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RESUMO 

EFEITO DO GENE binAl NA FORMAÇi"\O DE 

CONTDIOS DE A6pcur.g,i_Uw., nidulan/2 

.xii.

Aline Aparecida Pizzirani-Kleiner 

ORIENTADOR: Prof. Dr. João Lúcio de Azevedo 

O presente trabalho foi realizado com a finalidade de estu 

dar geneticamente o caráter produção de conídios uni, bi e trinucleados 

que ocorre em uma linhagem de A6 pe.Ji.g,Lt.lw., nidulan/2 designada MSEbin. Ini

cialmente foi feito o mapeamento do gene responsável por este caráter, a 

determinação da origem dos núcleos adicionais nos conídios, o efeito des

te gene em heterocários, na meiose, na instabilidade genética e finalmen

te, o efeito de agentes como luz ultravioleta e temperatura na sua expre� 

sao. 

Pela anãlise genética foi verificado que a formação de co

nÍdios com mais de um núcleo é determinada por um Único gene, denomina-

do binAI, o qual foi localizado no grupo de ligação IV ã 22, 7cM de me,:thGI. 

Através da análise dos tipos de conídios formados em heterocários e de 

observações citológicas em diferentes estágios do desenvolvimento do co

nidiÕforo, foi possível concluir que os núcleos nos conídios bi e trinu

cleados podem ter origens diferentes,  permitindo a formação de conÍdios 
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heterocariôticos em micélios com núcleos geneticamente diferentes. O gene 

binA1 em heterocarios tem expressao não autônoma e não interfere com o 

processo meiôtico normal do fungo. Em dissômicos, a presença do gene 

binA1 acarreta um aumento de cerca cinco vezes na instabilidade, enquanto 

que, em linhagens duplicadas e em diplôides, tal instabilidade e reduzida 

de 2,2 e 2,0 vezes, respectivamente. As possíveis causas dessa redução 

da instabilidade são discutidas, bem como, a sua possível utilização em 

linhagens industriais. 

A linhagem que contêm o gene binA1 apesar de possuir coní

dios com mais de um núcleo, não é mais resistente a luz ultravioleta do 

que a linhagem original com conÍdios uninucleados. Através de mutaçao in 

<luzida com luz ultravioleta, o caráter estudado pode ser modificado obten 

do-se linhagens com maior ou menor porcentagem de conídios com mais de 

um núcleo. Por outro lado, o caráter é influenciado pela temperatura,que 

sendo alta, ocasiona uma diminuição no numero de conídios bi e trinuclea

dos,o que sugere a presença de um p roduto termo-sensível envolvido no 

processo de migração dos núcleos da vesícula para os esterígmas primários. 



SUMMARY 

THE GENE b,lnA 1 ON CONI DIA FORMATION 

OF A6 pe.ll.g,lUU/2 nidul_an/2 

.xiv. 

Aline Aparecida Pizzirani-Kleiner 

AOVISER: Prof. Dr. João Lúc�o de Azevedo 

The mutant strain MSEbin de Aópe.hgiUU/2 n,ldu.tan/2 has 

conidia with one, two and three nuclei ln constant proportions. 

character was considered in the present study which c orn p rlse 

This 

genetic 

mapping, origin deterrnination of the addi tional nuclei ln conidia and 

genetic influence on heterokaryons, meiosis and instability. It was also 

determined the effect of temperature and ultraviolet light. 

Genetic analysis have shown a single gene controling the 

character, binAJ, which is located in linkage group IV at 22, 7 cM of 

me.:thG1. Analysis of conidia type formation in heterokaryons and the 

cytological analysis of conidiophore in different stages of development 

permit to conclude that additional nuclei can have independent origin in 

conidia. Non-autonomous expression ln heterokaryons was observed and 

meiosis ln strains were not affected 1n the presence of b,lnA1. ln 

disomics the genes enhances instability about five times and on the 

contrary in duplicated and diploid strains instability is reduced about 
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two times. These effects are discussed as well as the possible reduction 

of instability in industrial strains. 

Although with more than one nuclei strains with binAJ are 

not more resis tant to ul traviolet light than the original strain. M.utation 

induced by UV light permited to select strains with higper and lower 

percentages of conidia with more than a single nuclei. The character 

however is temperature influencied and the results permit to suggest the 

presence of a temperature-sensitive component involved in the process of 

nuclear migration to primary sterigmata. 



l. INTRODUÇAO

O fungo filamentoso Mpe.Jtg.LU.U6 rúdul_anó apresenta urna fa 

se vegetativa haplÕide com formação de conÍdios uninucleados,o que permi

te a obtenção de colônias isoladas geneticamente puras. Este foi um dos 

motivos da sua escolha para pesquisas genéticas por PONTECORVO e cal.

(1953), além de ser um fungo que possui ciclos sexual e parassexual,cres

ce em meio de composição definida e tem ciclo vital râpido. 

A descoberta de que existem linhagens de A. 1údui_aiu que 

formam conídios binucleados e trinucleados (PIZZIRANI, 19??), o que e 

uma exceção na espécie, abre perspectivas para estudos que antes não pod� 

riam ser conduzidos de maneira conveniente, corno os relativos a origem 

dos núcleos adicionais nos conídios ou estudos de interação de diferentes 

genes em células dicarióticas. Alem disso, o A. rúdulanó por suas ca-

racterísticas é utilizado corno modelo genético para outros fungos serne-

lhantes e em muitos casos são feitas extrapolações, inclusive para fun-

gos de importância econômica. A descoberta da linhagem que produz con1.-
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dios com mais de um núcleo, aumenta a homologia entre A. n,,Ldufan-6 e os 

fungos que apresentam essa característica, permitindo deste modo uma com

paração mais adequada. 

Considerando estes fatos, o presente trabalho propoe como 

objetivos caracterizar a linhagem de A. 1úduían,,6 que forma conídios uni, 

bi e trinucleados, principalmente quanto ao efeito de fatores ambientais 

na formação de conídios com mais de um núcleo, suas características cito 

lógicas e expressão em heterocârios, a origem dos núcleos adicionais nos 

conÍdios e sua análise genética. Foi também considerado importante ver1. 

ficar a influência do caráter nos processos meiótico e mitôtico, estuda

da a traves de alterações na segregaçao meiôtica e na instabilidade. 
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2. REVISAO DA LITERATURA

A literatura sobre conidiogênese em MpeJLgiUU-6 nidulan.6 

abrange diversos aspectos, como aqueles relacionados à morfologia, bioquf 

mica e genética (ZONNEVELD� 19?7� CLUTTERBUCK� 1977; PINCHAM e coZ.� 1979). 

A revisão vai se restringir ã três importantes aspectos relacionados com 

os objetivos do presente trabalho, quais sejam: citogenética da conidia

ção, comportamento dos núcleos na divisão mitotica, especialmente na for

mação de conídios e instabilidade genética e aberrações cromossômicas. 

2. 1. Citogenetica da conidiação em Mp��giUU-6 ru.dulan.6

A formação de esporos sexuais e assexuais é a principal 

manifestação de diferenciação em fungos filamentosos. O A. ru.dulan.6, pe

lo fato de possuir estrutura conidial bem definida e ser bem estudado ge

neticamente, e mais recentemente, bioquímica e morfologicamente, se cons 

titui em um sistema dos mais apropriados para estudos do desenvolvimento 

e da diferenciação. 
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Um conÍdio uninucleado haplÓide (YUILL, 1950), sob con-

<lições favoráveis, apresenta um aumento da quantidade de DNA, RNA, protel 

nas e peso seco (BAINBRIDGE, 19?1) e após cerca de quatro horas começa a 

desenvolver um tubo germinal. Este, forma hifas septadas multinucleadas 

que se ramificam e em 24 horas, completa o seu ciclo assexual com a forma 

çao de conidiÓforos e conídios. Desde a formação do tubo germinal, tanto 

a divisão nuclear nas hifas como a síntese de DNA são sincrônicas (ROSEN-

BERGER e KESSEL, 196?; KESSEL e ROSENBERGER, 1968), tornando-se entretan-

to assincrônica quando a região apical das hifas contém 8 ou 16 núcleos, 

depois de três ou quatro ciclos de divisão nuclear (FIDDY e TRINCI,19?6). 

O crescimento das hifas é seguido pela formação de septos 

incompletos que dividem a região apical aproximadamente pela metade,quando 

esta contêm 4 ou 8 núcleos ( CLUTTERBUCK, 19 ?0a; FIDDY e TRINCI, 19 ?6). Ba 

seando-se no comprimento do compartimento antes e após a septação, e pos

sível estimar o tempo de geração no crescimento de células apicais (BAIN

BRIDGE, 19?6). O novo compartimento apical formado continua a aumentar 

em comprimento e o volume citoplasmático aumenta até uma proporção críti

ca quando então os núcleos são induzidos à divisão sincrônica, parecendo 

indicar que ê o volume de citoplasma por genoma que regula o 

mitose nas hifas (CLUTTERBUCK, 1969b). A precisão com que os 

início da 

comparti-

- . ... .

mentes apicais sao separados em dois pelo septo, sugere que o inicio da 

sepatação ê um evento bem regulado (FIDDY e TRINCI, 19?6). Os comparti-

mentas apicais chegam a conter cerca de 50 núcleos e formam no máximo de 

6 a 9 septos depois da mitose sincrônica, existindo portanto uma relação 
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temporal e não quantitativa ou espacial entre mitose e septaçao (CLUTTER-

-

BUCK
., 

19 70a). Mutantes que nao formam septos em temperaturas restritivas 

tem um crescimento limitado do micélio, mostrando que septação é um pro

cesso necessário para manter o desenvolvimento normal das co1Ônias(ft10RRI� 

1976; TRINCI e MORRIS
., 

1979). 

O crescimento das hifas ocorre pela síntese da parede 

(KATZ e ROSENBERGER
., 

1971) e, de um modo em geral, parece estar associado 

com a fusão de vesículas com a parede jã existente, vesículas essas origi_ 

nadas do citoplasma do micélio (COLLINGE e TRINCI
., 

1974). Estudos da sín 

tese da parede celular são feitos utilizando-se protoplastos (PEBERDY
.,

1979)
., através da análise da sua composição química (BULL

., 
1970) e da pe!_ 

meabilidade celular (ELORZA e col . 
., 

1969). 

Com o crescimento das hifas, formam-se as ramificações que 

aumentam em taxa exponencial de acordo com o c r e s ci mento do micé 

lio (MACKINTOSH e PRITCHARD
., 

1963; KATZ e col . ., 1972; TRINCI., 
1974). Exis 

te um alto coeficiente de correlação entre o número de septos e o numero 

de ramificações produzido pelas hifas (FIDDY e TRINCI
., 

1976) embora rami

ficação possa ocorrer na ausência de septação (MORRIS
., 

1976). 

O desenvolvimento das hifas com as ramificações resultam 

na formação de uma colônia em meio sólido, cujo diâmetro aumenta exponen

cialmente nas primeiras horas e depois linearmente (TRINCI
., 

1969). Por 

cerca de 24 horas a colônia cresce sem diferenciação, quando então sur

gem os conidiÕforos e logo apôs os conídios (CLUTTERBUCK
., 

1969a). A for

mação de conídios tem início quando alguns compartimentos das hifas deno-
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minados de células podais, começam a formar um eixo longo multinucleado, 

o conidiÔforo, que termina em uma vesícula globosa multinucleada. A célu

la podal, o eixo e a vesícula tem uma cutícula espessa de coloração escu

ra. Da vesícula desenvolvem-se sincronicamente brotos alongados, os es-

terígmas primários e, após mitoses sucessivas na vesícula, os núcleos 

originados migram para os esterígmas primários, Estes, dão origem a uma 

série de um, dois ou, raramente, mais esterígrnas secundários contendo um 

núcleo originado de divisões mitoticas do núcleo do esterígma primário. 

O núcleo de cada esterígrna secundário se divide repetidamente e, em cada 

divisão, um núcleo filho permanece na porção proximal do esterÍgrna e o 

outro núcleo filho na porção distal, a qual sofre urna constrição origi-

nando um conídio. Esse processo ocorre sucessivamente formando uma ca-

<leia de conídios, todos contendo um núcleo derivado do esterÍgma, sendo 

que, o mais jovem é aquele da base da cadeia (PONTECORVO e co Z.., 1953; 

CLUTTERBUCK, 1969a; fo1ARTINELLI, 1976). As várias cadeias de conÍdios se 

dispõem paralelamente, e cada estrutura conidial pode conter até 100 ca

deias (ROPER, 1971). Estudos da ultraestrutura do conidioforo e dos coní 

dios mostram a presença de plasmalemassomos e lomassomos durante o desen 

volvimento dessas estruturas (OLIVER, 1972). 

O início do desenvolvimento da estrutura conidial está re-

lacionado com os fatores que limitam o crescimento vegetativo do fungo 

(COCHRANE, 1958) e, de fato, a carência de fontes de carbono e nitrogê-

nio em culturas submersas de A. nidu.lan.6 geralmente induz a conidiação 

(SAXENA e SINHA, 1973; MARTINELLI, 1976). 
- - . 

No entanto, e necessar10 a
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atividade de um gene para a aquisição da competência para iniciar o desen 

volvimento (AXELROD e col., 1973; GEALT e AXELROD, 1974) ou ainda, existe 

um controle genético endógeno que e o tempo de crescimento vegetativo an

terior ao desenvolvimento conidial (PASTUSHOK e AXELROD, 1976). ApÕs 20 

horas de crescimento ã 36°c o micélio já é competente para receber estím� 

lo e iniciar a conidiação, tanto para crescimento em meio sõiidc como lí

quido (AXELROD, 1972; AXELROD e col., 1973).

Com a analise de mutantes que afetam determinados estágios 

do desenvolvimento conidial, foi possível estimar o número de locos envol 

vidas na conidiação e estudar problemas da diferenciação em A. vúdu.-tanf.i

(CLUTTERBUCK, 1969a; MARTINELLI e CLUTTERBUCK, 1971; ZONNEVELD,1974). Me-

diante a comparação da frequência de mutantes para conidiação com a fre

quência de mutantes auxotrÕficos foi estimado de 300 a 800 genes envolvi

dos na conidiação e de 34 a 1.000 genes com base no numero relativo de fe 

nÕtipos (MARTINELLI e CLUTTERBUCK, 1971). Como a maioria das mutaçoes 

são pleiotrÕpicas afetando conidiação e crescimento vegetativo, excluin

do-se esses mutantes, o número de genes especificamente envolvidos na co

nidiação pode então ser estimado de 45 a 150 (CLUTTERBUCK,1977). Aspectos 

da diferenciação da estrutura conidial pode ser avaliada pela anâlise de� 

ses mutantes que possuem bloqueios nos vários estágios do desenvolvimento 

como formação de vesículas, de esterígmas primários e secundários e de 

conídios. Existem genes que são requeridos para os processos bâsicos da 

conidiação (CLUTTERBUCK, 1969a), por exemplo, mutantes "bristle" {b!il), os 

quais desenvolvem vesículas e nenhuma estrutura subsequente, apenas o ei

xo do conidiÕforo que cresce de 20 a 30 vezes mais do que o normal. Isso 
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mostra que um loco governa a mudança do crescimento tipo hifal multinu-

cleado encontrado no conidioforo, para o crescimento tipo conidial uninu

cleado encontrado nos esterígmas, o que faz supor ainda que a vesícula e 

resultado do bloqueio do eixo do conidiÔforo que tem o seu crescimento 

desviado para formar um entumescimento. A ocorrencia de outros genes re-

lacionados com o desenvolvimento conidial ê também clara em outros dois 

tipos de mutantes, o 11stunted" (-6.tu) e 11medusa 11 (me.d) que aparentemente 

produzem conÍdios normais em estrutura conidial anormal. Em ambos os ca

sos, os mutantes são defectivos na formação de cleistotécios,mostrando que 

a atividade normal desses genes, embora não requeridos para o crescimento 

vegetativo, são envolvidos em duas situações diferentes da diferenciação. 

Na sêrie de mutantes 1�ristZe 11
, alguns desenvolvem estruturas intermedia 

rias entre o mutante total e o tipo selvagem, sugerindo que a formação de 

vesícula e esterígmas sao processos relacionados, ambos controlados por 

esse gene (CLUTTERBUCK, 1969a). Para converter conidiÕforos em conÍdios, 

alêm do loco btü.
+ 

é necessário também aba+ ( 11ahacus 11), um mutante aconi-

dial que desenvolve nodulaçÕes no eixo do conidiÕforo em vez de cadeias 

de conídios. Os genes btü. e aba podem ser estruturais ou reguladores de 

uma fase específica do desenvolvimento e são classificados como morfogen� 

ticos (CLUTTERBUCK, 19??).

Um tipo de mutante frequentemente obtido em A. n-i.dulan.-6 e 

aquele que apresenta excesso de rnicêlio aereo e frequentemente com supres 

são completa da formação de conídios. Esses mutantes denominados 11fluffy 11

{óll são fenotipicamente semelhantes aos 11miceliais 11 (ROPER, 1958) e fre

quentemente observados em culturas obtidas de conídios provenientes de 
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culturas estocadas por muito tempo (GROSE e CLUTTERBUCK, 1975). São con

siderados corno resultado de mutações recessivas simples (BALL e AZEVEDO, 

1964; AZEVEDO, 1965) ou dominantes (DORN e cal., 1967; DORN, 1970) ou ai� 

da interação de genes citoplasmáticos e nucleares (ROPER, 1958; DORN e 

cal., 1967; WRN, 1970). 

Muitos dos mutantes que apresentam variação na estrutura 

conidial mostram também variação no tipo, formato, coloração e/ou ramifi

cação de hifas (BIAGI, 1977). Esse efeito pleiotrôpico e também verifica 

do em Neu�o�po�a (MISERA, 1977) onde uma mutaçao que afeta conidiação al

tera outras fases do ciclo celular. 

Todo o processo da formação de conídios incluindo desde o 

desenvolvimento do conidiôforo ate a coloração dos conídios alterado 

por mudanças nas condições ambientais de crescimento do fungo. Fatores co 

mo:.ternperatura (KILBEY, 1963; TRINCI, 1969; CLUTTERBUCK, 1969a, 19 70b; 

AXELROD, 1972; MARTINELLI, 1972, 1976), pH (KILBEY, 1963; CLUTTERBUCK, 

1972; MARTINELLI, 1972), fontes de carbono e nitrogênio (TRINCI, 1969;  

CLUTTERBUCK, 1970b; AXELROD, 1972; MARTINELLI, 1972, 1976; PASTUSHOK e 

AXELROD, 1976), elementos essenciais (KILBEY, 1963; SAXENA e SINHA,1973), 

cloreto de potássio (CLUTTERBUCK, 1970b) e aminoácidos e vitaminas (MAR

TINELLI, 1972), influenciam o processo de conidiação. 

No desenvolvimento e diferenciação da estrutura conidial, 

certas enzimas estão envolvidas e entre elas, a p-difenol oxidase, uma la 

case, considerada como específica da conidiação ou esporo-específica 

(CLUTTERBUCK, 1969c, 1972; MARTINELLI, 1976) pois so e detectada durante 
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a esporulação, não é encontrada no micélio e nem em mutantes aconidiais 

e sua produção estâ relacionada com a formação de esterígrnas. A p-difenol 

oxidase não é detectada em linhagens de esporos amarelos sugerindo que o 

loco yA e um gene estrutural para um dos componentes da enzima. No entan

to, o processo da sua indução é complexo e parece estar relacionado com o 

prÕprio substrato natural que atua corno indutor, ou o indutor são os esta 

gios anteriores do crescimento vegetativo. Urna outra enzima, relacionada 

com a melanização do conidiÕforo, enzima conidiôforo - específica(CLUTTER

BUCK, 19 73b) foi estudada em rnu tantes "bwtie," e "iva11.y". Alguns dos mu

tantes b'11. são melanizados e com estruturas intermediarias entre vesícula 

e esterígrnas e alguns mutantes ivo tem conidióforos normais mas não rnela

nizados. E então sugerido que o loco ivo é um gene estrutural para essa 

enzima e sua atividade é controlada pelo loco b'11. e outros locas ivo es

tão relacionados com a produção do substrato fenólico para a enzima. Essa 

enzima é também uma fenol oxidase e pela sua especificidade de substrato 

é chamada de cresolase (CLUTTERBUCK, 1977). O pigmento marrou-pardo do 

conidióforo e esterígrna é depositado na parte externa das paredes dessas 

estruturas sendo precedido pela presença de grupos sulfidril(OLIVER,1972). 

A constituição química do pigmento dos conídios e conidiÕforo é ainda in-

certa mas as duas fenol oxidases tem especificidade de substrato o que 

realmente distingue uma da outra e ambas da fenol oxidase encontrada no 

micélio (BULL e CARTER, 1973; �1ARTINELLI e BAINBRIDGE, 1974). Uma outra 

enzima também envolvida na conidiação é a isocitrato liase (McCULLOUGH e 

ROBERTS, 1976). Além dessas enzimas, relacionado também ao processo de 

conidiação estâ o 3' ,5'-rnonofosfato de adenosina (AMPc) que tem alto 
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vel no início do crescimento e e reduzido com 20 horas de crescimento,tan 

to em culturas de superfície como submersas (CLUTTERBUCK, 1975). 

A análise de mutantes que são defectivos na separaçao co-

nidial, C6p-7 e C6p-2, de NeW1.o-0pona �ncu-0a mostra que o processo de coni_ 

diação nesse fungo está associado com a síntese de nicotinamida-ade 

nina dinucleotídeo (NAD) (SELITRENNIKOFF e cal., 1974). A presença dessa 

enzima ê necessária para o desenvolvimento e nos mutantes que nao possuem 

NADase, a conidiação e completamente normal (NELSON e cal., 1975). Para 

a formação de conídios em N. CILCU�a ê evidente a necessidade do AMPc que 

ê detectado em níveis muito baixos no mutante �Wp-1 e a enzima necessa-

ria para a sua síntese, a adenilato ciclase, ê quase inexistente nesse 

mutante (TERENZI e cal., 1976). O fenÕtipo �t/.i�p pode algumas vezes ser 

convertido para o tipo selvagem pela adição de AMPc no meio de cultura,s:::_ 

gerindo que a deficiência em adenilato ciclase e o efeito primário da mu

taçao. No entanto, em A. nidulan.6 a administração de inibidores da adeni 

nato ciclase provoca somente início de conidiação (CLUTTERBVCK,1977). Is

so pode ser devido a falta de especificidade dos inibidores, que em Neu

no-0pona, alguns podem tambêm inibir a fosfodiesterase que destroe Ai\fPc 

(SCOTT e SOLOMON, 1975). Os aspectos bioquímicos da germinação conidial 

de NeuJ1.o-0pona são revisados minuciosamente por SCHMIT e BRODY (1976). 

2.2. Núcleos e divisão mitõtica em AópengillM rúdulan.6 

Estudos citológicos em fungos são geralmente dificultados 
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pelo reduzido tamanho dos núcleos e cromossomos. A estrutura e o comport� 

menta dos núcleos de fungos são similares ao dos núcleos dos organismos 

superiores contendo um Único nucléolo,fios de cromatina,cariolinfa,mernhr� 

na nuclear e uma divisão mitotica também semelhante,apesar do fuso ter uma 

origem aparentemente intranuclear (OLIVE, 1953). A divisão nuclear vege

tativa e evidente em A. vúdu.lan6. Os cromossomos se condensam na metáfa

se e são visualizados após coloração com orceína acética ou Giemsa e o fu 

so mitótico pode ser demonstrado após coloração com fucsina acida, o qual 

sob microscópio eletrônico, tem estrutura microtubular. Alguns fenômenos 

da mitose de A. vúdu.lanJ, entretanto, não são similares aos dos outros 

eucariotos: na metáfase, os cromossomos se orientam ao longo do fuso mais 

do que na placa metafasica, a membrana nuclear não desaparece durante a 

mitose e não ha centríolos típicos (ROBINOW e CATEN, 1969). Um aspecto 

da complexidade da divisão nuclear mitotica (WEIJER e WEISBERG,1966; WEI§_ 

BERG e WEIJER, 1968) mostra que os núcleos vegetativos passam por dois ci 

elos: ciclo juvenil e ciclo de maturação. 

O processo meiótico e mais convencional do que o mitóti

co em A. vúdu.lan-6. O estudo do comportamento de núcleos em ascos mostra 

a presença de oito cromossomos (ELLIOTT, 1960) sendo três grandes (um de

les com satélite), dois de tamanho médio, dois pequenos e um muito peque

no, os quais correspondem aos oito grupos de ligação (KAFER, 1958). A or

dem decrescente de tamanho desses cromossomos é I, VIII, II, III, VII, IV, 

VI e V, baseada na analise do número de quebras cromossômicas, na media 

de letais recessivos induzidos, nas unidades de recombinação e na frequê� 

eia de aneuplÕides (DANTAS D'ARCE, 1972). O desenvolvimento sexual de 
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Mp�hg�UU/2 sobre os aspectos bioquímicos e ultraestruturais sao revisa

dos por ZONNEVELD (1977). 

Nos conÍdios uninucleados, o volume celular é propor cio-

nal a ploidia e ao conteúdo de DNA (HEAGY e ROPER, 1952; PONTECORVO e

col., 1953). Hã uma perfeita correlação entre as medidas do diâmetro de 

núcleos, determinadas citologicamente,com o material genético adicional 

presente no núcleo de diplóides (CLUTTERBUCK e ROPER, 1966), de linhagens 

com duplicação cromossômica (PAES DE BARROS, 1977; CASE e ROPER, 1978; 

NIFFINEGGER- SOUZA, 1 9  79) e de dissômicos (PIZZIRANI, 1977; GABRIELLI, 

1978). É sempre mantida a relação DNA/citoplasma tanto em haplóides como 

em diplÓides e a regulação do tamanho dos conÍdios depende do tempo de 

cessação do crescimento desses (ISHITANI e col., 1956b). Por outro lado, 

nas hifas cenocíticas, o volume celular independe da ploidia e nesse caso, 

onde o crescimento é constante,o que regula o número de núcleos por unid� 

de de volume é a frequência de divisões mitóticas (CLUTTERBUCK, 1969b)' .  Nas 

estruturas intermediárias entre as hifas multinucleadas e os conídios uni 

nucleados,as dimensões são independentes da ploidia, assim, no conidiófo 

ro que e cenocí tico como as hifas e nos es terígmas que sao uninuclea-

dos como os conÍdios, o volume celular depende significativamente da ploi 

dia. No entanto, no esterígma primário a diferença no volume celular so 

ê detectada quando os esterígmas secundários estão formados e os núcleos 

jã divididos. O número de núcleos por unidade de volume depende da ploi

dia,assim, os diplÔides possuem um numero menor de núcleos nas hifas e no 

conidióforo do que haplÕides, no entanto, em ambos diplÔide e haplÕide, 

ocorre o mesmo número de divisões mitôticas nas vesículas. Como o es-
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terígma é originado por extensao da vesícula, isso pode explicar porque o 

esterÍgma independe da ploidia até o núcleo ter migrado para o seu inte-

rior e ter-se dividido (CLUTTERBUCK, 1969b).

Todo o processo de divisão nuclear (ROSENBERGER e KESSEL,

1967) e a síntese de DNA (KESSEL e ROSENBERGER, 1968) são sincronizados 

quando o fungo se desenvolve em um meio rico. A divisão nuclear é segui-

da pela formação de uma série de septos existindo uma perfeita correla-

ção entre ambas (CLUTTERBUCK, 1970a). O tempo da divisão nuclear de 

270 minutos e da replicação do DNA é de 120 a 180 minutos. Para esses va

lores, as condições de incubação e as linhagens utilizadas são tão impor

tantes como a alta densidade de esporos e certas mutações que reduzem a 

sincronia da germinação (BAINBRIDGE, 1971).

Vários agentes atuam na divisão nuclear, e entre eles, os 

que interferem com o fuso, como: colchicina, cânfora, acenafteno, subs-

tâncias de crescimento vegetal como: indol e ácido naftil acético; carci

nogênicos corno: benzopireno e metilclorantreno e em raros casos, luz ul-

travioleta (ESSER e KUENEN, 1967; PINCHAM e cal., 1979). Além desses a

gentes, podem ser citados: o hidrato de cloral que impede a formação de 

fusos e destrói os jâ formados (MERCER e MORRIS, 1975), a griseofulvina 

(CRACKOWER, 1972), os benzimidazôis que inibem o fuso ao nível dos micro-

túbulos (KUENKEL, 1979; OAKLEY e MORRI5, 1980), a p-fluorfenilalanina 

(MORRIS e OAKLEY, 1970) e outros agentes que causam haploidização(CLUTTEB_ 

BUCK, 1974). 

Além dos agentes químicos que atuam no processo mitôtico 
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existem genes relacionados com esse processo como os mutantes apl('�nucle9.. 

te primary sterigmata ") nos quais os núcleos filhos originados no coni-

diÕforo deixam de migrar para os esterígmas primários. Os esterÍgmas pri

mários anucleados desenvolvem-se muito pouco em relação ao normal e for-

mam esterígmas secundários que não se desenvolvem. Nesse caso, a auscn-

eia de núcleos não impede o brotamento mas sim o crescimento (CLUTTERBUCK, 

1969b). Muitos dos mutantes defectivos na divisão nuclear, divisão celu

lar ou distribuição nuclear são termo-sensíveis e são isolados para se es 

tudar os eventos genêtico-bioquímicos da mitose (MORRIS, 19?6; ORR e RO

SENBERGER, 19?6). Dentre esses, destacam-se os mutantes b.ún ('�locked in 

mitosis") que em temperatura restritiva apresentam uma descondensação dos 

cromossomos e desorganização do fuso mitôtico,sugerindo que ambos os pr!:: 

cesses apresentam um controle genético comum. Outros mutantes, designa

dos rúm ("never in mitosis"), não apresentam núcleos em mitose quando co

locados na temperatura restritiva sugerindo que os genes nirn controlam vã 

rios processos essenciais para o início da mitose enquanto que os genes 

b.ún estão envolvidos na mitose em si. Outra classe de mutantes, também 

termo-sensíveis, são designados nud ( "nuclear distribuition 11). Nestes, o 

processo rnitõtico é normal na temperatura restritiva, mas tem urna distri

buição anormal dos seus núcleos de modo que eles ficam agrupados próximo 

aos septos hifais. 

Os conídios de A. túdula� possuem um Único núcleo (YUILL, 

1950; PONTECORVO e col., 1953; CLUTTERBUCK, 1969a; MARTINELLI, 19?6). No 

entanto, altas porcentagens de conídios binucleados e menos frequentemen

te, conídios tri e tetranucleados podem ocorrer em urna linhagem haplÕide 
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(PIZZIRANI, 1977). Raramente, conídios binucleados são detectados tam

bém em linhagens haplÕides (WEIJER e WEISBERG, 1966), em linhagens dupli 

cadas (PAES DE BARROS, 1977; NIFFINEGGER- SOUZA, 1979) e em linhagens 

dissômicas (GABRIELLI e AZEVEDO, 1980). Outras espêcies de 

formam altas e variáveis proporções de conÍdios binucleados ou multinu-

cleados como em A. onyzae e A. �ojae (IKEDA e col., 1957), A. 6tavl.ló (PA

PA, 1973; MESSIAS, 1977), A. Mgen (CHANG e col., 1974; BARACHO e COELHO, 

1978b; BONATELLI JR., 1981), MpengiilM sp 321 (PEREIRA, 1978). Em Neu

no-0pona cJtM�a, o número médio de núcleos nos conÍdios aumenta quando as 

culturas são crescidas em meio completo (HUEBSCHMAN, 1952). 

ção, no entanto, não depende apenas das condições culturais 

Essa varia

mas também 

das linhagens utilizadas, sendo de um modo geral, maior em homocários do 

que em heterocários (PITTINGER, 1965, 1967). A proporção de conídios bi

nucleados em A. Mgen é também variável de acordo com as condições am

bientais e com a natureza genética das linhagens (BARACHO e COELH0,1978a, 

19 78b). 

A distribuição dos núcleos em linhagens haplÕides e diplÕi 

des e em heterocários,tem sido estudada pela observação citológica dos nú 

cleos nas hifas. Como os núcleos de diplÕides e de haplÕides são dife

rentes em tamanho, é possível determinar citologicamente a proporção nu

clear em heterocários diplÕide-haplÕide (CLUTTERBUCK e ROPER, 1966). Em 

hifas diplÕides, os espaçamentos internucleares são maiores do que nas ha 

plÕides embora não ocorra alterações nas dimensões das hifas (CLUTTERBUCK, 

1969b). As distâncias internucleares variam durante o ciclo celular (RO

BINOW e CATEN, 1969), são maiores antes da divisão nuclear e menores apos 
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a divisão nuclear (MORRIS, 1976). 

Em núcleos isolados, a proporção DNA: RNA: proteína e de 

1,0:2,8:8,7 (GEALT e cal., 1976), sendo confirmada a presença de histonas 

nos seus cromossomos (FELDEN e cal., 1976). Todos os componentes quími

cos dos núcleo� de A. vu.dulanJ.i são bem caracterizados e uma revisão com

pleta sobre esse assunto pode ser encontrada em MORRIS e cal. (1977). 

2.3. Instabilidade genêtica e aberrações cromossômicas em Mp��g�UU6 

vu.dulan1.i 

A instabilidade genética ê um fenômeno geralmente associa

do a presença de material cromossômico adicional, elementos citoplasmâti

cos e mutação, entre outras causas. Em A. vu.dulan1.i, grande parte dos es

tudos sobre instabilidade estâ relacionada a presença de material genéti

co em excesso, associada a estudos de fatores que afetam tal instabilida

de. De acordo com os objetivos propostos, a literatura foi revisada con

siderando instabilidade resultante da dissociação heterocariÕtica,haploi

dização de diplÕides e formação de setores haplÕides de aneuplÕides,espe

cialmente de dissômicos, e de linhagens portadoras de duplicação cromos

sômica. 

2.3.l. Heterocariose e Diploidia 

A diploidia, o primeiro tipo de aberração cromossômica de-
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tectado em A. rúdu.lanJ.i (ROPER, 1952) está muito bem caracterizada (PONTE 

CORVO e coZ., 1953; PONTECORVO, 1956; ROPER, 1966; AZEVEDO, 19?2, CLUTTER 

BUCK, 19?4; BIRKETT e ROPER, 19??; PINCHAM e col., 19?9}. A formação do 

diplÕide, em resumo, consiste na fusão de dois núcleos haplÕides em hifas 

heterocarióticas originando um núcleo diplÓide heterozigoto que pode ser 

sel�cionado. 

Em condições de laboratôrio,o primeiro passo para a forrna

çao deliberada de um diplÓide é o estabelecimento de um heterocârio pela 

fusão de hifas com núcleos geneticamente diferentes. Em Ascornícetos, a 

heterocariose tem sido mais estudada em A. Yú..du.la.n6 e NeWLo�pona Cfl.M�a, 

embora as duas espécies sejam diferentes no seu comportamento. A propor 

ção nuclear em um heterocãrio de N. enM�a é determinada pelas proporções 

de núcleos utilizadas no inôculo inicial e não é alterada por mudanças 

ambientais (PITTENGER e ATWOOD, 1956) enquanto que a proporção nuclear de 

heterocãrios em A. rúdutanJ.i independe da proporção conidial das linhagens 

utilizadas, sendo provavelmente função dos requisitos nutricionais das 

duas linhagens empregadas, e é realmente alterada por condições ambientais 

(WARR e ROPER, 1964; CUNHA, 19?0}. Desde que os conídios de A. rúdu.lanJ.i 

são uninucleados, urna amostra dos conídios de um heterocârio e urna amos

tra indireta da proporção nuclear do micélio desse heterocãrio(PONTECORVO 

e coZ., 1953) e que também pode ser medida diretamente por análises cito-

lógicas de hetérocãrios entre linhagens haplÓides e diplóides (CLUTTER-

BUCK e ROPER, 1966). Fungos que formam conídios binucleados ou multinu

cleados produzem conídios heterocariôticos em heterocârios, como N. enM

�a (PROUT e col., 1953; ATWOOD e MUKAI, 1955), A6pengillU6 o�yzae e A. �o 
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jae (ISHITANI e col., 1956a), TJÚehometMphae!Úa tUJtuea (KNOX-DAVIES e 

DICKSON, 1960; MATSUMURA, 1981), Á.6pe�giilw., n-i_ge� (CHANG e col., 1974). 

Nesses organismos, a condição heterocariótica ê mantida durante o cresci

mento do micêlio e tambêm na sua reprodução assexual. Essa condição, as

semelha-se algumas vezes aos diplÓides e um aspecto importante estâ no 

fato de que podem tambêm acumular uma reserva de variabilidade. A origem 

dos núcleos do conÍdio tem enorme significado no efeito dessa condição em 

relação a variação encontrada em muitos fungos produtores de alguma subs 

tância de interesse econômico bem como em fungos fitopatogênicos. 

Em algumas espécies de fungos podem existir barreiras para 

a formação de heterocârios. Essa incompatibilidade vegetativa é bem esta 

belecida em N. e�M�a e Podo�po�a anóe!Úna e ê também demonstrada em A.

n,i,dula� (PINCHAM e col., 1979). Em A. nidulanó a capacidade de linha-

gens formarem heterocârios ê determinada pelo grau de similaridade dos 

seus genomas,sendo que a compatibilidade é mais frequente entre isolados 

da mesma localidade e a incompatibilidade parcial encontrada entre isola

dos ê devida mais a genes nucleares do que citoplasmâticos(JINKS e GRINDLE, 

1963) e pelo menos,cinco locos estão envolvidos (JINKS e col.,1966). En

tre as linhagens de Glasgow é muito raro existir incompatibilidade na 

formação de heterocârios (CUNHA, 1970). 

Uma das causas da instabilidade genética encontrada nos or 

ganismos e a presença de elementos extracromossôrnicos,que geralmente, re

sulta em segregação irregular. Em A. n-i_dulanó, o exemplo mais típico de 

tal situação ê o mutante ,,red", caracterizado por apresentar crescimento 



-

lento e excreçao de um pigmento vermelho no meio de cultura 

.20. 

( ARLETT e

col., 1962). Para evidenciar esses casos de segregação somâtica, devido 

a elementos extracromossômicos, é geralmente empregado um teste direto, o 

"teste de heteracária" (JINKS, 1954). 

Na prâtica, um heterocârio é geralmente construído entre 

duas linhagens com auxotrofias complementares e com a cor dos conídios di 

ferente e é mantido em meio que não contenha os suplementos requeridos p� 

las linhagens. Dessa maneira, eles tem urna morfologia característica com 

crescimento não uniforme de setores heterocariôticos com cabeças coni-

diais das cores das linhagens que lhes deu origem (PONTECORVO e cal., 

1953). A cor dos conídios em A. rú_dui.anf.i tem ação autônoma e as ca-

deias conidiais são sempre uniformes na cor, refletindo a sua origem a 

partir de um único núcleo. Jâ em A. rú_ge�, as marcas genéticas da cor 

dos conídios não são autônomas, isto ê, heterocârios entre uma linhagem 

marrom e uma oliva, formam cabeças heterocariôticas que tem cadeias uni

formes na cor, mas entre as cabeças conidiais ocorre uma variação de mar

rom a oliva até preta, possivelmente de acordo com as proporções nuclea-

res (PONTECORVO e cal., 1953). Os conídios produzidos por um 

rio são geralmente haplÔides mas, ocasionalmente diplôides são 

heterocâ-

formados 

pela fusão de dois núcleos haplôides. O diplÔide heterozigoto formado e 

selecionado em meio que não contenha os requisitos nutricionais das li

nhagens haplÔides e é caracterizado pelo seu crescimento nesse meio, pela 

cor e diâmetro dos seus conídios. A frequência de diplÔides heterozigo-

tos e variâvel em certos cruzamentos e condições, sendo aproximadamente 

um em 10 conídios (ROPER, 1952). 
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Os diplÔides de A. nidu.i._aYL-6 não sao completamente estâ-

veis e durante o seu crescimento vegetativo estão sujeitos a dois proces

sos pouco frequentes: a haploidização e permuta mitÕtica. A haploidização 

pode ser comparada ao processo meiotico sem permuta genética (PONTECORVO 

e cal., 1954) envolvendo não disjunção originando núcleos trissômicos e 

monossômicos (PONTECORVO e KÁFER, 1958) e subsequentes perdas dos cromos

somos até a fase haplÕide estâvel ser atingida (KAFER, 1961). A haploidi 

zação e usualmente a principal técnica empregada para localizar uma nova 

mutaçao ou detecção de uma translocação recíproca (KAFER, 1962). A permu 

ta mitôtica ocorre no estâgio de quatro fios (ROPER e PRITCHARD, 1955) e 

tem sido usada para mapeamento genêtico,para localizar o centrômero nos 

grupos de ligação e analisar translocações. 

Uma série de agentes alteram a haploidização em diplÕides 

de A. nidu.i._an6. A frequência de haploidização é aumentada com p-fluorfe

nilalanina (MORPURGO, 1961), arsenato (VAN ARKEL, 1963), benlate (HASTIE, 

1970), fungicidas benzimidazôis e tiofanatos (KAPPAS e col., 1973, 1974); 

griseofulvina (KAPPAS e GEORGOPOULOS, 1974), vârias drogas farmacêuticas 

(BIGNAMI e col., 1974) e cloroneb (AZEVEDO e SANTANA, 1975; AZEVEDO e cal., 

1977). Fungicidas com trifluorometil benzimidazol não interferem na ha-

ploidização (KAPPAS e cal., 1973, 1974) mas ela pode ser reduzida pelo 

1,4 oxathiin (AZEVEDO e col., 1977) ou pelo brometo de etídio (BONATELLI 

JR. e AZEVEDO, 1977) . 

O estudo dos agentes químicos em relação a instabilidade 

de diplÕides de A. nidu.i._an6 tem fornecido uma série de informações sobre 
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os fenômenos da haploidização e/ou permuta mitõtica, alêm de permitir o 

emprego de outras substâncias em substituição a p-fluorfenilalanina com 

haploidizante ou ainda de substâncias que agem como parciais estabilizad� 

ras de diplÕides, como e o caso do fungicida 1,4 oxathiin (AZEVEDO e

col., 1977) e do brometo de etídio,que ê inclusive sugerido para reduzir 

a instabilidade de linhagens comerciais (BONATELLI JR. e AZEVEDO, 1977). 

Alêm dos compostos químicos, a recombinação rnitõtica é também alterada 

pela presença de determinados genes, assim, mutantes �e� e pop conferem, 

respectivamente, baixa e alta frequência de recombinação mitõtica em di

plÕides envolvendo linhagens com duplicação cromossômica, ambos tendo um 

profundo efeito sobre a permuta desses diplÕides (PARAG, 1977). 

2.3.2. Aneuploidia 

AneuplÕides de A. nidul.anó podem ser originados de coni 

dias haplÔides e diplÕides e de ascosporos. A aneuploidia jâ foi descri

ta logo apos ter sido estudado o fenômeno da recombinação mitôtica em di

plÓides onde por um processo de não disjunção é obtido o estado haplÕide 

(KAFER, 1961). Os aneuplÓides mais estudados são os dissôrnicos (n + 1)

cuja frequência de aparecimento a partir de conídios haplÕides ou de as

cósporos ê de 0,1 a 0,3% (UPSHALL, 196�). Em cruzamentos entre linhagens 

contendo translocação heterozigota, a frequência de não disjunção aumenta, 

principalmente para os cromossomos envolvidos na translocação (KAFER, 

1965), resultando em uma maior frequência de dissômicos para esses era-

mossamos (POLLARD e col., 1968; UPSHALL, 1974; UPSHALL e KAFER,1974). Urna 
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alta frequência de não disjunção mitÕtica também ocorre para o grupo de 

ligação III em um isolado denominado Va originado de uma linhagem haplÕi

de com duplicação cromossômica (AZEVEDO e ROPER, 19?0). Nesse caso,a fre 

quência de não disjunção não ê alterada por variações de temperatura ou 

pH mas ê aumentada com a idade do conÍdio (GABRIELLI e AZEVEDO, 1980). 

Tratamentos especiais podem também alterar a frequência de dissômicos,co

mo e o caso da acriflavina, que da 25% de dissômicos para o grupo de lig� 

ção IV a partir de conídios haplÕides (BALL e ROPER, 1966). 

Todos os possíveis dissômicos e trissômicos de A. nidulan.t, 

foram isolados e bem caracterizados (KAFER e UPSHALL, 19?3). De um modo 

geral, eles são reconhecidos pelo seu crescimento lento,morfologia anor 

mal no início do desenvolvimento, pouca conidiação e altamente instáveis 

produzindo setores haplÕides vigorosos (UPSHALL, 19?1, KÂFER e UPSHALL, 

1973), no entanto, essa instabilidade pode ser reduzida pela indução de 

letais recessivos em um sistema balanceado no par de cromossomos homôlo-

gos (PIZZIRANI, 197?). 

2.3.3. Duplicação 

A duplicação cromossômica foi pela primeira vez 

em A. rú.du1.an6 em um revertente aparente para o gene adE 20, 

detectada 

onde um 

segmento do cromossomo I, contendo esse gene, era translocado para o cro

mossomo II tornando tal linhagem instável (PRITCHARD, 1955). Varias ou

tras linhagens duplicadas tem sido obtidas via translocações não recípro-
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cas (BAINBRIDGE e ROPER, 1966; NGA e ROPER, 1969; ROPER e col.,1972; AL

MEIDA, 1976; BIRKETT e ROPER, 1977). Todas as linhagens com diferentes d� 

plicaçÕes obtidas, 7 ou 8 atê agora,tem comportamento aparentemente simi

lar com crescimento lento, urna morfologia "crinkled" característica de 

acordo com o segmento duplicado e são instáveis na mitose (BAINBRIDGE e 

ROPER, 1966; NGA e ROPER, 1968). Dessas linhagens,somente duas são defi

nidas suficientemente para estudos detalhados, a linhagem A com duplica

ção I -+ II e a linhagem B com duplicação III -+ VIII (BIRKETT e ROPER, 

1977). 

A instabilidade observada nas linhagens com duplicação cro 

mossômica ê resultado do não balanceamento cromossômico encontrado em tais 

linhagens e causada pela perda do segmento em duplicata,originando seto

res melhorados (NGA e ROPER, 1968, 1969). f também relacionada ao apar� 

cimento de inversões, novas duplicações em tandem e transposições do 

segmento duplicado, originando setores deteriorados (NGA e ROPER, 1968; 

AZEVEDO e ROPER, 1970; AZEVEDO, 1971). A deleção do segmento duplicado 

pode atingir mais do que a duplicação,dando origem a setores heterocariõ

ticos onde um dos componentes é letal (ROPER e NGA, 1969). 

Uma série de fatores alteram o padrão normal da instabili

dade de linhagens duplicadas e entre eles, certos agentes químicos e físi_ 

cos ou mesmo a presença de fatores genéticos. Certas drogas presentes no 

meio de cultura como cafeína, atebrina, verde malaquita (PALMER e ROPER, 

1970), azul de tripan (COOKE e cal., 1970), etil metano sulfonato (ROSA

TO e AZEVEDO, 1978), DNA exógeno (MENEZES, 1974), cloroneb ( AZEVEDO e 
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cal., 1977) e cumarina (MAJERFELD e ROPER, 1978a) aumentam a instabilida

de de linhagens e outras drogas como o 1, 4-oxathiin ( AZEVEDO e co l., 19 77) 

e brometo de etÍdio (BONATELLI JR. e AZEVEDO, 1977) reduzem tal instabili 

dade. Compostos como ciclohexamida, acriflavina, 6-aminonicotinamida, 

cristal violeta e metano não alteram o padrão de instabilidade (PALMER e

ROPER, 1970). Agentes físicos como luz ultravioleta (MENEZES, 1974; AZE-

VED0,1975;PARAG e ROPER,1975) e temperatura ( L IEBE R ,  1976; N IFFI-

NEGGER-SOUZA, 1979) também influenciam a instabilidade de linhagens como du 

plicação cromossômica. Em todos esses estudos, a ênfase principal ê dada 

para a anâlise dos eventos principais da instabilidade procurando-se de-

terminar a natureza dessa instabilidade. A expressão de genes em geno-

mas não balanceados como é o caso das linhagens duplicadas, mostra que 

genes conferem sensitividade ã luz ultravioleta, aumentam a instabilidade 

(BURR e col., 1971). 
+ 

O alelo uv-0A no segmento duplicado, aumenta a re-

sistência a ultravioleta e em diplÕides não balanceados com três doses 

interação A
+ - -

de UV-0 tem tarnbern sua resistencia aumentada, refletindo uma 

+ 

do produto de uv-0A e outras funções determinadas pelo resto do genoma 

(MAJERFELD e ROPER, 1978b). A frequência de recombinação meiôtica na du

plicação e maior do que a frequência normal e esse fato é atribuído as 

mesmas lesões que são responsáveis pela ocorrência de deleçÕes nas li

nhagens com duplicação cromossômica (VAN DE VATE e JANSEN, 1978). 

-DiplÕides entre uma linhagem com duplicação cromossômica 

e linhagem haplÔide livre de duplicação, são mais instáveis do que a li-

nhagem duplicada. A maior instabilidade desses diplÕides não balance a-

dos estâ relacionada a permuta mitôtica. Mesmo em diplÔides homozigotos 
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para a duplicação,onde permuta rnitôtica nao elimina o excesso de material 

genêtico,eles são extremamente instáveis e nesse caso, os setores surgem 

por deleções simultâneas em ambos os segmentos duplicados e são quantita

tivamente semelhantes ao diplÕide com configuração de translocação hornozi 

gota (CASE e ROPER, 1975). A presença da duplicação associada a muta

ções, corno �e� e pop, afetam a recombinação mitôtica em diplÕides de A.

rú.duian6 (PARAG, 1977). 
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3. MATERIAL E MtTOOOS

3. 1. Linhagens

As linhagens utilizadas, derivadas da linµagem selvagem de 

Aópe�gilluJ., nidulan,6 isolada por YUILL (1939), são originadas dos esto-

ques do Departamento de Genetica da Universidade de Glasgow, Escôcia,man-

tidas no Departamento de Genética da Universidade de Sheffield, Ingla-

terra. As linhagens dissômicas, diplÔides e a MSEbin foram obtidas no Se 

tor de Genêtica de Microrganismos da Escola Superior de Agricultura "Luiz 

de Queiroz", Universidade de São Paulo, Piracicaba. Essas linhagens e 

suas características genéticas são mostradas na Tabela 1 e os símbolos 

dos genes mutantes e os respectivos fenÕtipos que eles determinam estão 

na Tabela 2. Na Figura 1 estão representados os grupos de ligação de A. 

ni..dulmt6 com os marcadores genéticos utilizados neste trabalho, de acordo 

com CLUTTERBUCK (19?4) com os símbolos propostos por CLUTI'ERBUCK (19?3a). 
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Tabela 1 - Lista das linhagens de A. nidulan-0 utilizadas nesse trabalho 

com os seus respectivos marcadores genéticos e sua origem. 

LINHAGEM G EN Õ TIPO 

''Master Stro.in 11 E yA'l. -0uA1 adE'l.0; u.A3; 

(MSE) 

"Master Strain" E 

(MSEbin) 

p1toA1 pabaA6 yA'l. 

b-i.A 1; m e:thG 1 

A 

ga.eA1; py1toA4; n�A303; 

.ti B3; nic. B8; fU._ bo B'l. 

yA'l. .tiuA1 adE'l.0; lAA3; 

galA 1; py1toA4 binA 1; 

óac.A303; -0B3; nic.B8; fU._boB'l. 

p!tOA 1 pabaA6 yA'l. 

b-i.A 1; m e:thG 1 

p!tOA1 pabaA6 T (I ➔ II)

REFERÊNCIA 

McCULLY e FORBES, 1965 

PIZZIRANI, 19?? 

NGA e ROPER, 1968 
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Tabela 2 - Lista dos locos gênicos das linhagens de A. rúdulavió utiliza

das neste trabalho com os seus respectivos símbolos, fenótipos 

e grupos de ligação. 

SÍMBOLO 

Nutricionais 

adE20 

b-<.A1 

methG1 

rúc.B8 

pa.baA6 

p11..0A 1 

pynoA4 

/ÚboB2 

.6B3 

óac.A303 

gai.A1

Vislveis 

wA3 

yA2 

Morfológicos 

b,i,nAJ 

Supressor 

.6u.A 1 adE20

FENÕTIPO 

requer adenina 

requer biotina 

requer metionina 

requer ácido nicotínico 

requer ác ido p-aminobenzóico 

requer prolina 

requer piridoxina 

requer riboflavina 

requer tiossulfato de sód io 

incapacidade para utilizar acetato 

incapacidade para utilizar galactose 

� • . - . + 

conidios brancos, epistatico a y e y 

conidios amarelos 

produz conidios uni, bi e trinucleados 

supressor de adE20

GRUPO DE 
LIGAÇÃO 

I 

I 

IV 

VII 

I 

I 

IV 

VIII 

VI 

V 

III 

II 

I 

IV 

I 
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Figura 1 - Mapa parcial de ligação de A. rúdu.tavu.. com os marcadores gen� 

GRUPO DE 
LIGAÇÃO 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

ticos utilizados neste trabalho. Os centrômeros estão repre

sencados por •· As distâncias no mapa não estão em escala. 

T(I;II) 

-0u.A adE p!WA pa�aA l �A adE b;A

meA:hG pljMÁ

nic.B 

JÚbaB 
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3.2. Meios de cultura e soluções 

3.2. 1. Meio mínimo (PONTECORVO e col., 1953) 

NaN03 . . . . . 6,0 g

KH2P04 1,5 g

KCl . . 0,5 g

MgS04.?H20 0,5 g 

FeS04 . 0,01 g 

ZnS04 . . . . . 0,01 g 

Glicose . . . 10,0 g

Ãgar 15,0 g 

Ãgua destilacla. . . 1000 ml 

pH ajustado para 6,8 com NaOH 4% 

3.2.2. Meio completo (PONTECORVO e col., 1953, modificado por 

AZEVEDO e COSTA, 1973) 

Adicionou-se ao meio mínimo: 

Peptona • • • • • • • 

Caseína hidrolisada . 

Extrato de levedura . 

Solução de vitaminas • • •  

Ãcido nucléico de leveduras hidrolisado . 

pH ajustado para 6,8 com NaOH 4% 

2,0 g 

1,5 g 

0,5 g 

1,0 ml 

2,5 ml 



3.2.3. Solução de vitaminas 

Ãcido nicotínico 

Ãcido p-aminobenzÕico . . .  

Biotina . .  

Piridoxina 

Riboflavina 

Tiamina • .  

. 

. . 

. . 

. . 

. . . . 

. . . . 

. . 

. . 

Ãgua destilada esterilizada . • . . • . 

. . . 

. . . 

. 100, o mg 

. 10,0 mg 

. 0,2 mg 

50,0 mg 

100,0 mg 

50,0 mg 

. 100,0 ml 

.32. 

A solução foi guardada em frasco escuro no refrigerador a 

4°c depois de ter sido aquecida em banho-maria por 15 minutos, sob cloro 

fôrmio. 

3.2.4. �cido nucléico de leveduras hidrolisado 

Foram hidrolisados 2 g de ácido nuclêico de leveduras em 

15 ml de HCl lN por 20 minutos a 100°
c. O processo foi repetido com a 

mesma quantidade de ácido nuclêico de leveduras em NaOH lN. Os dois hidro 

lisados foram misturados, o pH ajustado para 6,0 com NaOH 4% e então fil

trados. O volume foi ajustado para 40 ml e ã solução foi guardada em fras 

1 
- . 

4
º co escuro com c oroformio a C.

3.2.5. Meio minimo liquido mais 2% de meio completo 

Ao meio mínimo liquido (item 3.2.1., sem o âgar) foi adi-
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cionado 2% de meio completo líquido. A solução resultante doí distribuí

da 2,5 ml por tubo de ensaio. 

3.2.6. Meio de acetato de amônio (APIRION� 1962) 

CH 3 COONH 4 . 

KH2P04. . 

NaCl 

MgS04.?H20 

FeS04. • . 

ZnS04 • . 

Ãgar. 

Ãgua destilada . .  

pH ajustado para 6,1 com NaOH 

3.2.7. Meio mínimo de galactose 

Galactose . 

Meio mínimo líquido sem a glicose . 

Ãgar. • • • 

pH ajustado para 6,8 com NaOH 

3.2.8. Suplementos adicionados ao meio mínimo 

12,0 g 

3,0 g 

2,0 g 

0,5 g 

traços 

traços 

15,0 g 

1000 ml 

10 ,o g 

1000 ml 

15,0 g 

O estoque dos suplementos foi preparado adicionando-se ca

da um deles em âgua destilada esterilizada. As soluções foram aquecidas 

em banho-maria por 15 minutos e conservadas no refrigerador a 4
°

C. 



S u b s t â n e i a 

Adenina • . . • • • 

Ácido nicotínico . .  

Ácido p-aminobenzôico . 

Biotina . .  

Metionina . 

Piridoxina . .  

Prolina . .  

Riboflavina . 

Tiossulfato de sôdio. 

3.2.9. Solução salina 

. 34. 

Concentração final 
ao meio de cultura 

(µg/ml) 

25,00 

0,50 

0,25 

0,20 

50,00 

O ,25 

50,00 

0,50 

100,00 

Solução de cloreto de sôdio 0,89% em agua destilada sendo 

a seguir distribuída em frascos (9 ml). 

3.2.10. Solução de tween 

Solução O, 1% de tween 80 em agua destilada (v/v) e distri 

buida 2,5 ml por tubo. 

3.2.11. Solução de desoxicolato de sõdio 

Solução de desoxicolato de sÕdio em âgua destilada em uma 
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concentraçao de 16%. 

3.2.12. Solução de cloroneb (l ,4-dicloro-2,5-dimetoxil benzeno) 

Solução de cloroneb 2% (Du Pont, 65% de P.A.) em âgua des

tilada esterilizada a qual foi aquecida em banho-maria por 15 minutos e 

conservada no refrigerador. 

3.2.13. Solução de p-fluorfenilalanina (pFA) 

Solução de p-fluorfenilalanina 1% em âgua destilada esteri 

lizada sendo a seguir aquecida por 15 minutos em banho-maria e conservada 

em refrigerador. 

3.2.14. Solução de albumina 

Solução de albumina 5% pela adição de clara de ovo em âgua 

-

destilada esterilizada e posterior conservaçao em frasco escuro no refri-

gerador. 



3.2.15. Solução fosfato pH 6,9 

Solução A 

NaH2P04 . .  

Água destilada . 

Solução B 

Na2HP04. . 

Água destilada 

27, 80 g 

1000 ml 

53,65 g 

1000 ml 

. 36. 

Para p.H 6,9 colocou-se 45 ml de A, 55 ml de B e 100 ml de 

agua destilada. 

3.2.16. Solução Helly 

Bicromato de potâssio 

Cloreto de mercúrio. 

Água destilada • . • 

Conservou-se a solução em frasco escuro. 

3.2. 17. Solução de Giemsa 

3,00 g 

5,00 g 

100 ml 

A solução de Giemsa foi preparada pela dissolução de 1 g 

de Giemsa (Merk) em 66 ml de glicerina ã 60
°

c. Apôs resfriamento, foram 

acrescentados 66 ml de metanol e a solução resultante foi filtrada e con-
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servada em frasco escuro. 

3.2. 18. Formol neutro 

O formol neutro foi preparado pela adição de uma parte de 

carbonato de cálcio em tres partes de formalina, com agitação esporádica 

por dez dias. 

3.2. 19. Meios empregados na anãlise genetica 

Para a análise genética das colÔnias, foram utilizadas pla

cas de Petri com meio completo (MC), com meio mínimo (MM), com meio 

mo suplementado com todos os requisitos nutricionais envolvidos no cruza

mento (M + T), meio mínimo de galactose com todos os requisitos (gal) ,meio 

mínimo de acetato com todos os requisitos (fac) e com meio mínimo suple

mentado com todos os requisitos, exceto aquele sob análise (por exemplo, 

M + T - pro). Para a transferência das colônias foi utilizado um replica 

dor multifio de níquel-cromo com 26 pontos (AZEVEDO e coZ., 1976). 

3.3. Esterilização e incubação 

Os meios de cultura e as soluções foram sempre esteriliz� 

- -

dos em autoclave por 15 minutos a uma atmosfera de pressao, com exceçao 



.38. 

das soluções nas quais se utilizou âgua destilada esterilizada. Os meios 

e as soluções foram estocados em temperatura ambiente com exceção daqueles 

que estão assinalados e que foram estocados no refrigerador a 4
°
c.

A temperatura de incubação foi de 37
°
c, exceto nos experi

mentos onde se fez necessária sua variação para 28
°
c e 44

°
c. As estufas 

incubadoras foram uma E.O.D. (Fanem) com exceção dos experimentos para 

mapeamento genêtico (item 3.6.) e efeito do gene binA1 em heterocârios 

(item 3.8) onde foi utilizada uma estufa Precision Thelco (modelo 4). Es

sa Última estufa foi também empregada para os experimentos realizados a 

44
°
c. 

3.4. Observação de nucleos em conídios, hifas, vesículas e esterígmas 

Para a coloração dos núcleos foi utilizada a técnica des

crita por ROBINOW e CATEN (1969) com HCl-Giemsa, modificada por PAES DE

BARROS (1977). Na analise citolÕgica, os conÍdios foram diretamente cal� 

cados sobre uma gota da solução de albumina na lamínula e com auxílio de 

outra lamínula, a suspensão foi homogeneizada,deixando-as secar separada

mente. Para a observação de núcleos em hifas, vesículas esterígmas e for 

mação do primeiro conÍdio, utilizou-se o processo de cultivo das colô

nias sobre a lamínula. Para isso, em placas contendo meio completo,colo

caram-se quatro lamínulas (previamente esterilizadas em autoclave) sobre 

a superfície do meio e, conídios da linhagem em estudo, foram inoculados 



.39. 

ao redor das lamínulas. Apôs o período de incubação por diferentes inter 

valos de tempo, as lamínulas foram removidas e,com auxílio de um pincel, 

solução de albumina foi colocada sobre o material crescido. 

O processo·de coloração dos núcleos foi o mesmo, tanto pa

ra conídios colocados diretamente sobre a lamínula como para hifas, vesí

culas, esterígmas crescidas sobre a lamínula. Fez-se a fixação em 5 ml 

da solução Helly acrescida de 0,3 ml de formol neutro durante 15 minutos. 

Após esse período, as lamínulas foram transferidas para álcool etílico 

70% e então submetidas a hidrólise em acido clorídrico lN a 63°c durante 

20 minutos. Posteriormente, as lamínulas foram lavadas duas vezes em 

agua destilada e feita a coloração em 5 ml da solução fosfato pH 6,9 e 9 

gotas de Giemsa. O tempo de coloração foi variável para cada linhagem, 

determinando-se assim que, para linhagens brancas 30 minutos e para linh� 

gens verdes ou amarelas, 45 minutos. Decorrido esse tempo, as lamínulas 

foram lavadas em solução fosfato e colocadas em lâminas para a analise ci 

tolÕgica. 

Apôs a preparaçao das lâminas de cada linhagem, fizeram-se 

vários tipos de observações microscópicas dependendo da linhagem utiliza

da e do objetivo, quais sejam: contagem do número de conÍdios uni, bi, 

tri e tetranucleados da linhagem MSEbin incubada em diferentes temperatu-

ras, de heterocarios, de segregantes méiõticos e mitôticos, medições do 

diâmetro de conÍdios e núcleos, observações da formação do primeiro coní

dio na linhagem MSEbin. 
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Uma amostra de pelo menos 500 conídios foi utilizada para 

as determinações de conÍdios uni, bi, tri e tetranucleados. Para todas as 

observações e medições, utilizou-se um microscopia Wild (Heerbrugg) 

M 20-34983 e uma ocular micromêtrica Carl Zeiss 4892628 (8x). 

Medições do volume de conídios da linhagem MSEbin e da li

nhagem MSE, foram também obtidas através de um 11Coulter Chanelizer" no De 

partamente de Genética da Universidade de Sheffield, Grã Bretanha,gentil

mente realizadas pelo Professor J.A. Roper. Para tal, conídios de cada 

uma das linhagens foram suspensos em tween 0,1% e a medida foi feita atra 

ves do equipamento acima citado e os resultados registrados em gráfico. 

3.5. Anãlise genetica 

3.5. l. Heterocãrios 

Utilizando-se o método descrito por PONTECORVO e col. (1953)�

foram feitos os cruzamentos entre pares de linhagens que diferiam sempre 

nos seus requisitos nutricionais e na cor dos conÍdios. Segundo o método, 

aproximadamente 106 conídios de cada uma das duas linhagens foram inocul� 

das em 2,5 ml de meio mínimo líquido enriquecido com 2% de meio completo, 

o que permite um crescimento inicial e. consequente anastomose das hifas

com formação de película micelial apôs 3-4 dias de incubação. A película 

formada foi então removida e dividida em quatro partes,as quais foram co

locadas equidistantes em placas contendo meio mínimo. Depois de 4-5 dias 

de incubação,os conídios dos setores heterocarioticos foram transferidos 
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para solução de tween 80 e a seguir semeados em placas com meio mínimo 

para seleção de diplÕides. Para a análise citológica, os conídios do he

terocârio foram transferidos diretamente para uma lamínula com solução de 

albumina. 

3.5.2. Isolamento de diplõides 

DiplÕides heterozigotos foram obtidos utilizando-se a

técnica de ROPER (1952)� onde aproximadamente 107 conídios dos setores 

heterocariôticos são coletados e semeados em placas contendo meio 

mo. Apôs 72 horas de incubação, os diplÕides heterozigotos foram isola-

dos, sendo reconhecidos pela coloração uniforme e tamanho dos seus coni-

dios. A medição dos conÍdios foi feita em microscópio com ocular micro

mêtrica, tomando-se cadeias de cinco conÍdios em lâmina com lisol (1: 10, 

lisoforme:âgua destilada). Os diplÕides assim isolados foram purificados 

em placas contendo meio mínimo e estocados em tubos de ensaio com meio 

.. .  

minimo. 

3.5.3. Anãlise mitõtica 

A análise mitôtica baseia-se no ciclo parassexual,sendo uti 

lizada para localizar uma rnutaçao nos respectivos grupos de ligação de um 

fungo. 

A indução da haploidização nos diplÕides isolados foi fei

ta com p-fluorfenilalanina em uma concentração de 750 µg/ml de meio com-
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pleto (LH0AS, 1961) ou com cloroneb em uma concentraçao de 20 µg/ml de 

meio completo (AZEVEDO e SANTANA, 1975). Para isso, os diploides foram 

inoculados em quatro pontos nas placas contendo o meio mais a substância 

haploidizante e, após 7-10 dias de incubação os setores originados foram 

purificados em meio completo e a seguir transferidos um a um em 26 pontos 

fixos em placas com meio completo. Após 72 hóras de incubação, essa pla-

ca foi utilizada como placa mestra e portanto, replicada para os meios 

de anâlise atravês do replicador multifio. As leituras das placas foram 

feitas com 36 horas de incubação, anotando-se as colônias que cresceram 

e que nao cresceram. Cada segregante mitotico, assim analisado quanto 

aos seus requisitos nutricionais, foi tambêm submetido ao processo de co

loração dos núcleos dos seus conídios pela têcnica descrita no Ítem 3.4., 

para localizar o gene b,i,nA1 no seu respectivo grupo de ligação. 

3.5.4. Anãlise meiõtica 

A anâlise meiotica baseia-se no ciclo sexual do fungo atr� 

vês da anâlise de ascÕsporos produzidos em cleistotêcios híbridos, segun

do o mêtodo descrito por P0NTEC0RVO e coZ. (1953). 

Para a obtenção de cleistotêcios, as placas contendo a pe-

• lÍcula micelial heterocariótica (3.5.1.) foram vedadas com fita celulósi

ca por 8-10 dias. Após esse período de incubação,os cleistotêcios foram

retirados sob lupa e rolados em placas contendo meio mínimo para limpá-los 

de micêlio, conídios e cêlulas de HÜlle aderentes na parede cleistotecial.
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Cada cleistotêcio isolado foi transferido para tubos de ensaio contendo 

solução de tween onde foram esmagados contra a parede do tubo. Com a mes

ma pipeta utilizada para o esmagamento, a parede do tubo foi lavada para 

ressuspender os ascosporos na solução de tween e, 0,1 ml de cada suspen

são foi semeado em placas com meio completo sendo a suspensão restante COE_ 

servada no refrigerador. Após incubação por 72 horas,procedeu-se a veri

ficação daqueles cleistotêcios híbridos, uma vez que,nos cruzamentos sem

pre se utilizou-se linhagens com cor diferente dós conídios. Após sele

çao dos cleistotêcios híbridos, 0,1 ml de diluições apropriadas de cada 

suspensão de ascosporos foi semeada em placas com meio completo ou meio 

mínimo adicionado dos requisitos de um segregante meiótico que se tinha 

interesse em isolâ-lo. As placas foram incubadas por 72·horas e as colô

nias resultantes foram contadas para segregação de cor dos conídios, sen

do a seguir transferidas para placas mestras (5x5+1) em meio completo. Os 

requisitos nutricionais foram testados mediante transferência das colÔ-

nias, com replicador multifio, da placa mestra para os meios de análise. 

A resposta do crescimento ou não crescimento das colônias nas placas de 

análise, foi observada com 36 horas de incubação,apÕs o que, cada urna de

las foi submetida a analise citológica para determinação do numero de nú

cleos nos seus conÍdios. 

3.6. Mapeamento do gene binAJ 

A localização do gene binA1 no seu respectivo grupo de li-
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gaçao foi feita pela análise mitôtica das linhagens MSEbin e 

p�oAJ pabaA6 yA2, seguindo-se os procedimentos descritos anteriormente 

(3.5.1., 3.5.2. e 3.5.3.). A haploidização foi induzida inicialmente com 

cloroneb, mas verificando-se que este atuava seletivamente permitindo d� 

tectar somente setores haplÕides py�o
+

, utilizou-se também o pFA, o qual 

permitiu também a obtenção de setores haplóides py�o. Com a analise mitó

tica foi possível localizar o gene binA1 no seu respectivo grupo de liga

ção e entao, fez-se um teste de três pontos utilizando-se linhagens que 

possuíam marcadores genéticos nesse grupo de ligação. A analise meióti-

ca (3.5.4.) foi efetuada, inicialmente, pelo cruzamento 

MSEbin com p�oA7 pabaA6 yA2 e posteriormente, MSEbin com 

das linhagens 

biA1; me�hG1. 

3.7. Oetenninação da origem dos nucleos nos conídios da linhagem 

MSEbin 

Em heterocârios entre duas linhagens com conídios uninu

cleados, as vesículas das estruturas conidiais possuem núcleos de ambas 

as linhagens e somente um deles ê incorporado no esterÍgma primaria. Ba-

seando-se nesse fato, procurou-se determinar a origem dos dois núcleos 

nos conídios da linhagem MSEbin através de heterocarios entre essa linha-

gem e linhagens com conídios uninucleados e como controle, 

entre as mesmas linhagens e a linhagem MSE. 

heterocârios 

Os heterocârios foram feitos pelo mesmo processo descrito 

no item 3.5.1., com exceção da película micelial ser transferida p a ra 
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meio mínimo adicionado de ácido nicotínico (0,5 µg/ml) e riboflavina 

(0,5 µg/ml), ao invês de ser transferida só para meio mínimo e, 

dios dos setores heterocariôticos serem lavados suavemente com solução 

de tween em vez de serem retirados com alça de níquel cromo. A suspensão 

de conídios assim obtida foi diluída 1:10 em solução salina e semeada em 

placas com meio mínimo e, apôs diluições convenientes, semeada em placas 

com meio completo. Após 72 horas de incubação efetuou-se a contagem das 

colônias no meio completo, de ambas as linhagens envolvidas no heterocá

rio, para estimar o numero de conídios semeados no meio mínimo e, indi

retamente, o numero de núcleos de c ada linhagem no heterocário. As pla

cas com meio mínimo foram incubadas por 5 dias, apos o que, se fez a con

tagem de colônias diplÔides e heterocariôticas formadas. 

A origem dos núcleos nos conídios da linhagem MSEbin foi 

também determinada pela análise citológica da estrutura conidial e mais 

especificamente, a anãlise do número de núcleos nos esterígmas primãrio e 

secundário e no primeiro conÍdio. As preparações citológicas foram fei

tas através do cultivo da linhagem MSEbin em lamínula,por diferentes in

tervalos de tempo,sendo a seguir efetuada a coloração dos núcleos (3,4.). 

3.8. Efeito do gene binAJ em heterocãrios 

As linhagens utilizadas para formarem heterocários, MSEbin 

e p�oAJ pabaA6 yA2, foram previamente analisadas determinando-se o numero 

de núcleos nos seus conídios (3.4.). Posteriormente foram obtidos hetero-
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cãrios entre essas linhagens e, conídios dos setores heterocariõticos for 

mados tiveram seus núcleos corados e contados determinando-se o numero 

de conídios uni, bi e trinucleados em cada urna das linhagens. 

Para separar as duas linhagens componentes do heter.ocârio, 

transferiram-se conÍdios dos setores heterocariõticos para �olução de

tween, os quais foram desagregados e semeados em placas contendo meio mí-

nimo adicionado dos requisitos n u t r icionais da linhagem MSEbin 

(pyro + s + nic + ribo) e em placas com meio mínimo mais os requisitos nutri 

cionais da linhagem p�oA1 pabaA6 yAZ (pro + paba). Apôs 72 horas de incu 

bação, os conÍdios de cada linhagem foram corados e contados determinan

do-se o número de conídios uni, bi e trinucleados. 

3.9. Efeito do gene bin.AJ na meiose 

Através de anormalidades na segregação para cor de con1.-

dios determinou-se o efeito do gene binA1 na meiose. Foram feitos cruza-

mentas entre as linhagens MSEbin e p�oA1 pabaA6 yAZ  e entre MSE e 

p�oAJ pabaA6 yAZ e de cada um deles, isolaram-se 30 cleistotêcios de acor 

do com o processo descrito no item 3.5.4. As suspensoes de ascosporos 

resultantes foram semeadas em placas contendo meio completo adicionado de 

0,08% de desoxicolato de sódio (MACKINTOSH e PRITCHARD� 1963) para redu-

zir o tamanho das colônias e permitir a análise de um grande numero em 

poucas placas. A contagem de colônias brancas e amarelas foi 

apôs 72 horas de incubação. 

efetuada 
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3. 10. Efeito de diferentes temperaturas no gene binA1

Para determinar o efeito da temperatura do gene binAJ uti

lizou-se temperaturas diferentes de incubação para a linhagem MSEbin. Co

nídios dessa linhagem foram inoculados em placas com meio completo e in

cubados a 28°c, 37°c e 44°c por 5 dias. Apôs esse período, conídios das 

colônias resultantes foram submetidos as técnicas citolôgicas (3.4.) efe

tuando-se a contagem do número de conídios uni, bi e trinucleados das co

lônias desenvolvidas em cada uma das três temperaturas. Os resultados obti 

dos foram comparados pelo teste de x 2 de contingência e foi efetuada uma 

anâlise da variância com os dados transformados em are sen �- A se

guir, a expressão do gene binAJ dentro de cada temperatura foi estudado 

seguindo um modelo de regressão linear (Pift1ENTEL GOft1ES� 1966).

3.11. Efeito da luz ultravioleta na linhagem MSEbin 

O efeito da luz ultravioleta na linhagem MSEbin foi verifi:_ 

cado através do estudo comparativo de curvas de sobrevivência dessa linha 

gem com a linhagem MSE. Separadamente, conídios das duas linhagens foram 

transferidos para solução de tween, desagregados por agitação e estimado 

o seu numero na suspensão. Após diluição 1:10 em solução salina, reti

rou-se l ml da suspensão adicionando-se em 9 ml de solução salina (tempo 

zero) sendo o restante transferido para placas de Petri esterilizadas pa

ra ser submetido a irradiação ultravioleta. A fonte de U.V. foi uma lâm-
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pada Mineralight (modelo n9 R-52) a 2537 R. Os tratamentos foram de 1, 

2, 3, 4 e 5 minutos e após diluições convenientes, fez-se a semeadura em 

meio completo. Após 72 horas de incubação procedeu-se a contagem das co-

lÔnias estimando-se o número de conídios viáveis por mililitro. A por-

centagem de sobrevivência foi calculada para os diferentes intervalos de 

tempo em relação ao controle (tempo zero) considerado com o nível de 100% 

de sobrevivência. O estudo comparativo da sobrevivência das duas linha 

gens foi feita através da análise da variância utilizando os dados trans

formados em logarítmo. O efeito do tempo de irradiação na sobrevivência 

dos conídios foi estudado seguindo um modelo de regressão linear sendo a 

seguir feita uma comparação dos coeficientes de regressao linear das duas 

linhagens, utilizando para isso, o método dos quadrados mínimos. 

3.12. Obtenção de linhagens dissõmicas 

Dissômicos foram obtidos espontaneamente mediante a semea

dura de conÍdios da linhagem MSEbin (PIZZIRANI, 1977) e da linhagem MSE 

em meio completo adicionado de 0,08% de desoxicolato de sadio (MACKINTOSH

e PRITCHARD, 1963) que reduz o tamanho das colônias e facilita a visuali

zação de aneuplÕides. Procedeu-se a contagem e a observação das colônias 

com 72 horas de incubação. Conídios das colônias com morfologia ou cres-

cimento anormais foram transferidos para solução de tween desagregados 

e apos diluição em salina, semeados em placas com meio completo. Microco 

lÔnias monosporicas (16 - 18 horas) foram transferidas para placas conte_!: 

do meio completo e incubadas por 72 horas. Apôs a incubação, as colônias 
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identificadas corno aneuplÕides foram estocadas em tubos de ensaio com 

meio completo e conservados no refrigerador. Dentre os aneuplÕides obti-

dos, procurou-se selecionar 

em ambas as linhagens. 

dissômicos para o mesmo grupo de ligação 

3.13. Transferência do gene binA( para outras linhagens 

A transferência do gene binA1 da linhagem MSE bin foi fei

ta para as linhagens A, biA1; me;thGJ e pnoAJ pabaAp yA2 através do pro-

cesso meiôtico. Seguindo-se o método descrito no Ítem 3.5.4., 

naram-se os recombinantes pela semeadura dos 
- . 

ascosporos. em meio 

selecio-

adicionado dos requisitos nutricionais da linhagem em estudo. As colônias 

resultantes foram novamente testadas nos meios seletivos, inclusive para 

os marcadores ga.1A1 e na�A303, e as que possuíam o mesmo genótipo da li

nhagem envolvida no cruzamento,foram submetidas as técnicas para colora

ção de núcleos para a seleção de segregantes portadores do gene binAJ. 

Para se determinar a presença ou não da duplicação cromossômica nos se

gregantes obtidos de A x MSEbin, fez-se a inoculação do segregante sele

cionado em placas com meio completo e após o seu crescimento por 7 dias, 

a análise da presença ou não de setores típicos de uma linhagem com dupli_ 

cação cromossômica. 
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3. 14. Efeito do gene binAJ na instabilidade

O efeito do gene binAl foi estudado na instabilidade de li 

nhagens dissômicas, com duplicação cromossômica e de diplÔides. 

3. 14.1. Em dissômicos

Linhagens dissômicas obtidas pelo processo descrito no 

item 3.12., para os grupos de ligação III e IV, com conídios uninucleados 

e com conídios uni, bi e trinucleados, foram analisadas quanto a sua ins

tabilidade pela semeadura de seus conídios em placas com meio completo. 

Conídios do centro dissômico, de cada uma das linhagens, foram transferi

dos para solução de tween, desagregados sob agitação e estimado o seu nu

mero na suspensão com hemocitôrnetro. Diluições adequadas foram feitas em 

solução salina e 0,1 rnl foi semeado em placas com meio completo. Apôs 72 

horas de incubação, o número de colônias dissômicas e o número de colô

nias normais (haplÓides) foi determinado para estimar a frequência de co

lônias haplÔides para cada uma das linhagens dissômicas. 

3. 14.2. Em linhagens com duplicação cromossômica

Efetuada a seleção de uma linhagem com o mesmo genótipo da 

linhagem A mas com o gene binA1 da MSEbin (3.13.), foi possível verifi

car a influência do gene binAJ na instabilidade de linhagens duplicadas, 
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em comparação com a linhagem A utilizada como controle. Conídios destas 

linhagens foram inoculados em placas com meio completo e incubados em di

ferentes temperaturas. As placas colocadas a 28°c e 37°c foram mantidas 

o 

por 7 dias e aquelas incubadas a 44 C foram mantidas por 10 dias na estu-

fa. Para cada temperatura foram utilizadas 80 placas (40 + 40), para cada 

uma das linhagens, e apôs o período de incubação, procedeu-se a contagem 

dos setores amarelos, verdes, deteriorados e heterocariôticos em cada tra 

tamente. 

3. 14.3. Em dip1Õides

Foi verificado o efeito do gene b�nA1 na instabilidade de 

diplÕides atraves da análise de setores produzidos por diploides heterozi_ 

gotas para o gene binA1 e como controle, diploides homozigotos para esse 

gene. Os diploides utilizados foram: AbinllMSE e como controle AllMSE e 

biA1; me,,thGJ binllMSE e como controle biA1; methG1ll MSE, todos obtidos se 

gundo o método descrito no Ítem 3.5.2. 

Conídios dos diploides foram inoculados em placas contendo 

meio completo e incubados a 28°c, 37°c e 44°c por 7 dias nas duas primei

ras temperaturas e por 10 dias a 44°c. Fizeram-se 40 placas (20+20) pa-

ra cada tratamento onde foi efetuada a contagem dos setores brancos, ama

relos, verdes e deteriorados, para cada diploide, nas três temperaturas. 
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3. 15. Obtenção de linhagem com maior porcentagem de conídios bi e tri

nucleados 

A obtenção de linhagens com maior porcentagem de conídios 

bi e trinucleados foi feita pela irradiação com luz ultravioleta da linha 

gem MSEbin, com o objetivo de se obter uma linhagem com 100% de 

dios binucleados através da indução de letais balanceados nos núcleos dos 

seus conídios. O processo de irradiação utilizado foi o mesmo descrito 

anteriormente (item 3.11.) retirando-se apenas amostras com quatro minu

tos de irradiação (0,5% de sobrevivência). As colônias irradiadas resul

tantes foram inoculadas em placas com meio completo (quatro por placa) e 

apôs 72 horas de incubação, fizeram-se lâminas com os conÍdios dessas co

lônias com lisol (1:10, lisoforrne:âgua destilada),sempre comparando com a 

linhagem MSE bin corno controle. A linhagem MSEbin quando observada, mes

mo sem coloração de seus núcleos, pode ser distinguida das linhagens que 

possuem so conídios uninucleados, pelo diâmetro maior e irregular dos co

nídios. 

As colônias irradiadas que apresentaram qualquer alteração 

quanto ao tamanho dos conÍdios foram selecionadas e submetidas as técni

cas para coloração de núcleos (Ítern 3.4.). 
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4. RESULTADOS

4.1. A linhagem MSEbin 

Para confirmação das características fenotípicas da linha

gem MSEbin, obtida anteriormente (PIZZIRANI, 1977) e utilizada nesse tra 

balho, foram avaliados o número de núcleos nos conÍdios e o diâmetro de 

conídios e núcleos dessa linhagem. Na Tabela 3 estao mostradas as res 

pectivas contagens de conÍdios uni, bi e trinucleados,com valores expres

sos em porcentagem em relação ao número total de conídios analisados,e na 

Tabela 4 estão mostrados os valores correspondentes do diâmetro de con1.-

dios e respectivos núcleos. Os dados das Tabelas 3 e 4 sao considerados 

concordantes com aqueles de PIZZIRANI (1977). Na Tabela 5 estão mostra

dos os dados referentes ao volume dos conídios das linhagens MSEbin e MSE. 

Os dados desta Tabela estão apresentados de maneira comparativa entre os 

volumes obtidos através das medidas citológicas do diâmetro dos conÍdios 

(Tabela 4) e os volumes obtidos através do ucoultter Chanelizer", conside 

rando os dados correspondentes ao pico da curva obtida no registrador do 

equipamento. Na Figura 4 estâ mostrada a curva normal obtida no "Coulter 
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ChaneZizer" com os extremos correspondentes ao volume maior e menor dos

conídios da linhagem HSEbin e linhagem MSE. A Figura 2 retrata a linha

gem MSEbin e a linhagem MSE apos crescimento em meio completo por sete

. - 37
° - . 

dias a C, mostrando que ambas sao muito semelhantes fenotipicamente, 

com exceção da linhagem MSEbin ter coloração branca acinzentada. Os co

nÍdios uni, bi e trinucleados da linhagem MSEbin são mostrados na Figu

ra 3, apôs coloração dos seus núcleos pela técnica HCl-Giemsa. 
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Tabela 3 - Análise cito lógica da linhagem MSEbin com determinação da Pº.E. 

centagem de conídios uni, bi e trinucleados. 

Repe-
tição 

1� 

2� 

3� 

Mêdia 

Porcentagem de conÍdios N9 total de 

Uninucleados Binucleados Trinucleados conídios 

75,69 24,17 0,14 720 

78,57 21,13 0,30 672 

80,38 19 ,35 0,27 744 

78,21 21,55 0,24 

Tabela 4 - Medida do diâmetro (em ]Jm) de conídios e respecti

vos núcleos da linhagem MSEbin com valores médios 

de 30 mensurações e os desvios padrão corresponde.:: 

tes. 

C o n Í d 1. o s 

Uninucleados 

Binucleados 

Trinucleados 

Conídio 

Núcleo 

ConÍdio 

Nwcleo 

Conídio 

Núcleo 

- �
m ± s

3,47 ± 0,25 

1,36 ± 0,13 

4,21 ± 0,28 

1,31 ± 0,13 

5,05 ± 0,25 

1,28 ± 0,14 



.56. 

Tabela 5 - Volume dos conídios da linhagem MSEbin e linhagem MSE obtido 

Linha
gem 

MSEbin 

MSE 

através da determinação citológica do diâmetro e através do 

"Coulter Chanelizer 11 • 

Conídios 

Determinação citológica 
do diâmetro dos conÍdios 

Volume rné- N9 conÍdios 
dio (µm 3

) analisados 

uninucleados 21,87 30 

30 

30 

binucleados 39,05 25, 68>� 

trinucleados 67,40 

uninucleados 18,30 30 

Determinação pelo 
11Coul ter> Chane 7, izer 11 

Volume me

dia (µ�3
)

23 

16 

N9 con1.
dios ana 
lisados 

19. 088

17.909 

*Volume mêdio corrigido para 78,21% de conídios uninucleados, 21,55% de

conídios binucleados e 0,24% de conídios trinucleados.



Figura - Linhagem MSEbin e linhagem MSE, crescidas
em meio completo ã 37 ºC por sete dias.

�igura 3 - Conídios uni, bi e trinucleados da linha
gem MSEbin após coloração com HCl-Giemsa. 
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4.2. Mapeamento do gene binAl 

4.2. 1. Anãlise mitõtica 

Com o objetivo de localizar o gene binAl no seu respecti_ 

vo grupo de ligação, foi selecionado o diploide MSEbin // p-'l.oAl pabaA6 tjA2 

e analisados os setores haplÔides resultantes. A analise desses setores 

esta mostrada na Tabela 6, considerando-se duas classes com relação ao n_g_ 

mero de núcleos nos conídios, ou seja, colônias com conÍdios uninucleados 

e colônias com conÍdios multinucleados. A primeira classe inclui colÔ-

nias que apresentam pelo menos 99,8% de conídios uninucleados e a segun

da classe inclui colônias que possuem também conídios binucleados,com po.E_ 

centagens variando de 16,03 a 28,65%, e trinucleados atê 0,76%. Conforme 

os resultados apresentados na Tabela 5, localizou-se o gene binAl no gru

po de ligação IV. 

4.2.2. Anãlise meiõtica 

Completando-se a análise genetica,foi feita a analise meio 

tica considerando-se 203 segregantes do cruzamento da linhagem MSEbin com 

biA1; methG1. Nesta análise, classificou-se corno colônias de conídios 

uninucleados (bin+) aquelas com pelo menos 99% dos conídios com apenas 

um núcleo e como colônias de conídios multinucleados (bin) aquelas que 

tambêm possuem conídios binucleados (de 13,14 a 31,16%), trinucleados (de 

0,16 a 1,23%) e tetranucleados (0,13%). A Tabela 7 mostra os resultados 
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da anâlise rneiõtica dos segregantes analisados tendo em vista um teste de 

três pontos para os marcadores genêticos do grupo de ligação IV. Com os 

dados dessa Tabela, a segregação rneiôtica para conídios rnultinucleados: co 

nídios uninucleados foi de 98:105 respectivamente, x2 = 0,241, não signi

ficativo, considerando proporção 1:1. A Figura 5 representa o mapa geneti_ 

co para o grupo de ligação IV com os três marcadores: me,;thG1, binAJ e 

py�oA4. 

A segregação rneiôtica para o caracter conídios uninuclea

dos: rnultinucleados foi também determinada visualmente pela anâlise das 

colônias resultantes ·de ascôsporos, urna vez que colônias que formam coní

dios uni, bi e trinucleados tem morfologia levemente alterada quando com

parada com as que formam sô conídios uninucleados. Do cruzamento MSEbin 

com biA1; me,;thGJ determinou-se o número de segregantes rneiôticos com coní 

dios uninucleados e com conídios rnultinucleados, sendo 139:142, respecti

vamente, x2 = 0,032 não significativo, considerando proporção 1:1.· 
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Tabela 6 - Analise mitõtica considerando os requisitos nutricionais e o 

número de núcleos por conídios obtidos de setores haplÕides do 

diplÕide MSEbinll p�oA1 pabaA6 yA2. 

Grupo de 
ligação 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Marcador 

+ + 
pro paba 

pro paba 

+ 

w 

w 

+ 
gal 

gal 

+ 
pyro 

pyro 

+ 
fac 

fac 

+ 
s 

s 

. + 
n1c 

nic 

.b +
ri o 

ribo 

C o n Í d 1 o s

Uninucleados 

21 

5 

4 

22 

15 

11 

26 

o 

15 

11 

21 

5 

13 ,. 

13 

16 

10 

Multinucleados 

10 

3 

1 

12 

10 

3 

1 

12 

7 

6 

9 

4 

9 

4 

11 

2 

Total 

31 

8 

5 

34 

25 

14 

27 

12 

22 

17 

30 

9 

22 

17 

27 

12 
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Tabela 7 - Analise meiêitica envolvendo os genes meA:hG1, b;nAl e pyfloA4 

do grupo de ligação IV, com os valores correspondentes aos se

gregantes do cruzamento MSEbin X biA1; me:thG1. 

C 1 a s s e s 

Paternais 

Permuta 

simples 

Permuta 

simples 

Permuta 

dupla 

. + + 
meth bin pyro 

h
+ 

met bin pyro 

meth bin pyro 
+ . + + meth bin pyro

. + meth bin pyro 
+ + 

meth bin pyro 

. + 
meth bin pyro 

+ . +meth bin pyro

Distância entre os genes: 

me.:thG1 - bú1AJ = 0,227 

binA1 - pyfloA4 = 0,419 

me.:thGJ - pyfloA4 = 0,636

Valor da ·interferência = 1,06%

Valor da coincidência = 9 8, 94%

me:thGJ 

+-- 22, 7% 

N9 de segr� 
gantes 

búiAJ 

51 

40 

15 

12 

31 

35 

8 

11 

Total 

91 

27 

66 

19 

ptJ!wA4 

- 41,9% -

63,6% 

Frequência 
das classes 

0,448 

0,133 

0,325 

0,094 

Figura 5 - Mapa genético do grupo de ligação IV para 
os genes me:thGJ, binAJ e pyfloA4. 
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4.3. Determinação da origem dos nücleos nos conidios bi e trinucleados 

da linhagem MSEbin 

A origem dos núcleos nos conídios da linhagem MSEbin foi 

determinada através da analise de conídios formados em heterocârios. Estu 

daram-se heterocârios obtidos da linhagem MSEbin e linhagens com coni-

dios uninucleados e concomitantemente, para fins de comparaçao, heterocâ 

rios com essas mesmas linhagens uninucleadas e a linhagem MSE, portanto 

sem o gene binA1. Foi também efetuada a analise citológica da estrutura 

conidial da linhagem MSEbin,considerando-se vários estágios do seu desen

volvimento. 

Os resultados correspondentes a analise dos heterocârios 

são apresentados nas Tabelas 8 e 9,para os heterocârios _MSEbin + p�oA1 

pabaA6 yA2 e MSEbin + biA1; methG1, respectivamente. Nestas Tabelas es

tão mostrados os dados relacionados ao numero de colônias heterocarióti-

cas e diplÕides formadas a partir de conídios provenientes de heterocâ

rios envolvendo a linhagem MSEbin, e comparativamente, heterocârios en

volvendo a linhagem MSE, evidenciando o efeito do gene binA1 na formação 

de conídios heterocariõticos. 

A analise citológica da estrutura conidial da linhagem 

MSEbin esta mostrada na Figura 6, onde estão representadas algumas das 

observações feitas em diferentes períodos de incubação dessa linhagem. 

Nesta Figura, evidencia-se a existência de esterígmas primários com dois 

núcleos e estando um deles em fase final de divisão (a e b), esterígmas 
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primârios com tres núcleos (c), esterígmas primários e secundários binu

cleados (d), conÍdios binucleados formados em esterígrnas secundários bin� 

cleados (e) e conídios binucleados formados em esterígmas secundários com 

dois núcleos em divisão (f). 
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Figura 6 - Anâlise citológica da estrutura conidial na linhagem 

MSEbin apôs incubação em diferentes intervalos de tempo. 
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4.4. Efeito do gene binAJ em heterocãrios 

A avaliação do efeito do gene binA 1 em heterocârios foi 

feita pela comparação do número de conídios uni, bi e trinucleados da li

nhagem MSEbin e linhagem p�oAJ pabaA6 yA2 e do numero de conídios uni, 

bi e trinucleados formados em heterocãrios entre essas duas linhagens. Os 

resultados obtidos estão mostrados na Tabela 10 onde pode ser verificado 

a variação na porcentagem dos diferentes tipos de conídios. Assim, a li 

nhagem MSEbin que forma 19, 37% de conÍdios binucleados e O, 25 de trinu-

cleados, no heterocârio essas porcentagens são reduzidas enquanto que a 

linhagem p�oAJ pabaA6 yA2 originalmente com 100% de conÍdios uninucleados, 

nos heterocãrios, forma conÍdios bi e trinucleados. � possível distin-

guir ambas as linhagens no heterocãrio pela coloração diferencial dos co

nídios, como mostra a Figura 7 onde pode ser verificado a presença de co

nídios uni e binucleados da linhagem MSEbin (conídios mais claros) e da 

linhagem p�oA1 pabaA6 yA2 (conídios mais escuros). Os componentes dos he 

terocârios foram também separados pela semeadura dos seus conídios em meio 

mínimo adicionado dos requisitos nutricionais de cada uma das linhagens, 

seguindo-se da coloração dos núcleos dos conídios e posterior exame mi

croscôpico. As porcentagens dos conídios uni, bi e trinucleados dos com

ponentes dos heterocârios, MSEbin e p�oAJ pabaA6 yA2, estão mostradas na 

Tabela 11, onde pode ser observado que*o fenôtico original foi parcialme� 

te, pelo menos para MSEbin, recuperado nas linhagens assim selecionadas. 



Tabela 

Hetero 
cãrio 

Hetero 
cãrio 
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10 - Porcentagens de conídios uni, bi e trinucleados das linhagens 

I 

II 

MSEbin e pll.oA1 pabaA6 yA2 e de heterocãrios delas obtidos. 

Porcentagem de conídios N9 total 
Linhagem 

Uninuclea Binuclea Trinuclea 
de coní-

dos dos dos 
dios 

MSEbin 80, 38 19, 37 0,25 795 
pll.oA 1 pabaA6 yA2 100,00 0,00 0,00 750 

MSEbin 86, 96 12, 80 0,25 805 

pll.oA1 pabaA6 yA2 96, 14 3,86 0,00 596 

MSEbin 89, 95 9,36 0,69 577 
pll.oA 1 pabaA6 yA2 92,32 7,29 0,39 508 

• 

Figura 7 - Conídios uninucleados e binucleados do hete 
rocario MSEbin + pll.oA1 pabaA6 yA2, apõs co-:: 

loração com HCl-Giemsa. 



.70. 

Tabela 11 - Porcentagem de conÍdios uni, bi e trinucleados das linhagens 

MSE bin e p�oAJ pabaA6 yA2 originadas de heterocãrios. 

Hetero 
cârio- I 

Hetero 
cârio-II 

Linhagem 

MSE bin 

p�oA1 pabaA6 yA2 

MSE bin 

p�oAJ pabaA6 yA2 

Porcentagem de conÍdios 

Uninuclea 
dos 

86,02 

100,00 

83,99 

100,00 

Binuclea 
dos 

13,42 

0,00 

15,69 

0,00 

Trinuclea 
dos 

0,56 

0,00 

0,32 

0,00 

N9 total 
de coní

dios 

708 

667 

631 

603 
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4.5. Efeito do gene binAJ na meiose 

Para se estudar o efeito do gene binA1 na meiose, procu

rou-se detectar possíveis alterações no padrão de segregação meiotica pa-

ra cor dos conÍdios. Assim, fizeram-se cruzamentos entre a 

MSEbin e linhagem p'1.oA1 pabaA6 yA2 e também entre as linhagens 

linhagem 

MSE e

p'1.oA1 pabaA6 yA2, para fins comparativos. De cada um dos cruzamentos iso 

laram-se 30 cleistotécios e de cada um deles, fez-se a contagem de pelo 

menos 400 colônias, cujos dados foram analisados pelo teste de X2
, consi

derando a proporçao 1:1 de colônias amarelas: colônias brancas. Verifi

cou-se que em apenas um caso, ele is totêcio de MSEbin X phoA 1 pabaA6 yA2, 

as diferenças foram significativas ao nível de 1% de probabilidade. 

4.6. Efeito de diferentes temperaturas na expressao do gene binA1 

O efeito da temperatura na expressão do gene binA1 foi ava 

liado mediante contagem do número de núcleos nos conídios da linhagem 

MSEbin apôs o seu crescimento em estufas a diferentes temperaturas. Os d� 

dos obtidos, expressos em porcentagem, estão apresentados na Tabela 12, 

mostrando a grande variação encontrada na porcentagem de conídios uni, bi 

e trinucleados em função da temperatura. Esses dados foram comparados p� 

lo teste de contingência cujo valor de x 2 
= 436,1638** (4 g.1.), mos

tra as diferenças altamente significativas dos valores obtidos. A Tabe

la 13 mostra a anâlise da variância para a porcentagem de conídios uni, 

bi e trinucleados considerando as tres temperaturas. Observa-se por esta 
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Tabela que para todos os tipos de núcleos, o quadrado mêdio de 

linear foi estatisticamente significativo e o quadrado mêdio dos 

regressao 

desvios 

não significativo. Tal fato indica que em todos os casos, a variaçao na 

porcentagem de conÍdios em relação a temperatura pode ser explicada so

mente pela regressão linear, isto e, o aumento ou diminuição de conídios 

uni, bi e trinucleados em função do aumento de temperatura ocorre de ma

neira linear. O coeficiente de variação dÓ experimento foi de 8,77%. Na 

Figura 8 estão representadas as retas para conÍdios uni, bi e trinuclea

dos obtidos pelas equações de regressão: 

Y = 19,1007 + 1,1631 X, para conÍdios uninucleados 

Y = 68,1301 - 1,1045 X, para conídios binucleados 

Y = 16,1364 - 0,2999 X, para conídios trinucleados, 

onde Y ê a estimativa da porcentagem de conídios (em are sen �) e X a 

temperatura. 
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Tabela 12 - Porcentagem de conidios uni, bi e trinucleados da linhagem 

MSE bin apôs incubação em diferentes temperaturas. 

Temper� Porcentagem de conÍdios 
N9 total 

tura de Rep=- de coni-incuba- tiçao Uninucleados Binucleados Trinucleados dios çao 

1� 68,28 31,14 0,58 867 

28°c 2é; 61,99 35,38 2,63 684 

3� 59 ,01 38,58 2,40 832 

Media 63,09 35,03 1,87 

1� 77 ,43 21,67 0,90 669 

37°c 2� 74,07 24,40 1,53 918 

3� 73,29 26,19 0,52 775 

Media 74,93 24,09 0,98 

1� 94,07 5,66 0,28 725 

44°c 2� 90,07 9,80 0,14 735 

3� 84,56 15,20 0,24 842 

Media 89,57 10,22 0,22 
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Tabela 13 - Análise da variância para porcentagem de conÍdios uni, bi e 

trinucleados da linhagem MSE bin em relação a diferentes tem

peraturas de incubação (28, 37 e 44 °c). Dados transformados 

em are sen /%. 

.
-

Fontes de variaçao 

Tratamento 

Tipos de núcleos 

G.L.

8 

2 

Temperatura/uninucleados 2 

R.L.

Desvios

Temperatura/binucleados 

R.L.

Desvios

Temperatura/trinucleados 

R.L.

Desvios 

Resíduo médio 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

18 

S.Q. 

15.413,53 

14.343,09 

543,36 

522,17 

21,19 

491,25 

470,85 

20,40 

35,83 

34, 71 

1,12 

137,66 

Q.M.

1.926,69 

7.171,55 

522,17 

21,19 

470,85 

20,40 

34,71 

1,12 

7,65 

F 

251,85** 

937,45** 

68,26** 

2,77 n.s. 

61,55** 

2,67 n.s. 

4,54* 

<l
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Figura 8 - Retas obtidas pelas equaçoes de regressao para co

nÍdios uni, bi e trinucleados em função da tempera 

tura de incubação. 

are sen !""%. 

Dados transformados em 
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4.7. Efeito da luz ultravioleta na linhagem MSEbin 

O efeito da luz ultravioleta na linhagem MSEbin foi estu

dado através de curvas de sobrevivência comparadas com curvas de sobre

vivência da linhagem MSE. As duas linhagens foram submetidas a irradia 

ção ultravioleta em diferentes intervalos de tempo e, após o· período de 

incubação, contaram-se as colônias sobreviventes em relação ao tempo zero. 

As Tabelas 14 e 15 mostram o numero de conídios, obtidos de duas repeti

çoes, e as respectivas porcentagens de sobrevivência nos diferentes inter 

valos de tempo de irradiação, para as linhagens MSEbin e MSE, respectiv� 

mente. Na Tabela 16 estã apresentada a análise da variância considerando 

o número de conídios sobreviventes de ambas as linhagens, CUJOS dados fo

ram transformados em logarítmo. Nesta Tabela, observa-se que o quadrado 

mêdio para regressao linear foi estatisticamente significativo enquanto 

que o quadrado mêdio para os desvios do modelo foi não significativo,indi_ 

cando que a variação no numero de conÍdios em relação aos diferentes tem

pos de irradiação pode ser explicada somente pela regressao linear. Alem 

disso, verifica-se que os coeficientes de regressão linear de ambas as 

linhagens não diferem estatisticamente entre si, indicando que as duas 

linhagens apresentam uma tendência semelhante de diminuição no numero de 

conídios sobreviventes com o aumento do tempo de irradiação ã luz ultra

violeta. O coeficiente de variação foi de 4,08%. Na Figura 9 estão re

presentadas as curvas de sobrevivência baseadas nos valores médios das 

porcentagens relativas de conÍdios sobreviventes nos diferentes interva-

los de tempo de irradiação, para as linhagens MSEbin e MSE, e as res-



- -

pectivas retas baseadas nas equaçoes de regressao linear: 

? = 5, 7888 

? = 5,4483 

0,5603 X, para a linhagem MSEbin 

0,6094 X, para a linhagem MSE, 

onde? ê a estimativa da porcentagem de conídios sobreviventes 

garítmo) e X o tempo de irradiação a luz ultravioleta. 
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Tabela 14 - Numero de conídios e respectivas porcentagens de sobrevivên

cia à luz ultravioleta para a linhagem MSEbin. 

Tempo 
(minutos) 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

ConÍdios viãveis/ml 

I II 

7,00 X 10 5 2,72 X 10 5 

2, 89 X 10 5 1,75 X 10 5 

6,36 X 10 4 5,62 X 10 4 

1,31 X 10 4 1, 98 X 10 11 

2,08 X 103 1,70 X 10 3 

1,01 X 10 3 1,42 X 10 3 

Porcentagem relativa 
de sobreviventes 

I II 

100,00 100,00 

41,2� 64,33 

8,94 20,66 

1, 87 7,28 

0,30 0,62 

O, 14 0,52 
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Tabela 15 - Número de conídios e respectivas porcentagens de sobrevivên

cia ã luz ultravioleta para a linhagem MSE. 

Tempo 
(minutos) 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

ConÍdios viãveis/ml 

I II 

2,32 X 105 2,20 X 10 5 

9,00 X 104 1,42 X 10 5 

1, 72 X 104 2,10 X 104 

3, 98 X 10 3 1,62 X 103 

5,84 X 102 1,12 X 10 3 

5,36 X 102 2,35 X 10 2 

Porcentagem relativa 
de sobreviventes 

I II 

100 ,oo 100,00 

38, 79 64,54 

7,41 9,54 

1, 72 0,74 

O, 25 0,51 

0,23 0,10 
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de 
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Figura 9 - Curva de sobrevivência a luz ultravioleta e retas obti
das pelas equações de regressão linear. Linhagens }IBEbin 
e MSE. 
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Tabela 16 - Análise da variância para o numero de conÍdios sobreviventes 

à luz ultravioleta em diferentes intervalos de tempo de irra

diação, para as linhagens MSE bin e MSE. Dados �ransformados 

em logaritmo. 

Fontes de 
-

variaçao G.L.

Tratamentos 11 

Parâmetros 3 

R.L./MSE bin 1 

R.L. /MSE 1 

Linhagens 1 

Desvios do modelo 8 

Hipótese: bl = b2 1 

Resíduo mêdio 12 

S.Q. 

25,8304 

25,2736 

10,9878 

12,9985 

1,2873 

0,5568 

0,0424 

Q.M.

2,3482 

8,4245 

10,9878 

12,9985 

1,2873 

0,0696 

0,0424 

0,0287 

F 

293,54** 

382,85** 

452,91** 

44, 851<* 

2,43 n.s. 

1,48 n.s. 
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4.8. Obtenção de linhagens diss3rnicas 

Os dissômicos foram obtidos conforme o mêtodo descrito no 

item 3.12., utilizando-se conídios das linhagens MSEbin e MSE. Para a li-

nhagem MSEbin foram obtidas 5.985 colônias normais e 7 colônias instâ-

veis, supostamente aneuplÕides. Dentre estas, 6 foram identificadas como 

dissômicas de acordo com a sua morfologia típica (UPSHALL, 1971; KAFER e

UPSHALL, 1973), sendo duas para o cromossomo IV, ·quatro para o cromosso 

mo III e uma não pode ser identificada conforme seu padrão morfológico. O 

aparecimento de 7 aneuplÔides, no total de 5.992 cDlÔnias, representa uma 

frequência de 0,117%. 
-

Com o objetivo de efetuar comparaçoes quanto a ins 

tabilidade desses dissômicos com dissômicos originários da MSE, escolhe-

raro-se um para o grupo de ligação IV, denominado dl, e um para o 

de ligação III, denominado d2. Esses dois dissômicos, assim 

grupo 

c orno a 

MSEbin que lhes deu origem, possuem conÍdios uni, bi e trinucleados 

(P IZZIRAN I, 19 7 7) •

Com a linhagem MSE, o mesmo procedimento foi seguido e em 

placas com meio completo mais desoxicolato de sÕdio,contaram-se 5.765 co

lônias normais e 8 supostamente aneuplÕides. Destas, 5 puderam ser iden

tificadas como dissômicas, cujo padrão morfolÕgico permitiu identificar 

três para o grupo de ligação III, um para o grupo de ligação IV e um para 

o grupo de ligação VI. A frequência do aparecimento dos 8 aneuplÔides r�

presenta no total de 5.773 colônias, 0,138% de aneuplôides. Como ante-

riormente, os dissômicos para os grupos de ligação IV e III foram sele

cionados para serem comparados com os obtidos da linhagem MSEbin e foram 
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denominados de Dl e D2, respectivamente. 

4.9. Transferência do gene binA1 para outras linhagens 

O gene binA1 da linhagem MSEbin foi transferido para a 

linhagem biA1; mexhG1, para a linhagem p�oA1 pabaA6 yA2 e para a linhagem 

A, através do cruzamento sexual. Foram obtidos çleistotécios destes cru

zamentos, e para selecionar colônias portadoras dos mesmos genes de cada 

uma das linhagens e mais o gene binA1 da linhagem J'lSEbin, foram semeados 

ascosporos em meios seletivos, seguindo-se o método descrito no Ítem 

3.13. 

Do cruzamento biAJ; me,thGJ X MSEbin, foram analisadas 25 

� . . . + + 
colonias verdes das quais, quatro foram bi meth gal fac e destas, ape-

nas uma apresentou conídios uni, bi e trinucleados, a qual foi denominada 

biA1; mexhG1 bin. 

Do cruzamento p�oAJ pabaA6 yA2 X MSEbin, analisaram-se 52 

colônias amarelas e dessas, 13 possuíam o mesmo genótipo da linhagem ori

ginal e após exame microscópico, uma delas apresentou conídios uni, bi e 

trinucleados, que foi denominada p�oA1 pabaA6 yA2 bin. 

Do cruzamento A X MSEbin, analisaram-se 125 colônias ver

des que cresceram em meio mínimo adicionado de prolina e acido p-amino-

+ + 
benzõico e dessas, 26 foram pro paba gal fac . Essas colônias quando 

inoculadas em meio completo (10 placas para cada colônia), 23 delas prod� 
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zirarn setores típicos de linhagem duplicada, semelhantes aos da linhagem 

A original. Apôs análise citologica das 23 colônias, selecionaram-se 5 

com conídios uni, bi e trinucleados e dessas, urna foi utilizada para os 

próximos passos, denominada A bin. 

Os numeras de conídios uni, bi e trinucleados das três li

nhagens, biA1; m�thG1 bin, phoA1 pabaA6 yA2 bin e A bin, estao apresent� 

dos na Tabela 17, números esses expressos em porcentagens, bem como os va 

lares de x 2 obtidos pelo teste de independência, comparando-se cada urna 

das linhagens com a linhagem MSEbin. Pela análise desses valores, veri

fica-se que os tipos de conÍdios formados pelas linhagens biA1;m�thG1 bin 

e phoA1 pabaA6 yA2 bin não diferem estatisticamente dos tipos de conídios 

da MSEbin, enquanto que para a linhagem A bin, as diferenças encontradas 

são significativas. 
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Tabela 17 - Porcentagem de conÍdios uni, bi e trinucleados das linhagens 

biAJ; me:thGJ bin, pttoAJ pabaA6 yA2 bin, A bin e MSE bin,e re� 

pectivos valores de X 2 para comparações entre tipos de 

dios de cada linhagem e a linhagem MSE bin. 

coni-

Linhagem 

bv.1; me,;thGJ bin 

p!LoAJ pabaA6 yA2 bin 

A bin 

MSE bin (mêdia de 3 
. - - o repetiçoes a 37 C)

Porcentagem de conÍdios 

Uninuclea Binuclea Trinuclea 
dos dos dos 

76,47 23,17 0,36 

74,95 24,48 0,57 

60,54 36,40 3,06 

74,78 24,20 1,02 

N9 to-
tal 

x
2

de co-
nÍdios 

561 2,262 n.s. 

523 0,752 n. s. 

539 32,704** 

787 
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4. 10. Efeito do gene binAJ na instabilidade

4. 10. 1. Em dissômicos

Nas linhagens dissômicas, para os grupos de ligação IV e 

III, obtidas das linhagens MSEbin e MSE, efetuou-se o estudo do efeito 

do gene binAJ pela contagem do número de colônias dissômicas e haploides 

originadas'de conÍdios dissômicos. Os resultados obtidos encontram-se 

na Tabela 18 correspondendo aos dissômicos com conÍdios uninucleados, Dl 

e D2 para os grupos de ligação IV e III, respectivamente e aos dissômicos 

com conÍdios uni, bi � trinucleados, dl e d2 para os grupos de ligação IV 

e III, respectivamente. Por esta Tabela, verifica-se que os dissômicos 

originados da linhagem MSEbin (dl e d2), isto ê,portadores do gene binAJ, 

apresentam maior frequência de colônias haploides, portanto mais instâ 

veis do que os mesmos dissômicos originados da linhagem MSE (D1 e D2) 

sem o gene binAJ. 
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Tabela 18 - Frequência de colonias haploides provenientes de colonias dis 

sÔmicas com conÍdios uninucleados (Dl e D2) e colonias dissô

micas com conÍdios uni, bi e trinucleados (dl e d2). 

DissÔmico 

Dl 

dl 

D2 

d2 

Grupo de 
ligação 

IV 

IV 

III 

III 

N9 total de 
colonias 

1.116 

1.382 

1.106 

1.151 

Frequência de colonias 
haploides (%) 

2,78 

14,83 

3,89 

15,20 
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4.10.2. Em linhagens com duplicação cromossômica 

O efeito do gene binA1 na instabilidade de linhagens com 

duplicação cromossômica foi verificado pela contagem do número de seta-

res produzidos pela linhagem A bin, portanto portadora do gene binAI, e 

pela linhagem A comparativamente. Os resultados obtidos para a linhagem 

A bin estão mostrados na Tabela 19 e para a linhagem A na Tabela 20. Em 

ambas as Tabelas estão incluídos os números e as frequências dos diferen

tes tipos de setores produzidos a 28°c, 37°c e 44°c para as duas linhagens 

e estão representados pelas abreviaturas: A (amarelos), V (verdes), D (d� 

teriorados) e H (heterocariõticos). Comparando-se o número total de seto 

res produzidos ou a media de setores por placa nas Tabelas 19 e 20, veri 

fica-se que a linhagem A bin, tem sua instabilidade reduzida nas três te� 

peraturas quando comparada com a instabilidade da linhagem A. As frequê� 

cias dos tipos de setores observados estão apresentados comparativamente 

na Figura 10 para a linhagem A bin e linhagem A, mostrando a variação 

encontrada quanto aos diferentes tipos de setores em relação as temperat� 

ras e as linhagens utilizadas. 
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Tabela 19 - Número e frequência de setores obtidos da linhagem A bin em 

diferentes temperaturas. 

Setores 

A 

V 

D 

H 

Total 

N9 de colonias 
analisadas 

Media de seto-
res / placa 

68 (0,895) 

1 (0,013) 

4 (0,053) 

3 (0,039) 

76 

80 

0,95 

T e m p e r a t u r a 

37
°
c 

87 (0,836) 

3 (O ,029) 

8 (0,077) 

6 (0,058) 

104 

80 

1,30 

44
º
c

122 (0,904) 

6 (0,044) 

6 (0,044) 

1 (0,008) 

135 

80 

1,69 

Total 

277 

10 

18 

10 

315 

240 

1,31 
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Tabela 20 - Número e frequência de setores obtidos da linhagem A em dife 

rentes temperaturas. 

Setores 

A 

V 

D 

H 

Total 

N9 de colonias 
analisadas 

Mêdia de seto-
res / placa 

T e rn p e r a t u r a 

28
°

c 

106 (0,828) 

19 (0,149) 

3 (0,023) 

O (0,000) 

128 

80 

1,60 

37
°

c 

180 (O, 779) 

37 (0,160) 

6 (0,026) 

8 (0,035) 

231 

80 

2,89 

44
°

c 

434 (O ,877) 

41 (0,083) 

17 (0,034) 

3 (0,006) 

495 

80 

6,19 

Total 

720 

97 

26 

11 

854 

240 

3,56 
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4.10.3. Em diploides 

A instabilidade de diploides foi verificada mediante con

tagem do número de setores produzidos por diplÓides constituídos de linha 

gem portadora do gene binA1 e linhagem MSE e para comparação, por diplói-

des constituídos pelas mesmas linhagens mas sem o gene binA1. Utiliza-

ram-se diplÓides envolvendo linhagens com 

A bin// MSE e A// MSE, e diplÕides com linhagens 

biA1; me_thG1 bin//MSE e biA1; me_thG1//MSE. 

duplicação 

haplÓide s  

-
. cromossomica, 

nor mais, 

Nas Tabelas 21 e 22 estao apresentados os resultados obti

dos quanto ao número e frequência dos diferentes tipos de setores produzi.. 

dos a 2sºc, 37°c e 44°c para os diplÓides A bin// MSE e A// HSE, respecti

vamente. Verifica-se que o número de setores observados nas três temper� 

turas é menor para o diplóide A binllMSE que possui o gene binA1 (Tabe-

la 21) do que o diplÓide AllMSE (Tabela 22). A comparação das frequên

cias dos tipos de setores produzidos pelos dois diplÕides estã mostrada 

na Figura 11. 

Para os diplÕides ,biAJ ;methG binll MSE e biA1 ;me.thG1 li MSE, 

os resultados estao apresentados nas Tabelas 23 e 24,respectivamente. Pe

la comparação do número total de setores produzidos ou mesmo pelo número 

médio de setores por colônia, apresentádos nestas Tabelas, verifica-se t� 

bem que neste caso, a presença do gene binA1 no diplóide (Tabela 23), re

duz a instabilidade em relação aquela apresentada pelo diplÓide sem o ge-

ne binA1 (Tabela 24). As frequências dos tipos de setores produzidos, 
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nas tres temperaturas, pelos d iploides biA1; methG1 bin//MSE e 

biA1; methGJ li MSE, estão representadas na Figura 12. 

Nas Tabelas e Figuras, as abreviaturas A, B, V e D, signi

ficam setores amarelos, brancos, verdes e deteriorados. 
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Tabela 21 - Número e frequência de setores obtidos do diplÓide A binllMSE 

em diferentes temperaturas. 

Setores 

A 

B 

V 

D 

Total 

N9 de colonias 
analisadas 

Me.dia de seta-
res / placa 

28°
c 

382 (O, 960) 

14 (0,035) 

O (0,000) 

2 (0,005) 

398 

40 

9,95 

T e m p e r a t u r a 

37
°
c 

433 (0,882) 

58 (O, 118) 

O (0,000) 

O (0,000) 

491 

40 

12,28 

44
º
c 

197 (0,872) 

24 (0,106) 

5 (0,022) 

O (0,000) 

226 

40 

5,65 

Total 

1.012 

96 

5 

2 

1.115 

120 

9,29 
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Tabela 22 - Número e frequência de setores obtidos do diplÕide All MSE em 

diferentes temperaturas. 

Setores 

A 

B 

V 

D 

Total 

N9 de colonias 
analisadas 

Media de seto-
res / placa 

2s
º

c 

494 (0,957) 

22 (0,043) 

O (0,000) 

O (0,000) 

516 

40 

12,90 

T e m p e r a t u r a 

37 °c 

689 (0,907) 

70 (0,092) 

O (0,000) 

1 (0,001) 

760 

40 

19,00 

44
°
c 

556 (0,903) 

60 (0,097) 

O (0,000) 

O (0,000) 

616 

40 

15,40 

Total 

1. 739

152

00 

1 

1.892 

120 

15, 77 
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Figura 11 - Frequência dos tipos de setores obtidos dos di

ploides A bin// MSE e. A// MSE em diferentes temp� 

raturas de incubação. 



Tabela 23 - Número e frequência de setores obtidos do 

b,iAJ; me:thGJ binllMSE em diferentes temperaturas. 

T e m p e r a t u r a 
Setores 

2sºc 37
°

c 44
°c 

B 17 (0,650) 39 (0,661) 22 (0,449) 

A 7 (0,350) 19 (0,322) 10 (0,204) 

V O (0,000) 1 (0,017) 17 (0,347) 

Total 20 59 49 

N9 de colônias 
analisadas 40 40 40 

Media de seto-
res / placa 0,5 1,48 1,22 

.97. 

diplÔide 

Total 

74 

36 

18 

128 

120 

1,07 
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Tabela 24 - Numero e frequência de setores obtidos do diplÕide 

biA.1; me.:thGJ li MSE em diferentes temperaturas. 

Setores 

B 

A 

V 

Total 

N9 de colônias 
analisadas 

Media de seto-
res / placa 

28
°
c 

53 (0,654) 

25 (0,309) 

3 (0,037) 

81 

40 

2,02 

T e m p e r a t u r a 

37
°
c 

77 (0,520) 

58 (0,392) 

13 (O, 088) 

148 

40 

3,70 

44
°
c 

34 (0,472) 

33 (0,458) 

5 (0,070) 

72 

40 

1,80 

Total 

164 

116 

21 

301 

120 

2,51 
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4. 11. Seleção de linhagem com maior porcentagem de conídios binucleados

e trinucleados 

Após o tratamento dos conídios da linhagem MSEbin com luz 

ultravioleta para produção de cerca de 0,5% de sobreviventes (Ítem 3.11.), 

264 colônias foram analisadas �itologicamente com lisol e dessas, 14 fo-

ram selecionadas por apresentarem variação no diâmetro ou forma dos coní

dios, quando comparadas com a linhagem MSEbin. As 14 colônias foram subme 

tidas ãs técnicas para coloração de núcleos e três delas, apresentaram v� 

riação quanto ao número de núcleos nos conídios. Uma das colônias sele

cionadas, a MSEbin I, apresentou o dobro de conídios binucleados e trinu-

cleados em relação aos da linhagem MSEbin e as outras com 100% de coni-

dias uninucleados (MSEbin II e MSEbin III). Esses resultados estão mos

trados na Tabela 25. 
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Tabela 25 - Porcentagem de conÍdios uni, bi e trinucleados de colonias 

Linhagem 

MSE bin I 

MSE bin II 

selecionadas após irradiação ultravioleta de conÍdios da li

nhagem MSE bin. 

l
ª
. repet. 

2
ª
. repet. 

Media 

l
ª
. repet. 

2
ª. repet.

Media 

lª. repet.

Porcentagem de conÍdios 

Uninuclea 
dos 

55,85 

55,17 

55,51 

100,00 

100,00 

100,00 

Binuclea 
dos 

40,06 

41,00 

40,53 

0,00 

0,00 

0,00 

Trinuclea 
dos 

4,09 

3,83 

3,96 

0,00 

0,00 

0,00 

N9 total 
de coni

dios 

709 

522 

701 

655 

MSE bin III 2ª. repet.

100,00 

100,00 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

808 

692 

Media 

lª. repet.

MSE bin 2ª. repet.

Media 

76,65 

79,25 

77 ,95 

22,92 

20,44 

21,68 

0,43 

0,31 

0,37 

698 

636 
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5. DISCUSSAO

5.1. Anãlise fenotípica e genetica da linhagem MSEbin

A linhagem MSEbin é um mutante espontâneo derivado da li

nhagem MSE - 11Master Strain" E (Me CULLY e FORBES, 1965) e tem o mesmo g� 

nõtipo dessa linhagem, exceto o gene binAJ que determina a formação de 

conídios com mais de um núcleo, O estudo do efeito do gene binA1 foi fa-

cilitado pelo fato dessa linhagem possuir marcadores em todos os grupos 

de ligação permitindo assim uma anâlise genética mais detalhada e, alem 

disso, ter conídios brancos, facilitando por isso a utilização de técni

cas citológicas. O fenôtipo determinado por esse gene, se manifesta pela 

produção de conídios uninucleados, binucleados e trinucleados em porcent� 

gens relativamente bem definidas, nas mesmas condições ambientais (Tabe-

la 3). 

A formação de conÍdios com mais de um núcleo foi detectada 

pe l_a primeira vez em A. n,,i_du1an6; entretanto, em outras espécies, inclus i 

ve do gênero Mpehg.{UU-6, existe uma grande variação em relação ao numero 
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de conídios uni, bi, tri e mesmo tetranuclcados (YUILL., 1950). Essa mesma 

variação é encontrada também em espécies do mesmo gênero nas quais diplôi__ 

des jâ foram obtidos e em algumas destas, a condição diplÔide reduz o nu 

mero de conídios com mais de um núcleo em comparaçao com as linhagens ha 

plÕides que o constituiram corno em A. 6-favU6 (PAPA
., 

1973; LEAICH e PAPA
.,

1975; MESSIAS
., 

1977)
., 

M pe.hgil.f..U6 .óp 321 (PEREIRA
., 

1978) e A� 1ú9e.h (AZE

VEDO e BONATELLI JR . ., 1981). Por outro lado, em um Único caso parece 

ocorrer um aumento do número de núcleos em diplÔides de A. 1ú9e)L (CHANG

e coZ . ., 1974). Observações feitas em linhagens diplÔides de A. nidLLtan6, 

onde uma das linhagens que o constituem é portadorçi do gene b.tnAJ, mostram 

que também nesta espécie, os conÍdios diplÔides analisados são uninuclea 

dos. Isso permite sugerir que existe um tamanho mâximo,para conídios do 

gênero Á6pe.hgiUU6 onde conídios com n + n + n + n e 2n + 2n ou mais cromosso 

mos são de ocorrência rara, provavelmente devido às dificuldades para sua 

formação. 

Ocorre variação no diâmetro dos conídios da linhagemMSEbin, 

sendo que hâ um aumento gradativo de acordo com o aumento do numero de nú 

cleos (Tabela 4). Em A. nige.h, os conÍdios binucleados são também maio

res do que os uninucleados (ROSIM e coZ . ., 1978). Dessa maneira, em A. IÚ

geh (BONATELLI JR • 
., 

1981)
., 

em A. n-favU6 (MESSIAS
., 

19??) e agora em 

A. lÚdul.an/2, a ocorrência de conídios com mais de núcleo, dificulta a 

detecção de diplÔides pela simples mensuração do diâmetro de conídios, 

quando linhagens que apresentam essa característica estao envolvidas. 

O volume dos conídios determinado através de medidas do 

diâmetro apos análise microscópica, mostra que existe uma correlação en 
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tre o mesmo e o numero de núcleos presentes. Por outro lado, a determina 

ção pelo contador automático de partículas (
1

1Coulter Chanelizer") revela 

um volume médio ligeiramente inferior ao volume daquele determinado cit� 

logicamente, tanto para a linhagem MSEbin como para o controle MSE (Tab2:_ 

la 5, Figura 2). Considerando que a amostra de conÍdios, analisada pelo 

11Coulter Chanelizer11 e muito superior aquela da analise cito·lógica, os V� 

lores assim obtidos devem ser os que mais se aproximam do valor real, 

aliás, corno anteriormente observado para MetaMh,<,z--twn avu.-tiopüae, (AZEVEDO

e MESSIAS
_, 

1981). Os valores para o volume dos conídios uninucleados da 

linhagem MSEbin são ligeiramente superiores ao do.s conídios uninucleados 

da linhagem MSE, que afora causas ambientais pode indicar o efeito plei� 

trópico do gene b,tnAJ. Efeitos pleiotrópicos desse gen� são verificados 

também quanto a morfologia da colônia (Figura 2). Nos laboratórios de Ge 

nética onde e utilizado A. vu.dufan� sabe-se que existe uma variaçao no 

diâmetro de conídios de linhagens haplóides desse fungo. Esse fato pode 

indicar que existam linhagens com conídios que possuem mais de um núcleo, 

o que pode ser confirmado por uma analise citológica mais detalhada des

sas linhagens. 

O mapeamento genético do marcador binA 1 foi realizado ini 

cialmente pela analise mitótica com o isolamento de diplÓide heterozigo

to da linhagem MSEbin e p!LoA1 pabaA6 yA2 e posterior análise dos requ1.s2:_ 

tos nutricionais e analise citológica dos haplóides (Tabela 6). Com os 

dados foi possível localizar b,{nAJ no grupo de ligação IV, uma vez que 

todos os haploides portadores do gene pljhoA4 formaram conídios uni, bi e 

trinucleados e nenhum deles apresentou 100% de conídios uninucleados. Por 
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outro lado, somente um dos haplÕides com o gene p!fhoA4
+ 

apresentou coni-

dios com mais de um núcleo, provavelmente como resultado de permuta mitÕ-

tica, contudo a maioria deles (ou seja, 26) são portadores de conÍdios 

uninucleados. A analise meiõtica de MSEbin X p'1.oA1 pabaA6 yA2 mostrou 

não ligação de binAJ com plj'1.oA4 (PIZZ.IRANI e AZEVEDO
., 

1976)
.,

por essa ra

zão, foi efetuada a analise meiôtica da linhagem MSEbin com biAJ j me.:thGJ. 

Esse cruzamento permitiu demonstrar que o caráter número de núcleos nos 

conÍdios segrega como um gene simples e, por um teste de tres pontos en-

volvendo os genes binA1, me.:thGJ e plj!toA4 (Tabela 7), foi possível mapear 

o gene binA1 a 22, 7 cM de me..:thGJ (Figura 5).

No mapa genético de A. nidu.lanJ.:, (CLUTTERBUCK
., 

19 ?4)
., 

o ceE_ 

trÔmero do grupo de ligação IV localiza-se a 22 unidades de reconiliinação 

do gene me.:thGJ que é o único marcador no braço esquerdo desse grupo de 

ligação. O gene binA1 estâ localizado também a cerca de 22 unidades de 

recombinação de mc_:thGJ e entre me.:thGJ e py'1.oA4 (Figura 5), portanto, bem 

próximo ao centrômero, no mesmo braço que me.,thGJ ou no mesmo braço que 

py'1.oA4. Para se decidir entre essas duas alternativas, pode ser construí 

do um diplÔide com as marcas me_.thGJ, binAJ e p!f'1.0A4 em associação e, os 

setores diplÕides homozigotos binA 1 li binA 1, poderão ser homozigotos ou p� 

ra me.:thG1 ou para py'1.oA4, conforme o gene binA1 seja proximal a me..:thGJ 

ou a py'1.oA4, respectivamente. 
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5.2. Origem dos núcleos 

A reprodução assexuada de A. rúdulavu., envolve urna série 

de eventos que levam a formação de estruturas diferenciadas constituídas 

por conidiôforo, esterÍgmas e conÍdios. Após mitoses sucessivas ocorre 

migraçao dos núcleos da vesícula do conidióforo para os esterígrnas primá

rios, esterÍgmas secundários e finalmente para os conídios,de modo que t� 

dos os conídios de uma cadeia tem um Único núcleo de mesma constituição 

genética (PONTECORVO e col.� 1953). A presença de coní<lios com mais de 

um núcleo na linhagem MSEbin implica nas possibilidades de ocorrencia de 

divisão nuclear posterior ã entrada de um núcleo no conídio, ou entao da 

incorporaçao de mais de um núcleo pelos esterÍgmas primários e consequen-

te formação de conídios com mais de um núcleo. Outra alternativa seria 

a ocorrência conjunta destas possibilidades, de modo que algumas cadeias 

de conÍdios seriam formados por um ou pelo outro processo. Estas possibi_ 

lidades podem ser convenientemente avaliadas através da analise do tipo 

de conÍdio formado em heterocârios constituídos por linhagens de auxotro

fias complementares. Assim, conídios com núcleos de cada uma das linha

gens ou conÍdios com núcleos de mesma origem, nao poderão crescer em meio 

mínimo. Aqueles com origem diferente, consequentemente portadores de maE_ 

cas genéticas complementares, crescerao neste meio, sejam heterocarios 

ou diplÕides heterozigotos. Conforme se observa nas Tabelas 8 e 9, foi 

constatado que são formados conídios heterocariôticos, o que permite con

cluir que a presença de mais de um núcleo é devida a migração de mais de 

um núcleo da vesícula do conidiôforo para o esterÍgma. Procurando-se ava-
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liar a eficiência deste método de análise, foi utilizado como controle 

heterocarios da linhagem MSE com as mesmas linhagens de conídios uninu-

cleados, transferindo-se conÍdios por lavagem com solução de tween ao in

ves de transferi-los com alça de níquel-cromo, evitando-se assim a semea

dura de pedaços de hifas heterocariôticas. O método mostrou-se apropria-

do para essa finalidade e podera ser usado em casos semelhantes. 

As suspensões provenientes dos heterocãrios foram também 

semeadas em meio completo para permitir quantificar o numero de conídios 

semeados no meio mínimo, o qual foi utilizado para estimar a frequência 

de heterocarios e diplôides formados. Em heterocãrios formados com a li

nhagem MSEbin, a frequência de conídios heterocariôticos foi muito supe

rior aquela encontrada nos controles. Apenas duas colônias heterocariô

ticas foram detectadas em comparação com 243 colônias heterocariôticas ori 

ginadas de heterocãrios com a linhagem MSEbin, ou seJa, com a frequência 

de um em 105 conÍdios. Estes dados comparados com os obtidos para A. 1u

ge.1t (CHANG e cal.., 1974) mostram que em A. nidulaiu os conídios heteroca

riôticos são menos frequentes ,pois em A. 1uge/L a frequência e da ordem de 

10 4
• Essa frequência menor de conídios heterocariôticos em 

pode estar relacionada ã própria porcentagem de conídios binucleados da 

linhagem NSEbin que ê aproximadamente 20%, enquanto que as linhagens de 

A. 1úge.1t utilizadas por CHANG e cal. (1974) possuíam aproximadamente 60%

de conÍdios binucleados. 

Com a finalidade de verificar uma possível relação entre o 

número de conÍdios heterocariôticos formados e a proporçao de conídios 
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binucleados da linhagem MSEbin, determinou-se a proporção nuclear das li

nhagens envolvidas pela contagem do número de colônias desenvolvidas no 

meio completo. No entanto, em nenhum heterocário a proporçao nuclear 

foi de 1:1, como verificado por outros autores (NIFFINEGGER- SOUZA
.,

1979)
., 

nao sendo possível, portanto, estabelecer tal relação. Em hetero 

cârios com a mesma proporção nuclear onde uma das linhagens possui 20% 

de conídios binucleados, teoricamente, é de se esperar 6,6% de conídios 

heterocariôticos e 13,2% de homocariôticos, sendó estes Últimos, nao de-

tectados no meio mínimo. 

As observações citológicas acompanhando-se o desenvolvimen 

to da estrutura conidial da linhagem MSEbin, permitiram confirmar que os 

núcleos nos conídios binucleados são originados pela incorporação de dois 

núcleos da vesícula pelo esterÍgma primário. A Figura 6 mostra algumas 

dessas observações feitas em diferentes períodos de incubação. Durante a 

formação da estrutura conidial pode ser verificado no início do desenvol

vimento a presença de esterígmas primários contendo dois nÚcleos,sendo um 

deles em fase final de divisão (a e b), eliminando desse modo a possibili_ 

dade de um deles ter origem na divisão de apenas um núcleo incorporado p� 

lo esterÍgma. Nas fases posteriores ao desenvolvimento pode ser observa

do esterígmas primários com três núcleos (c), esterígmas primários e se

cundários já formados e cada um deles contendo dois núcleos (d), conídios 

binucleados em esterÍgmas secundários trinucleados (e) e também conídios 

binucleados em esterÍgmas secundarias com dois núcleos em divisão, prova

velmente para dar origem ao segundo conÍdio també1,11 binucleado (f). A obser 

vação de fases posteriores do desenvolvimento não foi possível pelo acumu 
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lo de cadeias conidiais o que dificultou a identificação individual de ca 

<leias de conÍdios uni, bi ou trinucleados. No entanto,as observações ci-

tolôgicas apresentadas e a análise do tipo de conídios em heterocârios 

com a linhagem MSEbin, fornecem evidências que os núcleos nos conídios 

bi e trinucleados tem origem diferente, contudo, é possível ocorrer a m1-

graçao de núcleos com mitoses posteriores durante a formação destes coní-

dios heterocariõticos. Para avaliar esta possibilidade seria 
- . 

necessar10 

compor heterocârios com igual número de núcleos das linhagens, o que nao 

foi possível obter neste trabalho. 

f interessante salientar que o gene binAJ aqui estudado, 

parece ter expressao contraria a dos genes ap.6 estudados por CLUTTERBUCK 

(1969b). Nesses mutantes, os núcleos da vesícula não migram para os es

terígmas primários, tornando-os anucleados e impedindo o crescimento dos 

esterÍgmas secundârios e, no presente trabalho, ocorre m1graçao de dois 

núcleos para os esterígmas primârios, originando esterígmas e conídios 

binucleados. Dois mutantes ap◊ foram descritos, e um deles, o ap◊A foi 

mapeado no grupo de ligação IV ( CLU'l_'TERBUCK� 19 74) � ã semelhança da loca

lização do gene binA1. 

5.3. Efeito do gene binA1 em heterocãrios e na meiose 

Heterocârios entre a linhagem MSEbin e linhagens com con1 

dios uninucleados formam conÍdios binucleados e trinucleados em porcenta-

gens menores que a linhagem MSEbin, sendo que a linhagem originalmente 
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uninucleada produz também conídios bi e trinucleados (Tabela 10, Fig u -

ra 7). Este efeito pode ser comparado àquele dos genes para cor de coní

dios em A. rúgeA, onde heterocarios tem uma variação de cor entre as es

truturas conidiais (PONTECORVO e cal.:, 1953) ., 
efeito este considerado co

mo devido ã expressão não autônoma dos genes envolvidos. f interessante 

observar que nos heterocârios analisados, as porcentagens de conídios 

uni, bi e trinucleados são diferentes, mas as somas dos valores encontra

dos nas duas linhagens, principalmente para conÍdios binucleados, são mui 

to próximas (heterocârio I: 12,80 + 3,86 = 16,66%, heterocario II: 

9,36 + 7,29 = 16,65%). Estes dados indicam que o gene binA1 determina um 

limite da porcentagem de conídios uninucleados, binucleados e trinuclea

dos. Efetuando-se o crescimento das colônias obtidas de conídios dos he

terocârios, verifica-se que as porcentagens de núcleos presentes nos coni 

dias voltam a apresentar os valores originais, como mostrado na Tabela 11. 

Estes resultados evidenciam que o gene b.{nAJ deve codificar um produto 

que no heterocârio determina a presença de conídios bi e trinucleados na 

linhagem não portadora do gene. Durante a germinação dos conídios desta 

linhagem o produto 

original e recuperada. 

g e nl co e diluído, de modo que, a característica 

Verificado o efeito do gene binAJ em heterocârios, procu

rou-se também determinar sua possível influência na meiose e para tanto, 

cruzamentos envolvendo a linhagem MSEbin foram analisados considerando-se 

segregação para cor de conÍdios. Na amostra analisada nio foi possível 

detectar anormalidades no padrão de segregação,pois apenas um entre 60 

cleistotecios mostrou segregação anormal, provavelmente um ele is totecio 
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gên1eo. Esta frequência é considerada dentro dos limites normaln1ente en-

centrados em A. n{dulaM (P0NTEC0RV0 e col.., 1953). Uma outra possibili

dade de estudar o efeito do gene binA1 na meiose seria através da análise 

do nÜmero de nÜcleos dos ascosporos, que sao normalmente binucleados em 

A. n,,i,dulanó (P0NTEC0RV0 e col.
., 

1953). Esse tipo de estudo, envolvendo 

cruzamentos de linhagens com conídios uni, bi e trinucleados, permitiria 

determinar se o gene binA1 está especificamente relacionado ao processo 

da conidiação ou se trata de um gene também relacionado ao processo se-

xual. Em A. nidu1coM, genes envolvidos no desenvolvimento da estrutura 

conidial podem também estar relacionados a formação de cleistotécios, co

rno o são os mutantes 111.:,:tu" e "me.d" que tem estrutura conidial anormal e 

são defectivos na formação de cleistotêcios (CLUTTERBVCK
., 

1969a). 

5.4. Efeito da temperatura e da luz ultravioleta na linhagem MSEbin 

Com o objetivo de determinar o efeito de fatores ambien-

tais na expressão do gene binA1, foram escolhidos a temperatura e a irra 

diação ultravioleta dentro os vários fatores possíveis de serem estuda-

dos. 

Comparando-se o nÜmero de nÜcleos nos conídios em diferen

tes temperaturas, verifica-se que ocorre urna grande variação (Tabelas 12 

e 13). A porcentagem de conídios uninucleados aumenta gradativamente de 

acordo com o aumento da temperatura de incubação da linhagem e, ao mesmo 

tempo, as porcentagens de coní<lios bi e trinucleados diminuem,como pode 
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ser constatado atravês da regressão linear (Figura 8). A diminuição das 

porcentagens de conídios com mais de um núcleo em função do aumento da 

temperatura, sugere a existência de algum p ro d u to termo-sensível envol 

vido na distribuição nuclear da vesícula para os esterígmas. Mutantes ter 

mo-sensíveis para distribuição anormal de núcleos nas hifas (m utantes 

"nud") jâ foram descritos por MORRIS (1976)
., 

nos quais os núcleos fica m 

agrupados próximo aos eixos das hifas quando na temperatura restritiva. 

Urna comparação mais efetiva entre os genes binA1 e mtd poderia ser feita 

através do estudo do comportamento e da quantidade de núcleos presentes 

nas vesículas e hifas da linhagem MSEbin em diferentes temperaturas. Além 

dessa comparação, pode tambêm ser feita a determinação de enzimas envolvi 

das no processo de desenvolvimento e diferenciação da estrutura conidial 

da linhagem MSEbin e MSE, como a p-difenol oxidase (CLUTTERBUCK� 1969c
., 

19?2; 

MARTINELLI
., 

19?6) e cresolase (CLUTTERBUCK� 19??). 

O efeito da luz ultravioleta foi avaliado efetuando-se· a 

comparaçao das curvas de sobrevivência das linhagens MSEbin e MSE, consi-

derando-se vários tempos de exposiçao. Os dados apresentados nas Tabe-

las 14 e 15 e Figura 9 revelam que a presença de conídios bi e trinu-

cleados parecem tornar a linhagem MSEbin mais resistente do que a linha

gem que produz somente conídios uninucleados. Esta observação, contudo, 

estâ limitada a certos tempos de exposição e revelam a tendência dos da-

dos, pois não foi encontrada diferença significativa ao serem 

das as duas retas de regressão (Tabela 16). Em linhagens com 

compara

porcenta-

gens maiores de conídios com mais de um núcleo ou então, em tempos maio

res de exposição, provavelmente, os efeitos observados seriam mais expre_�
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sivos. A presença de mais de um núcleo ou a condição diplÔide, sao fato

res que conferem maior resistência devido a possibilidade de compensaçao 

de efeitos letais recessivos produzidos. 

Com luz ultravioleta foi possível obter colônias que pro

duzem maior e menor porcentagem de conÍdios com mais de um núcleo (Tabe

la 25). Das várias colônias analisadas, uma delas apresentou a porcen

tagem de conÍdios bi e trinucleados dobrada em relação a linhagem MSEbin. 

Esse isolado e, provavelmente, resultado de mutaçao no prÔprio gene binAJ, 

ou mutaçao em um segundo gene, também relacionado ao processo da migra

ção de núcleos da vesícula para os esterigmas primários, ou, ao processo 

de divisão mitôtica. Duas outras colônias selecionadas mostraram ter so

mente conÍdios uninucleados, o que no caso, pode ser sugerido tratar de 

uma reversao ou supressão do gene binAJ. Futuros estudos genéticos nes-

tes isolados permitirão decidir qual o tipo de fenômeno que ocasiona o au 

mento e a redução do número de conÍdios com mais de um núcleo. 

5.5. Transfer�ncia do gene binA1 e estudo do seu efeito em diferentes 

linhagens 

Considerando que dissômicos originados da linhagem MSEbin 

possuem conídios uni, bi e trinucleados nas mesmas proporções que a

MSEbin (PIZZIRANI, 19??), procurou-se obter os mesmos dissômi cos a partir 

da linhagem MSE, com o objetivo de efetuar comparações quanto a instabili 

dade (Ítem 5.6.). 
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Na obtenção destes dissômicos foi feita, conjuntamente, 

uma contagem de todos os tipos de aneuplÕides, para estudar o efeito do 

gene binAJ na frequência de não disjunção mitôtica responsável pelo apar� 

cimento destes aneuplÔides. Considerando as frequências totais de aneu

plÕides para as duas linhagens estudadas, pode ser verificado que sao 

muito semelhantes, ou seja, 0,117% para a linhagem MSEbin e 0,138% 

a linhagem MSE, mostrando que o gene binAJ não interfere com a nao 

para 

dis-

junção mitôtica que origina aneuplÕides. Estes dados comparados com os 

obtidos por outros autores revelam que, também, a presença de aberrações 

cromossômicas não alteram a não disjunção rnitôtica de diplÕides (POLLARD 

e cal.� 1968)� mas que em linhagens haplÕides, a não disjunção e aumenta

da pela presença de duplicações cromossômicas (DANTAS D'ARCE� 1972; PIZZI

RANI� 1977). 

Com a finalidade de verificar a expressão do gene b.inA 1

em outras linhagens de A. iúdulan6, foi feita sua transferência para li 

nhagens comumeríte utilizadas atravês do cruzamento sexual d a 1 i n h  agem  

HSEbin com linhagens haplÕides normais e com linhagem haplÔide duplicada 

(Tabela 17). Das três linhagens analisadas, somente a linhagem portado

ra de duplicação cromossômica apresentou porcentagens superiores de conf

dios bi e trinucleaclos em relação a linhar,em MSEbin,enquanto que nas li

nhagens haplÕicles normais, o gene binAJ teve expressão semelhante aquela 

apresentada pela linhagem .MSEbin. Possivelmente, a presença de duplica

çao cromossômica combinada com o efeito do gene b,i.nA1 contribui para au-

mentar o niimero de confdios com mais de um nÜcleo. Estes efeitos pode-

riam ser explicados tendo em vista que a duplicação cromossômica ocasiona 
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um aumento no volume dos conídios bem maior do que seria de se esperar 

devido ao tamanho da duplicação (PAES DE BARROS� 197?; CASE e ROPER�19?8). 

Isto indica que a duplicação influencia o tamanho dos conÍdios que asso

ciado ao gene binAJ, acarretaria um aumento do niimero de conÍdios bi e 

trinucleados, alem do que, jã foi observado nesta linhagem um pequeno au-

mento de conídios binucleados (PAES DE BARROS� 19??). 

5.6. Efeito do gene binAJ na instabilidade 

A instabilidade mitôtica em fungos filamentosos pode ser 

devida à várias causas (BALL e AZEVEDO� 1976)� dentre as.quais as aberra-

çÕes cromossômicas e uma das mais importantes. Muitos fatores alteram o 

padrão normal da instabilidade de linhagens com aberrações 
� 

. 

cromossomicas 

e entre eles, certos agentes químicos e físicos e também fatores geneti-

cos (item 2.3.). Considerando estes aspectos, foi estudado o efeito do 

gene binA 1 na instabilidade de linhagens dissômicas, linhagens com dupli

cação cromossômica e cm linhagens diplÔides,utilizando-se em todos os ca

sos, as mesmas linhagens portadoras e não portadoras deste gene. 

Em dissômicos, a alteração de instabilidade foi verificada 

através da frequência de colônias haplôides formadas a partir de conídios 

dissômicos. A frequência de colônias haplÔides reflete o niimero de coní

dios jã haplÔides, o que indica a perda do cromossomo adicional nos nu-

cleos do micélio ou na germinação dos conídios. Os valores encontrados 

para os dissômicos analisados que possuem conídios uni, bi e trinucleados 
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(Tabela 18) sao aproximadamente cinco vezes mais instáveis (14,83% e 

15,20% de colônias haplÔides) do que os mesmos dissômicos com conídios 

uninucleados (2,78% e 3,89% de colônias haplôides). Essa maior instabili 

dade pode estar relacionada a presença de núcleos adicionais em 

conídios, sendo necessário portanto um número maior de divisões 

alguns 

mitôti-

cas no início do desenvolvimento, aumentando assim, a chance de perda do 

cromossomo extra e resultando em maior frequência de colônias haplÔides. 

Em linhagens portadoras de duplicação cromossômica e em 

linhagens diplÔides a alteração da instabilidade foi verificada atraves 

da contagem do número· e tipo de setores produzidos em cada uma das linha

gens. Tanto para linhagens duplicadas como para diplÔides ocorreu uma 

marcante influência do gene binA 1, com redução da ins tabi li d ade quando e� 

te gene estava presente (Tabelas 19 a 24 e Figuras 9 a 12). Essa redu--

çao ocorreu em todas as temperaturas ensaiadas, praticamente para todos 

os tipos de setores produzidos e inclusive, em diplÔides com ou sem du-

plicação cromossômica. Redução de instabilidade em fungos filamentosos 

jã foram constatados, tanto em A. n.igcui (SILVA e AZEVEDO
., 

1978; AZEVEDO e

BONATELLI JR • ., 1981)
., 

como em A. 1údulan6, onde essa maior 

foi conseguida por agentes químicos e por recursos gen�ticos. 

A. n,i.dulan.ó, linhagens dip lÔides e linhagens com duplicação 

estabilidade 

No caso de 

� . cromossomica 

foram estabilizadas parcialmente com o 1, 4-oxathiin( AZEVEDO e cal._, 19 77) 

e com o brometo de etídio (BONATELLI JR. e AZEVEDO
_, 

1977). Também foram 

descritos casos onde uma redução da instabilidade em linhagens duplicadas 

foi conseguida por aberrações cromossômicas (LEE e NGA
_, 

1973) e por um 

gene simples (AZEVEDO
., 

1975; BALL e AZEVEDO
., 

1976). A redução de instabi 
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lidade observada para linhagens portadoras do gene binA1 pode ser compar� 

da com os dados obtidos por estes autores, como segue: 

A g e n t e 

1,4-oxathiin 

Brometo de etídio 

búiA1 

Redução de instabilidade 
(em n9 de vezes) 

Linhagens 
duplicadas 

6,8 

6,7 

3,6 

2,2 

DiplÓides 

10,4 

6,9 

2,0 

R e f e r ê n c 1 a

AZEVEDO e cal.� 1977 

BONATELLT JR. e AZEVEDO� 1977 

AZEVEDO� 19 75 

PIZZTRANI� 1981 

Comparativamente, pode ser verificado que os agentes quími_ 

cos causam maior redução de instabilidade do que os genes e 

entre estes, o gene htá-1 ê mais efetivo do que binA1. Estes dados podem 

ser indicativos de que o gene b-inAJ contribui para estabilizar as linha

gens, como já descrito anteriormente por AZEvEDO (1975)� onde tambêm a

presença de um gene simples, o ,6:t,6-1, atua como estabilizador parcial do 

sistema. Duas das hipóteses levantadas por AZEVEDO (1975) podem tambêm 

aqui estar envolvidas na estabilização: 1. alteração na quantidade de pr� 

duto do gene mutado, produto este que seria importante para a ocorrencia 

de permuta mitótica; 2. interferência do gene mutado no processo mitótico, 

dificultando um parearnento entre homólogos, que ê raro na mitose mas es

sencial para que ocorra permuta somática, uma das responsáveis pela inst� 

bilidade do sistema. g importante salientar que o gene binA1 ocasiona re 
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dução de instabilidade em linhagens com duplicação cromossômica e em di

pl6ides, assim como, observado pelos autores citados anteriormente, suge

rindo que as mesmas causas sejam responsáveis pelo processo de estabili

zaçao em ambas as linhagens. A estabilização que pode ser conseguida uti 

lizando-se genes estabilizadores e recurso de grande interesse pois pode 

permitir uma melhor cornpreensao das verdadeiras causas da instabilidade 

genética e também corno meio para reduzir a instabilidade por métodos geni 

ticos em linhagens utilizadas em indústria. A manipulação genética de li_ 

nhagens em programas de melhoramento permite obter linhagens com caracte-

rísticas favoráveis, porem em alguns casos instáveis. Não so linhagens 

obtidas por processos convencionais,corno principalmente,pelas novas tecno 

logias corno a fusão de protoplastos e DNA recombinante, podem apresentar 

alta instabilidade, o que dificulta a sua utilização em processos indus

triais. 

O A. nidu.fanJ.i sempre foi considerado um excelente modelo 

onde estudos genéticos são realizados de maneira conveniente e extrapola

dos a fungos de importância aplicada. No entanto, urna crítica ao seu uso 

nesse sentido era a de que, apresentando tipicamente conídios uninuclea-

dos, ele seria diferente dos fungos industriais tipo Pef1iu,luw11 e ou

tros AJ.ipe.)Lg;LE.u0, onde conÍdios binucleados são frequentes. A descoberta 

de um A. nidul:'.an6 contendo conídios com mais de um núcleo permite ampliar 

a utilização deste fungo corno modelo, alem de poder explicar corno fungos 

filamentosos que tem conídios binucleados mantém-se, pelo menos em parte, 

estâveis. Atualmente, as barreiras entre espécies jâ foram vencidas e 

por fusão de protoplastos seria interessante transferir o gene blnAJ de 
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A. YU,dui.avv.. para espécies de valor econômico corno certas linhagens indus

triais instáveis de A. YU,ge.lL ( AZEVEDO e BONATELLI JR. � 1981) e verificar 

qual seu efeito na estabilização da linhagem. Outras possibilidades para 

futuros estudos do efeito do gene binAJ seriam a verificação da sua in

fluência na permuta meiôtica e em mecanismos de reparo. 

Ainda as Tabelas 19 a 24 reve 1am que, independentemente do 

gene binAJ, a instabilidade da linhagem com duplicação cromossômica ê in

fluenciada por diferentes temperaturas,sendo que a 44
°

c, maior instabili-

dade ê verificada,confirmando os dados anteriormente obtidos por NIFFI-

NEGGER-SOVZA ( 19 7 9) . Entretanto, verifica-se que em relação aos diplÔi_ 

des, maior instabilidade ocorre a 37
°

c, que ê praticamente a temperatu

ra ótima de crescimento de A. 1ÚdUÂ'.,avi.6. A 28
°

c e 44
°

c o número de seta-

res e menor, de modo que a alteração da temperatura pode ser utilizada na 

estabilização parcial de diplÔides no laboratôrio ou mesmo em 

de indústria; 

condições 
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6. CONCLUSÕES

A linhagem MSEbin de A. nidu.,êan/2 possui conídios uni, bi e 

trinucleados em proporçoes definidas. O seu estudo genético e citológico 

permite concluir que: 

a) O caráter e governado por um gene denominado binAJ, que

foi localizado no grupo de ligação IV a 22, 7 cM do gene me;thGJ. 

b) Os nÜcleos adicionais nos confdios preferencialmente 

sao de origem diferente,sendo que dois ou tr�s nÜcleos da vesícula sao in 

corporados pelos esterígmas primários, o que resulta nos conídios bi ou 

trinucleados. 

c) Ã semelhança do efeito de genes para cor de conÍdios em

A. nLge!L (PON'l'ECORVO e col.., 1953) � o gene binAJ tem expressão não autono

ma em heterocârios. 

d) A expressao do gene binA1 ê influenciada pela temperat.!::'._

ra, o que parece ser devido ao envolvimento de algum componente termo-scn 

sível na formação de conÍ<lios com mais de um nÜcleo. 
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e) ApÕs tratamento com luz ultravioleta, foi verificado

ocorrer variação na expressão do gene binAJ causando aumento e também 

diminuição nas porcentagens de conídios bi e trinucleados, efeito possi

velmente causado por mutaçao do gene binA1 ou de outros genes envolvidos 

na expressão do caráter. 

f) O aumento da porcentagem de conÍdios com mais de um 

Único núcleo em linhagem com duplicação cromossômica e portadora do gene 

binAJ, ê interpretado corno devido ao maior volume dos conídios desta li

nhagem possibilitando a entrada de mais de um núcleo, ou devido ao efeito 

combinado do gene b,tnAJ ao efeito da linhagem, que normalmente apresenta 

uma pequena quantidade de conídios binucleados. 

g) A presença do gene binAJ altera a instabilidade de dis

sômicos, de diplÓides e de linhagens com duplicação cromossômica. Os dis

sôrnicos sao cerca de cinco vezes m ais instáveis, provavelmente devido ao 

maior número de divisões mitóticas necessárias para o desenvolvimento de 

colônias dissômicas portadoras do gene binAJ. Em linhagens duplicadas e 

diplÕides, o gene binAJ reduz a instabilidade em 2,2 e 2,0 vezes, 

pectivarnente. Neste caso, o gene binAJ atua corno um estabilizador 

res-

par-

cial, possivelmente interferindo na permuta somática ou no parearnento en

tre homólogos, impedindo permuta rnitótica, urna das responsáveis pela ins

tabilidade destas linhagens. 
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