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pre certo 
"O microrganismo está (é) arrugo 

areeiro sensível 

Não existem microrganismos estúpidos 

ode
J Microrganismos ~ fazer qualquer coisa 

ao 

tais inteligente
] 

do que 
Microrganismos são a�s sábios, . químico�,

ais energetlcos engenherros, etc. 

Se você cuidar dos seus amigos microbianos, eles irão cuidar do seu futuro ( e você 
irá viver feliz mesmo após)". Perlman, D. (1980). 
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VARIABILIDADE, TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA E TRANSPOSONS 
EM LINHAGENS ENDOFÍTICAS DE Fusarium moniliforme ISOLADAS 
DE MILHO (Zea mays L.). 

RESUMO: 

Autor: JOÃO ALENCAR P AMPHILE 

Orientador: PROF. DR. JOÃO LÚCIO DE AZEVEDO 

A espécie Fusarium moniliforme é encontrada freqüentemente em 

sementes de milho, sendo essa possivelmente a sua forma de inóculo no campo. 

Fusarium spp. são associados com plantas sintomáticas e assintomáticas. Sendo 

que esse fungo pode ser tanto um agente causal primário de doença, um invasor 

secundário ou um endófito. Neste presente trabalho, procedeu-se ao isolamento de 

fungos endofíticos de sementes de duas populações de Zea mays (BRl 05 e 

BR106). Dentro das diferentes linhagens de milho ensaiadas, encontrou-se 

Fusarium em uma freqüência que variou de O a 100% em relação ao total de 

fungos isolados. A análise molecular dos isolados foi realizada utilizando-se a 

técnica de RAPD. Foram analisadas 21 linhagens de F. moniliforme usando-se 1 O 

iniciadores aleatórios da Operon Technologies (Kit X). Observou-se uma 

variabilidade genética entre os isolados endofíticos de F. moniliforme, analisados 

por RAPD. Esses isolados puderam ser agrupados por local de isolamento. 

Também foi observada uma relação entre os isolados, as linhagens de sementes e 

a população de milho ensaiada. Essa relação ocorreu de forma parcial, tendo sido 

mais evidente nos isolados de um local do que no outro. Objetivando-se estudar a 

base molecular da patogenicidade e especialização ao hospedeiro em isolados 

endofíticos de F. moniliforme, desenvolveu-se um sistema de transformação 
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genética baseado no gene da nitrato redutase de Fusarium oxysporum. Foram 

obtidas freqüências de transformação que variaram de 30 a 60 transformantes por 

µg de DNA. Objetivando-se ainda um futuro monitoramento de linhagens 

endofíticas em milho, bem como uma utilização das mesmas como portadores de 

genes para a transformação genética de plantas, obteve-se linhagens marcadas 

com o gene da enzima GUS. A observação da expressão do gene em questão em 

um transformante no interior da raiz de milho, foi realizada com sucesso. Neste 

trabalho também foi observada a transposição genética do elemento lmpala de F 

oxysporum em F moniliforme. 
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VARIABILITY, GENETIC TRANSFORMATION AND TRANSPOSONS 

1N ENDOPHITIC STRAINS OF Fusarium moniliforme ISOLATED FROM 

MAIZE (Zea mays L.). 

SUMMARY: 

Author: JOÃO ALENCAR P AMPHILE 

Adviser: PROF. DR. JOÃO LÚCIO DE AZEVEDO 

The Fusarium moniliforme specie is often found in seeds of 

mayze and this it is the possible way of inoculum in field. Fusarium spp. are 

associated with sintomatics and assintomatics plants. This fungi can be found as a 

primary causal agent of disease, a secundary invader or an endophyte. ln the 

present work, endophytic fungi was isolated from two populations of Zea mays 

(BR 105 and BR 106). ln differents strains of mayze assessed, Fusarium have 

been found in a range frequency of O to 100% in relation with the total isolated 

fungi. The molecular analysis of isolates was perfomed using RAPD technique. 

Twenty-one F. monilifonne strains were analised using ten randomic primers 

Operon Technologies (Kit X). A genetic variability between endophytics strains 

have been observed by RAPD. Such strains were clustered by local origin. The 

association between strains, seeds lines and mayze population, also were possible. 

The clustering was partial, and were more evident in strains from on place than 

another. With the aim of to study the molecular basis of pathogenicity and 

specialization of F. monilifonne endophitic strains to host, was developed . a 

system of genetic transformation based on nitrate reductase gene of Fusarium 

oxysporum. Transformation frequencies of 30 to 60 transformants per µg DNA 
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was acquired. With the aim of a future monitoration of endophytic strains in 

mayze, as well as his use as a vector of genetic transformations of plants, marked 

strains were obtained with the GUS gene. The observation of gene expression in a 

transformant into mayze roots, was made successfully. ln that work, the genetic 

transposition of lmpala element of F. oxysporum in F. moniliforme was also 

observed. 



1. INTRODUÇÃO

Os fungos endofíticos são aqueles que ocorrem no interior de 

plantas e, pelo menos aparentemente, não produzem sintomas de doenças nos 

hospedeiros, embora possam vir a fazê-lo em outro estágio do seu ciclo de vida ou 

sob uma condição específica. 

A espécie Fusarium moniliforme é encontrada freqüentemente em 

sementes de milho, sendo essa possivelmente a sua forma de inóculo no campo. 

Fusarium spp. são associadas com plantas sintomáticas e assintomáticas. Sendo 

que esse fungo pode ser tanto um agente causal primário de doença, um invasor 

secundário ou um endofítico. 

O milho é uma cultura de grande importância sócio-econômica 

tanto para o Brasil, quanto para o mundo em geral. É usado diretamente na 

alimentação humana e de animais domésticos, vindo ainda a ser matéria prima de 

inúmeros produtos industrializados. 

Este trabalho teve como objetivo inicial verificar se ocorria uma 

coevolução entre os isolados endofíticos de Fusarium sp. e o milho, isto é, se os 

isolados endofíticos poderiam ser agrupados de acordo com a linhagem de milho 



2 

da qual tenham sido obtidos. Uma outra hipótese a ser testada seria a de que o 

local influenciaria a distribuição de fungos endofíticos na planta. Com esses 

objetivos, realizou-se a análise molecular dos isolados via RAPD. 

Objetivando-se estudar a interação endófito-planta, bem como a 

utilização dos endófitos como hospedeiros de genes para a transformação de 

plantas, procurou-se desenvolver um sistema de transformação genética. Em vista 

disso, escolheu-se o sistema da nitrato redutase. Esse sistema está muito bem 

estabelecido em uma outra espécie do gênero Fusarium (Fusarium oxysporum ), 

além do que, a obtenção de mutantes para a nitrato redutase poderia ser feita sem 

a utilização de agentes mutagênicos, o que preservaria o genoma dos fungos de 

alterações indesejáveis. 

Completada a etapa supracitada, procurou-se empregar um 

sistema de transformação genética que permitisse a visualização da expressão de 

um gene exógeno no fungo endofítico na planta hospedeira, permitindo um futuro 

monitoramento e estudo ecológico desses endófitos tranformados no hospedeiro. 

Assim sendo, desenvolveu-se um sistema de transformação genética utilizando-se 

o gene gusA de Escherichia coli.

Em uma quarta etapa, com o objetivo de se desenvolver uma 

ferramenta para a clonagem gênica, trazer uma contribuição à possibilidade de 

transferência horizontal de genes, bem como um futuro emprego de endófitos na 

tranformação genética de plantas, procurou-se estudar a transposição genética de 

um elemento transponível de F. oxysporum em uma linhagem endofítica de 

Fusarium moniliforme isolada de milho. 



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Microrganismos endofíticos

2.1.1. Definição 

3 

Microrganismos endofíticos são aqueles que ocorrem no interior 

das plantas especialmente em suas partes aéreas e não produzem qualquer efeito 

fenotípicamente detectável nas plantas. São principalmente os fungos e as 

bactérias, sendo que os mesmos são encontrados em todos os vegetais superiores 

estudados até o momento. 

Segundo ESPINOSA-GARCIA & LANGENHEIM (1990), os 

fungos endofíticos tem sido caracterizados por sua capacidade em produzir 

infecções aparentemente inócuas em tecidos de plantas. Segundo HA WSWORTH 

et ai (1983 ), fungos endofíticos são simbiontes que vivem no interior de tecidos 

vegetais sem distinção quanto à posição dos mesmos. De acordo com Carrol 

(1986) citado por ESPINOSA-GARCIA & LANGENHEIM (1990), o termo 

endofítico é aplicado exclusivamente aos organismos que colonizam o interior dos 

tecidos das partes aéreas das plantas. Conforme SIEBER et ai (1988), a maioria 

dos fungos endofíticos aparentemente apresentam uma relação neutra, são 

simbiontes facultativos que podem crescer, em meio de cultura, a partir do 
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interior de órgãos vegetais submetidos à desinfecção externa, tais órgãos não 

apresentando, em geral, a aparência de serem portadores desses fungos. Essa 

definição de endofíticos como aqueles organismos que não apresentam sintomas 

no hospedeiro também foi utilizada por FISHER et ai (1986) em um trabalho 

sobre a ocorrência de endofíticos em Ulex. 

WHITE & COLE (1986), consideraram fungos endofíticos como 

aqueles que ocorrem dentro dos tecidos de plantas, independentemente da 

natureza dessa associação. Apesar disso, esses autores consideraram os vários 

aspectos dessa relação fungo/planta, destacando-se episódios onde esses fungos 

ocorriam como parasitas facultativos em coníferas. Os mesmos autores também 

afirmaram que os endofíticos encontrados em forrageiras, incluindo Lolium 

temulentum L., L. perene L. e diversas espécies de Festuca, não eram · nem 

parasitas facultativos, nem saprófitas, mas endossimbiontes obrigatórios, os quais 

mantinham uma relação intercelular com as partes aéreas das plantas. Nesses 

casos, os fungos foram inicialmente isolados de folhas, hastes e sementes de 

Festuca subulata e Lolium perene e identificados como Acremonium Link. seção 

alho-lanosa. Aparentemente, tais fungos estavam relacionados com a forma 

teleomórfica do ascomiceto Epichloe. Esses autores acrescentaram ainda que a 

presença de hifas endofíticas em forrageiras e a ausência de corpos de frutificação 

visíveis na parte externa do hospedeiro, poderiam representar a perda temporária 

ou permanente de produzi-los. 

Acerca das características biológicas da relação 

fungo/hospedeiro, segundo WHITE (1988), pode-se encontrar três tipos de 

associação. No tipo 1, ocorre a formação de estroma por parte dos fungos na 

maioria das plantas infectadas. Esse tipo de infecção é encontrado em diversas 
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subfamílias de forrageiras. Em um tipo 2 de associação, a formação de estroma é 

pouco observada quando se analisa um grande número de hospedeiros infectados. 

Já na associação do tipo 3 nunca se observa a formação de estromas. Os dois 

últimos tipos de associações foram observados na subfamília festucoideae. 

WHITE (1988), considerou que ocorreu evolução conjunta entre 

o fungo endofítico Epichloe spp. e certas gramíneas forrageiras. Esta relação

evoluiu a partir de uma associação inicialmente patogênica para uma associação 

mutualística, possivelmente por tais plantas terem desenvolvido a capacidade de 

suprimir a formação de estroma pelos endofíticos. O mecanismo para a supressão 

do estroma estaria relacionado com a produção de alcalóides que atuariam sobre o 

fungo. 

Segundo WHITE (1992), os endofíticos clavicipitaceous devem 

possuir um impacto significativo na ecologia das plantas hospedeiras. Esses 

fungos tem sido associados com toxicoses em mamíferos herbívoros (BACON et 

ai., 1977; FLETCHER & HARVEY, 1981), aumento na resistência à insetos 

(CLAY, 1988), aumento na resistência à doenças causadas por fungos 

(STOVALL & CLAY, 1991), e tolerância à seca (WEST et ai., 1990). 

2.1.2. Especificidade dos organismos endofiticos às plantas 

Associações com endofíticos devem variar de um maior contato, 

onde os fungos habitam os espaços intercelulares e o xilema na planta, para uma 

colonização mais ou menos superficial dos tecidos periféricos. Em populações 
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naturais de espécies de plantas saudáveis, uma série de fungos que são geralmente 

considerados muito específicos para o hospedeiro correspondente, tem sido 

consistentemente encontrada nas comunidades de endofíticos. Exemplos desses 

incluem o Hypoxylon fragiforme (Pers. :Fr.) Kickx e Apiognomonia errabunda 

(Rob.) Hohnel em Fagus sylvatica L. na Europa (CHAPELA & BODDY,1988) e 

em Fagus grandifolia Ehrh. na América do Norte (CHAPELA, 1989), diversas 

espécies de Leptostroma em coníferas (SIEBER, 1988; PETRlNI et ai., 1989) e 

um número de patógenos conhecidos como por exemplo Fusarium spp. em 

algumas culturas (SIEBER et ai., 1988; LESLIE et ai., 1990). Em geral, um largo 

número de endofíticos pode ser isolado de espécies simples de plantas, mas 

somente poucos taxa de fungos são dominantes em cada hospedeiro e podem ser 

considerados específicos. Como eles aparentemente não colonizam hospedeiros 

em outras famílias de plantas, sua ocorrência freqüentemente está limitada a 

somente um ou poucos hospedeiros fortemente relatados taxonômicamente 

(PETRlNI, 1986). 

SIEBER et ai (1988), elaboraram um estudo interessante em 

trigo, abordando quatro aspectos distintos: 1) comparando as relações do 

endofítico Septoria nodorum em quatro diferentes variedades de trigo de inverno; 

2) registrando a ocorrência desses fungos em trigo; 3) comparando as populações

de fungos endofíticos em lugares com diferentes condições climáticas e, por fim, 

4) comparando a freqüência de isolados em diferentes órgãos de plantas. As

espécies de fungos mais freqüentemente isoladas a partir de raízes, colmo, folhas, 

glume e sementes foram agrupadas em quatro grupos. No primeiro, estão aqueles 

patogênicos bem conhecidos e economicamente importantes como Septoria 

nodorum, Didymella exitialis, Fusarium graminearum, F. culmorum, F. nivale e 

Rhizoctonia solani. No segundo grupo, estão os saprófitas primários, os quais são 
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capazes de causarem danos às plantas em condições especiais, exemplo: 

Cladosporum oxysporum, Alternaria tenuissima ou Epicoccum purpurascens. No 

terceiro grupo estão os patógenos de menor importância, tais como ldriella 

bolleyi. Finalmente, no quarto grupo encontram-se espécies que, ocasionalmente, 

estão presentes somente em trigo. 

Tem sido evidente por estudos descritivos que um certo grau de 

especificidade foi envolvida no estabelecimento de endofíticos em populações de 

plantas. Então, listas de espécies obtidas para um dado hospedeiro são mais ou 

menos características, com poucas taxa específicas estritamente ao hospedeiro. 

Nos últimos anos, análises de ordenamento de comunidades tem mostrado que 

comunidades de endofíticos são usualmente específicas aos hospedeiros ao nível 

de espécies. PETRINI (1985) demonstrou que espécies "ericaceous" crescendo no 

mesmo local são geralmente colonizadas por comunidades distintas de 

endofíticos. Em um estudo de fungos endofíticos de Pinus sylvestris L. e Fagus 

sylvatica crescendo no mesmo local, PETRINI & FISCHER (1988) provaram que 

comunidades distintas de fungos colonizam os dois hospedeiros. Esses resultados 

foram confirmados por PETRINI & FISCHER (1990) em um modelo diferente. O 

trabalho de SIEBER et ai (1991) também fornece evidências para a hipótese de 

que cada espécie de planta desenvolve uma comunidade de endofíticos altamente 

específica. 

Métodos usados para o estabelecimento da especificidade aos 

hospedeiros pelos endofíticos inclui investigações ecológicas das comunidades de 

endofíticos pelo isolamento e trabalho de censo, medidas diretas dos esporos e 

outros estudos morfológicos, eletroforeses de isoenzimas e, mais recentemente, 

análises de DNA, como também experimentos de germinação. 
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WHITE JR (1992), realizou um estudo sobre associações 

endofítico-hospedeiro em forrageiras. Ele separou isolados de Acremonium 

typhinum em variedades distintas, baseado em aspectos ecológicos, fisiológicos e 

morfológicos. Ele considera que a formação do estroma de isolados de A.

typhinum está fortemente adaptada às plantas hospedeiras. Embora o grau de 

especificidade na relação fungo-hospedeiro não esteja clara, diferenças na 

capacidade de crescimento dos isolados nos diferentes hospedeiros, quando 

crescidos em açúcares, sugere diferenças nos hospedeiros. Esses hospedeiros 

devem prover barreiras fisiológicas que evitam que esses fungos produzam 

estroma com sucesso em plantas nas quais os mesmos não estão adaptados. 

Geralmente um grande número de taxa de fungos pode ser isolada 

de tecidos de espécies hospedeiras (PETRINI, 1986; SIEBER et ai., 1988; 

PETRINI et ai., 1989). Contudo, em todas as espécies de plantas investigadas, um 

padrão distinto de dominância por somente um ou poucos taxa de fungos pode ser 
' 

detectado. Por exemplo, Lophodermium piceae (Fuckel) Hohn. é o endofítico 

mais freqüente de Picea abies Karst. (SIEBER, 1988). PETRINI et ai (1989) tem 

encontrado que Phyllosticta multicorniculata é o mais importante colonizador de 

Abies balsamea (L) Mill. A presença de endofíticos específicos ao hospedeiro em 

A/nus rubra Bong. tem sido demonstrado por SIEBER et ai. (1991) em um estudo 

para o isolamento de endofíticos potencialmente patogênicos para serem usados 

em programas de biocontrole. PEREIRA et ai (1993), isolaram 13 espécies 

endofíticas de folhas de Stylosanthes guianensis, a maioria deles sendo isolados 

raros e somente Glomerella cingulata, Phomopsis sp., e Xylaria sp. estavam 

presentes em pelo menos quatro das nove amostras analisadas. 
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2.1.3. Aplicações biotecnológicas 

Basicamente os microrganismos endofíticos podem ser usados em 

dois campos principais: no controle de pragas e doenças e como vetores / 

hospedeiros para transformação genética de plantas. 

2.1.3.1. Controle de pragas e doenças 

Muitos endofíticos são capazes de produzir componentes 

antibióticos em cultura e que são ativos contra bactérias patogênicas de plantas e 

homens como também outros fungos. A função primária da produção de 

antibiótico deve ser a da competição contra antagonistas. 

Prestige et al (1982) citados por MURRAY et al (1992), 

demonstraram por intermédio de estudos com forrageiras infectadas e não 

infectadas com endofíticos que a presença dos mesmos confere proteção às 

plantas por danos causados por Listronotus bonariensis. FANNIN et al (1990), 

confirmam que a presença do fungo endofítico Acremonium lolli na forrageira 
,, 

Lolium perenne tem sido associada à resistência de plantas infectadas ao ataque 

de Listronotus bonariensis. Os autores destacam ainda que a produção nas plantas 

infectadas do alcalóide peramina é sabida por ser largamente responsável por essa 

resistência. BREEN (1992), destaca a resistência dessa planta forrageira à 

Schizaphis graminum (Homoptera: Aphididae) causada pelo Acremonium. 

HALLMAN & SIKORA (1996) demonstraram que um isolado 

endofítico não patogênico de F. oxysporum, isolado de raízes de tomate, produzia 
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metabólicos que inibiam o crescimento do nematóide parasita Meloidogyne 

incognita. Esses autores destacam que F. oxysporum era o endófito mais 

freqüentemente isolado de plantas de tomate. 

No controle biológico de pragas de culturas, FAHEY (1988) 

descreve um sistema de proteção às culturas utilizando uma bactéria endofítica, 

Clavibacter xyli subsp. cynodontis transformada com um gene codificante para a 

produção de uma proteína letal aos insetos (alfa-endotoxina) de Bacillus 

thuringiensis. 

A bactéria Clavibacter xyli subsp. cynodontis descrita 

inicialmente por DA VIS et ai (1984), é comumente encontrada na natureza onde 

coloniza o sistema vascular da forrageira Cynodon dactylon L. (LIAO & CHEN, 

1981; DAVIS & AUGUSTIN, 1984; TESTER, 1992). Segundo TESTER (1992), 

essa bactéria endofítica não sobrevive naturalmente fora da planta hospedeira, não 

persiste acima de 18 dias em resíduos de milho incorporados no solo e não é 

transmitida pela semente. A habilidade de viverem dentro somada à inabilidade de 

viverem fora das culturas alvo, constituiu um critério para a seleção de 

microrganismos para a coleção da InCide Company de biopesticidas (F AHEY, 

1988). 

Segundo FAHEY (1988), diversas são as vantagens da utilização 

de sistemas que usam microrganismos endofíticos no controle de pragas sobre os 

pesticidas convencionais, incluindo: 

Vantagens Econômicas.: Aplicação única, onde a inoculação de 

semente ou a inoculação de plantas jovens com um endofítico apropriado resulta 
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na colonização dessa planta. Os endofíticos vivem no interior da planta e são 

então protegidos do ambiente externo. Produtos biológicos e químicos aplicados 

externamente são desprotegidos e muitas vezes requerem aplicações múltiplas. 

Dosagem pequena, pms a aplicação de endofíticos pode ser 

realizada com somente quantidades mínimas de bactéria por acre (miligramas). 

Após a aplicação, endofíticos multiplicam-se dentro de cada planta onde então o 

passo final da fabricação ocorre após o ponto de venda. Químicos convencionais 

aplicados externamente são geralmente aplicados em grandes áreas. 

Potência sustentada, considerando-se que os endofíticos podem 

produzir o agroquímico desejado por toda a vida da planta, enquanto produtos 

aplicados externamente são adversamente afetados ou tomam-se ineficazes pelo 

ambiente e pelo crescimento subsequente da planta. 

Vantagens Ambientais.: Atividade contida, pms os endofiticos 

sobrevivem e funcionam somente dentro da planta que eles protegem ou 

melhoram, enquanto produtos aplicados externamente são amplamente 

dispersados cada vez que são aplicados. 

Dependência da planta, levando-se em consideração que 

endofíticos, por natureza, não sobrevivem fora da planta e portanto não se 

multiplicam ou se espalham no ambiente ou permanecem ativos após a colheita. 

Microrganismos aplicados externamente devem sobreviver no ambiente para 

serem efetivos. 
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Sem resíduos tóxicos, levando-se em conta que os produtos 

endofíticos podem ser considerados ambientalmente inócuos e degradáveis. A 

maioria dos pesticidas aplicados externamente devem resistir à degradação para 

serem efetivos. 

Vantagens tecnológicas. Certos produtos endofiticos devem ter as 

seguintes vantagens tecnológicas sobre plantas melhoradas geneticamente: 

Um desenvolvimento rápido: mudar a genética dos 

microrganismos é um processo mais rápido e simples do que mudar a genética das 

plantas. 

Uma comercialização do produto cedo: o desenvolvimento de 

produtos baseados em endofíticos não requer programas de melhoramento de 

plantas ( que requerem muitos anos). 

Uma ampla aplicabilidade: produtos baseados em endofíticos 

podem funcionar em uma ampla faixa de variedades úteis comercialmente de 

culturas alvo. 

Rendimento: endofíticos tem um impacto mínimo na fisiologia da 

planta hospedeira •(i.e. pouco ou nenhum efeito no rendimento, vigor ou 

qualidade). Em muitos casos, a alteração na genética das plantas pode reduzir 

substancialmente o rendimento. 

Vendas repetidas: muitos endofíticos não são transmitidos via 

sementes e portanto os fazendeiros vão ter que comprar produtos baseados nesses 
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organismos a cada estação. Novas variedades de plantas normalmente possuem 

oportunidades repetidas de venda somente quando a semente comprada é um 

htbrido. 

Avaliando-se o impacto ecológico da utilização de 

microrganismos modificados geneticamente na agricultura, deve-se ressaltar que, 

segundo TURNER et ai (1991), o uso de técnicas de DNA recombinante com o 

intuito de obter produtos microbiais para a agricultura tem focado atenção no 

risco de avaliação de microrganismos geneticamente engenheirados. Acerca 

desses componentes muito importantes do risco de avaliação estão dispersão, 

persistência, atividade biológica e estabilidade genética. Alguns micróbios 

recombinantes devem ser incapazes de persistir por longos períodos de tempo, 

devido às condições ambientais, no sítio de dispersão. Alternativamente, se um 

micróbio alterado geneticamente sobrevive em um estresse físico, químico e 

biológico ou é dispersado para um nicho mais favorável, então a atividade 

biológica e a estabilidade genética do organismo tomam-se fatores chave na 

avaliação dos riscos ambientais associados com a soltura. 

TURNER et ai (1991 ), considerando-se o tópico supracitado, 

estudaram a forma com que a estabilidade genética de construções da bactéria 

endofítica Clavibacter xyli subsp. cynodontis poderia ter potencialmente um 

impacto tanto na eficácia do biopesticida quanto nos riscos ambientais. Nesse 

trabalho, os autores analisaram tanto a deleção de seqüências do gene insertado 

quanto as ramificações ecológicas de cada deleção. 
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Sobre a utilização de microrganismos endofíticos, mais 

propriamente dito fungos endofíticos, como portadores/ hospedeiros de genes para 

a transformação genética de plantas, como ainda encontra-se incipiente, há de se 

destacar o trabalho pioneiro e portanto básico, até então único na área, em que 

utilizou-se um fungo endofítico como vetor para esse fim. 

MURRA Y et ai (1992), usaram o fungo endofítico Acremonium 

modificado geneticamente, para transformarem o centeio Lolium perene. 

O primeiro passo dos autores foi o de escolherem uma linhagem 

de Acremonium que não produzisse uma doença específica no gado ( que 

pastavam no campo que continha essas forrageiras "infectadas" pelo endófito 

Acremonium /o/li ) associada a uma desordem nervosa. Desordem nervosa essa 

causada pela produção de lolitrems pelo fungo sob certas condições ambientais na 

pastagem. Dessas neurotoxinas, a que se destacava nas forrageiras, por ser a única 

encontrada nas mesmas, era a lolitrem B. Os autores isolaram e identificaram 

uma linhagem que não produzia níveis detectáveis dessa proteína, a linhagem 

187BB. 

O passo seguinte foi o desenvolvimento de um sistema de 

transformação com alta eficiência para a linhagem selecionada de Acremonium 

sp. 187BB, usando os plasmídios pAN7-1 e pNOM-2 que carregavam um gene 

para a resistência à higromicina (hph) e B-glucoronidase (uidA) respectivamente, 

sob controle de seqüências 5' e 3' de A. nidulans. 
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Os autores usaram uma modificação do procedimento de Vollmer 

& Yansky (1986) citados por MURRAY et ai (1992). Em seguida os autores 

passaram à análise dos conídios, onde após uma seleção inicial em meio batata

dextrose (BDA) mais higromicina (200 µglml), os transformantes foram 

transferidos para MC sem higromicina por 4-5 semanas para esporulação. Os 

conídios foram coletados e plaqueados. Após 12-14 dias, o micélio de 25 conídios 

germinados foi transferido para meio BDA + higromicina e analisados quanto à 

resistência à higromicina. 

Para o passo de crescimento e infecção das plantas, os autores 

utilizaram a linhagem selvagem e os transformantes. Eles infectaram as plântulas 

fazendo uma inserção do micélio em um corte profundo longitudinal na junção do 

mesocótilo e coleóptilo. As plântulas cresceram em cultura axênica por 10-15 dias 

e foram transferidos para uma mistura esterilizada de areia e turfa e alocados em 

casa de vegetação. Após 10 semanas os fungos foram reisolados das folhas. 

Os autores ainda realizaram análises dos transformantes quanto 

ao estudo do DNA genômico e cromossomos no que se refere à caracterização da 

integração dos plasmídios, bem como análises qualitativas e quantitativas da 

expressão da 13-glucuronidase nos fungos transformados e reisolados como 

também dos transformados que foram infectados na planta (análise da expressão 

dentro da folha). 
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2.2. Fusarium spp.

Segundo a revisão de DOMSCH et al (1980), o gênero 

Hyphomycete Fusarium é caracterizado pelo seu crescimento rápido, colônias 

com coloração pálida ou colorida com um micélio aéreo e difuso ou esporulação 

esporodoquial. A maioria das espécies de Fusarium são fungos de solo com 

distribuição cosmopolita e são ativos na decomposição de substratos celulósicos 

das plantas, sendo que algumas espécies são parasitas das plantas. Em algumas 

espécies, as linhagens patogênicas hospedeiro-específicas são distinguidas das 

formae speciales que por outro lado não diferem das linhagens saprofíticas das 

mesmas espécies. A patogenicidade ao homem é rara, mas muitas espécies 

causam o apodrecimento de estoques e são importantes produtoras de toxinas. 

As duas principais formas dos esporos de Fusarium são os 

macroconídios e microconídios. Os microconídios são unicelulares e 

uninucleados; os macroconídios mais comuns são multicelulares, mas cada célula 

tem somente um núcleo. Todos os núcleos de um macroconídio, contudo, são 

descendentes mitóticos de um mesmo núcleo progenitor e são portanto 

genéticamente idênticos. (PUHALLA, 1981 ). 

Segundo PUHALA (1981), os estágios sexuais de Fusarium são 

ascomicetos; o esporo sexual é o ascósporo. Alguns estados perfeitos tem 

ascósporos bicelulares e são agora alocados ao gênero Nectria. Cada célula de um 

ascósporo bicelular é uninucleada, e ambos núcleos são genéticamente idênticos. 

Outros estados perfeitos, como em Gibberella, formam ascósporos multicelulares. 
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Uma cultura de Fusarium recém isolada da natureza deve se 

manter inalterada por repetidas subculturas em ágar, ou deve mudar sua 

morfologia gradualmente, ou deve produzir repentinamente setores de 

crescimento radicalmente diferente na aparência do parental. Essa variabilidade 

morfológica não tem causado fim à controvérsia na classificação das espécies de 

Fusarium. Variantes de uma espécie são às vezes morfologicamente 

indistinguíveis de membros de uma outra espécie. Claramente, uma investigação 

da variação em Fusarium é essencial para uma caracterização do gênero. 

(PUHALLA, 1981). 

Conforme PUHALLA (1981), estudos da variação morfológica 

em Fusarium são conflitantes e freqüentemente confusos, mas certas 

generalizações sobre essa variação podem ser feitas: (i) nem todos isolados são 

variáveis, e alguns isolados são mais variáveis do que outros. (ii) As mudanças 

não são contínuas e ocorrem em passos discretos. A alteração morfológica, 

contudo, deve ser tão pequena que não é notada até pelo mais astuto observador. 

A mudança morfológica pode ocorrer como setores ou "pegadas" na colônia 

parental, ou deve aparecer entre a progênie de esporos em uma colônia 

aparentemente normal. (iii) As alterações morfológicas estão normalmente 

limitadas à perda do micélio aéreo, um aumento na produção de macroconídios, e 

às vezes, um aumento da pigmentação. (iv) Esses variantes são na maioria 

estáveis e podem ser perpetuados por transferência de microconídios ou hifa. 

Isolados naturais de certas espécies de Fusarium patogênicas às 

plantas mostram diferenças significantes na patogenicidade. Esses isolados entram 

em grupos cujos membros podem atacar somente certas espécies de plantas. 

Snyder & Hansen (1940) chamaram esses grupos de ''formae speciales". 
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Freqüentemente as formae speciales podem ser adicionalmente subdivididas em 

"raças fisiológicas" que atacam somente certos cultivares de uma espécie 

particular de planta. Em geral, isolados de diferentes formae speciales são 

morfológicamente indistinguíveis. (PUHALLA, 1981). 

De acordo com PUHALLA (1981 ), procedimentos tem sido 

propostos para prevenir a variabilidade de Fusarium em culturas de estoque. A 

manutenção em solo esterilizado ou agar extrato solo, estocagem em baixa 

temperatura, e transferência do estoque por uma única hifa ou microconídio 

também tem sido sugerido para reduzir a variação. Esses procedimentos são 

efetivos, e devem promover indícios adicionais como a base da variação. 

Existem relatos de que a planta hospedeira ou seus metabólitos 

podem alterar isolados de Fusarium. Em 1958, Buxton reportou um 

extraordinário experimento. Conídio da raça 1 de F. oxysporum f. sp. pisi, inibido 

pelo exudato da raiz do cultivar de ervilha Alaska resistente, foi incubado por 

duas semanas no exudato e então permitiu-se que crescesse em meio livre de 

exudato. Alguns indivíduos da progênie foram então capazes de atacar Alaska. 

Essa alteração na virulência foi estável em culturas vegetativas. As implicações 

desses resultados são profundos. Se Fusarium pode na verdade adiquirir nova 

especificidade a hospedeiros tão certamente, esse fato deve ser considerado por 

ambos, patologistas de plantas e melhoristas. (PUHALLA, 1981 ). O autor ainda 

destaca que esse estudo realizado por Buxton foi único e incompleto e deve ser 

verificado. 
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2.2.1. Fusarium moniliforme 

O estado assexual (imperfeito), Fusarium moniliforme, 

inicialmente descoberto por Sheldon (1940), pertence à ordem Moniliares, família 

Tuberculoriaceae e seção Liseola. O estado sexual (perfeito) de F. moniliforme, 

inicialmente descrito por Wineland (1924) como Gibberella moniliformis, 

pertence à Ascomycotina (pyrenomycetes), ordem Hypocreales e família 

Nectriace. O estado sexual de G. moniliformfs foi modificado mais tarde para 

Gibberellafujikuroi (Sarw.) Wr. (SIDHU, 1988). 

Segundo a revisão de DOMSCH (1980), a temperatura ótima de 

crescimento de F. moniliforme é entre 22,5 e 27,5ºC, o máximo 32-37ºC e o 

mínimo entre 2,5 e 5,0 ºC, sendo que também tem sido relatado a ocorrência de 

um pequeno crescimento a 6ºC e nenhum a mais de 30ºC. A humidade mínima 

para o crescimento vegetativo é de -180 bars de potencial de água, com · a 

germinação do conídio ocorrendo entre a saturação de vapor e -140 bars; o 

potencial osmótico ótimo é em torno de -1 O bars mas nenhum crescimento ocorre 

em -150 bars. Uma boa utilização das seguintes fontes de carbono tem sido 

reportadas: glucose, mannose, galactose, frutose, rhamnose, arabinose, xylose, 

ribose, sucrose, maltose, amido, sorbitol, mannitol, lactato, e gluconato; um 

crescimento moderado é obtido com rafinose e glicina como únicas fontes de 

carbono e nitrogênio. Fases de crescimento em fermentadores de culturas e em 

várias condições nutricionais tem sido extensivamente estudadas; crescimento 

similar à leveduras é observado em vários meios líquidos a 25ºC sob agitação. A 

produção de micélio é estimulado significativamente por íons de ferro e zinco, e 

tiamina, biotina ou inositol; para um crescimento máximo 0.095 de fósforo e 

0.013% de enxofre são requeridos no meio. A esporulação é promovida pela luz 
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(12:12 h luz: escuro a 20-23ºC) e a produção de macroconídios deve ser induzida 

por "luz escura". A esporulação em condições submersas ocorre em meio 

contendo sucrose. F. moniliforme tolera 10% de C02 mas 20% de C02 na 

atmosfera reduz o crescimento in vitro em 15%. Atividades de amilase e inulase 

são encontradas na fração microsomal. Existem relatos da produção de galactose 

oxidase, 1,6-J3-glucanhydrolase, dextranase, pectinases, ácido glutâmico 

decarboxylase, fosfatases ácidas, penicilina V-acylase, ribonuclease e fenol 

. oxidase. Diversos polifenóis são utilizados. Uma enzima celulolítica também foi 

encontrada em sementes de milho inoculadas com esse fungo; F. moniliforme 

causa uma perda marcante em têxteis, utiliza celulose de algodão, papel de filtro e 

celulose bacteriana com uma forte atividade em pH 5,5. Ele não hidrolisa 

fructosan de Aspergillus sydowii mas converte os de Acetobacter sp. a Bacillus 

subtilispumilus muito bem. F. moniliforme também pode atacar lã. Um complexo 

de proteínas lembrando renina foi encontrado em culturas líquidas. A degradação 

do herbicida simazine, N-dealquilação do grupo allylamino em atrazine e do 

acaricida chlorphenamidin tem sido demonstrado in vitro. Cortisol é convertido 

para o seu derivado dehidro. Os hidrocarbonos decano, hexadecano e parafina são 

oxidados. Em soluções nutricionais originalmente sem aminoácidos, alanina e 

ácido glutâmico em conjunto com traços de glicina, lisina, treonina e valina foram 

encontrados, bem como ácido glucurônico, glucose, galactose e manose; uma 

substância com propriedades morfogênicas em outros fungos ocorre em culturas 

envelhecidas. F. moniliforme produz ácido fusárico em quantidades variadas, . 

ácido fusarinólico, ácido indole-3-acético e também ácidos giberélicos e seus 

precursores e derivativos, sendo que a biossíntese das giberelinas é promovido 

pela luz. Uma supressão do crescimento das raízes tem sido observado em trigo 

mas não em aveia. A liberação de escopoletina de raizes de aveia foi, contudo, 

induzida e o crescimento de cevada foi parcialmente estimulada ou parcialmente 
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retardada. O fungo suprime o crescimento de Chalara elegans, Gaeumannomyces 

graminis e Rhizoctonia batatico/a in vitro. A produção de substâncias tóxicas em 

patinhos jovens, embriões de galinha, mamíferos ou componentes com 

propriedades eméticas tem sido relatadas. Casos de queratiníese no homem e 

paralisia dos membros em porcos e aves domésticas causado por F. moniliforme 

tem sido relatado. Ele é capaz de crescer em condições anaeróbicas e tolera mais 

de 15% de NaCl no meio, correspondendo a cerca de -145 bars de potencial 

osmótico. 

2.3. Variabilidade genética: mutação 

Como para todos os seres vivos, e os fungos não constituem 

exceção, qualquer estudo de Genética e Melhoramento só é possível se existir 

variabilidade genética. A variabilidade existente dentro de uma espécie é que 

permite que indivíduos com diferentes características genéticas possam ser 

analisados e aqueles mais apropriados sejam selecionados. A mola mestra dessa 

variabilidade é a mutação, isto é, uma alteração no material genético e que é 

transmitida aos descendentes (AZEVEDO, 1995). É devido a isso que os fungos 

mais bem estudados geneticamente apresentam um enorme número de mutantes 

obtidos espontaneamente ou induzidos por agentes mutagênicos (AZEVEDO, 

1976). 

Em Fusarium, diversos mutantes foram obtidos, seja com o uso 

de mutagênicos (PUHALLA & SPIETH, 1983), seja naturalmente, com o 

isolamento de mutantes espontâneos (PUHALLA & SPIETH, 1985; CORREL et 
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ai, 1986; PUHALLA, 1985; VENTER et ai, 1992; CORRELL et ai, 1987; 

KLITTICH & LESLIE, 1988; LAMONDIA & ELMER, 1989os quais têm sido 

empregados largamente em experimentos diversos, seja na identificação de grupos 

de compatibilidade vegetativa (V.C.G.s), seja no desenvolvimento de sistemas·de 

transformação genética, seja na clonagem gênica: mutantes para a utilização do 

nitrato (nia} 

O crescimento de linhagens selvagens é restrito no clorato, 

presumidamente porque o clorato é reduzido pela nitrato redutase ao clorito que é 

altamente tóxico .. Os mutantes que não utilizam o nitrato são incapazes de reduzir 

o clorato à clorito sendo portanto resistentes ao clorato (CORRELL et ai ,1987).

A via da redução do nitrato tem sido bem caracterizada tanto em 

Neurospora crassa quanto em A. nidulans. Esses dois fungos requerem somente 

duas enzimas para reduzir o nitrato à amônio: nitrato redutase, que converte o 

nitrato à nitrito, e a nitrito redutase, que reduz o nitrito à amônio (Figura 2.1 ). 

Numerosos genes, contudo, controlam o processo de assimilação do nitrato nesses 

fungos (pelo menos 11 genes em A. nidulans e 8 em N. crassa), e sua regulação é 

complexa. Em geral, os genes necessários para a assimilação do nitrato em 

Aspergillus e Neurospora parecem ser similares em função. Por exemplo, ambos 

polipeptídeos estruturais da nitrato e nitrito redutases são codificados por genes 

únicos nesses fungos. Ambos fungos também requerem diversos genes (pelo 

menos 5 em A. nidulans e 4 em N. crassa) para a síntese do cofator contendo 

molibdênio que é parte do complexo da nitrato redutase. Esse cofator é também 

essencial para a atividade da purina desidrogenase; no catabolismo da via da 

purina, purina dehydrogenase hydroxylates hypoxantina. Em adição à esse locus 

estrutural, dois loci são conhecidos em A. nidulans e N. crassa. O produto do 
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locus regulatório da assimilação do nitrato controla a indução da nitrato redutase e 

nitrito redutase. Um segundo locus, o principal locus regulatório do nitrogênio, 

reprime a síntese de ambos nitrato redutase e nitrito redutase sempre que uma 

fonte de nitrogênio preferencial como amónio ou glutamina está presente 

(CORREL et ai, 1987). 

HIPOXANTINA XANTINA 

J
., ÁCIDO ÚRICO 

� purina deJdrogenase

co-ftor 
moli�dênio 

'---. rutrato nitrito 
redutase redutase 

NITRATO ----- NITRITO------. AMÔNIO 

DABOUSSI et ai (1991 ), trouxeram maiores informações sobre a 

regulação do gene da nitrato redutase. Estudando a expressão heteróloga do gene 

nir A de A. nidulans em F. oxysporum, indicaram que a proteína nir A de A. 

nidulans é muito provavelmente um fator de transcrição que deve se ligar à 

seqüência de genes estruturais e iniciar a transcrição, sendo que essas seqüências 

alvo devem ser similares tanto em Fusarium quanto em Aspergillus. Os autores 

verificaram também que o gene nir de F. oxysporum é capaz de controlar, ao nível 

transcricional, a expressão do gene estrutural niaD de A. nidulans quando 

investigado no contexto genético do F. oxysporum. 

Consoante KLITTICH & LESLIE (1988), mutantes nit 

espontâneos são úteis como marcadores auxotróficos em testes de 
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compatibilidade vegetativa. Diferentes isolados são compatíveis vegetativamente 

(i.e., capazes de formar um heterocário) somente se os alelos de todos os loci de 

compatibilidade vegetativa são idênticos. Grupos de compatibilidade vegetativa 

(VCGs) são marcadores ideais para estudos populacionais pois eles ocorrem 

naturalmente, são fáceis de serem obtidos usando-se mutantes espontâneos nit, e 

devem ser seletivamente neutros. 

PUHALLA (1985) classificou 21 linhagens de F. oxysporum em 

testes de compatibilidade vegetativa empregando mutantes nia-. CORRELL et ai 

(1986), também utilizando o mesmo tipo de mutantes, realizaram o ensaio de 

compatibilidade vegetativa em 199 isolados de F. oxysporum. 

VENTER et ai (1992), fazendo uso de mutantes nia

relacionaram isolados de F. oxysporum de batatas em 6 grupos de VCGs. Os 

autores também encontraram um complexo padrão de associação entre sintomas 

de doenças causadas em batatas por F. moniliforme, VCG e distribuição 

geográfica. 

Segundo PUHALLA & SPIETH (1983), heterocariose em F. 

moniliforme de milho (Grupo A) é provavelmente rara, em vista da distribuição 

limitada das células heterocarióticas e por causa da existência de vários genes 

controlando a incompatibilidade vegetativa. Esses autores ainda esclareceram que 

possivelmente a heterocariose no grupo C (F. moniliforme de arroz) é diferente 

em relação ao grupo A. 

PUHALLA & SPIETH (1985), utilizando mutantes incapazes de 

reduzir nitrato (mutantes nit) obtidos sem a utilização de tratamento mutagênico, 
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verificaram a incompatibilidade vegetativa entre quatro variedades de F. 

moniliforme: A, B, C e D. Eles verificaram que a incompatibilidade vegetativa, ou 

de heterocário, ocorria nos quatro grupos. S�gundo esses autores, essa 

incompatibilidade é controlada por genes nucleares (genes vic) e é heterogênica e 

alélica. No grupo A existem pelo menos 10 loci vic, 5 no grupo B, 4 no C e 3 no 

D. 

LAMONDIA & ELMER (1989), efetuaram testes de 

compatibilidade vegetativa em isolados de F. oxysporum e F. moniliforme que 

colonizavam tecidos de aspargos. Oito de dezoito isolados de F. oxysporum eram 

únicos e classificados como membros simples de oito VCGs diferentes. De 135 

isolados de F. moniliforme os autores lograram distribuir 97 isolados dentro de 13 

grupos de compatibilidade vegetativa, enquanto 38 não puderam ser classificados 

em vista do fato de não terem sido obtidos mutantes nia- (nitM e nitl) de forma 

satisfatória. 

KLITTICH & LESLIE (1988), examinaram 12 linhagens de F. 

moniliforme quanto à sua habilidade de produzirem setores espontâneos em meio 

tóxico de clorato. Todas as linhagens deram setores mutantes, sendo que 91 % 

desses eram resistentes ao clorato. 

Ainda segundo esses autores, a maioria desses mutantes tinham 

lesões na via de redução do nitrato (mutantes nit). Mutações nit ocorreram em 

sete loci: um gene estrutural para a nitrato redutase (nit 1), um gene regulatório 

especifico para a via de redução do nitrato (nit 3), e 5 genes controlando a 

produção do cofator molibdênio. Os autores concluíram que o controle genético 

da redução do nitrato em F. moniliforme é similar ao que ocorre em Aspergillus e 
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Neurospora, embora a regulação geral do metabolismo do nitrogênio deva ser 

diferente. 

Como apresentado no tópico anterior, a mutação constitui a única 

fonte de variabilidade dos seres vivos, possuindo várias causas. Atualmente, 

diversas metodologias são adotadas visando-se acessar e estudar a variabilidade 

natural nos fungos. A maior parte delas baseia-se na utilização de marcadores 

moleculares, o que passa forçosamente pelo emprego de métodos eletroforéticos. 

2.4. Variabilidade genética: marcadores moleculares 

Métodos eletroforéticos têm sido utilizados diversas vezes em 

taxonomia de fungos. Eles têm sido empregados para detectar diferenças 

associadas aos hospedeiros em isolados de fungos endofíticos. LEUCHTMANN 

& CLA Y (1989) demonstraram uma variação considerável dentro de isolados de 

Atkinsonella hypoxylon (Peck) Diehl de diferentes hospedeiros. Eletroforeses de 

enzimas pécticas e amilolíticas têm sido usadas com sucesso em isolados de 

Leptostroma por SIEBER-CANAVESI et ai (1991) visando.a detecção de 

diferenças nos isolados endofíticos relacionadas aos seus hospedeiros. 

Marcadores de DNA tem sido usados com sucesso para 

identificar espécies de fungos ou linhagens intraespecíficas e formação de raças 

(METZENBERG, 1991). Dentre os marcadores moleculares empregados 

atualmente, as .duas classes que mais se destacam são a dos marcadores RFLP e 

RAPD. 
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2.4.1.1. Marcadores RFLP 

Por RFLP (' 'Restriction Fragment Length Polymorphism") 

entende-se, em uma tradução livre do termo, o polimorfismo no comprimento de 

fragmentos obtidos por corte da fita dupla de DNA (FERREIRA & 

GRATTAPAGLIA, 1995). RFLPs resultam de diferenças específicas nas 

seqüências de DNA (substituições simples de pares de bases, adições ou deleções, 

ou aberrações cromossomais como as inversões ou translocações) que alteram o 

tamanho dos fragmentos obtidos por digestão com endonucleases de restrição do 

tipo II (MICHELMORE & HULBERT, 1987). Os fragmentos de DNA são 

separados por tamanho por eletrof ores e em gel de agarose; o DNA é então 

transferido e imobilizado em um filtro, hibridizado com uma sonda de DNA 

marcada e visualizado por autoradiografia. O número de bandas observado é

dependente do número de loci no genoma homólogos à sonda e ao número de 

sítios de restrição nessas seqüências de DNA (MICHELMORE & HULBERT, 

1987). Ainda segundo MICHELMORE & HULBERT (1987), as análises de 

RFLP detectam variações nas seqüências de DNA dentro e em regiões contiguas 

às regiões homólogas à sonda. 

MICHELMORE & HULBERT (1987) destacam que o número de 

marcadores RFLP é efetivamente ilimitado, pois qualquer segmento pequeno 

clonado de DNA pode ser usado como uma sonda, e diversas enzimas de restrição 

podem ser usadas para identificar RFLPs com cada sonda. 
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Em fungos, existem diversos exemplos do emprego de 

marcadores RFLP. EGGER & FORTIN (1989), realizaram a identificação de 

fungos ecto-micorrízicos em duas taxa diferentes, Wilcoxina mikolae e Wilcoxina 

rehmii baseados em RFLPs e na morfologia das culturas. Com o mesmo objetivo 

de diferenciação de fungos, BRAITHWATE & MANNERS (1989) distinguiram 

dois tipos de Colletotrichum que atacam Stylosanthes spp. na Austrália. 

JABAJI-HARE et ai. (1990), analisaram 38 isolados de 

Rhizoctonia solani pertencentes a dez diferentes grupos de anastomoses e de 

diferentes regiões geográficas. O DNA genômico dos isolados foi hibridizado 

com sondas homólogas de DNA nuclear de um dos isolados e sondas heterólogas 

de DNA ribossômico de Armiilaria ostoyae. Os resultados mostraram 

considerável homologia entre seqüências de R. solani e genes clonados de RNA 

ribossômico de A. ostoyae, tendo sido observado variabilidade dentro e entre os 

grupos. Com as sondas homólogas, só houve hibridização com um dos dez grupos 

de anastomoses, sugerindo que essas sondas sejam seqüências com uma ou 

poucas cópias por genoma e podem ser usadas para estudos neste grupo 

específico. 

KOHN et ai. (1988) utilizaram marcadores RFLP para 

diferenciarem linhagens do gênero Sclerotinia. As espécies S. asari, Sclerotinia 

sp. mostraram ser distintas e foram sinônimas para S. ficariae e S. sclerotiorum. 

Três isolados de S. cipivorum apresentaram fragmentos de restrição do rDNA de 

tamanhos idênticos. O fenótipo do fragmento de restrição rDNA das "formae 

speciales" foram distintas, sem um parentesco esperado entre as espécies. Para as 

espécies S. sclerotiorum, S. minor e S. trifoliorum, uma extensiva variação foi 
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detectada nos comprimentos dos fragmentos de restrições do mtDNA, com apenas 

um fragmento compartilhado por todas as espécies. 

A utilização de marcadores RFLP para a análise de cruzamentos 

foi efetuada por STASZ et ai. (1988). Esses autores utilizaram a técnica de RFLP 

com genes marcados, além de isoenzima, para analisarem as progênies obtidas por 

fusão de protoplastos em Trichoderma. 

SUMMERBELL et ai. (1989), investigaram a segregação de 

RFLPs em sete linhagens parentais incluindo a comercial, selvagem e heterocários 

artificialmente sintetizados, usando quatro sondas de plasmídio carregando DNA 

nuclear de cópias simples de Agaricus. 

:XU & · LESLIE (1996) construiram um mapa baseado na 

recombinação do fungo Gibberel/a fujikuori ( estágio assexual Fusarium 

moniliforme). O mapa foi baseado na segregação de 142 marcadores RFLP, dois 

genes auxotróficos (argl, nicl), " tipos de reação sexual" (matA
+

lmatA-), 

esterilidade feminina (ste 1 ), " spore-killer" (Sk), um gene governando a produção 

da micotoxina fumosina B1 (fuml) e dois marcadores RAPD (oligonucleotídeos 

OPB l l e OPB12), entre uma progênie de 121 ascósporos randômicos de um 

cruzamento simples. Os autores identificaram 12 grupos de ligação 

correspondendo a 12 cromossomos observados anteriormente em eletroforeses em 

gel de agarose em campo pulsado (géis CHEF). Os grupos de ligação e os 

cromossomos foram correlacionados via "southem blots" entre marcadores RFLP 

apropriados e os géis CHEF. 
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Ainda em relação ao gênero Fusarium, FERNANDEZ et ai. 

(1994) fizeram uso de análises de RFLP e compatibilidade vegetativa para 

verificarem a variabilidade genética entre 52 isolados de Fusarium oxysporum f. 

sp. vasinfectum originários de várias partes do mundo e representando as raças A, 

3 e 4 em plantas de algodão. Dez VCGs diferentes foram obtidos e, isolados 

pertencentes a raças distintas nunca estavam em um mesmo VCG. RFLPs 

utilizando-se DNA ribosomal e mitocondrial como sondas, separaram 4 e 7 

haplotipos respectivamente. Esses autores não acharam uma forte correlação entre 

raça e variabilidade genômica, mas isolados de cada raça puderam ser 

diferenciados pela combinação de dados de RFLPs de rDNA e mtDNA 

2.4.1.2. Marcadores RAPO 

Uma nova classe de marcadores genéticos, os RAPDs foi descrita 

por WILLIAMS et al.(1990). RAPD é um método de amplificação de fragmentos 

de DNA, que utiliza oligonucleotídeos iniciadores de seqüências nucleotídicas 

arbitrárias e o sistema de PCR. WELSH & McCLELLAND (1990), trabalhando 

concomitantemente com a mesma técnica, sugeriram o nome de AP-PCR 

PCR é a abreviatura de "Polymerase Chain Reaction" e consiste 

em um método onde se obtém in vitro o aumento da quantidade de uma 

determinada seqüência de DNA. Para tanto, utiliza-se a enzima DNA polimerase, 

cofatores, desoxinucleotídeos trifosfatados ( dNTPs ), tampões apropriados, 

primers e o DNA molde, sendo este sistema colocado sob condições controladas. 

Para o monitoramento destas condições, desenvolveu-se um equipamento onde o 
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perfil térmico pode ser programado com relação ao tempo e dimensão. Este perfil 

é o chamado ciclo de amplificação (WHITE et a!., 1989). 

Um ciclo de PCR envolve 3 etapas: desnaturação, anelamento e 

extensão. A fita dupla do DNA alvo é desnaturada através da elevação da 

temperatura para 92 a 95ºC. Na etapa de anelamento, a temperatura é rapidamente

reduzida para 3 5 a 60ºC, dependendo essencialmente do tamanho e seqüência do

primer utilizado, permitindo a hibridização DNA-DNA de cada "primer" com as 

seqüências complementares que flanqueiam a região alvo. Em seguida, a 

temperatura é elevada para 72ºC para que a enzima DNA polimerase realize a

extensão a partir de cada terminal 3' dos ''primers". Esta extensão envolve a 

adição de nucleotídeos utilizando como molde a seqüência-alvo, de maneira que 

uma cópia desta seqüência é feita no processo. Este ciclo é repetido por algumas 

dezenas de vezes. Uma vez que a quantidade de DNA da seqüência dobra a cada 

ciclo, a amplificação segue uma progressão geométrica de maneira que, depois de 

apenas 20 ciclos, é produzido mais de um milhão de vezes a quantidade inicial de 

seqüência alvo (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1995). 

Uma maior eficiência deste método foi alcançada com o uso das 

enzimas Taq polimerase e Vent polimerase, isoladas de Thermus aquaticus e 

Thermococcus litoralis respectivamente. Estas enzimas são termoestáveis e 

devido a isso, toma-se desnecessário acrescentar uma nova quantidade de enzima 

a cada ciclo (WHITE et al., 1989). 

RAPO é uma variação do protocolo de PCR, diferenciando-se do 

mesmo por utilizar um único "primer" ao invés de um par de "primers", 

oligonucleotídeos, além de que esse oligonucleotídio, como já foi dito, tem 
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seqüência arbitrária, não havendo uma seqüência alvo conhecida. Segundo 

FERREIRA & GRATTAPAGLIA (1995), para que haja amplificação de um 

fragmento RAPD no genoma analisado, duas seqüências de DNA complementares 

ao oligonucleotídeo arbitrário devem estar suficientemente adjacentes (< 4000 

pares de bases) e em orientação oposta, de maneira a permitir a amplificação 

exponencial de um segmento de DNA pela DNA polimerase. 

A análise por RAPD tem sido útil para mapeamento genético e 

estudos de taxonomia e evolução. É uma técnica sensível a diferenças de 

anelamento ou tamanho dos primers (WILLIAMS et al., 1990). 

Polimorfismos são identificados pela presença de um fragmento 

específico de DNA amplificado em um determinado locus, comparada à sua 

ausência do mesmo locus de um outro genótipo. Cada banda de DNA 

amplificado é o resultado da interação entre o primer e o DNA molde 

(WILLIAMS et al., 1991). 

Segundo DA VIN-REGLI et al (1995), o número, 

reproducibilidade e intensidade das bandas no RAPD são função de múltiplos 

parâmetros, muitos dos quais bem documentados: concentração de sais, magnésio, 

desoxinucleotídios trifosfatados, "primer", Taq DNA polimerase e métodos de 

isolamento de DNA, número de ciclos, temperatura de anelamento e tipo de 

termociclador. Esses autores ainda ressaltam que apesar da aparente simplicidade 

desse procedimento enzimático, a influência desses parâmetros na 

reproducibilidade é pobremente compreendida. 
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A análise genética utilizando os RAPDs é rápida e não envolve 

hibridação ou radioatividade. Suas principais aplicações são o "fingerprint" 1 

(WELSH & McCLELLAND, 1990) , o mapeamento (REITER et al., 1992) e a 

tipagem molecular de populações e espécies (GOODWIN & ANNIS, 1991). 

Em microrganismos, esta técnica tem sido largamente utilizada. 

SOUZA & AZEVEDO (1996), analisaram a variabilidade genética em Bacillus 

endofíticos isolados de folhas de milho em três populações, aplicando a técnica de 

RAPD. Os isolados provenientes de três populações de milho, tiveram sua origem 

relacionada com o local de ocorrência da população hospedeira. A análise de 

RAPD permitiu a diferenciação de quatro grupos entre os Bacillus endofíticos e 

as linhagens de referência, com aproximadamente 32% de similaridade entre si. 

Os autores também observaram grande variabilidade dentro do grupo, havendo 

relação entre dois dos grupos citados com a origem da população hospedeira. 

ARAUJO & AZEVEDO (1996) utilizaram a técnica de RAPD 

para verificarem a variabilidade genética em uma população de bactérias 

endofíticas de citros. O agrupamento realizado por meio do método UPGMA 

separou os isolados em dois grupos distintos. 

PAFFETTI et al (1995) realizaram análises de RAPO em 19 

linhagens de leveduras pertencentes ao gênero Saccharomyces e 

Zygosaccharomyces. Os dados obtidos com 5 oligonucleotídeos foram 

consistentes com os derivados da análise de RFLP usando-se duas sondas de 

DNA de S. cerevisiae. 

1 Identificação molecular de linhagem, determina-se um padrão molecular que a diferencie de outras 
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GUZMÁN et ai (1995), utilizaram marcadores RAPD com o 

objetivo de caracterizarem 62 isolados do fungo Phaeoisariopsis griseola 

provenientes de 3 países diferentes (Malawi, Estados Unidos e Brasil). O pool 

gênico das plantas de feijão das quais os isolados foram obtidos foi determinado 

por análises de isoenzimas e faseolin. Onze oligonucleotídeos geraram padrões de 

RAPD distintos e reproduzíveis que dividiram os isolados de P. griseola em dois 

grupos principais. Isolados do grupo 1 foram geralmente obtidos dos materiais do 

pool gênico Andino, enquanto os isolados do grupo 2 foram obtidos de materiais 

mesoamencanos. 

DOUDRICK et ai (1995), identificaram ligações genéticas entre 

os dois fatores de "tipos de acasalamento" e 115 marcadores RAPD em uma 

população de 96 homocários de um basidiome simples do fungo ectomicorrízico 

Lacearia bicolor. Os marcadores RAPD cobriram aproximadamente 57% do 

genoma do fungo. 

KHUSH et ai (1992), analisaram por RAPD linhagens selvagens 

e comerciais do cogumelo Agaricus bisporus. Os marcadores RAPD identificaram 

sete genótipos distintos entre oito linhagens heterocarióticas, sendo que duas das 

linhagens comerciais mostraram estar relacionadas com as selvagens. Esses 

autores também utilizaram os marcadores RAPD para verificarem a formação de 

um heterocário hfürido e para analisarem a progênie meiótica dessa nova 

linhagem. 

ZHANG & MOLINA (1995), também trabalhando com 

cogumelos, utilizaram marcadores RAPD para analisarem a variabilidade em 15 

linhagens de Lentinula edodes. Treze das quinze linhagens estudadas tiveram 
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''fingerprints" únicos, enquanto L. edodes ATCC 28759 e ATCC 28760 exibiram 

perfis de RAPD idênticos para todos os oligonucleotídeos utilizados. 

COOKE et ai (1996) examinaram ao nível molecular, usando 20 

oligonucleotídeos randômicos decâmeros em RAPDs e pelo sequenciamento das 

regiões espaçadoras dos transcritos ITSl e ITS2 do RNA ribosomal, o 

relacionamento das espécies Phytophthora iranica, P. clandestina, P.

pseudotsugae, P. cactorum e nova espécie P. idaei com a especificidade obtida 

em testes de patogenicidade à framboesa. 

YUAN et ai (1995), baseados na técnica de RAPD, 

desenvolveram um novo método para se separar as espécies Aspergillus 

parasiticus e A. sojae que são bastante similares morfologicamente. Três 

decâmeros, OPA-04,· OPB-10 e OPR-01, discriminaram adequadamente as 

linhagens nas análises de RAPD. Os autores também conseguiram identificar 

como A. flavus e A. sojae, duas linhagens erroneamente identificadas e 

classificadas, CCRC 32423 e CCRC 30227, respectivamente, sugerindo que a 

técnica de RAPD é uma ferramenta rápida e eficaz para se distinguir A.

parasiticus de A. sojae. 

A utilização da técnica de RAPD com o objetivo de se diferenciar 

e identificar espécies de fungos também foi empregada por Lili et ai (1995). 

Esses autores testaram 30 diferentes decâmeros randômicos e encontraram um 

oligonucleotídio (5'-CCGAGGTGAC-3') que amplificou vários fragmentos no 

DNA dos fungos endofíticos Acremonium lolii e Acremonium coenophialumi, 

claramente diferentes dos produzidos em outros gêneros de fungos. A 

amplificação de outras bandas em torno de 0.7, 0.9 e 2.1 Kb utilizando-se o 



36 

primer acima, pôde ser empregada para a identificação de ambas culturas de A. 

lolii e A. coenophialum, bem como a presença de uma banda adicional em tomo 

de 0.5 Kb pôde ser usada para diferenciar A. lolii de A.coenophialum. 

FERNÁNDEZ & HANLIN (1996), analisaram variedades do 

fungo Diaporthe phaseolorum utilizando caracteres morfológicos quantitativos e 

análises de RAPD. O agrupamento dos isolados de D. phaseolorum, baseados. na 

similaridade do padrão de bandas, correspondeu aos agrupamentos baseados nos 

caracteres morfológicos. 

Além desses trabalhos supracitados, estudos envolvendo 

marcadores RAPD tem sido realizados em diversos outros fungos: Histoplasma 

capsulatum (KERSUL YTE et al., 1992 ), Candida parapsilopsis (LOTT et ai., 

1993), Tuber magnatum (LANFRANCO et ai., 1993), Metarhizium e Beauveria 

(BIDOCHKA et ai., 1994; FUNGARO et ai., 1996) e Diaporthe phaseolorum 

(FERNÁNDEZ & HANLIN, 1996), reforçando a grande aplicabilidade da técnica 

deRAPD. 

2.4.1.2.1. RAPD em Fusarium sp. 

Diversos trabalhos tem sido realizados com RAPD no gênero 

Fusarium envolvendo análise de variabilidade, mapeamento genético, 

diferenciação de isolados e associação isolado/hospedeiro dentre outros. 

CROWHURST et ai. (1991 ), utilizaram a técnica de RAPD para analisarem a 

variabilidade genômica entre 21 isolados de F. solani f.sp. cucurbitae das raças 

1 e 2. Baseados nos padrões de marcadores RAPD, os isolados foram alocados 

em dois grupos distintos correspondendo às populações MPI e MPV. Quatro 
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isolados que não puderam ser atribuídos a um ou outro tipo de população pelos 

meios tradicionais, foram distinguidos pelos padrões de RAPD. 

O emprego da técnica de RAPD para o estudo de populações do 

gênero Fusarium também foi relizado por HERING & NIREMBERG (1995). 

Eles obtiveram padrões informativos típicos para populações de F. sambucin, F.

torulosum e F. venenatum utilizando 1 O oligonucleotídios arbitrários e 

seqüências repetitivas simples (M13, (GACA)4) como oligonucleotideos simples. 

BENTLEY et ai (1994 ), analisaram a variação genética entre 11 

isolados de Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FOC) por RAPD. Os isolados 

representavam três das quatro raças de FOC e os sete grupos de compatibilidade 

vegetativa conhecidos por ocorrer na Austrália. Isolados de F. oxysporum f. sp. 

cubense também foram comparados à isolados de F. oxysporum f. sp. lycopersici, 

F. moniliforme, F. oxysporum f. sp. Gladioli, F. oxysporum f. sp. Zingiberi,

Aspergillus niger e Colletotrichum gloeosporioides. A análise de RAPD revelou 

uma variação em todos os cinco níveis possíveis de relacionamentos genéticos 

examinados. F. oxysporum f. sp. cubense pôde ser facilmente distinguido dos 

outros fungos, além do que as três raças e cinco VCGs de . F. oxysporum f. sp. 

cubense também puderam ser diferenciados. 

BENTLEY et ai (1995), retomaram a utilizar a técnica de RAPD 

em estudos com F. oxysporum f. sp. cubense. Esses autores analisaram a variação 

genética em uma coleção mundial de isolados do fungo em questão com 

representantes das raças 1, 2 e 4 e 11 diferentes grupos de compatibilidade 

vegetativa. A comparação de ambos padrões de bandas do RAPD, visual e análise 

fonética, subdividiu os isolados de F. oxysporum f. sp. cubense em dois grupos. 
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O padrão de bandas do RAPO foi geralmente específico aos VCGs, tendo sido 

possível determinar a relação genética entre os diferentes VCGs e os isolados 

dentro de cada VCG, não havendo contudo correlação entre o padrão de RAPO e 

raça. Os resultados deram suporte à hipótese de que F. oxysporum f. sp. cubense 

co-evoluiu com as bananas e seus progenitores diplóides selvagens no sudeste da 

Ásia. 

MANULJS et ai (1994), utilizaram a técnica de RAPO para 

separarem isolados patogênicos de não patogênicos de Fusarium oxysporum 

recuperados de cravo. Cinqüenta e oito isolados, incluindo 42 isolados 

patogênicos da raça 2, um isolado patogênico da raça 4 e 15 isolados não 

patogênicos, foram examinados por RAPO com 30 oligonucleotídeos decâmeros 

arbitrários. Os padrões de RAPO produzidos por 22 oligonucleotídeos permitiram 

a clara distinção entre isolados patogênicos e não patogênicos. 

KELL Y et ai. (1994a) também utilizaram marcadores RAPO para 

caracterizarem patotipos de F. oxysporum. Neste caso, eles trabalharam com a 

"forma specialis"que infecta ervilha. Os autores analisaram o DNA de 63 isolados 

de F. oxysporum f.sp. ciceris e de 11 isolados de outras espécies de Fusarium. A 

análise dos RAPDs pelo método UPGMA baseado no coeficiente de similaridade 

de Jaccard, utilizando-se o programa NTSYS, permitiu a separação dos isolados 

de F. o. ciceris em dois grupos distintos correlacionados com os patotipos que 

causam um tipo específico de doença em ervilhas. Esses grupos foram claramente 

diferentes de um outro · grupo constituído por outras "forma speciales" de F.

oxysporum e por um quarto grupo formado por patógenos de ervilha como F.

eumartii, F. soiani e Ascochyta rabiei . Esses autores ainda utilizaram análises de 
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RAPD para classificarem 21 isolados que ainda não haviam sido caracterizados, 

como patotipos que causam doença em ervilha. 

WRIGHT et al. (1996), selecionaram para patogenicidade e 

agruparam de acordo com a compatibilidade vegetativa e padrões de RAPD, 

isolados de F oxysporum coletados de cravos sem sintomas de diversas 

propriedades produtoras de cravo da Austrália. A coleção de 82 isolados 

australianos foram separados em 23 grupos diferentes de compatibilidade 

vegetativa. Dos 69 isolados testados para patogenicidade, 24 foram patogênicos 

aos cravos enquanto os 45 remanescentes foram não patogênicos. A análise de 

RAPD revelou dois padrões distintos de bandas que puderam distinguir os 

isolados patogênicos dos não patogênicos, além de diferenciar os isolados dos 

dois VCGs patogênicos. 

YLI-MATTILA et ai. (1996), analisaram 33 isolados de 

Fusarium avenaceum baseados em análises de RAPO e isoenzimas. Entre oito 

enzimas analisadas, um claro polimorfismo isoenzimático foi detectado em cinco 

enzimas. Esses polimorfismos puderam ser agrupados em 20 diferentes fenótipos 

eletroforéticos e em três grupos principais com um nível de similaridade de 70%. 

As análises de RAPD diferenciaram todas as linhagens de F avenaceum. Os 

fenótipos resultantes das análises de RAPD, agruparam os isolados em cinco 

grupos principais ao nível de 55% de similaridade. Esses grupos tiveram diversas 

similaridades com os principais grupos das análises isoenzimáticas. O RAPO 

também foi utilizado para separar linhagens de diferentes espécies deFusarium. 

Alguns poucos trabalhos têm sido desenvolvidos envolvendo 

marcadores RAPD e a espécie F. moniliforme. AMOAH et ai. (1995) 
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determinaram as características genéticas dos isolados de F. moniliforme isolados 

de milho, arroz e sorgo e coletados de diferentes regiões de Ghana, usando as 

técnicas de RAPD e RFLP. Os " fingerprints' dos DNAs detectados pelos RFLPs 

e RAPDs separou os isolados em grupos definidos. 

AMOAH et ai. (1996), utilizaram a técnica de RAPD para 

determinarem os "grupos de acasalamento" de diversos membros de Fusarium 

seção Liseola também recuperados de milho, arroz e sorgo e coletados de 

diferentes locais em Ghana. Três "grupos de acasalamento" foram identificados: 

A, D e F, dos quais os isolados de A e F foram confirmados por estudos de 

acasalamentos. Os isolados recuperados de milho foram predominantemente do 

grupo A, enquanto a maioria dos isolados de sorgo pertenceram ao grupo F. Os 

autores ressaltam que, embora exista a tendência dos isolados obtidos de um 

hospedeiro específico pertencerem ao mesmo "grupo de acasalamento", isso não 

tem um significado absoluto, já que na literatura isolados pertencentes ao grupo E 

foram reportados como de milho, enquanto do grupo B foram reportados de pinho 

e cana-de-açúcar. 

O estudo genético de fungos, como anteriormente ressaltado, 

utiliza-se de ferramentas, tais como a obtenção e análise de mutantes auxotróficos 

ou morfológicos, e o estudo da variabilidade genética pela utilização de 

marcadores moleculares. Além desses, o estudo da recombinação genética de 

linhagens pela via clássica (ciclo sexual ou parassexual) ou por vias alternativas, 

como a fusão de protoplastos e a transformação genética pelo emprego da 

Tecnologia do DNA Recombinante, possuem uma importância capital na melhor 

compreensão da organização do genoma dos fungos. Esta última vem abrindo 

uma infinidade de possibilidades no emprego de fungos como sistemas naturais de 



41 

transformação genética de plantas (item 2.1.3.2), estudo de eventos de 

transposição genética, melhoramento genético com a obtenção de linhagens com 

características de interesse (agronômico, médico-farmacêutico, industrial, etc), ou 

simplesmente variantes genéticos. 

2.5. Transformação genética 

De acordo com AZEVEDO (1995), uma das grandes dificuldades 

encontradas no início da Genética de Fungos foi a falta de um sistema de 

recombinação que, à semelhança da transformação bacteriana, pudesse promover 

a incorporação de DNA dentro das células de fungos. Possuindo paredes 

extremamente espessas, os fungos eram refratários ao sistema de transformação e, 

conseqüentemente, isto impedia que os mesmos pudessem ser usados. 

Segundo AZEVEDO (1995), o pnmerro trabalho de 

transformação genética de fungos filamentosos ocorreu com a demonstração de 

que o DNA isolado de linhagens selvagens de Neurospora crassa era capaz de 

efetivar transformação, embora em baixas freqüências, em células de uma 

linhagem deficiente para o uso do inositol. Ainda segundo esse autor, esta 

transformação com o DNA total mostrou também que os transformantes eram 

instáveis, de modo que pouca atenção foi dada ao processo como sendo viável na 

prática. Essa situação começou a se modificar quando em 1978 se demonstrou 

que a transformação podia ocorrer em S. cerevisiae e, logo depois, em 1979, a 

eficiência do processo foi aumentada em N crassa, nestes casos usando-se não 

mais o DNA total, mas um plasmídio de Escherichia coli carregando genes de 
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fungos. Hoje o processo de transformação está bem estabelecido em fungos, tanto 

leveduras como filamentosos. 

Atualmente vários sistemas tem sido empregados na 

transformação genética de fungos, isto é, o tipo de marcadores empregados 

( auxotróficos, resistência a antibióticos, morfológicos) e seqüências de DNA de 

interesse (genes estruturais ou regulatórios ), que podem ser homólogos, se a 

seqüência empregada na transformação tiver sido isolada da mesma espécie da 

linhagem receptora, ou heterólogos, se a seqüência tiver sido isolada de uma 

espécie diferente da linhagem receptora. 

A transformação genética pode ser realizada utilizando-se 

diversos tipos de vetores: plasmídios, cosmídios ou fogos. Em sua grande maioria, 

os experimentos de transformação genética em fungos são realizados utilizando-se 

seqüências de DNA inseridas em plasmídios. Essas seqüências de DNA, genes 

exógenos quando transferidos para um novo genoma possuem dois caminhos 

principais. Eles podem vir a se integrar ao DNA cromossomal original do 

transformante ou não. Nesse último caso resultam os chamados transformantes 

abortivos, onde o gene exógeno, por não estar integrado, acaba perdendo-se no 

processo das divisões celulares. 

Quando os genes exógenos são integrados ao cromossomo do 

fungo hospedeiro, essa integração, conforme AZEVEDO (1995), deve ocorrer em 

uma das três formas: a) uma integração em sítio homólogo por uma permuta entre 

o plasmídio carregado e o gene no cromossomo do fungo, ficando então no

cromossomo do fungo tanto o gene original mutante, como o plasmídio 

carregando o gene selvagem; b) uma integração ao acaso, onde o plasmídio é 
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incorporado a um local não homólogo do cromossomo.; c) substituição de genes 

(gene mutante do hospedeiro pelo exógeno) por uma permuta dupla ou mesmo 

por conversão gênica (figura 2.2). 
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Figura 2.2 Os três casos possíveis de integração de genes carregados por 
plasmídios introduzidos por transformação em fungos filamentosos (AZEVEDO, 
1995). 



2.5 .1. Transformação genética : sistema da nitrato redutase 
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Diversos pesquisadores tem utilizado o sistema da nitrato 

redutase, ou seja, a transformação de fungos com o gene nia, com diversos 

objetivos: clonagem gênica; desenvolvimento da metodologia de transformação 

em fungos com estudos genéticos incipientes ou como marcador selecionável em 

experimentos de cotransformação. 

DABOUSSI et ai (1989), efetuaram a transformação genética de 

sete espécies de fungos filamentosos usando o gene da nitrato redutase de A.

nidulans. Como todos os mutantes nia das diversas espécies analisadas 

( Colletotrichum lindemuthianum, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, Nectria 

haematococca, Pyricularia oryzae, Aphanocladium a/bum, Beauveria bassiana, 

Penicillium caseicolum) puderam ser transformadas com uma cópia funcional do · 

gene de A. nidulans, mostrou uma expressão permissiva desse gene em fungos 

taxonômicamente diversos. Ainda segundo esses autores, o sistema de 

transformação nia é simples e rápido, podendo vir a ser útil em espécies de fungos 

em que o sistema de transformação genética não está ainda estabelecido. Além 

disso, ele poderia ser usado como um segundo marcador selecionável para se 

testar a eficiência de cotransformação em organismos ainda a serem 

transformados. 

MALARDIER et al (1989), desenvolveram um sistema de 

transformação heteróloga para o fungo fitopatogênico F. oxysporum baseado no 

uso do gene da nitrato redutase de A. idulans (niaD). Mutantes nia- de F. 

oxysporum foram facilmente selecionados pela resistência ao clorato. O gene 
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niaD de A. nidulans foi isolado de um banco genômico por complementação de 

um mutante niaD de A. nidulans. O gene clonado foi capaz de tranformar 

mutantes nia- de F. oxysporum. Análises de hibridação do DNA dos 

transformantes de F. oxysporum mostrou que a transformação resultou na 

integração de uma ou mais cópias do vetor DNA no genoma. 

LANGIN et al (1990), com o objetivo de aumentar a eficiência de 

transformação no F. oxysporum, determinaram a influência de alguns parâmetros 

biológicos na eficiência de transformação e testaram a eletroporação como um 

novo método para transferência de DNA. Eles determinaram condições que os 

levaram a obter uma eficiência de algumas centenas de transformantes por µg de 

DNA, que representa um acréscimo na freqüência de transformação até o fator 

100. Eles obtiveram eficiências de transformação similares tanto por

eletroporação quanto pelo método químico. Uma análise molecular dos 

transformantes revelou que uma cópia simples de DNA foi preferencialmente 

integrada pela eletroporação. 

DIOLEZ et al (1993), isolaram e sequenciaram o gene nia de 

Fusarium oxysporum, bem como desenvolveram um sistema de transformação 

homóloga onde obtiveram uma freqüência de transformação de até 600 

transformantes por µg de DNA. Os autores fizeram um banco genômico de F. 

oxysporum e, transformando mutantes nia-, identificaram um cosmídio do banco 

que continha DNA de Fusarium que complementava a mutação ( cos23 ), 

concluindo que esse plasmídio (pcos23) continha o gene funcional da nitrato 

redutase de F. oxysporum. Testando diversos fragmentos obtidos por diferentes 

enzimas de restrição em experimentos de transformação, os autores verificaram 

que o gene nia completo estava presente no fragmento EcoRI ou Pstl. O 
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fragmento de 7,2 Kb obtido pela EcoRI, subclonado em pUC19, originando o 

plasmídio pNE24, confirmou a presença do gene funcional nia. Esse gene foi 

mais precisamente localizado em um fragmento de 4 Kb obtido por HindlII, tendo 

sido subclonado em pUCl 9 constituindo o plasmídio pNH24. 

CAMPBELL, et ai (1989), relataram o pnmerro trabalho no 

sistema niaD incluindo freqüências significativamente altas de transformação 

homóloga, taxas de co-transformação e marcadores não selecionáveis, bem como 

o padrão de integração e a habilidade do gene niaD de Aspergillus niger de

transformar outros fungos filamentosos. Eles obtiveram uma freqüência 4%, 10% 

e 16% para cotransformações com p-galactosidase, P-glucuronidase e P-tubulina, 

respectivamente, em Aspergillus niger. 

FURLANETO & PEBERDY (1993), realizaram uma 

transformação heteróloga do Aspergillus alliaceus baseado no gene estrutural da 

nitrato redutase de A. niger (niaD). Eles isolaram dois mutantes nia- por meio de 

uma seleção de células irradiadas com luz ultravioleta. 

2.5 .2. Transformação genética: sistema higromicina e outros 
marcadores de resistência 

Consoante KELL Y et ai ( 1994b ), diversos fungos filamentosos 

tem sido transformados genéticamente usando-se marcadores dominantes de 

resistência a drogas ou por complementação de mutações auxotróficas. Segundo 

esses autores, a vantagem da estratégia de seleção com marcadores dominantes é 

que uma linhagem específicamente marcada não é necessária como hospedeira no 

processo de transformação. Resistência à higromicina B tem sido usada como um 
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marcador dominante de transformação em diversos fungos incluindo 

Magnaporthe grisea, Gibberella pulicaris, Fusarium solani, Hebeloma 

cylindrosporum e Fusarium oxysporum. 

KISTLER & BENNY (1988), realizaram a transformação 

genética do F. oxysporum com o gene da fosfotransferase da higromicina B 

bacteriana ligado à seqüências regulatórias de Aspergillus, que conferem 

resistência à higromicina B em Fusarium. 

LESLIE & DICKMAN (1991), usaram linhagens de Gibberella 

fujikuroi (Fusarium monilifonne) transformadas com o gene hygr 

de E. coli 

visando o estudo da estabilidade meiótica do DNA exógeno nesse fungo. Esses 

autores verificaram que cruzamentos com transformantes de cópia única 

segregaram hygr:hyg5 em 1 :1, sendo consistente com o que seria esperado para um 

locus mendeliano em um organismo haplóide. Transformantes com cópias 

múltiplas no entanto, segregaram hygr:hyg em 1:2, não estando de acordo com o 

padrão de herança mendeliano para marcadores cromossomais, mesmo quando 2 

genes nucleares auxotróficos não relatados tenham segregado normalmente. 

SALCH & BEREMAND (1993) transformaram o fungo 

Gibberella pulicaris (Fusarium sambucinum) com três diferentes vetores: cos 

Hugl, pUCHl e pDH25. Os três vetores possuem o gene hph (que codifica a 

fosfotransferase higromicina B) como marcador selecionável. 

CROWHURST et ai (1992), desenvolveram um sistema 

altamente eficiente de transformação genética para o fungo Fusarium solani f.sp. 

cucurbitae raça 2 baseado no gene da resistência à higromicina. Eles conseguiram 
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freqüências de transformação de até cerca de 107 transformantes/µg DNA. Fatores 

importantes na obtenção dessa eficiência marcante incluiam: a manutenção de um 

estabilizador osmótico em todas as etapas, a concentração do PEG 4000 ( de 40% 

para 60%) e a relação entre a quantidade de vetor DNA e protoplastos. Contudo, 

uma considerável variação nas freqüências de transformação foi obtida quando 

diferentes preparações de protoplastos foram utilizadas, indicando que outros 

fatores biológicos não definidos também são significativos na obtenção de altas 

freqüências de transformação. 

LEUNG et ai (1990), realizaram a primeira transformação de 

Magnaporthe grisea usando-se um marcador selecionável. Ambos plasmídios 

pAN7-l e cosmídio pAN7-2 foram capazes de transformar esse fungo para 

resistência à higromicina B. A freqüência de transformação de 1-1 O 

transformantes/µg de DNA foi calculada pelo número de colônias resistentes à 

droga que cresceram na segunda camada de meio. 

Para se determinar o modo de integração do vetor no genoma do 

fungo, o DNA de transformantes selecionados randômicamente foi analisado em 

experimentos de hibridização usando-se o pAN7-2 como sonda. Diversos tipos de 

integração, incluindo integração em tandem em sítios únicos ou múltiplos, e 

integração de uma cópia do vetor em sítio único, foram observadas. 

KELL Y et ai (1994b ), apresentaram o pnmerro trabalho de 

transformação genética do gênero Zalerion. Eles desenvolveram dois sistemas de 

transformação para o fungo Z. arborícola: com o gene que confere resistência à 

higromicina B e com o gene da nitrato redutase (niaD). Eles obtiveram uma 

freqüência inicial de transformação de cerca de 4 transformantes/µg DNA quando 
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usaram o plasmídio pCSN43 que contém o gene hph de E. coli sob o controle dos 

sinais de transcrição do trpC de A. nidulans. Eles aumentaram essa freqüência de 

4 a 6 vezes utilizando o vetor linearizado na transformação. Ao adicionarem uma 

seqüência autônomo-replicativa (AMAI) de A. nidulans ao pCSN43, os autores 

obtiveram um ganho na freqüência de 3 vezes e produziram, em contrapartida, 

numerosos transformantes abortivos. Os autores também obtiveram 

transformantes para o gene niaD. 

KELL Y et ai (1994b ), combinaram os dois sistema em duas 

diferentes cotransformações: eles utilizaram ou o plasmídio que continha o gene 

da nitrato redutase de A. nidulans ou gene de C. acremonium em conjunto com o 

plasmídio que carreava o gene hph. A primeira seleção foi feita para a resistência 

à higromicina, enquanto a segunda para a utilização do nitrato. Cerca de 33% dos 

cotransformantes com o gene niaD de C. acremonium foram capazes de utilizar o 

nitrato, enquanto nenhum cotransformante com o gene niaD de A. nidulans foi 

capaz de fazê-lo. 

Além do marcador resistência à higromicina, outros marcadores 

de resistência tem sido utilizados. MAREK et ai (1989) efetuaram uma 

transformação molecular do F. solani com um marcador de resistência à 

antibiótico sem homologia ao DNA do fungo. Os autores construiram um vetor 

formado pelo promotor 35Sp do vírus do mosaico da couve-flor fusionado ao 

gene bacteriano APH(3 ')II, que confere resistência ao antibiótico aminoglicosídio 

G418. 

Eles desenvolveram dois procedimentos de transformação: um 

envolvendo protoplastos e outro usando esporos germinados. Comparativamente, 
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os protoplastos apresentaram uma maior eficiência de transformação, enquanto os 

esporos germinados exibiram uma maior viabilidade. 

BERNIER et ai (1989), transformaram o M anisopliae para a 

resistência ao fungicida benomil usando o cosmídio pSV50 com o gene da 13-tubulina 

clonado de um mutanL resistente ao benomil de Neurospora crassa. Os 

transformantes retiverar a capacidade de infectar e matar larvas de Manduca sexta. 

Dois transformantes ram menos virulentos do que o tipo selvagem e um deles 

mostrou uma menc. germinação dos esporos in vitro. A resistência ao benomil 

persistiu nos resolados dos insetos mortos. 

LONGO et ai (1995) desenvolveram um sistema de 

transformação genética para isolados endofíticos de Colletotrichum musae, com o 

gene heterólogo de resistência ao benomil. Os autores obtiveram uma eficiência 

de transformação em tomo de 6 transformantes/µg DNA. 

2.5 .3. Transformação genética: sistema GUS 

Segundo JEFFERSON (1988), o gene de E. coli que codifica a 

beta-glucuronidase (GUS) tem sido desenvolvido para o uso como um gene 

repórter em plantas transgênicas e tem muitas propriedades que o toma ideal para 

experimentos de fusão gênica. Esse gene também, por suas propriedades, tem sido 

utilizado em microrganismos, principalmente quando se objetiva estudar a relação 

microrganismo-planta in loco. De acordo com JEFFERSON (1988), a enzima 
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GUS é muito estável e pode ser analisada usando-se numerosas análises 

espectrofotométricas, fluorométricas e histoquímicas. A enzima GUS não tem 

cofatores ou quaisquer requerimentos iônicos, embora, pelo fato dela ser inibida 

por alguns íons de metal divalentes (Cu
+2 e zn

+2
), seja prudente incluir EDTA

quando da análise. A glucuronidase pode ser analisada em qualquer pH 

fisiológico, com seu ótimo entre 5.2 e 8.0. A enzima é em torno de 50% ativa no 

pH 4.3. 

Ainda segundo JEFFERSON (1988), existem vários métodos para 

a análise da enzima GUS. Nos métodos de fluorescência, a detecção da atividade 

da beta-glucuronidase depende da disponibilidade dos substratos para a enzima 

que, quando atua no substrato, libera um produto que é distinguível do substrato. 

Um substrato que é designado para maximizar a sensitividade da detecção da 

enzima deve ter várias propriedades. Deve haver um método que detecte o 

produto muito específicamente. O substrato deve ser quebrado somente pela 

enzima sob estudo, com clivagem espontânea mínima. O sinal produzido usando

se o método de detecção deve ser o maior possível. O autor destaca que essas 

propriedades são melhor obtidas pelo uso de substratos para a beta-glucuronidase, 

como o 4-metil umbelliferil glucuronide (MUG). Esse componente não é 

fluorescente até ser clivado pela beta-glucuronidase para liberar o 4-metil 

umbeliferone. O produto é fluorescente somente quando o grupo hidroxil é 

ionizado. O pKa desse hidroxil é em torno de 8, e a fluorescência máxima 

somente pode ser obtida se o produto está em solução em um pH maior do que o 

pKa; a fluorescência é relativamente baixa no pH neutro das células. 

O uso de medições por fluorescência para detectar a atividade da 

enzima normalmente permite uma sensitividade duas a quatro ordens de 
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magnitude maior do que métodos que empregam determinação 

espectrofotométrica da concentração dos produtos por absorção, métodos 

colorimétricos. Técnicas que detectam a absorção, medem uma pequena diferença 

entre dois valores grandes, enquanto técnicas de fluorescência medem um valor 

absoluto sobre um pequeno e arbitrário "background". 

Conforme JEFFERSON (1988), uma análise qualitativa muito 

conveniente e sensitiva pode ser feita pondo tubos eppendorf ou placas ( do tipo 

das placas Elisa) contendo o material em tampão de extração aproriado com o 

substrato em luz ultravioleta de longo comprimento de onda de 365 nm e 

observando a fluorescência. 

Afora os métodos de análise de fluorescência ou colorimétricos, 

espectrofotométricos, também existem as análises histoquímicas envolvendo a 

enzima GUS. Consoante JEFFERSON (1988), o melhor substrato correntemente 

disponível para a localização histoquímica da atividade da beta-glucuronidase nos 

tecidos e células é o 5-bromo-4-cloro-3-indolil glucuronide (X-GLUC). Esse 

substrato trabalha muito bem, dando um precipitado azul no sítio da atividade da 

enzima. 

Fungos tem sido marcados via transformação genética com o 

gene da enzima GUS com o objetivo de se realizar estudos ecológicos, 

monitoramento e dinâmica populacional no ambiente, mais propriamente, nas 

plantas. 

COUTEAUDIER et ai (1993) objetivando o monitoramento e 

quantificação de sua biomassa nas plantas, transformaram o fungo fitopatogênico 
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F. oxysporum com o gene da í3-D-glucw-onidase de E. coli (�) (sistema GUS)

em combinação com o gene para nitrato redutase (niaD) como marcador de 

seleção. Elevados níveis de atividade GUS ocorreram em alguns transformantes, 

mas a atividade em F. oxysporum não pareceu estar correlacionada com o número 

de cópias do gene �- Desde que uma alta atividade foi encontrada em um 

transformante com uma cópia simples, pôde-se considerar que seqüências de F. 

oxysporum integradas região acima do gene podem agir como um promotor ou 

"enhancer". A expressão do gene gy§A também foi determinado dw-ante o 

crescimento do fungo na planta, indicando que o sistema GUS pode ser usado 

como um sensitivo e fácil sistema de gene repórter em F. oxysporum. 

GREEN & JENSEN (1995) visando o desenvolvimento de 

metodologias que facilitem estudos ecológicos de um biocontrole de fungos no 

solo e em misturas sem solo, utilizaram o gene da enzima GUS como um 

marcador para monitorarem a presença, o desenvolvimento populacional e a 

atividade de uma linhagem de Trichoderma harzianum na rizosfera de pepino. 

Quando compararam o transformante com o isolado selvagem, não ocorreu uma 

diferença significativa em termos de desenvolvimento populacional. Em um 

tratamento combinando o selvagem e o transformante, a proporção de colônias 

com atividade GUS nas placas foi constante dw-ante todo o experimento. A 

enzima GUS foi extraída da rizosfera infestada e analisada 

espectrofotométricamente. A curva de atividade foi inversamente proporcional à 

curva populacional. A quantificação de conídios ativados pelo corante diacetato 

de fluoreceína, indicou que a atividade GUS correlacionava com a atividade do 

fungo. As hifas de T harzianum coradas com 5-bromo-4-cloro-3-indolil-í3-D

glucw-onide (X-gluc) foram facilmente detectadas nas raízes. 
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THRANE et ai. (1955) também visando o estudo da dinâmica 

populacional de T. harzianum, cotransf ormaram o fungo com o gene uidA da 

beta-glucuronidase de E. coli e com o gene da higromicina B (hygB) como 

marcador de seleção. Outros autores também trabalhando com GUS procuraram 

estudar a colonização de raízes por fungos (LILJEROTH et ai., 1993) ou detectar 

e quantificar patógenos em plantas infectadas (OLIVER et ai., 1993). 

2.6. Transposons 

Provavelmente, a descoberta mais swpreendente no campo da 

genética molecular é a existência de numerosas seqüências de DNA que podem 

ser duplicadas e inseridas em muitos sítios do genoma. Esses elementos móveis 

incluem os epissomos, os quais podem se autoduplicar, mesmo quando não 

inseridos em cromossomos, e outras seqüências denominadas ELEMENTOS 

TRANSPONÍVEIS ou TRANSPOSONS, que se duplicam somente quando 

inseridos. (FUTUYMA, 1993). 

Segundo OLIVER (1992), alguns critérios devem ser levados em 

consideração ao se determinar a presença de transposons. A melhor evidência 

seria a de uma seqüência de DNA que tenha aparecido em um gene que tenha 

previamente perdido a inserção. O efeito fenotípico normal seria a inativação do 

gene e por isso seria aplicado usualmente a genes cuja atividade possa ser 

selecionada contra. Isso incluiria os genes para a redução do nitrato, a síntese de 

uridina e glutamato desidrogenase. O principal requerimento seria, normalmente, 

que o gene esteja clonado e que " Southerns blots" dos mutantes sem a atividade 

possam ser ensaiados para inserções com a sonda clonada. 
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Ainda segundo OLIVER (1992), o segundo critério seria que 

seqüências clonadas devem possuir similaridades estruturais às seqüências de 

transposons caracterizadas. Alguns fatores importantes a serem conhecidos seriam 

os requerimentos estruturais para a transposição de retrotransposons, por 

exemplo. A demonstração dessas características estruturais seria uma boa 

evidência para a presença de transposons no genoma, se não por sua atividade. 

Terceiro, tem-se demonstrado que um número de genomas de 

fungos contêm seqüências homólogas a vários transposons caracterizados por 

comparação direta de seqüências ou mais fracamente, por hibridização heteróloga. 

A maioria dessas seqüências devem possuir similaridades estruturais e de 

seqüências a transposons conhecidos. Nesse contexto, é possível distinguir 

elementos autônomos que podem transpor usando seus próprios produtos gênicos 

de elementos defectivos que requerem ativação em eis. (OLIVER, 1992). 

O quarto critério utilizado para demonstrar a presença de 

transposons é a observação de polimorfismos de tamanho por restrição entre 

isolados ou raças de uma seqüência repetitiva. Esses polimorfismos podem 

resultar de um número de eventos moleculares outros do que a transposição. 

(OLIVER, 1992). 

Finalmente, transposons podem ser revelados pelos aparatos 

moleculares requeridos para sua transposição antes do que pela sua presença no 

genoma. Esses aparatos como a atividade da transcriptase reversa e partículas 

semelhantes a vírus podem ser visualizadas como uma evidência circunstancial de 

sua presença. (OLIVER, 1992). 
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Segundo McCLINTOCK (1951), as evidências genéticas da 

presença de elementos transponíveis no genoma são fornecidas pelas mutações 

instáveis. A excisão imprecisa dos elementos de transposição e os rearranjos 

cromossômicos causados por eles produzem derivativos que possuem fenótipos 

variados, desde o selvagem (reversão) até o pseudo-selvagem ou novos mutantes. 

O tempo em que um derivativo de uma mutação instável surge está relacionado ao 

ciclo de vida do organismo, dependendo do estágio de desenvolvimento do 

mesmo. Em relação a essa questão, AZEVEDO & ROPER (1970) e AZEVEDO 

(1975) sugeriram a atuação de elementos transponíveis em linhagens duplicadas 

de A. nidulans como responsáveis pela alta instabilidade mitótica apresentada. 

Conforme McDONALD (1993 ), os elementos transponíveis estão 

classificados em dois grupos principais baseados em seus modos de transposição: 

Classe I, ou retroelementos, é constituída por elementos transponíveis que 

transpõem pela transcrição reversa de um RNA intermediário. Classe II, 

elementos DNA, consiste de elementos que transpõem diretamente de DNA para 

DNA. A classe I é adicionalmente dividida em duas subclasses. Classe 1.1, de 

retrotransposons, possuem longas repetições terminais (LTRs) e codificam 

produtos com homologia estrutural às proteínas codificadas pelos genes 

retrovirais gag e pol. Classe 1.2, os transposons não-LTR [similares aos elementos 

LINE (longos elementos intercalantes: "long interspersed element"), 

retrotransposons poli(A)], também codificam proteínas semelhantes às do gag e 

pol mas não possuem LTRs e carregam uma cauda de poli (A) nas suas 

extremidades 3 '. Elementos curtos intercalantes (SINES) ou seqüências 

semelhantes à Alu tranpõem via um RNA intermediário mas não são formalmente 

considerados elementos da Classe I porque, diferentemente dos retroelementos, 
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eles não codificam a trancriptase reversa (R T) necessária para sua 

retrotransposição. SINEs são então o produto dos retroelementos e não 

retroelementos eles mesmos. 

Elementos da Classe II são caracterizados por suas pequenas 

repetições terminais invertidas de menos do que 100 pb flanqueando uma 

seqüência interna codificadora de transposase que funciona em um único 

mecanismo de transposição DNA. Alguns elementos DNA podem ser organizados 

em subgrupos baseados em similaridades relativas de suas transposases. Contudo, 

uma relação evolucionária não tem sido ainda estabelecida entre diversos grupos 

de elementos DNA. (McDONALD, 1993). 

Em fungos, diversos transposons tem sido relatados. Um 

elemento genético móvel isolado em fungos filamentosos que tem sido bastante 

estudado é o retrotransposon Tad de Neurospora crassa. Esse transposon foi 

determinado por (KINSEY & HELBER, 1989) que trabalhando com uma 

linhagem selvagem instável chamada Adiopodoume, selecionando mutantes 

espontâneos no gene am ( que codifica a glutamato desidrogenase ), seguido de 

cruzamentos com uma linhagem de laboratório, descobriram uma seqüência de 7 

Kb. A caracterização dessa seqüência mostrou que a sua estrutura é bastante 

similar ao grupo de transposons LINE, os quais são característicos de genomas de 

mamíferos. CAMBARERI, et ai (1994), clonaram e sequenciaram um elemento 

Tad ativo, Tad-1. A comprovação da atividade do elemento foi feita por meio da 

observação da sua habilidade de transpor entre núcleos. Comparativamente com 

um outro elemento ativo Tad3-2, observou-se que tinham cerca de 7 Kb e 

possuíam dois quadros de leitura abertos (ORFs) codificados na fita de mesma 

polaridade no transcrito total. 
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SCHMID-BERGER et al (1994) determinaram um elemento 

altamente repetitivo no genoma do fungo dimórfico Yarrowia lipolytica, o 

elemento Ylt 1. Esse elemento assemelha-se a retrotransposons encontrados em 

outros eucariotos. Ele tem cerca de 9,4 Kb e pode transpor no genoma. O 

elemento Yltl é flanqueado por uma longa repetição terminal (LTR), o elemento 

zeta. Os autores isolaram e sequenciaram diversas cópias do elemento zeta. A 

seqüência desse elemento é bem conservada e possui cerca de 714 pb, sendo 

flanqueada pelos nucleotídios 5' - TG ... CA-3 ', que são parte de uma pequena 

repetição invertida, uma característica conservada nos LTRs dos retrovírus e 

retrotransposons. 

GLA YZER et al (1995), isolaram um elemento transponível do 

fungo Aspergillus niger (linhagem N402). O elemento foi identificado como uma 

seqüência inserida na região codificadora do gene da nitrato redutase. Ele estava 

inserido no sítio TA e duplicou o sítio alvo na inserção. O elemento isolado tinha 

cerca de 4.798 pb de comprimento e continha 37 pb de imperfeitas repetições 

terminais invertidas (ITRS). A seqüência central do elemento revelou um quadro 

de leitura aberto denominado ORFl, que mostrou similaridade, ao nível de 

aminoácido, à transposase da classe de transposons DNA TCl/mariner. Uma 

outra seqüência dentro da região central do elemento mostrou similaridade com a 

região codificadora 3' e região abaixo não traduzida do gene amyA de A. niger. O 

elemento Antl está aparentemente presente como uma cópia única na linhagem 

N402 de A. niger. 

KACHROO et al (1994) clonaram e caracterizaram um elemento 

transponível de Magnaporthe grisea, o Pot2. Esse elemento possui um tamanho 
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de 1857 pb, 43 pb de perfeitas repetições terminais invertidas (TIRs) e 16 pb de 

repetições diretas nos TIRs. Um grande ORF, potencialmente codificando para 

uma proteína semelhante à transposase, foi identificada. Essa região codificadora 

da proteína apresentou uma extensiva identidade à do Fotl, um elemento 

transponível de F. oxysporum. O elemento Pot2 duplica o dinucleotídio TA no 

sítio de inserção alvo. 

O elemento Fotl foi isolado por DABOUSSI et ai (1992), esses 

autores analisaram mutantes niaD instáveis isolados de um transformante de F. 

oxysporum com o gene da nitrato redutase de A. nidulans. Esse transposon foi 

identifi�ado como uma inserção no gene da nitrato redutase de dois desses 

mutantes. Fotl possui 1928 pb de comprimento, incluindo ITRs de 44 pb. Uma 

unidade de transcrição foi identificada ocupando a maior parte do elemento. Esse 

mRNA de 1,6 Kb codifica um polipeptídeo de 542 aminoácidos. 

Outros transposons tem sido caracterizados em Fusarium sp. O 

transposon Fot2 foi inicialmente identificado como um inserto de 2, 1 Kb no gene 

nia de uma linhagem sem Fotl (DABOUSSI & LANGIN, 1994). Mais tarde, 

usando essa inserção como sonda, DABOUSSI & LANGIN (1994), identificaram 

• seqüências hibridizando Fot2 ( em tomo de 15) em uma linhagem F24 contendo

cerca de 100 cópias dos elementos Fotl. Sequenciamentos preliminares indicaram

que esse elemento possui ITRs perfeitos que extendem-se por pelo menos 66 pb

com 25 pb igualando-se aos ITRs do Fotl. Esses autores consideraram que essa

similaridade relativa indica que o Fotl e Fot2 são relacionados.

De acordo com DABOUSSI & LANGIN (1994), os elementos 

Fotl e Fot2, bem como lmpala e hop (todos de F. oxysporum), lembram 
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transposons bacterianos, sendo portanto transposons da Classe II. Esses elementos 

compartilham a mesma estrutura básica, isto é, duas repetições terminais 

invertidas (ITRs) de 27 a 96 pb de comprimento, flanqueando uma região central 

assumida por codificar uma transposase. Eles são flanqueados por uma duplicação 

direta (2 a 7 pb) da seqüência hospedeira ( o sítio alvo). Ainda segundo esses 

autores, esses elementos devem ser divididos em dois grupos. Os elementos Fotl, 

Fot2 e Impala inserem-se em um sítio TA que aparece duplicado após a inserção. 

O elemento hop é distinto dos demais. 

O elemento Impala foi isolado e caracterizado por LANGIN et ai 

(1995), este elemento possui 1280 nucleotídios e ITRs de 27 pb. A família Impala 

está presente em um baixo número de cópias ( em tomo de 6) e são altamente 

polimórficos, uma situação oposta à apresentada pela família Fotl. A cópia 

Impala- l 60 sequenciada parece ser trans-defectiva por causa da presença de dois 

"frameshifts" requeridos para obter uma proteína completa, entretanto é eis-ativa. 

O transposon Impala , da mesma forma que Fotl, Fot2 e hop, foi isolado de um 

mutante instável para a nitrato redutase. 

O elemento hop possui 3,5 Kb com ITRs perfeitos de 96 pb e ele 

produz uma duplicação de 7 pb no sítio alvo de inserção no gene niaD. 

(DABOUSSI & LANGIN, 1994). Transposons da Classe I, elementos similares 

aos retrotransposons, também foram observados e� F. oxysporum. 

JULIEN et ai (1992), isolaram o Foretl, uma seqüência de DNA 

repetitivo. Esse elemento tem características dos LTR-retrotransposons. 

Seqüências internas homólogas aos genes retrovirais pol (transcriptase reversa, 
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protease, ribonuclease H) foram encontradas. A integrase não foi identificada no 

fragmento seqüenciado ( elemento incompleto). 

O elemento palm, segundo DABOUSSI & LANGIN (1994), é 

uma seqüência repetitiva isolada do genoma de patógenos de palmeiras. Ele está 

presente no genoma de outras linhagens de F. oxysporum e corresponde a um 

novo elemento transponível. O elemento completo até essa data não tinha sido 

isolado, mas sequenciamentos preliminares revelaram características dos LTR

retrotransposons. 

ANA Y A & RONCERO (1995), isolaram e caracterizaram um 

retrotransposon do fungo F. oxysporutn f. sp. lycopersici. O elemento, designado 

skippy (skp) é 7846 pb em comprimento, flanqueado por idênticas repetições 

terminais longas (LTR) de 429 pb mostrando características estruturais de 

retrovírus e retrotransposon LTRs. Esses autores encontraram duplicações no sítio 

alvo de 5 pb e identificaram dois ORFs. O primeiro ORF de 2562 pb apresentou 

homologia aos genes retrovirais gag. O segundo ORF de 3888 pb tem homologia 

à protease e à transcriptase reversa. 



3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Material Biológico e Locais de coleta. 

3 .1.1. Linhagens de milho utilizadas para o isolamento de fungos 
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Foram utilizadas as populações de milho BR-105 e BR-106 (do · 

Centro Nacional de Pesquisa do Milho e Sorgo - CNPMS/EMBRAPA). Estas 

populações apresentam elevada capacidade geral de combinação (NASPOLINI 

Fº. et ai., 1981). As populações estão descritas a seguir: 

BR-105. A população BR-105 originalmente foi denominada de 

Suwan-DMR, tendo sido obtida na Tailândia através de seleção entre progênies 

S1. Foi introduzida no Brasil em 1976, onde já foi submetida a cinco ciclos de 

seleção com progênies de irmãos germanos. Esta população possui porte baixo, 

ciclo precoce, grãos alaranjados duros, e baixa depressão por endogamia (SOUZA 

Jr. et ai., 1993). 

BR-106. A população BR-106 foi obtida pelo cruzamento do 

composto formado de variedades tardias de porte alto ( Centralmex, Compostos 

Dentados de Maya) com o BR-108 (Tuxpefío-1) de ciclo precoce e porte baixo. 
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Após duas gerações de recombinação, seguiram-se três ciclos de 

seleção recorrente intrapopulacional para redução da altura da planta e espiga. 

Apresenta ciclo precoce, porte baixo, e grãos dentados de coloração amarela 

(SOUZA Jr. et ai., 1993). As linhagens de milho estão apresentadas na tabela 3.1. 

Tabela 3.1. Relação das linhagens retiradas ao acaso das populações Pl (BR-

105) e P2 (BR-106), empregadas no experimento

Linhagens homozigotas puras* 

06-06-3A

06-08-IA

06-03-5B

05-17-lA

05-01-4B

05-05-2A

* onde o primeiro número corresponde à população (BR-106 ou BR-105), e os

demais identificam a linhagem. 

3.1.2. Locais de coleta 

As plantas destas populações foram cultivadas durante os meses de 

Novembro/1993 a Agosto/1994, em dois experimentos idênticos, em dois locais 

diferentes, distando entre si por um raio de aproximadamente 1 O K.m2: Fazenda 

Areão (Local 1) e Caterpillar (Local 2), ambos no Campo Experimental da 

ESALQ/USP em Piracicaba, SP. Os tipos de solo das duas áreas experimentais 

são dados a seguir (segundo SOUZA, 1996). Fazenda Areão: Latossolo Vermelho 

Escuro Distrófico Ondulado, com 7% de declividade; Caterpillar: Latossolo 
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Vermelho Amarelo Distrófico, levemente ondulado, possuindo uma camada de 

areia na superfície e 3 % de declividade 

3.2. Isolamento e método de cultura 

Foram isolados fungos endofíticos de sementes de cada linhagem. 

As sementes ( em grupos de cinco) foram inicialmente lavadas em água corrente e 

escovadas antes da esterilização superficial. A esterilização da superfície foi 

realizada segundo SILVA et ai (1992): imergiu-se as sementes em álcool 70% 

durante um minuto, hipoclorito de sódio 3 % durante quatro minutos e álcool 70% 

durante trinta segundos. As sementes foram transferidas para placas de Petri 

contendo Meio Completo (MC) com Terramicina na concentração final de 100 

µg/ml, e incubadas a 28 ºe. 

As placas foram monitoradas diariamente. Quando ocorreu o 

crescimento de fungos, esses foram purificados e transferidos para tubos 

inclinados contendo cerca de 5 ml de MC sendo classificados quanto ao gênero e 

quando possível, espécie. Após identificação, selecionou-se (por sorteio), cerca de 

2 isolados de Fusarium monilifonne de cada linhagem de milho por local. Esses 

isolados foram utilizados em experimentos subsequentes. 

3.3. Preparo de filtros, palitos de transferência e esterilização. 

3.3.1. Filtros Buchner para filtração de micélio. 
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Estes foram preparados, mantendo-se em seu interior duas folhas de 

papel de filtro. Envolveu-se em papel de alumínio e papel comum e autoclavou-se por 

15 minutos a 120ºC. 

3.3.2. Uso de palitos para transferência de colônias. 

Palitos roliços adquiridos no comércio foram lavados em água por 6 

vezes consecutivas e então esterilizados· em forno por 3 horas. Depois de usados, 

foram novamente lavados, secos e esterilizados para uso posterior. 

3.3.3. Esterilização e incubação 

Os meios de culturas e as soluções foram esterilizadas em autoclave 

por 15 minutos a 120ºC (exceto nos casos assinalados). Os frascos que necessitaram 

ser utilizados e esterilizados, foram autoclavados a 120ºC por 15 minutos. A 

temperatura de incubação foi de 26-28ºC. 

3.4. Meios de cultura de uso geral 

NaN03 

KH2P04 

KCl 

3.4.1. Meio mínimo (MM) (PONTECORVO et alii., 1953). 

6,0g 

1,5g 

0,5g 
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MgSO4.7H2O 0,5g 

FeSO4 0,001g 

ZnSO4 0,001g 

Glicose 10,0g 

Ágar 15,0g 

Água destilada 1 litro 

pH ajustado para 6,8 com NaOH 4% 

3.4.2. Meio completo sólido (MC) (PONTECORVO, et aL 1953, 

modificado por AZEVEDO & COSTA, 1973) 

Foi adicionado ao meio mínimo: 

Extrato de levedura 

Peptona 

Caseína hidrolisada 

Solução de vitaminas 

2,0g 

2,0g 

1,5g 

1,0ml 

pH ajustado para 6,8 com NaOH 4% 

3.4.3. Meio completo líquido 

Preparado segundo o item 3.4.2, não sendo adicionado ágar 

3.4.4. Meio mínimo líquido (PONTECORVO et al.,1953) 

Preparado segundo o item 3.4.1., não sendo adicionado ágar. 
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3.4.5. Solução de vitaminas 

Ácido nicotínico 100,0mg 

Ácido R-aminobenzóico 10,0mg 

Biotina 0,2mg 

Piridoxina 50,0mg 

Riboflavina 100,0mg 

Tiamina 50,0mg 

Água destilada esterilizada 100,0ml 

A solução foi aquecida em banho-maria a 98ºC por 15 minutos e guardada em frasco 

escuro, no refrigerador a 4ºC. 

3.4.6. Meio Batata-Dextrose (BDA) 

Batata 200 g 

Dextrose 20 g 

Ág& 20 g 

Água destilada 1000 ml 

Cortou-se a batata em pedaços de cerca de 1 cm2
, e deixou-se ferver 

em água destilada por cerca de 1 hora, filtrou-se e à água adicionou-se dextrose e 

completou-se a 1 litro. 
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3.4.7. Meio Batata-Oextrose (BOA) + Extrato de levedura + 

Caseína hidrolisada 

Ao meio BDA foram acrescentadas lg de Extrato de levedura e lg 

de caseína hidrolisada. 

3.4.8. Meio BOA suplementado líquido 

Preparado segundo o item 3.4.6 sem ser adicionado ágar. 

3.5. Soluções estoque de uso geral 

3.5.1. Solução de EOTA 0,5M 

37,22g 

200ml 

O pH foi ajustado para 7,5 com pastilhas de NaOH. 

3.5.2. Solução de NaCl 5M 

NaCl 58,44g 

H2O 200ml 

3.5.3. Solução de NaOH (1 M) 

NaOH 40g 



Água destilada 1000 ml 

NaCl 

3.5.4. Solução salina 0.85%p/v 

8,5g 

Água destilada 1000ml 

69 

Foram distribuídos 9 ml por frasco, os quais foram autoclavados a 

120°c (1,0 atm), por 20 minutos e mantidos em refrigerador a 4°C.

3.5.5. Solução SSC 20X 

Foram dissolvidos 175,3 g de NaCl e 88,2 g de citrato de sódio 

em 800 ml de água. O pH foi ajustado para 7,0 com algumas gotas de NaOH l 0N. 

O volume foi ajustado até 1 litro. Dispensou-se em alíquotas e autoclavou-se. 

3.5.6. Solução SDS 10% (Dodecil Sulfato de Sódio) 

Dissolveram-se 100 g de SDS em 900 m1 de água. Aqueceu-se a 

68ºC para auxiliar na dissolução. O pH foi ajustado para 7,2 adicionando algumas 

gotas de HCl, o volume foi ajustado até 1 litro e dispensou-se em alíquotas. 

3.5.7. Solução Denhardt's lOOX 

Ficoll 400 

polyvinylpyrrolidone 

2,0 g 

2,0 g 



BSA (Fração V, Sigma) 

Água 

2,0 g 

100 ml 

Manteve-se a -20ºC em alíquotas de 10ml. 

KAc 

Água 

3.5.8. Solução de Acetato de Potássio 5M 

98,15 g 

200ml 
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O pH foi ajustado para 7,5 com KOH lN. Esterilizou-se por filtração com 

membrana de O ,  22µm. 

3.5.9. Solução de Acetato de Amônio 7,5M 

NaH4OAc 

Água 

Esterilizou-se por filtração. 

3.5.10. RNAse 

57,83 g 

100ml 

Foi preparada na concentração de 10 mg/ml , em lOmM de Tris-HCI 

(pH=7,5) e 15mM de NaCl. Foi aquecida a 100°C ,  por 15 minutos e estocada em

congelador a -20°C.
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3.5.11. Solução de Brometo de Etídio (MANIATS et ai, 1989) 

Foi dissolvido 1,0% p/v de brometo de etídio em água destilada, 

agitado por várias horas e estocado à temperatura ambiente. No momento do uso 

3µ1 desta solução foram adicionados à 100 ml de tampão TBE (lX) ou TAE (lX). 

3.5.12.Tampão da amostra (6x) 

Azul de bromofenol 250mg 

Ficoll 15g 

H2O 100ml 

3.6. Análise de variabilidade genética via RAPD 

3.6.1. Clorofane 

Fenol 

Clorofórmio 

3.6.2. Clorofil 

50% 

50% 

Clorofórmio 240ml 

Álcool Isoamílico 10ml 

3.6.3. Fenol saturado (Modificado de Maniats et aL, 1989) 

modificado 

Foram dissolvidas em banho-maria 50g de fenol cristalizado, e 

adicionado um volume de tampão Tris-HCl 1,0 M (pH em tomo de 10,0). Após 
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agitação por período suficiente para que o pH do fenol chegasse a 8,0 (em Ih 

aproximadamente), foi retirada a fase aquosa e adicionado um volume de tampão 

Tris-HCl 0,lM (pH 8,0), e colocado sob agitação. Em seguida, após retirada da 

fase aquosa foram adicionados 1/10 do volume final de tampão Tris-HCl 0,IM 

pH=8,0 e Hidroxiquinolina na concentração final de O, 1 %. O fenol foi estocado 

em frasco escuro a 4 ° C. 

3.6.4. Géis de agarose (p/v) 

Componentes Concentração final (%) 

0,Sg 0,8 

Agarose A-0169 (Sigma) 

1,4 1,4 

Tampão TEB IX 100ml 

3.6.5. Solução de dNTP 

Foram utilizados dNTP's adquiridos na Pharmacia, em uma mistura 

de concentração igual a 20mM. Estes foram diluídos, em água destilada 

autoclavada, visando obter uma concentração estoque de 2,5 mM. 

3.6.6. Enzima Taq-DNApolimerase (CENBIOT/RS) 

A enzima Taq-DNApolimerase, constituída por um único 

polipeptídio de aproximadamente 86-90 K.Da, foi fornecida em tubos de 500 

unidades em 100 µl, ou seja 5 unidades por µ1. Uma unidade incorpora 1 O nmol 

de desoxirribonucleotídios em 30 minutos a 72°C. 
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3.6.7. Solução de Oligonucleotídios iniciadores (primers) 

Foram utilizados oligonucleotídios fornecidos em "Kits" pela 

OPERON Technologies (USA). Adicionou-se água esterilizada aos 

oligonucleotídios que vêm na forma liofilizada ( cerca de 14 µg 

aproximadamente), de modo a obter uma solução estoque na concentração de 50 

µM. Desta solução estoque preparou-se soluções de 4 µM para uso. 

3.6.8. Tampão de Reação (l0x) 

Este tampão é fornecido pela Pharmacia e é composto por 500 mM 

de KCl, 15 mM MgCl2 e 100 mM de Tris-HCl (pH=8,0). 

3.6.9. Tainpão de corrida TEB (l0x) 

Trizma base pH,8.0 

Ácido bórico (H3BO3) 

EDTA 0,5M (pH 8,0) 

H2O 

54,0g 

27,5 g 

20ml 

500ml 

A solução foi autoclavada e guardada à temperatura ambiente. No 

momento do uso, foi diluída (1 :10) com água Milli Q. 

3.6.10.Tampão de Extração de DNA 

SDS 

EDTA 

Tris-HCl (pH 8,0) 

1% 

25 mM 

200mM 



NaCl 200mM 

O tampão foi preparado momentos antes do uso. 

3.6.11.Tampão Tris-EDTA (TE) 

Tris-HCl (pH=8,0) 1 O mM 

EDTA (pH=8,0) 0,1 mM 
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3.6.12. Extração de DNA (RAEDER & BRODA, 1985), modificado: 

O fungo foi crescido em meio completo liquido (item 3.4.3) em 

placas de petri sem agitação a 28ºC por quatro dias. O micélio foi coletado por 

filtração à vácuo, lavado com água destilada e macerado, na presença de 

nitrogênio líquido, até a obtenção de um pó fino. A cada grama de micélio foram 

acrescentados 4 m1 de tampão de extração pré-aquecido (item 3.6.10). Após a 

homogenização incubou-se por 15 min. a 65-70ºC. Um volume de clorofane (item 

3.6.1) foi acrescentado e após misturar suavemente as fases, procedeu-se a 

centrifugação a 10000 g por 15 min. Foi coletada a fase aquosa a qual foi 

acrescentado um volume de clorofil (item 3.6.2) e a solução foi novamente 

centrifugada. Após coletar a fase aquosa, foi adicionado RNase (item 3.5.10) na 

proporção de 7 µ1/ml. Incubou-se em banho maria a 3 7ºC por 1 h. Adicionou-se 1 

volume de clorofil e agitou-se. Centrifugou-se por cerca de 15 min. a 10.000 g. À 

fase aquosa foram adicionados vagarosamente dois volumes de etanol P .A. 

resfriado a -20ºC (para a melhor precipitação do DNA o mesmo foi deixado nesta 

temperatura por aproximadamente 12 horas). A solução foi centrifugada a 10.000 
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g por 1 min., o sobrenadante foi desprezado, o precipitado lavado com álcool 70% 

e os tubos invertidos para a secagem do DNA ( a 3 7ºC por 1 h ou à temperatura 

ambiente até estar seco). Após a secagem, o DNA foi ressuspendido 

cuidadosamente em 200 µ1 de tampão TE (item 3.6.11). 

3.6.13. Quantificação do DNA 

O DNA foi quantificado por espectrofotometria 

(Spectrofotometer Hitachi U-3300). Foram realizadas leituras nos comprimentos 

de onda de 260 nm e 280 nm, onde a leitura à 260 nm multiplicada por 50 e 

multiplicada pelo fator de diluição fornece a concentração do DNA em µglml. A 

relação entre as leituras à 260 nm e 280 nm (OD260/OD280) provê uma estimativa 

da pureza do ácido nucléico. Segundo MANIA TIS et al (1989), preparações puras 

de DNA e RNA possuem OD260/OD28o entre 1,8 e 2,0. Se existe contaminação 

com proteína ou fenol, a relação será menor do que estes valores. 

A integridade do DNA foi verificada correndo-se o DNA em gel 

de agarose 0,8% (item 3.6.4). Após a corrida o gel foi corado com brometo de 

etídio (3-7µglml) e observado em transluminador de luz ultravioleta. 

3.6.14. Amplificação do DNA (PCR) 

A amplificação do DNA foi realizada em termociclador Perkin

Elmer-Cetus, sendo cada reação submetida a 40 ciclos após desnaturação inicial a 

92ºC de 4 min. Cada ciclo consistiu de 1 min. a 92ºC, 1 min. e 30 seg. a 3 7ºC e 2 

min a 72ºC. Os ciclos foram seguidos de uma extensão final de 3-min. a 72ºC. 
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Os produtos de amplificação foram separados por eletroforese (3 

V/cm). em gel de agarose 1,4% (item 3 .6.4) e posteriormente corados por 30 

minutos com brometo de etídio (item 3.5.11). Por ser este um agente intercalante, 

o DNA pode ser evidenciado e fotografado sob luz UV em transiluminador. O

DNA do fago lambda clivado com Hind li, foi utilizado como marcador de peso 

molecular. 

3.6.15. Análise de Polimorfismo 

A análise da variabilidade genética foi feita segundo os princípios 

adotados em taxonomia numérica. Utilizou-se o coeficiente Jaccard, que permite 

calcular similaridades com base em variáveis binárias (O para ausência e 1 para 

presença de banda). As bandas foram consideradas como variáveis enquanto as 

linhagens como unidades. A matriz binária de dados serviu para o cálculo do 

coeficiente, segundo a fórmula J=M/P, onde M é o número de concordâncias 

positivas, e P o número total de variáveis, menos concordâncias negativas 

(SNEATH & SOKAL, 1973). 

Desta forma, o coeficiente J leva em conta apenas as 

discordâncias e as concordâncias positivas, relativas à presença e à ausência de 

bandas, desconsiderando as concordâncias negativas. Quanto maior a semelhança 

entre duas linhagens, maior é o valor do coeficiente de similaridade e menor é a 

distância genética entre elas. A matriz das similaridades serviu como base para a 

técnica de agrupamento utilizando-se o método UPGMA (Unweighted Pair-Group 

Method with Arithmetical Average ), que é um modelo de · agrupamento 
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hierárquico, que permite a construção de dendrogramas (SNEATH & SOKAL, 

1973 ). Matrizes e dendrogramas foram elaborados com auxílio do programa 

NTSYS-PC (ROHLF, 1988). 

3. 7. Transformação genética

3.7.1. MGSO4-l,2M 

Ao MGSO4-l ,2M, adicionou-se Na2HPO4, l0mM. acertou-se o 

pH à 5,8 com H3PO4 (diluído 1/10). Filtrou-se com filtro milipore de 0,20µm 

3.7.2. MS 

MOPS-Sorbital 

sorbitol 

MOPS 

pH 6,3 

0,6M 

0,6M 

l0mM 

Ajustou-se o pH com Na OH e autoclavou-se 

Sorbitol 

MOPS 

3.7.3. TMS 

l M  

l0 M 

Ajustou-se o pH a 6,3 com NaOH e autoclavou-se 



3.7.4. TMSC 

Ao TMS adicionou-se CaC12 à concentração final de 40mM 

3.7.5. TRIS-EDTA CaCh 

TRIS l 0mM

EDTA l mM 

CaC}z 40mM 

Ajustou-se o pH à 7 ,5 e autoclavou-se 

3.7.6. PEG 60% 
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À solução MS adicionou-se PEG 4000 Koch Light à 

concentração final de 60%, e filtrou-se em um filtro milipore de 0,45µm. 

3.7.7. Soluções usadas na transferência de DNA para a membrana 

de nylon. 

3.7.7.1. Solução de depurinação (BCI 0,25N) 

Adicionou-se 20ml de HCl fumegante (12,5N/ 38%) a 980 m1 de água destilada. 

3. 7. 7.2.Solução de denaturação



NaOH 

NaCl 

NaCl 

Tris 

EDTA 

0,5 M 

1,5M 

3.7.7.3. Solução de neutralização 

1,5M 

0,5M 

lmM 
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3. 7.8. Soluções de Tratamento de Membranas para Hibridização ln

Situ. 

NaOH 

ssc 

Tris HCl pH 7 ,5 

ssc 

3.7.8.1. Solução 1. 

0,5 M 

5X 

3. 7 .8.2. Solução 2

0,5 M 

lOX 



3.7.9. Solução de ffibridização 

Denhardt 1 00X 

SSC 20X 

SDS 10% 

Água destilada 

10ml 

60ml 

10ml 

120ml 

Dividiu-se em alíquotas de cerca de 33ml e conservou-se a menos 20ºC 

3.7.10. Soluções de lavagem 

3.7.10.1. Solução 1 

§C 2X 

SDS 0,1% 

3.7.10.2. Solução 2 

SSC 0,2X 

SDS 0,1% 

3.7.11. Soluções de deshibridização 

3.7.11.1. Solução 1 

NaOH 0,4M 
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3.7.11.2. Solução 2 

ssc 

SDS 

Tris HCl (pH 7 ,5) 

0,lM 

0,1 % 

0,2M 

3.7.12. Tampão de Extração de DNA 

EDTA 

SDS 

Acertou-se o pH para 8,5 

3.7.13. Tampão TE 

50mM 

0,2% 

Tris HCl l0mM 

EDTA, pH 8,0 lmM 

3. 7.14. Tampão Tris-Acetato [TAE (50 X)] 

Tris base 

ácido acético glacial 

EDTA 0,5 M (PH8,0) 

242g 

57,1 ml 

100 ml 

Completou-se até 1 litro com água destilada 
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3.7.15. Géis de agarose (p/v) 

Componentes Concentração final (%) 

0,8g 0,8 

Agarose 

1,0 1,0 

Tampão TAE lX 100ml 

3. 7.16. Obtenção de mutantes (nia-)

Repicou-se colônias de F. moniliforme em placas de BDA 

contendo 1,5% de clorato de potássio (KC1O3). Inicialmente as colônias 

apresentaram um crescimento bastante reduzido, mas após cerca de 7-1 O dias 

setores vigorosos ( de crescimento rápido) ocorreram. Esses foram transferidos 

para um meio mínimo (MM). As colônias que tiveram um crescimento rarefeito, 

sem micélio aéreo, foram consideradas mutantes para a utilização do nitrato. A 

classificação desses mutantes foi baseada em testes de crescimento em MM 

contendo diferentes fontes de nitrogênio segundo a Tabela 3 .2. 
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3.7.17. Meios seletivos utilizados na obtenção e identificação dos 

mutantes nia· 

3. 7.17.1. Meio Basal

S ac arose 3 0g 

KH2PO4 lg 

MgSO4. 7H2O 0,5g 

KCI 0,5g 

agar 15g 

Solução d e  Elem entos Tr a ço 0,2ml 

água ( completou-se até) 11 

ácido cítrico 

ZnSO4.7H2O 

Fe (NH4)2( SO4)z.6H2O 

CuSO4.5 H2O 

MnSO4. H2O 

H3BO4 

NaMoÜ4.2 H2O 

3.7.17.1.1. Solução de Elementos Traço 

5g 

5g 

lg 

0,25g 

0,05g 

0,05g 

0,05g 

água ( completou-se até) 95ml 

NaNO3

M eio Basal 

3.7.17.2. Meio Mínimo (=Meio Nitrato) 

2g 

11 



Batata 

Dextrose 

Ágar 

3. 7.17.3. Meio BDA+Clorato de Potássio
250g 

20g 

15g 

Clorato de Potássio 15g 

Água Destilada 11 
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Cortou-se a batata em pedaços de cerca de 1 cm2
, e deixou-se ferver em água 

destilada por cerca de 1 hora, filtrou-se e à água adicionou-se os demais 

componentes e completou-se a l litro. O pH foi corrigido para 6,6. 

3.7.17.4. Meio nitrito 

NaNO2 0,5g 

Meio Basal 11 

3.7.17.5. Meio Hipoxantina 

Hipoxantina 0,2g 

Meio Basal 11 

3.7.17.6. Meio Amônio 

Tartarato de amônio 1 g 

Meio basal 

Ácido úrico 

11 

3.7.17.7. Meio Ácido úrico 
0,2g 
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Meio basal 11 

3.7.18. Obtenção de protoplastos 

Inoculou-se em 10ml de Meio Batata-Dextrose (BDA) 

complementado com extrato de levedura (1 %) e caseína hidrolisada (1 %), esporos 

em uma quantidade determinada. Incubou-se por cerca de 1 7h à 26ºC em agitação 

suave (150 rpm). Centrifugou-se por 10 min. em tubo de 50 ml a 3000 g, 

suspendeu-se o precipitado em 10 ml de estabilizador (MGSO4 1,2M. pH 5,8). 

Repetiu-se a centrifugação. Ressuspendeu-se o precipitado em 1 O ml de MGSO4

1,2M/ Na2HPO4 10 mM, pH 5,8. Adicionou-se glucanex na razão de 500 mg/10 

ml de estabilizador. Incubou-se cerca de 2h à 2h30 em agitação suave (150 rpm). 

Após a digestão, os protoplastos foram purificados: Transferiu-se a solução de 

protoplastos para um tubo corex contendo 1 O ml de MS (MOPS 1 O mM/Sorbitol 

0,6M, pH6,3), os protoplastos foram adicionados delicadamente na borda do tubo 

evitando-se ao máximo a mistura das soluções. Centrifugou-se por dez minutos à 

3000 g. Recuperou-se a banda leitosa da interface com a ajuda de uma pipeta 

Pasteur com a ponta dobrada. Logo após esta, procedeu-se a uma segunda 

purificação, onde colocou-se essa banda leitosa delicadamente sobre uma solução 

de sacarose 30% em um tubo de 50 ml respeitando-se a proporção de 1 :7, 

respectivamente. Centrifugou-se a 3000 g por 1 O minutos. Transferiu-se toda a 

primeira fase para um novo tubo. Adicionou-se 5 ml de estabilizador TMS 

(Sorbitol IM, MOPS 10 mM, pH 6,3) e centrifugou-se por 5 minutos à 3000 g, 

lavou-se mais duas vezes, ressuspendendo-se em um volume final 200 µl de 

TMSC (TMS + CaCh 40 mM). Estimou-se o número de protoplastos após uma 

diluição de 1/100 em TMSC. 
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3.7.19. Transformação genética 

Repartiu-se os protoplastos em tubos Eppendorf à razão de 100 

µ1/tubo, com cerca de 4.107 protoplastos. Deixou-se 20 minutos no gelo. 

Adicionou-se 5 µg de plasmídeo em 60 µl de Tris-EDT A CaC12• Misturou-se os 

protoplastos e o DNA. Deixou-se 20 minutos no gelo. Adicionou-se 160 µl de 

PEG 60%. Misturou-se suavemente. Deixou-se 15 minutos à temperatura 

ambiente. Ajustou-se 1ml de TMSC. Centrifugou-se à 6000 g por 5 minutos. 

Retirou-se todo o PEG. Ressuspendeu-se o precipitado com 200 µl de TMSC. 

Repartiu-se os protoplastos em top ágar Oxoid ( 0,4%) e semeou-se em placas 

contendo MM+ sacarose 20% + ágar Oxoid 1,25%. Quando a marca de seleção 

foi a hygromicina, após 17h de incubação adicionou-se um TOP contendo 2000 

µg de hygromicina. Se a linhagem a transformar com a marca de seleção 

hygromicina era nia-, também adicionou-se uma fonte de nitrogênio. 
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3.7.20. Plasmídios utilizados 

Figura 3.1 Representação esquemática dos plasmídios utilizados nos 

experimentos de transformação genética 

Plasmídio pNOM 102 (7,2 Kb) 

gus 

gpd NCoI 

pIEH2/plAH2 

DNA ORF A/E DNA coRJ/SphI 

pcB1004 

Plasmídio pnH24 

nia (4 Kb) 

Pll • Ndel ::Fot3 

Impala 160 

Promotor niaD 

uia D 
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Figura 3 .1. Representação esquemática dos plasnúdios utilizados nos 

experimentos de transformação genética (continuação) 

1,6 Kb 

EcoRI 

Plasnúdio pnE24 

4,0 Kb /nia 

2,7 Kb/ PUC 19 
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3.7.21. Cotransformação genética 

Distribuiu-se os protoplastos em tubos Eppendorf à razão de 100 

µ1/tubo, com cerca de 4.107 protoplastos. Deixou-se 20 minutos no gelo. 

Adicionou-se quantidades equimolares ( 5 µg) dos plasmídios em 60 µl de Tris

EDT A CaCh. Misturou-se os protoplastos e o DNA. Deixou-se 20 minutos no 

gelo. Adicionou-se 160 µl de PEG 60%. Misturou-se suavemente. Deixou-se 15 

minutos à temperatura ambiente. Ajustou-se 1ml de TMSC. Centrifugou-se à 

6000 g por 5 minutos. Retirou-se todo o PEG. Ressuspendeu-se o precipitado com 

200 µl de TMSC. Distribuiu-se os protoplastos em top ágar Oxoid ( 0,4%) e 

semeou-se em placas contendo MM + sacarose 20% + ágar Oxoid 1,25%. 

3.7.22. Extração de DNA (mini-prep) 

Frascos Roux contendo 100 m1 de meio líquido (item 3.4.7) 

foram inoculados com cerca de 107 esporos. Após 72-96 horas de crescimento, o 

micélio foi coletado por filtração, lavado com água destilada esterilizada e 

liofilizado. O micélio foi mecânicamente reduzido a pó, em um eppendorf, com o 

emprego de pinça milipore. O pó foi suspenso em tampão (item 3.7.12) e 

acrescentado proteinase K ( l 0mg/ml) na razão de 10µ1/ ml tampão. Após 

incubações sucessivas de 30 min /37ºC e 15 min /70ºC acrescentou-se 1 /10 do 

volume de acetato de potássio 5M e incubado 30 min. no gelo. O sobrenadante foi 

coletado por centrifugação a 12000 g por 15 min, e tratado três vezes com um 

volume de fenol-clorofórmio-álcool isoamílico (48-48-4) saturado com 1 M de 

Tris, pH 8,0. Após isso o sobrenadante foi misturado com clorofórmio-álcool 

isoamílico (48-4) e centrifugado a 12000g por 5 min. Ao sobrenadante foi 
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acrescentado ½ volume de acetato de amônio 7 ,5 M e deixado 15 min. no gelo. 

Centrifugou-se a 12000 g por 15 min a 4 ºC, o sobrenadante misturado com um 

volume de isopropanol e centrifugado a 12000g por 15 min. O precipitado (DNA) 

foi ressuspendido em tampão TE (item 3. 7. 13), acrescentado 2 vol. de álcool 

etílico, centrifugado, seco em centrifuga a vácuo e ressuspendido em 200 µ1 de 

TE. 

3.7.23. Digestão Enzimática do DNA 

Em um tubo eppendorf de 1 ,5 ml, adicionou-se 100 µl de uma 

minipreparação de DNA (item 3.7.22 ), cerca de l0µg de DNA. Adicionou-se 

20µ1 de Tampão da Enzima l0X, 5µ1 de RNase (item 3.5.10 ), 10 µl de Enzima 

EcoRI na concentração de 10 u/µl (usa-se 10 unidades de enzima por µg de DNA) 

e 65µ1 de água Milliq esterilizada. Incubou-se por 3h a 37ºC. Após esse período 

fez-se um minigel para verificar a digestão. Estando o DNA bem digerido, 

adicionou-se à reação de digestão ½ vol. ( 100µ1) de acetato de amônio 7,5M e 

precipitou-se o DNA com dois volumes de etanol. Deixou-se a -80 ºC durante 1 O 

min., centrifugou-se em uma centrifuga refrigerada, desprezou-se o sobrenadante 

e secou-se o precipitado (DNA) em uma centrifuga a vácuo. Ressuspendeu-se em 

20µ1 de TE, adicionou-se 2µ1 de tampão de corrida e carregou-se um gel de 

agarose com todo o volume (22µ1). 
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3.7.24. Hibridizações 

3. 7.25. Hibridização " Southern blotting"

O DNA digerido com EcoRl foi separado em gel de agarose 

0,8%. A transferência do DNA do gel para a membrana de nylon (Hybond N, 

Amersham UK.) foi feita usando-se um sistema de transferência a vácuo (LKB 

2016 VACUGENE BROMMA VACUUM BLOTTING UNIT). A transferência 

foi feita seguindo-se o protocolo a seguir: 

- 2 X 4 minutos sob uma solução de depurinação (item 3.7.7.1);

- 20 minutos em uma solução de desnaturação (item 3.7.7.2);

- 5 minutos em uma solução de neutralização (item 3.7.7.3)

- 30 minutos em uma solução de SSC 20X (item 3.5.5)

-secagem da membrana e fixação do DNA na luz ultravioleta durante 5 minutos.

Após essas etapas a membrana foi então pré-hibridizada em 

solução de hibridização pré-aquecida (item 3.7.9) durante pelo menos duas horas, 

a 65ºC em forno de hibridização. Após esse período adicionou-se a sonda 

marcada com 
32P e deixou-se sob agitação leve durante cerca de 12-18 h. Após o 

período de hibridização a membrana foi lavada diversas vezes. Foram feitas 3 

lavagens de 30 minutos cada com a solução de lavagem 1 (item 3.7.10.1.) e uma 

lavagem final de 30 minutos com a solução de lavagem 2 (item 3.7.10.2). A 

membranas foi deixada secar sobre papel filtro à temperatura ambiente, envolta 

em plástico e colocada em cassete em contato com filme de raio-x. Foi deixada 

sob exposição a -80ºC durante período determinado pela intensidade de 

radioatividade da sonda (12-18 horas até 7 dias). O filme foi então revelado. 



93 

3. 7.26. Hibridização ln Situ

Micélios de transformantes foram inoculados em membranas 

Amersham milimetradas ( as membranas estavam em placas de meio seletivo 

contendo hygromicina B na concentração final de 18,2µg/ml) e incubados a 26ºC 

por 24 h. Após esse período as membranas foram coletadas e tratadas com a 

solução 1 ( item 3.7.8.1) por 30 minutos e, com a solução 2 (item 3.7.8.2) por 

mais 30 minutos, ambas sob agitação. As membranas foram secas a 3 7ºC e 

fixadas com luz ultravioleta. As membranas foram então pré-hibridizadas em 

solução de hibridização pré-aquecida (item 3.7.9) durante pelo menos duas horas, 

a 65ºC em forno de hibridização. Após esse período adicionou-se a sonda 

marcada com 32P e deixou-se sob agitação leve durante cerca de 12-18 h. Após o 

período de hibridização a membrana foi lavada diversas vezes. Foram feitas 3 

lavagens de 30 minutos cada com a solução de lavagem 1 (item 3.7.10.1.) e uma 

lavagem final de 30 minutos com a solução de lavagem 2 (item 3.7.10.2). As 

membranas foram deixadas secar sobre papel filtro à temperatura ambiente, 

envoltas em plástico e colocadas em cassetes em contato com filmes de raio-x. 

Foram deixadas sob exposição a -80ºC durante período determinado pela 

intensidade de radioatividade da sonda (12-18 horas até 7 dias). O filme foi então 

revelado. 
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3. 7.27.Preparo das sondas

O DNA foi marcado radioativamente por "randoni priming" com 

o kit T7 Quick Prime da Pharmacie Biotech. Inicialmente desnaturou-se o DNA

(50 a 100 ng, em um volume total de 10µ1) 5 minutos à 95ºC, em seguida

centrifugou-se com um pulso r,"\�o e manteve-se no gelo. Efetuou-se a reação 

enzimática adicionando-se aos lo� de DNA, 27 µl de água Mili-Q, 10µ1 de 

tampão de reação (dATP, dTTP, dGTP e sais), lµl de enzima polimerase T7 

(misturando-se bem com a micropipeta), 2µ1 de dCTP marcado (colocando-se no 

fundo sem tocar na borda do tubo Eppendorf e não misturando com a micropipeta 

para evitar contaminação da mesma). Misturou-se em vórtex brevemente, 

centrifugou-se com um pulso rápido e incubou-se a 3 7ºC por 45 min. a 1 hora. A 

reação foi parada e o DNA precipitado adicionando-se ao tubo 5 µl de EDTA 

0,2M, 50µ1 de Acetato de Amônio 7 ,5M, 20 µl de "carrier DNA" (DNA de 

esperma de salmão) e 300µ1 de etanol 100%. Misturou-se em um vórtex e 

centrifugou-se em seguida por 5 minutos. Separou-se o precipitado (DNA 

marcado) do sobrenadante e comparou-se as atividades com o auxílio de um 

contador geiser: quando o precipitado continha de 50 a 70% da radiação em 

relação ao sobrenadante a sonda estava boa para uso. 

3.7.28. Deshibridização 

As membranas foram reutilizadas em experimentos de 

hibridização com diferentes sondas, facilitando dessa forma a análise molecular 

dos transformantes (GUS, Nia, IMPALA/ HYGRO). Essas foram inicialmente 

incubadas à 45ºC por 30 minutos com a solução de deshibridização 1 (item 
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3.7.1 1.1 ). Após esse período substituiu-se a solução 1 pela solução 2 (item 

3.7.11.2) incubando-se por mais 30 minutos à 45ºC. A membrana foi deixada a 

secar à temperatura ambiente sobre papel filtro, checada por radioatividade com 

um contador geiser, embrulhada em plástico e guardada a -20ºC até o momento 

do uso. 

3.7.29. PCR 

O PCR foi realizado segundo Saiki et ai (1988) em um 

Termociclador Biomed 60 (Braun), usando-se 100 ng de DNA total genômico e 1 

unidade de Taq Polymerase, em um volume final de 100µ1. Foram realizados 30 

ciclos de reação, sendo cada ciclo de 1 min 30 seg a 95ºC, 1 min a 60ºC, 1 min 

30 seg a 72ºC; havendo um ciclo final de 15 min a 72ºC. Um décimo da reação 

de amplificação foi separada em gel de agarose 1 % e corado com brometo de 

etídio. 

3. 7 .30. Análise Qualitativa da expressão do gene da beta

glucuronidase nos transformantes. 

Amostras de cerca de lcm2 de micélio de colônias jovens foram 

colocadas em poços de placa Elisa contendo 90µ1 de MM mais 10µ1 MUG (item 

3.7.30.1) por poço. A placa Elisa foi colocada sob incubação a 37ºC no escuro e, 

após duas horas e meia, analisada sob transluminador (UV). 
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3.7.30.1. MUG (lOmM) 

MUG 

Tampão fosfato pH 7,0 (item 3.7.33.2) 

35, 23mg 

10ml 

3.7.31. Análise _histoquímica da atividade GUS 

3.7.32. Esterilização (RODRIGUES, 1996) modificado, inoculação e 
cultivo das sementes de milho 

As sementes foram lavadas em água corrente e escovadas, em 

seguida, foram colocadas em Tween 80 0,1 % e mantidas sob agitação durante 30 

minutos com uma troca da solução após 15 minutos. Terminada essa lavagem, as 

sementes foram levadas para câmara de fluxo laminar e esterilizadas. A 

esterilização foi realizada imergindo-se as sementes em álcool 70% durante um 

minuto, hipoclorito de sódio 3 % durante vinte e cinco minutos e álcool 70% 

durante 30 segundos. Após a esterilização as sementes foram lavadas em água 

destilada estéril e transferidas para placas esterilizadas contendo algodão 

embebido em água (ambos esterilizados). As sementes foram incubadas em estufa 

a 26ºC durante trinta e duas horas. As sementes em início de germinação foram 

assepticamente imersas em uma solução de esporos na concentração de 1,6 X 107

esporos/mi e imediatamente transferidas para frascos contendo meio MS (item 

3.7.32.1). As sementes foram incubadas em câmara de incubação a 26ºC com 

fotoperíodo de treze horas com luz e 11 horas no escuro. Após dez dias de 

incubação, as raízes das plantas foram retiradas, lavadas, coradas e visualizadas 

segundo o item 3. 7.3 3. 
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3.7.32.1. Meio MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962). 

NH�O3 1650 mg 

KNO3 1900 mg 

CaCb.2H2O 440mg 

MgSO4.7H2O 370mg 

KH2PÜ4 170mg 

FeSO4.7H2O 27,8 mg 

Na2EDTA 37,3 mg 

MnSO4.4H2O 22,3 mg 

ZnSO4.7H20 0,6mg 

H3BÜ3 6,2mg 

KI 0,83 mg 

Na2Moü4.2H2O 0,25 mg 

CuSO4.5H2O 0,025 mg 

CocL2.6H2O 0,025 mg 

mio-Inositol 100mg 

Ac. Nicotínico 0,5 mg 

Piridoxina 0,5 mg 

Tiamina 0,1 mg 

Glicina 2,0 mg 

Sacarose 30.000,0 mg 

Água destilada esterilizada 1000 ml 
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Acertou-se o pH para 5,8 com NaOH e HCI 0,lN. O meio foi solidificado 

adicionando-se 1,5 gil de Phytagel (sigma ). Autoclavou-se a 120ºC por 15 

minutos. Distribuiu-se em frascos (1 O ml por frasco). 

3.7.33. Coloração para a atividade GUS 

As raízes foram lavadas em água destilada esterilizada e 

transferidas para tubos de 50 ml contendo a solução de coloração (item 3.7.33.1) 

e incubadas a 3 7ºC no escuro durante cerca de doze horas. Após esse período 

foram fixadas durante cerca de cinco horas em tampão cacodilato 0,lM (item 

3.7.33.3). As raízes foram então lavadas e então visualizadas e fotografadas em 

microscópio ótico. Algumas raízes ainda foram clarificadas em hipoclorito de 

sódio 2,5% por trinta minutos. 

EDTA 

Triton X-100 

SDS 

X-gluc

3.7.33.1. Solução de coloração para GUS (WILSON et aL, 

1995), modificado. 

lmM 

0,1% 

0,1% 

l 00µg/ml

Essa solução foi feita em tampão fosfato (item 3.7.33.2) para um volume final de 

10 ml, sendo que o X-gluc foi preparado adicionando-se 1mg em 1ml tampão 

fosfato pH 7,0 (tendo sido adicionada uma gota de formamida para dissolver o X

gluc). 
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3.7.33.2. Tampão fosfato pH 7,0 

Misturou-se 40 ml da solução l(item 3.7.33.2.1) em 60 ml da 

solução 2 (item 3.7.33.2.2), acertou-se o pH para 7,0 e autoclavou-se. 

3.7.33.2.1. Solução 1 

9,08g 

11 

3. 7 .33.2.2. Solução 2

23,88g 

11 

3. 7 .33.3. Tampão cacodilato 0,1 M

Foi preparado a partir de uma solução estoque de 0,2M: 

Solução estoque 0,2M 

Cacodilato de sódio 

Água destilada q.s.p. 

42,8g 

1000,0ml 

O cacodilato de sódio foi dissolvido em 900,0ml de água 

destilada, o pH foi ajustado para 7,2 com lN HCl e o volume foi completado para 

1000,0ml com água destilada. Esta solução foi mantida a 4ºC. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Isolamento

O número de sementes que apresentaram fungos endofíticos em 

relação ao total de sementes ensaiadas, proporciona o cálculo da percentagem de 

colonização de sementes. Esse valor foi computado para cada linhagem de milho 

em separado. Com base nos números totais de sementes infectadas e ensaiadas, 

calculou-se as percentagens de colonização total para cada população de milho 

em separado e para cada local. Esses resultados estão sumarizados nas tabelas 4.1 

e4.2. 

Tabela 4.1. Percentagens de colonização das linhagens de milho por fungos 

endofiticos em cada local. (%) 

Linhagens de milho 

06-06-3A

06-08-lA

06-03-5B

05-17-lA

05-0l-4B

05-05-2A

Areão 

32 

74 

35 

65 

50 

60 

Local 

Caterpillar 

15 

32 

35 

25 

20 

10 
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Tabela 4.2. Percentagens de colonização das populações de milho por fungos 

endofiticos (% ). 

Populações de milho 

BR 106 

BR 105 

Total geral 

Areão 

48 

58 

54 

Local 

Caterpillar 

29 

18 

23 

Esses resultados de isolamento (tabelas 4.1 e 4.2; figura 4.1) 

contrastam com os obtidos por FISHER et ai. (1990). Eles observaram uma 

percentagem de colonização de sementes de milho de somente 7% quando as 

sementes eram prontamente ensaiadas após sua retirada da espiga; 6% quando as 

sementes retiradas das espigas eram deixadas secando por oito semanas e, 68% 

quando as sementes ensaiadas eram aquelas estocadas para o plantio. Nos três 

casos não foi isolada qualquer linhagem de F. moniliforme. Isolados do gênero 

Fusarium spp. só vieram a ocorrer nas sementes usadas no plantio 

Do • total de fungos isolados de cada linhagem, após a 

identificação dos mesmos, verificou-se o gênero de fungo que apresentava uma 

maior ocorrência. Esse gênero (Fusarium sp.) teve a sua percentagem de 

ocorrência calculada em relação ao total de fungos isolados. Os outros dois 

gêneros de fungos que apareceram foram: Penicillium sp. e Acremonium sp. Estes 

dois, a título de simplificação, na apresentação dos dados, foram agrupados como 

"outros". 



Local 1 

BR106 

com 
fungos sem 

fungos 

Local 2 

BR106 

com 
fungos 

sem 
fungos 

BR105 

sem 
com �fungos

fungos 

BR105 

com 
fungos 

sem 
fungos 
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Figura 4.1. Colonização das populações de milho por fungos endofíticos nos 
dois locais: Areão (local 1) e Caterpillar (local 2) 

Esses resultados são semelhantes ao observado por SILVA et al. 

(1992). Esses autores, trabalhando com sementes de milho e plantas inteiras com 

52 dias de idade, da variedade Piranão, provenientes de dois distritos da periferia 

de Piracicaba, isolaram diversos fungos endofíticos. Dentre os mesmos, aqueles 

de maior incidência foram o Fusarium spp., Penicillium spp., Rhyzopus spp., 

Syncephalastrum spp. e Aspergillus spp. 

As percentagens de fungos endofíticos encontrados nos dois 

locais estão apresentadas nas tabelas 4.3 e 4.4. Os dados dessas tabelas foram 

utilizados para a plotagem dos gráficos mostrados nas figuras 4.2 e 4.3, 
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repectivamente. A tabela 4.5 apresenta a percentagem de fungos encontrados por 

local de isolamento. 

Tabela 4.3. Percentagem de fungos endofiticos por linhagens de milho 
encontrados no local 1 (Areão ). 

Linhagens de milho Percentagem de fungos (%) 

Fusarium Outros 

06-06-3A 100 o 

06-08-lA 86 14 

06-03-5B 57 43 

05-17-lA 54 46 

05-0l-4B 80 20 

05-05-2A o 100 

Tabela 4.4. Percentagem de fungos endofiticos por linhagens de milho 
encontrados no local 2 (Caterpillar). 

Linhagens de milho' · Percentagem de fungos (%) 

Fusarium Outros 

06-06-3A 33 67 

06-08-lA 100 o 

06-03-SB 29 71 

05-17-lA 100 o 

05-0l-4B 75 25 

05-05-2A o 100 
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Quando analisa-se os dados contidos nas tabelas 4.3 e 4.4, 

observa-se que tanto no local 1 quanto no local 2, a linhagem de milho 05-05-2A 

não estava infectada por isolados do gênero Fusarium. Esse resultado, embora 

negativo no que concerne à presença de F. moniliforme, é positivo quando visto 

sob o prisma da interação endófito-planta. A nível de espécie, esse resultado 

reforça a hipótese de que o genótipo da planta hospedeira "seleciona" a sua 

micoflora. Essa especificidade do endófito em relação ao hospedeiro, ao nível de 

gênero ou família, foi destacada por diversos autores (CLAY, 1986; STONE, 

1986; PETRINI, 1986). 

:,l1 o 
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1 □ Outros ■ Fusarium j 
06-03-58 C&17-1A C&01-4B C&C&2A 

Linhagens de milho 

Figura 4.2. Relação entre as linhagens de milho e a freqüência dos fungos 
isolados na região de Areão. 
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Figura 4.3. Relação entre as linhagens de milho e a freqüência dos fungos 

isolados na região de Caterpillar. 

Tabela 4.5. Percentagem de fungos endofíticos em sementes de milho por 

local de isolamento. 

Locais 

Areão 

Caterpillar 

Percentagem de fungos (%) 

Fusarium 

60 

63 

Outros 

40 

37 
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Areão 

outros 

Fusarium 

Caterpillar 

Figura 4.4. Distribuição de fungos endofíticos em sementes de milho nos 

dois locais. 

Como pode ser observado pela tabela 4.5 e figura 4.4, a 

freqüência com que o gênero Fusarium ocorreu, manteve-se praticamente a 

mesma nos dois locais de isolamento ( em torno de 60% ), embora as percentagens 

de colonização nos locais 1 e 2 tenham sido bastante diferentes (54 e 23% 

respectivamente). Isso indicaria uma influência do ambiente em relação à infecção 

das plantas (percentagem de colonização). Contudo, as características dos locais 

de plantio não devem afetar o "equilíbrio" na distribuição dessas populações de 
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fungos (Fusarium e outros) nas plantas. Deve haver uma grande especificidade de 

F. moniliforme em relação ao milho, sendo o endófito de maior freqüência.

Esses dados são semelhantes aos obtidos por SOUZA (1996). 

Esse pesquisador, trabalhando com as mesmas linhagens de milho, cultivadas em 

experimentos idênticos, nos mesmos locais (Areão e Caterpillar), verificou uma 

diferença entre os dois locais em relação ao número de bactérias endofíticas 

presentes nos mesmos. SOUZA (1996), considerou que dentre os fatores que 

poderiam estar influenciando essa diferença, destacariam-se alguns fatores 

ambientais, tais como diferenças climáticas referentes a macroclima e 

microclimas; assim como variações edáficas, além dos fatores genotípicos dos 

hospedeiros e endófitos. O autor assinala que o fato das duas áreas experimentais 

situarem-se na mesma região, distando entre si por um raio de aproximadamente 

1 O Km.2
, descartaria a possibilidade de grandes variações climáticas influenciando 

os resultados. O mesmo não ocorrendo com relação aos fatores edáficos, visto que 

os tipos de solos das duas áreas experimentais são diferentes. 

Os resultados aqui apresentados (tabela 4.2), corroboram em 

parte a hipótese aventada por SOUZA (1996) de que as diferenças entre locais 

seriam devidas principalmente à influência de fatores ambientais na associação 

endófito-hospedeiro, neste caso possivelmente devido à diferença no tipo de solo 

dos dois locais. Ainda segundo esse autor, a associação endófito-hospedeiro 

poderia estar sendo influenciada em sua especificidade, por um ou mais fatores 

ambientais, os quais influenciariam fatores genéticos no hospedeiro e 

consequentemente na interação deste com o endófito. Os dados apresentados na 

tabela 4.5 não ratificam essa última assertiva. Pelo contrário, indicam que não há 

uma influência dos locais, do ambiente, na especificidade dos fungos em relação à
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planta. Em razão de terem sido mantidas as proporções de Fusarium dentro do 

conjunto de endófitos de milho. Ou seJa, o ambiente influenciou 

quantitativamente as linhagens de fungo, mas não qualitativamente ( a distribuição 

dos gêneros no conjunto de endófitos ). De qualquer forma, esse é um tópico que 

demanda mais estudos para a sua melhor compreensão. 

SIEBER et al. (1988), demonstraram que as populações de 

fungos endofíticos são significativamente influenciadas pelas diferentes condições 

climáticas dos ambientes onde se encontram os hospedeiros. Em ordem de 

importância, influenciariam a população de fungos, quantitativamente e 

qualitativamente, em ordem decrescente: órgãos da planta, ambiente, período 

vegetativo e por último a cultivar. 

Os resultados de isolamento das linhagens de milho (tabelas 4.1 a 

4.5), mostram uma colonização sistemática de milho por F. moniliforme. 

Conforme KEDERA et al. (1994), a recuperação consistente de F. moniliforme de 

tecidos sugere que ele coloniza as plantas sistematicamente e deve ser 

considerado um endófito. Ainda segundo esses pesquisadores, quando linhagens 

de F. moniliforme foram usadas para infestar sementes, uma alta proporção dos 

isolados recuperados das plantas maduras (plantas resultantes dessas sementes) 

foram idênticas às linhagens usadas para inoculá-las. KEDERA et al. (1994), 

consideraram que esse fato indicaria que o fungo (F. moniliforme) é sistêmico em 

milho e, as sementes são uma importante fonte de inóculo. Essas seriam duas 

características importantes de uma associação endofítica. Esses autores ainda 

destacam que, de todas as plantas ensaiadas, incluindo-se os controles não 

inoculados, eles recuperaram outras linhagens de F. moniliforme. O fato desse 
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autores terem encontrado linhagens "exógenas" nas sementes ( diferentes daquelas 

por eles inoculadas), indicaria a ocorrência de outras formas de infecção. 

Dentro desse contexto, AMOAH et ai. (1996), relataram a 

existência de três caminhos principais pelos quais o milho poderia vir a ser 

infectado sob condições de campo. A principal fonte de infecção do milho por 

Fusarium seria por meio de sementes infectadas. Se a plântula não é morta, o 

caule deve então ser subseqüentemente infectado sistematicamente. O milho 

também pode ser infectado por esporos trazidos pelo vento alocando-se entre a 

bainha da folha e o colmo, onde os esporos germinariam e penetrariam no caule. 

O caule, a · espiga e subseqüentemente a semente, também devem se tomar 

infectadas sistematicamente. A infecção também deve ser realizada por meio de 

conídios trazidos pelo vento, germinando sobre e crescendo sob as sedas do 

milho, vindo a infectar a espiga. 

Atualmente, alguns autores vêm discutindo a questão sobre a 

possibilidade dos fungos do gênero Fusarium, serem endófitos, patogênicos, ou 

patogênicos latentes. LESLIE et ai. (1990), relataram que Fusarium spp. são 

associados com plantas cultivadas sintomáticas e assintomáticas. Sendo a 

colonização sistêmica mesmo em plantas assintomáticas. Para esses autores, essa 

associação tomaria difícil discernir se o fungo seria um agente causal de doença, 

um invasor secundário ou um endófito. Em vista disso, quando se analisa essa 

questão, deve-se observar antes de mais nada a forma com que os isolados foram 

obtidos (o tipo de esterilização superficial dos tecidos da planta), a condição da 

planta (se era assintomática), as características das linhagens de fungos 

endofíticos (variabilidade, produção de toxinas e etc.) e, por último, a relação 

dessas linhagens com as plantas e com outros microrganismos que venham 

constituir a micoflora da planta. 
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dessas linhagens com as plantas e com outros microrganismos que venham 

constituir a micoflora da planta. 

Em relação a essa questão, deve-se destacar que o isolamento das 

linhagens de F. moniliforme, nesta tese, foram feitas após uma esterilização da 

superfície das sementes (item 3.2). As condições de esterilização haviam sido 

previamente utilizadas por SILVA et ai. (1992) para o isolamento de fungos 

endofíticos de milho, e por FISHER et ai. (1992). 

FISHER et ai. (1992), isolaram bactérias e fungos endofíticos de 

plantas de milho assintomáticas coletadas no campo. Para tanto, eles realizaram 

uma esterilização da superfície de folhas, caule e sementes de milho pela imersão 

sequencial em etanol 75% por 1 min., hipoclorito de sódio (3-5%) por 3 min e 

etanol 75% por 0,5 min. Esses autores consideraram que os isolados de Fusarium 

sp. das sementes e de outros tecidos de milho, seriam avirulentos ou 

hipovirulentos ou virulentos mas em uma fase latente, com os fatores de 

patogenicidade sendo "imobilizados" por alterações fisiológicas exógenas ou 

endógenas ou ecológicas. 

SCHULZ et ai. (1993 ), verificaram a eficácia dos métodos de 

esterilização da superfície dos tecidos das plantas. Dentre vários métodos, o 

tratamento com etanol 96% por trinta segundos, hipoclorito de sódio 3,8% por 

cinco minutos, etanol 96% por trinta segundos e lavagens em água esterilizada, 

bastante semelhante ao utilizado no presente trabalho, foi considerado eficaz para 

o isolamento de fungos endofíticos.
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SCHULZ et ai. (1993), isolaram como fungos endofíticos, das 

doze plantas analisadas, gêneros de fungos considerados como parasitas e como 

saprófagos. Além disso, dos quatorze gêneros encontrados, incluía-se o gênero 

Fusarium. Segundo esses autores, o isolamento de um largo número de gêneros 

potencialmente patogênicos para as plantas, daria suporte à hipótese de que os 

endófitos são patógenos latentes. Isso não excluindo a possibilidade dos endófitos 

viverem comensalmente ou mutualísticamente com seus hospedeiros em algum 

estágio dos seus ciclos de vida. 

Em relação a outras características que poderiam reforçar a 

condição endofítica das linhagens de F. moniliforme obtidas, após esterilização da 

superfície das sementes de milho assintomático, SOUZA & AZEVEDO (1995) e 

SOUZA (1996), utilizando, dentre outros fungos endofíticos, a linhagem 

endofítica 38 (tabela 4.6) de F. moniliforme isolada neste trabalho, verificaram 

que não houve produção de compostos tóxicos pelos fungos endofíticos capazes_ 

de afetar ou inibir o crescimento de bactérias endofíticas de milho selecionadas ao 

acaso e ensaiadas in vitro. SOUZA (1996) considerou que esses resultados 

endossam a possível ocorrência destes microrganismos como endófitos 

simultâneos de plantas de milho. Esse autor ainda destaca que seriam de grande 

valia investigações abordando o referido tema, atinente à especificidade e 

estabelecimento desse fenômeno; funções regulatórias dos microrganismos 

endofíticos na planta; e sobre o controle das interações microrganismos-planta 

durante a fase endofítica (não patogênica). 
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Quanto a esse aspecto, RODRIGUES (1996) estudou o efeito de 

uma linhagem endofítica isolada no presente trabalho (linhagem 38 1
, tabela 4.6), 

que corresponde à mesma utilizada no trabalho de SOUZA (1996), na capacidade 

fotossintética de milho. A caracterização das plantas quanto ao potencial 

fotossintético foi feita por meio da comparação de vários parâmetros fisiológicos 

e metabólicos, entre plantas axênicas e inoculadas com o endofítico, submetidas a 

diferentes intensidades de luz. Essa pesquisadora observou que existem diferenças 

na capacidade fotossintética, em função do aumento da intensidade de luz, entre 

plantas axênicas e inoculadas, sendo que as primeiras apresentaram uma maior 

taxa fotossintética. Também foi observado que a taxa de respiração das plantas 

inoculadas foi maior do que no material controle e axênico. Esses resultados 

condizem com o observado por MAYER (1989) de que a fotossíntese de plantas 

infectadas é freqüentemente reduzida pela infecção de fungos, possivelmente 

causada pela interferência nos sistemas de transporte de elétrons. Ao mesmo 

tempo, a respiração, ou a assimilação de oxigênio, geralmente aumenteriam. 

RODRIGUES (1996), sugenu que o menor conteúdo de 

carboidratos totais presentes nas plantas inoculadas, pode estar associado ao 

elevado consumo dos mesmos (carboidratos) no processo respiratório e, 

consequentemente, diminuição da taxa f otossintética nessas plantas. A autora 

ainda acrescenta que as alterações no processo de fotossíntese e/ou respiração das 

plantas inoculadas poderiam ser provocadas pelo metabolismo do próprio fungo, 

que poderia estar absorvendo produtos fotoassimilados e produzindo toxinas. 

Contudo, os efeitos negativos observados nas plantas inoculadas poderiam estar 

1 Embora a autora não cite a identificação da linhagem, foi exatamente a linhagem 3 8 que lhe foi 
cedida para a realização de seus experimentos. 
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associadas à fase de desenvolvimento da planta. Dessa forma, com o crescimento 

da planta, os efeitos do fungo poderiam ser revertidos. 

Um outro aspecto relevante apresentado por RODRIGUES 

(1996), foi o de que as plantas inoculadas pelo fungo endofítico resistiram bem ao 

processo de inoculação e evidenciaram ainda o caráter assintomático dessas 

infecções, o que ratificaria a condição endofítica desse isolado. 

Os fungos isolados segundo o item 3 .2, foram identificados com 

o auxílio da Profa .. Dra. Elza A. Luna A. de Lima da Universidade Federal de

Pernambuco. Os isolados do gênero Fusarium foram classificados como F.

moniliforme. A classificação dos isolados de F. moniliforme foi confirmada como 

F. moniliforme w. Gams pela Profa. Debora Maria Massa Lima, também do

Departamento de Micologia da U .F .Pe. Do total de 54 isolados de F. moniliforme 

de sementes de milho, 12 isolados do local l(Areão) e 9 isolados do local 2 

(Caterpillar) foram utilizados nos experimentos de RAPD, a identificação dos 

mesmos está sumarizada na Tabela 4.6. 



Tabela 4.6. Isolados de F. moniliforme de sementes de 

diferentes genótipos, coletadas de dois locais diferentes, 

referidos códigos utilizados nos experimentos de RAPD. 

Código Isolado Linhagens de Local de 
RAPO milho coleta 

Ll 2 06-06-3A Areão 
L2 6 06-06-3A · Areão
L3 9 06-08-lA Areão
IA 16 06-08-lA Areão
L5 21 06-03-5B Areão
L6 24 06-03-5B Areão
L7 25 05-17-lA Areão
L8 29 05-17-lA Areão
L9 31 05-17-lA Areão
LlO 35 05-01-4B Areão
Ll l 38 05-0l-4B Areão
L12 39 05-01-4B Areão
L13 91 06-06-3A Caterpillar 
L14 94 06-08-lA Caterpillar 
Ll 5 95 06-08-lA Caterpillar 
L16 100 05-17-lA Caterpillar 
L17 101 05-17-lA Caterpillar 
L18 103 05-01-4B Caterpillar 
L19 105 05-01-4B Caterpillar 
L20 111 06-03-5B Caterpillar 
L21 117 06-03-5B Caterpillar 

4.2. Análise de variabilidade genética via RAPD 
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milho de 

com seus 

4.2.1. Padronização da técnica e seleção de 

oligonucleotídeos iniciadores 

Segundo WILLIAMS et al. (1993) as principais variáveis a serem 

ensaiadas, são concentrações altas de DNA e magnésio que podem ocasionar 
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perda de bandas, enquanto concentrações baixas ongmam bandas não 

reproduzíveis. 

Assim, inicialmente procedeu-se à otimização da técnica de 

RAPD para os isolados endofíticos de F. moniliforme. Dessa forma, procedeu-se 

à determinação da melhor concentração de Mg ++ para a reação de amplificação, 

sendo que os perfis mantiveram-se inalterados nas concentrações de 3,0, 4,0 e 5,0 

mM. A concentração utilizada foi a de 3, O mM. 

Avaliou-se ainda o efeito da concentração de DNA genômico na 

reação, dentro do espectro de 20- l 50ng. A concentração adotada foi a de 

60ng/reação. O padrão de bandas de RAPD não foi marcadamente afetado por 

diferenças na concentração do DNA molde na faixa avaliada (Figura 4.5). O 

mesmo foi observado por BENTLEY et ai (1994), que analisaram esse efeito em 

uma faixa de 2,5 a 500ng DNA/reação na fase de otimização da técnica de RAPD 

para F. oxysporum f.sp. cubense. 
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1 2 3 4 5 6 

Figura 4.5. Padrão de bandas obtido no ensaio para ajuste da concentração 
de DNA do isolado L3 com o oligo OPX07. As concentrações utilizadas foram 
(em ng): 2) 30; 3) 60; 4) 90; 5) 120 e 6) 150. 1) marcador de peso molecular 

(DNA À clivado com Hind III). 

A reação de amplificação foi feita para um volume final de 25µ1. 

A concentração e os componentes utilizados na reação estão listados na tabela 

4.7. Foram avaliados cerca de 20 oligonucleotídeos de seqüência aleatória da 

Operon Technologies (Kit X), sendo que desses, 10 foram utilizados para a 

análise de amplificação do DNA (PCR). A seqüência e conteúdo de bases CG dos 

oligonucleotídeos estão na tabela 4.8. 
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Tabela 4. 7. Componentes da reação de amplificação do DNA de F. 

moniliforme. 

Componentes Estoque Estoque do Volume na Concentração 

comercial laboratório reação (µl) final na reação 

Água MilliQ - - 9,7 qsp. 

autoclavada 

Tampão Pharmacia Pharmacia 2,5 IX 

l0X l0X 

dNTP Pharmacia 2,5mM 2,0 200µM 

20mM 

Oligonucleotí- Operon 4,0 µM 2,5 400nM 

deos Technologies 

cerca de l 4µg, 

liofilizado 

Mg++ SigmaMgC12 7,5mM 5,0 1 5(l) 
' 

Taq. CENBIOTEC CENBIOTEC 0,3 1,5 U 

Polimerase 5.000 U/ml 5.000 U/ml 

DNAmolde - 20 ng/µl <2) 3 60ng 

( 1) A concentração final na reação de íons Mg ++ foi de 3, O mM (parte fornecida pelo tampão Pharmacia e
parte acrescentada a partir da solução de MgCh 7,5 mM).
(2) A concentração dos DNAs das diferentes linhagens de F. moniliforme, em estoque, variaram de 89 a
1627 ng/µ1. Diluições foram realizadas para 20 ng/µl (sub-estoque).



118 

Tabela 4.8 Seqüência de nucleotídios ( 5'➔3') e conteúdo de bases CG dos 

sete oligonucleotídeos utilizados. 

Oligonucleotídeos Seqüência 5' ➔ 3' P.M. Conteúdo CG 

OPX0I CTGGCACGA 3044 70 

OPX02 TTCCGCCACC 2915 70 

OPX06 ACGCCAGAGG 3053 70 

OPX07 GAGCGAGGCT 3084 70 

OPX09 GGTCTGGTTG 3081 60 

OPX 12 TCGCCAGCCA 296 4 70 

OPX 14 ACAGGTCCTG 3059 60 

OPX 15 CAGACAAGCC 2997 70 

OPX 17 GACACGGACC 3013 70 

OPX 18 GACTAGGTGG 3099 60 

4.2.2. Polimorfismo por RAPO 

· Vinte e uma linhagens de F. moniliforme, isoladas de duas

populações. de milho (Tabela 4.6 ) foram usadas nos estudos de variabilidade 

genética avaliada por marcadores moleculares (RAPD). 

Os 1 O oligonucleotídeos utilizados produziram um total de 16 8 

bandas (tabela 4.9), ocorrendo uma média de 17 bandas por oligonucleotídeo. 

Cerca de 46% dos locos detectados pelo oligonucleotídeo OPX7 mostraram 

polimorfismos de bandas. Os demais oligonucleotídeos OPXl, OPX2, OPX6, 

OPX9, OPX12, OPX14, OPX15, OPXI 7 e OPX18 apresentaram cerca 25, 7 3; 
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59, 42; 52; 78, 83, 53 e 63% de marcadores polimórficos, respectivamente. A 

maioria dos marcadores utilizados na análise de RAPD (isto é, as bandas que 

puderam ser visualisadas claramente nas fotos dos géis de agarose) variaram de 

1,15 a 3,82 Kb em média. A figura 4.6 apresenta o perfil eletroforético obtido 

com o oligonucleotídeo OPX7. 

Em todos os experimentos de amplificação realizados no decorrer 

deste trabalho, para cada oligonucleotídeo ensaiado, realizou-se uma reação 

controle contendo todos os componentes da reação de amplificação exceto o DNA 

molde (branco). Na grande maioria dos ensaios não houve qualquer amplificação 

no branco, tendo ocorrido contudo amplificações em muito poucas reações 

controle. Nestes casos, as bandas produzidas no branco eram de número bastante 

reduzido e não correspondiam às bandas produzidas nas reações com os DNAs 

molde. Um resultado semelhante também foi observado por BENTLEY et ai 

(1994). Esse autores encontraram com freqüência um padrão de bandas nesses 

controles negativos. Esses padrões de bandas eram diferentes daqueles produzidos 

pela amplificação de qualquer DNA de fungo (Fusarium sp.) e foram chamados 

de "Artefatos Independentes do Molde" ("TIAs"). Nenhuma contaminação havia 

sido detectada em qualquer dos componentes da reação e o padrão de bandas do 

branco não foi reproduzível quando realizadas outras amplificações com os 

mesmos componentes da reação. 
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Tabela 4.9. Número total de locos detectados e de locos polimórficos gerados 
pelos oligonucleotídeos, nos 21 isolados de F. moniliforme. 

Nº de locos 

Oligonucleotídeos Total Polimórficos 

OPXl 8 2 

OPX2 15 11 

OPX6 22 13 

OPX7 22 10 

OPX9 12 5 

OPX12 21 11 

OPX14 23 18 

OPX15 18 15 

OPX17 19 10 

OPX18 8 5 

TOTAL 168 100 
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_ __ 2,03Kb 

Figura 4.6. Padrões de RAPDs obtidos com o oligonucleotídeo OPX7 usando 
os DNAs de 21 linhagens de Fusarium como molde. 1. marcador de peso 
molecular À Hind III; 2. marcador de peso molecular "ladder"; 3 a 23: Ll a 
L21, respectivamente; 24. marcador de peso molecular "ladder". 

A análise dos perfis de RAPD de todos os oligonucleotídeos em 

conjunto permitiu a construção da matriz de similaridade (Figura 4. 7) segundo o 

coeficiente de Jaccard. O método de UPGMA gerou o fonograma apresentado na 

figura 4.8. A análise fonética subdividiu os isolados de F. moniliforme em dois 

grupos principais com cerca de 77% de similaridade entre eles. Cada um desses 

grupos engloba as linhagens isoladas de sementes coletadas de um local diferente. 

O grupo um é constituído por linhagens isoladas da Fazenda Areão enquanto o 

segundo grupo é formado por linhagens isoladas da Caterpillar. Foi possível 

portanto associar os padrões de RAPD dos isolados endofíticos de F. moniliforme 

ao local de isolamento. 
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Ll l. 000 
L2 0.890 1,000 
L3 0.873 0.860 UOO 
L4 0.867 0.829 0.891 1.000 
LS 0.839 0.801 O.BJS 0,829 LOOO 
L6 0.863 0.863 O.B59 0.840 0.864 1,000 
1,1 o.789 o.814 o.783 o.m o.800 o.825 1;000 
L9 0.856 0.844 .D.839 0.808 O. 793 0,855 0.857 LOOO 
LlO 0.848 0.874 0,818 0;788 0.797 0.834 0.8490,906 1.000 
Lll 0.737 0.760 0.719 0.703 0.733 0;770 0,757 0,787 0.755 l.000 
t12 0.815 o.m 0.185 0.151 0.16s 0.826 o:m o.856 o.823 o.8691.000 
L13 O. 779 O. 732 O. 736 O. 732 0;740 0:765 O. 752' O. 74? O. 727 O. 724 O, 779 1,000: 
Ll4 o.m o.m o.m o.779 o.764 0.788 0;80U:80S o.191 0.758 o.789 o.8?9 i:ooo 
LlS 0.824 0.765 0.747 0.765 0.762 0.775 0,799 D.792 0.796 0.757 0.788 00851 0.914 1:0D0 .. 
Ll6 0.795 D.760 0.753 0.737 0.757 0.781 0,793 0.787 0.767 0.763 0,807 O.HS 0.894 o:m 1.000. 
t11 0.818 o.m. o.7'4 o.m o.1ss Oi7BO o.aou.m 0.801 o.m o.1a1 o.m 0,901 o.m 0,942 1.000
L18 0,760 0.714 0.718 0,713 0.709 0:747 o.�69 D.m 0.743 0.706 0.748 0,875 0.899 0.857 0.8510.8771.000
L19 o.en o.m o.745 o.m o.m o.m o.m o.m o.m D.755 o.1s1 o.eJ1 0.900 o.927 0.920 U3.4 o.m 1.ooo
uo o.819 0.783 o.m o.m o.m o.m o:m o.mo.ais o.m. 0.771 o.m u21 0.901 o.874 o,914 o.m o.906 1.ooo
L21 0.192 o.m 0.,50 0.145 o.m 0>161 o.m o.796 o.788 0.131 o.1ao o.ss6 o.920 o.906 o.m o:m o.s9o 0,90s 0.913 1.ooo
LB o.m o.m o.783 o.753 o.m o.m o.867 o.831 o.836 o.m 0.814 o.m o.m 

_0.162 o.1s1 o.755 o.745 o.m 0,781 o.m Moo

Figura 4.7. Matriz de similaridade obtida a partir do coeficiente de Jaccard, 
para os isolados de F. moniliforme isolados de sementes de milho. 
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1 

Loca.1·1 

Locàl2 

Figura 4.8. Fenograma gerado a partir da metodologia "UPGMA 
algoritmo" para agrupar os 21 isolados de F. moniliforme. Os valores 
indicados acima referem-se aos coeficientes de similaridade e à direita, os 
códigos dos isolados de Fusarium . 

. O primeiro grupo é subdividido em dois sub-grupos ao túvel de 

cerca de 78% de similaridade. O primeiro sub-grupo, ao túvel de 81 % de 

similaridade é subdividido em outros dois grupos, cada um deles contendo 

linhagens isoladas de sementes de uma população de milho: o primeiro deles é 

formado por todos os isolados da população BRl 06 do local 1 e o segundo é 

constituído por parte dos isolados da população BR105. A outra parte desses 

isolados está agrupada no segundo grupo, ao túvel 78% de similaridade. Pode-se, 

dessa forma, associar o agrupamento gerado por RAPD à origem genotípica da 

linhagem hospedeira (população BRl 06 ou BRl 05). Exceto pelos isolados L9 e 
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Ll0, todos os demais isolados do local 1 estão sub-agrupados segundo a linhagem 

das sementes hospedeiras, havendo portanto para o local 1, uma certa associação 

dos isolados por linhagens de sementes e população de milho, constituindo-se, 

portanto, em uma associação ao nível intra (linhagens de milho) e 

interpopulacional (populações de milho BRl 06 e BRl 05). 

Para o local 2, houve um subagrupamento das linhagens (por 

hospedeiro) porém, bastante discreta. Somente os isolados L20, L21 e L16 , LI 7 

foram subagrupados, ao nível de 91 e 93% de similaridade respectivamente, de 

acordo com os genótipos das sementes hospedeiras. 

A separação de isolados de F. moniliforme em grupos discretos 

relacionados aos hospedeiros também foi observada por AMOAH et ai. (1995) 

por meio de RAPDs. Esses autores sugeriram, baseados nos marcadores RAPD, 

uma sub-estruturação de uma população de F. moniliforme de milho em 

subgrupos tecido-relacionados (sementes e talo). 

AMOAH et ai (1996) com o objetivo de investigarem o fato por 

eles destacado no trabalho anterior (AMO AH et ai., 1995) de que os isolados de 

milho de sementes e talo podem ser distinguidos por análises de RAPD, 

analisaram um grande número de isolados recuperados de sementes e caule de 

milho. Embora as análises de RAPD não tenham mostrado um agrupamento 

discreto de isolados em relação à origem (tecido), ocorreu uma tendência na 

formação de grupos nos quais isolados recuperados de um mesmo tipo de tecido 

pareceram ser mais fortemente relacionados. 



125 

AMOAH et ai. (1996), consideram que ainda não existe uma 

explicação inequívoca da variação dentro do grupo A de F. moniliforme (isolados 

de milho) no que parece ser um grupo relacionado à semente e um grupo 

relacionado ao caule. Os resultados dos estudos reportados pelos autores dão 

evidência de variação dentro desse grupo, mostrando a tendência dos isolados 

obtidos do mesmo tipo de tecido agruparem juntos, indicando um forte 

relacionamento entre eles. 

A análise da variabilidade dos isolados endofíticos de F. 

moniliforme, via RAPD, mostra uma taxa de polimorfismo no genoma dessa 

espécie em tomo de 60%. Essa taxa reforça o conceito de que existe uma alta 

variabilidade genética natural em F. moniliforme. STRICKBERGER (1996) 

considera que, na maioria das espécies, cerca de 67 a 75% de todos os locos são 

polimórficos. Onde esse polimorfismo genético daria condições a muitas 

populações a confrontarem novos desafios ambientais com uma grande variedade 

de mutações, algumas das quais tendo vantagens preadaptativas. CORREL 

(1991 ), comentando sobre a existência de no mínimo 1 O loci vic controlando a 

compatibilidade vegetativa em F. moniliforme, considerou que, teóricamente, 

1.024 (i1º) grupos de compatibilidade vegetativa (VCGs) poderiam existir em 

uma população dessa espécie, considerando-se que somente dois alelos ocorram 

em cada locos vic. Essa variabilidade genética no gênero Fusarium tem sido 

corroborada por outros pesquisadores. 

GRAJAL-MARTÍN et ai. (1993), analisaram a ocorrência de 

variabilidade genética entre quatro raças de Fusarium oxysporum f. sp. Pisi por 

RAPD. Os .padrões de bandas gerados pela raça 2 por 14 oligonucleotídios foi 

uniforme em relação aos padrões gerados pelas raças 1, 5, e 6. Os isolados das 
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raças 1, 5 e 6 apresentaram uma variabilidade muito maior do que a apresentada 

pelos isolados da raça 2. Os autores detectaram um grande nível de variabilidade 

genética entre e dentro das raças de F. oxysporum pisi .. Os autores consideraram 

que as similaridades e diferenças nos padrões de bandas obtidos por RAPO 

poderiam ser uma ferramenta molecular útil em estudos evolucionários sobre as 

origens de diferentes raças. Dentro desse contexto, MIGHELI & CA V ALLARIN 

(1994), reportaram o uso de RAPDs para a determinação de ''formae specialis", 

raça e linhagens em F. oxysporum patogênico e antagonista. 

ASSIGBETSE et ai. (1994), utilizaram marcadores RAPO e 

testes de patogenicidade para avaliarem a diversidade genética entre 46 isolados 

de Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum originários de várias partes do mundo. 

Baseados nos testes de patogenicidade em quatro cultivares de algodão e espécies, 

os isolados foram diferenciados em três raças (A, 3 e 4 ), restritas à áreas 

geográficas definidas. A quantidade de variação genética foi avaliada por PCR 

com um conjunto de 11 oligonucleotídeos decâmeros randômicos. Todas as 

amplificações revelaram polimorfismos entre os isolados, e um total de 83 bandas 

foram consideradas para os 11 oligonucleotídeos testados. Os isolados foram 

agrupados em três grupos correspondentes às suas reações patológicas. 

OUELLET & SEIFER T (1993) observaram uma pequena 

diversidade genética em linhagens pertencentes ao gênero Fusarium. Esses 

autores caracterizaram linhagens de Fusarium graminearum usando RAPO e 

análises de restrição de fragmentos gerados por PCR. A maioria dos 

oligonucleotídeos do RAPO ou PCR produziram um ou dois padrões comuns, 

mas as linhagens puderam ser identificadas pelo perfil combinado desses padrões. 
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A análise de RAPD mostra que os isolados de F. moniliforme 

apresentam alta variabilidade genética. Aparentemente, existe uma associação 

entre essa variabilidade e o local de isolamento das linhagens. Os padrões de 

RAPD também propiciaram uma associação dos isolados ao nível de linhagens de 

sementes e populacional; sendo que nesses casos a mesma ocorreu de forma 

parcial. Isso mostra o grande potencial dessa técnica para se estudar as interações 

fungo-planta ao nível molecular. 

Fusarium tem sempre sido considerado um organismo altamente 

variável. Sendo que deve-se até mesmo dizer que Fusarium e variação são 

sinônimos. (TOUSSOUN, 1981). 

4.3. Estudos de transformação genética em F. moniliforme. 

4.3.1. Obtenção dos mutantes nia-

Mutantes nia- foram obtidos a partir de uma seleção positiva para 

a resistência ao clorato. Colônias selvagens tem o seu crescimento bastante 

restringido em meios contendo clorato enquanto que os mutantes que não utilizam 

o nitrato são resistentes ao clorato, cresecendo normalmente. Setores foram

obtidos segundo metodologia descrita no item 3.7.16. 

Diversos setores vigorosos foram isolados de repiques em placas 

contendo meio de cultura + 1,5% de clorato de potássio. Esses foram ensaiados e 

classificados segundo o item 3.7.16. Sete mutantes para a utilização do nitrato 
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foram inicialmente obtidos, sendo que aqueles com mutações no gene estrutural 

da nitrato redutase (mutantes nitl) foram selecionados para os experimentos de 

transformação com o gene da nitrato redutase de F. oxysporum (Tabela 4.1 O) 

Tabela 4.10. Mutantes nia- obtidos pela seleção positiva para resistência ao 
clorato. 

Designação do mutante Isolados do local 1 Tipo de mutação (item 
( código RAPO) 3.7.16) 

S51 Lll nit3 

S60 Ll nitl 

S61 Ll nitl 

S64 L7 nitM 

S66 L7 nitM 

S67 L7 nitM 

S68 L7 nitl 

4.3.2. Transformação Genética de F. moniliforme com o 

gene nia de F. oxysporum 

A primeira etapa para a transformação genética foi a otimização 

da técnica. Foi ensaiado o tempo de lise e a temperatura de crescimento na 

eficiência de protoplastização, tendo-se verificado que o tempo de lise ideal foi a 

2h30min à 26ºC, sob agitação de 150 rpm. 

Verificou-se ainda que parece haver a influência da quantidade 

do inóculo inicial na obtenção de protoplastos (Tabela 4.11.). 

LANGIN et al (1990), visando aumentar a eficiência de 

transformação genética do F. oxysporum baseado na complementação de 

linhagens nia- pelo gene da nitrato redutase de Aspergillus nidulans, também 
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avaliaram alguns parâmetros, tais como a origem e concentração dos protoplastos 

e a relação protoplasto/plasmídio. 

Tabela 4.11. Influência da quantidade de esporos do inóculo inicial na 

obtenção de protoplastos 

Quantidade de esporos 

em 10 ml de BDA 

2 X 10

lx 108

2 X 108 

Nº de protoplastos 

(x 107) 

1,6 

7,2 

2,8 

Eficiência 

1 

4,5 

1,8 

Segundo esses resultados, a concentração ideal foi a de 1 X 108

esporos /10 m1 BDA. 

Quanto à otimização da transformação, ensaiou-se três diferentes 

linhagens mutantes nia- (S60, S61 e S68 ), em um experimento de transformação 

utilizando-se o plasmídio pNH24. Os resultado obtidos estão na tabela 4.12. 

Tabela 4.12. Transformação genética com pNH24 utilizando-se 4 x 107

protoplastos de três diferentes linhagens .. 

Mutante 

S60 

S61 

S68 

Nº transf./µg DNA 

4 

7,24 

16,2 

Eficiência 

1 

1.81 

4,05 
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Esse experimento, em conjunto com outros ensaios envolvendo 

pelo menos dois desses mutantes, mostrou que a linhagem S68 apresenta uma 

melhor resposta à transformação genética. 

Foi ensaiada ainda a influência da quantidade de protoplastos na 

eficiência de transformação. Em um experimento em que foram transformados 

mutantes de dois isolados distintos (S61 e S68), com o plasmídio pnH24, com 

duas quantidades de protoplastos (2x107 e 4x107
), observou-se uma melhor 

condição para a transformação com 4x107 (tabela 4.13 ). 

Tabela 4.13. Nº de transformantes obtidos com pNH24 em um experimento 

em que ensaiou-se duas concentrações diferentes de protoplastos. 

Mutantes 

S61 

S68 

N
º 

T 

r 

a 

n 

s 

f. 

Concentração de Protoplastos 
2xl� 4xl� 

118 160 

120 295 

Observou-se ainda, mantidos os melhores parâmetros já 

determinados anteriormente, a relação da quantidade de plasmídios e protoplastos. 

Tendo sido verificado uma melhor eficiência de transformação quando da 

utilização de 5µg de plasmídio (tabela 4.14). Segundo LANGIN et al (1990), os 

dois principais fatores biológicos que afetam a eficiência de transformação 

constituem a concentração de DNA plasmidial (vetor) e a concentração de 

protoplastos. Eles determinaram como melhor condição para a transformação 
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genética de F. oxysporum, um tratamento de 2x107 protoplastos com 5 µg de 

plasmídio. 

Tabela 4.14. Nº de transformantes obtidos com a linhagem S68 em um 

experimento em que ensaiou-se duas concentrações diferentes de plasmídios. 

Cone. Plasmídio 

10 µg 

5 µg 

Nº de transformantes/ µg de DNA 

30 

48 

Em vista desses resultados, determinou-se como a melhor 

condição para a protoplastização: um inóculo inicial de 1 x 108 esporos crescidos 

a 26ºC com uma agitação de 150 rpm durante cerca de 17h; a transformação foi 

feita colocando-se 5µg de DNA em 4x1O7 protoplastos. O melhor mutante para o 

experimento foi o S68. 

Em todos os experimentos de transformação realizados, usou-se 

como controle um plasmídio sem o gene da nitrato redutase (pUC), ensaiando-se 

dessa forma a estabilidade das linhagens mutantes utilizadas. Não foram 

observadas colônias em meio de seleção (MM +estabilizador) na condição 

controle. 

Em um outro experimento de transformação genética usando-se o 

plasmídio pnH24 confirmou-se a linhagem S68 como o melhor recipiente para a 

introdução de um vetor-DNA (Tabela 4.15). Diferenças nas eficiências de 

transformação entre mutantes nia- de uma mesma espécie de fungo também foram 
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observadas por FURLANETO & PEBERDY (1993 ), que verificaram freqüências 

de 4 e 200 transformantes por µg de DNA em experimentos envolvendo o gene 

niaD com dois mutantes para a nitrato redutase de Aspergillus alliaceus. HYNES 

(1986) considera que as taxas de transformação são freqüentemente dependentes 

do vetor e da linhagem utilizados. 

Tabela 4.15. Nº de transformantes obtidos em um experimento utilizando-se 

duas linhagens diferentes. 

Linhagens 
S61 

S68 

Nº de transformantes / µg de DNA 
32 

59 

A transformação do mutante para a nitrato redutase com o 

plasmídio que contém o gene da nitrato redutase de F. oxysporum, teve uma 

eficiência de transformação que variou de cerca de 30 a 60 transformantes por µg 

de DNA, valor este bem superior ao observado · na literatura (1 a 2 

transformantes), quando utilizou-se o gene da nitrato redutase de Aspergillus 

niger (SÀNCHEZ-FERNÀNDEZ et ai, 1991 ). 

A menor eficiência de transformação obtida por SÀNCHEZ

FERNÀNDEZ et ai (1991), pode ser devida à origem do gene heterólogo 

utilizado (A. niger) e ao estabilizador osmótico (KCl). LANGIN et ai (1990) 

verificaram, em ensaios de transformação genética em F. oxysporum, que a 

freqüência de regeneração dos protoplastos haviam aumentado 2-3 vezes quando 

utilizou-se MgSO4, ao invés de KCl, como estabilizador osmótico. O gene 
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heterólogo utilizado no presente trabalho, diferentemente do utilizado por 

SÀNCHEZ-FERNÀNDEZ et ai (1991), é originário de F. oxysporum, fungo 

pertencente ao mesmo gênero de F. moniliforme. A provável maior similaridade 

dos genes para a nitrato redutase desses fungos em relação ao gene de A. niger 

deve ter tido uma relação direta com a quantidade de transformantes obtidos que 

expressaram esse gene corretamente. DIOLEZ et ai (1993), obtiveram um 

aumento expressivo no número de transformantes nia + quando empregaram um 

gene homólogo de F. oxysporum na transformação genética de mutantes nia-. No 

entanto, isso não pode ser considerado como uma regra geral. 

P ANACCIONE et ai. (1988), utilizando tanto um sistema de 

transformação genética homóloga (gene da J3-tubulina), quanto heteróloga (tub-2 

de N crassa ), não lograram eficiências de transformação superiores a 13 

transformantes/µg de DNA em C. graminicola. COOLEY et ai (1990), efetuando 

a transformação genética de Septoria nodorum com o gene homólogo de 

resistência ao benomil obtiveram uma eficiência de transformação de apenas 5 

transformantes/µg de DNA. 

Outros resultados semelhantes ao observado por SÀNCHEZ

FERNÀNDEZ et ai (1991 ), tem sido observados. RODRIGUES & YODER 

(1987), transformando o fungo G. cingulata com os genes amdS de A. nidulans e 

o gene hygB de E. coli, conseguiram uma eficiência de transformação

extremamente baixa de 0,2 transformantes/µg DNA. 

KELLY et ai (1994b), na transformação heteróloga de um 

mutante Z. arboricola para a nitrato redutase com o gene niaD de 

Cephalosporium acremonium, obtiveram uma freqüência de transformação que 
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variou de 0,3 a 8 transformantes por µg de DNA, com uma freqüência média de 3 

transformantes/µg DNA. Semelhantemente, MALARDIER et ai. (1989), 

conseguiram freqüências de transformação de até 10 transformantes/µg DNA em 

F. oxysporum utilizando o gene da nitrato redutase de A. nidulans. Enquanto que

DABOUSSI et ai. (1991), utilizando o gene regulatório nirA de A. nidulans, não 

conseguiram mais do que 1 transformante/µg DNA. 

Portanto, embora a eficiência de transformação genética de F. 

moniliforme com o gene da nitrato redutase de F. oxysporum, obtida nesta tese, 

não tenha sido superior a 100 transformantes/µg DNA, pode-se considerar que a 

mesma foi bastante satisfatória, já que se trata de uma transformação heteróloga, 

onde as eficiências normalmente são bastante reduzidas. 

4.3.2.1. Análise molecular dos transformantes 

A linhagem mutante S61 e dez transformantes com o plasmídio 

pNE24 foram selecionados para a análise molecular, objetivando-se verificar a 

integração do plasmídio no genoma dos mesmos. 

O DNA total genômico (5-10 µg de DNA ) foi digerido com 

EcoRI, que corta o plasmídio em dois pontos. Os fragmentos de DNA foram 

separados por eletroforese em um gel de agarose a 0,8%, transferidos para 

membranas Hybond N e hibridizados (item.3. 7 .25) com o plasmídio pNH24 

linearizado com EcoRI (Figura 4.9) e pUC (Figura 4.10), ambos marcados com 

32P. Os experimentos de hibridização foram realizados a 65ºC. O plasmídio

pNH24 foi utilizado como sonda ao invés do plasmídio pNE24, por apresentar 
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somente a seqüência responsável pelo gene além do pUC, enquanto o pNE24 

também apresenta duas regiões flanqueadoras constituídas por DNA genômico de 

F. oxysporum. Foi possível dessa forma, verificar somente a integração do gene

sem a necessidade de uma prévia purificação do mesmo para ser utilizado como 

sonda. 

A análise conjunta dos padrões de hibridização com as sondas 

pNH24/EcoRI e pUC, revelou que uma banda de cerca de 4,5Kb presente em 

todos os transformantes, inclusive na linhagem S61, deve corresponder ao gene da 

nitrato redutase de F. moniliforme, possuindo portanto uma homologia ao gene de 

F. oxysporum (nia). O padrão de hibridização do transformante T.N.l mostrou,

dentre outras bandas, uma banda de 2, 7 Kb que corresponde ao fragmento pUC 

do plasmídio pNE24 gerado pela clivagem do mesmo com· a enzima EcoRI, e uma 

banda de cerca de 7 Kb que corresponde ao outro fragmento do plasmídio 

contendo o gene nia. Essas duas bandas indicariam uma integração em tandem de 

várias cópias do plasmído pNE24. Esse padrão de integração também pode ser 

observado nos transformantes T.N.6, T.N.8 e T.N.10. Nos transformantes T.N.3, 

T.N.4 e T.N.5, observou-se que o fragmento de 2,7 Kb correspondente ao inserto 

pUC do plasmídio pNE24 não está presente, indicando uma integração dentro do 

pUC. Já o transformante T.N.2 apresenta um padrão de integração em tandem 

com rearranjo. O transformante TN7 mostrou um padrão de integração em cópia 

simples. 

MALARDIER et ai (1989), reportaram que transformantes 

obtidos em transformação mediada por PEG preferencialmente integra diversas 

cópias do plasmídio. Assim como observado no presente trabalho, padrões de 

integração em tandem de diversas cópias do plasmídio e sítios múltiplos de 



136 

integração também foram observados por MALARDIER et ai (1989), em 

experimento envolvendo o gene niaD de A. nidulans e o fungo F. oxysporum. 

DABOUSSI et ai (1989), em experimentos de transformação com o gene niaD em 

mutantes nia de diversas espécies de fungos, obtiveram padrões de integração em 

tandem com múltiplas cópias, diferentes sítios de integração e/ou rearranjos 

internos em cópias integradas. SÀNCHEZ-FERNÀNDES, et ai (1991), em 

experimentos de transformação de Gibberella fujikuori com o gene niaD de A. 

nidulans, observaram padrões de integração de cópia única e de duas cópias em 

diferentes sítios de integração. Diferentemente, DIOLEZ et ai (1993 ), observaram 

substituição gênica e recombinação homóloga em transformantes Nia + de F.

oxysporum. 
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Figura 4.9. Análise molecular dos transformantes de F. moniliforme obtidos 

com pNE24 e hibridizados com o plasmídio pNH24 linearizado com a EcoRI e 

marcado com 32P. 1, linhagem recipiente S61; de 2 a 12, transformante T.N.1, 

T.N.2, T.N.3, T.N.4, T.N.5, T.N.6, T.N.7, T.N.8, T.N.9, T.N.10, plasmídio 

pNH24 clivado com EcoRI. 
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Figura 4.10. Análise molecular dos transformantes de F. moniliforme obtidos 

com pNE24 e hibridizados com o plasmídio pUC marcado com 32P. 1, 

linhagem recipiente S61; de 2 a 12, transformante T.N.1, T.N.2, T.N.3, T.N.4, 

T.N.5, T.N.6, T.N.7, T.N.8, T.N.9, T.N.10, plasmídio pNH24 clivado com 

EcoRI. 
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4.3. 3. Cotransformação de F. moniliforme com os genes 

gusA de E. coli e nia de F. oxysporum 

No sistema Gus, foi realizada uma cotransformação com os 

plasmídios pNH24 e pNOM102. Na primeira seleção, que foi realizada em placas 

contendo MM, as colônias que se desenvolveram nesse meio foram aquelas que 

tiveram o gene da nitrato redutase integrado (plasmídio pNH24). Como controle 

negativo realizou-se uma transformação com pUC; o não a parecimento de 

colônias no meio seletivo (MM) confirmou a estabilidade do mutante S68. O 

controle positivo foi realizado utilizando-se o plasmídio pNH24. Para se 

determinar os transformantes Nia + que também tiveram o plasmídio pNOMl 02 

integrado na cotransformação, realizou-se uma avaliação qualitativa segundo o 

item 3.7.30. As colônias que possuíam atividade Gus emitiram fluorescência sob 

essa condição (Figura 4.11 ). Determinou-se assim a porcentagem de 

cotransformantes obtidos. Desses, 1 O foram selecionados para as _análises 

moleculares. A tabela 4.16 sumarisa as porcentagens de transformação e 

cotransformação. 



Figura 4.11. Seleção de cotransformantes GUS em transluminador (UV) 
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Tabela 4.16. Porcentagens de transformantes e cotransformantes Gus no 

experimento de cotransformação 

Plasmídios 

utilizados 

(pNE24 + 

pNOM102) 

(pNE24) 

(pUC) 

(controle) 

Percentagens 

Transformação Cotransformação 

75 t/µg DNA 57,2% 

37t/µgDNA o 

o o 

COUTEAUDIER et ai (1993), também utilizaram análises 

qualitativas para a seleção de transformantes GUS. Semelhantemente ao 

observado nesta tese, esses autores obtiveram uma freqüência de cotransformação 

superior a 50%. 

Em vista desses resultados, procedeu-se à purificação de alguns 

cotransformantes GUS em MM. A designação dos cotransformantes foi feita 

baseada na posição dos mesmos na placa Elisa, tendo sido estudados: A3, A4, A9, 

All, B4, B7, B9, C2, C3, C8, D7, El0, Fl, F2, F3, F5, G4, G12, Hl. Colônias 

purificadas desses cotransformantes foram novamente ensaiadas qualitativamente 

para a atividade GUS em placa Elisa (Figura 4.12), tendo-se confirmado a 

expressão do gene gusA de E. colinas linhagens All, B4, D7, Fl, F3, G4, Gl0, 
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C2, ,Hl , F5, El0, A3, A9, B9, C8, F2, B7. Nessas análises qualitativas utilizou-se 

como controle negativo a linhagem recipiente S68 e o cotransformante M-T5 

obtido por COUTEADIER et ai (1993), que apresenta uma elevada atividade 

GUS. 

A intensidade de fluorescência dos transformantes GUS, 

visualisada em placas Elisa com o substrato MUG, mostrou-se ser muito boa 

comparativamente com a linhagem obtida por COUTEADIER et ai (1993). Essa 

intensidade manteve-se mesmo após vários repiques ( quando são analisados 

inóculos de 4-7 dias). O mesmo resultado não foi obtido por BA YLEY et ai.

(1993) com a cotransformação de Phytophthora spp. utilizando-se os genes da P

glucuronidase e da resistência à higromicina B. Esses autores ao avaliarem a 

atividade GUS em zoosporos de Phytophthora spp, verificaram que a expressão 

desse gene ocorria, mas apresentava diferenças quanto à intensidade de coloração 

para a atividade GUS. Além disso, essa diferença não era eliminada com a 

transferência de setores ( que apresentavam a coloração) para meio seletivo. 
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Figura 4.12. Análise da expressão GUS de cotransformantes purificados em 
transluminador (UV) A 
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4.3.3.1. Análise molecular dos transformantes 

Para facilitar a correspondência dos cotransformantes com a 

visualização nas hibridizações, adotou-se novas denominações para os mesmos a 

título de discussão. A relação dos códigos aqui empregados (bem como no 

restante da tese) com as linhagens do estoque estão apresentadas na Tabela 4.17. 

A linhagem selvagem 25 (L 7 no código do RAPD) e dez 

cotransformantes com os plasmídios pNE24 e pNOMl 02 foram selecionados para 

a análise molecular; objetivando-se verificar a integração do plasmídio no genoma 

dos mesmos. 

O DNA total genômico (5-10 µg de DNA ) foi digerido com 

EcoRI, que cliva os plasmídios em um único ponto. Os fragmentos de DNA foram 

separados por eletroforese em um gel de agarose a 0,8%, transferidos para 

membranas Hybond N e hibridizados com o fragmento de 4,5 Kb Hindlll-EcoRI 

do pNOM102 contendo todo o constructo GUS (Figura 4.13), o plasmídio pNH24 

linearizado com EcoRI (Figura 4.14) e pUC marcados com 32P. Os experimentos 

de hibridização foram realizados a 65ºC. 
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Tabela 4.17. Linhagens utilizadas, sua designação na tese e seus códigos no 

estoque: 

Código-Tese Código-Estoque Característica 
TGl F5 Transformante GUS 
TG2 F3 Transformante GUS 
TG3 B4 Transformante GUS 
TG4 C2 Transformante GUS 
TG5 Fl Transformante GUS 
TG6 C8 Transformante GUS 
TG7 El0 Transformante GUS 
TG8 A3 Transformante GUS 
TG9 F2 Transformante GUS 
TGl0 B7 Transformante GUS 
TNl T.61.2 Transformante NIA 
TN2 T.61.9 Transformante NIA 
TN3 T.61.12 Transformante NIA 
TN4 T.61.16 Transformante NIA 
TN5 T.61.17 Transformante NIA 
TN6 T.61.18 Transformante NIA 
TN7 T.61.11 Transformante NIA 
TN8 T.61.13 Transformante NIA 
TN9 T.61.3 Transformante NIA 
TNl0 T.61.7 Transformante NIA 

COT.El 202 Transformante Impala 
REV.El 202REV Revertente Impala 
COT.E2 205 Transformante Impala 
REV.E2 205REV Revertente Impala 
COT.E3 238 Transformante Impala 

REV.E.3.1 238REVA Revertente Impala 
REV.E.3.3 238REVC Revertente Impala 
REV.E.3.4 238REVD Revertente Impala 
REV.E.3.5 238REVE Revertente Impala 
COT.Al 302 Transformante Impala 
REV.Al 302REV Revertente Impala 
COT.A2 303 Transformante Impala 
REV.A2 303REV Revertente Impala 
COT.A3 309 Transformante Impala 
REV.A3 309REV Revertente Impala 
COT.A4 318 Transformante Impala 
REV.A4 318REV Revertente Impala 
COT.A5 321 Transformante Impala 
REV.A5 321REV Revertente Impala 
COT.A6 324 Transformante Impala 
REV.A6 324REV Revertente Impala 
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Os padrões de hibridização visualizados na figura 4.13 nos 

mostram que todos os transformantes possuem seqüências homólogas ao 

pNOMl 02. O transformante TG 1 apresentou um fragmento que corresponde ao 

fragmento pNOM102 linearizado, esse padrão pode ser explicado como sendo 

uma integração de cópias repetidas, não modificadas, em tandem. Os 

transformantes TG2, TG3, TG4, TG5, TG6 e TG9 apresentam integração 

múltipla, enquanto o padrão do transformante TG7 constituído por duas bandas, 

nenhuma das quais sendo do tamanho do plasmídio, indicariam uma integração de 

uma cópia simples no cromossomo via uma recombinação dentro das seqüências 

da construção GUS ou a integração de duas cópias simples. O transformante 

TG 1 O apresenta um fragmento do mesmo tamanho do plasmídio original mais 

duas bandas, indicando uma integração de múltiplas cópias do plasmídio em 

tandem e integrações em outros sítios ou rearranjos. O padrão de hibridização do 

transformante TG8 deve ser devido a integração simples. O transformante TG5 

apresentou integração múltipla e em tandem. 

O padrão de hibridização com a sonda do gene da nitrato redutase 

(figura 4.14), mostra a ocorrência de integrações em diversos sítios. Deve ainda 

ser destacado o aparecimento de um fragmento de cerca de 5 Kb, presente em 

todos os transformantes, inclusive na linhagem selvagem 25 ( onde não houve 

hibridização com pUC), que deve corresponder· ao gene residente da nitrato 

redutase de F. moniliforme. 

Resultados semelhantes foram obtidos por COUATEAUDIER et

ai (1993 ). O padrão de hibridização dos transformantes GUS com a sonda 

constituída pelo fragmento de 4.4 Kb, gerado pela clivagem do plasmídio pNOM 

102 pelas enzimas HindIII e EcoRI, exibe integrações do plasmídio em cópia 
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única; integração em tandem de cópias do plasmídio, não modificadas e repetidas, 

em um mesmo sítio, com um ou dois fragmentos flanqueadores e integrações em 

diferentes sítios ou rearranjos. 

Resultados semelhantes foram obtidos em trabalhos envolvendo 

outros sistemas de transformação. DICKMAN & P ARTRIDGE (1989), 

analisaram molecularmente transformantes de F. moniliforme com o gene hygB e 

verificaram integrações em diferentes Zoei em alguns transformantes, 

possivelmente em mais de um sítio. Os autores também observaram integrações 

em tandem ou inserções em um sítio único com rearranjo das seqüências 

flanqueadoras cromossomais. Duplicação em tandem e inserção de cópia única 

também foram observados. RODRIGUES & YODER (1987), observaram 

integrações de cópias únicas e múltiplas de plasmídios contendo o gene amdS e 

hygB no fungo G. cingulata. 
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Figura 4.13. Análise molecular dos cotransformantes de F. moniliforme 

obtidos com pNE24 e pNOM102 hibridizados com o fragmento 4,5 Kb 

HindIII-EcoRI do pNOM102, contendo toda a construção GUS e marcado 

com 32
P. 1, linhagem selvagem L25; de 2 a 11, cotransformante TGl, TG2, 

TG3, TG4, TG5, TG6, TG7, TG8, TG9 e TGl0. 
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Figura 4.14. Análise molecular dos cotransformantes de F. moniliforme 

obtidos com pNE24 e pNOM102 hibridizados com o plasmídio pNH24 

linearizado com a enzima EcoRI e marcado com 32P. 1, linhagem selvagem 

L25; de 2 a 11, cotransformantes TGl, TG2, TG3, TG4, TGS, TG6, TG7, 

TG8, TG9 e TG10. 
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4.3.3.2. Localimção Histoquímica da atividade da J3-
glucuronidase nas raízes de milho infectadas 
com o transformante TG3. 

As hifas coradas com o X-Gluc (segundo o item 3.7.33) da 

linhagem transformada, foram claramente visíveis nos tecidos da raíz de milho. A 

observação do precipitado azul nos micélios de F. moniliforme na raiz de milho 

foi realizada com sucesso (Figuras 4.15 e 4.16), indicando estar o transformante 

expressando o gene normalmente na planta, com alta atividade gênica, mostrando 

dessa forma o grande potencial da utilização de fungos endofíticos como ''vetores 

vivos" para a transformação de plantas. 

A produção do precipitado azul se dá, segundo WILSON et ai 

(1995), em duas etapas: A primeira etapa sendo a hidrólise do substrato (X-Gluc) 

pela enzima GUS (produto do gene gusA de E. coli) e a segunda etapa sendo a 

dimerização oxidativa do indoxyl sem cor que é liberado após a clivagem do 

substrato pelo GUS. 

A visualização do precipitado azul indica a atividade da enzima 

GUS no micélio. O nível de produção da enzima, mais do que um indicador da 

biomassa, qualifica-se como uma expressão da atividade do fungo (GREEN & 

JENSEN, 1995). De acordo com fato, EPARVIER & ALABOUVETTE (1994) 

consideraram que um gene constitutivamente expressando GUS em F. oxysporum 

f.sp. Uni, reflete a atividade metabólica da linhagem. Como a atividade GUS

naturalmente presente em fungos e plantas é desprezível (JEFFERSON, 1988; 

LILJEROTH et ai., 1993 ), este sistema toma-se extremamente útil quando se 

deseja investigar a possibilidade da utilização futura de uma linhagem como 
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portadora de um gene agronômicamente importante para a transformação de 

plantas. 

O exame direto da localização do fungo por técnica histoquímica 

permitirá que se realizem estudos de competição, colonização de várias partes da 

planta pelo endófito, relação fungo-planta, bem como relação do fungo com 

outros componentes da comunidade de microrganismos que venham a ser 

albergados pela planta. 

GREEN & JENSEN (1995), em um experimento semelhante, 

promovendo a localização histoquímica da atividade GUS no micélio de 

transformantes de Trichoderma harzianum em raízes de pepino, observaram uma 

variação de quase nenhuma hifa corada em todos os sistemas da planta a até 

muitas colônias pequenas de micélio espalhadas randômicamente em diferentes 

regiões das raízes. Diferentemente do observado no presente trabalho, esses 

autores verificaram que as hifas estavam restritas a uma ou a poucas células 

vizinhas, associadas principalmente a diminutas lesões nas raízes. 

O exame das raízes de milho por meio da técnica histoquímica 

não evidenciou a presença de hifas nos tecidos vasculares da planta. Resultado 

semelhante foi obtido por GREEN & JENSEN (1995) com T. harzianumi em 

raízes de pepino. 

Quando se realiza ensaios envolvendo fungos transgênicos em 

plantas, uma questão a ser melhor investigada seria a de que o genoma do fungo 

permanece intacto ou não após passagem pela planta. Se existem modificações, a 

que nível elas ocorrem. LESLIE & DICKMAN (1991), baseados em experimentos 

realizados com transformantes de Gibberella fujikuori, cujo anamorfo é o F.
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moniliforme, inoculados em milho, apresentaram uma hipótese em que a 

passagem pela planta de alguma maneira altera o genoma do F. moniliforme. O 

que, segundo esses autores, estaria de acordo com a conclusão de DICKMAN & 

PARTRIDGE (1989) de que a pressão ambiental exercida nos transformantes pela 

passagem no milho alterou a estabilidade e a configuração insercional do DNA 

exógeno no genoma dos fungos isolados. LESLIE & DICKMAN (1991) também 

destacam o fato de que o F. moniliforme parece reconhecer seqüências do DNA 

exógeno que tenham sido introduzidas em seu genoma. Ocorrendo uma certa 

modificação dos mesmos: mutações de ponto, inativação e ativação de genes 

durante o processo meiótico. Embora eles reforcem o .fato de que o exato 

mecanismo pelo qual o F moniliforme manipula o DNA exógeno esteja longe de 

ser claro, é contudo semelhante com processos que ocorrem em Neurospora e 

Ascobolus. 

Assim sendo, ainda segundo LESLIE & DICKMAN (1991), tanto 

a estabilidade mitótica quanto a meiótica precisam ser consideradas para 

maximizar o completo potencial biotecnológico e para minimizar qualquer 

possível risco associado com a liberação no campo e possível movimento de DNA 

exógeno no ambiente. Ambas as expressões fenotípica e presença genotípica do 

DNA exógeno devem ser monitorados, desde que é possível que linhagens 

carreiem intactas, mas inativadas, seqüências que podem ser ativadas tardiamente. 
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Figura 4.15. Localização histoquímica da atividade GUS no micélio do 

transformante GUS
+ (TG3) nas raízes de 10 dias. O precipitado azul indica a 

localização da atividade da enzima GUS no micélio. A) aumento de 400X; B) 
visualização em maior aumento (lOOOX) do campo anterior, mostrando em 
maior detalhe os micélios do transformante com o precipitado azul;C) e D) 
outras regiões da raiz apresentando micélios com o precipitado azul (ambas 
em aumento de 1 OOOX). 
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Figura 4.16. Localização histoquímica da atividade GUS no micélio do 
transformante GUS+ (TG3) nas raízes de 10 dias. O precipitado azul indica a 
localização da atividade da enzima GUS no micélio. A a C) Aumento de 
l000X. Essas raízes foram previamente clarificadas com hipoclorito de sódio 
2,5%. 
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4.3.4. Estudo da transposição genética do elemento Impala 

de F. oxysporum em F. moniliforme. 

4.3.4.1. Experimentos de cotransformação de F. 

moniliforme com o elemento Impala e uma fonte 

de transposase. 

Objetivando-se verificar se o elemento transponível chamado 

lmpala, isolado por LANGIN et ai (1995) é capaz de transpor em uma diferente 

espécie, foram realizadas duas cotransformações diferentes. Em cada uma dessas 

cotransformações usou-se o plasrrúdio contendo o gene niaD de Aspergillus de 

2, 7 Kb interrompido pelo elemento lmpala-160 de 1.3 Kb (LANGIN et al, 1995), 

dando um gene niaD de 4Kb (plasrrúdio pllLlNdel::Imp) e também um plasmídio 

contendo o ORF da transposase A ou E2 e um marcador higromicina (plasmídios 

pIAH2 e pIEH2, respectivamente). A primeira seleção dos transformantes 

resistentes à higromicina foi realizada em MM contendo estabilizador osmótico e 

higromicina B na concentração final de 60,6 µg/ml suplementado com uma fonte 

de nitrogênio [glutamina (figura 4.17)]. Colônias resistentes à higromicina foram 

facilmente identificadas após 5 a 7 dias de incubação. Protoplastos transformados 

com o vetor pUC e semeados no mesmo meio seletivo foram usados como 

controle negativo. O controle da estabilidade da linhagem receptora (mutante S68) 

foi realizado semeando-se protoplastos transformados com pUC em meio 

contendo nitrato como única fonte de nitrogênio. A mesma preparação de 

protoplastos foi usada nos experimentos de transformação com lmpala e 

2 O ORF das transposases A e E pertencem a diferentes famílias de Impala (FML A e FML E, 

respectivamente, RUA-VAN, A (comunicação pessoal) 
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transformação com pUC (controle) com o objetivo de se reduzir variabilidade 

devida à preparações diferentes de protoplastos. As colônias que apresentaram um 

maior crescimento no primeiro meio seletivo foram tranferidas para meio BDA 

contendo higromicina B na concentração final de 18,2 µg/ml para confirmação. A 

linhagem receptora, semeada no centro da placa, foi utilizada como fonte de 

comparação ao crescimento dos tranformantes (figura 4.18). Devendo-se 

considerar que a mesma tem seu crescimento bastante reduzido ( mas não 

completamente inibido) em meio contendo higromicina nessa concentração, 

enquanto os transformantes não. 
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Figura 4.17. Semeadura dos protoplastos cotransformados (lmpala-Hygro). 

Observam-se algumas colônias com crescimento mais vigoroso (setas), 

correspondentes aos transformantes Hygro, e o crescimento residual dos 

protoplastos que não tiveram o plasmidio contendo a resistência à higromicina 

integrado (não transformantes ou transformantes abortivos). 
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Figura 4.18. Transformantes Hygro e mutante em placa BDA + Higromicina 

(18,2 µg/ml) 
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As tranformações com os plasmídios pIAH2 e pIEH2 resultaram 

em mais de 100 transformantes por µg de DNA (Tabela 4.18). Esse sistema em 

que se usou um marcador de seleção dominante para resistência à higromicina, 

apresentou uma elevada eficiência, tomando-se dessa forma uma poderosa 

ferramenta em futuros programas de clonagem gênica em F. moniliforme. Essa 

eficiência foi bem superior à obtida por LESLIE & DICKMAN (1991), que 

conseguiram um número de transformantes de 1 a 2 transformantes/µg DNA em 

F. moniliforme com o gene hyg
+ 

de E.coli. KISTLER & BENNY (1988), em

experimentos de transformação genética em F. oxysporum com o gene da 

resistência à higromicina também não lograram um número de transformantes 

superior a 1/µg DNA. No entanto, os números obtidos no presente trabalho são 

dez vezes inferiores aos obtidos por CROWHURST et ai (1992), com Fusarium 

solani. 

Para a seleção dos cotransformantes que continham o plasmídio 

pIImdel::Imp, realizou-se uma hibridização in situ das colônias com o gene niaD 

de Aspergillus (item 3.7.26). As colônias que apresentaram sinal positivo 

continham o plasmídio em questão. As percentagens de cotransformação estão 

descritas na tabela 4.18. A figura 4.19 mostra o resultado de quatro hibridizações 

in situ de transformantes higromicina com o gene niaD. 
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Figura 4.19. Hibridizações in situ de transformantes higromicina com o gene 

niaD. 
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Tabela 4.18. Número de transformantes e percentagem de cotransformação 

obtidos em experimentos de cotransformação no sistema Impala. 

Todos os transformantes ensaiados foram estáveis quando 

transferidos de um meio não seletivo (MM + glutamina ou BDA suplementado 

com extrato de levedura e caseína hidrolisada) para um meio contendo 

higromicina em uma concentração final de 60µg/ml. 

4.3.4.2. Seleção dos revertentes nia + 

Alguns cotransfonnantes lmpala com um ou outro tipo de 

plasmídio que contém o ORF da transposase (A ou fil, cotransformantes A ou E, 

foram ensaiados para a obtenção de revertentes. Revertentes niaD selvagens 

ocorrem devido à restauração da função do gene niaD pela excisão dó elemento 

lmpala inserido nesse gene. 

Em tomo de 40% de cotransfonnantes A e 12% de 

cotransformantes E deram setores com micélio aéreo de rápido crescimento. 

Alguns desses setores foram purificados e analisados molecularmente com o 

objetivo de se confirmar se eram revertentes verdadeiros, isto é, se tiveram o 

elemento lmpala excisado. Com esse propósito, os "Southem blottings" foram 
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hibridizados com o gene niaD de A. nidulans (Figuras 4.20. e 4.21). Como pode

se observar, o padrão de hibridização esperado para revertentes verdadeiros, i.e., a 

presença da banda de 2, 7Kb correspondente ao gene niaD não interrompido 

(Impala excisado ), foi obtido. Isso em oposição ao padrão dos cotransformantes 

que apresentaram a banda de 4Kb correspondente à completa construção de 

niaD: :Impala. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kb 

.-2,1 

Figura 4.20. Análise molecular dos cotransformantes e revertentes de F. 

moniliforme. O DNA genômico (5-l0µg) foi digerido com EcoRl e os fragmentos 
resultantes separados em eletroforese de gel de agarose 0,8% .. O DNA foi 
transferido para membrana de nylon e hibridizado com o gene niaD de 
Aspergillus nidullans marcado com 32P. Canaletas: 1, cotransformante COT.Al; 
2, revertente REV.Al (que foi obtido do COT.Al); 3, COT.A2; 4, REV.A2; 5, 
COT.A3; 6, REV.A3; 7, COT.A4; 8, REV.A4; 9, COT.A5; 10, REV.A5; 11, 
COT.A6; 12, REV.A6. 
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Figura 4.21. Análise molecular dos cotransformantes e revertentes de F. 

monilifonne. O DNA genômico (5-l0µg) foi digerido com EcoRl e os fragmentos 
resultantes separados em eletroforese de gel de agarose 0,8% .. O DNA foi 
transferido para membrana de nylon e hibridizado com o gene niaD de 
Aspergillus nidullans marcado com 32P. Canaletas: 1, cotransformante COT .E2; 
2, revertente REV.E2 (que foi obtido do COT.E2); 3, COT.E3; 4, REV.E3.l; 5, 
REV.E3.3; 6, REV.E3.4; 7, REV.E3.5. 
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4.3.4.2.1. Análise dos revertentes via PCR. 

Objetivando-se confirmar a excisão do transposon nos 

revertentes, também realizou-se um PCR nos mesmos. O DNA dos revertentes, 

verdadeiramente obtidos pela excisão do elemento transponível, quando 

amplificado utilizando-se os oligonucleotídeos CI 

(CCAGTTCATGCCGTGGTCGCTGCGAATTC) e C145 (TTTGCTGM 

GMCGAGCTAGAC), que correspondem ao extremos 5' e 3' do gene niaD, 

respectivamente, origina um fragmento de 2, 7 Kb (referente ao gene niaD não 

interrompido), em contraposição a uma ausência do mesmo nos revertentes que 

tenham sido obtidos por qualquer outra razão ( como reversão da mutação original 

da linhagem receptora): em vista do fato de que a seqüência niaD::lmpala de 4Kb 

ser muito grande para ser amplificada com sucesso. A figura 4.22 mostra o 

resultado do PCR nos revertentes. Como pode ser observado, em todos os 

revertentes foi encontrado o fragmento de 2, 7Kb confirmando que os mesmos 

resultaram de um evento de transposição do elemento lmpa/a. 
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Figura 4.22. Perfil eletroforético do PCR dos revertentes utilizando-se os 

oligonucleotídeos Cl e C145. Canaletas: 1, REV.Al; 2, REV.A2; 3, REV.A3; 4, 

REV.A4; 5, REV.AS; 6, REV.A6; 7, REV.El; 8, marcador de peso 

molecularLadder; 9, REV.E2; 10, REV.E3.1; 11, E3.3; 12, REV.E3.5. 
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4.3.4.3. Análise dos eventos de reinserção do elemento 

Impala. 

Objetivando-se verificar se o elemento lmpa/a é capaz de 

reinserir-se em um outro ''background" genômico, o que é importante quando da 

utilização desse como um sistema de clonagem gênica ("gene tagging"), um 

conjunto de análises foi feito envolvendo hibridizações com diferentes tipos de 

sondas: lmpala-160 (Figuras 4.23. e 4.24), regiões flanqueadoras (não 

apresentado) e niaD (Figuras 4.20. e 4.21). 
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Figura 4.23. Análise molecular dos cotransformantes e revertentes de F. 

moniliforme. O DNA genômico (5-I0µg) foi digerido com Eco RI e os 
fragmentos resultantes separados em gel de agarose 0,8%. O DNA foi transferido 
para uma membrana de nylon e hibridizada com o elemento Impala-l 60 marcado 
com 32P. Canaletas: 1, cotransformante COT.Al; 2, revertente REV.Al (que foi 
obtido do COT.Al); 3, COT.A2; 4, REV.A2; 5, COT.A3; 6, REV.A3; 7, 
COT.A4; 8, REV.A4; 9, COT.A5; 10, REV.A5; 11, COT.A6; 1 2, REV.A6. Os 
fragmentos contendo Impalas- l 60 reinseridos estão indicados por setas. 
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Figura 4.24. Análise molecular dos cotransformantes. e revertentes de F. 

moniliforme. O DNA genômico (5-l0µg) foi digerido com Eco RI _e os 

fragmentos resultantes separados em gel de agarose 0,8%. O DNA foi transferido 

para uma membrana de nylon e hibridizada com o elemento lmpala-160 marcado 

com 32P. Canaletas: 1, cotransformante COT.E2; 2, revertente REV.E2 (que foi 

obtido do COT.E2); 3, COT.E3; 4, REV.E3.1; 5, REV.E3.3; 6, REV.E3.4; 7, 

REV.E3.5. Os fragmentos contendo lmpalas-160 reinseridos estão indicados por 

setas. 
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Como já mencionado, a capacidade do transposon excisar-se e 

reinserir-se em um outro sítio no genoma é de grande importância como uma 

poderosa ferramenta para a clonagem gênica. A identificação de genes usando o 

elemento lmpala é possível de ser realizado em vista do fato de que é factível a 

detecção do inserto lmpala em um sítio diferente usando-se uma seqüência 

específica lmpala. Como pode ser observado na figura 4.23, quando comparamos 

o cotransformante COTAS e seu revertente REV A5. Os dois são claramente

diferenciados por uma nova banda correspondente ao inserto lmpala do revertente 

em um sítio diferente, enquanto todas as outras bandas são iguais. Já o padrão de 

hibridização do revertente REV A2 mostra duas novas do inserto lmpala, que 

pode ser explicado por dois eventos independentes de excisão-reintegração, cada 

um relacionado a diferentes cópias do vetor p�del::Imp que deve ter sido 

integrado no transformante COT A2 em múltiplas cópias. O padrão de 

hibridização do REVE2 não mostra qualquer reinserto lmpala, podendo ser 

explicado por uma provável perda dele em um evento de reintegração ou uma 

integração em um sítio não açambarcado na membrana. 

Os elementos transponíveis devem ter um papel na evolução 

relacionado à sua capacidade de invadir novas populações, promovendo então um 

mecanismo de dispersão de seqüências para novos sítios a possuindo um papel na 

transferência horizontal gênica (DABOUSSI & LANGIN, 1994). A questão 

referente ao fato de os elementos de Fusarium serem capazes de tranferências 

entre espécies, permanece. Nada é sabido sobre ocorrência de transferência 

horizontal nesses importantes organismos (DABOUSSI & LANGIN, 1994), mas 

os resultados aqui apresentados, com o estudo do comportamento de cópias do 

elemento lmpala introduzidas em um novo "background" genético, mostra que 

essa hipótese tem uma alta possibilidade de ser verdadeira. 
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Embora possa ser verificado que o transposon Impala pode ser 

capaz de transpor em F. moniliforme, não se pode afirmar que a mobilidade da 

cópia do Impala tenha sido causada pela fonte de transposase (A ou E) do 

plasmídio ou por ela mesma ( essa cópia pode ser não trans-defectiva como 

préviamente descrita por LANGIN et al, 1995). Se a última hipótese é verdadeira, 

provavelmente sua habilidade de transposição é sítio-regulada na linhagem 

original (F. oxysporum) e em um diferente ambiente genômico, sem essa pressão . 

regulatória, ele possa saltar. 

Em experimentos com fungos, onde por meio da introdução de 

um DNA exógeno, objetive-se a utilização desses microrganismo no biocontrole e 

no melhoramento de plantas; os estudos do destino e herança desse DNA toma-se 

relevante. Trabalhos como o de MORRA Y et ai (1992) que tiveram sucesso na 

transformação de uma planta com um fungo engenheirado geneticamente indica 

que no futuro próximo a utilização desses organismos em programas agrícolas 

como vetores de genes de importância, deverá ser altamente profícua. 

Contudo, o estudo dos eventos da transposição genética do 

elemento lmpala de F. oxysporum em F. moniliforme, nos alerta da possibilidade 

da transferência horizontal de genes entre linhagens ou espécies de fungos 

diferentes e, do impacto ambiental que poderia advir se isso ocorresse. Ainda 

mais se for levado em consideração a existência de verdadeiras comunidades de 

microrganismos endofíticos nas plantas. 
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Fungos endofíticos são encontrados em sementes de milho, sendo 

que a espécie de maior freqüência é Fusarium moniliforme. 

Existe uma variabilidade genética entre os isolados endofíticos de 

F. moniliforme analisados por RAPD. Esses isolados puderam ser agrupados por

local de isolamento. Também foi observada uma relação entre os isolados, as 

linhagens e a população de milho ensaiada. Essa relação ocorreu de forma parcial, 

tendo sido ma1s evidente nos isolados de um local do que no outro. 

O desenvolvimento de uma metodologia de transformação 

genética, com a realização de diferentes sistemas de transformação, foi realizado 

com sucesso. Foram obtidas freqüências de transformação que variaram de 30 a 

145 transformantes/µg DNA, sendo alcançada uma eficiência suficiente até para a 

realização de experimentos de clonagem gênica. 

Linhagens marcadas com o gene da enzima GUS expressaram o 

mesmo . A observação da expressão do gene em questão em um transformante no 

interior da raiz de milho, revela o grande potencial desse 
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marcador para estudos de competição, colonização, e dinâmica populacional dos 

endofíticos na planta, com um monitoramento dos mesmos "in loco". 

A eficiência do sistema GUS, com a localização histoquímica da 

atividade da beta-glucuronidase nas raízes de milho, reforça o potencial da 

utilização de fungos endofíticos como portadores de genes para a transformação 

genética de plantas. 

O transposon Impala de Fusarium oxysporum é capaz de transpor 

em F. moniliforme. 
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