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1. RESUMO
No presente estudo procurou-se

caracterizar-se

o ciclo parassexual do fungo Meta�hizi�m ani�optiaea var.

no�, isolado de insetos adultos de Veoi� �P· (Horn. Cerc.).

mi

Utilizando-se como mutaginibo a luz ultra-viole
ta obteve-se mutantes morfológicos e auxotróficos para a bios
síntese de aminoácidos e vitaminas.

Estes mutantes foram uti

lizado� para a formação de heterocirios balanceados que

se

constituirarn no ponto de partida para a produção de diplÕides.
DiplÕides assim obtidos foram haploidizados através de 1,4-di
cloro-2.S-dimetoxibenzeno (Cloroneb) adicionàdo ao meio seleti
vos obteve-se assim a formação de setores haplÓides que

apos·

análise demonstraram segregarem marcas tipos parentais e recom
binantes, para requisitos nutricionais e morfologia.
Técnicas citológicas permitiram a observação do
fenômeno de fusão entre conídios e fusão de hifas de

diferen-

•2•

tes segmentos na linhagem haplÕide.

Pelas técnicas foi estuda

da também a variação no tamanho dos conldios e n�cleos em

li

nhagens haplÓides e diplÓides.

nao

Pelo tamanho do con{dio

foi possível distinção entre linhagens haplÓides e

diplóides.

No entanto. nQcl�os de conídios diplÓides são maiores do
os de conídios haplóides.

que

•3•

2. INTRODUÇÃO
Os fungos imperfeitos sao assim denominados por
não possuirem ou não terem ainda caracterizado o seu ciclo se
xual.

Desta maneira a possibilidade de variação genética está

associada a outros fenômenos tais como mutação e
se.

heterocario

No entanto, uma alternativa do sexo em fungos

denominada

ciclo parassexual foi descoberta por PONTECORVO e ROPER,(1952)
em A�pe�glllu-0 nldulan�; desde então vários autores tem repor
tado a ocorrência deste ciclo em outros fungos.
O ciclo parassexual está basicamente caracteri
zado por fenômenos tais como: heterocariose, formação de um di ·
PlÕide, permuta mitótica e haploidização.

desde

O processo

sua descoberta tem permitido o estudo de virias aspectos

da

Genética desd� o mapeamento de genes atravis da permut� mitót!
ca e haploidização at� estudos sobra regulação ginica

(PONTE

CORV0 1 1963) e instabilidade genética nuclear (BALL e AZEVEDO,
19?6), além de permitir o melhoramento de microrganismos indus

.4.

triais por técnicas de recombinação genética.

Metd4hizium ani�cpliae é um microrganismo des
provido de ciclo sexual e de reconhecido valor no controle bio
lógico de insetos.

Embora heterocariose já tenha sido descri

ta nesse fungo (TINLINE e NOVIELLO, 1971) não foi ainda carac
terizado o ciclo parassexual no mesmo.

O presente trabalho t�

ve então. como objetivo a obtenção de mutantes em M. ani�opti
ae, o estudo de alguns aspectos citológicos na linhagem e,

em

seguida. a verificação da ocorrência do ciclo parassexual nes
se fungo.

A existência desse ciclo possibilitará a

obtenção

de recombinantes com qualidades .desejaveis para o controle bio
lógico de insetos. a expl�ração do vigor híbrido e, o armazena
menta da variabilidade em diplÓides. bem como outros
de ordem genética.

estudos

•5•

3. REVISÃO DA LITERATURA
. 3.1. O fungo METARHIZIUM ANISOPLIAE

O fungo entomopatógeno M. ani�opllae foi isola-

do de um besouro Anljopliae 4Ujt�laca, por ·Metschnikoff

em
corno

1879, o qual demonstrou ser este microrganismo efetivo

causador de doenças a insetos e assim abriu ,a oportunidade pa
ra utilizaç;o de fungos como agentes controladores de

insetos

(BURGES e HUSSEY, 19?1).
Vários autores tem citado o M. anlJopllae

como

um dos fungos �ntomopatógenos de grande potencialidade no con
trole biol6gico de insetos como� o caso da cigarrinha da

ca

na-de-açúcar, Mahana�va pohticata, citada por GUAGLIUMI e coi.
(19?2).

Este microrganismo vem sendo também utilizado em pas

tagens para o controle de cigarrinha dos g�neros, Veoih, Zulla

e Aneolamia , (H�m. Cerc.).

A espicie Meta�hlzlum anlJopllae, pertence

a

• 6-.

ordem Moniliales, familia Monlllaceae, classe dos Deuteromice
tos, apresentando conídios desde cilÍndricos até ovalédos

e

suas colônias podem ser de coloração verde, sépia ou branco ama
relada.
Os conÍdios apresentam uma variação no tamanhri
sendo a espécie em relação a esta característica dividida

em

duas variedades, a mlno� e a majo�, sendo também a primeira co

(M.

anl-

jOpllae var. anljopllae) apresenta-se com conÍdios de 3,5

a

nhecida como variedade anl�opllae.

A variedade mlno�

segunda

9,0 µm de comprimento, (usualmente 5,0 a 8,0 µm) e a
variedade majo�

(M.

anl4opllae var.

majo�) tem conídios

9,0 a 18,0 µm de comprimento, mais usualmente de 10,0 a
µm (TULLOCH3 1978).

Alguns autores acreditam que a

com
14,0

variedade

majo� possa ser um diplÓide (TINLINE e aol. 1971).
O fungo apresenta-se· com conÍdios uninucleadoa,

(TINLINE 3 1971), sendo os conídi6foros igualmente
dos no início de seu desenvolvimento.
zidos de um

uninuclea -

Todos os núcleos produ-

conidióforo provém de um mesmo progenitor.

nídios maduros são tipicamente uninucleados.

Durante a germi-

naç�o os núcleos s� dividem e um migra para o tubo
vo, enquanto o outro permanece no ·conÍdio.

germinat�-

As hifas sao

quentemente ininucleadas mas, algumas células contem dois
m�is núcleos.

Os co

freou

Anastomoses e possivelmente migraçSes nucleares

ocorem e são comuns tanto em conídios e hifas, supondo-se

que

este processá seja responsável pelo mecanismo çe variação (TIN

•7•

LINE, 1971).
O número de núcleos por conídio também foi veri
ficado por VEEN (1967) e ZACHARUK (1970) observando-se
um núcleo por confdio.

também
mais

No entanto. alguns conídios tem

que um núcleo. o que leva alguns autores a sugerirem que os co
nídios com 2 núcleos estejam em um processo de germinação (TIN

LINE � aoZ. 1971).

Por outro lado. anastomose também pode

le

va� a constituição de conídios com dois núcleos.
·TINLINE e aoZ.• (1971) trabalhando com um isola
do de M. anl�opllae. o B-P-1. derivado de uma larva de

elate

rídeo. o Hypollthu� bicolo� (Each) obtiveram mutantes auxotró
ficos e também mutantes resistentes a drogas e concluiram

que

a heterocariose .pode ocorrer nesse fungo.

M.

ótima
anl�opllae apresenta uma temperatura
o
o
crescimento
para crescimento entre 25 a 30 e. Os pontos de
mínimo estão abaixo de

7°c

e acima de

35 ° c (LATCH, 1965).

Quan

to ao pH se desenvolve desde 2,0 até 8,5 sendo o ótimo em tor.no de 6,9 (LIHNELL, 1944).

Com relação a fonte nutritiva é um

microrganismo pouco exigente desenvolvendo-se em meios de c�l
tura bastante diferenciados. utilizando como fonte de

carbono

amido, glicose, glicerina. levulose. maltose, sacarose e quit!
na (HUBER, 1958; LIHNELL, 1944).

Apresenta ótimo

desenvolvi

mento em meio mínimo e meio completo para A�pe�glllu�
lan�, (MESSIAS, não pubZiaado).

nldu

.• 8 .

Estudos visando a caracterizaçãq de

diferentes

isolados deste fungo tem sido conduzidos. por mé todos eletrof�
réticos pela produção de esterase e fosfatase.

DE CONTI, NES-,

SIAS, SOUZA e AZEVEDO (não pubZiaado) verificaram a ocorrêncià
de cinco padrSes eletroforéticos para esterase em onze

isola

dos de diferentes regiSes brasileiras e com relação à fosfata
se apresentaram um Único padrão eletroforético,

3.2. O ciclo Parassexual e sua Importância
Com as descobertas de BEADLE e TATUM (1941)

em

Neu4o�po�a c�a��a, a Genética de Microrganismos tomou uma nova
dimensão particularmente no que se refere à Genética de Fungos
Filamentosos.

Os fungos apresentam várias vantagens em

ção aos demais organismos para estudos genéticos.

rela

Entre

elas

estão, o ciclo vital bastante r�pido, suas culturas_ podem
feitas em pequeno espaço contendo um grande número de

ser

indiví

duos, apresentam facilidade na obtenção de mutantes por

serem

em sua grande maioria haplÓides e, finalmente, possuem capaci
dade de desenvolvimento em meios de composição definida ou se
mi definida.

A r�pida e simples obterição de mutantes

traz,

coma trouxe em Neu4o�po�a c�a��a. uma grande facilidade de

se

ter um aumento da variabilidade, o .que é de importãncia pois a
genética est; baseada em torno da variabilidade encontrada nos
organismos.

Esta variabilidade pode ser obtida por mutaçSes e/

ou recombinação.

Uma funciona como uma fonte criadora de

va

riaçio entre os organismos e, a outra, recombinando este mate-

•9•

rial e distribuindo-o nas populações através de cruzamentos via
sexual dando a estas novas reorganizações.

Realmente até a dé

cada de 40 ter-se-ia como unica maneira de distribuição e reor
ganização deste material a via sexual.

Mas atentando-se

para

e

alguns aspectos como a transformação em bactérias, (AVERY
aoi., 1944) onde

□ NA

pode ser incorporado em células

recepto

ras dando gerações recombinantes ou,_ ainda, o processo da tran�
dução (ZINDER e LEDERBERG, 1952), verifica-se que há possibili
dade de recombinação do material genético por processas alter
nativos, via parassexual, em procariotos.

Embora essas alter

nativas d-0 sexo tenham sido descobertas em procariotos,

foram

os fungos que permitiram a elucidação de algumas teorias bási
cas em genética como a de "um gene-uma enzima", atualmente "um
cistron-uma cadeia polipeptídica".

O trabalho citado anterior

mente realizado por BEADLE e TATUN na realidade foi o

início

do processo evolucionário dentro da genética de microrganismos
bem como da Genética Molecular e Fisiológica.

Nesta época nao

havia então a possibilidade de recombinação a não ser pela via
sexual.
em

A via sexual em fungos é uma característica observada

FICOMICETOS, ASCO'MICETOS e BASIDIOl'lICETOS, enquanto,

os DEUTEROMICETOS, também conhecidos por fungos

Imperfeitos,

são assim denominados pelo fato de não possuirem ou não
ainda descrito o seu ciclo sexual.

que
terem

Desta forma percebe-se

a

grande dificuldade para surgimento de variabilidade em Deutero
micetos que ficam restringidos a variação via mutação.

• 1 O.

No ano de 1952, PONTECORVO e ROPER ofereceram a
ci�ncia um novo processo de recombinação em fungos, ou seja, o

A6pei-

ciclo parassexual. descrito pela primeira vez no fungo

Foi ROPER (1952) que através de mutantes mor
folÓgicos e nutricionais obteve combinação desses marcadores em
uma linhagem diplÓide de

A.

nidulan�.

Surge então a valoriza-

çao de algumas palavras como anastomose de hifas e heterocário
que são partes importantes na constituição do ciclo

parasse-

xual pois são indispensáveis na obtenção do diplÓide somático.
Os diplÓides somáticos pàdem surgir por várias maneiras; a) f�
lhas durante o procisso meiótico, que não é o caso em estudo ;
b) falha em processo mitótico; c) pela fusão de núcleos haplÕ!
des, processo também chamado de cariogamia, provavelmente
dos estes mecanismos podem ocorrer na natureza mas . é

to

somente

o. Último que é tomado rotineiramente para a produção de hetero
zigotoi diplÓides de genótipo conhecido.
O Último processo, fusão de núcleos haplÕides. é
obtido então pelo método descrito por ROPER (1952) e, tem como
etapas iniciais, a anastomose de hifas e a formação do hetero
cário; à partir da formação deste heterocário conídios sao co

-

definida ou meio mini
letados e semeados em meio de composição
.
mo, este meio não permitirá o desenvolvimento de tipos
nais, mas algumas colônias de coloração verde (cor da

pater
linha -

gem selvagem) se desenvolveram e, estas não apresentavam as de
ficiªncias nutricionais encontradas nos tipos paternais.

As

sim obteve-se colSnias diplÓides originadas pela fusão de

nu-

.11 .

cleos haplÓides quando ainda no estágio heterocariótico. Desta
maneira ROPER (1952) apresentou um meio de seleçio par� o iso
laiento de diplóides heterozigotos que juntamente com os traba
lhos desenvolvidos com PONTECORVO e co'L. (1953) elucidou o ci-.
elo parassexual e a recombinação mit6tica que auxiliam grande
mente o mapeamento cromossômico do

A. nidulan�.

Do ponto de vista genético pode se obter diplÓi
des som�ticos usando-se a poliploidia, agentes químicos conhe
cidos como a colchicina ou a cânfora (BARRON, 1962; ISHITANI e
col., 1956; PONTECORVO e col., 1953 e ROPER, 1966).

Porém

diplÓides assim formados sao homozigotos e isto dificulta
confirmação de que eles

sejam

os
a

realmente diplóides.

A confirmação de diplÓides somáticos é feita b�
seada na identificação do fenótipo tipo selvagem, quando existem marcas morfológicas nos haplÕid�s parentais; no

entanto,

só esse critério não representa _muito uma vez que P.ode se
tar diante de uma reversão ou então pode-se ter a

partir

es
do

heterocário um aneuplÓideJ assim, outros critérios se somam p�
ra a confirmação do diplÓide somático tais como: a) Conte�do di
DNA, b) contagem do número de cromossomos, c) segregação

de

marcas parentais, d) volume nuclear, e) volume celular� f) mor
fologia de colônias e desenvolvimento, g) sensitividade a

luz

ultra-violeta, h) mutabilidade e, 1) número de núcleos por co
nídios do diplÕide quando comparado com o haplÓide.

PAPA

(1976) e MEShIAS (1977) em Aape�glllua 6Lavua, fungo filamento
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usaram

so que apresenta um dois ou mais núcleos por conídio,

do

por exemplo, esta Última característica para confirmação
diplÓide somático.

Sendo os processos anastomoses de hifas a hete

CATEN

rocariose, precursores do diplÓide, alguns autores como

e JINKS (1966), TINLINE e McNEILL (1969) e DAVIS (1966) trata
ram de suas particularidades em revis5es sobre o assunto.

O

heterocário contem dois núcleos diferentes, em um mesmo

cito

plasma e; isso além de ocorrer por anastomose de hifas,

pode

ocorrer também por mutações (ISHITANI e SAKAGUCHI, 1956 e TIN

LINE, 196J).

A partir do heterocário obtem-se a fusão de

(ROPER,

cleos que darão então origem ao diplÓide heterozigoto

1952).
10

6

a 10

A frequência com que os diplÓides ocorrem está
7

conídios para um diplÓide somático em

A.

nu

entre

n.ldulan.6.

Este número, no entanto pode ser aumentado pelo uso de agentes
físicos (DAY e JONES, 1969; IKEDA e coi., 1957), como a luz ul

ISHITANI e coi.(1956) verifi

tra-violeta e agentes químicos.

caram em A.6peAg-lllu.6 .6ojae., fungo com conídios multinucleados.
di-

que a luz ultra-violeta aumenta a frequência de conídios
ploides de 10
#

-7

para 10

-2

com doses que p permitem apenas 1%

de

sobrevivência.
Os diplóides podem exibir variação no volume nu
clear, bem como, no número de núcleos por conídios.

Assim

os

diplÓides podem apresentar um tamanho maior tanto para o con!dia como para o núcleo como em

A.

n.ldulan.6, mas, também

pode

• 13.

nao apresentar diferenças no tamanho como em A. -6Dja.e e A. O!t.y-_
za.e

(IKEDA e aol., 1967), U.ótllago maydl-6 (HOLLIDAY, 1961),C!

c.h.llobolu.-6 -6a.:tlvu.-6 (TINLINE, 1962) e A. nlavu.-6 (PAPA, 1973;f.1ES
SIAS, 1977) este �;timo mais caracterizado com o fen6meno

da

redução do nGmero de nQcleos como uma das maneiras para a

vi

sualização do dip16ide, como também ocorre com uma espécie indeterminada de A-6pe!t.gillu.�� estudada por PEREIRA (1978).
besta forma o ciclo parassexual permite a prod�
ção de recombinantes, que envolve permuta mit6tica que
no estigio de 4- fios e, haploidização; este tipo de

ocorre

permuta.

descrito por STERN (1936) em V!t.o-6ophlla, também e conhecido

e

estudado por KAFER (1958, 1961), PONTECORVO e KAFER (1958) ·

e

ROPER (1966) entre outros. em A. nldulan-6.
e um evento raro.

A permuta mit6tica

Em �elação ao comportamento mit6tico os cro

mossamos com seus centrômerbs se dividem e, as cromátides·
cada hom6logo vão para polos opostos.

Ap6s a permuta

de

mit6ti

ca. dependendo da segregaçao dos cromatideos, os nGcleos

fi

lho� serão homo�_igotos para alguns marcadores para os quais pr�
viamente eram heterozigotos.

Ap6s a permuta mit6tica tem-se na

cleos homozigotos para todos os alelos ligados e distais em-re
lação ao ponto de permuta.

Marcadores proximais ao ponto

permuta e, m�rcadores em outros braços cromoss6micos.
nuam heterozigotos.

de

conti-

Assim a anilise dos re�ombinantes mit6ti-

cos possibilita o conhecimento da ordem dos genes e

posição

do centrSmero em um braço cromoss6mioo
individual;
no entanto.
' ;
!

�14.
segundo ROPER (1968) estas análises apresentam· limitações

co

mo: quando são analisados os braços cromoss6micos nao se

tem

a idéia sobre a associação dos genes em relação a todos.os gr�
pos de ligação que pode ser mostrado pela haploidização; outra
limitação é a necessidade de alelos com características
ciais recessivos ou semi-dominantes, loóalizados•

espe

distalmente
. da

para fornecer meios para seleção das classes resultantes

análises

permuta mitótica, ainda outra limitação é que essas

não propiciam uma avaliação rápida das frequências de recombi
naçao como no caso das análises meióticas.

Mesmo com as difi

culdades para se estimar a frequência absoluta com que

ocorre

permuta mitótica (ROPER, 1966) foi sugerido que ocorre uma pe�
muta para cada 50 divisões mitóticas.
Dos segregantes obtidos de um diplÓide·

existem

três classes que não surgem por permuta mitótica.

Essas elas-

ses sao haplÓides, diplóides por não-disjunção e

aneuplÓides

(ROPER, 1966).

de

A. nidulan�.

PONTECORVO e KlFER (1958) encontraram

colônias

instáveis após terem semeado conídios de

plÓides heterozigotos em meio completo.

Através de

desses tipos instáveis, KlFER (1961) encontrou várias

di

análise
classes

de aneuplóides, como os hiperdiplÓides geralmente do tipo 2n
+

+

1 que aparecem numa frequência de· um para 150 colônias e, os

hiperhaplóides (n

+

1) que aparecem em frequência de 1:

Um fator comum para os aneuplÓides foi uma reduzida taxa

1000.
de
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do

crescimento e produQão de setores normais devido� perda
cromossomo em excesso.
O ciclo parassexual tem sido verificado em
rios generos de fungos filamentosos.

AZEVEDO (1976),

va-

reporta

36 espécies que já tiveram seu ciclo parassexual caracterizado
e� dentre ijstas.

8

(dito) s�o do g�nero

Aape1tglllua.

Outros

trabalhos tem sido desenvolvidos e. as espécies que já aprese�

AZEVEDO

tam ciclo parassexual. além daquelas já revisadas por

(1976) : são Hu.m1.c.ola. sp. (BERTOLDI e CATEN, 1975); A.6pe1tgillu.6
sp.321 (PEREIRA, 1978), possivelmente Bea.uve1t.la. ba..6.6ia.na. {YUR

CHENKO e aoi., 1974) e. ainda Ac.Jtemon.lum c.h1ty.6ogenum (BALL

e

HAMLIN, 1978), sendo este Último obtido por um processo de fu
sao de protoplastos.

De fato. raros são os· casos de

tentati

vas com a não caracter1zação do ciclo como ocorreu em Neult0.6Y.,2._
Jta (ROPER, 1966) e Colletoz1tic.hum lagena1tium (DUTTA e

GARBER,

1960).
O ciclo parassexual além de ser um sistema

que

favorece os estudos de ordem genética, possibilitando o mapea
mento de gru�os de ligação. oferece ainda a possibilidade

de

variação para os fungos que não apresentam ciclo sexual.
Ele permite. por exemplo. o mapeamento d� genes
nos respectivos grupos de ligação.

Assim. FORBES (1959) cons

truiu uma linhagem de A.6pe1tg.lllua nidutana, contendo
res em todos os oito grupos de ligaç�o.

marcado

Desta maneira

-se uma linhagem mutante com um gene a ser localizado em

tendo
um

.16.

grupo da ligação. basta que

se proceda uma an�lise pelo ciclo

parassexual.e. com a haploidizaçãb, este gene seri mapeado ju�
tam�nte com algum marcador da linhagem mestra (Ma CULLY e F0R
BES, 1965).

A identificação dos grupos de ligação pode tam
bim ser feita através· de anilise mit6tica como ocorreu

nlgeJt

Penlcillium ch1ty4ogenum

(LH0AS, 1967),

em

(BALL, 19?1),

A.

P.

expa.n.óum (GARBER e . BERAHA, 196 5), Hum1.cola. sp. (BERT0LDI e CATEN, 1975), A.
(HASTIE, 1984),·

6lavu.6

(PAPA, 1976),

Ve1tticllliu.m

Vi'ctyo.6-telium dl.6c.oideum

A.6pe1tgillu.6 sp. 321

(PEREIRA, 1978).

a.tJtum

alba

OvRIGHT e aoZ.,1977),

O ciclo parassexual per

mite ainda o estudo de dominância e recessividade de genes
um mesmo n�cleo em um citoplasma comumJ revis5es

em

especi�1iza

d�s sobre o assunto potlem ser encontradas (R0PER, 1966; AZEVE
DO, 1972).

O mesmo ciclo parassexual permitiu também

sas sobre instabilidade mit6tica pois os

pesquisao

microrganismos

bastante acessíveis para estudos desta natureza.

R·evi sões

a

raspeito podem ser encontradas em AZEVEDO (1972), MENEZES e AZEVE

· vo

(1978), ALMEIDA (19?6) e NIFFINEGER e SOUZA (1979).Finalmen

te. do ponto de vista aplicado. o ciclo parassexual �ossibi�i
ta a recombinação em fungos economicamente importantes
não apresent�m ciclo sexual.

As•im. o

melhor�mento

e

que

genético

de muitas espécies de importância industrial tem sido realiza
do por este processo conforme pode ser visto na revisão de SER
M0NTI (195 6, 1959, 1969), BURNETT -(197_5)

e

MACD0NALD

(1976).

• 17.
Tambim esse sistema de recombinação permitiu explicar o apare
cimento de novas raças fisiológicas em fungos fitopatoginicos.
O caso clássico é o descrito por BUXTON (1956� 1962) onde
plÓides heterozigotos obtidos de

Fu�anium

di

oxy�ponum f.s. pi�l,

a partir de heterocários da raça 1 virulenta ao cultivarOnward
de ervilhas e a raça 2 virulenta para o cultivar Alaska, deram
recombinantes mitóticos virulentos a ambos os cultivares e tam
bém para um terceiro o Delviche commando.
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4. MATERIAL E METOOOS
4.1. Linhagem

utilizada
ml

A linhagem de Me-ta.Jthlzlu.m an.l-6opll.a.e var.

noJt, utilizàda no presente trabalho foi isolada de insetos adul
tos de Veol-6 sp�(Hom. Cerc.) coletados no Estado de

Espirita

Santo e. que nos foi gentilmente enviada pelo Dr. José

Aires

Ventura, pesquisador junto a Empre�a Capixaba de Pesquisa Agr�
pecu�ria - EMCAPA.

A caracterização como

M.

anl-6opllae

mln.oJt de acordo. com JOHNSTON (1915) foi feita por MESSIAS

coZ.(1978).

var.
e

E�te inseto (Veo.i.-6 spJ e tambim conhecido por ci

garrinha das pastagens das quais
importância econômica.

i uma das principais ·pragas de
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4.2. neios de Cultura e Soluções utilizadas
4�2.1. Meio mlnimo (PONTECORVO e aoZ. 1953) (MM)
Na_N□

6,00 g

3

KH P□
2 4

.

1,50 g

KCl

0,50 g

MgS0 .7 H O
4
2
FeS0
4

0,50 g

ZnS0

0,01 g
0,01 g

4

10,00 g

Glicose
· Agar

15,00 g
1.000 ml

Ãgua destilada

o

pH

foi ajustado para 6,9 com NaOH ou HCl 1N •

4.2.2. f.ieio completo

(PONTECORVO e aoZ..

1953)

pr:c)

Este meio foi preparado adicionando-se ao

meio

mínimo as seguintes substâncias:
Peptona

2.00 g

Caseina Hidrolisada

1,50 g

Extrato de leveduras

0,50 g

Solução de vitaminas

1.00 ml

Acido nucléico de leveduras.

2,50 ml

O pH foi ajustado para 6,9 com NaOH ou HCl 1N.

.20.

4.2.3. Meio mínimo mais 1% de neio completo
Adicionou-se ao·meio mínimo. 1% de meio comple
to; distribui-se 2,5 ml por tubo e esses tubos foram conserva
dos em refrigerador após autoclavagem.

4.2.4. Solução salina
Preparou-se uma solução de cloreto de
0,85% dissolvendo-se o sal em água destilada.

sódio

Nove mililitros

da solução foram colocados em cada frasco e autoclavou-se

em

seguida.

4.2.5. Solução de tween 80
Adicionou-se tween 80 � agua destilada,

numa

concentração de 0,1% (v/v) e 2,5 ml da solução foram colocados
em tubos de ensaio que foram autoclavados e a seguir. conserva
dos em refrigerador.

4.2.6. Solução de 1 9 4-dicloro-2,5-dimetoxibenzeno (Cl!
roneb)

Obteve-se a solução utilizada

dissolvendo-se

100 rng de Cloroneb em 10 ml de igua destilada esterilizada. Con
o
servou-se em refrigera�or a 4 C.
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4.2.7. Solução de vitaminas
Acido nicot:Inico
Ãcido p-aminobenzóico

100.0 mg
10,0 mg

PiridOxina

so.o

Tiamina

50,0 mg

°

Riboflavina
Biatina
Ãgua destilada

mg

100,0 mg
0.2 mg

100.0 ml

A solução foi parcialmente esterilizada em

ba

nho-maria por 15 minutos e guardada em frasco escuro no refri
gerador, sob clorofórmio.

4.2.8. Soluçio de caselna hidrolisada
Cem miligramas de caseína hidrolisada foram co

l�cadas em frasco contendo 10 ml de H2 □ destilada, sendo
parcialmente esterilizada em banho-maria por 15 min�tos.

esta
A

seguir colocou-se em frasco escuro e conservou-se em refriger�
dor.

4.2.9. Hidrolisado de ãcido nuclêico de levedura
Ãcidà nucléico de leveduras (Oxoid) 2 gramas em
15 ml de soluç;o normal de icido clorídrico.
Acido nucléico de leveduras (Oxoid) 2 gramas em
15 ml de solução de hidróxido de sódio.

.22.
o

Ambas as soluções foram aquecidas por 20

tos, a 100 C e em seguida, misturadas.
6,0 filtrando-se em seguida.

minupara

Ajustou-se o pH

O volume foi completado para

40

ml e guardou-se a preparação em refrigerador, sob clorof6rmio.

4.2.10. Extrato de leveduras
Foi utilizada uma solução de extrato de levedu
ras 100 miligramas em 10 mililitros de H2o destilada.
guida esta foi parcialmente esterilizada e mantida em

Em

se-

frasco

escuro em refrigerador.

4.2.11. Suplementos adicionados ao meio mínimo
Substâncias

Concentrações

Acido p-aminobenzóico

50 µg/ml

Tiamina

50 µg/ml

Piridoxina

5·0 µg/ml

Arginina

50 µg/ml

Met1onina

50 µg/ml

4.2.12. Solução de albumina (ROBINOW e CATEN, 1969)
A solução de albumina foi obtida adicionando-se
5% de clara de ovo a água destilada esterilizada.
a solução no refrigerador, em frasco escuro.

Manteve-se

.23.

4.2.13. Soluções de ãlcool etílico
Estas soluções foram utilizadas para a hidrata
ção do material, nas seguintes concentrações: 50%, 70% e

95%.

Realizou-se a diluição com água destilada.

4.2.14. Solução de ãcido ac�tico glacial
.A solução foi preparada utilizando-se álcool ab
soluto, ácido acitico glacial e ácido láctico na proporção

de

6:1:1 respectivamente�

4.2,.ls. Fixador HCl.
Preparou-se o fixador, utilizando-se 82,5 ml de
HCl (Densidade 1,19) em 1000 ml de H 0
2

em balão volumétrico.

4.2.16. Tampão fosfato
KH P □
2 4

NaHP0
4
·Ãgua destilada

0,60 g
2,80 g
1.000 ml

Ap6s a preparaçao, a solução foi mantida em refrigerador.

4.2.17. Solução de Giemsa
Dissolveu-se 1 grama de Giemsa em 54. ml de gl!

.24.
cerina, a quente apos esfriamento, foram adicionados 84 ml
metanol (P.A.J, filtrou-se e aqueceu-se em banho-mariB.

de

A se

guir a solução foi mantida em frascos.

4.3. M�todos de Estudo de Aspectos Citolõgicos da linhagem
utilizada

4.3.1. Aspectos Citolõgicos
Cultivou-se o fungo em estudo em placas de

Pe

tri contendo MC, sobre o qual após solidificação colocou-se uma
lamínula, inoculando-se o fungo em quatro pontos equidistantes.
Incubou-se por sete dias a temperatura de

2a º c.

Em seguida

o

material foi corado com Giemsa (PAES DE BARROS, 1977) e reali
zou-se as observações com relação as estruturas tais como: hi
fas, conidióforos

e

conídios.

4.3.1.1. Observação do numero de nütleos da li
nhagem selvagem

Com objetivo de se verificar o n�mero de

nu-

cleos em conídios desta linhagem coletou-se conídios da

mesma

com 7 dias de crescimento em lam!nu las com uma gota de solução
de albumina a 5%.

Após secagem os conídios foram fixados

du

rante 10 minutos, em solução fixadora de álcool absoluto ácido
acético glacial e ácido láctico (6:1:1).

Em seguida fez-se h!

dratação em "álcool em diferentes concentrações a saber:

95%,

• 2 5.

70%, 50% e em �gua destilada�

Logo apos o material sofreu hi

drólise em HCl 1 N. durante 5 minutos, a temperatura
e. durante

6

minutos, na temperatura de

com ·temperatura controlada.

. o

62

e,

em

ambiente

banho-maria

A seguir o material foi lavado cin

co vezes em igua tamponad� (Tampio fosfato pH

7) corado

15 minutos (10 ml tampio fosfato para 18 gotas de sol�ç�o
Giemsa.) e o�s�rvado ao microscópio.

por
de

Os nQcleos, após esse tra

tamente, aparecem com coloração avermelhado-azulado.

Esta téc

nica foi proposta por PAES DE BARROS (1977).

4.3.1.2. Verificaç�o do di;metro do n�cleo e ta
manho do conid;o na 1;nhagem selvagem

Com o material preparado pelo.processo no

�tem

4.3,1.1. procedeu-se a medida dos nQcleos e �onÍdios, utilizan

do�se uma ocular micrométrica.

4.3.1.3. Observação do nfimero de nficleos� tama
nho de núcleos e conidios em

e diplÕides

mutantes

Inocularam-se conídios destas diferentes linha
gens em meio completo e após desenvolvimento coletaram-se coní
deos das mesmas, com 7 dias de crescimento, em lamínula com uma
gota de solução de albumina 5%, conforme té6nicas descritas nos
!tens 4.3.1.1. e 4.3.1.2.

• 26.

4.4. Sobrevivincia � luz ultra-violeta
Conídios da linh�gem E

9

selvagem foram transfe

ridos para solução de tween 80, estimando-se o numero de coní
dios por mililitro

através de hematímetro. ao microscópio. Em

seguida, a suspensão de conídios foi diluida em solução salina
(1:10). colocada em placa de Petri esterilizada e,

efetuou-se

a irradiação, mantendo-se a suspensão irradiada a uma
cia de 15 cm da fonte de luz ultra-violeta 2. 5 37
te claro. em diferentes tempos.

g•

em ambien

Após cada irradiação e dilui

ções apropriadas, semeou-se 0,1 ml por placa com MC.
cas foram -incubadas a

2a º c

distân

As

pla

em ausência de luz artificial

e,

após sete dias. procedeu-se a contagem do número de

colônias.

Considerando-se o número de colônias sobr�viventes,

calculou

se a porcentagem de sobrevivencia utilizando-se a

para o cálculo da L □
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metodologia

proposta por BARACHO e aoZ. (1'977). Com

os dados obtidos construiu-se a curva de sobrevivência.,

4.5. Obtenção dos mutantes auxotrõficos, morfolÕgicos e tes
te de reversão

4.5.1. Obtenção de Mutantes AuxotrÕficos e MorfolÕgicos
Conídios de linhagem E

9

selvagem. com sete dias

de desenvolvimento, foram transferidos para tubos de ensaio con
tendo solução de tween 80.

Em seguida contou-se o número de co

nídios em hemat!metro,.procurando-ae obter uma concentração de apr�

• 27.

ximadamente 10

7

conÍdios por mililitro.
em

A suspensão de conídios foi diluída (1:10)

tempo

solução salina e irradiada (UV), durante treze minutos
este capaz de invi�bilizar 95% dos conÍdios •

. A suspensao irradiada foi diluida e dessa dilui
se

çao semeou-�e 0,1 ml por _placa de Petri. contendo MC.

A

guir as placas foram incubadas a

Após e�

2a º c.

por sete dias.

se tempo. conídios das várias colônias foram transferidos para
mais

placas de Petri, sendo inoculados na distribuição 5 x 5
1, em MM (AZEVEDO., OLIVEIRA e ROCHA CAMPOS ., 1976) e
a 28

o

e.

incubadas

As. colônias que não se desenvolveram neste meio foram

consideradas mutantes.

Cortando-se o ágar sobre o qual os co

nídios foram inoDul�dos, transferiam-se os �!ocos obtidos para
tubos inc 1 i nados contendo meio comp 1 eto.

Assim.. conseguiam- se

novos conÍdios para e�saio das defic�incias nutricionais. Para
o ensaio dessas deficiências. os conídios de possíveis

mutan

tes, foram suspensos em tubos contendo solução de tween 80,

e

semeou-se uma alíquota de 0,2 ml desta suspensao bem densa.por
"pour plate". para 20 ml de MM, ainda líquido, a temperature de

45 ° c.

Transferi�-se o conteJdo dos tubos para placas de

2B º c.

Pe

Após 24 horas.

go

tas de solução de caseína hidrolisada, vitaminas. extrato

de

tri, que foram a segui� incubadas a

leveduras e ácido nucléico foram distribuidàs

cuidadosamente

em diferentes locais das placas e estas foram novamente incuba
das.

Após

7

dias um crescimento

aó redor destas soluções indi

.28.
con

cava a deficiência do mutante e posteriormente:ensaiou-se

forme o caso, cada aminoácido, vitamina e base nitrogenada, pr�
curando-se a caracterização final do mutante.
tidos os mutantes simples.

Assim foram ob

Isolaram-se também aqueles

mutan

tes que mesmo crescendo no meio mínimo se diferenciavam da li-'
nhagem selvagem quanto a aspéctos morfológicos .

A

irradiação

destes morfológicos permitiu, atraves da mesma técnica já des
crita, a obtenção de mutantes com duas marcas, uma para morfo
logia e outra para deficiência nutricional.

4.5.2. Teste de reversao
Todas as linhagens mutantes foram ensaiadas pa
Para tal, utilizou-se MM

ra reversa□ das marcas nutricionais.

O

e meio suplementado com o requisito nutricional da linhagem.

crescimento neste meio possibilito� o cálculo da frequência de
reversão para as diferentes marcas.

Assim, conÍdios das linha·

gens foram suspensos em solução de tween 80 e após ,diluição a
propriada semeados em placas preparadas

conforme descrito acima.

4.6. Técnicas de anãlise Genética
As técnicas de análise genética foram as mesmas
em

normalmente utilizadas para obtenção do ciclo parassexual
fungos, descritas inicialmente por PONTECORVO e aoZ. (1953)

e

que constam de: obtenção de heterocário e de diplÓides,

a

obtenção de segregantes a partir desse diplÓide.

e

.29.

4.6.l. Obtenção de heterocirio
Conídios das linhagens que se diferenciavam qua�
to� morfologia e marcas nutricionais. foram colocados em

tu

bos de ensaio contendo 2,5 ml de MM líquido. suplementado

com

1% de MC. o que permite uma pequena germinação dos coi1{dios.
Depois de 8 dias de incubação. formou-se uma p�
lícula na superfície do meio, devido a fusão de hifas. pela de
ficiincia nutricional das mesmas. Transferiu-se a película p�
�
ra placa contendo MM �Õlido. originando-se então setores hete•rocarióticos. pois somente estes poderiam �e desenvolver.
apresentarem núcleos diferentes. que se complementam em

por
suas

hifas.

4.6.2. Obtenção de diplÕides
Conídios dos setores heterocarióticos. foram res
suspendidos em solução de tween 80 e posteriormente.
em MM.

semeados

Obteve-se. assim colônias que se desenvolvem neste meio

e que são possíveis diplÕides.

Em seguida, destas

colônias

transferiram-se somente conídios com auxílio de alça de plati
na para solução de tween 80; após contagem em hematímetro rea
lizou-se dilui�ão apropriada em solução salina visando-s�

a

obtenção de um número desejavel de colônias por placa. Tomou se então 0,1 ml desta diluição e. sem�ou-se em MM e MC.
evidenciar-se -0 crescimento.

Incubou-se a temperatura de

e após o sétimo dia foi feita a leitura das placas.

para

2a º c.

.• 30.

4.6.3. �aploidizaçio dos diplSides
A haploidizaç�o foi feita utilizando-se MM con
tendo os requisitos nutricionais das linhag�ns que foram cruz�
das mai� 100 µg/ml de Cloroneb.

O qual segundo AZEVEDO e aoZ.

(1977), tem a propriedade de evidenciar setores haplÓides.

Os segregantes haplÓides foram analisados
relação aos fatores de crescimento e morfologia.

em

;31.

5. RESULTADOS
5.1.

A&pictos Citol5gicos em M.

anl�opllae var. mino�

Uma visão macroscópica revelou que o

microrgA

nismo em estudo apresenta-se com produção de micilio branco

e

conÍdios amarelos quando jovens passando a verdes com o tempo.
Os conÍdios quando maduros se desprendem em placas do micélio.
Os estudos citológicos rev�laram que as hifas apresentam-se seE.
tadas exibindo grande variação de tamanho dos septos bem
apresentando-se com um núcleo ou dois por septo.

Dos

partem estruturas que inicialmente são finas e que se

como.
septos

consti-

tuirão em conidiÓforos, nestes ocorre um núcle� com o tempo es
tas estruturas tornam-se mais volumosas . a núcleo se divide e,
um núcleo filho passa para os conídios que vao se formando
partir deste conidi�foro. os conÍdios assim formados
cem em cadeias.

a

permane

A Figura 1 m6stra uma hifa característica com

a ocorrência de um núcleo ou dois por septo mostrando também o
i

conidióforo r o início de seu desenvolvimento.

Destes septos tam

.32.

bém podem partir estruturas anormais. que darão origem a coni
diÓforos anormais, que no entanto produzem conídios.

Na Figu

ra 2 tem-se tamb�m um prolongamento de hifa que produz uma seesta

rie de estruturas anormais, como conidiÓforos, do qual
se formando um conÍdio que já recebeu um núcleo filho.

ConÍdios podem se fundir. assim como hifas. co
n!dios geralmente sao encontrados fundindo-se lateralmente
pela parte polar.

Na Figura 3 observa-se estas fusões.

ou

Os co

nÍdios são cilindrices ou ovalados. podendo conter um ou

dois

núcleos por cónÍdio. numa proporção de 95% de uninucleados pa�
ra 5% de· binucleados.
dios típicos de

M.

Na Figura 4 pode ser visualizado

conf

ani�opliae var. mino�.

5.2. Sobrevivência a luz ultra-violeta {UV)
Uma suspensao de conídios da linhagem E
gem de

M.

ani�opliae var. mino�. foi irradiada

me descrito no item 4.4.
de sobrevivência obtidos.
por BARACHO e aol.

A Tabela 1 apresenta os

9

sefva-

(LIV) confor
resultados

Utilizando-se da metodologia citada

(1977) obtem-se uma L □
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em um tempo

12.78 minutos para a luz.ultra-violeta e condições usadas,

de

. 33.

Figura 1. Mostra uma hifa característica com a ocorrência

de

um n�cleo ou dois n�cleos por septo, pode ser visua

lizado também um prolongamento fino que se constitui

rã em um conidióforo.

(10X; 16X)

Figura 2. Ocorrência de hifas das quais os septos dão

origem

a prolongamentos, conidiÓforos que são anormais, dos
quais já é notado a formação de conidio. (10X; 16X).

• 34.

Figura 3. Observa-se uma fusão característica de conídios que
est� o6orrendo lateralmente e pelas partes polares.
Estes conídios partem de um Único conidiÓforo.
conÍdios observa-se um núcleo.

De um dos

o mais terminal, nota-se a formação de hifa
germinação.

Nos

c o n í d i ,:is,

pela

(10X; 16X)

Figura 4. Observa-se conÍdios típicos de M. --a.n.i.6opLla.e. var. M,{.
n.o4 contendo um e dois núcleos.

Na frequência

de

95% de uninucleados para 5% de conÍdios binucleados.

(10X; 63X).

.35.

Tabela 1.

Porcentagem de conídios de M.·a.ni:.6opt.la.e var. rn.inoJt,
sob�eviventes a luz UV.

Tempo de Irradiação ( uv)
em minutos

{Midia de 3 experimentos).

N 9 de conídios

sobreviventes

% Sobrevivên-

eia

o

239

100.00

4

131

a·

54,81

29

12,13

12

14

s.85

16

7.

0,03

Com os dados �a Tabela 1 cbnstruiu-se uma curva
de sobrêvivência (Fig. 5).

5.3. Obten�ão de· Mutantes
Usando-se luz ultra�vloleta durante 13 minutos.
.

.

obteve-se mutantes auxotr6ficos e morfol5gicos para.

coloraç�o

de conídios nu�a frequência de 0�28% a 0,01%. respectivamente •
. A Figura 6 mostra os.passos para obtenção destes mutantes.
Tabela 2 podsm ser visualizados os mutantes obtidos bem
a simbologia utilizada para caracterizi-los.

Na

como.

.3G.
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e
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m
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>
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12

16
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Figura 5. Curva de sobrevivincia da linhagem selvagem de M.anl�opllae var, mino� irradiada com luz ultra-violeta,
o

2537 A.
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Eg gre (li�hagem selvagem coní
dias verdes)

LI.V.

ylo

pin

met

u.v.

(

1

tia

pir

pab

whi

l

<

u.v.

u .v

.

tia

Figura 6.

Passos seguidos para obtenção dos mutantes morfolÓgi
gicos e auxotróficos de Me:t,ur.h,iz,lum an,U,opt.lae
mino�.

{UV

= ultra-violeta.

encontram na Tabela 2).

Os outros simbolos

var.
se

arg

.38.

Tabela 2. Simbologia.dos mut�ntes de M. anl,opllae var.

mlno�
o

obtidos por irradiação a luz ultra-violeta 2.537 A.
Linhagem original
Irradiada
Eg

Morfologia
(qonídio)
(ylo) amarelo
C pi nl

1

•vinho
pálido
vinho
pálido

(pin)

(whi) branco
(gre)

2

verde

Mutante

Nutricional

Simbologia
do mutante

piridoxina (pir)

ylo, · p,i.Jr.

ac.p-aminobenzóico (pab)

pln, pab

arginina (arg)

pln, a�g

tiamina (tia)

whl, tla

metionina Cmet)

g�e., me..t

1 - Coloraç�o do coriídio caracterizada como vinho pilido (Pale
vinaceous 1" f - 85) pela.tabela de R.W. RAINER Mycological Colour Chart - 1970.

A

Commonwealth Mycologiacal

Institute, Kew. Surrey.
2 � Não

foi utilizado para obtenção de dip16ide.

5.4. Teste de Reversão
Os mutantes foram ensaiados para verificação da
estabilidade das marcas nutricionais e morfo16gicas para

que·

pudessem serem utilizados com devida segurança na análise gené
tica.

A frequ�ncia de reversão espont;nea para as marcas esta

apresentada na Tabela 3.

. 39.

Tabela 3.

Frequência d� reversao espont�n�a de diferentes

mu

tantes de M. a.n.,lJ.,opl..La.e var. m..Ln.oJt utilizados no pr_E!,
sente trabalho.
Frequência de Mutantes em 10

Mutantes
ylo, p..i,Jt

<1

p.ln, pa.b

<1

p.ln., a.Jtg

<1

wh..L, .ti.a.

6

con!dios

<1

Os mutantes morfol6gicos, assim como os auxotr6
ficas sao bastantes estáveis não tendo sido· evidenciado rever-

sao em 10

6

r
con�dios.

5.5. Anãlise Genética
5.5.l. Obtenção do heterocãrio
Heterocários de diferentes linh�gens

mutantes

produzidos conforme descrito no item 4.6.1. foram obtidos.

As

linhagens mutantes que foram usadas para constituir os diferen
tes heterocários foram:

(ylo, p.l!L +. p.ln., a.JLg);

(yllo, p.lJt + p.ln.,

pab) e (whl, tia + ylo, plJt).
As películas heterocari6ticas no oitavo dia
desenvolvimento, apresentam-se densas, transferidas para
se desenvolvem· de maneira restrita formando pequenos

da
MM.

setores

.40.
heterocarióticos.

A constituição dos setores nao

sa como ocorre com

A�pe�g.lllu� n.ldulan4.

i tão vigor�

Os conídios são

de

coloração verde. cor da linhagem selvagem.

5.5.2. Obtenção de diplÕides
obtidos dos dife-

ConÍdios dos heterocários

rentes cruzamentos apos serem transferidos para o MM (10
placa). produziram nesse meio algumas colônias
com coloração do tipo selvagem.

6

por

protofirÓficas

Conídios coletados destas co

lônias. após suspensão em solução detween 80 e diluição

apro

priada. foram semeados em MM e MC. para a confirmação da prot�
trofia dos possíveis diplÓides somáticos heterozigotos.

A Ta

bela 4 mostra os resultados obtidos.
Tabela 4. Crescimento de conídios que se desenvolveram tanto em
MM e MC. oriundos de colônias que cresceram em
prototróficas e de coloração selvagem apos
rência do heterocário.
Possível

N9

esperado

. .. �- . .,... - . ..

N9

transfe-

··� .

colônias com crescimento
MC

MM

52

52
16

17

yto, p.l� li pin., pab

62

36

60
22

56
26

yto, pi� li pin, a.�g

100
19

59
26

63
21

DiplÓide

wh.l, .t.la li ylo ,· p;L�

·de colônias

22

MM.

57
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Os diplÓides foram obtidoa em uma ftequincia me

dia de 1,6 diplÓides por 10

6

conídios. Tabela 5 .

Tabela 5. Frequincia média da obtenç;o de· diplÓides em M. a.nl�oplla.e var. m.lnoJt em 10

DiplÓide
·y.eo 9 p.lJt
ylo, p.lJt
wh.l, :t.la.

6

N9

li
li
li

•

conídios.

Médio de colônias

p.ln 9 a.Jz.g
-p.ln, pa.b

1,6

1�8

1,4

ylo, p.lJt

A Tabela 6, mostra a constituição dos
tes diplÓides obtidos em

M.

diferen

anl�opl.la.e var. mlnoJt.

Tabela 6. OiplÓides heterozigotos obtidos entre diferentes mu
tantes de M. a.n..l�oplla.e var. m.i.noJt •.
Constituiç;o na

DiplÕide heterozigoto

heterocário

ylo, p.lJt + pln, all.g

(ylo, plll.

y.eo,. plJt + p.i.n, pa.b

(ylo, p.lJt

whl, :t.i.a + ylo, plJt

{wh.l, :t.i.a.

li
li
li

pln, a.!tg )
pln, pa.b l
ylo, p.i.1t l

5.5.3 .• Haploidização dos diplÕides
A utilizaç;o de 1,4-dicloro-2�5-dimetoxibenzeno
(Cloroneb) permitiu a obtenç;o de setores haplÓides.
descrito no item 4.6.3., que foram purificados.

conforme

A análise des

.42.
tes segr egantes permitiu a construção da Tabel� 1. mostrando a
constituiçãri gen�tica dos di�erentes segregantes haplÕides �b
tidos.

A Figura 7 mostra um diplÓ�de de

M.

anl�opliae

va�.

mln.oJt sendo haploidizado. com a formação de s etores típicos
Os diplÓides não apresentaram haploidização

em MC em· ausência de

Cloroneb.
Tabela 7. Segreg antes de difer entes heterozigotos diplóides de

M�
Diplóides

yR..o, pi.lt/ / pln, aJtg

ylo,pi.lt//pln,pab

anlhopllae var. mlnoJt.
N9 de Seto
res anali
. sados
13

.
25

Genótipo

Branco
(whi)

pi.lt a/r.g
p.iJL

•

+

aJr.g

+

+.

Segregantes

Amarelo
(ylo)

Verde
(gre)

Vinho
pálido
(pin)

i··..
6

pi.lt pab
pi.lt

+

·+

pab

+

+

15

9.

25
5

10
+.

* -

+.

10*

2 setores d e cor ver de limão. diferente do tipo

)

s elvagem.

sendo. �aracterizados pelo fraco desenvolvimento inicial e
uma grande produção micelial •
..., == representa o alelo se 1 vagem.

• 43•

Figura 7. Mostrando a formação de setores típicos em diplÓides
de M. ani�opliae var. mino�.

A indução dos

setores

foi feita utilizando-se 1,4-dicloro-2,5-dimetoxiben
zeno (Cloroneb).

.44.

5.5.4. Diimetro nuclear e taman�o de conldio da linha

gem selvagem s mutantes, e dip15fdes de M. anl�a

pt.lae

var. m.lnolt

Após a coloração pelo método descrito no

Ítem

4.3.1.1 •• foi possível realizar-se a medida do tamanho do conf
dia bem como .. do diâmetro do núcleo nas lirihageris selvagem. mu
tantas e dipldides.

A Tabela 6 mostra os dados obtidos.

Tabela 8. Diâmetro do núcleo .. tamanho do conídio da

linhagem

selvage�. mutantes e dip15ides heterozigotos de

M.

an.litópt.lae. var. m.lnolt.
Linhagem
HaplÕides

Tamanho do co
nídio em µm-*

Diâmetro em µm*
do núcleo

.s .. eo

0.98

wh.l, .tia.

5 ,. 17

1 ,.13

ylo, p.l1t

5;47

1,03

p.ln, pab

s.02

1.40

E9 ( s·elvagem)

p.ln, a.1tg

s .. 55.

1.22

Diplóides
(qlo,p.l1t//p.ln,a1tg)

4 ,. 94

(ylo,p.l1t// p.ln,pa.b)

5 ,. 18

( wh,l, t:..la/ / ylo, p.llt)

5. 08

*

Os valores represantam a média de 15 medidas.

1 ,.:86
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6. DISCUSS�O
6.1. Aspectos Cito15gi�os
Os estudos pr�priciaram a realização de

medi

das do diâmetro nuclear, tamanho do conídio, e ainda a

obser

vaçao dos fenômenos como: fusão de hifas e fusão entre

coní

dios, além de permitir a observação
ras anormais em

M.

da ocorrência de estrutu

ani�opliae var. mina�. como também foi estu

dado por TINLINE e NOVIELLO (1971) em uma linhagem 8-P-1

M.

de

ani�opliae, isolada de uma larva de elaterídeo, o

�hu� bicolo� (Each).
O aspecto citológico é de grande valor como uma
técnica auxiliar nos estudos de ordem genética.

Virias

auto

res utilizaram-se de processos citológicos para distinguir li
nhagens

haplóides e diplóides em fungos, pela observação d�

variação do número de núcleos por conídio.
Em

M.

ani,apllae, var. miKo� pelas técnicas em-
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pregadas pode

ser observado que os conídios apresentam-se un!

nucleados e binucleados em uma proporção de 95% de

uninuclea

dos para 5% de binucleados (MESSIAS e coZ. 19?8).
O fenômeno da anastomose de hifas visualizado .
demonstro� o processo físico inicial para a obtenção de hetero
c�rios. assim como a fusãd de conÍdios.(Figura 3). que

também

pode _levar i·formação de hifas heterocarióticas. aumentando e�
tão a chance de. obtenção destes heteroc�rios e consequentemen-.
te de diplóides.

Em

M�

anl6opllae var. mino� as hifas aprese�

tam-se com um n�cleo por septo. no entanto também pode ocorrer
mais que um n�cleo.
uninucleado�.

Os conídióforos apresentam-se

igualmente

As fus6es que ocorrem entre diferentes

hifas.

podem �gora serem melhores estudadas atreves do dipl6ide.

vi

sando-se demonstrar por- um processo genético a ocorrência des
te fenômeno

visualizado citologicamente.
Ainda com relação ao aspecto citológico,

podem

ser referidos os mutantes para coloração de conídios, a

muta

ção morfológica obtida para confdios. principalmente aquela p�
ra a coloração branca, constitui-se em excelente materi�l para
estudos citológicos, pois não apresentam a ocorrência de
mento· presente na linhagem selvagem.

pig
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6.2. bbtençio de Nutantes e sua e�tabilidad�
6.2.1. Sobrevivincia a luz ultra-violeta
·utilizando-se de luz ultra-violeta foi possível·
a construção de uma curva de sobrevivência evidenciando-se uma
correlação entre a dose e o efeito produzido.
Variação no tipo de curva é observado por

va-_.

rios autores com relação ao grau de ploidia do organismo irra
diado.

Em uma linhagem de A4pe�gll�u4 sp 321, obteve�se um ti

po de curva sigmoide (multiplos toques) evidênciando-se

assim

que este microrganismo apresenta matefial ienético em duplica
ta, PEREIRA (19'18)º

MESSIAS e aol.

(1976)

ocorrência de curva do tipo sigmoidal em

A.

também observou

a

�lava�.

--

Macroconidios de Neu�o4po�a c�a4Ja(ATWOOD e NOR
NJJ...N,

1949)

tratados com luz ultra-violeta apresentam uma curva

de sobrevivência do tipo sigmoidal, estes sao

multinucleados,

apresentando em média 2,67 núcleos por conídio.
A curva obtida no presente trabalho

apresenta

se do tipo exponencial o q�e pode caracteriza� a pequena

por�

centagem de conídios binucleados, 5% binucleados e 95% de coní
dias uninuclea·dos (f.iESSilJ.S e aol. 1978).
A �ase cap�z de inviabilizar 95% dos

con{dios

foi obtida com um tempo de exposição a ultra-violeta de 13 mi
nutos, no entanto este tempo est� relacionado com a fonte

de
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irradiação, SANTOS (1978) obteve uma sobrevivência de 1

a

5%

em um tempo igual a 2,40 minutos utilizando outra fonte de

luz

ultra-violeta.

6.2.2. Mutantes

de

Irradiando-se conídios da linhagem E9

M. anl�opllae va�mlnon,

com luz ultra-violeta

-se mutantes morfol6gicos e auxotr6ficos�
tidos apresentam-se bastante estáveis.

selvagem
obtiveram

Os morfol6gidos ob�

Foram conseguidos tam

bém, mutantes deficientes nutricionais para a síntese de
noácidos e vitaminas.

ami

O mutante para a biossíntese do aminoá�

cido metionina não foi empregado no presente trabalho,-pois a
presenta-se com conÍdios verdes o que dificulta a caracterização do dipl6ide.

Todos os mutantes isolados são muito

apro-

priados para estudos genéticos pois durante a obtenção

procu

rou-se não selecionar-se mutantes que apresentavam crescimento
residual ("leaky").

A ocorrência de uma grande proporção

de

mutantes deficientes para a biossíntese de vitaminas pode

ter

sido até certo ponto estimulada pelo método de seleção,

pois

os deficientes para a síntese de vitaminas isolados se mostra
ram 6timos mutantes por nio se desenvolverem como aqueles cha
mados "leaky".
Nos ensaios de reversão realizados verificou-se
que as marcas envolvidas no estudo apresentam-se bastante está
veis não obtendo-se nenhuma colônia nem mesmo

germinação

de

.49.
conídios.

Pelos dados do ítem 5.4. verifica-se que as

marcas

utilizadas são ótimas, sendo a frequência de reversão menor do
6
No entanto outros tipos de mutantes podeque 1/10 conídios.
rao ser procurados, como aqueles resistentes a luz ultra-viole
futu-

ta. a drogas e para a produção de enzimas em trabalhos
ros, o que poderá permitir, agora com o ciclo parassexual

me

lhores estudos, relacionados com a patogenicidade aos insetos,
ou mesmo para estudos da genética formal em microrganismos.
obtenção

A luz ultra-violeta foi eficiente na

de mutantes auxotrÓficos, e a frequência com que estes

apare

cem está em torno de 0,28% que dá um baixo rendimento

quando

comparado com aqueles obtidos em

A�pe�gillu� .nidulan6 9 um mu

tante em 200 col6nias analisadas (PONTECORVO e aoi. 1953).
Sugere-se então que sejam ·estudados outros muta
gênicos, tanto físicos como químicos, os quais poderiam
sentar melhores rendimentos.

apre

SANTOS (1978) verificou que

ra

diação inonizante como os raios y, são efetivos em causar mor
te a conídios de uma linhagem de

M.

anl�opllae, e que poderia

ser empregado para a ohtenção de mutantes.

FINCHAM3 DAY e RADFORD (19 7 9) em revisão, obser
vam que o rendimento de certos mutantes apresenta variação en
tre espécies e em cada caso há um requisito nutricional
ocorre com maior frequência.

Em

Aane�glllua sp 321

(1978) obteve com mais frequência mutantes para a

que

PP.REIRA
biossíntese

de metionina, em torno de 26,3% e biatina em torno de 21%.

Em
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Neu406po�a C44�64 g em 144 mutantes obtidos 16,6%

apresentavam

deficiencias para metionina e 14,6% para adenina, em Ophi�toma
multiannulatu.m em.200 mutantes.21% eram deficientes para bios
sintese de arginina e 17% para tiossulfato ou compostos que a
presentam enxofre reduzido1 em Ventu4ia inaequali6 de 100

mu-

.tantes analisados. 19% eram deficientes para uridina ou c1tru
lina e 18% para arginina •.

6.3. Ciclo Parassexual
6.3.l�Ob�ençio do heterocirio
A 1ormação do heterocário balanceado tem

sido

enfatiz�da como um dos principais passos durante a obtenç�o do
ciclo parassexual.
Os mutantes utilizados sendo oriundos de uma mes
ma linhagem a constituição do heterocário foi facilmente
seguida. obtendo-se películas bem formadas que

con

desenvolveram

-se em MM adiciohado de 1% de MC com uma constituição bastante
densa onde pode se visualizar a formação de conídios verdes

e

de cor parentais.
Esse método é semelhante ao que vem sendo usado
para outros fungos. No entanto�a quantidade de MC. teve que ser
reduzida para obtenção de resultados mais favoráveis; isto tal
vez seja devido a utilização de mut�ntes para vitaminas
pequenas quantidades já s;o suficient.es para um

onde

crescimento
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ótimo da linhagem.

O fenomeno da heterocariose e basice. para
o

...

a ocorrência do ciclo parassexual.

,

A complementação entre

as

marcas envolvidas sempre i muito importante para a manutenção
destes; uma fraca complementação pode levar a um não desenvol

TIN�

vimento em MM o que dificultaria a formação do diplóide.

LINE e NOVIELLO (1971) trabalhando com uína linhagem 8-P-1
M. ani�opliae. empregando a mesma técnica. do presente

de

traba�

lho, não conseguiu o desenvolvimento de Blguns heterocários de
vide a baixa complementação entre as marcas utilizadas.
Pelas observações citológicas constata-se a ana�
·temoses entre conídios e entre hifas. podet:JdO
ce da formação de heterocários.

aumentar a chan

Este fenômeno, se

ocorrendo

na natureza poderia servir como um processo de variação

natu

ral.
A cor dos conídios no heterocário com o

tempo

torna-se verde. cor do tipo selvagem verificando-se então

que

esta não é autonoma, pois em um caráter autônomo a cor de

um

conídio uninucleado em um heterocário i determinada exclusiva
mente pelo genótipo de cada conÍdio. enquanto que em um
ter não autanomo a _cor do conídio é determinada pelo

cara

genótipo

Com relação a esta obs�rvação.

al-

guns autores, como STROl!fNAES e GARBER (1963) verificaram

que

em A�pe�gillu� 6umiga�uh duas séries de alelos multiplos

para

presente no heterocário.

a coloração de esporos se comportam diferentemente quanto a au
tomonia.

Enq�anto uma das séries tem a característica autôno-

.s2.
ma na outra ela nao é autonoma.

O fato de ser autônomo ou nao,

pode ser dependente de uma característica de um locus. e

está

relacionado com o tipo de componente determinado pelo locus em
um passo bioquímico que difunde substâncias ou não.

6.3.2. Obtenção do DiplÕide
apos

a

transfer�ncia de conídios da película heterocariótica para

MM

A obtenção do diplÕide foi feita logo
onde crescem

colônias que apresentam coloração do tipo

sel-

vagem e são prototróficas.
Uma quantidade conhecida de conÍdios
destas colônios 0 novamente semeados em MC e

MM

para

oriundos
obtenção

do número de conÍdios semeados bem como para verificar-se

que

apresentavam capacidade de germinação foi realizada evidencia�
do número semelhante de col5nias no MM e no MC conforme resul
tado na Tabela 4.

Sendo o MM, seletivo só permitiria o desen

volvimento de colônias prototrÕficas , ou seja, diplÓides hete
rozigotos, não permitindo o crescimento de colônias do tipo p�
rental.

de 1,6 em 10

6

Os diplóides foram obtidos com
conídios semeados.

uma

Esta frequincia é

frequ�ncia
baixa

em

relação aqueles fungos que apresentam-se com conídios multinu
cleados (TINLINE e MaNEILL, 1969), como
tices.
como o

asidiqmicetos dicarió

No entanto , ela se compara a obtida para outros fungos

A.

nidulan� (PONTECORVO e aoZ. 1953).
Teoricamente a cariogamia pode ser controlada de
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uma maneira positiva por um indutor presente em células

se-

xuais ou por uma maneira negativa por um repressor (KR)

pra-

sente em células _somiticas, ou pela combinação de ambos.

Estu

do� com os Basidiomicetos, Schlzophyllum comrnune

e

v.lolacea, sugsrem que o controle primirio pode ser

U.6t.llago
negativo

embora eles não excluam um mecanismo posit1vo (CATEN e

DAY,

197'1).

A caracterização do tamanho do conídio bem como
do nGcleo foram realizarlas procurando-se evidenciar uma

dife

rença entre os hapl6ides e d1pl6ides; os resultados demonstram
que o tamanho do conídio não é uma avaliação aconselhavel para
distinguir-se entre os dip16ides e hapl6ides; por outro lado o
tamanho do n�cleo variou entre o dipl6ide e o hapl6ide e

tam

bém énquanto a linha�em_ selvagem apresenta uma proporção de 5%
de conídios binucleados os dipl6ides não apresentam
binucleados.

conÍdios

Somente analisando-se ·a variação de tamanho des

tas estrutura, ji se mostrou ineficiente para distinguir-se e�
tre hapl6ides e dipl6ides em
1957), A.

A. 01tyzae, A. Jojae

(IKEDA e coZ.

6lavÚ.-& (PAPA, 19'13; MESSIAS, 197'1) e A.6pe.1tg.lllt+-6

sp.

321 (PEREIRA, 1978), espécies que apresentam conídios multinu..
cleados no estigio hapl6ide.

Baseando-se na característica da

variação do tamanho de conÍdio, alguns autores tem sugerido que

M. anl6opllae var. majolt, possa ser um dipl6ide por
tar-se com conídios maiores que a variedade

mlnoll.,

apresenPelos

resultados obtidos no presente estuqo s�gere-se que outras med!
das sejam realizadas como por exemplo a avaliação da quantida-
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de de DNA, mutabilidade e volume nuclear, uma vez que

os

di

plÓides não apresentam-se com aumento no tamanho do cohÍdio.
Verificada a formação do diplÓide som;tico den
tro de uma mesma linhagem de

M. ani�opLiae

var.

mino�, a tenta

tiva de obtenção de diplÓides entre lin�agens diferentes podéria ser feita procurando-se a obtenção do vigor de

híbrido,

utilizando-se a ticnica de letais balanceados para a estabilização do diplóide formado.

Esta diplÓide podaria

apresentar

melhores características ao controle biológico de insetos,

6.3.3. Segregantes dos Diplõides
Dos três diplÓides obtidos, segregantes haplói
des foram conseguidos em todos os casos (Tabela 7), mas somen
te após a indução por um agente de haploidização, o

cloroneb;

tentativas de haploidização espontânea ou mesmo induzida

pela

p-fluorofenilalanina,um agente de haploidização largamente us�
do em fungos filamentosos (CLUTTERBUCK, 1974) foram infrutífe
ras.

Casos de diplóides bastante est;veis s�o relatados

_em

Basidiomicetos (CASSELTON, 1965) e portanto possivelmente tam
b�m oa dipl5ides de

M. anipLiae

var.

mino�

sejam �st;veis embo

ra somente futuras observações sobre o comportamento desses di
plóides em outros meios de cultura e temperaturas diversas
que poderão elucidar sobre sua real· estabilidade.

Mesmo em elo

roneb, um fungicida que propicia uma alta taxa de

haploidiza

çao em

A. nidutanJ (SANTANA, 1974)

o número de setores obtidos
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a partir do dipl6ide em

M.

apsr.as

aniJopliae var. mino� .foi

de cerca de 1,5 por colônia.

Pelo comportamento dos'dipl6ides

obtidos. pode-se sugerir que a variedade majo� s�ja também
dipl6ide como tem sido proposto�

um

observação

No entanto esta

de

deve somar-se a outros dados como por exemplo o conteúdo
DNA.

Dos três dipl6ides analisados. 63 setores obti
dos independentemente mostraram um certo modelo de

recombina
superior

ção, onde o número de combinações parentais foi bem
ao número de setores recombinantes (Tabela 7).
sa refletir o fato de que

M.

Isso talvez po�

ani�opllae apresente apenas um p�

queno número de grupos de ligação na realidade o número de era
mossamos da espécie parace ser de aproximadamente 4 pelas

ob

servações citol6gicas em hifas e conÍdios (MESSIAS, não pubZi-

a ado).

No entanto. n;o pode ser �ambém descartada a possibili

dade de que o agente haploidizante empregado selecione

certas

combinações de marcadores genéticos em detrimento de

outras

combinações. uma vez que j� é sabido qtie o cloroneb em

A. nldu

lanJ (AZEVEDO, SANTANA e BONATELLI, 1977) seleciona setores ha
pl6ides que contenham certos marcadores genéticos
como é o caso do gene py� A4•

específicos

Nos três dip16ides por n6s con

seguidos e analisados tem, em todos os casos um componente hapl6ide comum (ylo pi�). Uma

.vez que se sabe que por

indução

através da luz ultra-violeta de mutantes auxot�6ficos, pode-se
também produzir aberrações cromossômicas como

translocações

isso levaria a uma predominância de tipos parentais.

De fato,
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MACDONALD (1965) estudando .diplÓides heterozigotos em Pe.n.lc.il

lium c.h�y.�ogenum observou uma alta frequência de segregantes h�
plÓides dos tipos parentais e tentou explicar o fen6meno
existência de translocações em uma dàs linhagens.
plificando, em um caso de uma espécie com n = 2
uma translocação de segmento

pel�

Assim. exem
cromossomos.
da�

de um c romossomo para outro

ria um diplóide que poderia segregar os tipos parentais balan
ceados

mas os tipos recombinantes seriam portadores de

dela

ções (e portanto letais) ou de duplicação e selecionados

con

tra em agentes haploidizadores ( AZEVEDO e ROPER., 1970).

Mais

diplÓides entre linhagens com outros marcadores genéticos

te-

rao que ser construidos para que se tenha uma melhor ideia
N

do

fen6meno da recombinação mitótica em M.ani�opliae ou mesmo para o mapeamento genético da espécie.

Inclusive o fenômeno

da

permuta somática em diplÓides ainda não foi evidenciada no pre
sente caso.

Dos tipos recombinantes obtidos todos eles

foram

prototróficos (6, 9 e 10 casos obtidos nos 3 diplÓides analis�
dos) e classificados apenas visualmente pela emergência de se
tores n� meio com cloroneb.

Como é dificil distinção entre di

plóides e haplÓides pelo tamanho do conídio e como não foi fei
ta uma análise do tamanho de n�cleos desses setores. podemos i�
clusive supor que eles sejam ainda diplÓides que por uma raião
não definida �mergiram no meio com o agente seletor de setores
haplÓides; em apenas dois casos, fenótipos diferentes do

tipo

diplÓide foram conseguidos e esses podem refletir alguma interação entre os marcadores usados, especialmente para

colora-
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çao.

De

qualquer forma fica patente que qualquer tentativa de

uma discussão mais aprofundada

é ain da prematura e maior número

de marcadores gen�ticos, de dipl6ides e de setores hapl6ides d�
verao ser analisados para que se tenha
da para o processo.

uma idéia mais defini

.sa.

7. CONCLUSÕES
Em relação aos resultados obtidos e

discutidos

podem ser tiradas as seguintes conclus5es:
1. A luz ultra-violeta foi efetiva na obtenção
de mutantes permitindo o isolamento de mutantes morfológicos p�
ra a coloração de conídios bem como mutantes auxotróficos Cami
no�cidos e vitaminas) cum
' a� frequincias de 0,01 e D,28%

res-

pec tivamente.
2; Através da obtenção de heteroc;rios balancea
dos, diplóides heterozigotos e segregantes mitóticos, ficou de
monstrado

v�rios passos do ciclo parassexual em Meta4hlzlum

ani�opiiae var. mino4.

3. O tamanho do conídio nao permite a distinção
entre linhagens haplóides e diplÕides.' No entanto, o volume nu
clear pode constituir-se em um método de distinção entre linha

.·59 •
gens haplÓides e diplÓides.
4. Os mutantes morfológicos para a

coloraç;o

branca dos conÍdios em virtude da falta de pigmentaç�o

pode�

constituir-se em excelente material para estudos de aspectos ci
tológicos neste fungo.

s.

A espécie

M.

ani�opliae var. mino�

tui-se em um Ótimo material para o estudo da
crorganismos eucariotos.

consti-

genética em

mi�

.60.

8.

SUMMARY
This research was accomplished in arder to

cheracterize the parasexual cycle in the fungus Me�a4hizium
ani�opliae var. mino4

isolated from adult Ínsects of VeolJ sp.

(Horn. Cerc. ) •
Auxotrophic mutants for aminoacid and vitamin
biosynthesis, as well as morphological mutants, were obtained
by using ultraviolet light.
These mutants were utilized in the formation of
balanced heterokaryons, which in term served

as a basis for

the obtention of diploids.
Diploids were then hybridized through the
addition of 1.4 Dichloro-2.5-Dimetoxilbenzene (Chloroneb) to
the selective medium.
The analysis of haploid sectors thus obtained,
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indicated the segregation of parental and recombinant markers.
both for morphologicalcharacters and for nutritional
requirements.
The·use of cytological techniques allowed to
observe. the fusion of conidia and the fusion of hypha in the
haploid strain, as wel·l as to measure conidia and nuclei size
variation in haplo�d and diploid strains.
The two· kinds of strain could not be separated
by measuring conidia size.
Oiploid conidia nuclei were. however. largar
than those in the haploid strains.
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