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l. INTRODUÇÃO

A-0pe�gillu-0 nidulan-0 ( Eidam) Winter é um organi� 

mo que apresenta uma série de vantagens para os estudos genét! 

cos, como assinalaram PONTECORVO et alii ( 1953). Em relação 

aos aspectos citológicos, este fungo filamentoso apresenta um 

número haplóide de 8 cromossomos ( n=8), de difícil observação 

citológica ( ELLIOT, 1960). As aberrações cromossômicas numéri 

cas, em consequência, tornam-se difíceis de serem estudadas cito 

logicamente. A dissomia ( n+l cromossomos} e a trissomia ( 2n+l 

cromossomos) foram bem estudadas em suas manifestações morfoló 

gicas, sendo possível a identificação fenotipica dos aneupló! 

des. UPSHALL ( 1971} e KAFER & UPSHALL { 1973) mostraram que 

todos os aneuplóides produziam colônias de tamanho reduzido, a 

presentavam pequena conidiação e eram instáveis, e que o fenóti 

po exibido dependia do cromossomo adicional que transportavam.A� 
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sim, os oito tipos dissômicos e os trissômicos puderam ser dis 

tinguidos com base.na sua morfologia típica. Entretanto,os pou 

cos estudos citológicos de aneuplóides de A. nidaldn� encontra 

dos na literatura enfocaram apenas os tamanhos celulares e nu 

cleares, talvez devido às dificuldades apontadas por ELLIOT 

(1960). Além disso, os aneuplóides obtidos por não-disjunção mi 

tótica são bastante instáveis, perdendo com frequência o cromo� 

somo adicional o que dificulta enormemente a análise citológica. 

Estudos citológicos r�centes fazem supor que o 

fenômeno da instabilidade está associado ao'material genético 

adicional, pois linhagens instáveis, com duplicação cromossômi

ca, apresentaram núcleos com diâmetros maiores que os da linha 

gem haplÓide balanceada ( PAES DE BARROS, 1977). As linhagens 

duplicadas, por outro lado, apresentam maior frequência de aneu 

plóides do que as linhagens haplóides balanceadas ( DANTAS D'AR 

CE, 1972). Sabe-se, entretanto, que uma linhagem com duplic� 

çao cromossômica, a linhagem deteriorada V8 de A. nidulan�
p
apr� 

senta, em virtude de sua constituição genética, maior frequêg 

eia de aneuplóides em relação às linhagens haplóides comumente 

utilizadas ( AZEVEDO 8, ROPER, 1970 ) . O uso desta linhagem dis 

pensa técnicas especiais para o isolamento de aneriplóides, faci 

litando o estudo da frequência da não-disjunção mitótica e per 

mitindo a obtenção de maior número de colônicas aneuplóides que 

podem fornecer material para a análise citológica, para a ob 

tenção de heterocários e para o estudo de sua instabilidade. A 

lém disso, não se encontrou na literatura nenhuma referência so 

bre os efeitos de fatores ambientais na instabilidade de linha 



D 3 D 

gens normais ou com aberrações cromossômicas de A.nidulan�. Es 

tudos desta natureza podem ser bastante facilitados pela utili 

zaçao de uma linhagem tomo a V8. 

Em vista disso, o presente trabalho foi conduzi 

do no sentido de estudar citogeneticamente a linhagem V8 de 

A.nidulan� nos seguintes aspectos :

a - frequência de aneuplóides através de amostra 

gem de conídios, semeados em meios completos com e sem desoxico 

lato de sódio; 

b - influência da temperatura, do pH do meio de 

cultura e da idade do conídio; 

c - instabilidade dos aneuplóides, 

d - tamanhos nucleares e celulares dos 

des, da linhagem V8 e da linhagem haplóide balanceada, 

aneuplÕ! 

e - comportamento rneiótico do cromossomo aneupló! 

de; 

f - adequação de técnicas citológicas aos 

tivos propostos. 

obj� 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Considerados os aspectos diversos dos objetivos 

propostos, a revisão de literatura foi dividida em duas partes: 

a primeira enfoca os aspectos genéticos de A�pe�gillu� nidulan� 

(Eidam) Winter, em especial dos fenômenos da instabilidade e 

das aberrações cromossômicas estruturais e numéricas; a segu� 

da, os aspectos citológicos, englobando, inclusive, as técni 

cas utilizadas para o preparo e a coloração do material. 

2.1. Aspectos genéticos 

2. 1. 1. Os ciclos vegetativo e sexual de A�pe�gilluJ

n.idulan� 

O breve resumo aqui apresentado está baseado no 

trabalho clássico de PONTECORVO et alii ( 1953). 

No ciclo vegetativo deste fungo, um conídio,em g� 

ral uninucleado, germina, produzindo hifas septadas com célu 

las multinucleada?. Algumas dessas células (podais) formam 

conidióforos. Estes terminam em vesículas globosas multinuclea 

das, de cuja superfície emergem corpos alongados, os esterígmas 

primários, cada um produzindo dois ou mais esterígmas secundá 

rios. O núcleo de cada esterígma secundário divide-se repetid� 

mente. A cada divisão, um núcleo filhó permanece na parte pr� 

ximal do esterígma. A parte distal, com o outro núcleo-filho,s� 
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fre uma constrição e diferencia-se em um conídio. A continua 

çao do processo forma cadeias lineares de con.ídios, estando sem 

pre os mais jovens na base destas cadeias. Os esterígmas seoun 

dários e primários são uninucleados e, como todos os conídios 

.de uma cadeia derivam de um mesmo esterígma, apresentam o mes 

mo tipo de núcleo. 

Um aspecto importante do ciclo vegetativo é a 

sao de hifas, que pode ocorrer entre ramificações de uma 

ma hifa, entre hifas diferentes de üm mesmo micélio e entre 

fu 

mes 

hi 

fas de dois micélios da mesma ou de diferentes linhagens. Regra 

geral, os heterocários são prbduzidos por ius�o de hifas de li 

nhagens diferentes. 

O ciclo sexual ocorre em órgãos especializados,os 

corpos de frutificação,denominados clêistotécios, embora, na 

maioria dos trabalhos; se utilize a denominação de péritécios . 

são corpos esféricos, de coloração escura, óontendo no seu in 
5 terior cerca de 10 ascos, cada um com oito ascósporos. Surgem 

por um processo de cariogamia nas hifas àscógenas, formando o

zigoto. Este sofre, imediatàmente, divisão meiótica, produzindo 

quatro células haplóidés, que, por sua vez, sofrem uma divi 

são mitótica resultando, então; oito ascÓsporos dentro de cada 

asco. Os ascósporos têm coloração avermelhada e sãobinucleados 

devido a uma nova divisão mitótica antes da maturação do es 

poro. 

2.1.2. O ciclo parassexual em A. nidulan� 

.. 
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O ciclo parassexual, assim denominado por PONTE

CORVO ( 1956 ), foi observado inicialmente por ROPER ( 1952) . 

Este ciclo envolve o aparecimento de diplóides a partir de li 

nhagens normalmente haplóides, recombinação mitótica e haploidi 

zaçao. 

Este ciclo inicia-se com a formação de heterocá 

rios. Nestas hifas ocorrem fusões raras, porém regulares, de 

núcleos haplóides, originando núcleos diplóides. Se o heterocá 

rio for produzido entre linhagens com deficiências nutrício 

nais, PO+ém complementares, o diplóide heterozigoto será prot� 

trófico, podendo crescer em meio mínimo. Assim, os diplóide po 

dem ser selecionad.os. Estes diplóides, quando isolados, mostra!!! 

-se bastante estáveis, mas produzem tipos recombinantes atra 

vés da recombinação mitótica. 

2. 1.3. Aberrações estruturais e numéricas e o fenô

meno da instabilidade em fungos 

-J, A�pe�g�iiu-0 niduian� ( Eidam) Winter apresenta 

o número haplÓide de 8 cromossomos ( n=8 ). Na dfacinese e metá

fase I são observados oito bivalentes ( ELLIOT, 1960 ). 

tanto, as aberrações estruturais e numéricas são comuns 

Entre 

neste 

fungo. PONTECORVO & KAFER ( 1958 em estudos sobre a recombina 

ção mitótica em A. n�duian-0 verificaram que alguns segregantes 

haplóides apresentavam crescimento deficiente e emitiam,com fr� 

quência, setores vigorosos. Reisolamentos a partir dos centros 
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destas colônicas repetiam o mesmo comportamento. A análise g�

nética mostrou que tais segregantes eram aneuplóides, ou mais 

precisamente, dissômicos para o grupo de ligação IV, e que pro· 

<luziam setores haplóides por perda de qualquer dos cromossomos 

do par. 

KAFER ( 1960) descreveu o fenômeno da recombina 

çao mitótica em linhagens diplóides de A. niduldn�, onde o es 

tado haplÓide é conseguido através de perdas sucessivas de cro 

mossamos. Posteriormente, KAFER ( 1961) verificou que segregan 

tes mitóticos podem ser produzidos por permuta mitótica e por. 

não-disjunção mitótica. O estado aneuplóide, frequente neste 

fungo, pode ser produzido por este último processo. 

POLLARD et alii ( 1968) estudaram a influência 

das aber�ações cromossômicas na não-disjunção mitótica e meióti 

ca em A.nidu�an�. A frequência de dissômicos, que se presumiu 

refletir a frequência da não-disjunção meiótica, foi estudada 

em cruzamentos de linhagens normais e de linhagens com aberra 

ções cromossômicas. Verificaram que a frequência destes aneu 

plóides em cruzamentos de linhagens normais foi extremamente bai 

xa, indicando ser muito rara a incidência da não�disjunção meió 

tica. Por outro lado, a frequência de aneuplÓides aumentou 

cruzamentos hetérozigotos pata aberrações cromossômicas. t

sível a detecção de translocações neste fungo através da 

em 

pos 

ana 

lise genética, baseada na segregação de marcadores em haplói 

des, produzidos por recombinação mitótica, a partir de heterozi 

gatos diplóides ( KAFER, 1965 ). Assim, aqueles autores sugeri 
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raro que, corno em organismos superiores ( STURTEVANT, 1926; AN

DERSON, 1929; DOBZHANSKY, 1930, 1933; DOBZHANSKY & STURTEVANT ,

1931; BEADLE, 1932; GLASS, 1933, 1935 ), os cromossomos homólo

gos estruturalmente não idênticos aumentam a frequência de nao

-disjunção meiótica. Por outro lado, a frequência de dissômicos

nao foi influenciada pela presença de translocações. Os auto 

res concluíram que o processo que origina aneuplóides meióticos 

nao é o mesmo que origirJ,a os mi tóticos .· 

Cruzamentos de A. n.1..dulan..6· contendo transloca 

çoes heterozigotas aumentam a·frequência de não-disjunção mitó 

tica e meiótica, especificamente para os cromossomos envolvidos 

nas translocações. Em linhagens sem translocações a incidência 

normal da não-disjunção mitÓtica e rneiótica, medida através da 

progênie dissômica obtida por amostragem de conídios, é aproxi 

rnadamente 0,2% ( UPSHALL, 1974). 

DANTAS D'ARCE ( 1972 ), através do estudo de aber 

raçoes cromossômicas numéricas em A. n.1..dulan.6
p 

comparou as 

frequências de aneuplóides, obtidos a partir de linhagens nor 

mais e de linhagens com duplicação cromossômica. Concluiu que 

dissômicos obtidos de linhagens haplóides e por mitose ocorrem 

somente em linhagens com aberrações cromossômicas. Procurou taro 

bém correlacionar os grupos de ligação e os cromossomos atra 

ves de curvas de sobrevivência à luz ultra-violeta. Esta mos 

trou não ser o agente mais indicado no caso, em virtude de pr� 

blemas com·a coloração de conídios. PIZZIRANI ( 1977) mostrou 

que linhagens com aberrações cromossômicas produzem, por nao 
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-disjução mitótica, maior frequência de aneuplóides do que li

nhagens isentas de aberrações. Mostrou que os dissômicos pos 

suem diâmetros de éonídiôs e núcleos maiores do que os das li 

nhagens haplóides originais e que o tamanho, por ordem decrês 

cente, dos cromossomos envolvidos nos dissômicos estudados é 

III, IV e VI. 
► 

Alguns âgentes podem interferir na frequência de 

dissômicos. SHANFIELD & KAFER ( 1971) estudaram os efeitos de 

agentes químicos na inqução de recombinação mitótica em A. nl 

dulan�. Verificaram que o NG ( N-metil-N-nitrosoguanidina) nao 

apenas aumenta a frequência de colônias anormais através de 

mutações semi-domimantes, mas, aparentemente, também produz a 

neuplóides. Tendo verificado quê a maioria dos aneuplóides era 

do tipo 2n+l, sugeriram que o NG pode aumentar a frequência de 

não-disjunção mitótica. Verificaram também que o PFA ( para -

fluorofenilalanina) aumenta a frequência de aneuplóides, re 

forçando a hipótese de que este agente interfere na distribui 

ção normal dos cromossomos na mitose. Neste particular, McCULLY 

& FORBES ( 1965) sugeriram a poSsibilidade de o PFA prod� 

zir haploidização através de perdas sucessivas de· cromossomos 

PIZZIRANI & AZEVEDO ( 1975) estimaram a frequência de aneuplói 

des mitóticos, obtidos de linhagens normais e de linhagens com 

duplicação cromossômica de A.nldulàrt4, através de amostragem de 

conídios em meio completo mais desoxicolato de sódio. Mostraram 

que a frequência de aneuplÓides é maior em linhagens com dupli 

caçao cromossômica, sugerindo que estas aberrações podem au 
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mentar a não-disjunção mitótica em haplóides. Mostraram também 

que o desoxicolato de sódio diminui o tamanho das colônias, fa 

cilitando, deste modo, a visualização dos aneuplóides. 

Em relação à instabilidade, BAINBRIDGE & ROPER 

( 1966), estudando o efeito de fatores genéticos na morfolo 

gia de A. nldulan-0 verificaram a ocorrência de colônias com 

morfologia típica, denominada, "crinkled", derivadas de cruza 

mentos de linhagens morfologicamente normais. As colônias 

"crinkled" apresentavam 1:.axa de crescimento retardado e instabi 

lidade vegetativa. Foi suposta pelos autores a presença de uma 

duplicação cromossômica desigual em um dos tipos parentais, que 

teria um segmento do grupo de ligação III translocado para o 

grupo de ligação VIII. As colônicas "crinkled" teriam este ses_ 

menta em duplicata. A perda de parte do segmento cromossômico , 

carregado em duplicata seria a causa do aparecimento de setores. 

NGA & ROPER ( 1968) utilizaram uma linhagem "crinkled" de cres 

cimento lento, que apresentava Um segmento adicional do grupo 

de ligação I translocado para o grupo de ligação II. A pr� 
·,

sença de marcadores genéticos neste segmento translocado pe,;_ 

mitiu que aqueles autores chegassem a uma série de conolusões .�· 

baseadas na análise genética v sobre a lódalização, árranjo e e� 

tensão da duplicaçã,o. Permitiu também que estabelecessem uma 

correlação entre a duplicação e a morfologia "crinkled". As 

análises genéticas mostraram também ser correta a hipótese da 

deleção, que explica o aparecimento de setores através da peE 

da de partes variáveis do segmento duplicado.AZEVEDO & ROPER 
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( 1970) estudaram linhagens deste fungo com segmentos cromos. 

sômicos duplicados. Verificaram que estas linhagens são mitóti 

camente instáveis, originando variantés deteriorados, alguns 

dos quais com estabilidade aumentada. um dos deteriorados ob 

tidos ( V8) apresentou boa estabilidade e produziu alta fre 

quência de dissômicos para o grupo de ligação III. 

Alguns aspectos do fenótipo exibido pelos aneu 

plóides foram descritos por PONTECORVO & KAFER ( 1958) .POLLARD 

et alii ( 1968) mostraram que colônias dissômicas ou trissê 

micas são fenotipicamente anormais, somaticamente instáveis e 

apresentam um fenótipo específico de acordo com o cromossomo a 

dicional que transportam. UPSHALL ( 1971) mostrou que colô 

nias hiper-h�piõides e hiper-di�lóides de A. nidttlanA, dissômi 

cas ou trissomicas, são fenotipicamente anórmais e somaticamen 

te instáveis. Constatou também, que, para as linhagens de 

Birming�am, que têm bases g�néticàs diferentes das de Glasgow 

utilizada's po:,:- POLLARD et alii ( 1958 ) , há uma correlação en 

tre o fenótipo especifico e o tipo de cromossomo adicional do 

aneuplóide. Uma descrição completa dos oito dissômicos e dos 

tríssômicos foi apresentada por KAFER & UPSHALL ( 1973), inclu 

sive do tipo n+VIII, até �ntão não descrito. Os oito tipos dis 

spmicos podem ser reconhecidos pelo seu crescimento lento, coni 

diação pobre e alta instabilidade. O tamanho do centro da colô 

nia aneuplóide, sua coloração e conidiação permitem distinguir 

claramente.os oito tipós. 

As aberrê\.çÕes cromossômicas numéricas forain des 
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critas também em outros fungos.COX & BEVAN ( 1962) constataram 

a ocorrência espontânea de aneuplóides em Saeeha4omyeeh 

�iae, sugerindo a não-disjunção mitótica como uma das 

eeJr.e.vi 

poss1 

veis causas do fenômeno. Outra causa sugerida foi a ocorrência 

de meiose anômala. Os autores sugerem a possibilidade de a ida 

de da colônia influenciar no aparecimento de aneuplóides. PARRY 

& COX ( 1970) verificaram a alta tolerância à aneuploidia nes 

te mesmo fungo, bem como maior incidência de dissômiccspara al 

guns dos cromossomos testados. 

Algumas técnicas de análise com utilização de 

aneuplóides já foram descritas. DPSHALL & KAFER ( 1974) desen 

volveram um método meiótico para det�cção visual de transloca -

ções, cemparande a freq1:Lêaeia de àissôm4:-eos-"de �-cruzamentos de 

translocações heterozigotas com a frequência obtida do cruza 

mento controle de linhagens normais. KAFER ( 1973, 1975) des 

creveu novas técnicas para o mapeamento do centrômero e de mar 

cas meióticas não ligadas em A. n.1.du..tanh
p 

utilizando dissômicos 

provenientes de linhagens heterozigotas com traslocações 

procas. 

2.2. Aspectos citolõgicos 

�rec1 

Vários sao os gêneros de fungos que têm sido es 

tudados em seus aspectos citológicos, vegetativos ou reproduti-

vos. A revisão de literatura aqui apresentada procurou focali 

zar nao apenas a citologia mas também as técnicas utilizadas. 
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McCLINTOCK ( 1945) ressaltou a utilidade e im 

portância dos fungos para estudos genéticos e a necessidade de 

mais conhecimentos dos cromossomos e do comportamento do núcleo. 

No seu trabalho,descreveu o comportamento dos cromossomos de 

Neu�o-0po�a e�a-0-0a p desde a fertilização até a primeira metáfase 

meiótica e nas duas mitoses que ocorrem no asco. Vários proce� 

sos para coloração de cromossomos foram experimentados, tendo 

a orceina acética apresentado os melhores resultados. Segundo 
� 

aquela autora, o sucesso do processo de coloração depende em 

grande parte, do material utilizadoº OLIVE ( 1953) desenvolveu 

estudos bastante ampl�s sobre a morfologia e ciclo dos cromosso 

mos daquele fungo. ConcluitJ. que a estrutura do núcleo e as di 

visões mi"tóticas que Ocorrem na fase vegetativa têm grande se 

melhança com é;l.S dos organismos superiores. Relatou bons resul 

tados na utilização da orceina acitica, ressaltando que a hi 

drólise prévia tornou possível a coloração do fuso. Quando ne 

cessário, foi utilizado o carmim acético para a coloração dos 

centríolos. SINGLETON 1953) com as mesmas técnicas 

das por OLIVE ( 1953) fez uma descriçã"o completa da 

utiliza 

morfolo 

gia dos cromossomos daquele fungo e do ciclo dos mesmos no de 

senvolvimento dos ascos. BARRY ( 1969), utilizando o método da 

orceína acética-lática proposto por BARRY ( 1966), descreveu o 

diplõteno difuso naquele fungo, propondo que este estágio difu 

so não representa, necessariamente, um estágio de atividade g§_ 

nica intensa, no sentido de dirigir a atividade metabólica do 

asco. 
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OLIVE ( 1950) desenvolveu amplos estudos citoló 

gicos sobre o desenvolvimento do asco em Patella melanona. Veri 

ficou que ele se origina da célula intermediária binucleada do 

báculo ( "crozier" ) e que a fusão nuclear ocorre bem cedo no 

seu desenvolvimento. Observou que os 4 cromossomos (n=4) têm ta 

manhos diferentes e que o mais longo parece estar ligado ao 

nucléolo durante a prófase meiótica. Ressaltou, ainda os re 

sultados da técnica empregada com o uso do carmim propiônico 

WILSON ( 1952), estudando a origem das hifas as 

cógenas em Py�onema eonóluenh, verificou que elas se orignam do 

oogônio, inicialmente como pequenas papilas anucleadas. Estas 

aumentam de tamanho, tornam-se mais globosas e os núcleos do 

oogônio começam a passar para elas, um por vez, raramente dois. 

Posteriormente, as hifas crescem e se ramificam. Há, frequente 

mente, dois núcleos na extremidade de uma hifa jovem que se tor 

nam mais espaçados, à medida que �s hifas se alongam. Os nú 

cleos sofrem mitoses simultâneas, mas as divisões não sao con 

jugadas. Formam-se as paredes, de maneira que, nas hifas ascó 

genas septadas, há urna célula apical uninucleadà, uma interme -

diária binucleada e uma célula basal, bulbosa, contendo um nume 

ro variável de núcleos. Báculos laterais são formados a PªE

tir das células binucleadas. Após mi toses si.mul tâneas dos dois 

núcleos, forma-se Qma célula terminal uninucleada, uma interme 

diária binucleada e uma célul� podal uninucleada. A célula bi 

nucleada dô báculo po�e proliferar dando outro báculo, ou for 

mar um asco após a fusão de seus dois núcleos. Nova técnica de 
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coloração, utilizando a reaçao de Feulgen seguida de esmagame� 

to e montagem em carmim propiônico, para o estudo de cromosso 

mos em apotécios daquela espécie, foi descrita por McINTOSH 

(1954), tendo sido obtida uma diferenciação excepcionalmente ní 

tida dos cromossomoa. 
;· 

Em Pgnonema dome��leum ( HUNG & WELLS, 1971) o 

desenvolvimento dos báculos é similar ao descrito para 

ascomicetos. 

outros 

WILSON ( 1956) descreveu o desenvolvimento do 

ascog6nio e peritécio de Endoaonldlophona &agaeeanum. Utilizou 

vãrias técnicas de color�ção ( hematoxilina férrica de Heiden 

hein, corante tríplice de Fleming, hematoxilina férrica, safra 

nina), todas elas apresentando resultados satisfatórios. 

LU ( 1967) utilizou uma nova técnica de colora 

çao pela hematoxilina v para estudar o comportamento do fuso e 

do centríolo, durante a meiose, em Gelahlnohpona ealohpona. Des 

creveu o diplóteno difuso, chamando a atenção para a semelhança 

entre este e os primeiros estágios da meiose, pois os cromosso 

mos se apresentam alongados e se tornam difusos .. O autor sug� 

riu que o estãgio difuso pode ser análogo ao dos cromossomos pl� 

mulados de organismos superiores e pode ser a característica da 

atividade gênica durante este estãgio. 

FURTADO ( 1968) utilizou a técnica HC1-Giemsa p� 

ra estudos. citológicos em basídios de Exldla nuelea�a
p 

tendo 

obtido ótimos resultados no estudo da meiose. Ressaltou que o 
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método utilizado nao coloriu a membrana nuclear, embora esta 

tenha sido demonstrada pela microscopia eletrônica. Utilizando 

a mesma técnica 0 modificada para compensar o manuseio de ascos 

intactos dentro dos peritécios, o mesmo autor ( 1970 )estudou o 

desenvolvimento do asco de So.Pr,dahia b.Pr,evicolli4. Observou que o 

comportamento dos cromossomos, inclusive o pareamento de 

logos, segue o padrão básico de outros pirenomicetos. 

homó 

BECKETT & WILSON ( 1968) estudaram o desenvolvi 

mente do asco de Pado�po�a an4e.Pr,ina desde o bãculo até a for 

maçao dos esporos. Obtiveram bons resultados com a utilização da 

técnica de Feulgen-carmim propiônico, proposta por McINTOSH 

( 1954). 

MAINWARING ( 1971) estudou a citologia de Podo-0

po.Pr,a. a�izonen-014 desde a formação dos báculos até a primeira d! 

visão mitótica no asco. Utilizou a técnica do carmim propiôni 

co, precedida pela fixação em Carnoy ou fixador de Newcomber�eE 

do sido ambos os fixadores igualmente eficientes. 

LU & RAJU ( 1970), utilizando a técnica da hema 

toxilina, obtiveram ótimos resultados no estudo da prófase meió 

tica de algumas espécies de gênero Copp.Pr,inu-0 ( C • .ta.gopu.4
9 

e.mi 

caeeu.4
9 

C. comaxu-0 e C. ax�amenXa.Pr,14 ). Neste mesmo gêne�o, LU 

( 1974} desenvolveu estudos sobre o papel da temperatura e da 

luz no controle do início da meiose em C • .tagopu-0. o desenvolvi 

mente da meiose foi acompanhado citologicamente, utilizando-se 

a técnica do esmagamento em hematoxilina férri.ca-propiônica. 
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DUNCAN & GALBRAITH ( 1973) desenvolveram nova 

técnica para estudar os eventos nucleares em corpos de frutifi 

cação de basidiomicetos, fixando o material com solução de bi 

cloreto de mercúrio em ácido acético glacial, hidrolizando com 

ácido fosfórico e corando com Giemsaº 

ELLIOT ( 1960) descreveu a origem dos ascos de 

A-0pe�glllu-0 nldulan-0
p 

mostrando que estes se orignam em bácu 

los. Os dois núcleos de uma célula terminal dé uma hifa ascó 

gena dividem-se simultaneamente, formando uma célula terminal 

uninucleada, uma célula intermediária binucleada e uma célula 

basal ou podal uninucleada. A célula intermediária alarga-se e 

forma o asco; seus· dois núcleos se fundem originando o zigoto 

diplóide. Este imediatamente sofre meiose, produzindo quatro cé 

lulas haplóides. Observou, na diacinese e metáfase I, oito bi 

valentes : três grandes ( crofuossomos 1, 2 e 3, tendo satélite 

o cromosso�o 2), dois de tamanho médio ( cromossomos 4 e 5) ,

dois pequenos ( cromossomos 6 e 7) e um muito pequeno ( cromo� 

somo 8). Mostrou também que as linhagens diplóides são bem di 

ferentes das haplÓides. Naquelas a meiose ocorre normalmente a 

té a metáfase I, mas as demais fases e também ascos com ascóspo 

ros sao dificilmente vistos. A anáfase I frequentemente nao o 

corre e os cromossomos se apresentam aglomerados. As quatro cé 

lulas haplóides dentro de cada asco sofranuma divisão mitótica 

formando oito ascósporos por asco. Os ascósporos têm coloração 

avermelhada· e são binucleados devido a uma nova visão mitótica 

antes da maturação do esporo. Utilizou a técnica da orceína acé 
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tica, precedida de hidrólise em HCl, para a coloração do con 

teúdo dos cleistotécios, enfatizando ser esta a única técnica 

satisfatória. 

BAKERSPIGEL ( 1959 ) , realizando estudos sobre nú 

cleos vegetativos interfásicos e em divisão, em Neu�a.6pana ena.ó 

.6a, utilizando as técnicas HCl-Giemsa, Feulgen, Azur A-so2 e 

hematoxilina férrica, verificou que as duás primeiras coravam 

bem os riúcleos dos conídios que nao estavam em germinação. Não 

conseguiu observar a membrana nuclear e afirmou que,naquele fun 

go, a divisão mitótica diferia da mitose clássica. 

SOMERS et alii ( 1960) estudando a mitose em 

Neuna.6pa1La e1La..6.6ct, concluíram que esta é similar à mitose clãs 

sica. Em suas preparações utilizaram as técnicas da orceína acé 

tica e de Feulgen. Verificaram.que conídios maduros apresentam 

um numero variável de um a oito núcleos, que aparecem como cor 

pos extremamente condensados com ce�ca de 1 micrômetro de diâ 

metro. Núcleos com a mesma morfologia puderam ser observados em 

hifas vegetativas. Núcleos apresentando fenômenos degener�tivos 

puderam ser observados em hifas com várias semanas de idade. 

iu ( 1962) descreveu um novo fixador e nova téc 

nica.utilizando carmim- propiônico para a coloração de núcleos 

de fungos. O aritor realçou o fato de que a técnic� HCl-Giemsa a 

presenta bons resultados para a coloração d� núcleos intactos , 

mas que não diferencia detalhes dos cromossomos entre a prófase 

e a anáfase. Afirmou que o método proposto cora levamente o ci

toplasma; cora bem o nucléolo é o centríolo; e revela os de 
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talhes, em todos os estágios, da divisão nuclearº 

Concluiu que os resultados sugeriram distorção 

muito pequena das figuras citológicas. Em suas preparaçoes uti 

lizou material proveniente de culturas de Neu�ohpo�a c�ahha e 

de Gela-0ino-0po4a calo�pa4a. 

WARD & CIURYSEK ( 1962), utilizando a técnica 

HCl-Giemsa fizeram estudos sobre a mitose somática em Neu�ohp� 

�a e�a-0-0a. Observaram que, nas hifas mais velhas 6 os núcleos 

aparecem como corpos esféricos intensamente corados,intimamente 

associados aos centríolos. Devido ao crescimento periférico da 

colônia, a proporção núcleos em repouso/núcleos em divisão ten 

de a aumentar com a idade da colôniaº Este fato, segundo aque 

les autores v deve ter contribuído para dificultar algumas das 

tentativas feitas anteriormente para demonstrar a divisão nu 

clear em hifas vegetativas. Assim, utilizaram sempre culturas 

jovens em seus experimentos,·pois, nestas, as hifas apresentam 

núcleos interdivisionais geralmente grandes, que se coram me 

nos intensamente e parecem apresentar uma estrutura granular ou 

fibrosa. Afirmam que a sequência de eventos na divisão dos nú 

cleos somáticos daquele fungo se desenvolve de acordo com os 

padrões da mitose clássica. Em relação à técnica utilizada, os 

autores afirmam que a temperatura e duração da hidrólise, o pH 

do tampão e o tempo de coloração tiveram grande influência na 

qualidade das preparaçoes. 

WEIJER et alii ( 1965) utilizaram as técnicas de 
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Feulgen e do cristal violeta para a coloração do núcleo e cro 

mossemos de NeuJc..o.6poJc..a. eJc..a..6.6a.. Os autores dividiram a cariocine 

se somática em três ciclos independentes � juvenil, maturação I 

e maturação II. Realçaram que, embora um fuso típiço esteja au 

sente nos três ciclos
1 as fibras se originam da mesma maneira 

que na mitose clássica. 

NAMBOODIRI & LOWRY ( 1967) utilizaram um mutan 

te de NeuJc..o.6poJLa. eJLa..6.6·a. que produz bandas de crescimento defi 

nido e que permite, assim,melhores estudos sobre a divisão nu 

clear vegetativa. 

Concluiram que naquele fungo existe, pelo menos , 

dois tipos de núcleos 1 o esférico e o alongado,que seguem ca 

minhos diferentes na divisão celular v não sendo apenas configu 

rações diferentes dentro do mesmo ciclo mitótico. 

McGINNIS ( 1953) utilizou a técnica do esmag� 

mento em orceína acética, com fixação prévia em Carnoy, para o 

estudo de cromossomos mitóticos em Pueeinia. gJc..a.mini.6, Todos os 

seis cromossomos observados apresentavam tamanhos relativamente 

uniformes na metáfase, embora pequenas variações tivessem sido 

notadas em células diferentes. Como o número básico de cromosso 

mos da espécie é três( n=3), o autor discute a natureza 

plÓide da linhagem em estudo. 

KNOX-DAVIES & DICKSON 1960), em estudos 

pol!, 

cito 

lógicos de Helmintho.õpoJLium tuJc..eieum
p 

após testarem vários co 

rantes, optaram pelo método de Giemsa, precedido por fixação em 
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Carnoy e hidrólise em HCl lN. Naquele trabalho, os autores con 

cluiram que o núcleo vegetativo intefásico típico apresenta fi 

lamentos de cromatina, matriz e membrana nuclear. Mostraram taro 

bém a ocorrência de núcleos aneuplóides nos ascos, como resulta 

do da nao disjunção na anãfase. 

AIST & WILSON ( 1965 ), em estudos sobre a divi 

sao nuclear em hifas vegetativas de Ce�atoey�tl-0 6agaeea�um,ut! 

lizaram as técnicas de Feulgen, do HCl-Giémsa e da hematoxilina 

com alúmem de ferro. Concluíram que Giemsa cora melhor o mate 

rial, especialmente os cromossomos, do que a fucsina bãsica ou 

a hematoxilina. 

Verificaram que a divisão nuclear é diferente do 

processo mitótico clássico por ocorrer perpendicularmente ao 

eixo longitudinal da hifa e pelo fato de o movimento na anãfa 

se não ser sincronizado. Posteriormente, verificaram que naqu� 

le fungo as fibras do fuso ocorrem apenas entre crornátides ir 

mas em separaçao e que esta é causada pela elongação das mesmas. 

( AIST & WILSON, 1967). Ainda mais recentemente observaram que 

não há rompimento da membrana nuclear de C. 6agaeea�um e de 

Fu-0a�ium oxy-0po�um durante o processo mitótico ( AIST & WILSON, 

1969 ) . 

BEHMER et alii ( 1968) em estudos sobre núcleos 

de To�ulop-0i-0 utill-0 p utilizaram métodos de coloração de Giern 

sa, do verde de metila-pironina, o de Ford com cristal violeta 

-pironina e o da fucsina básica. Segundo os autores, os resulta



dos melhores e mais constantes foram obtidos com as 

ções introduzidas no método de Giemsà, embora, com a 

de Ford,.bons resultados também foram obtidos. 
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modifica 

variante 

Em relação ao gênero A�p�nglllu�
9 

YUILL ( 1950) , 

estudando núcleos de várias espécies, verificou uma . corr:elação 

entre o tamanho do conídio e o número de núcleos. Os conídios uni 

nucleados raramente excedem 4 micrômetros em diâmetro, enquanto 

os multinucleados apresentam diâmetro geralmente superior a 5 m! 

crômetros. Além disso, mostrou que, em A. eanbona�lu� os núcleos 

de um conídio derivam, normalmente, de mais de um núcleo do es 

terígma. 

ISHITANI et alii ( 1956) mostraram que, em co 

nídios de A. nldulan�, há manutenção da proporçao DNA/citoplasma, 

tanto nos haplóides como nós diplóides, e que esta proporção po 

de ser mantida por dois proce�sos distintos. Primeiro, por redu 

ção do número de núcleos nos conídios diplóides das linhagens 

com mais de um núcleo por conídio. Segundo, por aumento da qua� 

tidade de citoplasma nos conídios das linhagens diplóides que os 

apresentam uninucleados. 

Em relação aos núcleos mitóticos em hifas em cres 

cimento, em A. nldulan-0
p 

ROBINOW & CATEN ( 1969), utilizando di 

v�rsas técnicas de coloração, esclareceram vários aspectos do 

seu comportamento, mostrando até a presença de fibras entre os 

dois núcleos filhos. A microscopia eletr6nica mostrou que a mito 

se se processa sem que haja rompimento da membrana nuclear e que 
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-

as fibras sao constituidas por feixes de fibrilas. Para expli 

car·as configurações vistas durante a divisão da cromatina, foi 

proposto por aqueles autores que os cromossomos se ligam as 

fibras do fuso em vários pontos ao longo de seu comprimento.Com 

a elongação das fibras as cromátides irmãs separam-se e passam,

sem sincronismo, para as extremidades do fuso. 

CLUTTERBUCK ( 1969 ) mostrou que, em A. nidu-1.an..6 

os esporos diplóides são uninucleados e apresentam o dobro do 

volume de conídios haplóides. Verificou que o tamanho das hifas 

cenocíticas não é afetado pela ploidia, mas que as hifas haplói 

des apresentam cerca da metade do número de núcleos das 

diplóides. 

hifas 

PAES DE BARROS ( 1977) mostrou, através de es 

tudos citogenéticos em A. nldulan� 1 que sua instabilidade está 

associada ao material genético adicional e que, ao se produzi 

rem setores melhorados por uma linhagem duplicada, ocorrem per 

das do material genético adicional. Concluiu que a técnica ci 

tológica que apresentou melhores resultados para coloração de 

núcleos dos conídios foi a de HCl-Giemsa. 

FULLER ( 1976) fez uma ampla revisão da mitose 

em fungos e concluiu que o conhecimento detalhado deste proces 

so só será alcançado através da associação entre a microscopia 

ótica e a eletrônica. 



.24. 

3. MATERIAL E MtTODOS

3.1. Material 

3.1.l. linhagens utilizadas 

Este trabalho desenvolveu-se utilizando três li 

nhagens de Ahpe�gllluh nlduldnh, a V8, a MSE e a dl, cujas ca 

racterísticas sao : 

- linhagem V8, contendo marcadores genéticos no 

grupo de ligação I,. uma duplicação cromossômica deste mesmo gr:!:!_ 

po translocada pari;! o grupo de ligação II, e o gene v8 no gr.!! 

po de ligaçã? IV ( AZEVEDO & ROPER, 1970) ( Figura 1). 

- linhagem MSE ( Master Strain E de McCULLY & 

FORBES, 1965) apresentando marcadors genéticos em todos os 

oito grupos de ligaç�o ( Figura 2). 

III. 

- linhagem dl, dissômica para o grupo de ligação

As linhagens V8 e MSE foram obtidas da coleção do 

Setor de G�nética de Microorganismos do Instituto de Genética 

da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz'' em Piracic_! 
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ba. A linhagem dissômiç:a dl, foi por nós obtida no Departamento 

de Morfologia e Sistemática Vegetais do Instituto de 

da Universidade Estadual de Campinas. 

Biologia 

3.1.2. Meios de Cultura 

Meio mínimo líquido { PONTECORVO et alii 

1953 ) • 

NaN0
3 

6,00 g 

KCL 0,52 g 

MgS04
. 7H20 0,52 g 

KH2Po4 1,52 g 

FeS04.7H20 traços 

ZnS0
4

. traços 

Glicose 10,00 g 

H2o destilada 1 000,00 ml 

pH ajustado para 6,5 antes da esterilização, com 

NaOH, à temperatura ambiente . 

.Meio mínimo sólido { PONTECORVO et alli , 

1953 ) • 

Para o preparo do meio sólido adiconou-se ágar em 

pó { Difco) ao meio mínimo líquido com pH 6,5, até obter a 

concentração final de 1,5%. 
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GRUPOS OE LIGAÇÃO MARCADORES GENÉTICOS 

I 

II 

III 

IV 

-------1Q1---p
r 

..... 
r_A_l _pa_ba__.l_A_6_YA ..... I 2 __ + ..... , __ ___.t

- - - - - - - - 0 - - - ·- - - ___,t...-_ª_d ...... f_2o __ b ...... if 1 

galA1 + 

v8 

Figura 1 - Marcadores genéticos da linhagem V8. 

Observações: 

1. Os centrÔmeros estao designados por O.

2. As distâncias não estão em escala no mapa.



GR u_ros OE LIGAÇÃO 

J 
su A1adE20 

II 
wA3

III 
gaLA1

IV 

V 

VI 
s83 

VII 

VIII 

Figura 2 - Marcadores genéticos da }inhagem MSE 

Observações: 
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MARCADORES GENETICOS 

yA2 adE20 

pyroA1.,

facA303 

nicB8 

riboB
2 

1. Os centrômeros est�o designados por O.

2. As distâncias não estão em escala no mapa.
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Meio de Galactose 

Preparou-se da mesma forma que o meio mínimo só 

lido, substituindo-se a glicose por igual quantidade de galacto 

se como fonte de carbono. 

alii, 1953 ) • 

Meio completo líquido ( PONTECORVO, et 

Acrescentaram-se ao meio mínimo líquido 

Peptona 

Extrato de levedura 

Caseína hidrolizada 

Solução de vitaminas 

Ãcido nucleico de 

leveduras 

2,00 g 

0,50 g 

1,50 g 

1,00 ml 

2,50 ml 

pH ajustado para 5,0, 6,0, 6,5, 7,0 ou 8,0 com 

NaOH ou HCL antes da es�erilização. 

Meio completo sólido ( PONTECORVO et alii, 

1953 ) . 

Adicionou-se ágar em pó ao meio completo líquido 

até obter a concentração final de 1,5%. 

Meio mínimo+ 2% de meio completo 

Ao meio mínimo líquido adiconaram-se 2% de meio 
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completo (V/V). Distribuiu-se em tubos com 2,5 ml por tubo 

autoclavou-se ê conservou-se em refrigerador. 

3.1.3. Soluçio de Tween 80 

Adicionou-se 0,1 ml de Tween 80 em 99,9 ml de so 

lução salina 0,85%. Colocaram-se 2,5 ml da solução em tubos de 

ensaio, que foram autoclavados e conservados em refrigerador. 

3.1.4. Solução salina 

Foram dissolvidos 0,89 g de cloreto de sódio(NaCl) 

por litro de solução. 9,0 ml da solução foram depois colocados 

em tubos de ensaio, autoclavados e conservados em refrigerador. 

3.1.5. Solução de vitaminas 

Biotina 0,20 mg 

A�eurina ou tiamina 10,00 mg 

Ãcido p-aminobenzóico 10,00 mg 

Piridoxina 50,00 mg 

Ãcido nicotínico 100,00 mg 

Riboflavina 100,00 mg 

Ãgua destilada 100,00 rol 
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Após esterilização, em vapor fluente p�r 3 dias 

consecutivos, conservou-se em frasco escuro, sob clorofórmio,no 

refrigerador a 49C.

3.1.6. Solução de desoxicolato de sódio 

Desoxicolato de sódio 

Água destilada 

1,60 g 

10,00 ml 

Autoclavou-se e conservou-se em refrigerador. 

3.1.7. Tampão fosfato, pH 7,0 ( FURTADO, 1968) 

De acordo com o sal utilizado empregou-se uma das 

seguintes fórmulas : 

Fórmula 1 

Fórmula 2 : 

Na2HPO
j

º7H2O

H2o destilada

3,73 g 

1 000,00 ml 

2,80 g 

1 000,00 ml 
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Após o preparo, quando nao em uso, guardou-se em 

refrigerador. 

3.1.8. Formalina neutra 

Em um frasco de 500 ml colocou-se quantidade de 

carbonato de sódio suficiente para formar uma camada de aprox! 

madamente 5 centímetros de altura. Completou-se a mistura com 

formalina. Agitou-se a mistura todos os dias, durante 10 dias 

3.1.9. Albumina a 5% ( ROBINOW & CATEM, 1969 ) 

Em uma proveta de 100 ml foram colocados 5 rol de 

clara de ovo. Completou-se o volume com água destilada, agito� 

-se, filtrou-se e conservou-se em refrigerador.

3.1.10. Fixadores 

- Solução de Helly ( ROBINOW & CATEM, 1969)

Solução A

dicromato de potássio 

cloreto mercúrico 

3,00 g 

5,00 g 



Ãgua destilada 

Solução B 

Formalina neutra 

.32. 

100,00 ml 

A 10ml da solução A adiconaram-se, imediatamente 

antes do uso, 0,6 m� da solução B. 

- Carnoy

Ãcido acético glacial

Ãlcool 95%

3.1.11. Corantes 

1 parte 

3 partes 

- Solução estoque de Giemsa ( FURTADO, 1968)

Giemsa 

Glicerol 

Metanol 

3,8 g 

250 ml 

250 ml 

Misturou-se e conservou-se em frasco de vidro com 

boca esmerilhada. 

- Orceína acética-lática ( BARRY et alii, 1966)

Orceína 

Componente líquido 

100,00 ,mg 

5,00 ml 
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Refluir por 4 minutos após o início da fervura,em 

um bequer coberto com a tampa de uma placa de Petri sobre a 

qual se colocam alguns cubos de gêlo. 

* Componente líquido

Âcido acético glacial 

Solução de ácido lático ( 1 ml de 

ácido lático em 24 ml de H20)

H2o

HCl lN 

3.1.12. Placas de cultura e de anãlise 

47 ml 

5 ml 

28 ml 

5 ml 

Para a cultura das linhagens e a análise genética 

das colônias segregantes, utilizaram-se placas de Petri, con 

tendo, cada uma, aproximadamente 20 ml. de meio de cultura a 

propriado a cada caso. 

3.1.13. Equipamento para microscopia e fotografias 

Utilizou-se para os exames citolgicos um foto 

microscópio Zeiss II, equipado com oculares Kpl lOX, objetivas 



.34. 

de contraste de fase e câmara claraº Para as foto9rafias em pr� 

to e branco, utilizou-se filme Kodak Panatomic-x, ASA 32, e p�

ra as �otografias coloridas o Kodakcolor II, ASA 80º 

3.2. Métodos 

3.2.1. Esterilização e incubação 

As placas de Petri, após a lavagem, eram esterili 

zadas em estufa de secagem, a 1509C, por 2 horasº 

Os meios de cultura e as soluções, bem como as 

placas de Petri utilizadas contendo mateiral vivo, eram sempre 

esterilizados em autoclave por 15 minutos a 1 atmosfera e a 

1209C. 

3.2.2. Frequência de dissômicos 

- Obtenção espontinea de dissômicos

Conídios da linhagem V8 eram suspensos em 

çao de Tween 80 e de.sagregados por agitaçãoº ·o número de 

dios da su�pensão era estimado através de contagem em câmara 

Neubauer. Eram preparadas suspensões de conídios da região 

solu 

coní 

d� 

do 
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bordo e da região central, de colônias incubadas a 289C e a 

379C. Em seguida, eram feitas diluições em salina que permitis 

sem a obtenção de 50 a 100 colônias por placa, através da se 

meadura de 0,1 ml. da suspensão. Os conídios, provenientes de 

colônias desenvolvidas em meio completo com valores de pH 5,0 , 

6,0, 6,5, 7,0 e 8,0, eram semeados em séries de placas de Pe 

tri com os mesmos valores de pH e incubadas a 289C e 379C. Após 

72 horas de incubação, procedia-se a contagem do número de co 

lônias normais e dissôrnicas. As colônias dissôrnicas eram repli 

cadas, com o uso de fio de platina, para placas contendo meio 

completo v em disposição tal que permitisse replicações po� 

teriores através de um replicador de oito pontos. 

- Obtenção espontânea de dissômicos com desoxicola

to de sódio. 

Foi utilizado o mesmo método descrito acima, adi 

cionando-se a cada litro de meio completo 2,5 rnl. de urna solu 

ção de desoxicolato de sódio v perfazendo uma concentração fi 

nal de 0,08% ( MACINTOSH & PRITCHARD, 1963 ). 

3.2.3. Estabilidade dos Dissômicos 

Conídios provenientes de colônias dissômicas eram 
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suspenso� em solução de Tween 80, desagregados por- agitação e 

seu número estimado através de contagem em câmara de Neúbauer . 

Após as diluições adequadas em salina, 0,1 ml. da suspensao era 

semeado em placas com meio completo. Após 72 horas de incubação 

p�ocedia-se a contagem de número de colônias normais e de co 

lônias dissômicas, estimando-se, assim, a frequência de pêrda 

do cromossomo aneuplóide. 

3.2.4. Anãlise genética 

- Obtenção de heterocãrios

A heterocariose em A. n..idula.n..6 ( PONTECORVO et 

alii, 1953) ocorre entre duas linhagens que requerem diferen 

tes fatores de crescimento. Os heterocários balanceados eram 

obtidos através da seguin�e técnica. Número aproximadamente i 

gual de conídios das duas linhagens complementares eram coloca 

dos em tubos de ensaio, contendo 2 u 5 rol de meio mínimo líquido, 

sumplementado com 2% de meio completo. Incubava-se em estufa a 

379C por um período de 48 a 72 horas, suficiente para que se 

formasse uma película de hifas na superfície do meio. Estas p� 

lículas eram transferidas para placas contendo meio mínimo, cor 

tadas em vários pedaços. Estes eram distribuídos de modo mais 

ou menos equidistantes pela superfície das placas. Setores he 

terocariót:i:cos, com hifas contendo núcleos geneticamente dife 

rentes, puderam ser observados após 6 a 7 dias de incubação. 
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- Anãlise mei5tica

A análise meiótica, baseada no ciclo sexual do, fun 

go, foi feita segundo o método descrito por PONTECORVO et alii 

( 1953 )·, através da análise de ascósporos provenientes de cleis 

tótécios híbridos� 

Os heterocários produzidos de acordo com a técnica 

descrita acima, eram mantidos em placas com meio mínimo, veda 

das com fita celulósica, em estufas a 379C por um período de 8 

a 10 dias. Após esse período os maiores cleistotécios eram re 

tirados ( BARACHO et alii, 1970), rolados em meio mínimo para 

retirar as hifas aderentes e as células de Hülle, e esmagados 

contra as paredes de tubos de ensaio contendo 2,5 ml de solução 

de Tween 80. Com as mesmas pipetas utilizadas para o esmagamento 

dos cleistotécios lavavam-se as paredes dos tubos suspendendo,a� 

sim, os ascósporos na solução. Semeava-se 0,1 ml de cada sus 

pensão de ascó�poros em placas de Petri contendo meio completo , 

conservando-se as soluções restantes em refrigerador a 49C. As 

placas eram incubadas em estufa a 379C por 72 horas, verificando 

-se, a seguir, quais cleistotécios eram híbridos. Os cleistoté 

cios autofecundados, bem como os híbridos que não produziam co 

lônias dissômicas eram descartados, utilizando-se apenas os 

cleistotécios híbridos que mantiveram o cromossomo aneuplóide du 

rante a meiose. 

Ascósporos dos cleistotécios híbridos selecionados 

eram semeados em placas de Petri contendo meio co�pleto.Após 72 
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horas de incubação a 379C contavam-se as colônias normais e as 

dissômicas. Todas as colôni�s eram, então, transferidas para as 

placas de análise contendo meio de galactose, fazendo-se as 

leituras após 48 e 72 horas de incubação. 

3.2.5. Anilise cito15gica 

3.2.5.1. Técnicas de coloração 

- Técnica HCl-Giemsa ( PAES DE BAR�OS, 1977),

com algumas modificações. 

A - Albuminização da lamínula 

Uma gota de albumina a 5% era colocada sobre a la 

mínula e espalhada, com o auxílio de outra lamínula colocada em 

ângulo de aproximadamente 459, de modo a formar uma fina pel! 

cula. Deixava-se secar por alguns segundos. 

B - Coleta de conídios 

A lamínula albuminizada era colocada diretamente so 

bre a colônia do fungo, exercendo-se pressao suficiente 

que os cpnídios aderissem á albumina. 

e - Fixação 

para 
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A lamínula contendo os conídios era colocada em um 

vidro de relógio, com a porção albuminizada para cima. Adiciona 

va-se solução fixadora de H�lly em quantidade suficiente 

cobrir a lamínula. Fixava-se por 15 minutos. 

para 

D - Lavagem 

O material fixado era lavado em água destilada a 

té a remoção do excesso de fixador. 

E - Hidrólise 

A hidrólise do material era feita em HCl lN, a 

609C, por 15 minutos. 

F - Lavagem 

Após a hidrólise, lavava-se o material, em banhos 

9e 5 minutos, duas vezes em água de torneira e uma vez em tam 

pão fosfato pH 7,0. 

G - Coloração 

No momento do uso, para cada ml de solução tam 

pao utilizado, acrescentava-se uma gota de solução estoque de 

Giemsa. O m�terial hidrolisado permanecia nesta mistura duran 
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te 15 minutos. 

H - Montagem 

Após a coloração, a montagem era feita em tam 

pao fosfato pH 7,0. Retirava-se o excesso de tampão, vedando, a 

seguir, os bordos da lamínula com esmalte incolor. 

- Ticnica HCl - Giemsa para hifas asc5genas.

A - Fixação 

Blocos de ágar, retirados das placas de cultura 

contendo os peritécios eram colocados em fixador de Carnoy e

submetidos ao vácuo para a retirada de bolhas de ar e melhor pe 

netração do líquido fixador. 

B - Coleta de'hifas ascógenas 

Cleistotécios de idade apropriada eram. colocados 

sobre uma lamínula, em uma gota de albumina a 5% e dissociados. 

As paredes dos oleistotécios eram removidas e o :material, ju_!l 

tamente com a albumina, era espalhado pela lamI.nula. Deixava-se 

secar por alguns segundos. 

e - Hidrólise 
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A lamínula contendo as hifas ascóg�nas era coloca 

da em um bequer, contendo HC1 lN a 609C, com a porção albumini 

zada para cima. Deixava-se hidrolisar por 5 minutos. 

D - Lavagem 

Interrompia-se a hidrólise s�bmetendo o material a 

2 banhos em água de torneira e um banho em tampão fosfato pH 

7,0, durante 5 minutos cada um. 

D - Coloração 

A solução corante era preparada no momento do uso, 

adicionando-se uma-gota de solução estoque de Giemsa para cada 

mililitro de solução tampão utilizado. O material permanecia ne� 

ta solução por 30 minutos. 

F - Montagem 

A lamínula contendo as hifas ascógenas era subme 

tida a um rápido banho em tampão fosfato, para retirar o exces 

so de corante. A lamínula montada em uma gota de tampão fos 

fato era colocada entre folhas de papel de filtro e pressionada 

para retirar o excesso de líquido e obter melhor esmagamento 

do material. Imediatamente após, os bordos das lamínulas eram 

vedados com esmalte incolor. 



A - Fixação

- Técnicas da orceína acética para coloração

de hifas ascógenas

.42. 

Os cleistotécios foram fixados em solução de Car 

noy por um período de 4 horas, à temperatura ambiente. 

B - Coleta de hifas ascógenas 

Os cleistotécios escolhidos eram colocados em uma 

lamínula, sobre uma gota de albumina, e esmagados .. As paredes 

dos cleistotécios eram removidas e as hifas eram dissociadas 

com o auxílio de estiletes. Espalhava...,se o material, juntamente 

com a albumina, pela lamínula, e deixava-se secar por alguns se 

gundos. 

e - Hidrólise 

A lamínula, com a porçao albuminizada para cima , 

era colocada em um bequer contendo HCl lN, deixando-se hidroli 

sar por 5 minutos, a 609C. 

D - Lavagem 

Após a hidrólise, o material era lavado rapida 
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mente em solução de Carnoy. 

E - Coloração 

Sobre o material eram colocadas algumas gotas de 

orceína acética recém-preparada, deixando corar por 30 minu 

tos. A seguir, procedia-se ao esmagamento entre folhas de p�

pel de filtro. Os bordos da lamínula eram vedados com esmalte 

incolor.· 

3.2.5.2. Medidas dos diâmetros celulares e nucleares dos 

conídios 

O material citológico proveniente das .linha 

gens MSE, V8 e dissômica era preparado de acordo com a técnica 

HCl-Giemsa para conídios, descrita no item 3.2.5.1 . •

Os diâmetros dos conídios e de seus núcleos fo 

ram obtidos através do equipamento microscópio descrito no 

item 3.1.13. º Com o auxílio da câmara clara traçavam-se dois 

diâmetros perpendiculares entre si dos conídios e de seus nú 

cleos, calculando-se, a seguir, os diâmetros médios respect! 

vos. Antes da utilização a câmara clara era aferida com o au 

xílio de u�a escala micrométrica. Com os dados obtidos foram 

calculados os diâmetros modais e os volumes modais(SPIE<:;EL,1970). 
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4. 1. Frequê-nci a de di ssômi cos 
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Semeaduras da linhagem V8 foram feitas em placas con 

tendo meio completo e em placas com.meio completo mais desoxicg 

lato de s6dio, tendo sido obtidas 2 833 colônias das quais 126 

foram dissômicas. Do total de colônias, foram obtidas 1334 de 

semeaduras em meio completo, sendo que destas 55 foram dissô 

micas ( 4,122%) e das 1499 provenientes de semeaduras em meio 

completo com desoxicolato de sódio, 71 foram dissômicas( 4,736m. 

A anãlise estatística indicou o valor de x �o,627, nio signif! 

cativo, esperando-se a mesma frequência de dissômicos nos dois 

meios de cultura ( Tabela 1 ). 

Posteriormente, abandonou-se o uso de desoxicolato 

no meio de cultura, e os dados obtidos da análise de 45 257 co 

lÔnias, provenientes de 10 semeaduras consecutivas, estão apr� 

sentados na.'I'abela 2. Destas colônias, 1855 foram dissômicas, o 

que indicou uma frequência global de 4,165%. 
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Todos os aneuplóides isolados foram classificados 

como dissômicos para o grupo de ligação III, de acordo com sua 

morfologia ( UPSHALL, 1971 ; KAFER & UPSHALL, 1973) (Figura 3). 

4.2. Possíveis modificadores da frequência de dissômicos 

4.2.1. Efeito da temperatura 

4.2. l. l. Efeito da temperatura na nao- dis 

junção mitõtica na germinação do 

conídio. 

Conídios provenientes de colônias desenvolvidas a 

379C foram•semeados em duas séries de placas de Petri contendo 

· meio completo. Uma série foi incubada a 289C, tendo produzido 

21 754 colônias, das quais 20 885 foram haplóides e 869 dissô 

micas ( 3,994%). A outra série, incubada a 319C; forneceu 

23 503 colônias, das quais 22 487 foram haplóides e 1 016 dissô 

micas ( 4,322% ). Os dados apresentados na Tabela 3, analisados 
2 

estatisticamente, forneceram o valor de x == 3,04, considerado 

nao significativo, esperando-se a mesma frequência de 

cos em ambas as temperaturas utilizadas. 

dissômi 

4.2.1.2. Efeito da temperatura na nao- di.s 

junção mit6tica na formaçio do co 

nidio. 
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Foram analisadas 4.527 colônias provenientes de

conídios da linhagem V8 formados a 289C, das quais 4 352 foram

haplóides e 175 dissômicas ( 3,865%}. Das 8.446 colônias prQ

venientes de conídios formados a 379C, 301 ( 3,563% ¼ foram di�

sômicas. A análise estatística indicou o valor de x =0,75, va 

lor considerado não significativo para a mesma proporçao de 

dissômicús esperada nas duas temperaturas.Os dados estão apr� 

sentados na Tabela 4. 

·4.2.2. Efeito do pH na não-disjunção mitõtica medi 

da através da frequência de dissômicos. 

A Tabela 5 mostra os resultados de semeaduras con 

secutivas de conídios da linhagem V8 em s�ries de placas de Pe 

tri contendo meio de cultura com diversos níveis de pH. 

Foram analisadas 21 761 colônias. Em pH 5,0, fo 

ram obtidas 4 703 colônias haplóides e 183 dissômicas, num to 

tal de 4 886 colônias ( 3,745% ) . Em pH 6,0, foi obtido um to 

tal de 4 149 colônias, sendo 3 963 haplóides e 186 dissômicas 

( 4,483% ). Em pH 6,5, obtiveram-se 4 864 colônias, sendo 4 668 

haplóides e 196 dissômicas 4, O 2 9 % ) • Em pH 7, O , 3 3 9 O

nias sendo 3 245 haplóides e 145 dissômicas 4, 277% ) • Em 

colô 

pH 

8,0 foram obtidas 4 382 colônias, das quais 4 223 foram haplói 
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des e~l59 dissômicas ( 3,628%). A análise éstatística fôrne 

ceu valor de X =5,591, nao significativo, esperando-se a mes 

ma proporçao de dissômicos em todos os níveis de pH. 

4.2.3. Efeito da idade do conídio ná nao- disj� 

ção mitõtica. 

Nos experimentos realizados para analisar o efei 

to desempenhado pela idade do conídio na não-disjunção mitóti 

ca, medida através da frequência de aneuplóides, foram analisa 

das 45 257 colônias provenientes de ·semeaduras de esporos da r� 

gião central de colônias VS, esporos estes com aproximadamente 

8 dias de idade, e de esporos da região do bordo, os mais 

vos das colônias ( Tabela 6). 

no 

Das 17 680 colônias provenientes de conídios da 

região do bordo, 17 088 foram haplóides e 592 foram dissômicas 

( 3,348%). Os conídios da região central produziram 27 577 co 

lônias, das quais 26 284 foram haplóides e 1 293 ·foram dissô 

micas ( 4
°

,688% )'. O valor de x =48,48 foi considerado altamen 

te significativo, para uma mesma proporção de dissômicos espera 

4.3
! �itabilidade dos diss6micos 

Após 72 horas de incubação a 379C, foram donta 
' 

-
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das 31 colônias haplóides e 2 878 colônias dissômicas provenie!!_ 

tes de conídios da região central de colônias dissômicas 

riormente isoladas. Esses resultados indicaram que 1,07% 

conídios perderam o cromossomo adicional ( Tabela 7). 

4.4. Anãlise Genitica 

ante 

dos 

A análise genética a que foram submetidos os dis 

sômicos isolados procurou verificar a segregação da marca ga 

lactose, apresentada pela linhagem MSE e localizada no grupo 

de ligação III, uma vez que todos os dissômicos o são para es 

te grupo de ligação. Os dados estão apresentados na Tabela 8 . 

Das 121 colônias segregantes analisadas, 64 fo 

ram haplóides e 57 foram dissômicas, tendo a análise estatísti 

ca apresentado o valor de x =0,�0, não significativo para uma 

segregação esperada de 1:1. A segregação para a marca galactose 

foi de 90 gal+ P,ara 31 gal-, também não significativa para · uma 

proporçao esperada de 3:1 ( x =0,02). Em conjunto, foi obtida 

a seguinte segregação g 35 colônias haplóides gal+ , 29 

_des gal , 55 di.ssômicas gal+ e 2 dissômicas gal-. 

4.5. Diâmetros dos conídios e de seus núcleos. 

As Figuras 4 e 5 ilustram os resultados 

hap1ó!_ 

citoló 
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gicos obtidos com as linhagens V8 e dissômica, respectivamente. 

As médias aritméticas dos diâmetros dos núcleos 

e das células das três linhagens estudadas e os respectivos de� 

vios padrões estão apresentados na Tabela 9. A partir destes 

dados foram calculados os diâmetros modais e os volumes modais 

( SPIEGEL, 1970), apresentados na Tabela 12º 

Os diâmetros médios dos conídios e seus núcleos 

foram comparados através do teste Fº Os resultados· da análise, 

que se encontram nas Tabelas 10 e 11, indicam diferenças signi 

ficativas ao nível de 1%, tanto para a� células como para os 

núcleos. Assim, aplicou-se o teste de Tukey, ·cujos resultados 

estão expressos na Tabela 9. A diferença mínima significativa 

( d.m.s.) ao nível de 5% foi de 0,0565 em relação aos diâmetros 

nucleares e de 0,1019 em relação aos diâmetros celulares dos co 

nídios. 

A partir da distribuição das frequências dos dii 

metros dos núcleos, apresentada na Tabela 13, foram construídos 

os �istogramas e polígonos de frequência, repr-esentados na Fi 

gura 6. 

4.6. Coloração de hifas ascõgenas 

Os resultados da coloração de núcleos e cromos 

somos em hifas ascógenas estão apresentados nas Figuras 7 e 8 , 

respectivamente. 



Tabela l 

Meio de 

Cultura 

MC 

MC + DS 

Totais 
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Frequên cias de dissô micos em.m eio completo ( MC} e 

em meio com pleto com desoxicolato de sõdio(MC+DS ) 

NQ de Colônias 

Haplôides Dissômicas 

1279 55 

1428 71 

2707 126 

% de colônias 

Dissômicas 

4,122 

4,736 

4,447 
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Tabela 2 Obtenção espontinea de dissômicos em meio completo 

NQ de colônias % de colônias 
Semeadura 

HaplÕides Dissômicas Total dissômicas 

l 1279 55 1334 4,123 

2 6272 218 6490 3,359 

3 5358 234 5592 4,184 

4 7932 397 8329 4,766 

5 5756 290 .6046 4,782 

6 l 71 7 76 1793 4;238 

7 4115 168 4283 3,922 

8 3778 194 . 3972 4,884 

9 4921 177 5098 3,472 

10 2244 76 2320 3,276 

TOTAL 43372 1885 45257 4,165 
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Figura 3 - Linhagem dissômica ( dl) 
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Tabela 3 = Efeito da temperatura na não-disjunção mitõtica 

na germinação do conidio. 

NQ de colônias a 28QC NQ de colônias a 37QC 

Semeadura Haplõides Dissômicas HaplÕides Dissômicas 

l 569 20 710 35 

2 3730 120 2542 98 

3 311 5 109 2243 125 

4 4315 213 3617 184 

5 3011 153 2745 l 37

6 643 30 1074 46

7 1413 68 2702 100 

8 1054 82 2724 112 

9 1768 36 3153 l 41

10 1267 38 977 38

TOTAL 20885 869 22487 1016 
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Tabela 4 = Efeito da temperatura na não-disjunção mitõtica na 

formação do conidio. 

Origem dos Semeaduras 

conídios (QC) Colônias 1 2 

HAPLOIDES 643 1413 

28QC DISSÕMICAS 30 68 

HAPLÕIDES 1074 2702 
37QC 

DISSÕMICAS 46 100 

a 37QC 

3 

1894 

68 

2682 

34 

4 

· 403

9 

1687 

121 

Total 

4352 

1 75 

8145 

301 
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Tabela 5 - Efeito do pH na não-disjunção mitõtica 

pH 

5,0 

6,0 

6,5 

7,0 

8,0 

Colônias l 

Haplõides 310 

Dissômicas l 2

HaplÕides 223 

Dissômicas 8 

Haplõides 262 

Dissômicas 11 

HaplÕides 306 

Dissômicas 10 

HaplÕides 178 

Dissõmicas l 4

2 

1435 

47 

1245 

41 

1163 

49 

1064 

40 

1356 

41 

Semeadura 

3 

1247 

43 

1126 

53 

838 

51 

l 223

37

924 

50 

4 

946 

28 

593 

28 

1040 

26 

637 

58 

899 

28 

Total 

5 

765 4703 

53 183 

764 3963 

56 186 

1365 4668 

59 196 

1 5 3245 

o 145

866 4223 

26 l 59
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Tabela 6 - Efeito da idade do conídio na não-disjunção mitõtica 

Semeadura 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

TOTAL 

NQ de colônias originadas 

de conídios do bordo 

HaplÕides Dissômicas 

87 l 7

2692 93 

2377 82 

, 3329 84 

2395 104 

431 9 

17!4 ·!Ôl

2503 104 

594 22 

956 l 6

17088 592 

NQ de colônias originadas 

de conídios do centro 

HaplÕides Dissômicas 

1192 38 

3580 1 25 

2981 152 

4603 313 

3361 186 

1286 67 

2191 107 

127$ 90 

4327 155 

1288 60 

26284 1293 



Tabela 7 

Semeadura 

1 

2 

TOTAL 

. 5 7. 

Frequência de perda do cromossomo adicional. 

nQ de Colônias 

HaplÕides Dissômicas 

20 

11 

31 

1702 

1176 

2878 

% de colônias 

HaplÕides 

1 , 175 

0
9
935 

1 , 07 7 
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Tabela 8 - Anilise meiõtica do cruzamento MSE X Diss5mico�

Segregantes NQ de Colônias 

Hap1Õides 9 gal
+

35 

Hap1Õides 9 gal 29 

Dissômicos 9 gal 
+

55 

Di ssômi cos 9 gal 2 

TOTAL l 21
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Figura 4 - ConÍdios da linhagem V8, corados segundo a técnica HCl-Giemsa 

( aum. lOOxlOxl,25 ). 

Figura 5 - ConÍdios da linhagem dissÔmica (dl), corados segundo a técnica 

HCl-Giemsa ( aum. lOOxlOxl,25 ). 



·Tabela 9

Linhagens 

MSE 

V8 

dl 

.60. 

Valores médios ( em miérômetros ) obtidos de 100 

medições dos diâmetros de conídios e de seus 

cleos e sua c�mparação pelo teste de Tukey (*) 

Diâmetro médio 

Célula 

2�9480 a 

Núcleo 

1�3477 e 

nu

*- valores seguidos da mesma letra nao diferem ao nfvel de 5% 
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Tabela 10 - Anãlise de variãncia das medias dos diâmetros

dos núcleos dos confdios. 

F. V.

Linhagens 

Resíduo 

TOTAL 

G.L.

2 

297 

299 

SQ 

8 9 5449 

8 9 6771 

17,2208 

QM S F 

2 5)0669 146�3150 

0 9 1708 



Tabela 11 

F.V.

Linhagens 

Residuo 

TOTAL 

.62. 

Anâlise de variância das medias dos diâmetros dos 

conídios das 3 linhagens utilizadas. 

G.L.

2 

297 

299 

SQ 

46 � 7006 

28,1704 

QM S F 



Tabela 12 

Linhagens 

MSE 

V8 

dl 

.63. 

Volumes modais ( em micrômetros ) dos núcleos e 

das células das diferentes linhagens. 

Célula 

26,2625 

26,4081 

Diâmetro 

Núcleo 

0,8444 

l , O 80 l
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Tabela 13 - Variabilidade do diâmetro nuclear nas diversas 

linhagens. 

Amplitudes totais 

dos Diâmetros (µm) 

0,541-0,690 

0,691-0,840 

0,841-0,990 

0,991-1, 140 

l,14l-l
g 290 

l ,291-1 ,440

1 ,441-1 ,590 

1,591-1,740 

MSE 

1 

.1 6 

60 

23 

NQ de colônias 

V8 DISSÕMICA 

l 

10 

29 8 

38 33 

1 5 30 

5 19 

2 10 
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6 - Histogramas e polígonos de frequências representativos das frequê� 

cias dos diâmetros dos núcleos das três linhagens. 



Figura 7 - Núcleos em hifas ascogenas, corados segundo a técnica HCl

Giemsa ( aum. lO0xlOxl,25 ). 

Figura 8 - Cromossomos em hifa ascogena, corados segundo a técnica HCl

Giemsa ( aum. lO0xlOxl,25 ). 

.66. 
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5. DISCUSSÃO

5.1. Obtenção de dissômicos com desoxicolato de sõdio 

Os resultados obtidos nos experimentos iniciais 

( Tabela 1), nos quais foram utilizados meios completos com e 

sem desoxicolato de sódio, mostraram não haver diferenças si� 

nificativas nas frequências obtidas nos dois meios de cultura , 

(X = 0,627, n.s. ). 

PIZZIRANI & AZEVEDO ( 1975) e PIZZIRANI ( 1977), 

utilizando desoxicolato de sódio em proporção de 0,08% 

raro a frequência de aneuplóides· em linhag�ns haplóides 

estima 

nor 

mais e duplicadas de A. nidulanh. Segundo aqueles autor�s, o d� 

soxicolato de sódio diminui o tamanho das colônias, facilitando 

deste modo a visualização das colônias aneuplóides. 

O fato de a linhagem V8, por nós utilizada, apr� 

sentar crescimento lento, eliminou a dificuldade de visualiza 

ção dos aneuplóides pelo crescimento vigoroso de colônias ha 

plóides, o que explica os resultados obtidos. 
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5. 2. Frequência e estabilidade dos dissômicos. 

Os dados da Tabela 2, obtidos por amostragem de 

conídios em meio completo, indicam que dissômicos podem ser 

obtidos facilmente da linhagem V8, uma linhagem deteriorada. As 

frequências foram altas em relação às obtidas por outros pe� 

quisadores, e todos os dissômicos foram de um só tipo, isto é , 

para o grupo de ligação III. 

Em relação à estabilidade dos dissômicos ( Tabe 

la 7), os resultados indicaram uma frequência muito pequena de 

perda do cromossomo aneuplóide. Apenas 1,077% dos conídios prQ 

venientes de colônias dissômicas deram origem a colônias hapló� 

des. 

Neste aspecto, POLLARD et alii ( 1968 

ram que a frequência de aneuplóides, em especial de 

verifica 

dissômi 

cos, é relativamente alta em cruzamentos de linhagens com aber 

rações cromossômicas, sendo extremamente baixa quando as linha 

gens cruzadas não apresentam essas aberrações. 

Experimentos posteriores mostraram, no entanto , 

que linhagens haplóides com aberrações cromossômicas apresent� 

ram frequências maiores de aneuplóides originados por nao- dis 

junção mitótica do que as linhagens haplóides normais. 

DANTAS D 9 ARCE ( 1972 ) comparou a frequência de 

aneuplóides em linhagens haplóides normais e com duplicação 
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cromossômica. Os resultados obtidos mostraram a ocorrência de 

aneuplóides somente nas linhagens com aberrações cromossômicas , 

com frequência de 0,205%. 

UPSHALL ( 1974) enfocou novamente o problema, mo� 

trando que translocações heterozigotas aumentaram a frequência 

de não-disjunção mitótica e meiótica, produzindo dissômicos em 

frequência aproximada de 0,02%. 

PIZZIRANI & AZEVEDO ( 1975) e PIZZIRANI ( 1977 

estimaram a frequência de aneuplóides em 0,12% para as colônias 

originadas de linhagem haplóide normal e em 0,44% para as erigi 

nadas de linhagem haplóide duplicada. 

AZEVEDO & ROPER ( 1970 anaiisaram uma série de 

variantes deterioradas obtidas de linhagem duplicada de A. nidu 

lan-0. A variante V8, com uma mutação ( v8) no grupo de lig� 

~ 

çao lV, caracterizou-se por apresentar boa estabilidade e prod� 

zir alta frequência de dissômicos para o grupo de ligação III 

Foi proposto por aqueles autores que a deterioração e o aumento 

da instabilidade resulta de duplicação em tandem em qualquer dos 

segmentos duplicados do cromossomo e que sua transposição 

regiões não duplicadas reduz a instabilidade. 

para 

PARRY & COX ( 1970) observaram que em Saccha�ornt 

ce-0 ce�evi-0iae alguns cromossomos ( V, VIII u IX u XII e XIII 

bem como o que transporta o gene tyr 4, são mais tolerados na 

condição dissômica. 

HAMERTON ( 1971), em capítulo sobre a genética 
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da não-disjunção, mostra que o controle genético desempenha um 

papel importante neste fenômeno, com vários casos interessantes 

· descritos no_gênero V�a�aphila. Em centeio, MUNTZING ( 1946, in:

HAMERTON, 1971) concluiu que a heterocromatina do satélite, em

bora não envolvida mecanicamente no processo de não-disjunção, é

capaz de influir em outras partes do mesmo cromossomo. De manei

ra similar, a heterocromatina do satélite é capaz de controlar a

não-disjunção polarizada do cromossomo � em Seia�a. Outro fato 

interessante é que, no homem, os cromossomos 12 e 13, que mais 

ocorrem corno trissôrnicos, também possuem satélites e braços he 

terocrornáticos curtos. 

Em A. nidulan� o cromossomo 2 é tão grande quanto 

o l ( o maior) e apresenta satélite ( ELLIOT, 1960). DANTAS 

D 1 ARCE ( 1972), em estudos de sobrevivência de dissômicos à 

luz ultra-violeta, concluiu que o grupo de ligação III é relati 

vamente grande, sendo menor apenas que os grupos I, VIII e II 

Entretanto, PIZZIRANI ( 1977) afirmou que métodos que envolvam 

a sobrevivência a agentes físicos e químicos não são tão precl 

sos para a determinação do tamanho dos cromossomos em A.nidulan�. 

Aquela autora utilizou a comparação de tamanhos de conídios e de 

seus núcleos de linhagens haplóides e dissômicas, concluindo que 

o grupo de ligação III é maior que o grupo IV e que o VI.

Os fatos expostos não impedem uma possível correl� 

çao entre o cromossomo 2 e o grupo de ligação III, o que, 

urna vez, ressalta a necessidade de estudos citológicos de 

mais 

nú 



º71. 

cleos e cromossomos de dissômicosº 

Assim, concluiu-se que o tipo de aberração cromo� 

sômica da linhagem de origem desempenha papel signficativo na 

frequência de aneuplóidesº No entanto, como a totalidade dos 

dissômicos foi para o grupo de ligação III, bem como sua esta 

bilidade, levou este autor a admitir que as características g� 

néticas inerentes à linhagem, possivelmente o gene v8,mesmo lo 

calizando-se no grupo de ligação IV, seriam causas adicionais 

para o aumento da frequência de não disjunção mitóticaº 

Em vista disso, este autor sugere que novas pe� 

quisas sejam conduzidas, procurando verificar se a transferência 

do gene v8 para outra linhagem implicaria, consequentemente, em 

aume·nto da frequência de não-disjunção mitótica na linhagem re 

ceptorao 

5.3. Possíveis fatores modificadores da frequência de 

dissômicosº 

5.3º l. Temperatura 

O efeito da temperatura na frequência de dissômi 

cos foi estudado sob dois aspectos : na formação e na germin� 

çao dos conídios. 

Os dados apresentados na Tabela 3, referentes ao 
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possível efeito da temperatura alterando a frequência de nao -

disjunção mitótica na germinação do conídio v mostram variações 

relativamente grandes em algumas semeaduras. As análises indi 
2 

viduais das semeaduras 3, 8 e 9 indicaram valores de x alta 

mente significativos para iguais proporções esperadas de dis 

sômicos. ( 12,26, 18,64 e 18,16, respectivamente). Porém, as 

frequências de dissômicos foram maiores ora a 289C, ora a 379C. 

As frequências totais, por outro lado u não diferiram entre si. 

A Tabela 4 mostra os resultados obtidos em 4 se 

meaduras, procurando verificar algum efeito da temperatura mo 

dificando a taxa de não-disjunção mitótica na formação do co 

nídio. Este efeito foi estimado através da frequência de dis 

sômicos, obtida pela semeadura de conídios desenvolvidos a 

289C e a 379C. A análise estatística apresentou x = 0,75,valor 

considerado não significativo para proporções iguais de dissô 

nicos esperadas de conídios formados nas duas temperaturas. E� 

tretanto, como nos dados da Tabela 3, houve uma certa variação 

nos resultados das semeaduras, repetindo-se o mesmo comporta 

mento g em algumas semeaduras as frequências de dissômicos fo 

raro significativamente maiores a 379C, em outras, a 289C. 

Embora não se tenha constatado qualquer efeito da 

temperatura na frequência de dissômicos, as variações observa 

das nas diversas repetições e o valor relativamente alto do 
2 

x obtido dos dados da Tabela 3 nao permitem descartar compl� 

tamente a hipótese da possibilidade de um efeito da temperat� 
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ra na não-disjunção mitótica. Deve-se também considerar que 

SUBRAMANIAN & RANGANATHAN ( 1947, in: ESSER& KUENEN 1967) des 

creveram um caso de indução de tetrassômico em Saeeha�omyce-0 ee 

�evi-0iae, utilizando choque de frio, embora neste caso todos os 

cromossomos tenham sido afetados. Assim, seria necessário, no 

futuro, testar amplitudes maiores de temperatura, como, por e 

xemplo, 259C e 429C. 

5.3.2. pH do meio de cultura 

A revisão de literatura mostrou que vários age� 

tes, físicos e químicos atuam das mais diferentes formas em 

A. nidulan-0. O PFA ( para-fluorofenilalanina) atua na distri 

buição dos cromossomos, possivelmente causando haploidização por 

perdas sucessivas de cromossomos ( LHOAS, 1961 ; McCULLY & FOR 

BES, 1965). Outros agentes, como o NG ( N-metil=N'- .nitrosogua 

nidina) e o FUDR ( 5=fluorodes.oxiuridina), aumentam a taxa de 

permuta mitótica ( SHANFIELD & KAFER, 1971), efeito também pr2 

duzido pela luz ultra-violeta { CHANG & TUVENSON, 1967). O beg 

late, por sua vez, induz instabilidade em diplóides, com efei 

to similar ao do PFA { HASTIE, 1970). Em relação ao pH do meio 

de cultura não se encontrou, contudo, nenhuma referência. 

Usualmente acerta-se o pH do meio de cultura ao 

redor de 6,5 ( PONTECORVO et alii, 1953 ) . A experiência mos 

tra, entretanto, que A. nidulan-0 suporta grandes variações de 
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pH, aproximadamente de 4,5 a 8,0. 

Os resultados da Tabela 5 mostraram frequências 

poucos maiores de dissômicos nos níveis de pH 6,0, 6,5 e 7,0 e 

menores nos níveis 5,0 e 8,0. A análise, no entanto, forneceu 

o valor de X= 5,59, não significativo GL=4), indicando nao 

haver diferenças estatísticas entre as frequências de 

cos obtidas nos diversos níveis de pH. 

5.3.3. Idade do conídio 

dissômi 

Os dados apresentados na Tabela 6 referem-se a 10 

repetições onde foram contadas as colônias haplóides e dissômi 

cas provenientes de conÍdios da região do bordo e da região cen 

tral de colônias V8, incubadas a 379C. Do total de colônias ob 

tidas de conídios da região do bordo, 3,348% foram dissômicas 

Dos conídios da região central obteve-se uma frequência de 

4,688%. Estas frequências são estatisticamente diferentes 

( x =48,48) mostrando que a frequência de dissômicos é afeta 

da pela idade do conídio conídios mais velhos apresentam maior 

frequência de dissôrnicos que os mais jovens. 

Neste aspecto, COX & BEVAN ( 1962 sugeriram a

possibilidade de a idade da colônia influenciar no 

to de aneuplóides em Sacchanomyce-0 ce�evL-0iae. Em 

aparecime� 

organismos 
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superiores, mais especificamente no homem, a aneuploidia tem si 

do bem estudada, embora não se tenha encontrado nenhuma refe 

rência ao mecanismo da não-disjunção, em si. HAMERTON ( 1971 

fez uma ampla revisão do assunto, mostrando o efeito da idade 

na frequência de trissômicos, nos casos de mongolismo ( síndro 

me de Down) e em culturas de linfócitos de mulheres com mais 

de 55 anos de idade. O autor sugeriu a possibilidade de a ida 

de causar redução generali�ada na eficiência mitótica, afetan 

do, assim, a distribuição dos cromossomos. 

A comparação das frequências de dissômicos a PªE 

tir- de conídios das duas regiões, com uma diferença de idade 

de, aproximadamente, 8 dias, mostrou que os conídios mais ve 

lhos produziram maior frequência de dissômicos em 7 das 10 re 

petições efetuadas. Assim, os experimentos futuros, que venham 

a envolver frequências de não-disjunção, deverão levar em con 

sideração o aspecto da idade da colônia, bem como manter certa 

uniformidade em relação à região de coleta de conídios. 

5 . 4 . Diâmetros dos conidios e de seus núcleos. 

5.4.1. Material e mêtodos utilizados 

Em relação aos núcleos vegetativos de A. nldulan-0 

a revisão de literatura mostrou que estes podem apresentar 

uma grande variação de forma, difícil de ser interpretada 
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( WEIJER & WEISBERG, 1966). Assim, procurou-se escolher o 

terial que permitisse medidas mais precisas para o cálculo 

volume nuclear. A escolha dos conídios foi devida ao fato 

os mesmos apresentarem núcleos esféricos ( WEIJER & WEISBERG 

1966) e de estarem em estado interfásico ( HEAGY & ROPER 

1952 ), não apresentando, portanto, as variações de forma 

viriam dificultar as medidas ( PAES DE BARROS, 1977). 

De acordo com o ciclo vegetativo de A. nidulan�

( PONTECORVO et alii, 1953 descrito no item 2.1.1., as 

ma 

do 

de 

que 

ca 

deias lineares de conídios, que se formam a partir dos esterí� 

mas secundários, apresentam os conídios mais velhos nas extre 

midades das mesmas e os mais jovens, nas suas bases. Assim, os 

conídios de uma cadeia representam várias fases. de um processo 

de diferenciação, fato este que foi considerado na coleta dos 

mesmos para a análise citológica. 

A técnica utilizada, descrita no item 3.2.5.1. 

sugerida por PAES DE BARROS ( 1977), permite a coleta de co 

nídios que estão numa mesma fase de crescimento, evitando as 

grandes variações apresentadas por urna população em crescimen 

to, por serem analisadas fases diferentes desse 

( SCHREIBER, 1946, 1950, 1951). 

crescimento 

Revendo a literatura, este autor verificou que va 

rias técnicas têm sido empregadas para a coloração de núcleos 

e cromossomos de fungos, como a da orceína acética, a do car 

mim acético, a da hematoxilina, a do HCl-Giemsa, a de Feulgen 
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e outras, com os mais variados resultados. Assim, entre as téc 

nicas mais utilizadas, procurou-se testar a que mais se adapt� 

va ao material utilizado, pois, em 1945, McCLINTOCK já afirma 

va que o processo de coloração pode apresentar bons resultados 

em função do material utilizado. 

Para a coloração dos núcleos dos conídios as téc 

nicas utilizando a orceina e o carmim não forneceram resultados 

satisfatórios, talvez devido a procedência dos corantes, o mes 

mo ocorrendo com a técnica de Feulgen. 

A técnica HCl-Giemsa foi a que apresentou os me 

lhores resultados. Contudo, foram necessárias algumas modifica 

ções na técnica utilizada por PAES DE BARROS ( 1977), para 

adaptá-la à natureza da linhagem por nós utilizada. As modifi 

cações implicaram na diminuição da concentração do corante, bem 

como do tempo de coloração, como descrito no item 3.2.5.1 . 

objeções apresentadas por ROBINOW & CATEN ( 1969) quanto 

uso desta técnica nao se aplicam a este caso, uma vez que 

intensa coloração dada pelo Giemsa acentua os contornos dos 

cleos, facilitando o traçado de seus diâmetros. 

• As 

ao 

a

nu 

Para as medições dos diâmetros dos conídios e de 

seus núcleos, optou-se pela utilização da câmara clara, como 

descrito no item 3.2.5.2., pelo fato de que a obtenção direta 

de medidas·ao microscópio, através do uso de ocular micrométri 

ca é difíctl e lenta, pois as pequenas oscilações causadas pelo 

manuseio do microscópio dificultam o ajuste dos traços da es 
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cala com os limites dos núcleos e dos conídios. O método ntili 

zando a ampliação de fotografias, além do alto custo e da ne 

cessidade de técnica perfeita para as ampliações, a fim de nao 

introduzir erros, em geral, atenua os limites das figuras u em 

especial dos núcleos, exigindo várias medidas do mesmo material 

para a obtenção de um resultado razoável. 

Os resultados obtidos, especialmente em relação 

aos núcleos, quando comparados com os obtidos por PAES DE BAR 

ROS , 1977 ) v indicam boa precisão do método ( Tabela 15). 

5.4.2. Comparação dos diâmetros celulares e nucleares 

das linhagens estudadas. 

Na Tabela 9 encontram-se os resultados das medi 

das dos diâmetros dos conídios e de seus núcleos nas linhagens 

haplóides ( MSE), deteriorada V8) e dissômica. Pode-se ob 

servar que, tanto em relação aos núcleos quanto aos conídios , 

a linhagem dissômica apresenta diâmetros maiores ·que a deteria 

rada ( V8) e esta, por sua vez, apresenta-os maiores que a 

haplóide. 

Duplicações em tandem no segmento duplicado se 

riam responsáveis pela deterioração ( NGA & ROPER, 1968). A 

linhagem V8 é derivada de linhagem duplicada, apresentando maior 

estabilidade, provavelmente devido a transposições de partes 
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duplicadas para regiões nao duplicadas ( AZEVEDO & ROPER,1970). 

Esperava-se, pois, que a linhagem V8 apresentasse diâmetros ce 

lulares e nucleares maiores que os da linhagem haplóide e me 

nores que os da dissômica dela originada, que, além das 

caçoes, apresenta um cromossomo adicional. 

dupl!_ 

cias 

A análise dos histogramas e polígonos de frequê� 

Figura 6 ) mostra que a linhagem V8 apresenta maior va 

riabilidade de diâmetro nuclear que as outras duas. Esse 

era esperado, pois apesar de maior estabilidade apresentada 

relação a outras linhagens deteriorados ( AZEVEDO & ROPER 

fato 

em 

1970 ), a linhagem V8 apresenta certa instabilidade que 

produzida por perda, em tamanhos variáveis, do segmento 

cado ( NGA & ROPER, 1968 ). PONTECORVO & KAFER ( 1958) 

seria 

dupl_! 

veri 

ficaram que conídios da região central de colônias dissômicas 

apresentaram va,riação de tamanho, desde o da haplóide até ao 

da diplóide. Em relação ao diâmetro nuclear, os dados da Tabe 

la 13 mostram que a linhagem dissômica apresentou pequena va 

riação deste caráter, provavelmente devido à estabilidade a 

presentada pela linhagem ( vide dados da Tabela 7) e pela téc 

nica de coleta que, além das vantagens já discutidas, se limi 

tou ao centro dissômico da colônia. Além disso, a linhagem dis 

sômica apresenta, com frequência, conídios binucleados e mes 

mo trinucleados, cujos diâmetros celulares maiores se consti 

tuem em fonte de variação quando se analise este caráter. 



• 80.

5.4.2.l. O volume modal 

Como foi observado no item 5.3.1, os conídios das 

cadeias lineares, que se formam a partir dos esterígrnas secun 

dários, representam fases diversas de um processo de diferencia 

ção. Como o volume nuclear foi estimado através das medidas 

destes conídios, seria razoável esperar que as curvas e os 

histogramas apresentados na Figura 6 indicassem as variações .de 

uma população em crescimento, não sendo, portanto, normais. Em 

tretanto, tal fato não ocorreu, parecendo indicar que os coní 

dios analisados se encontravam em fases semelhantes de desen 

volvimento, o que provavelmente foi determinado pelo método de 

coleta dos conídios descrita no item 3.2.5.1. Se as populações 

estão em crescimento ativo e se se pretende examiná-las numa 

mesma fase do período interfásico, torna-se necessário cornp� 

rar seus volumes modais, pois assim as diferenças volumétricas 

observadas serão resultantes apenas das variações quantitativas 

do genoma ( SCHEREIBER, 1946, 1950, 1951). 
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Tabela 14 Relação entre os volumes modais das tris linha 

gens. 

Linhagens 

MSE 

V8 

dl 

% em relação MSE 

a linhagem : V8 

Acréscimo no 

0,4089 

0,4089 + 

0,4089 + 

volume em relação 

MSE 

0,4355 

0,4355 + 

106,50 

a linhagem 

V8 

0,2357 

57,64 

2 7, 91 

A análise dos dados da Tabela 14 mostra que a li 

nhagem V8 apresenta um acréscimo de pouco mais de 100% no volu 

me do núcleo em relação à linhagem haplóide ( MSE). Como a 

linhagem V8 é derivada da linhagem A (duplicada), este au 

menta de volume poderia ser devido à duplicação do grupo de 

ligação I, translocada para o grupo de ligação II. PAES DE BAR 

ROS ( 1977) analisou a linhagem duplicada A, encontrando cer 

ca de 40% de acréscimo no volume nuclear, e� relação à linha 

gem haplóide. O valor encontrado aqui para a linhagem V8 foi 
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bastante elevado para ser atribuído somente à duplicação cro 

mossômica, mesmo considerando que o grupo de li�ação I possa 

ser o maior deles ( DANTAS D'ARCE, 1972). Assim, outros fato 

res devem influir no volume nuclear desta linhq,gem. Quando com 

parado com o volume modal do núcleo da linhagem A ( PAES DE BAR 

ROS, 1977), o volume do núcleo da linhagem V8 é cerca de 28% 

maior. Este aumento provavelmente se deve à natureza deteriorÊ 

da da linhagem V8, que apresentaria duplicações em tandem em 

qualquer dos segmentos translocados do cromossomo ( AZEVEDO &

ROPER, 1970 ). Além disso, o gene v8 localizado no grupo de 

ligação IV, poderia causar um aumento de outros componentes ma 

cromoleculares no núcleo. Deve ser também considerado que a 

linhagem A é relativamente instável, perdendo, com frequência , 

partes do segmento cromossômico duplicado. Pode, dessa maneira, 

originar conídios haplóides, que, analisados citologicamente , 

concorreriam para diminuir o volume médio calculado. A linhagem 

V8, por outro lado, por apresentar boa estabilidade e alta fre 

quência de não�disjunção mitótica para o grupo de ligação III , 

teria conídios dissômicos que, na análise citológica, 

riam o volume médio. 

aumenta 

A linhagem dissômica, por sua vez, apresenta um 

acréscimo de cerca de 27% em relação à linhagem V8, que 

ria ser determinado pelo cromossomo adiconal. Segundo 

( 1960 ), há uma grande variação de tamanho entre os 

mos de A. nidulan� ( item 2.2). Isto permitiria que os 

pOd.§: 

ELLIOT 

cromosso 

cromos 
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somos maiores produzissem, quando em duplicata como nos dissô 

micos, um aumento considerável no volume nuclear. O grupo de 

ligação III é razoavelmente grande ( DANTAS D'ARCE, 1972; PIZ 

ZIRANI, 1977) ( vide item 5.2 ) e poderia explicar este au 

mento no volume nuclear, o que sugere, mais uma vez, uma cor 

relação entre o cromossomo 2 e o grupo de ligação III. Outros 

determinantes parciais do volume nuclear seriam os iniciadores 

da d�plicação nuclear e as unidades de replicação ( ROSEMBERGER 

& KESSEL, 1967; KESSEL & ROSEMBERGER,1968). De acordo com su 

gestão apresentada por ROPER ( não publicada), tendo um nú 

cleo haplóide de A.nidulan-0 8 unidades de replicação, um nú 

cleo com um cromossomo a mais ou teria 8 unidades de replicação 

( neste caso o cromossomo adicional não duplicaria na divi 

são do núcleo) ou teria 16 unidades. Assim, um núcleo dissômi 

co apresentaria um volume bastante próximo do volume de um nu 

cleo diplóide. Este aspecto é bastante reforçado pela compar.?!_ 

ção do volume modal aqui obtido para a linhagem dissômica 

( 1,0801 µm3 com o valor obtido por PAES DE BARROS ( 1977) P.?!_

ra a linhagem diplóide ( 1,0513 µm3).

5.4.3. Coloração de hifas ascÕgenas 

Como foi ressaltado anteriormente, procurou-se te� 

tar, neste trabalho, as técnicas mais utilizadas para a colora 
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çao de núcleos e cromossomos em hifas ascógenas. 

As hifas foram obtidas de cleistotécios provenieg 

tes de cruzamentos MSE x Dissômico. Na preparação das lâminas 

para exame microscópico, o material foi previamente fixado à 

lamínula com.a utilização de albumina a 5%, desenvolvendo-se, a 

seguir, os processos descritos no item 3º5.2.1., referentes 

hifas ascógenasº Esta técnica revelou-se a melhor para o 

rial estudado, pois a técnica comumente utilizada, onde se 

as 

mate 

pr� 

cede o esmagamento dos cleistotécios hidrolizados diretamente em 

uma gota de corante 0 provoca a perda acentuada de material. 

Foram testados vários processos de coloração, em 

especial os de Feulgen, o da hematoxilina, o da orceína acéti 

ca e o da HCl-Giemsaº Os melhores resultados foram obtidos com 

as duas últimas técnicas, embora a coloração com a orceína acé 

tica não tenha fornecido bons constrastesº 

Para a obtenção de bons resultados com a técnica 

HCl-Giemsa, foram necessárias algumas adaptações no tempo de 

hidrólise, na diluição do corante e no tempo de coloração. Os 

resultados foram considerados bons em relação aos· núcleos. Quan 

to aos cromossomos, é válida a observação de que este método co 

ra intensamente os elementos cromatínicos, dificultando a ob 

servação da morfologia dos cromossomos. (ROBINOW & CATEN,1969). 

Nas figuras 7 e 8 podem ser observados os resultados da técni 

ca utilizadaº Figuras microscópicas melhores puderam ser ob 

servadas, permitindo contar até oito cromossomos,.ernbora sem 
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nenhum detalhe da morfologia dos mesmos. 

As técnicas testadas têm sido utilizadas com suces 

so em vários outros gêneros. Além disso, devem ser ressaltados, 

mais uma vez, os resultados obtidos por ELLIOT {. 1960) em 

A. nldulan�. Isso nos leva a concluir que o problema maior para

a coloração localiza-se na própria natureza da linhagem utili 

zada. Esta não se revelou favorável aos estudos citológicos, p� 

lo menos diante das técnicas até agora disponíveis para estu 

dos em microscopia ótica. Esses fatos, associados ao tamanho bas 

tante reduzido dos cromossomos, sugerem, mais uma vez, a neces 

sidade de novos estudos, à luz da microscopia eletrônica. 

5.5. Anãlise genetica 

Os resultados da Tabela 8 mostram uma segregaçao 

+ + 
de 55 colônias dissôrnicas, gal para 35 haplóides, gal para 29 

- 2 

haplóides, gal , com x =l 9
28 9 nao significativo, indicando que 

os resultados estão de acordo com a segregação esperada de 3: 

1:1, partindo=se da hipótese de que o cromossomo aneuplóide é 

transferido na meiose. 

Entretanto, a Tabela 8 mostra também a presença de 

2 segregantes dissômicos gal 
-

nao esperados deste cruzamento . 

De acordo com o exposto no item 3.2.4., os ascósporos foram se 

meados em placas de Petri contendo meio completo. Após a iden 
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tificação das colônias haplóides e d,issômicas, todas foram trans 

feridas para meio de galactose, para a análise da marca genét� 

ca em questão. Duas colônias registradas como dissômicas nao 

cresceram neste meio seletivo, mostrando tratar-se, pois de co 

lônias dissômicas gal-. A ocorrência destas colônias pode ser 

explicadas principalmente por dois processos : recombinação e 

perda do cromossomo adicional por um dissômico de constituição 

gal+ gal-, resultando um haplóide gal 

TABELA 15 - Diâmetros dos conidios e de seus núcleos obtidos 

atravis de fotografias { PAES DE BARROS, 1977) e 

através de câmara clara. 

Fotografia Câmara clara 

Linhagens Célula Nücleo Célula NÜcleo 

HaplÕide 2 9 7031 0,9562 2,9480 0,9373 

Duplicada 2,9531 1 ,0718 

Deteriorada 2 » 9687 l , 084 3

V8{ deteriorada) 3,5117 l » 1823

Dissômica 3,8748 l ,3477
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6. RESUMO E CONCLUSÕES

o presente trabalho foi desenvolvido com a finali

dade de se analisar genética e citologicamente a linhagem de 

teriorada V8 de A-0pe�gillu-0 nidulan-0 ( Eidam Winter e os dis 

sômicos por ela produzidos por não-disjunção mitótica. 

As estimativas das frequências de aneuplóides fo 

raro feitas através de semeaduras de conídios da linhagem V8 em 

meios completos com e sem desoxicolato de sódio. Paralelamente, 

foram estudados os possíveis agentes modificadores da frequê� 

eia de aneuplóides temperatura u pH e idade do conídio. 

Estudos citológicos foram conduzidos para comparar 

os tamanhos dos núcleos e das células de conídios das linhagens 

V8, dissômica e MSE, e analisar hifas ascógenas 

de cruzamentos MSE x dissômico. 

provenientes 

Os resultados obtidos permitiram chegar às segui� 

tes conclusões � 

1. Em vi�tude da baixa taxa de e�e-0eimento da 
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de. -0Õdio paJta me.lhoJt viJ.iualização do-0 ane.uplÕide.-0. 

2. O .tipo de. abe.1t1ta.ç.ão e1tomo-0-0Ômiea. e. a. c.on-0.ti 

".tuiçã.o ge.né..tiea. da linha.ge.m -0ã.o óa.toJte.-0 que. ..i.nóluiJtam na 6tt! 

quineia de. ane.uplÕide.-0. O .tipo de. di-0-0Ômieo obtido e. J.iua alta 

e.J.i.tabilidade. 1te.601tç.am a po-0-0ibLt..i.da.de. do ge.ne. _!:'.! a.umenta.Jt a 

taxa. de. não-diJ.ijunção mitõ.tiea. 

3. Ve.n.tJto do-0 limite.-0 u.tilizado-0 nao houve. e.óe.{

to-0 da te.mpe.JtatuJta ou do pH na. óne.qu�nc.ia de. ane.uplÕide.-0. A

idade. �o conZdio ..i.nóluiu na nã.o-d..i.J.ijunção mitõ.tica : conXdioJ.i 

mai-0 ue.lho-0 pltoduze.m maioJt 61te.quincia. de. ane.uplÕ..i.de.J.i que. oA 

mai-0 novo-0. 

Vi-0-0 ô mie.o 

x MSE mo-0.tJtou que. o c1tomo-0-0omo adicional é .t1tan-0óe.1tido duJtante. 

o pttoce.J.i-00 me.iõ.tico.

5. Citologicame.nte., a linhagem V8 ap1te.-0e.nta o 

dlâme.tJto mêdlo de. J.ie.u-0 núcle.0-0 maioJt que. o da linhage.m MSE e.. 

me.noJt que. o da linhagem di-0-0Ômica. 

6. A técnica c..i..tolÕg..i.ea c.om me.lhoJte.-0 1te.-0ul.tado-0

paJta a coloJtaç.ão de. núcle.0-0 de. conidio-0 e. de. hióa-0 a-0coge.na-0 

da-0 linhage.nJ.i e.J.i.tudada-0 óoi a HCl-Gie.mJ.ia. A diluição do co 

Jtan.te. e. o .te.mpo de. coloJtação e. hid1tÕli-0e. óoJtam adap.tado-0 pana 

e.ada linhagem. 
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7. SUMMARY AND CONCLUSIONS

The present study was carried out to analyse gen� 

tically and cytologically a deteriorated V8 strain of 

gillu� nidulan� ( Eidam) Winter, and the dissomics 

by mitotic non-disjunction. 

Estimates of the frequency of aneuploids 

produced 

were 

made by plating out conidia of the VB strain on complete medium 

with and without sodium deoxycholate. In parallel,studies were 

made of factors which might influence the frequency of 

ploids : temp�rature, pH and the age of the conidia. 

aneu 

Cytological studies were carried out to compare 

the sizes of the nuclei and cells of conidia of the V8, dis 

somic and MSE strains, and to analyse ascogenous hyphae pr�.

duced by MSE x dissomic cresses. 

From the results obtained, the following con 

clusions can be drawn 

1. beeau�e 06 the low g�awth �ate oá the. V8 
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JtJt.aln, lt wa-0 not ne.ee-0-0aJt.y to add -0odlum deoxyeholate ln 

onde.n ta dl-0tlngul.6h ane.uplaid-0. 

2. the type. oó ehJt.amo-0amal abe.nnatlon and the. 

ge.ne.tie eon-0tltutlon oó the. Jtfl.ain aJt.e. óaetofl.-0 whieh lnólue.nee. 

the. 6ne.que.ney oó ane.uploid-0. The. type. oó dl-0-0omie-0 obtaine.d, 

and theiJt. hlgh Jtability, -0ugge.-0t that the. � ge.ne 

the. nate aó mltotle nan-dl-0ju�etlon. 

3. wlthin. the llmit.6 teJted, te.mpe.Jt.atuJt.e

had na eóóe.et on ane.uploid óJt.e.queney, but age. oó eanldla 

have an eóóeet : ald eonldia pnoduee. a hlghe.n óne.queney 

ane.uplold-0 than younge.Jt. ane.J. 

a.nd pH 

dld 

oó 

4. genetle analy-0l-0 oó the. di-0-0omle x MSE efl.0-0-0

-0howed that the addltional ehnomo-0ome waJ not la-0t dunlng 

me.lo -0 i-0 • 

5. Cytologleally, the. V8 -0tnaln. -0how-0 a gJt.e.ateJt.

mean nucle.afl. dlamete.Jt. than the. MSE and a -0mallen one. that the. 

dl-0-0amlc JtJt.ain. 

6. the. eytalogleal teehnlque whleh 9ave be.J.it 

Jt.e.Jult-0 óoJt. -0talnlng the. nucle.l oó eonldia and a-0eage.nau-0 hi

phae oó the Jtudle.d -0tJt.aln-0 wa-0 HCl-Gle.m-0a. The. dllutlon oó 

the Atal� and the. tlme.-0 06 �talnlng and hydnoly-0l-0 we.Jt.e ad 

ju�te.d 6ofl. each �tf(_aln. 



.91. 

8. REFERtNCIAS BIBLIOGRÃFICAS

AIST, J.R. & Wilson, C.R., 1965. Observations on nuclear divi 

sion in vegetativa hyphae of Cenatoey-0ti-0 óagáceanum. Ankan 

hah Academy oó Seience Pnoeeeding-0, 19: 32-36. 

AIST, J.R. & Wilson, C.R., 1967. Nuclear behavior in the veg� 

tative hyphae of Ce�atocyhtih óagaeeanum.Amenican Jounnal oó 

Botany, 54: 99-104. 

ANDERSON, E.G., 1929. Studies on a case of high non

tion in Vno-0ophila melanoga�ten. Zeit�ch�iót óuen 

Ab-0tammung-0
9 

51: 391. 

disjunE 

1nduktive 

AZEVEDO, J.L. & ROPER, J.A., 1970. Mitotic non=conformity in 

Áhpengillu-0: sucessive and transposable genetic changes. Ge 

netieal Rehea�eh
p 

16: 79-93. 

BAINBRIDGE, B.W. &-ROPER, J.A., 1966. Observations on the effec 

ts of a chromosome duplication in A-0pengillu-0 nidulan-0. Joun 

nal oó Gene�al Mienobiology, 42: 417=424� 

BAKERSPIGEL, A., 1959. The structure of the nuclei in the ve 

getative mycelium of NeunoApona ena-0ha. Ameniean Jounnal oó 

Botany, 46: 180-190. 



.92. 

,BARACHO, I.R., VENCàVSKY, R. & AZEVEDO, J. L., 1970. Correlation 

between size and hibrid or selfed state of the cleistothecia 

in A-0pe.�gillu-0 nidulanJ.i. T�anJ.iae.tionJ.i 06 .the. B�i.tiJ.ih Myeol� 

gic.al Soc.ie..ty, 54: 109-116. 

BARRY, E.G., 1966. Cytological techniques for meiotic chromoso 

roes in Neu�o.6po�a. Ne.u�oJ.ipo�a New.6le..t.te.�, 10: 12-13. 

BARRY, E.G., 1969. The diffuse diplotene stage of meiotic pr� 

phase in Neu�a.6po4a. Ch�orno.6oma /P 26: 119-129. 

BEADLE, G.W., 1932. The relationships of crossing over to chro 

mosome association in Zea e.uc.hlae.na hybrids. Gene..tic..6, 17: 

491-501.

BECKETT, A. & WILSON, I. M., 1968. Ascus cytology of Podo-0po�a 

an.6e.�ina. JoU4nal 06 Gene.4al Mic.�obiology, �: 81-87. 

BEHMER, O.R., FREITAS NETO, A.G. & SCALABRINI, M.D.L., 1968. Co 

loração do núcleo da To�ulopJ.iiJ.i u.tili-0. Revi.6.ta do 1n.6.ti.tu.to 

de. Medicina T4op1c.al de. São Pau�o, 10 (6): 394-397. 

CHANG, L. & TUVESON, R.W., 1967. Ultraviolet-sensitive 

in Ne.u�o-0p-o�a c.4a..6.6a.. Gene..tlc.J.i IP 56: 801-810. 

mutants 

CLUTTERBUCK, A.J., 1969. Cell volume per nucleus in haploid and 

diploid strains of AJ.ipe.4gillu.-0 nldula..n-0. Jou�nal 06 

Mic.�oblalogy, 55: 291-299. 

Ge.ne.�al 

cox, B.S. & BEVAN, E.A., 1962. Aneuploidy in yeast. Ne.w Phy.tal� 

gi.6,.t, 61.: 342-355. 



. 93. 

DANTAS D'ARCE, M.M.C., 1972. Contribuição ao estudo de aberra 

ções cromossômicas numéricas em A.6pe1tgillu-0 nidulan-0. Disser 

tação apresentada à ESALQ/USP, para obtenção do título de 

mestre, 50 p., �iracicaba, SP. 

DOBZHANSKY, T., 1930. Tra·nslocations involving the third and 

fourth chromosomes of V1to-0ophila melanoga-0:te.Jt. Ge.nê.:tic.a 

15: 347-399. 

DOBZHANSKY, T., 1933. Studies on chromosomes conjugation II. 

The relation between crossing over and disjunction of chrorn� 

somes. Zei:t-0 c.hnió:t. óuen I nduk.:t.ive Ab-0:t.ammung.6, 64: 269-309. 

DUNCAN, L.G. & GALBRAITH, M.H., 1973. Improved procedures in 

fungal cytology utilizing Giemsa. S:tain Tec.hnology, 48: 107 

-110.

ELLIOT, e.e., 1960. The cytology of A-0pe1tgillu.6 n.Ldulan-0. Gene 

:tic.al Re-0e.a1tc.h, 1: 462-476. 

ESSER, K. , & KUENEN, R., 196 7. Gene:tie-0 a Ó ó ungi. Springer Ver 

lab, New York, 500 p. 

FULLER, M.s., 1976. Mitosis in fungi. In:t.enna:t.ional Revie.woóCy_ 

FURTADO, J.S., 1968. Basidial cytology of Exidia nuc.lea:ta. Mi 

c..alogia., 55 (1): 9-15. 

FURTADO, J�s., 1970. Ascal cytology of Sondania bne.vic..aliJ. M� 

c..ologia, 52 (3): 453-461. 



.94. 

GLASS, H.B., 1933. A study of dominant mosaic eye-colour mutan 

ts in Drosophila melanogaster. Jounna.l 06 Genetie-0,28:69-112. 

GLASS, H.B., 1935. A study of factors influencing chromosomal 

segregation in translocations of Vno-0ophila melanaga.iten. Re 

-0ea�eh Bulletin� 231: 1-28. 

HAMERTON, J.L., 1971. 

2V. 

Human cytogenetie-0. New York, Academic. 

HASTIE, A.e., 1970. Benlate-induced instability of A-0pengillu-0 

diploids. Na.tu�e, 226: 771. 

HEAGY, F.C. & ROPER, J.A., 1952. Deoxyribonucleic acid content 

of haploid and diploid A-0pengíllu-0 conidia. Na.tu�e, 170: 

713-714.

HUNG, C.Y. & WELLS, K., 1971. Light and electron microscopic 

studies of crozier development in Py�onema dame-0tieum. Jou� 

nal 06 Gene�al Mienobiology, _§__§_: 15-27. 

ISHITANI, G., UCHIDA, K. & IKEDA, Y., 1956. The relation of 

DNA content to cell size in A�pengillu-0. Expe�imental Cell 

Re-0ea.neh, _lQ: 737-740. 

KAFER, E., 1960. High frequency of spontaneous and induced SQ 

matic segregation in A-0pengillu� nidulan-0. Natu�e, 186: 619 

-620.

KAFER, E., 1961. The processes of spontaneous recombination in 

vegetative nuclei of A-0pe�giltu-0 nidulan-0. Genetic-0, !§_: 1581 

-1609.



.95. 

KAFER, E., 1965. Origins of translocations in A-0pell..gillu-0 ni 

dulan-0. Genetie-0
p 

52: 217-232. 

KAFER, E., 1973. Disomics from heterozygous crosses providing 

evidence for reciprocal translocations and for map position 

of centromers and meiotically unliked markers in A-0pell..glllu-0. 

Genetle-0, l!: 129-130 ( abst.) 

KAFER, E., 1975. Reciprocal translocations and translocations 

disomics of A-0pengillu-0 nldulan-0 and their use for 

mapping. Genetie-0, J..2.: 7-30. 

genetic 

KAFER, E. & UPSHALL, A., 1973. The phenotypes of the eight di 

somics and trisomics of A-0pe1C..gillu-0 nldulan-0. The Joull..nal 06 

Hell..edi.ty, 64 ( 1) : 35-38. 

KESSEL, M., & ROSEMBERGER, R.F., 1968. Regulation and timing 

of deoxyribonucleic acid synthesis in hyphae of A-0pell..giflu-0 

nldulan-0. Joull..nal oó Bae.tenlology, 95: 2275-2281. 

KNOX-DAVIES, P.S. & DICHSON, J.G., 1960. Cytology of Helmlntho-0 

poll..lum tull..eleum and its ascigerous stage, T1C..lehome.ta-0pahae1C..la 

.tuneiea. Amell..lean Jounnal oó Bo.tany, 47(5): 328-339. 

LHOAS, P., 1961. Mitotic haploidization by treatment of 

glllu-0 nlgell.. diploids with para-fluorophenylalanine. Na.tune, 

130: 744. 

LU, B.C., 1962. A new fixative and improved propionocarmine 

squash technique for staining fungus nuclei. Canadlan Joull..nai 

oó Bo.tany
D 

40: 843-847. 



.96. 

LU, B.C., 1967. The course of meiosis and centriole behaviour 

during the ascus development of the ascornycete Gela.-0ino-0pona. 

c.a.lo-0pona.. Chnomo-0oma., �: 210-226. 

LU, B.C., 1974. Meiosis in Cop�inu-0: VI. the control of the 

initiation of meiosis. Ca.na.dia.n Jounna.l oó Gene.tie-0 a.nd C.í 

.tology, 16: 155-164. 

LU, B.C . & RAJU, N.B., 1970. Meiosis in Copninu-0: II. chromoso 

me pairing and the lampbrush diplotene stage of meiotic pro 

phase. Chnomo-0oma., 29: 305-316. 

MAINWARING, H.R., 1971. Changes in chrornosome morphology du 

ring the rnitotic prophase in the ascus of the apomitic 

comycete, Podo-0po�a. a.nizonen-0i-0. Anc.hive-0 oó Mienobiology 

75: 296-303. 

as 

McCLINTOCK, B., 1945. Neu.�o-0po�a.. Iº Prelirninary observations 

of the chromosomes of Neuno-0pona c.�a.-01.>a.º Ameh.ic.a.n Jounna.l o,6 

B o .ta.yt y, 3 2 : 6 71-6 7 8 . 

McCULLY, K.S. & FORBES, E., 1965. The use of p-fluorophenylal� 

nine with "master strains" of Aspergillus nidulans for 

assigning genes to linkage groups. Gene.tic.al Re-0ea�c.h, 6: 

352-359.

McGINNIS, R.C., 1953. Cytological studies of chromosomes of 

rust fungi. r. the mitotic chrornosomes of Puc.c.inia. gna.mini-0. 

Cana.dia.n Jou�na.l oó Bota.ny, 31: 522-526. 



McINTOSH, D.L., 1954. A Feulgen-Carmine technic for 

fungus chromosomes. Staln Technology, 29i 29=31. 

staining 

McINTOSH, M.E., & PRITCHARD, R.H., 1963. The production and 

replica plating of micro-colonies of A-0pe4gillu-0 nidulan-0 . 

Genetical Re-0ea4ch, i: 320-322. 

NAMBOODIRI, A.N., & LOWRY, R.J., 1967. Vegetative nuclear di 

vision in Neu4ohpo�a. Ame�ican Jou4nal oó Botany
p 

54i 735 

=748. 

NGA, B.H. & ROPER, J.A., 1968. Quantitative intrachromosomal 

changes arising at mitosis in A-0pe4gillu-0 nidulan�.Genetich
p 

58i 193-209. 

OLIVE, L.S., 1950. A cytological study of ascus developrnent in 

Patella melaloma Alb. & Schw. ) Seaver. Ame�ican Jou�nal 

oó Botany, 37: 757-763. 

OLIVE, L.S., 1953. The structure and behavior of fungus nu 

clei. The Bo�anical Review
p 

19: 439-555. 

PAES DE BARROS, J., 1977. Análise citogenética de algumas li 

nhagens de A�pe�glllu-0 nidulan-0 ( Eidam) Wint�r.Dissertação 

apresentada à ESALQ/USP, para obtenção do título de mestre 1

8lp., Piracicaba, S.P. 

PARRY, E.M. & COX, B.S., 1970. The tolerance of aneuploid in 

yeast. Genetical Re-0ea4ch, 16: 333-340. 



.98. 

PIZZIRA.NI, A.A., 1977. Características, propriedades e estabi 

lização de dissômicos em A.6peJr.g..illu.6 n..idulan.6 ( Eidam Win 

ter. Dissertação apresentada à ESALQ/USP, para obtenção do 

título de mestre, lllp., Piracicaba, S.P. 

PIZZIRANI, A.A., & AZEVEDO, J.L., 1975. Obtenção de aneuplói 

des em A.6peJr.g..illu.6 nidulan.6 com desoxicolato de sódio. In: 

Relatônio e..ientl6ieo do Vepantamento de Genêtiea da ESALQ 

/USP, 148=149. 

POLLARD, D.R., KAFER, E. & JOHNSTON, M.T., 1968. Influence of 

chromosornal aberrations on meiotic and rnitotic nondisju� 

ction in A.6peng..illu.6 nidulan.6. Genetie.6, 60: 743-757. 

PONTECORVO, G., 1956. The parasexual cycle in fungi. Annual 

Review aá M..ienob..iology, 10� 393-400º 

PONTECORVO, G., & KAFER, E., 1958º Genetic analysis based on 

mitotic recombination. Advanee.6 ...ln Genetie.6, �g 71-104. 

PONTECORVO, G., ROPER, J.A., HEMMONS, L.M., McDONALD, K.D. &

BUFTON, A.W.J., 1953. The genetics of A.6peJr.gilluA nidulanA. 

Advanee.6 in Genetie.6, 5g 141-238. 

RAJU, N.B. ·& LU, B.C., 1970. Meiosis in Copninu.6. III. Timing 

of meiotic events in C. lagopu.6 ( sensu Buller). · Can.adian 

Jounnal 06 Botany, 48: 2183-2186. 

ROBINOW, C.F. & CATEN, e.E., 1969. Mitosis in A.6peJr.gillu.6 n..idu 

lan.6. JouJr.n.al aó Cell Seienee, 5g 403-431. 



.99. 

ROPER, J.A., 1952. Production of heterozygous diploids in fi 

lamentous fungi. Expenientla, 8: 14-15. 

ROSEMBERGER, R.F., & KESSEL, M., 1977. Synchrony of nuclear re 

plication in individual hyphae of AApe49itlu� nidulanA. Jou4 

nat oó Baeteniology, 94: 1464-1469. 

SCHREIBER, G., 1946. Estudos cariométricos dos poliplóides de 

Co66ea. Bnagantia, 6: 279-298. 

SCHREIBER, G., 1950. Some basic facts concerning the variabi 

lity of nuclear size. Anaih da Aeademia B4aAileina de Ciên· 

eiaA, _ll: 151-160. 

SCHREIBER, G., 1951. Pesquisas de citologia quantitativa,x0

Pesquisas cariométricas nos meristemas de Altamanda eathantl 

ea L. var. noblliA. AnaiA da Aeademla B4aAilel4a de Clin 

elah, 23: 394=414. 

SHANFIELD, B. & KAFER, E., 1971. Chemical induction of mitotic 

recombination in AApe4gilluh nldulanA. GenetieA,§1_; 209-219. 

SINGLETON, J.R., 1953. Chromosome morphology and the chromoso 

me cycle in the ascus of Neu4o�po4a e4aA�a. Am�4lean Jou4n�l 

oó Botany, 40: 124-144. 

SOMERS, e.E., WAGNER, R.P. & HSU, T.C., 1960. Mitosis in veg� 

tative nuclei of Neu4ohpona ena�Aa. Genetleh, 45: 801-810 

SPIEGEL, M.R., 1970. Estatística. 2� ed. Rio de Janeiro. Edito 

ra McGraw Hill do Brasil. 580 p. 



olOOo 

STURTEVANT, AoH., 1926. A crossover reducer in V4o�ophila me 

lanoga�te� due to inversion of a section of the third chromo 

some.Biologiche� Zent4alblatt , 46g 697-702º 

TIFFANY, L.H., 1956. The development of ascocarps of Endóconl 

d1opho4a óagaceanum. Phytopathology
p
46: 29º 

UPSHALL, A., 1971. Phenotipic specificity of aneuploid states 

in A�penglllu� nldulan�. Genetl�al Re�ea4ch
p 

18: 167-171. 

UPSHALL, A. & KAFER, E., 1974. Detection and identification of 

translocations by increased specific nondisjunction in A.& 

pe4g1llu� nldulan-0. Genetlc-0, 76: 19-31. 

UPSHALL, A., 1974. Genetic factors affecting non-disjunction 

in A�penglllu� nldulan�. He�edlty
p 

33: 445º 

WARD, E.W.B. & CIURYSEK, K.W., 1962. Somatic mitosis in Neu40,6 

po4a c4a��a. Arnenlcan Jou�nal 06 Botany, 49: 393-399. 

WEIJER, J., KOOPMANS, A. & WEIJER, D.L., 1965. Kariokinesis of 

somatic nuclei of NeuAo�po�a c4a�-0a: III. The juvenile and 

maturation cycles ( Feulgen and C�ystal Violet staining). Ca 

nadlan Jou4nal oá Genetlc� and Cytology, I: 140-163. 

WEIJER, J. & WEISBERG 0 S.H., 1966. Kariokinesis of the somatic 

nucleus of A�pe4gillu� nldulan�g I. The juvenile ohromosome 

cycle ( Feulgen staining). Canadian Jou�nal oá Genetlc� and 

êy:t:.oR..ogy p Jg ,361-373. 



.101. 

WILSON, C.L., 1956. Development of the ascogonium and perite 

cium of Endoc.on.ld.lophoJt.a 6agac.eaJt.um. Phytopatology, 46: 625 

-632.

WILSON, I.M., 1952. The ascogenous hiphae of PyJt.onema con 

6luen-0. Annal-0 06 Botany
p 

16 (63} � 321-328. 

YUILL, E., 1950. The numbers of nuclei in conidia of Aspe� 

gilli. Tll.an.t>ac..t.lon-0 06 the BJt..lt.l-0h Myc.olog-lc.al Soc..lety
p 

33: 

324-331




