciclos de quebra-fusão-ponte, em teci-
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dos do endosperma. GAVAZZI et aZii (1977) descreveram li-

nhagens de milho com um segmento duplicado fora da pos;ção 

no braço longo do cromossomo X de milho (Dp 10-1, -2, -3, -4). 

A análise destas 1 inhagens, sugeriu que a presença de crom~ 

tina extra levava a instabilidade cromossômica, conduzindo 

a uma perda parcial ou completa do segmento duplicado. 

, , 
2.1.2. INSTABILIDADE GENETICA EM BACTERIAS 

Em 1954, ,TREFFERS et aZii reportaram a exis-

tência de uma linhagem K-12 de E. eoli, que possuía uma al-

ta taxa de mutação para resistência a estreptomicina. Caso 

similar foi observado por GOLDSTEIN & SMOOT (1955) em uma 

linhagem de E~ eoli com uma alta taxa de mutação auxotr6fi-

ca. Esta I inhagem chamada "Harvard ll não diferia de seus 

parentais, exceto pela frequência com que vários mutantes 

surgiam. 

Uin novo caráter mutador foi encontrado por 

GUNDERSEN et alii (1962) em E. eoli. Este caráter possuía 

propriedades geralmente atribuídas a determinantes genéti-

cos de natureza epissômica, ocorrendo a perda espontânea do 

caráter, sendo esta aumentada pelo tratamento com irradia-

ção ultravioleta e acridina. A perda aparentemente era pe~ 
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manente, ocorrendo também a transferéncia do caráter para uma 

célula não mutadora, por infecção. 

Reversões instáveis ocorridas no locus .6u-Ieu 

na linhagem leu-151 de Salmonella zyphimu~ium foram obser

va~as por DAWSON & SMITH-KEARY (1963). A instabilidade foi 

explicada pela presença de unidades similares a elementos 

controladores~chamados epissomas controladores. Estes po

diam sofrer transposições,podendo levar na transposição o 

gene a que eles estavam 1 igados. 

A transposição também pode ocorrer através 

de um bacteriõfago. Um novo bacteriõfago temperado,design~ 

do fago Mul, foi descrito por TAYLOR (1963), que causava 

algumas severas modificações genéticas no seu hospedeiro n~ 

tural, a E. eoli K-12. O profago de MuI abol iu a expre~ 

são fenotipica normal de muitos genes do hospedeiro, locali 

zados no sItio cromossomal de integração do fago,ou adjacen 

te a ele. MORSE (196]) detectou a instabilidade na rever

são de um mutante polar extremo do operon galactose em E. 

eoli. 

Os elementos transponíveis quando inseridos 

em um locus,podem controlar a expressão do mesmo e causar 

larga escala de rearranjos nas sequências de DNA adjacen

tes. Tais elementos podem ter participação na evolução e 
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diferenciação (NEVER & SAEDLER, 1977). Segundo STARLINGER 

(1977) os elementos transponTveis são os bacterJ5fagos tem

perados, plasmTdeos, os elementos 1s e transposons. Os rear 

ranjos cromossomais sao descritos como recombinação ilegTtl 

ma. Esta difere da recombinação.comumente chamada pela sua 

independência das funções de recombinação normal e da ex

tensiva homologia base-sequência,entre os segmentos cromos

sômicos participantes (WEISBERG & ADHYA, 1977). 

NEWTON et aZii (1982) detectaram uma alta 

frequência de clones auxotróficos a partir de populações de 

diferentes linhagens de P~o~euh mi~abilih. Estes mutantes 

foram quase sempre deficientes para a carbamil fosfatase sin 

tetase e não revertiam para a condição prototr5fica. Foi 

observada também a instabil idade genética para marcadores 

de resistência a drogas. Foi sugerida a presença de um 

transposon,que apos causar a deleção do gene carbamil fosf~ 

to sintetase, poderia ou não permanecer na população,mante~ 

do tais resistências em frequências variadas. 

2.1.3. INSTABILIDADE GENÉTICA EM FUNGOS 

A instabil idade genética foi estudada, prin

cipalmente,em dois fungos: Neu~ohpo~a e~ah~a e Ahpe~gillu~ 



niduianh. Esses dois organismos se 

nos estudos de genética. 

tornaram 

• 1 1 • 

destaques 

Em 1963, BARNETT & DE SERRES analisaram um 

sitio genético de N. c.Jz.ahha que era instável, possuindo dois 

alelos altamente mutáveis. Eles mutavam espontaneamente em 

uma alta frequência. NEWMEYER (1965) observou uma instabi

lidade somática em N. c.Jz.ahha, que foi determinada como sen

do resultante de uma inversão pericêntrica. Estudos poste

riores feitos por NEWMEYER & TAYLOR (1967) constataram que 

uma simples permuta dentro da região invertida dava origem 

a dois produtos recíprocos, um dupl icado e o outro deficie~ 

te. O deficiente era letal e o dupl icado muito instável. A 

segregação somática ocorrida nas colônias com a dupl icação, 

foi explicada como sendo devido a permuia mit6tica e a per

da do material duplicado. 

NEWMEYER & GALEAZZI (197]) fizeram uma anál.!. 

se genética da instabilidade da linhagem H4250 Dp(IL+IR) de 

N • c.Jz.ah h a • N E W M E Y E R & G A L L E A Z Z I (1 9 7 8 ) e N E W M E Y E R e t a Z i i 

(1978) estudaram três mutantes de N. c.Jz.ahha (mei-3, uvh-3 e 

uVh-6) que ocupavam três loci diferentes e que tinham qua~ 

tro características em comum: sensibilidade a luz ultra-vio 

leta; inibição pela histidina; bloqueio da meiose quando em 

homozigose e aumento da instabilidade das duplicações. Foi 

observado também,que a histidina sozinha aumentava a insta-
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bilidade de duplicações, na ausência de qualquer um dos mu

tantes sensíveis ã luz ultra-violeta. 

Segundo PERKINS & BARRV (1977) algumas ca

racterísticas são comuns a N. efta~ha e A. nidulanh quanto a 

instabilidade,de linhagens com duplicações: a) todas as du

pl icações são essencialmente instáveis; b) o material dup1l 

cado é perdido, por um ou mais passos dando origem efetiva

mente a derivativos hapl6ides; c) qu~lquer um dos segmentos 

em duplicata: pode ser perdido; d) a instabilidade é aumen

tada por cafeína, azul de tripan e mutantes UVh; e) um fa

tor recessivo reduz a instabilidade (AZEVEDO, 1975). 

A. nidulanh é um organismo favorável para se 

estudar a instabil idade genética. Ele possui meio de cres-

cimento definido, ciclo sexual e parassexual, seus conídios 

são uninucleados, ele expressa autonomamente as marcas para 

coloração e possui dip16ides vegetativos estáveis. 

Os estudos sobre instabil idade genética em 

Á. nidulanh começaram na década de 50 (ROPER, 1952; PONTE

CORVO et aZii~ 1954; PONTECORVO & KAFER, 1958; KAFER, 1960 

e 1961; JINKS, 1966; CROFT, 1966). Neste período a instabl 

1 idade era explicada através de três processos distintos: 

permuta mitõtica, não disjunção mitõtica e herança citopla~ 

mática. BALL (1966) observou entre os revertentes meth 1 ti 

pos que mostravam independência de metlonina e instabilida-
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de vegetativa. A análise mitótica e meiótica demonstrou a 

existência de uma translocação não-recíproca em um dos re

vertentes anal isados. Com o trabalho de BAINBRIDGE & ROPER 

(1966) teve início o crescente interesse sobre as 

caçoes cromossômicas e seus efeitos em A. niduian~. 

dup 1 i-

BALL (1967) descreveu a instabil idade cromos 

sômica em A. nldulan~ rel·acionada com a supressao, e obser-

vou um efeito de posição tipo V. M I LL I NGTON-WARD (1967) ob-

servou a instabil idade em segregantes resultantes do cruza

mento entre a 1 inhagem bi l' w3 , ~5 e a linhagem :t, pyr04'~12 

de A. nldulan~. A provável causa da instabil idade foi de~ 

terminada como sendo uma aberração cromossômica. 

BAINBRIDGE & ROPER (1966) descreveram um no

vo e espontâneo processo que dava origem a alterações quan

titativas no genótipo em mitose de A. niduian~. Segregantes 

carregando um segmento do grupo de ligação I I I em duplicata, 

foram derivados do cruzamento de linhagens livres de trans

locações,com uma linhagem com uma aparente translocação não 

recíproca. Estes segregantes com duplicações, tinham redu

zido crescimento linear e foram designados "crinkled". vá

rios mecanismos foram sugeridos por NGA & ROPER (1966) para 

explicar a instabilidade mitótica em linhagens com duplic~ 

ções, entre eles: deleção terminal, mutação e permuta mitó

tica. Deram ênfase a permuta desigual entre cromatídes ir 
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mQ~~ durante a mitose, se somente um mecanismo fosse res-

ponsável pela instabilidade. 

NGA & ROPER (1968) estudaram uma linhagem de 

A. nidulan6 que tinha um segmento do cromossomo J duplicado 

e translocado para o cromossomo I I. Esta linhagem era ins-

tável e produzia três tipos de setores: 

. a} melhopados - surgiam devido a perda de 

parte ou de todo o segmento em duplicata 

(NGA & ROPER, 1968); 

b) detepiopados - ocorriam devido a novas 

dupl icações,provavelmente em IItandem ll
, ou 

pela transposiçio do segmento duplicado 

(NGA & ROPER, 1968~ AZEVEDO & ROPER,1970; 

AZEVEDO, 1971); 

c} hetepoaapiótiaos - apareciam em baixa fre 

quência. Possuiam uma mistura de .. conJ-

dias verdes e amarelos (ROPER & NGA, 1969). 

NGA & ROPER (1968) mostraram que o desequi-

librio nos segmentos cromossõmicos era o responsável pela 

instabil idade, e que as deleções cromossõmais produzidas 

eram confinadas unicamente aos segmentos;que~ .provocavam a 

instabil idade. Foi observado que a perda do segmento cro-
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mossômico podia ocorrer por permuta ou por permuta em al-

ça intracromossômica. Foi proposto o termo "não-conformida 

de" mitõtica para este fenômeno de instabilidade. 

ROPER & NGA (1969) mostraram que deleções em 

1 inhagens duplicadas podiam estender-se além do segmento 

dupl icado, e produzir hipohaplõides e hipodiplõides res-

pectivamente, de haplõides e parentes diplõides não balan

ceados. 

CLUTTERBUCK (1970) estudou o alelo 

do locus "bristle" de A. nidu.t'..a.n.ó. Estes locus produzia um 

fenótipo variegado e a análise genética mostrou que o mesmo 

estava associado com uma translocação. 

AZEVEDO & ROPER (1970) e AZEVEDO (1971) es

tudaram os setores deteriorados de I inhagens de A. niduia.n.6 

com dup I i cações. A observação das frequências dos mesmos, 

revelou que surgiam em média um em cada dez colônias com du

plicações. A análise de 31 setores deteriorados,obtidos da 

linhagem "A II pelo ciclo sexual e parassexual,revelou que p~ 

diam ser distinguidos quatro grupos: 

a} os determinantes de deterioração estavam 

associados com deleções no grupo de I ig~ 

ção. I, 

b) determinantes de deterioração local izados 
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no segmento translocado. 

c) determinantes de deterioraç~o locallzados 

em outros cromossomos, que nao os envolvi 

dos na dupl icaç~o. 

d) setores tão instáveis que nao podiam ser 

analisados. 

ROSATO (1973) observou os efeitos da acrifla 

vina e do etil metano sulfonado (EMS) na instabil idade de 

linhagens deterioradas obtidas a partir da linhagem "A". O 

EMS .foi mais eficiente que a acriflavina na produção de va

riantes morfológicos. Quatro dos variantes morfológicos 

obtidos por indução com EMS a partir de I inhagens deterio

radas, mostraram supressão dos determinantes de deteriora

ç~o originais e o aparecimento simultâneo de novos determi 

nantes em diferentes locais, atuando como mutações simples (RO 

SATO & AZEVEDO, ] 978). 

MENEZES (1974) obteve variantes deteriorados 

espontineos e tambêm induzidos por ultra-violeta e DNA exó

geno a partir da linhagem "A". 

Dois variantes foram selecionados de uma li-

nhagem com d~plicaç~o por AZEVEDO (1975). Um era mais está 

vel e o outro menos estável que a I inhagem original. A ana-
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lise genética mostrou que o aumento da instabi 1 idade em 

uma das I inhagens, foi devido a translocaç~o envolvendo os 

cromossomos V e VI I I. A estabilidade superior do variante 

mais e s t ã ve 1 , foi devido a um f a to rr e c e s s i vo (s t f - 1) 1 o c a.-

lizado no grupo de ligação VIII. 

L I E B E R (1 9 7 6 a) d e s c r e v eu uma p os s i v e I i n t e r a 

çao existente entre dupl icações cromossômicas presentes jun-

tas em uma linhagem haplõide de A. nlduian4. Quando uma du 

plicação no cromossomo I estava junta com uma duplicação no 

cromossomo III ,no mesmo organismo haplõide, à ocorrência de 

deleções na dupl icação do cromossomo 111, levava ã deleções 

em secções particulares da duplicação do cromossomo I. 

A temperatura afeta a instabi I idade em 

A. nldu.i..an.ó. LIEBER (1976b) estudou o efeito da tempera tu-

ra em linhagens cQm dupl icações. Foi visto que a frequên-

cia total de deleções em uma linhagem duplicada :e depende~ 

te da temperatura de crescimento. FAVRAUD (1984) demons-

trou que a elevaç~o da temperatura, dentro dos limites de 

30 0 a 40 0 e, aumentava a instabilidade da linhagem "Ali e de 

linhagens dela derivadas com diferentes IIbackgrounds ll gene-

ticos. 

zueCHI & AZEVEDO (1979) analisaram I in ha-

gens de A. nlduian4 com um segmento do cromossomo I I I dupli 
J 

cado e" translocado para o cromossomo VII I. Setores deterio 
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rados e derivados deles quando analisados geneticamente,mo~ 

traram que a deterioração podia estar associada a deleção 

do segmento e~ dupl icata. Embora em dois casos os determi

nantes de deterioração tenham sido local izados em grupos 

de ligação que não estavam envolvidos na duplicação origl 

na I . 

Uma linhagem de A. nidulan~ que produzia uma 

alta frequência de dissômicos, foi estudada por GABRIELI & 

AZEVEDO (1980). A porcentagem de dissômicos produzidos por 

esta linhagem foi 20 -35 vezes maior que o controle. Foi 

concluida a existência de um gene mendel iano no cromossomo 

11 I, designado v8, e este era responsável pela alta frequê~ 

cia de não-disjunção durante a mitóse, no cromossomo 111. Va 

riações na temperatura e pH não alteraram a frequência de 

dissõmicos, mas esta foi aumentada pela idade dos conidios. 

CASE & ROPER (1981) mostraram que a elimina 

çao dos segmentos translocados em diplóides balanceados de 

A. n~dulan~, ocorria mais frequentemente por permuta do que 

por deleção. Os resultados mostraram a diversidade de meca 

nismos existentes para correção do não balanço genõmico, e 

que pelo menos no caso da linhagem Dp (1-1 I), o grau e a mo 

dalidade da instabilidade mitótica são funções ~do balanço 

dos segmentos cromossõmicos e da ploidia. 

Novas linhagens alteradas de A. n~dulan~ con 
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tinuaram sendo obtidas e anal isadas. ROSATO-& AZEVEDO (1983) 

analisaram doze mutantes de A. nldulanh obtidos. pelo trata

mento com luz ultra-violeta e nitrosoguanidina. SEXTON & R~ 

PER (1984) analisaram'geneticamente onze linhagens com du-

plicações cromossômicas em A. nldulanh. ROSATO & AZEVEDO 

(1987) analisaram um novo mutante morfológico de A. nldu

lanh, ob~ido a partir de uma linhagem normal. 

Vários agentes fTsicos e químicos alteram a 

instabilidade geniticade linhagens de A. nidulanh:.p-fluo

ro-fenil alanina (lHOAS, 1961); benlate (AASTIE, 1970); azul 

de tripan (C'OOKE et alii, 197Q); ultra-violetaCMENEZES, 1974; 

AZEVEDO~ 1975; PARAG & ROPER, 1975); brometo de etídio (80-

NATElll & AZEVEDO, 19771; 1,4 oxathiin (AZEVEDO et aZ-ii, 

1977); Mn 2 + {BURR et aZ-ii, 1982); álcool etílico (KAFER, 

1984), etc. 

PIZZIRANI-KlEINER & AZEVEDO (1986 e 1986b) 
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2.2. PROTOPLASTOS 

Segundo DAVIS (1985) o termo protoplasto e 

util izado,normalmente, para descrever uma célula completa

mente desprovida de parede. O isolamento de protoplastos 

de fungos tem proporcionado um novo caminho para 'o estudo 

das propriedades morfol5gicas, bioquTmicas e fisiol6gicas, 

destes organismos (ISAAC, ·1985). Além disso, essa técnica 

se constitui uma importante ferramenta para estudos genéti

cos, permitindo cruzamentos interespecificos e intergenéri

cos, e é parte integrante dos experimentos de transformação 

em fungos. 

Foi a partir da década de 50 que trabalhos 

com protoplastos de fungos começaram a ser publicados. Como 

um dos pioneiros pode ser citado o trabalho de EDDY & WIL

LIANSON (1957) utilizando Saeeha~omyeeh ee~ev~h~ae e Saeeha 

~omyeeh ea~lhbe~genh~h. 

Com relação aos fungos filamentosos, os pri

meiros relatos encontrados na 1 iteratura,foram os trabalhos 

de EMERSON & EMERSON (1958) e BACHMANN & BONER (1959) ,ambos 

com Neu~ohpo~a e~ahha. Deste perTodo até o atual, muitos 

fungos têm sido submetidos às técnicas de protoplastização. 

A Tabela 1 mostra alguns exemplos. 
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Tabela 1 - Exemplos de fungos submetidos is ticnicas de pr~ 

toplastização ou esferoplastização.' 

"Organi smos 

M peJLg.u..e.w., áia.vlL6 
M pvz.g.u..e.w., nidui.a.n6 
M pvz.g.u..e.w., YÚ.g vz. 
AU/Le.obtL6.úUwn puLe.uf.an6 
Ce.phato~ponum 'aenimonium 
Cia.viee.p~ pU/Lp~ 
FlL6aJl..Ú1m euimonum 
FlL6aJl..Ú1m ox.y~ponum 
FlL6aJl..Ú1m Vúci.nc:twn 
Ge.oruewn eancUdum 
Humi.eola. sp. 
Kioe.e~e.ta sp 2201 
La.eC1VÚa. 'bieoioll. 
Me.:taJz.h,Lz.i.wn a.vúJ., o pli.a.e. 
Mu.eoll. JWwúi 
Ne.WLO~poll.a. eIl.tL6~a 
Pe.vú.c..i.ili.um ehJz.y~oge.YUl.Yn 
Phyeomyw biM~Uian1L6 
Pie.u.Il.O~U6 eonnueopiae. 
PylÚet..tf.aJU.a. oll.yzae. P 2 

Py~hiwn PRL 2142 
RfúZOpU6 ne.gll..i.ea.n6 
Saeehall.omyc.u c.eJz.e.v~ e.ae. 
Sa.c.ehall.omyc.u c.~benge.~ih 
Sehizophyiiwn c.ommu.ne. 
Sehizo~aeeha.ll.omyeu japonielL6 

varo v~~ 
TJÚ..ehodvz.ma Jte.ue.,,[ 
Va.ivoJte.Ua va.ivaeia 
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SIETSMA & BOER (1973) 
GABRIEL (1968) 
EDDY & WILL~ANSON (1957) 
EDDY & WILLIANSON (1957) 
VERMENLEN et aZii (1979) 

GABRI EL (1984) 
PICATAGGIO et aZii (1983) 
MUKHERJEE & SENGUPTA (1986) 
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2.2.1. FATORES QUE AFETAM A LIBERAç:ÃO DE PROTO

PLASTOS 

a) Organização da hifa 

Para o isolamento de protoplastos em fungos 

filamentosos, e geralmente utilizado o micél io. No entanto, 

os protoplastos liberados deste s~o heterogineos, havendo 

uma ampla variação quanto ao numero de núcleos,tamanho, fu~ 

çao bioquímica e presença de organelas. Essa heterogeneid~ 

de decorre de um zoneamento existente na hifa,em termos mo~ 

fológicos e fisiológicos, ocorrendo um zoneamento distinto 

como resposta a um crescimento apical (BARTNICKI-GARCIA, 

1973). Através da observaç~o da ultraestrutura de proto-

plastos de A. nidu~an~, GIBSON & PEBERDY (1972) demonstra-

ram que os protoplastos liberados durante a primeira hora 

de digest~o litica se originaram da regi~o apical, apresen

tando pequenas vesículas e uma alta densidade de ribossomos, 

enquanto os 1 iberados posteriormente continham grandes va-

cúolos e poucos ribossomos,tendo se originado 

mais distais do ápice da hifa. 

de regiões 

Um dos meios para se solucionar o problema 

da heterogeneidade,seria o isolamento de protoplastos de c~ 

nídios. No entanto, estes são de difícil obtenç~o,devido a 
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parede ser mais resistente alise. Contudo, alguns traba-

lhos podem ser encontrados na literatura,onde foi consegui

do protoplastos de conidios de Neu~o~po~a ~~a~~a (BACHMAN 

& BONNER, 1959), Fu~a~ium ~ulmo~um (GARCIA-ACHA et aLii~ 

1964), A~ pe.~gillu~ álavu~ (MOORE & PEBERDY, 1976), A~ pe.lLgillu.6 

n.idulan.~ (BOS & SLAKORST, 1980), A~pelLgLf.lu.6 n.ig.elL (BOS 

& SLAKORST, 1980), TlLú! .. hode.~ma ~e.e.~e.i (TOYAMA et aLii~ 1983)'

Um dos principais obstáculos ã util ização de conidios para 

a obtenção de protoplastos de fungos filamentosos, e tam

bém o longo periodo necessário para a obtenção dos ·mesmos, 

pois em muitos casos é exigido um pré-tratamento. 

bJ Sistemas de enzimas Liticas 

A origem do sistema de enzimas liticas tem 

grande importância na liberação de protoplastos, e vários 

sistemas enzimáticos têm sido utilizados. 

EDDY & WILllAMSON (195]) reportaram o suces 

so ~a aplicação do suco digestivo do caracol, He.lix pomatia, 

em S. ee.~evi~iae e S. ea~l~be.lLge.n.~ih. Estas enzimas sao 

agora avaliadas como hel icase, glusulase, B-glucoronidase e 

fosfatase (DAVIS, 1985). 

Um importante fator na liberação de proto-

p 1 a s tos q u a n dos e u til i z a a s e n z i mas do' c a r a c Ó 1 , H e.li x 
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pomazia, é o tempo de exposição do fungo a essas enzimas. 

GABRIEL (1968) observou que quando protoplastos de Rhizopu~ 

neg~iean~ eram colocados para regenerar na presença de en-

zimas liticas de Helix pomazia, havia um bloqueio parcial 

da síntese da parede e os protoplastos passavam a crescer 

incessantemente . 

. Em muitos casos foram utilizadas enzimas co-

merciais para obtenção de protoplastos, ou os sistemas enzl 

máticos foram preparados nos próprios laboratórios. No en-

tanto, este último consome muito tempo. HAMLYN et aZii (1981) 

compararam algumas pol issacares comerciais,quanto a sua ha-

bilidade para liberar protoplastos em oito espécies de fun-

gos. Como esperado, as enzimas variaram na sua capacidade 

para produzir protoplastos em diferentes fungos. Isso se 

deve a ampla variação existente na constituição da parede 

desses organismos. A combinação das enzimas novazim SP234 e 

celulase CP deu melhor resultado em A. nidulan~, sendo que 

o numero de protoplastos obtidos com este organismo foi maior 

que o conseguido com A. nige~ e A. oeh~aeeu~. 

Segundo DAVIS (1985},vários sistemas enzimá-

ticos induzidos têm sido uti lizados para a -preparaçao de 

protoplastos de fungos filamentosos. Entre os actinomice-

tos se destacam os do gênero St~epzomyee~ (PEBERDY, 1971 ; 

GIBSON & PEBERDY, 1972; ANN~ et alii~ 1974; ANDRES & PEBERDY, 



.25. 

1974) e M~cnomonohpona (BENITEZ et aZii~ 1975). Estas enzi 

mas sao frequentemente referidas como strepzimas. Vários fu~ 

gos também são util izados na preparação de sistemas enzimá

ticos induzidos, entre esses estão T~chodcvuna viJúde {DAVIS 

et aZ1ri~ 1977> e Pen~c.Le..e.iu.m i.ta.e.~c.u.m (BENITEZ et aUi~ 1975). 

A autõlise é um processo descrito como 

ef i c i ente para obtenção de protop 1 as tos ( I SAAC & GOKHALE, 

1985; LYNCH et aZii~ 1985). No entanto, tem sido pouco uti 

1 i zado. 

Em alguns casos, boa produção de protoplas

tos tem sido obtida sem a necessidade do tratamento com en

zimas líticas. 

BERLINE (1971) obteve uma alta produção de 

protoplastos de células vegetativas haplõides e diplõides 

de Sc.hizOhaCc.hanomyc.e~ Oc..tohpOnu.~ pela incubação das célu

'las em meio "S a bouraud ll com alta concentração de MgS0 4 e 

2,5 mg de 2-deoxy-D-Glucose por 100 ml de meio. Protoplas

tos também foram obtidos de uma linhagem temperatura-sensí

vel "0smotic 1" de N. C.nah~a pela incubação de macroconí

dios em uma temperatura não permissiva em meio líquido con 

tendo sorbose e polyoxina "B" (SELlTRENNIKOFF et aZii.,1981). 
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a) EstabiZizadores osmótiaos 

Uma ampla variedade de estabilizadores osmo 

ticos têm sido utilizados para estabilizar protoplastos de 

fungos. O tipo e a concentraç~o dos mesmos pode influen

ciar a estabilizaç~o e produç~o dos protoplastos,e n~o exis 

te um estabilizador universal. Mas, entre os estabilizado

res mais utilizados est~o o KC1, MgS0 4 e o manitol (DAVIS, 

1985). 

Em alguns casos foi observada a influência 

dos estabilizadores na morfologia dos protoplastos e nos p~ 

drões de 1 iberaç~o destes da hifa. DE VRIES & WELLS (1972) 

trabalhando com Schizophytturn comrnune Frees,observaram que 

estabil izadores inorgânicos estimulavam uma melhor produç~o 

de protoplastos,e que o uso do MgS0 4 deu origem a duas clas 

ses de protoplastos: uma classe de protoplastos amplamente 

va c u o 1 a dos e u ma c las se de p r o t o p las tos p e que nos e de n s os. 

Os dois tipos mostraram diferentes propriedades de sedimen 

taç~o durante a centrifugaç~o. ISAAC et aZii (1978) obser

varam que os protoplastos liberados de A. nidutan~ na -pre

sença de KCl,nas primeiras horas de digest~o lítica, eram 

pequenos e não vacuolados. O tamanho dos mesmos aumentou 

durante o período de digestão lítica,sendo que entre os li-

berados posteriormente alguns eram vacuolados. Entretanto, 

quando o MgS0 4 foi utilizado como estabilizador, os proto-
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plastos foram maiores, e com o aumento do periodo de di

gestão litica houve um grande aumento no tamanho dos mes

mos, sendo observados protoplastos altamente vacuolados. Os 

resultados demonstraram que os protoplastos 1 iberados em 

presença de KCl permitiram um fracionamento sequencial da 

hifa. Em presença de MgS04 a hifa foi rompida em frações 

menos ordenadas. 

GOKHALE & ISAAC (1984) mediram a atividade 

respiratória de protoplastos isolados de A. nidulan~. Seus 

resultados foram consistentes com a visão que a digestão li 

tica representa um fracionamento sequencial do micil io do 

fungo,sendo que em presença de MgS0 4 a atividade respirat~ 

ria foi menor e mais variável que quando o KCl foi utiliza

do como estabilizador. 

Entre os estabil izadores osmóticos que vem 

sendo utilizados, alim de KC1, MgS0 4 e manitol, estão 

(NH4)2S04, MgCl2, NaCl, NH 1 Cl, sorbitol e sucrose (SIETSMA & 

BOER, 1973; BINDING & WEBER, 1974; ANN~ et alii~ 1974; BENI

TEZ et alii~ 1975a; DAVIS et alii~ 1977; TANAKA et alii~ 

1981). 

d) Outros fatores 

A idade da cultura e um fator que tem demons 
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trado ser importante na 1 iberação de protoplastos. PEBERDY 

et aZii (1976)· estudaram o efeito da idade da cultura na li 

beração de protoplastos de cinco fungos (Abpe4gillúh 6lavuh 

L i n k, Ahpvz.g-i.U.u& rú.d.u.f..a.n6 E i da n /W i n t e r , Pe.YÚc.LeLi..u.m C.WL!Jhoge.num 

Thom, FUha4ium c.ulmo4um (W.g. Smith) Sacc. e Ne.U4ohpo4a 

c.nahha Shear & Dodge),usando uma preparação de enzimas liti 

cas de S.tne.p.tomyc.e.h. Foi observado que a máxima produção 

de protoplastos foi obtida de culturas no final da fase ex

ponencial de crescimento. O significado da idade do micélio 

para indução de protoplastos é desconhecida, mas está pro

vavelmente associado com alterações na parede da hifa. Ou

tros trabalhos também documentaram a influêncua da idade da 

cu I tura (TANAKA et aZii, 1981; P 1 CATAGG 10 et aZii, 1983; 

KROPP & FORTIN, 1985; LYNCH et aZii,. 1985). 

vários trabalhos tem reportado a influência 

do pré-tratamento na produção de protoplastos. Em geral, 

o pré-tratamento envolve a incubação da célula em um compo~ 

to tiól apropriado ou um detergente, por 8 a 70 minutos, d~ 

pendendo do organismo e da 1 inhagem (DAVIS, 1985). A forma 

ção de protoplastos de Ge.a.tnic.hum c.andidum foi consideravel 

mente estimulada pela adiçio de compostos ti6is. O trata

mento do micél io com estes compostos,antes da incubaçio com 

enzimas líticas, aumentou a formação de protoplastos (DOOI

JEWAARD-KLOOSTERZIEL, 1973). O pré-tratamento do micél io 
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de Cephalohpo~~um ae~emon~um foi necessário para obtenção 

de protoplastos desse organismo (FAWCETT et alii~ 1973). O 

pré-tratamento do micélio de Py~h~um PRL 2142 com um deter-

gente,estimulou a obtenção de protoplastos. O detergente 

mais eficiente foi o triton-X-100 (SIETSMA & BOER, 1973). 

Em geral os efeitos da temperatura e do pH 

estão intimamente relacionados com a atividade do sistema 

de enzimas liticas e estabilizadores osmóticos (DAVIS, 1985). 

Segundo PEBERDY et alii (1976) o pH "ót i mo" 

para I iberação de protoplastos de cinco espécies de fungos 

estudados ficou entre 6,0 -6,5. Protoplastos obtidos de 

Pen~e~ll~um ehnYhogenum foram conseguidos entre os pHs 4 e 

8, com 5,5 sendo o "ótimo" (EYSSEN, 1977>. 

DAVIS et aLii (1977) observaram que em célu

las gigantes de Ahpe~g~lluh n~ge~, a produção de protoplas

tos aumentava com o aumento da temperatura para 40 0 C e do 

pH para 7,0. A ectomicorriza Laeean~a b~eolo~ teve sua me

lhor digestão a temperatura de 30 0 C,que produziu 16.10 6 pr~ 

toplastos/cm 3 de micél io após 4 horas de exposição. Menos 

de 30% deste número foi I iberado a 20 0 ou 28°C,enquanto que 

a 3S o C a produção foi ainda mais baixa (KROPP & FORTIN, 1985). 
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2.2.2. REGENERA~ÃO E REVERSÃO DE PROTOPLASTOS 

Os protoplastos de fungos sao capazes de re-

verter, dando origem ao micél io,quando transferidos para um 

meio nutritivo,líquido ou sõlido,com um estabilizador apro-

priado. No entanto, a frequência de reversão varia ampl~ 

mente de organismo para organismo,e vários padrões de rege-

neração têm sido descritos. 

EMERSON & EMERSON (1958) mencionaram a rege-

neraçao de protoplastos de N. ena~~a. BACHMANN & BONNER 

(1959) demonstraram nesse mesmo organismo, que o curso de 

regeneração de protoplastos variava tremendamente. Alguns 

protoplastos produziam figuras torcidas,que podiam ou -nao 

dar origem a hifas normais. Enquanto outros, cresciam dire 

tamente em hifas. A frequência de reversão ficou entre 

20 - 80% dos protoplastos. 

GABRIEL (1968) observou a regeneraçao de pr~ 

toplastos de Rhizopu~ negniean~. Os protoplastos grandes, 

formaram em um curto espaço de tempo (2 - 3 horas) uma densa 

parede, e dessa formação, a nova hifa se desenvolveu em 4-5 

horas. O tempo de regeneração de protoplastos pequenos e m~ 

dios, foi uma ou duas vezes maior que o de protoplastos 

grandes. 

A regeneração de protoplastos de Fu~anium 
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culmo4um tem lugar de três modos diferentes: a} pela direta 

formaç~o do tubo germinativo pelo protoplasto; b) por meio 

da formaç~o de uma cadeia de formas leveduriformes, e poste 

rior formaç~o do tubo germinativo; c) pelo surgimento de 

formas globulares em um compl icado processo, dando origem a 

formaç~o de um tubo germinativo no final (GARCIA-ACHA et 

aZii~ 1985). 

PEBERDY & GIBSON (1971) observaram liberaç~o 

de protoplastos de A. n~dulanh durante digestão litica, e a 

regeneraç~o dos mesmos. A primeira alteraç~o do micél io em 

incubaç~o com as enzimas liticas, foi o aumento 

da hifa, e este foi seguido pela 1 iberaç~o de 

da ponta 

protoplastos 

pequenos e nao vacuolados,em torno de 45 a 60 minutos de di 

gestão litica. A continuação da incubação resultou no apa-

recimento de protoplastos grandes e vacuolados. 

ração foi examinada por um periodo de 26 horas. 

A regene

Durante es 

te tempo, cerca de 50% dos protoplastos tinham alcançado al 

gum estágio de regeneraç~o. Dois padrões de regeneraçao fo

ram observados. No primeiro,o ptotoplasto produziu uma ca

deia de células leveduriformes, e eventualmente a célula 

terminal produziu a hifa. No segundo, "sheZZs" foram forma

dos,dentro dos quais o citoplasma migrou. f sugerido que o 

mecanismo de regeneração reflete o sitio de origem do pro

toplasto na hifa parental. 
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O modo de regeneraçao de protoplastos foi 

descrito em vários outros fungos,como: Pythium PRL 2142 

(SIETSMA & BOER, 1972); Geot~iehum eandidum (DOOIJEWAARD

-KLOOSTERZIEL et aZii~ 1973); Phyeomyeeh bLakehLuanuh{BIN

DING & WEBER, 1974); PenieiLLium eh~yhogenum (ANN~ et aZii, 

1974); T~iehode~ma vi~ide (BENITEZ et aZii~ 1975); Ahpe~9iLLuh 

6lavuh (MOORE & PEBERDY, 1976). 

Segundo PEBERDY (1979) estudos comparativos 

entre protoplastos e suspensões de células são poucos,e em 

certos casos conflitantes. Em geral uma frequência de reg~ 

neração de 100% nunca é conseguida. Ela varia de organismo 

para organismo,sendo que em A. nidulanh fica na faixa de 

20 -30% (ISAAC, 1978). A frequência de regeneração de pro 

toplastos é em alguns casos tão variável e baixa devido a 

ausência de núcleos e a origem dos protoplastos em relação 

a hifa (PEBERDY& GIBSON, 1971). 

A regeneração de protoplastos de Py4ie~ 

a~yzae P2 foi observada por TANAKA et aZii (1981). O modo 

de regeneração da hifa foi semelhante aos citados anterior

mente,apresentando três padrões básicos de regeneração. Ou 

tro fator observado foi o número de núcleos por protopla~ 

tos. De 516 protoplastos analisados, 467 (90,5%) tinham um 

núcleo, 4 (0,8%) tinham dois núcleos e 45 (8,7%) não tinham 

núcleos. 
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A cariocinese e a formação de septos durante 

a r e g e n e r a ç a o i ncomp I e ta da pa rede ce I u 1 a r de Sc.h,[zohac.c.haJwmyc.u 

japOnLc.uh varo ve~ha~LlLh foi estudada por GABRIEL (1984). 

Ele observou que no curso de regeneração dos protoplastos, 

todos os estágios do ciclo celular foram real izados. Foi su

gerido que o sinal inicial para a formação do septo foi da

do pela divjsão do núcleo; a parede embora incompleta foi 

um pré-requisito essencial para a septação começar. 

KNOPP & FORTIN (1985) mostraram que prot~ 

plastos de Lac.c.a~La bLc.olo4 eram capazes de regenerar, dan-

e dicarióticas. Foi do origem a culturas monocarióticas 

observado que 62,9% dos protoplastos nao tinham núcleos, 

29,9% tinham um núcleo e 7,2% tinham dois. 

LYNCH et alii (1985) investigaram a regene

raçao de protoplastos de FU6~ ~c.enc.tum e FU6aJÚUmoxyhpo~, 

onde foi demonstrado que os protoplastos eram capazes de r~ 

generar uma nova parede e formar colônias,embora a porcent~ 

gem fosse baixa. Em torno de 60% dosprotoplastos libera

dos não tinham núcleos,poucos tinham dois ou mais núcleos. 

Talvez isso seja uma explicação para a baixa frequência de 

reversao. 

Sempre que se fala em reversao de protoplas

tos, e assumido que todas as características genéticas, bio 

químicas e morfológicas dos revertentes são iguais as das 
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células que lhes deram origem (VILLANUEVA & GARCIA-ACHA,1972; 

PEBERDY, 1978). Contudo, poucas evidincias tim sido apre

sentadas que confi rmem essaafi rmação (NECAS & SVOBODA, 1985). 

Necas (1956), citado por NECAS & SVOBODA, 

(1985), estudou as características dos revertentes de 

Saccha~omyceh ce~evihiae, e fez uma anã1 ise cariológica dos 

mesmos. De 50 revertentes isolados,cinco linhagens produ

ziram populações com células multinucleadas, onde cada iso-

lado originou-se de um protoplasto regenerado. o número de 

núcleos de cada célula variou de a 10, sendo predominante 

células binucleadas. As células foram pol imórficas, com cres 

cimento atípico e sinais de crescimento pseudomice1 ial. As 

colônias destas células eram rugosas e de crescimento len

to. Linhagens multinucleadas persistiram em cultura, mesmo 

apos 20 cultivos sucessivos,mantendo uma proporção constan

te de células com diferentes números de núcleos. A partir 

dessas culturas segregaram células uninucleadas com colônias 

lisas. Embora a anãlise genética não tenha sido feita, con 

sidera-se que as mesmas sejam mutantes citocinéticos com 

coordenação defeituosa entre cariocinese e ci"tocinese. Se

gundo NECAS & SVOBODA (1985) estes achados sugerem que a rege

neração de protoplastos pode dar origem a células geneticamente 

alteradas e investigações posteriores devem ser feitas. 

*NECAS, O. Vicejaderne Kvasinky. Cesk. BioZ., 5.'71-78, 1956. 
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3.. MATERIAL E METODOS 

3.1. LINHAGENS 

As linhagens de A. nidul~n~ util izadas neste 

trabalho foram: 

a) Linhagem "A", que possui a porçao termi-

nal do cromossomo I duplicada,e o segmen-

to resultante da duplicação translocado 

para o cromossomo II (NGA & ROPER, 1968). 

(Figura 1}. 

b) Linhagem "MSE" (Master Strain E), obtido 

por MacCULLY & FORBES (1965), que possui 

marcadores genéticos nos oito grupos de-

ligação. (Figura 2). 

c) L i n h a g em b i A 1; me t hG 1 . (Figura 3). 

Estas linhagens foram obtidas dos estoques 

da Universidade de Glasgow-Escócia. 



Grupos de 
ligação 

Marcadores genéticos 

+ 
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+ 
I ---------e------------~------~------~------~-----L----

II -----------------------------------

o = centrômero. 

proA, = requer prolina. 

pabaA 6 =·requer paba. 

adE ZO = requer adenina. 

biA
1 

= requer biotina. 

YAZ = conideos amarelos. 

Figura 1 ... Marcadores gen.êticos da linhagem liA" de A.6pe.JLg.Ltiu..6 

n.idu.ian.6. 



Grupo de 
ligação 

I -----0 

IV 
meth G1 

o = Centrômero. 

biA
1 

= requer biotina. 

meth G1 = requer metionina. 
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Marcadores Genéticos 

biA
1 I' 

Figura 2 - Marcadores genéticos da linhagem biA 1 ; meth G1 de 

A~pe4giiiu~ niduian~. 
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I 
suAiadE2Õ , . . 

yA2 ~d~20 
~ --------------------~,~.----------.~,~------

11 Q 

111 
9 ,', _________________ _ 

IV 
pyro A4 . e __ ', ____________ 1.' ______________________ _ 

V e 
fac A303 . 

VI 
sB3 

o ------------------------------------------------~'-------------

VII o 

ribo B2 
VIII o ----------------------~--------------------------------

o = centrômero. 

suA
1 

adE 20 = supressor do mutante adE 20 • 

yA 2 = conidios amarelo~. 

adE 20 = requer adenina. 

wA
3 

= conidios brancos. 

gal A
1 

= incapacidade para utilizar galactose. 

pyro Aq = requer piridoxina. 

fac A
303 

= incapacidade para utilizar acetato. 

sB
3 

= requer tiossulfato. 

nic 68 = requer ácido nicotinico. 

ribo 62 = requer riboflavina. 

F i gu ra 3 - Ma rcado res gené ti cos da 1 i nhagem "MSE" de MpeJtgilluó 
n'[·duLanh . 
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3.1.1. SIMBOLOS E FENOTIPOS DOS MUTANTES UTILIZADOS 
NESTE TRABALHO 

Símbolo 

Mutantes nutricionais: 

- AdE 20 
- biA 1 
- meth G1 
- nic B8 

- Pê ba A6 

- pro A1 
- pyro A4 

- ribo B2 

- ~3 

Mutantes morfológicos 

Outros 

fac ~303 

- gal A1 

- suA 1 adE 20 

Fenótipo 

Requerem: 

- adenina 

- biotina 

- metionina 

- ~cido nicotTnico 

- ~cido p-aminobenzóico 

-prolina 

- piridoxina 

- riboflavina 

- tiossulfato 

- conídios brancos (epistático 
para yA 2). 

- conídios amarelos. 

- incapacidade para utilizar 
acetato. 

- incapacidade para utilizar 
galactose. 

- supressor do adE 20 

Os marcadores genéticos de Á. n~dulanh utili 

1 izados neste trabalho estão descritos em CLUTTERBUCK (1974). 
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3.2. MEIOS DE CULTURA E SOLU~ÕES 

, 
3.2.1. MEIO MINIMO (PONTECORVO et aZii~ 1953) 

6 9 

1 ,5 9 

KC I. • • • • 0,5 9 

0,5 9 

0,02 9 

0,02 9 

Glicose. 10,0 9 

Agar 15,0 9 

Agua destilada. 1000,0 ml 

o pH foi ajustado para 6,8 com NaOH 1 N. 

3.2.2. MEIO COMPLETO (AZEVEDO & COSTAl 1973) . 

Meio mínimo adicionado de: 

Peptona. . . . . . . · . . . 2,0 9 

Extrato de levedura. · 0,5 9 

Caseína hidrol isada. 1 ,5 9 

Solução de vitaminas · . 1 , ° ml 

Solução de ácidos nucleicos. 1 , O ml 

O pH foi ajustado para 6,8 com NaOH 1 N. 
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3.2.3. MEIO COMPLETO LIQUIDO 

Preparado segundo o ítem 3.2.2., sem a adi-

çao de agar. 

3.2.4. MEIO MÍNIMO LÍQUIDO MAIS 2% 

~oi adicionado ao meio mTnimo líquido (ítem 

3.2.1. sem o ágar) 2% de meio completo líquido (item 3.2·.3.). 

Em seguida foramdistribuidos 2,5 ml em cada tubo de ensaio 

e feita a autoclavagem. 

3.2.5. MEIO COMPLETO 2x CONCENTRADO 

Preparado de acordo com o ítem 3.2.2., sendo 

colocado apenas metade do volume de água destilada descrito. 

3.2.6. SOLU{;ÃO DE VITAMINAS 

Acido nicotTnico. · · · · . 100,0 mg 

Ac i do p-aminobenzóico · · · 10, O mg 

Biotina. . . . . . 0,2 mg 

Piridoxina. · · · · . · · 50,0 mg 

Riboflavina · · · · 100, ° mg 

Tiamina . . · · · · · · · . 50,0 mg 

Agua destilada esteri 1 izada · 100,0 ml 
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A solução foi aquecida em banho-maria por 15 

minutos, e guardada em frasco escuro, no refrigerador. 

3.2.7. MEIO DE ACETATO DE AMÔNIO (APIRION~ 1962) 

Acetato de amônio. · . · · 12, O 9 

KH2P04. . · · · · · · 3,0 9 

NaC 1 • · · · · · · · · · . . . . 2,0 9 

MgS04 · 7 H20. . . · · · · · 0,5 9 

FeS04 · · · · · · · · · . · O , O 1 9 

ZnS04. . . . . . . · · · · · O, O 1 9 

Aga r. · . · · · · · · . · · 1 2 , ° 9 

Agua destilada. · · · . . . . 1000,0 ml 

o pH foi ajustado para 6,1 com NaOH 1 N. 

I 3.2.8. MEIO MINIMO-GALACTOSE (ROBERTS~ 1959) 

No meio mínimo (ítem 3.2.1.) a glicose foi 

substituída por igual quantidade de galactose. 

3.2.9. SOLU~ÃO DE "TWEEN" 80 

Tween 80 .• 

Agua destilada. 

0,10 ml 

100,00 ml 
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Foram distribuidos 2,5 ml por tubo de ensaio 

seguindo-se autoclavagem dos mesmos. 

3.2.10. SOLU~ÃO SALINA 

NaC 1. . . . . 

Agua destilada. 

8,50 9 

1000 ml 

Foram colocados 9 ml por frasco e logo 

foi feita a autoclavagem. 

I I 

3.2.11. SOLU~ÃO DE ACIDOS NUCLEICOS 

a) Acido nucléico de leveduras: 2,0 9 em 15,0 ml de HCl 1 N. 

. -apos 

b) Acido nucléico de leveduras: 2,0 g em 15,0 ml de NaOH 1 N. 

As soluções foram aquecidas a 98°C durante 

20 minutos, misturadas, o pH ajustado para 6,0 com NaOH 1 N, 

e filtradas. O volume foi completado para 40 ml e foi fei-

ta a conservação no refrigerador. 

i 
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3.2.12. SOLU~ÃO DE BENLATE [METIL(BUTIL-CARBAMOIL)-2 

-BENZIMEDAZOLE CARBAMATO] SEGUNDO HASTIE 

(1970) . 

Benlate (50% benomyl). 

Agua desti·lada ..•.. 

• • 20,00 mg 

• 10,00 ml 

Agua destilada foi previamente esterilizada. 

o benlate foi dissolvido em uma gota de acetona e depois foi 

adicionada a água. A solução foi mantida. em banho-maria 

por 15 minutos e conservada no refrigerador. 

3.2.13. SUPLEMENTOS ADICIONADOS AO MEIO MÍNIMO 

Os estoques foram preparados pela adição de 

cada um deles em água destilada esterilizada. As soluções 

foram aquecidas em banho-maria e conservadas no refriger~ 

dor. 
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(m~/lOO ml ~e H20) 
Conce~tração final 

Solução estoque do meio de cultura 
(llg/m1) 

Adenina 500,00 25,00 

Acido nicotinico 10,00 0,50 

Acido p-aminobenzóico 5,00 0,25 

Biotina 4,00 0,20 

Metionina 1000,00 50,00 

Piridoxina 5,00 0,25 

Prol i na 1000,00 50,00 

Riboflavina 10,00 0,50 

Tiossulfato de sódio 2000,00 100,00 

3.2.14. TAMPÃO FOSFATO pH = 5~8 (O~2 M) 

• Solução A 

• Solução B 

N aH'2 PO 11 • • • • 

Agua destilada. 

A~ua destilada .. 

. .. . 

24 9 

1000 ml 

35,6 9 

1000 ml 

Foram mi sturados920 ml da solução IIAII com 80 

ml da solução IIB II
• 
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3.2.15. TAMPÃO FOSFATO (O~02 M) 

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

foi diluída dez vezes com água destilada estéril. 

3.2.16. SOLU~ÃO DE GIEMSA 

Foi feita uma diluição de uma parte de Giemsa 

em 66 partes de glicerina à 60 0 C. Após o resfriamento, foram 

acrescentadas -66 partes de metanol e a solução foi conserva-

da em frasco escuro à temperatura ambiente. 

3.2.17. SOLU~ÃO DE HCl 1 N 

HCl concentrado .. 

Agua destilada até •. 

• 82,50 ml 

1000 ml 

A solução foi conservada em frasco escuro. 

3.2.18. SOLU~ÃO SULFOCRÔMICA 

Dicromato de potássio. 

Acido sulfúrico .•.. 

Agua destilada ...• 

15,00 9 

1,00 ml 

150,00 ml 
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o dicromato de potássio foi dissolvido em 

150 ml de água, ~ esta soluç~o foi adicionado cuidadosamen 

te o ácido sulfúrico, e deixada esfriar ã temperatura am

biente. 

3.2.19. SOLU~ÃO KCl 1~2 M 

Foram colocadas 89,4 g de KCl em cerca de 

350 ml de soluç~o "A" (ítem 3.2.14). A soluç~o foi aqueci

da até que o KCl estivesse dissolvido. Em seguida,foi adi

cionada a soluç~o "B" (ítem 3.2.14) até atingir o pH 5,8. 

O volume final foi acertado para 1000 ml com tamp~o fosfato 

0,2 M, pH = 5,8. A soluç~o foi autoclavada e conservada no 

refr i gerador. 

3.2.20. SOLU~ÃO DE KCl OJ6 M 

A soluç~o de KCl 1,2 M (ítem 3.2.19) foi di

luída com tampão fosfato 0,2 M esterilizado (ítem 3.2.14) na 

proporçao de 1 volume de KCl 1,2 M para 1 volume de tampão 

f o s f a t o O, 2 M ( P H = 5, 8). A sol u ç ~ o f o i e s to c a d a e m r e f r i -

gerador. 
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3.2.21. SOLUÇÃO DE ENZIMAS 

Foram adicionados 5 r Omg de mistura lítica, 

sendo 2,5 mg "celulase CP" (JOHN & STURGES, SEL BY, YORHIRE, 

U K ) e 2, 5 m 9 de' I,' n ov o z y m 2 3 4" (N O V O I N OU S T R I A O E N M A R K) P a r a 

cada 1,0 ml de KCl 0,6 M em tampio fosfato pH = 5,8. 

3.3. PLACAS DE ANÁLISE GENÉTICA E DE REGENERAÇÃO DOS 

PROTOPLASTOS 

Para análise das colônias,utilizou-se placas 

de Petri com meio completo, com meio mínimo, meio . . mlnlmo 

mais todos os requisitos nutricionais envolvidos nos cruza-

mentos,com meio mínimo de galactose mais todos os requisi 

tos, meio mínimo de acetato mais todos os requisitos, meio 

mínimo suplementado com todos os requisitos, exceto aqueles 

sob análise. 

Para regeneraçao dos protoplastos foram uti-

lizadas placas de Petri com meio completo mais soluç~o de 

KCl 0,6 M. 
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3.4. ESTERILIZA~ÃO E INCUBA~ÃO 

Os meios de cultura e as soluções foram este 

rilizados em autoclaves por 15 minutos, a pressao de uma 

atmosfera. As vidrarias que foram utilizadas (filtros,fra~ 

cos para os protoplastos, etc.) foram esterilizados em auto 

clave por 35 minutos, a uma atmosfera. 

As placas de Petri apos autoclavagem e lava-

- o gem foram esteril izadas em estufa de secagem, a 150 C, por 

2 horas. 

A temperatura de incubação foi de 37°C, exc! 

to para o crescimento do micélio para a técnica de proto-

plastização, que foi de 28°e. 

3.5. OBTEN~ÃO E REGENERA~ÃO DE PROTOPLASTOS 

A obtenç~o de protoplastos foi feita segundo 

o método de HAMLYN et alii, 1981. 

Foram inoculados confdios, em quatro pontos 

de placas de Petri com meio completo. A incubaç~o foi feita 

por um período de 4 dias, a 37°C. Decorrido este perfodo, 

foi feita uma suspensao de conídios em Tween 80 (aproximad! 

mente 10 6 conídios/ml). Em seguida, 1 ml da suspensao foi 

colocado em frascos Erlenmeyer de 250 ml, contendo 50 ml de 
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meio completo líquido. Os frascos foram colocados no agit~ 

dor (200 rpm) por 18 horas a 2So C. O micélio foi coletado 

por filtração em funil Büchner com papel de filtro esterili 

zado e em vácuo,em uma capela de fluxo laminar. O micélio 

foi lavado duas vezes com KCl 1,2 M em tampao fosfato 0,2 M, 

pH = 5,S, e pesado . 

. Para montagem do sistema lítico, para cada 

-50 mg de micélio foi utilizado 1 ml de solução de KCl 0.,6 M 

em tampão fosfato 0,2 M (pH ';"5,S, ítem 3.2.14) e 5 mg de 

enzimas 1.íticas, sendo 2,5 mg de novozym 234 e 2,5 mg de celu

lase CP. O sistema lítico foi colocado em frascos de vidro 

e agitados (120 rpm) por períodos de 1 hora, 2 horas e 3 ho 

raso Após cada período, frasco~ foram retirados do agita

dor. O conteúdo dos frascos fioi transferido para tubos de 

centrífuga c5nicos e centrifu9a~os ~ 200 rpm por 30 segun-

dos. Em seguida,o sobrenadante ~oi retirado e colocado 

em outro tubo. Foi feita uma centrifugação - de 15 minutos 

a 3000 rpm e o sobrenadante foi desprezado e o precipitado 

r e s s u s p e n d i d o em K C lO, 6 M em t a m pão f o s f a t o O ,2M (pH = 5,8) , 

e centrifugou-se novamente (3000 rpm, 15 minutos). Este pr~ 

cedimento foi repetido mais uma vez. 
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3.5.1. CONTAGEM DE PROTOPLASTOS 

Os protoplastos obtidos no ítem 3.5. foram 

ressuspendidos em KCl 0,6 M (tampão fosfato 0,2 M, pH =5,8) 

e contados em câmara de Neubauer, com auxíl io de um micros 

cópio óptico. 

3.5.2. REGENERAÇÃO DOS PROTOPLASTOS 

Os protoplastos foram semeados por II pour pl~ 

te ll em meio completo,para observara presença de hifas, 

conídios e esferoplastos, e em meio completo mais KCI 0,6 M 

(tampão fosfato 0,2 M, pH = 5,8). Foram feitas várias di 

lu.ições. 

3.6. TÉCNICA DE COLORAÇÃO DE NÚCLEOS DE PROTOPLASTO 

(BORGES., 1987) 

Para a coloração utilizou-se o precipitado 

obtido apos a centrifugação de 30 segundos do sistema líti 

co. 

Algumas gotas da suspensão de protoplastos 

foram espalhadas em lâminas I impas. Para I impeza, as lâmi

nas util izadas foram deixadas por uma noite em solução sul-
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focrômica, e em seguida, lavadas com sabão e passadas vá-

rias vezes em água destilada. 

Após o gotejamento do material,as lâminas fo 

ram deixadas a temperatura ambiente por um período de 15 mi 

nutos. Logo após foi feita a fixação em metanol absoluto 

por 5 minutos. Em seguida, as lâminas foram deixadas para 

escorrer por minuto, e colocadas para hidról ise em solu-

ção de HeI N a- 560C, 2' t por mlnu os. As lâminas foram, e~ 

tao, lavadas em agua corrente e água destilada. A coloração 

foi feita colocando-se tampão fosfato 0,02 M {pH = 5,8) so-

bre as lâminas e gotejando-se o corante Giemsa. Após 2 mi-

nutos o corante foi retirado em água corrente, e as lâminas 

foram deixadas a temperatura ambiente para secar e foi fei-

ta uma montagem com lamínula e parafina. As lâminas foram 

observadas em microscópio óptico, e foram contados 200 pro-

toplastos por linhagem, por tempo de enzima litica. 

3.7. ISOLAMENTO DE SETORES DETERloRADOS ORIGINADOS DA 

LINHAGEM IIAII 

A linhagem IIA 11 foi incubada no centro de 

o placas de Petri com meio completo, e estas incubadas a 37 c, 

por um período de 7 - 10 dias. Foram inoculadas 100 placas 

com conídios de colônias resultantes da regeneração de pro-
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toplastos com 3 horas de digestão lítica e 100 placas com 

conídios de colônias que não sofreram protoplastização. 

Foram contados os setores deteriorados, me-

lhorados e heterocarióticos obtidos. Os setores deteriora 

dos foram isolados em placas com meio completo. A estocagem 

do material foi feita em placas de Petri e tubos de ensaio, 

no refrigerador. 

T' , I 3.8. ECNICAS DE ANALISE GENETICA 

3.8.1. OBTEN~ÃO DE HETEROCÁRIOS 

Foram util izados dois métodos para a obten 

ção de heterocários,o descrito por PONTECORVO et alii (1953), 

modificado, e o citado por AZEVEDO (1971). 

No primeiro método foram colocados conídios 

de ambas as linhagens, MSE e o deteriorado, em quantidades 

aproximadamente iguais,em tubo de ensaio~com 2,5 ml de meio 

mínimo liquido mais 2% de meio completo (ítem 3.2.4.). Após 

4 dias de incubação à 37°C, formou-se uma película, e esta 

foi transferida para placas de Petri com meio mínimo, e cor 

tada em quatro pedaços. A incubação "foi feita a 37°C por 10 

dias. 

No segundo método,citado por AZEVEDO (1971), 
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nao foi necessirio esperar a formaçio da pelicula de hete-

rocário. Após a mistura das duas I inhagens a serem cruza-

das, em meio minimo liquido mais 2% de meio completo, esta 

suspensio foi colocada em orificios feitos em meio ~ . mlnlmo 

sól ido colocado em placas de Petri. Após 7 dias de incuba-

çio foi observada a formaçio do heterocário. Este método e 

indicado para o cruzamento de linhagens muito instáveis. 

3.8.2. 
I 

ISOLAMENTO DE DIPLOIDES 

A técnica utilizada foi a de ROPER (1952). 

Foi feita uma suspensio dos conidios dos heterocirios em tween 

80 (item 3.2.9.) ,de cerca de 10 7 conidios/ml. Em seguida, 

foi feita a semeadura destassuspensoes em placas de Petri 

com meio mínimo,sendo colocado 0,2 ml -das suspensoes po r p I ~ 

ca. Após 72 horas já era possivel observar algumas colô-

nias,que eram diplóides heterozigotos,pois os conídios ha-

plóidesnão foram capazes de crescer em meio mínimo. 

Os diplóides foram reconhecidos pela sua ca-

pacidade para crescer em meio mínimo,pela cor dos conídi,os 

e pelo tamanho dos conídios. Os conídios foram medidos com 

microscópio com ocular micrométrica. 

Os diplóides foram isolados em meio mínimo e 

estocados em vidros com meio mínimo inclinado, no refrigerador. 
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3.8.3. ANALISE MITOTICA 

A análise mitótica foi feita através do ci 

c I o p a r as s e x u a I, o n d e os d i P I ó i de s h e t e r o z i g o tos (í tem 3.6.2.) 

foram haploidizados com benlate (HASTIE, 1970) ,na concentr~ 

ção final de 0,5 }.Ig/ml de produto ativo em meio completo. 

Os conídios dos diplóides foram inoculados 

em placas de Petri com meio completo mais o benlate. Após 7 

dias de crescimento os setores haplóides foram isolados e 

purificados em meio completo. Em seguida, foram inoculados 

em uma placasde meio completo com 26 pontos. Estas foram incu-

b a das d u r a n te 3 d i a s e s e r v i u c o m o p I a c as· me s t r a, s e n d o r e p I i. 

cad~para placas de anál ise pelo repl icador multifio (AZEVI 

DO et aZii., 1976). Após 24, 48 e 72 horas,foram feitas lei. 

turas das col6nias crescidas ou não crescidas em cada pla-

ca. 

3.8.4. ANÁLISE MEIÓTICA 

A técnica util izada foi a descrita por PONTE 

CORVO.et aZii (1953). 

Em placas de Petri, com meio mínimo, foram 

'colocadas películas de heterocário (ítem 3.6.1.),e as pla-

cas vedadas com fita celulósica. A incubação foi feita a 
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o 37 c, por um período de 7 -10 dias. 

A presença dos cleistotécios foi observada 

em microscópio estereoscópico e foram escolhidos os maio 

res cleiostotécios de cada cruzamento. A limpeza dos mes-

mos foi feita em placas de Petri com meio mínimo, com a aj~ 

da de uma agulha bacteriológica,rolando os cleistotécios p~ 

ra que estes ficassem I ivres das células Hülle, e dos coní-

dios aderidos. 

Os cleistotécios foram esmagados contra a p~ 

rede de tubos de ensaio com tween 80, com a ajuda de pipe-

tas,e foram feitas suspensões de ascósporos. Parte dessas 

-suspensoes foram semeadas em placas de Petri com meio com-

pleto e o restante guardado no refrigerador. Após 72 horas 

de incubação foram separadas as placas dos cleistotécios hí 

bridos e as demais desprezadas. 

As suspensoes dos cleistotécios híbridos fo-

ram semeadas, cada uma, em 5 placas de Petri c?m meio com-

pleto. Após 72 horas de incubação,foram contadas as colô-

nias verdes, amarelas, brancas e deterioradas. As colônias 

foram util izadas na preparação de 4 placas mestras,por cru-

zamento,sendo 2 placas de colônias com fenótipo normal e 2 

placas de colônias com fenótipo deteriorado. No caso de um 

cruzamento em que os cleistotécios possuiam pequeno numero 

de ascósporos,foram preparadas apenas duas placas mestras, 
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e em um caso foram feitas 5 placas mestras. As placas fo-

ram incubadas por 72 horas à 37°C, e após este período re-

plicadas para placas de análise pelo replicador multifio. 

A leitura foi feita após 24, 48 e 72 horas. 

P6de-se determinar a I igaç~o de dois loci 

utilizando-se a fórmula: 

R 
C = T x 100 

C = frequincia d~. recombinaç~o; 

R = numero de col6nias recombinantes; 

T = numero total de col6nias analisadas. 

o desvio padrão foi calculado pela fórmula: 

s = Ip ( 1 N - p) i 
S = desvio padr~o; 

P =frequinciade col6nias recombinantes; 

N = número total de col6nias analisadas. 

Foi utilizado o teste X2
, para observar, se o 

desvio da segregaç~o de I : I, entre os alelos,era devido ao 

acaso. Foi utilizado: 

ns - nao significativo; 

* - significativo a 5%. 

** - significativo a 1 % • 
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3.8.5. DENOMINA~ÃO DOS VARIANTES DETERIORADOS 

Os variantes deteriorados originados de col6 

nias da linhagem "A" resultantes da regeneração de proto

plastos foram denominados "DEp l
, e numerados de acordo com 

a ordem em que eram isolados (DEP1, DEP2, etc.). Os varian

tes deteriorados que vieram de co16nias que não foram prot~ 

plastizadas foram chamadas "DETs",sendo o variante de pri

meira ordem denominado DET 4.1,de acordo com a sua origem. 

Es~a denominação foi feita para diferenciar os-deteriorados 

obtidos em cada caso. Posteriormente eles foram denominados 

V79, Vso, VSl, etc. Continuando a numeração iniciada por 

AZEVEDO (1971). 

3.8.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados relativos a obtenção de protoplas

tos e regeneraçao foram submetidos a anilise de variãncia 

(SNEDECOR & COCHRAN, 198p) ,sendo que os dados relacionados 

ao numero de protoplastos foram transformados utilizando log 

(STEEL & TORRIE, 1980). 

Para comparação- de m~dias foi util izado o 

teste de Tukey. a nível de 5% e 1% de probabilidade,segundo 

a fórmula: 



6 = q 

onde: 

s 
R 

q = ampl itude total studentizada; 

s = estimativa do desvio padrão residual; 

r = n~ de repetições. 

Nas tabelas foi util izada a simbologia: 

ns - nao significativo; 

* - significativo ao nível de 5%. 

** - significativo ao nível de 1%. 

.59. 
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4. RESULTADOS 

4.1. OBTEN~ÃO DE PROTOPLASTOS E REGENERA~ÃO 

Foram obtidos protoplastos da linhagem "A" e 

linhagem biA 1 ; meth G1 em três tempos de exposição a!> enzi

mas I íticas (1 h, 2 h e 3 h), e observadas as frequências 

de regeneração (Tabela 5). A Tabela 2 mostra o numero de 

protoplastos obtidos em 3 repetições e a análise da variân 

cia ê mostrada na Tabela 3. A Figura 4 mostra a curva de 

obtenção de protoplastos das duas 1 inhagens 

meth G,). 
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Ta bel a 2 - Nú me r o d e p r o t o pIa s tos o b t i dos das 1 i n h a g e n s II Ali 

(Kd e biA 1 ; meth G1 (L2) em três tempos de ex

posição as enzimas liticas (TI, T2 e T3). 

Linhagens (L) 
e tempos de 
expos i ção a:-
enzimas líti-

cas (T) 

LITl 

LlT2 

LI T3 

L2Tl 

L2 T2 

L2 T 3 

Repetições (n~ de protoplastos x 10 6 ) 

8,30 13,40 35,00 

35,50 33,50 70,50 

46,50 40,50 71 ,50 

10, O O 15,40 25,70 

48,00 57,08 112,00 

56,00 104,00 113,00 

Tabela 3 - Análise da variância dos valores de protoplastos 

obt idos das duas linhagens ("A" e "biA' meth G ") --1' -- 1 
em três períodos de digestão com enzimas liticas. 

Causa da variação 

Linhagens 

Tempos 

L x T 

Resíduo 

Total 

GL 

2 

2 

12 

1 7 

SQ 

O , 1 O 

1 ,30 

0,03 

0,52 

1,9526 

QM 

o , 1 O 

0,65 

O, O 1 5 

0,04 

CV = 2,6% 

F 

2,5 

16,25** 

0,375 
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Tabela 4 - Teste de Tukey para observar as diferenças entre 

as médias das três repetições nos diferentes te~ 

pos (TI, T2, T 3 ) dentro de cada linhagem (LI e 

L 2) • 

LIT 1 = 7,2 a L2 TI = 7,23 a 

L1 T2 = 7,64 b L2 T2 = 7,83 b 

LI T 3 = 7,71 b L2 T 3 = 7,94 b 

5% 1 % /), = 0,58 

/), = 0,36 5% /), = 0,36 

A Tabela 5 mostra as frequências de regener~ 

çao obtidas das duas linhagens (LI, L2), nos três tempos de 

exposição as enzimas líticas sendo que foram feitas três re 

petições. A anãl ise da variância é mostrada na Tabela 6. 

A Figura 5 mostra a curva de porcentagem de regeneração das 

1 inhagens. O teste de Tukey (Tabela 7) mostra que houve 

difere~ça entre os tempos dentro das d~as linhagens. 
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• • LINHAGEM "A" 

100 
A-&--A& LINHAGEM biA1 meth G1 

CI 
O 

lC 70 

Cf) 

O 
o 
I-
lO 
o 
Cf) 

o 
I-
Cf) 

c: 
..J 
D. 
o 
I-
o 
~ 
D. 

60 

50 

40 

30 

2 

2 

TEMPO DE INCUBACÃO (horas) 

Figura 4 - Curva de obtenção de protoplastos da linhagem IIA II 

e 1 inhagem biA 1 ; meth G1 em diferentes períodos 

de incubação. (1 h, 2 h, 3 h). 
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Tabela 5 - Porcentagem de regeneraçao de protoplastos em 

duas linhagens ("A" e biA 1 ; meth G1) ,de A. túdui.a.n6 

em três períodos de exposição às enzimas liticas 

(TI, T 2 e T3)' 

Linhagens(L) 
e tempos de 
exposição à 
enzimas líti 

cas (T) -

4% 

15% 

27% 

5% 

12% 

20% 

R e p e t i ç o e s 

10% 5% 

20% 21% 

22% 24% 

15% 8% 

22% 23% 

25% 27% 
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Tabela 6 - Anãl ise da variância das porcentagens de regene

raçao. 

Causa da variação G . L . SQ QM F 

Linhagem 4,50 4,50 0,26ns 

Tempo 2 832,44 416,22 24,17** 

L x T 2 9,34 4,67 0,27ns 

Residuo 12 206,66 17,22 

Total 1 7 1052,94 CV = 24,5% 

Tabela 7 - Teste de Tukey para comparar as médias das por

centagens de regeneração das duas linhagens de 

A. ni.du.,ta.n.6 ("A" e biA i ; meth G1) em três tempos 

de exposição à>enzimas liticas. 

LITl = 6,3 a LITl = 9,3 a 

L1 T2 ';'~'18,6 b L2 T2 = 19, O b 

L1 T 3 = 24,3 b L2 T 3 = 24,0 b 

1 % /::, = 12, 1 5% /::, = 7,4 

5% /::, = 7,4 
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• • LINHAGEM "A" 

.. .. LINHAGEM biA1 meth G1 

c.. _______ ...... ________ ~ _______ __' ____ .-----_____ _ 

2 

TEMPO DE INCUBACÃO (horas) 

3 

Figura 5 - Curva de porcentagem de regeneraçao de protopla~ 

tos da 1 inhagem "A" e 1 inhagem biA 1 ; meth G1 em 

diferentes tempos de incubação (1 h, 2 h, 3 h). 
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4.2. ESTUDOS CITOLÓGICOS 

A coloração de protoplastos foi feita pela 

técnica descrita por BORGES (1987). A Tabela 8 mostra o nu 

- mero de núcleos observados por protoplastos das duas linha 

gens ("A" e biA,; meth G1 ) ,nos três perTodos de incubação. 

Na Figura 6 os protoplastos podem ser observados. 

Tabela 8 - Número de núcleos de protoplastos da linhagem 

"A" (Ld e linhagem biA,; methG 1(L2) de A. nidulan.6 

durante os três tempos de incubação com enzimas 

líticas (T 1 , T2 e T 3) • 

Linhagem e Número de Núcleos 
tempo de in 

cubação - ° 2 3 4 5 

L1T1 '64 216 131 45 32 12 
(0,27)* (0,36) (0,22) (O ,07) (0,05) (0,02) 

L1T2 81 224 202 57 21 15 
(0,13) (0,37) (0,34) (0,09) (0,03) (0,02) 

L1T3 88 177 .205 82 31 17 
(O~ 15) (0,30) (0,34) (0,14) (O ,05) (0,03) 

L2T1 177 237 126 41 12:> 70 
(0,30) (0,40 ) (0,21) (O ,P7) (0,02) (0,01) 

L2T2 85 247 187 56 17 8 
(0,14) (0,41) (0,31) (0,09) (0,03) (0,01) 

L2T3 66 198 218 70 30 18 
(0,11) (0,33) (0,36) (0,12) (0,05) (0,03) 

*Frequência de protoplastoscom ate 5 núcleos nos diversos tempos. 
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6a 

6b 

Figura 6 - Protoplastos da linhagem "A" com 1 hora (6-;~) e 
3 horas (6b) ,de exposição às enzimas I íticas. 
Coloração em Giemsa HCI (Merck). 'LJ 



.69. 

4.3. SETORES OBTIDOS A PARTIR DA LINHAGEM I1A" 

Foram inoculados conídios da linhagem "A" em 

100 placas de Petri com meio completo. Ao mesmo tempo, fo

ram inoculados conídios de 100 colônias resultantes da reg~ 

neração de protoplastos da linhagem "A II
• Um total de 200 

placas foram anal isadas quanto ao tipo e ao numero de seto 

" res obtidos (Tabela 9). 

Não foi possível o isolamento de todos os se 

tores deteriorados, devido a alta. instabilidade destes. A 

Tabelas 10 e Tabelas 11 descrevem as características morfo 

l6gicas dos DETs e DEPs, e' as Figuras 7 e 8 mostrftm tais se 

tores isolados em placas de Petri com meio completo. 
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Figura 7 - Variantes deterioradas (OET5) crescidas a 

37°C por 7 - 10 dias. 
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Figura 8 - Variantes deterioradas (DEPS) crescidas a 

37°C po:r 7 - 10 dias. 
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Tabela 9 - N~mero e tipos de s~tores obtidos de col5n1as de 

linhagem "A" de A. n.i.du.lan.6 que não' foram prot~ 

plastizadas (A) e de col5nias que sofreram prot~ 

plastização (B). 

S e t o r e s c o 1 o n a s 

A B 

Verdes 53 (0,19) 28 (0,09) 

Amarelos . 218 (0,76) 260 (0,84) 

Deteriorados 8 (0,03) 1 7 ( ° , 05) 

Heterocarióticos 7 (0,02) 5 (0,02) 

T o tal 286 310 

Alguns setores deteriorados perderam suas c~ 

racterísticas iniciais, nos diversos repiques. Outros, fo-

ram perdidos-du-rérlit-e- aesto'cagem, produzindo setores melho-

rados mais vigorosos. Uma parte dos deteriorados obtidos de 

col5nias resultantes da regeneração de protoplastos foram 

aneuplõides. 
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Tabela 10 - Características morfológicas dos variantes dete 

riorados derivados da linhagem "A". 

Deteriorado 

DET 1 

DET 2 

DET 3 

DET 4 

DET 4." 

DET 5 

Características morfológicas 

- Kicil io creme, conidiaç~o escassa, 

rápido crescimento, conídios amare 

los. 

- Micél io marrom escuro, conidiaç~o 

média, conídios verdes. 

- Micil io vermelho, conidiação escas 

sa, colônia enrugada. 

- Micél io creme, conidiação escassa, 

crescimento lento, colônia enruga

da, conídios verdes. 

-M+cil io creme, conidiaç~o escassa,' 

conídios amarelos, crescimento mé

d i o. 

- Micél io creme, conidiação escassa, 

bordos da colônia irregular, cres

cimento lento. 
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Tabela 11 - Descriçio dos deteriorados derivados de colSnias 

resultantes da regeneração de protoplastos. 

Deteriorado 

DEP 1 

DEP 2 

DEP 3 

DEP 4 

DEP 5 

Caracteristicas morfológicas 

- Micélio roxo, conidiação escassa, 

colSnia enrugada. 

- Micélio marrom, conTdios verdes, 

bordosda colSnia irregular. 

- Micélio marrom, conídios verdes, 

conidiação média. 

- Micélio creme, conTdios verdes, co

nidiação escassa. 

- Micéljo vermelho claro, 

çao escassa. 

conidia-
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4.4. ANÁLISE MITÓTICA DOS SETORES DETERIORADOS 

I 4.4.1. DIPLOIDES 

Os dipl5ides foram obtidos pelo cruzamento 

dos deteriorados (DETs e DEPs) com linhagem IIMSE". 

Foram obtidos diplóides verdes e amarelos,e~ 

tes últimos resultaram provavelmente pela perda do segmento 

em dupl icata. Os diplóides verdes foram usados para análi-

se, exceto em alguns casos quando só foram obtidos diplói-

des amarelos. 

4.4.2. HAPLOIDIZA,ÃO 

A haploidização dos diplóides,resultantes do 

cruzamento dos variantes deteriorados (DETs e DEPs) com a 

linhagem "MSE II , foi feita usando-se o fungicida benlate,que 

foi adicionado ao meio completo. Tanto os diplóides verdes, 

como os amarelos,deram origem a setores haplóides brancos. 

Os setores amarelos não foram util izados porque a maioria 

era diplóide e crescia em meio mínimo. Os diplõides verdes 

foram, em geral, mais instáveis que os amarelos. 



Tabela 12 - Diimetro dos conldios dos di 

plõides, obtidos pelo cruza

mento dos variantes deterio 

rados (DETs e DEPs) com a li 

nhagem IIMSE II .!:.I 

Haplõides 

- MSE = 3,30 11 

- A = 3,75 11 

Diplõides 

- DET II :MSE = 4,30 11 

- DET 2 II MSE = 4,50 11 

- DET 3 II MSE = 4,55 11 

- DET 4 II MSE = 4,50 11 

- DET 4. 1 II MSE = 4,45 11 

- DET 5 II MSE = 4,44 11 

- DEP II MSE = 4,34 11 

- DEP 2 II MSE = 4,35 11 

- DEP 3 II MSE = 4,33 11 

- DEP 4 II MSE = 4,56 11 

- DEP 5 II MSE = 4,45 11 

aI -d . - Me la obtida a partir da medição de 

30 conídios. 

.76. 



.77. 

4.4.3. ANÁLISE MITÓTICA DOS SETORES DETERIORADOS 

(DETs E DEPs) 

As Tabelas 13 e 14 mostram os dados referen-

tes a análise dos segregantes haplóides,obtidos nos cruza-

mentos. Através dessa anãl ise pode-se local Izar os djferen 

tes determinantes de deterioração nos grupos de ligação. 

(Tabela 15). 

, , 
4.5. ANALISE MEIOTICA 

Os dados obtidos na análise meiótica estão 

presentes na Tabela 16. Eles foram obtidos pelo cruzamento 

dos deter i orados (DETs e DEPs) com a 1 i nhagem IIMSE". O tes-

te X2 foi apl icado aos resul tados para se determinar se os 

desvios,da proporção esperada 1:1 para segregantes deterio-

rados e normais, foram ou não·devido ao acaso. 

, 
4.5.1. LOCALIZA~ÃO DOS DETERMINANTES GENETICOS DE 

DETERIORA~ÃO NOS GRUPOS DE LIGA~ÃO 

As Tabelas 17 a 27 mostram os dados obtidos 

para segregaçao entre as marcas da 1 inhagem testadora e os 

determinantes de deterioração, e a frequincia de recombi-

nação entre as marcas. 
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Tabela 13. Análise mitótica dos segregantes brancos resul-

tantes do cruzamento dos variantes deteriorados 

(OETs) com a linhagem IIMSE II . 

Grupo de Marcadores Variantes deteriorados Ii MSE 

1 i gação genéticos OH1 OET2 OET3 OET4 OET4.1 OET5 

+ + 24 22 15 23 23 22 pro paba 
- 4 pro paba O O 3 3 

II a) 

III gal + O 19 8 22 21 24 

gal 25 3 7 4 5 2 

IV + 25 19 13 22 21 18 pyro 

pyro O 3 2 4 5 8 

V fac + 25 17 14 17 23 19 
-fac O 5 9 3 7 

VI + O 18 11 22 19 25 s 

s 25 4 4 4, 7 

VII o + 25, 12 13 O O 22 nlc 

nic O 10 2 26 26 4' 

VIII °b + rI o 25 16 12 26 20 O 
- ' 

ribo O 6 -3 O 6 26 

Total 25 22 15 26 26 26 

~/Só foram analisados os segregantes brancos. 
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Tabela 14 - Anã 1 i se mitótica dos variantes deteriorados 

(DEPs) . 

Grupos de Marcadores D e t e r o r a d o s 

1 i gação genéticos DEPl DEP2 DEP3 DEP4 DEP5 

+ + 14 26 26 18 18 pro paba 
-pro paba 5 O O 8 3 

II a} 

111 gal + 13 14 23 16 O 

gal 6 12 . 3 10 21 

IV + 13 18 19 17 18 pyro 

pyro 6 8 7 9 3 

V fac + 13 19 20 14 16 

fac 6 7 6 12 5 

VI + 18 20 22 22 14 s 

s 6 4 4 7 

VII " + 16 19 22 17 15 nlc 

nic 3 7 4 9 6 

VIII "b + rI o 17 26 25 17 15 
-ribo 2 O 9 6 

Total 19 26 26 26 21 

~/Só foram analisados os segregantes brancos (w). 



Tabela 15 - Local ização dos determinantes 

genéticos de deterioração nos 

grupos de 1 igação. 

Determinantes de 
deteriorização 

DET 

DET 2 

DET 3 

DET 4 

DET 4 • 1 

DET 5 

DEP 

DEP 2 

DEP 3 

DEP 4 

DEP 5 

Grupo de 
1 i gação 

II I e VI 

VII 

VII 

VIII 

I I 

I I 

I I I 
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Tabela 16 - Segregantes obtidos através do 

10 cruzamento dos deteriorados 

I i nhagem IIMSE II . 

Segregantes 
Cruzamento 

Normais Deteriorados 

DET x MSE 53 51 

DET 2 x MSE 78 49 

DET 3 x MSE 96 81 

DET 4 x MSE 53 50 

DET 4. 1 x MSE 52 49 

DET 5 x MSE 

DEP x MSE 

DEP 2 x MSE 

DEP 3 x MSE 

DEP 4 x MSE 

DEP 5 x MSE 

69 

71 

72 

20 

77 

56 

64 

66 

57 

20 

62 

45 

.8lo 

ciclo sexual, p~ 

(DETs e DEPs) com a 

Total 

104 

127 

177 

103 

101 

133 

137 

129 

40 

139 

101 

x 2 

0,04 ns 

6,60* 

1 ,27 ns 

0,09 ns 

0,09 ns 

O , 1 9 ns 

O, 1 8 ns 

1 ,74 ns 

0,08 ns 

1 ,62 ns 

1 ,20 ns 
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Tabela 17 - Anãlise meiótica do cruzamento do variante DET 1 

com a linhagem MSE. 

Grupo dE! 
1 i gação 

I I t 

VI 

Marcadores 
genéticos 

+ gal 

gal 

+ s 

s 

Colônias 

Deterio 
radas-

26 

25 

36 

15 

Não dete 
rioradas 

34 
19 

36 

17 

Frequência 
de recombi 

naçao 

57% 

49% 

s 

4,85% 

4,90% 

Tabela 18 - Anãl ise meiótica do cruzamento do variante DET 2 

com a linhagem MSE. 

Grupo de 
1 i gação 

Marcadores 
genéticos 

+ pro 

pro 

paba + 

paba 

Colônias 

Deterio 
radas-

17 

32 

15 

34 

Não de te 
rioradas 

27 

28 

27 

28 

Frequência 
de recombi 

naçao 
s 

43% ± 4,8% 

41% ± 4,8% 
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Tabela 19 - Anãl ise meiõtica do cruzamento do variante DET 3 

com a linhagem "MSE II
• 

Grupo de 
1 i gação 

Marcadores 
genéticos 

+ pro 

pro 

paba + 

-paba 

Colônias 

Deterio 
,radas-

24 

28 

25 

27 

Não de te 
rioradas 

30 
22 

30 
22 

Frequência 
de recombi 

naçao 
s 

44% ± 4,8% 

45% ± 4,9% 

-Tabela 20- -Anãl isemeiõtica do cruzamento do variante _DET4 

com a 1 i nhagem "MSEI 1
• 

Grupo de 
"]'igaç;ão 

VII 

Marcadores 
genéticos 

. + 
nlc 

nic 

Colônias 

Deter i o 
radas-

22 

28 

Não de te 
rioradas 

33-
20 

Frequência 
de recombi 

naçao 

59% 

S 
: ; ,. i "i: .-~ ! ".-

± 4,8% 
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Tabela 21 - Anãl ise meiótica do cruzamento do variante DET 4.1 

com a linhagem MSE. 

Grupo de 
I i gação 

VII 

Marcadores 
genéticos 

. + nlc 

nic 

Colônias 

Deterio 
radas-

21 

24. 

Não de te 
rioradas 

28 

19 

Frequência 
de recombi 

naçao 

56% 

s 

± 5,2% 

Tabe I a 22 - Anã I i se me i ót i ca do cruzamento do va r i ante DET 5 

com a linhagem MSE. 

Grupo de 
I i gação 

VIII 

Marcadores 
genéticos 

"b + ri o 

r:ibo -

Colônias 

Deterio 
radas-

24 

26 

Não dete 
rioradas 

30 
23 

Frequência 
de recombi 

naçao 

54% 

s 

± 4,9% 
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Tabela 23 - Análise meiõtica do cruzamento do variante DEP 1 

com a linhagem MSE. 

Colônias Frequência Grupo de Marcadores 
1 igação genéticos Deterio Não dete de recombi s 

radas- rioradas naçao 

+ 30 34 49% ± 4,3% pro 

pro 32 34 
paba + 32 33 52% ± 4,4% 

-paba 30 35 

II 

III gal + 27 38 56% ± 4,3% 
gal 35 30 

IV + 28 35 53% ± 4,3 pyro 

pyro 34 33 

V fac + 24 43 62% ± 4,2% 
-fac 38 25 

VI -+ 22 s 42 63% ± 4,2% 
s 40 26 

VII . + 32 nlc 33 48% ± 4,3% 
nic 30 35 

VIII 'b + ri o 36 29 42% ± 4,3% 
- 26 ribo 39 
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Tabela 24 - Anãl ise meiótica do cruzamento do variante DEP 2 
com a li.nhagem MSE. 

Grupo de 
I i gação 

Marcadores 
genéticos 

+ pro 

pro 

paba + 

paba 

Colônias 

Deter io 
radas-

11 

39 
10 
40 

Não dete 
rioradas 

41 

13 
43 
11 

Frequência 
de recombi 

naçao 

23% 

20% 

± 

± 

s 

3,9% 

3,9% 

Tabela 25 - Anã1 ise meiótica do cruzamento do variante DEP 3 
com a linhagem ,MSE. 

Grupo de 
1 i gação 

Marcadores 
geriêt icos 

+ 
p!"o 
pro 

paba + 

paba 

Colônias 

Deteria 
radas-

8 

12 

9 
11 

Não de te 
rioradas 

15 

5 
15 

5 

Frequência 
de recombi 

naçao 

32% 

35% 

s 

± 7,9% 

± 7,5% 
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Tabela 27 - Análise meiótica do cruzamento do variante DEP 5 

com a linhagem MSE. 

Grupo de 
1 i gação 

111 

Marcadores 
genéticos 

+ gal 

gal 

Colônias 

Deterio 
radas-

21 

24 

Não dete 
r.ioradas 

25 
31 

Frequência 
de recombi 

naçao 

48% 

s 

± 4,9% 

No caso dos variantes, DEP 2 e DEP 3, foi 

feito um teste de 3 pontos e assim obteve-se a ordem dos g! 

nes (Tabelas 28 e 29). 

Tabela 28 - Teste de três pontos pro AI, paba A~ DEP 2. 

C b · - ai om Inaçoes-
NC: de colônias 

paba A6 DEP 2 

35 

+ + 10 

+ 

+ o 

Total 46 

~/Somente as colônias DEP 2 foram analisadas. 
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- Frequência de recombinação 

- pro AI - paba As = 2, 17 ± Q,15% 

- pro AI - DEP 2 = 23,91 ± 6,28% 

- paba As-- DEP 2 = 21 ,73 ± 6,08% 

- Ordem dos genes 

pro Al - paba A6 - DEP 2 

Tabela 29 - Teste de três pontos pro A}, paba As, DEP 3. 

C b o - aI om Inaçoes-
NC: de colônias 

pro AI paba As DEP 3 

1 1 

+ + 8 

+ ° 
+ 

Total 20 

~/Somente as colônias DEP 3 foram analisadas. 
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- Frequência de recombinação 

- pro Al - paba As = 5,00 ± 4,87 

- pro Al - DEP 3 = 40,00 ± 10,6 

- paba As- DEP 3 = 45,00 ± 10,9 

- Ordem dos genes 

DEP 3 - pro Al - paba As 
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-
S. nISCUSSAO 

5.1. LIBERA~ÃO DE PROTOPLASTOS E REGENERA~ÃO 

A técnica uti 1 izada neste trabalho para a 

protoplastização de A. nidulan.6, foi a técnica de HAMLYI et 

aZii (1981), onde o micélio foi utilizado para obtenção 

dos mesmos. Esta técnica e rápida, eficiente e de fácil 

aplicação em laboratório. Nesta técnica para a digestão 

litica da parede do fungo e necessária a exposição do micé-

1 io durante 3 horas às enzimas liticas. 

GIBSON & PEBERDY (1972) estudaram a ultra es 

trutura de protoplastos de A. nidulan.6, e observaram que 

dois tipos de protoplastos eram liberados em diferentes tem 

pos de exposição às enzimas líticas. Inicialmente eram li-

berados protoplastospequenos que apresentavam algumas vesi 

culas, e posteriormente houve o aparecimento de grandes pr~ 

toplast·:·s que apresentavam vacúolos. 

Neste trabalho, foram utilizadas duas linha 

gens de A. nidulan.6,uma 1 inhagem com uma dupl icação cromos-

sômica (1 inhagem "A") e uma 1 inhágem haplóide (linhagem 

Foi observada a 1 iberação de proto~lastos 
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das duas linhagens em três períodos de digestão lítica (1 h, 

2 h e 3 h). As observações feitas confirmam os dados obti

dos por GIBSON & PEBERDY (1972), sendo encontrado dois ti

pos de protoplastos (Figura 6). 

Na primeira hora de incubação foram vistos 

protoplastos pequenos,apresentando algumas vesículas (Figu-

ra 6\ Estes protoplastos foram observados nas duas 1 i nha-

gens, não tendo sido observada qualquer diferença no padrão 

de liberação dos mesmos. No entanto, a linhagem biA 1 ; .meth Gl 

mostrou um pequeno aumento no número de protoplastos liber~ 

dos, em relação a linhagem 11 Ali , mas este não foi significa

tivo a nível estatístico, como observado na Tabela 3. 

Com duas horas de digestão litica,protoplas-

tos pequenos continuaram a ser observados. No entanto, já 

havia um número razoável de protoplastos médios e grandes. 

O número de protoplastos isolados neste período foi 

rior ao obtido com uma hora de incubação. 

supe-

Já com três horas de incubação foi possível 

observar um bom número de protoplastos grandes e vacuolados 

(Figura 6b). A frequência de obtenção dos mesmos com 3 ho 

ras foi maior que as frequências obtidas com 1 h e com 2 h 

de incubação. ISAAC et aZii (1978) observaram que a máxima 

produção de protoplastos de A. nidu~an~ foi conseguida com 

três horas de incubação com as enzimas liticas. Fo i também 
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descrito que quando o KCl foi utilizado como estabilizador 

osmótico, ocorreu um fracionamento sequencial da hifa. As-

sim,os protoplastos liberados inicialmente foram provenien-

tes de regiões mais próximas das pontas das hifas, e os 1 i-

berados posteriormente foram originados de regiões mais dis 

tais. 

De acordo com a Tabela- 4, pode-se obser-

var que houve diferença entre os tempos dentro de cada li-

nhagem na liberação de protoplastos. Nas duas linhagens("A 

e biA . meth G 11) o período de 1 hora de incubação foi es
--1' -- 1 

tatisticamente diferente dos tempos de 2 e 3 horas,não ten-

do sido detectadas diferenças entre os dois últimos. (Figu-

ra 4) .. 

Outro fator observado foi -a regeneraçao das 

duas linhagens ("AII e biA
1

; meth G
1

) nos três períodos de 

incubação. Como demonstrado na Tabela 6, a menor porcenta-

gem de regeneração foi encontrada em protoplastos com 1 ho-

ra de digestão litica. Embora, como descrito por ISAAC et 

alii (1978),os protoplastos 1 iberados inicialmente, tenham 

se originado da região apical da hifa, e por esse motivo 

carreguem consigo enzimas para uma reconstrução mais efi-

ciente da parede; deve-se levar em consideração que estes 

protoplastos sao pequenos,existindo assim uma maior probab~ 

1 idade deles -nao possuirem todas as organelas necessárias 
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a sua reversao, ou nao possuírem núcleo; o que impossibil i-

taria tal ocorrência. 

Com duas horas de incubação já foi possível 

observar uma frequência de regeneração mais alta que com 

1 hora (Tabela 5). 

A porcentagem de regeneraçao de protoplastos 

das duas 1 inhagens com 3 horas de digestão, ficou entre 20-27%, 

semelhante ao descrito por PEBERDY (1979) para regeneraçao 

de protoplastos de Á. n~dulan~, que observou uma frequência 

de regeneraçao de 20 - 30%. 

Não foi encontrada também, uma diferença 

significativa entre as duas 1 inhagens quanto a regeneraçao 

de protoplastos. No entanto, novamente foi detectada dife-

rença entre os tempos (Tabela 6) ,dentro de cada 1 inhagem, co 

mo demonstrado pelo teste de Tukey (Tabela]). A Figura 5 

mostra a curva de porcentagem de regeneração das duas 1 i-

nhagens nos três períodos de incubação (1 h, 2 h e 3 h). 

A variação observada no número de protoplas-

tos e na regeneração dos mesmos, nas repetiç5es dentro de 

cada tempo de exposição às enzimas líticas,pode ser explic~ 

do pela própria metodologia empregada. Poucas vezes sao 

conseguidas repetiç5es exatas de tais números, pois -nao se 

pode afirmar com precisão se foi colocado exatamente a mes-
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ma quantidade de micilio nas tris repetiç5es,podendo ter ha 

vido tambim, variaç5es não controláveis na temperatura de 

incubação,ou ainda diferenças encontradas entre os diver

sos lotes de uma enzima. Talvez devido a essa oscilação, não 

tenha sido possível detectar estatisticamente a diferença 

quanto a liberação de protoplastos e a porcentagem de rege

n e r a ç ã o entre as duas linhagens ( 11 A 11 e b i A 1; me t h G 1 ) . 

Para utilização em experimentos de transfor

maçao e necessário a aplicação de ticnicas de protoplastiza 

ção que forneçam protoplastos em grande nfimero, homogineos, 

e que possuam uma boa frequincia de regeneraçao. De acordo 

com os dados obtidos neste trabalho, a melhor porcentagem 

de regeneração e a máxima obtenção de protoplastos, foi con 

seguida com 3 horas de digestão litica; entretanto, estes 

protoplastos se mostraram heterogineos. Talvez a utilização 

de pró-mici1 io para obtenção dos mesmos, como descrito por 

GAMBINO et aZii (1984), ou a utilização de protoplastos de 

conídios (BOS & SLAKORST, 1980) ,seja o caminho mais adequa

do para a obtenção de protoplastos mais homogêneos,necessã

rios aos experimentos de transformação em fungos. 
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5.2. COLORA~ÃO DE NÚCLEOS DE PROTOPLASTOS 

o estudo citológico dos protoplastos foi fei 

to em diferentes tempos de exposição às enzimas liticas,nas 

duas 1 inhagens (IIAII e biA 1 ; meth G1). 

Os protoplastos liberados no primeiro perio

do (1 h), foram pequenos, sem vacúolos, onde a maior parte 

dos mesmos apresentou apenas um núcleo. Protoplastos sem 

núcleos foram observados numa frequência de 27% na linhagem 

IIA II e 30% da linhagem biA 1 ; meth G1 (Tabela 8). ISAAC & PEBERDY 

(1985) descreveram que,quando o KCI é utilizado como estabi 

lizador osmótico,cerca de 50% dos protoplastos liberados no 

periodo inicial de digestão litica, nao possuem núcleos. O 

fato dessa porcentagem não ter sido observada neste traba

lho,pode ter ocorrido devido a técnica de coloração empreg~ 

da,pois muitas vezes os protoplastos anucleados podem ter 

sido confundidos com artefatos de coloração. Na verdade, f~ 

ram contadas apenas as estruturas que realmente se asseme

lhavam a protoplastos, possuindo uma forma arredondada. 

No segundo periodo de incubação (2h) o núme

ro de protoplastos uninucleados permaneceu quase o mesmo, 

no entanto, houve um decréscimo na frequência de protoplas

tos anucleados em relação ao total de protoplastos com nu

cleos, e um aumento no número de protoplastos com mais de 



.97. 

um núcleo, nas duas linhagens (Tabela 8). 

Após 3 horas de incubação foi observado um 

decréscimo na frequência de protoplastos anucleados e uninu 

cleados,e um aumento no número de protoplastos com mais de 

um núcleo. Isto ocorreu possivelmente devido ao aumento do 

tamanho dos mesmos,que passaram a englobar uma maior quantl 

dade de citoplasma e assim adquiriram maior número de nu

cleos. 

o grande numero de protoplastos sem núcleos 

obtidos na primeira hora de incubação pode ser o responsa

vel,juntamente com outros fatores, pela baixa frequência de 

regeneração obtida neste período,como observado no ítem 

anterior. Esses protoplastos podem ser usados em trabalhos 

de micromanipulação e para estudos sobre herança citoplasmá 

ti ca. 

5.3. OBTEN(;ÃO DE SETORES A PARTIR DA LINHAGEM "A" 

Vários trabalhos têm demonstrado a influên 

cia de fatores ambientais na instabilidade genética de Á. 

n-i.du.lan.6. NIFFINEGGER-SOUZA (1979) observou a influência 

da temperatura na produção de setores da linhagem "A II de Á. 

n-i.du.lan.6. Foram utilizadas as temperaturas de 30 0
, 37 0 e 
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40°C. PIZZIRANI-KLEINER (1981) estudou esta influência nas 

temperaturas de 28°, 37 0 e 44°c. FAVRAUD (1984) demonstrou 

que a elevação da temperatura,dentro dos limites de 30° a 

40c C,aumenta a instabilidade da linhagem "A" e de linhagens 

dela derivadas,com diferentes "baakgrounds" gen~ticos. Tam 

b~m aumentam a rnstabi I idade de I inhagens de A. yú'duf.a.n6 com 

d u p I i c a ç õ e s: 1 u z u I t r a v i o 1 e t a (M E N E Z E S, 1974; A Z E V E DO, 1 975) ; 

azul de tripan (COOKE et aZii., 1970); cafeTna· (ROPER & PAL

MER, 1972); DNA exogeno (MENEZES, 1974); cloroneb (AZEVEDO 

et alii., 1977>, etc. 

Em geral, existe uma grande variação no nume 

ro de setores obtidos, por colônia, por diferentes autores. 

AZEVEDO (1971) obteve uma frequência m~dia de 1,7; já OLI-

VEIRA (1982) observou uma frequência de 3,75. Esta ampla 

variação ocorre não somente devido ao tamanho das amostras, 

mas tambêm devido as diferentes condições de incubação. 

Na Tabela 9 pode ser observado o numero de 

setores obtidos de colônias que não foram protoplastizadas 

(A) e de colônias que se originaram de regeneração de prot~ 

plastos (B). Para evitar um maior erro experimental devido 

ao tamanho da amostra,foram analisados números iguais de 

colônias nos dois casos, e durante a incubação, as placas 

foram colocadas aleatoriamente dentro da estufa. O numero 

total de setores obtidos nos dois casos não diferiram signi-
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ficativamente. No entanto, foram observados diferenças qua~ 

to ao n~mero de setores verdes, amarelos e deteriorados. 

Foi observado uma diminuiç~o na frequ~ncia 

de setores verdes e um aumento na frequência de setores ama 

relos. Isto ê. houve uma diminuiçãono n~mero de deleções 

no segmento duplicado no grupo de ligação !,e um aumento na 

frequência de deleção do segmento translocado no grupo de 

ligação! I. Tambêm ·foi observado um aumento na frequ~ncia 

de setores deterrorados. 

Como a linhagem"A" de A. n..idulan..6 ê uma li-

nhagem "naturaZmente" instivel, pode~se determinar com mais 

facilidade a influência de fatores ambientais neste organi~ 

mo. Durant~ o processo de protoplastlzação, a célula e 
, 

submetida a atividade de enzimas líticas, ficando depois em 

contato com uma solução estabil izadora, e por fim tendo que 

regenerar uma nova parede. Talvez o esforço celular para 

reverter a uma nova colônia,provoque algumas alterações ge-

néticas como sugerido por NECAS & SVOBODA (1985). 

5.3.1. SETORES DETERIORADOS 

Em geral,são descritas frequências baixas 

de setores deter i orados obt i dos da 1 i nhagem "A": 0,07 (AZE-

VEDO, 1971; OLIVEIRA, 1982; FRAVAUD, 1984); 0,06 (MENEZES, 
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1974}; 0,12 (NEFFINEGGER & SOUZA, 1979; PACCOLA, 1982); 0,03 

(PIZZIRANI-KLEINER,1981), 

Neste trabalho foi obtida uma frequência de 

0,07 para as colônias do tipo IA" (não sofreróm protoplast.!.. 

zação) e de 0,17 para as colônias do tipo "B II (fordm proto

plastizadas). Como se pode observar a frequência de seto

res deteriorados obtido nas colônias que sofreram protopla~ 

tlzação i superior as d~scritas anteriormente. 

Um total de 23 setores deteriorados foram 

observados. A maior parte deles não pôde ser anal isado ge-

neticamente,pois eram multo instáveis, não sendo possível 

mantê-los durante o tempo"necessário para as anál ises. 

Alguns aneuplõides foram encontrados,a maior 

parte foram dissSmicos oara o cromossomo VI. Estes puderam 

ser distinguidos fenotipicamente,pois os oito dissômicos de 

A. nidu..ta.n.6 possuem fenótipos característicos (KAFER & UPSHALL, 

1973). Estes dissômicos eram altamente instáveis e quando 

repicados di vam origem a colônias normais que posteriormen

te produziam setore~ dissômicos. 

AZEVEDO & ROPER (1970) e AZEVEDO (1971) es

tudaram os setor ~s deteriorados isolados de 1 inhagens de A. 

nldu.la.n.6 c m c'up. i cações. Foram anal isados 31 setores de-

teriorados. A maior pate dos deteriorados analisados ti-

nham os seus determinantes de deterioração, em segmentos de 
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genoma nao envolvidos na duplicação. 

Setores deteriorados muito instáveis possi-

velmente se originam de novas duplicaç5es em "tandem" no 

s~gmento duplicado, e originam em etapas posteriores, dete-

riorados mais estáveis. 

5.3.2. DIÂMETRO DOS CONÍDIOS 

Como os cromossomos de Á. nidulan~ sao mui-

to pequenos (ELLlOTT, 1960), estudos citogenéticos não -sao 

feitos neste fungo, mas observaç5es citolõgicas,como a medi 

da do diâmetro dos conidios são de inestimável valor para 

determinação da ploidia. 

Um dos critérios util izados para determinar 

o grau de ploidia de uma I inhagem é a medida do diâmetro de 

seus conídios. Para Á. nidulan~ a relação entre o diâmetro 

de conidios haplõides e diplõides é del:l,3 (ROPER, 1952). 

Foram obtidos,no presente trabalho, conídios 

diplõides originados do cruzamento das linhagens deterior~ 

das c o mal i n h a g e m 11 MS E 11. A comparação do diâmetro de tais 

conídios foi feita com conidios da linhagem IIA II e linhagem 

"MSE". Os valores obtidos para os diplõides variaram entre 

4,30 ~ e 4,55~. Alguns deteriorados apresentaram o diâ-
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metro dos conidios dip1õides menor do que o exigido para ser 

dip1õide da 1 inhagem "A", no entanto nenhum de·1es teve o 

diâmetro menor do que 4,29 ~ (que corresponde a 1,3 vezes 

o diâmetro dos conídios da 1 inhagem "MSE II
). 

FAVRAUD (1984) obteve uma variação de 4,31~ 

a 5,02 ~ no diâmetro de conídios dip1õides resultantes do 

cruzamento da linhagem "MSE" com deteriorados. 

5.3.3. HAPLOIDIZA~ÃO 

virias substâncias quimicassao usadas para 

haploidização de diplõides de Á. n~du~an~, entre estas es

tão: p - f 1 u o r o f e n i 1 a 1 a n i na ( M O R P U R G O, 1 9 6 1; L H O AS, 1961,) " b e n -

late (HASTIE, 1970), cloroneb (AZEVEDO & SANTANA, 1975). 

Segundo KAFER (1960) a haploidização espontâ 

nea ocorre devido a sucessivas perdas de cromossomos. Esta 

explicação ~ambim i dada por lHOAS (1961) para a hap10idiz~ 

ção induzida pela p-fluorofenilalanina. 

PIZZIRANI-KLEINER (1981) induziu a haploidi-

zaçao com cloroneb, para mapear o gene bncA, no entanto es

te atuou seletivamente,permitindo somente a detecção de se

tores haplõides pyro+. Com a utilização do p-fluorofenila

lanina (pfa) foi conseguida a obtenção de setores haplõi-

\ 
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des pyro e a localização do gene bncA no grupo de ligação 

IV. 

PACCOLA (1982) comparou a haploidização pro-

duzida por três agentes: benlate, cloroneb e pfa, em quatro 

diplóides obtidos do cruzamento da linhagem "MSE II com va-

riantes deteriorados. Foi observado que o cloroneb nao 

e um bom agente haploidizante para diplóides heterozigotos 

para aberrações cromossômicas. Este fungicida além de au-

mentar a frequência de permuta mitótica, seleciona algumas 

marcas, dificultando as análises mitóticas. FRAVAUD (1984) 

empregou dois fungicidas, o cloroneb e o benlate, na haplo~ 

dização de diplóides heterozigotos para aberrações cromossô 

micas. A ausência de segregantes haplõides deteriorados foi 

explicada como sendo devido a inibição de seu crescimento 

pelo fungicida ou ao seu menor valor adaptativo em relação 

a outros segregantes. 

, " D 5.4. ANALISE MITOTICA E MEIOTICA DOS VARIANTES ETERIO-

RADOS 

Foram anal isados geneticamente 11 setores de 

teriorados, 6 obtidos de colônias do tipo IIA" e 5 isolados 

das colônias do tipo IISII. Estes deteriorados foram cruza

dos com a linhagem IIMSE II e analisados através do ciclo se-
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xual e parassexual. 

Os deteriorados obtidos podem ser classifica 

dos em dois grupos: 

. 
a) possuem os determinantes de deteriora-

-çao em outros cromossomos, que nao estão 

envolvidos na duplicação. 

b) possuem os determinantes 'de deteriora':' 

çaQ em um dos cromossomos envolvidos na 

duplicação. 

Nas Tabelas 14 e 17 podem ser observadas as 

análises mitótica e meiótica do variante DET 1. Foi obser-

vado um rearranjo cromossômico neste deteriorado. De acor-

do com a análise mitótica estão envolvidos o grupo de liga-

ção III e o VI, nao estando o determinante de deterioração 

ligado a nenhum dos marcadores genéticos desses cromosso-

mos. 

PACCOLA (1982) observou a presença de rear-

ranjos estruturais em três deteriorados isolados da linha 

gem IIAII de Á. n-i.duian.6. Estes rearranjos envolviam cromos-

somos que nao faziam parte da duplicação existente na linha 

gem "A". 

Na Tabela 14 pode ser vista a anál ise mitóti 
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ca do variante DET 2. O determinante genético de deteriora

ção foi localizado no grupo de ligação I, não estando li

gado aos marcadores genéticos do mesmo (Tabela 18). Na Ta

bela 16 é mostrada sua segregação,onde foi encontrado um 

desvio na frequência esperada de 1 deteriorado para 1 nor

mal. Este desvio pode ter ocorrido devido ao menor valor 

adaptativo dos deteriorados e/ou a densidade de colônias se 

meadas por placa (FAVRAUD, 1984). 

O variante DET 3 também possui o seu determ~ 

nante de deterioração local izado no grupo de ligação I,não es 

tando também ligado aos marcadores genéticos util izados nes 

te trabalho. 

O determinante genético de deterioração do 

variante DET 4 foi encontrado no grupo de ligação VI I (Tabe 

la 14) ,não estando 1 igado ao marcador genético, nic B8 (Ta

bela 20). Este deteriorado apresentou crescimento muito len 

to, diferindo do seu variante de primeira orde~, o DET 4.1, 

que apresentou crescimento similar ao da linhagem "A". Este 

variante (DET 4.1) apresentou o seu determinante genético 

de deterioração no mesmo cromossomo do deteriorado que lhe 

deu origem. No entanto,o crescimento mais rápido deste de-

rivativo pode ser explicado pela perda do segmento duplica

do no cromossomo lI,pois ele possui conidios amarelos, e o 

variante DET 4, conídios verdes. 
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A análise genética do variante DET 5 revelou 

que o determinante genético de deterioraç~o est~ localizado 

no grupo de ligação VIII, não estando ligado ao marcador 

genético, ribo 8 2 (Tabela 22). 

De acordo com a an~lise mitótica "-O variante 

DEP 1 tem o seu determinante de deterioração 

cromossomo 11. Este grupo de ligação possui 

localizado no 

um segmento 

dupl icado do cromossomo I I igado a ele, podendo '..o determi

nante de deterioração estar no segmento translocado,ou não. 

o variante DEP 2 apresentou seu determinante 

de deterioração ligado aos marcadores genéticos do grupo 

de ligação I (proA l , pabaA 6 ) Foi fei to um teste de três 

pontos,onde o determinante de deterioração foi m~peado apos 

os marcadores genéticos, sendo a ordem observada: 

proA, - paba A6 - DEP 2 (Tabela 28) ,podendo ter se origin~ 

do de uma deleção de parte do segmento duplicado. 

o determinante de deterioração do variante 

DEP 3 foi local izado também no grupo de I igação I (Tabela 15). 

No entanto,seu mapeamento mostrou que ele est~ localizado 

antes dos marcadores genét i cos, pro Al e paba A6J no grupo 

de ligação I ,sendo a ordem dos genes DEP 3 -pro Al' paba A6 

(Tabela 29). Um fato interessante foi observado durante o 

cruzamento deste deteriorado. r que quase não foi obtida a 

formação de cleistotécios. Várias tentativas foram feitas, 
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onde apenas um pequeno numero dos mesmos foi observado,e e~ 

tes em sua grande maioria eram autofecundados ou estéreis. 

Um único cleistotécio híbrido foi obtido,e embora este apr~ 

sentasse um pequeno número de ascosporos viáveis, ele foi 

utilizado na análise meiótica. 

ELLIOTT (1960) observou a presença de ascos

poros abortivos e ascos com número de ascosporos menor que 

8 em linhagens que provavelmente eram portadoras de aberra 

çoes cromossSmicas. Segundo PACOLLA {1982) a presença de 

aberrações cromossSmicas, tem como consequência a produção 

de ascos com numero de ascosporos inferior a 8, ou ascos 

contendo vários ou todos os ascos poros defectivos. 

No caso do variante DEP 3 o numero de ascos

poros nos ascos não foi observado mas, este deve ter sido 

menor que 8, e boa parte deles deve ter sido defectivo. ( 

provável que o rearranjo ocorrido no variante DEP 3 tenha 

causado esta alteração no número de cleistotécios formados 

e no número de ascosporos viáveis. 

A localização do determinante de deteriora

çao do variante DEP 4 foi observada no cromossomo I I. Este 

determinante parece estar localizado no segmento transloca-

do, pois deu origem a setores melhorados, amarelos e ver-

des. AZEVEDO (1971) observou que os determinantes de dete 

rioração dos variantes V4 e V3 1 estavam localizados no gr~ 
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po de ligação 11, no segmento em duplicata translocado. O 

V4 foi originado a partir da linhagem lIa
ll e o V31 da 

gem IIA II • 

1 in ha 

o determinante de deterioração do variante 

DEP 5 foi localizado no grupo de I igação I I I, nao estando 

ligado ao marcador genético gal A1 • 

Durante o período de estocagem dos deterior~ 

dos, vários deles apresentaram modificações durante as re

picagens sucessivas. Entre estes está o DET 1, que perdeu 

muitas de suas características presentes durante a análise, 

tendo havido uma grande alteração fenotípica da epoca em 

que sua análise foi feita até o presente momento. O varian

te DET 3, no período em que foi analisado mostrava cresci

mento normal. Na última repicagem feita do estoque,este v~ 

riante mostrou-se mais lento no crescimento e foi observa 

da a presença de setor mais deteriorado (Figura 7). o va-

riante DET 5 teve várias de suas características alteradas, 

produzindo nas últimas repicagens um número menor de coní

dios, um crescimento mais lento e os bordos da colônia total 

mente irregulares, o que não ocorria no período de sua análise 

genética,que foi feita logo após seu isolamento. O variante 

DEP 5 também passou a apresentar nas últimas repicagens uma 

grande instabilidade, produzindo diversos setores amare

los, que provavelmente se originaram pela perda do segmento 
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translocado ligado ao cromossomo 11. Estas alterações feno-

tipicas demonstram que novas alterações geniti.cas podem ter 

ocorrido nestas linhagens. 

Pelas análises feitas nos deteriorados origl 

nados das colônias do tipo IIA" (OETS) e das colônias do ti 

po "B" (OEPS), não foi observado nenhum tipo de alteração 

que .ainda não tivesse sido descrita. Os variantes deterio-

rados isolados das colônias que não sofreram protoplastiza

ção mostraram-se semelhantes aos- isolados de colônias resul 

tantes de protoplastos,não tendo a protoplastização aparen

temente provocado nenhum tipo de alteração nova. 

Os variantes deteriorados obtidos neste tra

balho foram posteriormente denominados de acordo com a nume 

ração iniciada por AZEVEDO (1971) como mostra a Tabela 30. 



Tabela 30 - Classificação dos variantes 

deteriorados (DETSe DEPS). 

Variantes 

DET 

DET 2 

DET 3 

DET 4 

DET 4 • 1 

DE'If 5 

DEP 

DEP 2 

DEP 3 

DEP 4 

DEP 5 

Classificação 
f i na 1 * 

V79 

vao 

VaI 

Va2 

VS3 

VS4 

VS5 

VS6 

VS7 

Vss 

v S 9 

*Numeração i ni ci ada por AZEVEDO (1971:). 

• 1 1 O • 



6. CONCLUSOES 

cluir que: 

• 111. 

Pelos resultados aqui obtidos pode-se con-

1) dois tipos de protoplastos sao liberados 

durante a digestão litica de 3 horas, do 

micél io de A. l'I.-i.du.tal'l..6, quando o:KCl e 

usado como estabilizador osmótico; 

2) o maior numero de protoplastos, como tam

bém a melhor frequência de regeneração e 

obtida após 3 horas de digestão litica, 

quando se 'utiliza o micéIio para obtenção 

dos protoplastos; 

3 ) a I i n h a 9 e m 11 A 11 e a I i n h a g e m b i A 1; me t h G 1 nao 

diferem significativamente quanto a libe

ração de protoplastos e a porcentagem de 

regeneraçaoj 

4) o melhor período para a obtenção de prot~ 

pIastos com menor numero de núcleos é 1 h 

de digestão litica. 
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5)a protoplastizaç~o provoca um aumento no 

número de setores deteriorados nas colô

n i as da 1 i nhagem "A" De A. n..i.dula.vL6 que 

sao submetidas a esta técnica. 

6) tanto a 1 inhagem "A" protoplastizada como 

a nao protoplastizada, parecem nao dife

rir quanto as características dos seto

res deteriorados encontrados. 

7) as linhagens deterioradas estocadas, po

dem com o decorrer do tempo perderem suas 

características iniciais, e 

mais instáveis. 

tornarem-se 
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