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1. RESUMO

O presente trabalho teve por objetivo o estudo 

da instabilidade mitótica, sob os pontos de vista genético e cito lÓ 

gico, em variantes deteriorados e setores heterocarióticos origi 

nadas, espontaneamente da linhagem A de A. n,,[du.ia.n.6. Também a fre 

quência de setores em diferentes temperaturas foi analisada 

nessa linhagem. 

Verificou-se que a linhagem com duplicação.ori 

ginou setores cuja frequência foi alterada pela variação da 

o temperatura.sendo que a 40 C foi observado tanto aumento na 

frequência total de setores quanto na de setores amarelos (ori

gina dos de dele ç ão do segmento trans 1 o cada ao grupo de lig� 

çao II). Além disso,a frequência de setores gêmeos,de diver

sos tipos. aumentou com a temperatura. 

Da análise cito lógica de variantes deteriora-

dos diversas alterações nas estruturas conidiais foram detecta 

das, n ão ocorrendo o mesmo para os componentes de setores he

terocarióticos analisados. Modificações nas taxas de germi

nação também foram observadas em alguns variantes,e todos es

ses fatos traduzir·am-se,fenotipicamente,em alterações na mor-
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fologia e crescimento das colônias. 

A presença da duplicação modificou o diâmetro 

dos núcleos conidiais tanto para a linhagem com duplicação como 

para variantes deteriorados e '1eterocarióticos e,sua excisão par

cial ou total pode ser constatada a través de métodos citológi

cos e confirmada geneticamente. Com a utilização de técnica es

pecial foi possível a detecção de conidios hipohaplÓides em se

tores heterocarióticos, verificando-se. citologicamente,que a dela

ção alterou drasticamente a germinação, o tamanho dos núcleos 

e con:fdios e foi geneticamente localizada no grupo de ligação II. 

Para variantes deteriorados.a análise genética 

mostrou que os determinantes de deterioração localizaram-se em 

vários dos grupos de ligação e, na maioria dos casos, apenas um 

gene estava envolvido. Possíveis casos de transposição e de 

novas duplicações em tandem,aumentando ou diminuindo o padrão 

de instabilidade, foram verificados. Para componentes de se

tores heterocarióticos, quando apenas os conidios viáveis pu

deram ser analisados, os resultados foram comparáveis àqueles 

obtidos para as linhagens originais, com e sem duplicação, i� 

dicando que nesses casos ocorreu, provavelmente, deleção pre

ferencial de diversos tamanhos, nos segmentos envolvidos. 

Assim, a presença da duplicação em linhagens 

de A. n.idula.n-6 apresenta consequências e implicações genéti

cas e cito lógicas no desenvo 1 vimen to. mais complexas do que 

aquelas passíveis de observação macroscópica, apenas, 
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2. INTRODUÇÃO

Casos de instabilidade do material genético es 

tão se tornando cada vez mais frequentes à medida que os est� 

dos de genética clássica e molecular se avolumam. Modifica-

ções dessa natureza apresentam importantes conotações 

tivas, ao lado de mutações e recombinações gênicas. 

evolu-

Os microrganismos, devido a uma série de vanta 

gens para estudos genéticos, vêm-se constituindo numa impor

tante fonte de dados sobre instabilidade. O A. nidulan�. além 

de todas as prerrogativas inerentes a um microrganismo euca

riótico, apresenta ciclo parassexual e certas aberrações cro-

mossômicas que resultam num sistema genético versátil para 

tais estudos. Nesse fungo filamentoso, a presença de duplic� 

çoes traduz-se em setores fenotipicamente distintos, os quais 

são equivalentes às células somáticas de organismos superio

res, com a vantagem adicional de permitirem manipulação gené

tica e citológica. 
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O fenômeno da instabilidade mitótica tem sido 

relacionado com a presença.de material cromossômico em exces

so, fatores citoplasmáticos, transposição de segmentos dupli

cados, mutação, efeito de posição, entre outras causas. Ao la 

do disso, muitos agentes químicos e físicos podem alterar os 

padrões de instabilidade. 

As pesquisas genéticas sobre esse fenômeno, en 

tretanto, nao vem sendo acompanhadas na mesma velocidade por 

estudos citológicos e moleculares. E, apesar das dificulda-

des relativas ao tamanho reduzido dos cromossomos nesse fungo, 

faz-se necessário um melhor conhecimento das consequências da 

instabilidade no desenvolvimento e morfogênese, o que permit� 

ria avaliar a extensão, o tempo e as implicações das mudan

ças decorrentes. Além disso, a obtenção de setores permite a 

detecção de aberrações, possibilita análise genética das mar

cas envolvidas, oferece meios para o ensaio de drogas com efe� 

tos mutagênicos, fornece material para estudos de complement� 

çao gênica, propicia modelos para estudos de genes letais em 

populações em equilíbrio, além de possibilitar especulações 

amplas sobre causas, comportamento e implicações da instabili 

dade. 

São, pois, objetivos desse trabalho: 

a) obtenção espontânea de setores deteriorados

e heterocariÓticos para análise de frequência e da sua posi-
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çao em relação a setores melhorados. e investigação -da açao 

da temperatura na instabilidade. 

b) desenvolvimento de metodologia adequada a

estudos genéticos e citológicos de componentes letais em seta 

res derivados da linhagem A.

c) mapeamento dos determinantes de deteriora

çao e de letalidade (em heterocarióticos) através de análises 

genéticas. utilizando os ciclos sexual e parassexual. 

d) análise citológica dos setores obtidos.pri�

cipàlmente com relação a tamanho dos conÍdios e núcleos, ger

minação, conidiogênese e crescimento das colônias. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA

Dentro dos objetivos propostos e devido às im

plicações genéticas e citológicas derivadas da instabilidade 

serem.muitas vezes, inseparáveis. tentar-se-á nessa revisão 

discutir aspectos genéticos e citológicos da instabilidade,s� 

parando-os. entretanto, apenas como recurso didático. 

3.1. O fenômeno da instabilidade 

3.1.1. Aspectos qerais 

Atualmente, os cromossomos que eram vistos co

mo estruturas conservadoras e fiéis na transmissão de mensa

gens genéticas, assumem uma nova posição de liberalidade e uma 

certa inconstância evidenciadas, principalmente, pela consta

tação de recombinações ilegítimas {atualmente sendo legitima-

das pelos novos conceitos do gene # GILBERT, 1978), delações, 

duplicações. inversões, translocações. transposições que além 
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de aumentarem as possibilidades de variabilidade e evolução, 

tornam muitos dos materiais genéticos instáveis 

SAEDLER, 1977). 

(NEVERS e

Entre os procariótos a adição de segmentos de 

ONA. estruturalmente definidos. em plasm{deos, fagos e cromo� 

somos bacterianos, e a excisão de segmentos específicos de 

ONA de tais cromossomos pode representar o principal mecanis

mo na evO¾lução de pro e talvez de eucariotos (COHEN, 1976; DOO

LITTLE, 1978). Além disso, estudos comparativos dos efeitos 

produzidos por elementos genéticos transponíveis (transposons) 

em plasmídeos e em eucariotos sugerem que segmentos de DNA 

podem desempenhar importante papel na organização e controle 

da expressão da informação genética também em organismos sup� 

riores (COHEN, 1976; REAN NEY, 1976; HELI NSKI, 1976; COHEN e

KOPECKO, 1976). 

Certas simi 1 arid ades entre t ran sposons e e la

mentos d9 inserção com outros tipos de sistemas "translocacio 

nais" poderiam ser citadas: 

a) O baoteriófago Mu-1 que sausa mutação polar

através de inserção no cromossomo dei. eoli� semelhantemente 

aos elementos de inserção (COHEN, 1976).

b)"Os elementos controladores" que regulam a 

expressa□ fenotÍpica em milho, os quais são capazes de mobil! 

zação para vários sítios dos cromossomos (RHOA DES, 1941; McCLIN-
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TOCK, 1951, 1953,  1955, 1965; PETERSON, 1970 a, b, 1976; PIN

CHAM e SASTRY, 1974; COHEN e KOPECKO, 197€). 

c) Transposição de um "modulador" do locus R

no cromossomo 10 em milho (WILLIAMS.e �RINCK, 1972). 

d) "Ep�ssomos controladores" em Sa.lmone.lla. 

responsáveis pela instabilidade (DAWSON e SMITH-KEARY, 1963 ). 

e) "Elementos movimentadores" (moduladores) em

milho (GREENBLATT, 1966, 1968; GREENBLATT e BRINK, 1962,. 1963). 

f) Inserção de sequências de DNA repetitivo a�

saciada a instabilidade_genética em V�ohophila. (GREEN, 1975) 

g) Transposições desempenhando importante pa

pel na diferenciação de células formadoras de anticorpos (HO

ZUMI, 1976).

h) "Elementos transponfvêis" no 

A. +ii.du.la.11.i, (NGA e ROPER, 1968; AZEVEDO e ROPER, 

Nos casos apresentados a presença da duplicação não 

ft:mgo.·· 

1970). 

provoca 

apenas delação de segmentos, mas também novas duplicações em 

tandem, as quais podem causar maior ou menor instabilidade, 

se transpostas para novos sítios de inserção. 

O comportamento de tais sistemas instáveis e 

semelhante seja em bactéria, milho, fumo, V�ohophila., ratos e 

homens. Analogias entre sistemas eucar1Óticos e elementos g� 
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néticos transponíveis encontrados em plasmídeos sao ainda es

peculativas, mas �adem ser de grande importância para a aluei 
. -

dação de problemas que sao de complexa. interpretação nos org!: 

nismos superiores (COHEN, 1976). l\lo ·caso · esjl)ecia:1. 1; d10 

A ... nidu&ot6 a inserção de elementos transponíveis pode causar leta

lidade. alterações morfológicas e auxotrofia e todas essas mu

danças são similares às que ocorrem em outros organismos (ME-

NEZES e AZEVEDO, 1978). 

No caso especial das duplicações elas tem sido 

observadas em urna variedade de loci em E. c.ol,i,, Salmonella e 

seus bacterióf agos. em Baci,U.u.6 J6ub� e em Vip&c.o� pneumonia.e. 

Em muitos casos, as. duplicações podem ser seleciona

das pelo aumento da dosagem gênica (STARLINGER, 1977). Em ou

tros casos. as duplicações são hábeis para manterem um estado 

heterogenótico. apresentando efeito polar e sua distinção de 

recombinantes verdadeiros é possível pela sua natureza instá

vel. 

Em procariotos parece possível que cromosso-

mos mais complexos tenham evoluido através de duplicações de 

pequenos cromossomos ancestrais, e fortes indicações para a 

ocorrência de um mecanismo de tal tipo sao encontradas em 

StJteptomyc.e.6 e.o etic.oloJt e E6 c.hetr.1-c.h,i,a c.ol,i, ( ANDERSON e ROTH,

1977). Assim, o rearranjo de ONA pode ser produzido num cer

to tempo da evolução. Rearranjos tais corno inversões tipo s� 

breposiç;o podem ter ocorrido, .separadas no tempo por muitas 
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geraçoes de células. Fenômeno semelhante pode ter ocorrido em 

eucariõtos. 

3. 1.2. Primeiras evidências

Os primeiros estudos de mutâções frequentes as

sociadas a genes mutadores datam da época da redescoberta das 

leis de Mendel (EMERSON, 1914,e 1917) e os estudos subsequen

tes puderam evidenciar o caráter autônomo de diversos genes 

mutadores em ��o6ophila vi1tidi6 (DEMEREC, 1941) e que condu

zia a um comportamento genético instável. Outros casos de 

instabilidade foram descritos por McCLINTOCK (1951) em mi

lho, surgindo dessa época o conceito de "elementos controla

dores". Ainda em milho 'GREENBLAT (1968) sugeriu que a trans 

posição ocorria apenas na fase de replicação tanto do cromos

somo quanto do elemento transponível.estando envolvidos, nes

se caso, tanto a transposição quanto a duplicação. Em outros 

vegetais a ocorrência de setores coloridos como em N,lcot.ian.a 

(BURNS e GERSTEL, 1967), Ant:..i1t1LhilÍ.!Vl!Um (HARRISON, 1971; HARRI

SON e CARPENTER, 1977; SASTRY� 1976), milho (GAVAZZI e col., 

1977) fornece um interessante sistema de visualização.da ins

tabilidade provocada por alterações qualitativas e quantit� 

tivas do material genétjco, apesar de não permitir o isola

mento das regiões mutadas para posteriores cruzamentos e estu 

dos genéticos. 
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Entre os animais atenção especial foi dada aos 

estudos de aberrações cro�ossômicas, envolvendo transposições 

em V�o.6ophila, onde GREEN (1967, 1969, 1973) analisou a insta 

bilidada do locus "white" relacionada à transposição de um 

l!!elem3ntn" controlador" que provoca reversão (pela liberação de 

tal elemento) e instabilidade. Genes instáveis são revistos 

por ALDERSON ( 1966) em V�0.60 phiR..a e casos de instabilidade sao 

descritos em mamíferos como o Ham-0te� (HUGHES e AUSTIN, 1966) 

e homem (RETHORt e coi., 1974). 

Dentre os microrganismos, diversos casos de 

instabilidade têm sido relatados e TREFFERS e coZ. (1954) e 

GOLDSTEIN e SMOOT (1955) correlacionaram altas taxas de muta

çao para resistência auxotrófica em f.. eoii com genes mutado

res. Em Salmoneila, casos de instabilidade relacionados à re 

versão de marcas auxotrÓficas (DARLINGTON, 1966; KINGSMAN e 

aoZ., 1978) e biossíntese de aminoácidos (RIYASATY, 1966) fo

ram descritos. DAWSON e SMITH-KEARY (1963) sugeriram o nome 

de "epissomos controladores" aos elementos responsáveis pela 

instabilidade em Salmonella. Ainda em E. eoli, instabilida

de mutaoional relacionada ao gene supressor "ocre" (BRIDGES e

coZ., 1971) foi descrita. Recentemente.estudos de instabili

dade tem sido realizados em Salmoneila typhimu�ium (ANDERSON 

e ROTH, 1978), onde a presença de duplicações cromossômicas em 

'têni:fêmr•';" foi relacionada a fusão gênica e formação de novos 

promotores. Já em f. eoli, EPHRATI-ELIZUS e LUTHER-DAVIES 
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(1977) analisaram a instabilidade fenot:Ípica de um mutante ü.p-2, 

relacionada a supressão e f�lamentação. 

t,1.3. Inst�bilidade em fungos 

Dentre os fungos que apresentam instabilidade, 

a Neu�o6po�a c�a66a tem fornecido importantes infbrmações so

bre esse fenômeno e, por estar próxima filogeneticamente ao 

A. nldulan-0 poderia ser usada como ponto de referência nessa

revisão. Em 1963, BARNETT e DeSERRES sugeriram que, num caso 

de instabilidade em Meu�o6po�a a causa poderia ser correlaci� 

nada a mudanças do tipo transição de bases. NEWMEYER (1965)

e NEtiMEYER e TAYLOR (1967) analisaram instabilidade relacio

nada a inversão pericêntrica dando origem, através de permu

ta simples. a dois produtos: um duplicado e outro deficiente 

e letal. Duplicações relacionadas a translocações e quebras, 

produzindo derivativos euplÓides foram observadas por TURNER 

(1975, 1977). Mutantes que aumentam a frequência de dele-

ç6es e, possivelmente da permuta, em Neu�o6pona foram descri

tos por NEWMEYER e GALEAZZI (1977). Esses mutantes foram ana 

lisados com relação à sensitividade a luz ultra-violeta,recom 

binação, reparo e suas implicações no aumento da instabilida 

de (NEWMEYER e GALEAZZI, 1978, NE�!MEYER e ao7,., 19.'/8).

Em recente revisão, PERKINS e BARRY (1977 ) fi-



zeram uma comparaçao do fenômeno da 

A� �iduta�a� :, ê ·· Neu�oJpond c�a4J�. 

guintes relações podem ser citadas: 

instabd:.lidade· 
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énrtre

Em ambos os casos as se 

a) Todas as duplicações sao instáveis;

b) O material duplicado é perdido por um ou 

vários passos ati originar haplÓides efetivos; 

c) A instabilidade e aumentada :Jpor cafeína,

azul de tripan. mutantes uv4: 

d) Um fator recessivo reduz a instabilidade.

Diferenças podem estar relacionadas à melhor 

adequabilidade do A. nidulan� para esses estudos: a não afeta 

ção da fertilidade; a estabilidade do diplÓide; ao tipo de 

crescimento e a presença de conÍdios uninucleados que facili

tam os ensaios de instabilidade. Já em Neu�o4po�a o mapeame� 

to e rearranjos produzidos por duplicações e outras aberra

çoes podem ser facilmente detectáveis por análise citológica. 

Também em Saechanomyee4 casos de instabilidade 

relacionados a perda de segmentos cromossômicos (HABER, 1974;

CAMPBELL e aoZ.., 1975), duplicaçãq -:=e , fueãoi. ·,gênica (BOLLON,

1975_; HANSCHE, 1975.: HANSCHE e ool., 1978) • transposição (LA

TEN e ool., 1976) tim �ido descritos. 
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3.1.4. Em A-0pe�gltlu-0 nldulan� 

No caso especial de A�pe�gillu� nidulan� estu

dos de instabilidade estão, em grande parte relacionados à p� 

sença de material genético em excesso. Linhagem com 1.1m i.Sregmlen

tor:-";•:Ciroma,srsômi,c-o 'em. duplicata são instáveis na mitose 

(BAINBRIDGE e ROPER, 1966; NGA e ROPER, 1968), sofrendo fre

quentes trocas intracromossômicas que podem envolver um ou am 

bos segmentos presentes em duplicata. Variantes melhorados 

surgem através de delações e variantes deteriorados originam

-se de novas duplic ações em tandem,. e de transposições do 

segmento extra para novos sítios de inserção, no mesmo ou em 

outro grupo de ligação (AZEVEDO e ROPER, 19?0). A esse tipo 

de instabilidade foi dado o nome de » não conformidade mit6ti

ca » (NGA e ROPER, 1969; AZEVEDO e ROPER, 19?0 e ROPER e col.,

19?2). Os setores originados através desse mecanismo "ganho� 

-perda-ganho" podem ser detectados macroscopicamente em colô

nias de linhagen s  portando duplicaçees as quais apresentam mar 

cado:res para coloração dos esporos. o que facilita a inspsçfüj 

visual. 

Ao contrário do que ocorre em plantas (HARRISON

e CARPENTER, 19??; GAVAZZI e aol., 19??) os setores em fungos 

podem ser manipulados genética e citologicamente, Essa poss! 

bilidada tem permitido uma série de estudos sobre o fenômeno 

e correlações com fenômenos de instabilidade, transposição e 
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elementos de inserção em procariotos, possibilitando extrapo-

lação para outros eucariotos. (REANNEY, 1976; NEVERS e SAEDLER,

1977). 

Os estudo& genéticos, utilizando o A� nidulan� 

•Com ROPER (1952) e , PONTE CORVO e col. 

(1953� 1954) quando da descoberta de recombinantes mitóticos 

e diplÓidia. A série de processos - heterocariose,diploidia, 

permuta mitótica # haploi�izaçâo - foi denominada "ciclo para� 

sexual"(PONTECORVO, 1954) e abriu caminho para estudos genét! 

cos em muitas espécies de fungos imperfeitos (para maiores d� 

talhes citam-se as revisões: ROPER, 1966; AZEVEDO, 1972, 1976;

PEREIRA, 19 78). 

A permuta mitótica tem sido usada para mapea

mento gênico e esse processo é semelhante ao descrito.pela pr! 

rneira vez. em V�o�ophila (STERN, 1936). Haploidização,a qual 

é efetivamente semelhante a uma meiose, sem permuta (PONTECOR

VO e coi., 1954) fornece a base para uma grande variedade de 

análises. 

Em A�pe�aittu� nidutan�. além da possibilida

de de ocorrência de ciclo parassexual e sexual, a presença de 

aberrações cromossômicas diversas tem permitido uma série 

de informações bioquímicas, fisiológicas. genéticas e citoló

gicas de grande importância para estudos similares em outros 

eucariotos. Dentre as aberrações cromossômicas, duplicações 
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foram detectadas, pela primeira vez, por PRITCHARD (1955),

quando isolava um revertente espontâneo para adenina no grupo 

de ligação I. Esse revertente aparente possuía um segmento 

cromossômico extra translocado para o grupo de ligação II. o 

que tornava tal linhagem instável. Outras linhagens, com du

plicação, apresentam translocações n ão reciprocas e BAINBRIDGE

e ROPER (1966) observaram que do cruzamento entre certos pa

rentais, aparentemente normais, a prog�nie apresentava 1/3 de 

anormalidade. Estava envolvida. nesse caso, uma translocação 

de um segmento do grupo de ligação III para o grupo VIII. Ou

tras linhagens com duplicação t�m sido obtidas com o uso de, 

por exemplo. radiação gama (ALMEIDA, 1976). Até agora. 7 a 8 

linhagens com diferentes duplicações já foram obtidas e to

das apresentam comportamento similar (BAINBRIDGE e ROPER, 

1966_; BALL, 1967_: NGA e ROPER, 1969; ROPER e col., 1972; AL

MEIDA, 1976: B IRKETT e ROPER, 1977), mas apenas 2 linhagens e� 

t ão definidos sufi cient emente para estudos de ta 1 hados (BI.RKETT

e ROPER, 19??). 

As linhagens portadoras de duplicação apresen

tam morfologia característica denominada "crinkled" Cenrruga

da) e a taxa de crescimento e conidiação são. em geral, redu

zidas ( NGA e ROPER, 1968). Além disso, produzem setores cons 

picuos e manipuláveis do ponto de vista genético e citológico, 

Apenas em um caso (ALMEIDA, 1976) linhagens com duplicação não 

apresentaram morfologia "crinkled". 
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Os setores obtidos da linhagem com duplicação 

(I - II) podem ser dos seguintes tipos:· 

a) Melhorados· (de coloração amarela ou verde,

dependendo do segmento delatado estar nos grupos de ligação I 

ou II), os quais são estáveis e com crescimento melhor do que 

a linhagem original (NGA e ROPER, 1968); 

b) Deteriorados (com várias nuances de colora

ção), com graus de instabilidade maior ou menor do que a li

nhagem original, os quais podem surgir de inversões.novas du

plicações em tandem e transposições do segmento duplicado 

(NGA e ROPER, 1968; AZEVEDO e ROPER, 1970). A ocorrência de 

setores deteriorados em linhagens duplicadas foi relacionada 

à presença de duplicação em tandem (AZEVEDO e ROPER, 1970; 

AZEVEDO, 1971). Assim, era esperado que ocorresse setor de

teriorado ao lado de setor não deteriorado. Em alguns casos 

verificou-se a ocorrência de "twin spots" (setores gêmeos). mas 

em outros a ausência de um dos dois setores poderia ser expl! 

cada por letalidade do melhorado por delação, ou inviabilida

de do deteriorado. Dos setores obtidos,31 foram analisados 

através do ciclo parassexual, localizando-se em quase todos os 

grupos de ligação. ROSATO (1973) se propos a obter variantes 

melhorados, atrav�s da eliminação de material genético extra 

de linhagens deterioradas, utilizando acriflavina, além da 

indução de instabilidade com o uso de EMS. Os derivados morfo 

lógicos obtidos foram analisados geneticamente. ZUCCHI (1975) 
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analisou diversos deteriorados obtidos espontaneamente de uma 

linhagem portadora de duplicação. MENEZES (1974) utilizou luz 

ultra-violeta e ONA exógeno na obtenção de variantes deterio

rados, os quais foram analisados geneticamente, além de serem 

conduzidos estudos de reversao. ALME.IDA (1976) obteve linha-

gens com duplicações cromossômicas através da radiação gama 

e PAES DE BARROS (1977) analisou um variante deteriorado, ge

nética e citologicamente, concluindo que a presença da dupli

cação altera o diâmetro e volume dos núcleos conidiais impli

cados. 

setores 

gem A. 

PAVRAUD tem publicação) vem analisando . novos 

de:teribrãdOS obtidos espontaneamente da linha-

Entretanto. para facilitar o acompanhamento des

ses trabalhos, um resumo dos variantes deteriorados já estud� 

dos, sua origem. localização e autores está apresentado na Ta 

bela 1. 

c) Setores heterocarióticos, de rara ocorren-

eia apresentando uma mistura não usual de cabeças de coní-

dias amarelos e de conídios verdes e uma alta proporção de ca 

beças individuais contendo tanto conÍdios verdes quanto ama

relos (ROPRF e NGA, 1969).
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T abela  1 - Variante s  deteriorados, orig em, l ocalização e res

p ectivos au tores em A�pengilla4 nidalan4. 

Varian
te 

a*) Vs 

Vs 

Vs 

V9 

Vio 

V11 

V12 

V13 

V1 s 

V19

V20 

V2 l

V22 

V1 

V2 

V3
V4 

v, 

Vis 

V16 

V17

Linhagem 
original 

A (NGA e RO-
PER, 1968) 

A 

Tratamento 

espontâneo 

espontâneo 

8 (NGA e RO- espontâneo 
PER,1968) 

Grupo de 
ligação 

VIII 

Deleção no 

IV 

III 

\{II 

V 

Deleção .no 

VIII 

IV 

III 

VIII 

V 

I 

Muito ins
táveis pa
ra análise 

V 

II - I 

II - I

II - I 

II - I 

IV 

VI 

VII 

. Autt'lr.es; 

AZEVEDO e ROPER, 1970 

I 

I 

AZEVEDO e ROPER, 1970 

AZEVEDO e ROPER, 1970 

- Continua-
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Tabela 1 - Continuação. 

Varian- Linhagem 
Tratamento 

Grupo de 
Autores 

te original ligação 

b*) V2s B espontâneo VI - IV - I AZEVEDO, 1971 

\/2 6 A espontâneo III AZEVEDO, 1971 

V27 VIII 

V2a I 

V29 VIII 

V30 II 

V31 II 

V32 III 

e) V33 A EMS VIII ROSATO, 1973

V34 A EMS VIII 

V3.4 V3 Actiflavina II 

Vs.3 Vs EMS VI ou VII 

Va.2 Va EMS VII 

Va.3 Va EMS I ou VII 

V9.s Vg EMS VII 

V9.1 Vg EMS III e VI 

d) V35 A espontâneo VIII MENEZES, 1974

V3s I 

v36. 1 IV 

V3s�1.1 I 

V37 VII 

V3 7. 1 I 

V3a VIII 

- Continua -



T abela 1 - Con tinuação.

Varian
tes 

d) V3a. 2 

V39 

V39.1 

V40 

V41 

V42 

V43 

V41+ 

V1t1+.1 

V45 

e) C3 c

C4

C7

Ca

Ca.1

Ca. l • 1 

Ca. l • 2

Ce.2

Ca.2.2

Ca.4

01 o 

01. 3 

D2 

03 

Linhagem 
original 

A 

(BAINBRIDGE 
e ROPER, 
1966) 

(BRAINBRIDGE 
e ROPER, 
1966) 

Tratamento 

u.v.

espontâneo 

espontâneo 

Grupo de 
ligação 

IV 

V 

I 

V 

I 

III 

III 

I, II e V 

VI 

I 

III 

Não ,detectado 

II 

I (VIII) 

I 

I e III 

I 

I 

I 

Não detectado 

V 

I,IILIV (V)

VI, VII 

Não detectado 
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Autores 

MENEZES, 1974 

ZUCCHI, 197 5 

- Continua -
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Tabela 1 - Continuação. 

Varian- Linhagem Tratamento tes original 

Dr+ 

Dr+. l 

Dr+. 2 

f) Vr+6 A espontâneo 

Grupo de Autores ligação 

III 

Não detectado 

I, III. V 

I 

- - ----·-

PAES DE BARROS, 1977 

Observação: a* e b* - Os derivativos dos variantes apresen

tados por AZEVEDO e ROPER (1970) e AZET/f:DG (1971) 

não estão discriminados na Tabela 1 devido ao 

seu grande número (para maiores detalhes - Ver 

AZ EVEDO, 1971). 

O primeiro setor heterocariÓtico contendo co

nÍdios amarelos letais, potencialmente hipohaplÓides, foi de

tectado numa colônia proveniente da linhagem A crescida em 

meio completo. Quando semeados nesse meio, conÍdios desse se 

tor originavam apenas colônias verdes, embora 400 conÍdios ama-

relas tivessem sido inoculados. Nenhuma colônia amarela foi 

obtida, mesmo variando-se os meios e as temperaturas de incu-

bação. Dificuldades de manutenção permitiram que apenas a

componente verde de um heterocariótico fosse analisado genet� 

camente. e seu comportamento frente à instabilidade e altera 



çoes morfológicas foram idênticos a linhagem A original 
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(RO-

PER e NGA, 1969). Para se analisar . o componente amarelo 

letal uma técnica especial foi desenvolvida comparável a de 

AZEVEDO e ROPEP (1970). Essa técnica. utilizou a propriedade 

de inibição do crescimento da linhagem A pelo pFA (NGA e RO-

PER., 1968) e só permitiu o crescimento de heterocário en-

tre M�f e amarelo letal. Dentre seis tentativas, apenas um 

caso de heterocário balanceado. entre MSF e amarelo letal.foi 

obtido. Dos ascósporos provenientes de cleistotécios, conta

ram-se 232 colônias brancas e 214 amarelas, todas de morfo-

logia normal, fato este que confirmou a deleção do alelo 

na linhagem contendo o amarelo letal. Todos os segregantes 

foram biatina - independentes, mostrando que a deleção incluiu 

o alelo bi. Entretanto, quando parte do segmento duplicado 

permaneceu nos variantes amarelos de A, um cruzamento com a 

linhagem MSE deu, por recombinação. segregantes "crinkled". A 

ausência de tais segregantes mostrou que a linhagem 

letal perdeu esta região. Em meio completo com pFA. 

amarelo 

diplÓi-

des amarelo letal# MSf originaram apenas setores brancos ha-

plÓides, não ocorrendo translocações. Sendo o cromossomo de 

A�p��qiltu� nidulan� muito pequeno (PONTECORVO e col . ., 19.53; 

ELLIOT, 1960) não foi possível dêtecção microscópica da dele

çao, mas os resultados combinados de análise mitótica e meió

tica deixaram poucas dúvidas sobre a natureza hipohaplÓide do 

amarelo letal (ROPER e NGA ., 1969). l\!a mesma referência.aliás 

aqui citada de forma extensiva devido sua raridade e importâ�
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eia comparativa com o presente trabalho. os autores utiliza

ram a mesma técnica para a linhagem duplicada B (NGA e ROPER, 

1968). Os setores heterocarióticos obtidos foram de menor 

frequência, mais instáveis e com morfologia anormal, quando 

comparados a similares da linhagem A. A partir de diplÓides. 

derivados do cruzamento entre as linhagens A e MSF obtiveram

-se setores diplÓides, hiperdiplÓides e hipodiplÓides. Em to 

dos os casos foi mostrado que a deleção atingiu todo.parte ou 

mais do que o segmento duplicado, produzindo, desse modo, os 

hipohaplÓides e hipodiplÓides. A ocorrência de hipohaplÓides 

exp li caria-· a:lguns, · casos de variegação fenotipica. que 

poder�amser correlacionados com variegação por efeito de pos! 

ção (ROPER e NGA, 1969" CLUTTERBUCK, 1970b). 

Estudos de letais em A�pe�nillu� nidulan�, nao 

relacionados a setores heterocariÓticos, têm sido conduzidos 

.. 

através do sistema de letais balanceados (TECTOR e KA FFER, 

1[162 _; KAFFER e CHEN, 19 64 • AZEVEDO e ROPER, 19 67 _; ROPER e NGA, 

1969_; PIZZIRANI, 1977). 

Através da introdução de técnicas adequadas.um 

numero cada vez maior de mutações letais está sendo analisa-

do, e em organismos superiores sao importantes tanto para a 

estimativa de taxas de mutação. quanto para estudos de genét! 

ca do desenvolvimento e.além disso, diferentes mutações le

tais, sob a forma de sistemas balanceados. podem ser utili-



zadas para fins industriais (ROPER e AZEVEDO, 1967; 

AZEVEDO, 1976
0
; PIZZIRANI, 1977 ,; BONATELLI Jr., 1977). 
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BALL e 

Um outro tipo de variante que ocorre natural

mente, em A�pe�gillu� nldutan�, é o �luffy"{cotonosol. Apre

senta-se com excessivo micélio aéreo e é observado espe-

cialmente em culturas provenientes de conidios velhos (GROSE 

e CLUTTERBUCK, 1975). São fenotipicamente semelhantes àqueles 

descritos por ROPER (1958) como miceliais. os quais transfe

rem sua característica para outras linhagens, sendo esta cap� 

cidade diminuída com o tempo. Eventualmente.as linhagens mi

celiais parecem perder sua habilidade de transferência (ROPER, 

nao publiaado), Esse comportamento foi relacionado a fato

res citoplasmáticos e a presença de plasmideos transmissíveis 

(PETERSON, 1970}
3 

mapeáveis como um gene nuclear em seu esta

do cromossomal. Já DORN (1970) isolou mutantes "fluffy" e r� 

lacionou-os a genes cromossomais, embora DORN e aol. (1967) 

tenham relatado, previamente, a possibilidade da condição 

"fluffy" ser transferida, entre linhagens, através do hetero

cario. Além disso, estes mutantes apresentam a propriedade 

de serem reparados, fenotipicarnente, por vários inibidores da 

síntese de ácidos nucleicos e proteínas. verificando-se espe-

cificidade de inibidores para certos mutantes. Os mutantes 

"fluffy" comportam-se.muitas vezes, corno invasivos de col6-
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nias normais. sugerindo-se talvez uma insensitividade a meca-

nisrnos normais de auto-inibição. a qual previne crescimento 

micelial irregular (CLUTTERBUCK, 1977). Alguns desses mutan-

tes têm sido relacionados com genes recessivos nucleares (BALL

e AZEVEDO, 1964), já aqueles estudados por DORN e col. (1967) 

e DORN (1970) apresentaram-se como invasivos e dominantes. em 

alguns casos, sendo especulativamente relacionados a genes ci 

toplasmáticos ou infecção por vírus em adição a fatores nu-

cleares, fato este comparável ao que ocorre com certos pro-

cessas cancerígenos. Esses variantes podem fornecer importa� 

tes informações sobre processos bioquímicos e mecanismos con

troladores da diferenciação, além disso, em muitos casos, va

riantes "fluffy" e miceliais est�o relacionados � ocorrência 

de instabilidade em certas linhagens de A. nidulan�. 

s·.1.s. Fatores que afetam a instabilidade 

Mudanças ambientais tais como a presença de 

certas drogas no meio de cultura, agentes mutagênicos físicos 

e químicos. tanto em linhagens diplÓides quanto em linhagens 

portadoras de duplicação, podem alterar os padrões de instabi 

lidade em A�pe�gilluh nidulanA. 

Em 1970, COOKE e col. utilizaram o azul de 

tripan e verificaram que ocorria um aumento da instabilidade 
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analisa-

ram o comportamento da instabilidade frente à diferentes dro

gas: a) cafeína, a qual induziu quebras e previniu reparos de 

les6es espont�neas; b) atebrina�que aumentou significativame� 

te a frequência de setores amarelos, os quais surgem por del� 

ção no segmento translocado, sendo que a droga mostrou-se mais 

ativa em meio completo do que em meio mínimo suplementado pe

los requisitos essenciais; c) verde malaquita,que também au

mentou o número de setores amarelos após 8 dias de incubação. 

Entretanto, outros compostos não aumentaram. significativame� 

te, a frequência de setores: ciclohexamida, 6-aminonicotinami 

da, metano. acriflavina e cristal violeta. 

LEE e NnA (1973) utilizaram o trimetilbenzeno 

antraceno � obtiveram linhagens instáveis com presença de 

translocação (VI - VIII) responsável por uma alta produção de 

cleistotécios. A ação da acriflavina e etilmetano sulfonato 

(fMS) sobre a instabilidade de linhagens com duplicação foi 

analisada por ROSATO (1973). 

Algumas drogas usadas como fungicidas mostram

-se efetivas na alteração da instabilidade quando usadas em 

diplÓides e linhagens com duplicação. Assim o benlate (HASTIE, 

1970), não apenas aumentou a frequência de segregantes.mas e� 

pecialmente a de segregantes haplÓides e seu comportamento foi 

similar ao da p-fluorfenilalanina (MORPURGO, 1961). O benzi

midazole e o tiofanato (KAPPAS e eoZ., 1973) induziram insta-
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bilidade em diplÓides de A. nidulanó. Utilizando o cloroneb 

e o vitavax (AZEVEDO e col., 1977) verificaram que o cloroneb 

aumentou a instabilidade enquanto o vitavax reduziu-a.mostra� 

do ação diferencial sobre o material duplicado. 

Outras drogas como o hidrato de cloral (MERCER 

e MORRIS, 1975; SINGH e SINHA, 1976), griseofulvina (KAPPAS 

e GEORGOPOULOS, 1974) interferem na divisão e recombinação m! 

táticas. influenciando indiretamente na instabilidade. O bro-

meto de etfdio (FONATELLI Jr. e AZEVEDO, 1977) age reduzindo 

o numero de setores produzidos por linhagens portadoras de d�

plicação e em diplÓides. O mecanismo de atuação do E.B. é,po� 

sivelmente. ao nível de □ NA mitocondrial, através da inibi

ção da respiração, e podendo alterar ainda a haploidização e 

permuta mitÓticas. A cumarina aumentou a instabilidade em 

linhagens com duplicação, através de deleção preferencial do 

segmento translocado (MAJERFl?LD -e ROPRR, 1978a). 

A açao de mutagênicos físicos também é impor

tante para estudos de instabilidade e. em 1968, NGA utilizan 

do radiação gama verificou a ocorrência de várias transloca

ç6es em linhagens de A. nidulan4, as quais mantiveram-se mor-

fologicamente normais e estáveis. AZEVEDO (1975) selecionou 

dois variantes obtidos após irradiação com ultra-violeta, sen 

do um mais estável e o outro mais instável que a linhagem ori 

ginal. O mais instável apresentou uma translocação e o mais 

estável, um determinante de estabilidade localizado no grupo 
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de ligação VIII. PARflG e ROPER (1975) obtiveram alta instabi 

lidade em linhagens portando duplicações (I - II), após trata 

menta com luz ultra-violeta. MENEZES (1974) verificou que u! 

tra-violeta e □ NA exógeno alteram o padrão da instabilidade, 

sendo que o DNA comporta-se como um agente mutagênico. ALMEI

DA (1976) obteve linhagens com duplicações através do uso de 

raios gama, ocorrendo alta incidência de translocações. Tra 

balhos recentes como o de MA,JFRFELD e ROPER (1978b) mostram o 

efeito de dose de produtos de genes UVb em linhagens com du 

plicações em A. nidufanb. 

A presença da duplicação, aliada à ocorrência 

de mutação (PARAG� 1977) afeta a recombinação mitÕtica em

A. n.tdu.t.a.nb 'B' apresente, éf·e'ito profundo na permutação em di p lÕ .!_

des. VAN de VATE e JANSEN (1978) observaram que o aumento 

da taxa de recombinação é atribuído às mesmas lesões que sao 

responsáveis pela ocorrência de deleções em linhagens com du 

plicações em A. ni�ulanb. Esses dados sugerem que fatores 

genéticos também podem alterar os padrões de instabilidade 

em linhagens portadoras de segmentos cromossômicos em duplic� 

ta. 

A açao da temperatura na instabilidade de li 

nhagens com duplicação, em A. nidulanb, tem sido pouco inves 

tigada. LIEBER (1976) apresentou alguns dados mostrando que 

a frequência de deleções no cromossomo III (portando duplica

ção) é grandemente influenciada por baixas temperaturas enqua� 
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to no cromossomo I (também com segmento cromossômico em dupl! 

cata) é influenciada por alias temperaturas1 esses resultados 

poderiam ser correlacionados à existência de instabilidade e 

mutabilidade em outros organismos e, devido a escassez de da

dos comparativos em A. n.ldula.n.6. seria interessante citá-los 

aqui. Entre os vegetais, que apresentam expressão fenotipi

ca da instabilidade através da produção de setores nas flo

res, por exemplo. o fenômeno�cjá foi'visto.enT· Polt.tula.c.a. gll.ancil6loM 

(FABERGE e BEALE, 1941 ), em .-,, N-lc.o.t,i,a.na, la.n.g.õdo461...l e 

N. .&co1.de.1t.ae (SAND, '1957), em ftnt..-é..1t.Jc.h.ln.um maj u.6 (RARRISON e PIN

CHAM, 1964), em milho (RHOADES, 1941; PETERSON, 1952, 1976), 

nos quais a variação na temperatura aumentou o numero de seta 

res. Em animais, MÜLLER (1928) analisou taxas de mutação em 

VJto.6ovh..-é..la., sua variabilidade e dependência da temperatura. 

GDr'1EN e GAY (1933) estudaram o efeito da temperatura na cor 

dos olhos de VJto.6oph.lla me.R.a.n.oga.J.>te.Jt. TIMOFÉEFF-RESSOUSKY e

coi. (1935) mostraram que em V1to1.ioph..-é..la mutações letais, lig� 

das ao sexo, ocorrem mais frequentemente em altas temperatu

ras. Ainda em V1t.o.6oph.lla. DEMEREC (1932) analisou o gene ins 

tável miniatura 3-gamma frente a diferentes temperaturas, nao 

detectando diferenças perceptíveis quanto à taxa de mutação, 

e HOUSE (1955) estudou a influência da temperatura na expre� 

são gênica. 
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�.1.6. Da natureza da instabilidade 

Apesar dos vários estudos do comportamento da 

instabilidade frente a diferentes fatores físicos. químicos e 
.. 

genéticos, ainda há especulações sobre a sua natureza. KAFFER 

(1961) relacionou sua maior ocorrência em conÍdios aneuplÓi

des, a perdas sucessivas do material genético em excesso até 

voltar ao estado haplÓide. Através de permuta rnitÓtica podem 

surgir setores diplóides. de genótipo diferente, e também 

setores haplÓides (ROPER, 1952) e, devido � presença do mate

rial duplicado poderia ocorrer uma distribuição irregular dos 

cromossomos na mitose (PONTECORVO e cal., 1954). 

A presença de fatores citoplasmáticos foi cor-

relacionada à instabilidade e, nesse caso a presença de parti 

culas citoplasmáticas (ARLETT e cal., 1962) ou alterações em 

organelas-sedes de DNA extracromossômica, tais como mitocôn-

drias (ROSATO, 19??) provocariam instabilidade. BALL (196?) 

relacionou a genes supressores casos dé instabilidade em 

NGA e ROPER (1966) sugeriram que perda termi

nal, mutação, permuta mitÓtica e permuta desigual entre cromá 

tides irmãs poderiam explicar o fenômeno. Os mesmos autores 

em 1969, estudando uma linhagem que apresentava um segmento 

cromossômico em duplicata, evidenciaram que o não balanceame� 

to cromossômico era o responsável pela instabilidade, sendo 
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que as deleções seriam restritas à região duplicada. Com a

descoberta dos hipohaplÓides em 1969 (ROPER e NGA) ficou evi

denciado, entretanto, que as deleções podiam atingir mais do 

que a região duplicada. 

AZEVEDO (1971) e AZEVgDo e ROPER (1970) rela-

cionaram a instabilidade, em linhagens com duplicação, a ocor 

rência de novas duplicações em tandern e transposições dos 

segmentos cromossômicos. Já CASE e ROPER (1975) mostraram que 

a maioria dos casos de instabilidade em diplÓides não balan

ceados relaciona-se à permuta mitÓtica. Em diplÓides homozi

gotos, para urna linhagem com duplicação, a permuta mitótica 

não elimina material em excesso. entretanto tais diplÓides 

apresentam-se muito instáveis (CASE e ROPER, 
-

nao publicado). 

Setores provenientes de tais diplÓides, quando analisados.mo� 

traram-se quantitativamente próximos ao diplÓide e com confi

guração de translocação homozigota. Assim�a linhagem A e sau 

corr�spondente dipiÓide difêrem�'•tanto na instabilidade quan

to na distribuição relativa das quebras (BIRKETT é ) ROPER, 19 77). 

Segundo BIRKETT e ROPER (197?) o processo da 

instabilidade envolve dois aspectos: 

a) As deleções surgem via lesões no ONA muitas

dos quais sao reparáveis. A redução do reparo pela cafeí-

na, ultra-violeta ou por mutações poderia dar urna 

mais acurada da incidência de erros iniciais. 

impressão 
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b) Os produtos da instabilidade que represen-

tam um quadro complexo do fenômeno. Alguns desses variantes 

acumularam mutações sucessivas em todos os grupos de ligação 

afetando a morfologia e a estabilidade; outros produzem diss� 

micos; outros ainda podem gerar letais recessivos, quando no 

estado diplÓide, podendo estar envolvida, ainda, transposição 

de segmentos cromossômicos. 

As principais dificuldades referem-se a apare� 

te diversidade dos processos envolvidos e as d;vides� sobre a 

natureza de muitos dos eventos iniciais da instabilidade. 

Atualmente, entretanto, setores deteriorados de linhagem com 

duplicação (III - VIII) v�m sendo estudados e isto tem possib! 

litado definir os eventos iniciais, mostrando a relação entre 

os tipos altamente inst�veis de famílias individuais (BIFKETT 

e ROPER, não publicado). Além d isso, recentemente, os estu-

dos com elementos transponíveis e sua correlação com o locus 

"Sticky" em A. nidulan� poderiam correlacionar permutas entre 

sequ�ncia de □NA palindr5mico e normal em linhagens com dupl! 

caçao (BIRKETT e ROPER., 1977). 

3.2. Instabilidade:·saas implicaç;es' 

O fen5meno da instabilidade, principalmente re 

lacionado a presença de duplicação, apresenta uma série de im 

plicações genéticas que redundam em alterações morfológicas, 
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citol6gicas e moleculares, as quais devem afetar o desenvolvi 

menta e comportamento do Ã6pe�aillu6 nidulan6. Serão aborda-

das aqui algumas dessas implicações os quais estão relaciona

das diretamente com o presente trabalho. 

3.2.1. Aspectos qerais 

Considerando-se as mudanças para o desenvol

vimento como processos morfogenéticos, com complexidades va

riáveis, pode-se distinguir duas fases distintas (TURIAN,1966) 

em Ascomicetos, em geral: 

a) Inicial, com processos morfogenéticos sim-

plificativos, correspondendo à germinação de esporos. Essa fa 

se é caracterizada pela transiçã o  morfológica de um esporo di 

ferenciado para um estágio de rápida desdiferenciação,do qual 

surge o tubo germinal e, consequentemente a primeira hifa ve-

getativa. 

b) Final, com processos morfogenéticos elabor�

dos, correspondendo ao fenômeno reprodutivo da formação do 

esporo. Essa fase é iniciada pela transição fisiológica do 

estado vegetativo para o reprodutivo, originando conÍdios ou 

ascosporos. 

Essas duas fases delimitam o ciclo vital do fun 

go definido como um desenvolvimento de esporo a esporo, sepa-
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rado por períodos mai� ou menos prolongados de crescimento 

micelial. Ourante esse período intermediário, estruturas pe-

culiares, tais como oidios, esclerócios, etc., podem ser for

madas em alguns Ascomfcetos. "Estudos de morfogênese nao têm 

sido encarados como um importante campo de pesquisa e as es

truturas reprodutivas têm sido analisadas apenas no campo da 

morfologia, sendo que os aspectos bioquímicos e fisiológicos 

do processo são ainda. prat i carne n te desconhecid.Ps,", (TURIAN
., 

1966). 

Apesar de, atualmente, alguns Ascomícetos já estarem sendo in 

vestigados morfologicamente, POSTER., ainda em 1949, afirmava 

que "a era moderna do estudo de metabolismo em fungos está ap� 

nas começando, mas os sinais de uma imensa vantagem nas nume

rosas fases desse campo são inequívocos. Sua importância e 

reconhecida prática e academicamente". Esse panorama está um 

tanto mudado e, em 1977, BULL e TRINCI afirmaram que "os fun

gos são,inquestionavelmente, os organismos de escolha para es 

tudos de numerosos aspectos da bioquímica microbiana,sendo ne 

cessário considerar-se. entretanto, sua extrema diversidade 

morfológica e plasticidade, sua capacidade biossintética e 

sua utilidade como sistema modelo para análises bioquímicas, 

do comportamento sexual, diferenciação, e efeitos da idade". 

Apesar disso, o conhecimento da bioquímica em funros e ain

da fragmentário, enquanto em bactérias referências sobre in

vestigação da fisiologia do crescimento, são numerosas. Duas 

causas. para essa discrepância, são apont•dps pelos mesmos a� 

tores: falta de análises adequadas do modo de crescimento dos 
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fungos e dificuldades técnicas para o acompanhamento do cres-

cimento rnicelial. 

Em �eu1t.o.6po1t.a (MISHRA
., 

1977
., 

mais recentemen-

te) e especificamente em A.6pe.Jt.g.iilu.6 n.idulan.6 (TRINCI ., 
1969., 

1971· BAINBRIDGE., 1976: BAINBRIDGE e TRINCI ., 1969; BULL., 
1970; 

BULL e CARTER
., 

1973_; ZONNEVELD e co"l.
., 

1977; MARTINELLI e BAIN� 

BRIDGE
., 1974; CLUT TERBUCK

., 1973, entre muitos outros) vem sen 

do investigados aspectos do desenvolvimento, 

e morfogênese. 

da bioquímica 

Entretanto, no caso especial de linhagens por

tando duplicações e portanto. instáveis. quase nada se sabe 

com respeito a alterações morfológicas. citológicas e bioquí-

micas. 

3.2.2. Alterações na morfologia das colônias 

No caso especial de A.6pe1t.�.illu6 n.idufan.6,a pr� 

sença de segmentos cromossômicos em duplicata, tem sido rela

cionada a alterações da morfologia das colônias tanto da li

nhagem original corno de seus variantes e derivativos,que ain

da mantêm a duplicação. Tanto a forma da colônia, quanto as 

taxas de crescimento e conidiação, são alteradas, quando com

paradas �s linhagens haplÓides padrões (BA IN BRIDGE e ROPER., 

1966; NGA e ROPFH
2 

1968). Todas as linhagens portadoras de 
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duplicação, já analisadas. apresentam urna morfologia "crinkled" 

característica.exceto algumas das linhagens obtidas por AL-

MEIDA (1976). De 32 variantes d eteriorados analisados por 

AZEVEDO e ROPER (1970) e AZEVEDO (1971) várias alterações foram 

observadas, tais como: a) efeito da temperatura na pigmenta

ção e conidiação, em diversos graus nos variantes e linhagens 

duplicadas. enquanto no controle não se observou tal fenômeno; 

b) taxas de conidiação alteradas. na maioria dos variantes 

analisados, quando comparados com um controle nao duplicado; 

c) pigmentação alterada na maioria dos variantes, mas nao nas

linhagens originais com e sem duplicação; d) ausência de cleis 

totécios, ou reduzida formação em grande parte dos variantes 

observados, sendo em 5 casos constatada a ocorrência de alta 

produção dessas estruturas; e) bordos da colônia, 

casos. alterados e irregulares. 

em alguns 

LACAVA (1973), utilizando radiação gama obteve 

mutantes com morfologia alterada que foram relacionados à pr� 

sença de translocações. MENEZES (1974) ao analisar variantes 

deteriorados originados de linhagem portando duplicação cons

tatou também a 1 terações na coloração e taxa de conidiação. RO

SATO (1973) obteve variantes de morfologia alterada, ao utili 

zar EMS e acni6lavina em linhagens com duplicação. 

Recentemente, alterações na morfologia de co

lônias em Ahrenqilluh nidulanh e em outros fungos foram revis 

tas amplamente por ROSATO (1977) e rIAGI (1977).
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O A4pe�qlllu� nldulan4 completa seu ciclo asse 

xual em 1 dia (AXEROLD3 
1972) e, em linhas gerais, a diferen

ciação da colônia inicia-se com o aumento do micélio até for

mar uma colônia madura, a qual estende-se no substrato de ma-

neira radial, A diferenciação ocorre, provavelmente,como uma 

resposta direta às mudanças induzidas no meio pelo crescimen

to do fungo (COCHRANE3 1958). Colônias maduras podem ser 

divididas em quatro zonas morfológicas distintas (YANAGITA e

KOGANi, 1962): a) zona de extensão (semelhante � zona perif�-

rica de crescimento - TRINCI
3 

1971). Nela são o bservadas hi 

fas vegetativas sem micélio aéreo; b) zona produtora -aprese� 

tando denso micélio suportando hifas aéreas; c) zona de frut! 

ficação, onde as estruturas reprodutivas sexuais e assexuais 

são formadas; d] a zona "aged" (velha) a qual i formada por 

hifas autolisadas e que ficam no centro da colônia. Embora tais 

zonas possam ser reconhecidas, há urna diferenciação contínua 

da periferia para o centro da colônia. 

A aparência individual das colônias e a morfo

logia microscópica das hifas pode ser profundamente alterada 

por variaçÕ:gs na composição do meio, onde ocorre o crescimento. 

A produção de estruturas especiais, vegetativas ou reproduti

vas, a iniciação e abundância de corpos de frutificação.assim 

como a presença de pigmentação são frequentemente dependentes 

de fatores nutricionais tais como fontes de nitrogênio e car-

bano, concentração de nutrientes e pH do meio. A 1 ém disso. a 
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reprodução sexuada é controlada por hormônios endógenos espe-

cÍficos. O crescimento do fungo e a produção de esporos po-

dem ser afetados por várias substâncias tais como compostos 

orgânicos voláteis. fungicidas, antibióticos e inibidores me

tabólicos, que em concentrações adequadas, modificam o cres

cimento e desenvolvimento do fungo (para maiores detalhes ver 

revisão de RICHMOND, 1975. 

As�im, com tantas variáveis alterando fenotip! 

camente a morfologia de colônias e de seus elementos consti

tuintes. não é surpreendente que a presença de material gené

tico em duplicata possa alterar o metabolismo do fungo e, con 

sequentemente, das estruturas que dele dependem. Devido à im

portância que as aberrações cromossômicas representam para e� 

tudos de morfogênese, em fungos e em outros eucariotos, estu

dos mais acurados são, cada vez mais, necessários. 

3.2.3. Na conidioginese 

A iniciação da conidiação em linhagens selva

gens de A-0r��9lilu-0 nidulan-0 possui uma série de possíveis 

caminhos a serem seguidos; ou permanece com crescimento pura

mente micelial, ou pode concentrar-se na reprodução sexual ou 

ainda pode conidiar. Muitos mutantes e variantes analisados 

apresentam, em excesso, uma dessas alternativas, com a inevi-

tável redução das demais (CLUTTFRBUCK, 1977). O ponto de de-
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cisão para o início da conidiação parece estar em torno de 20 

horas de crescimento a 36 ° c, tanto para conÍdios incubados em 

ágar quanto para micélio crescido em meio de cultura líquido 

(AXEROLD, 1972; AXEROLD e col., 1973). Antes desse tempo. n� 

nhum estímulo produz conidiação, mas após o período de 20 ho

ras o micélio já é competente para receber estímulo e iniciar 

o processo. Entretanto, GFALT e AXEROLD (1974) isolaram um

mutante com competência precoce para conidiar, sendo que mu

tantes similares foram isolados por CLUTTERBUCK (não publica-

do). A exposição a certos gases estimula, eficientemente, a 

conidiação, mas a ausência de fontes de carbono ou nitrogê-

nio pode permitir a conidiação em culturas submersas 

e SINHA, 1973; MARTINELLI, 1976). 

(SAXENA 

A natureza da competência é ainda desconhecida, 

mas GEALT e AXEROLD (1974) mostraram que sua aquisição é aco� 

panhada por uma redução significativa de níveis de nitrato re 

dutase e protease extracelular, 

necçao Óbvia com a conidiação. 

enzimas estas que não têm co 

Outras substâncias parecem es 

tar envolvidas com o início da conidiação como a adenosina 

3' - 5' monofosfato cíclico (CLUTTERBUCK, 1975), a adenil ci

clase que relaciona-se com conidiação prematura em Neu�ohpo�a 

(TERENZI e col., 1976). A adição de adenil ciclase em A. ni

dulanh resultou, entretanto, em inibição da conidiação 

(CDUTTERBUCK, não publicado) º Já,PAS'l'USHOK e AXEROLD(1976) su 

gerem que um controle genético endógeno é que determina o iní 
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cio da conidiação. 

ZONNEVELD (19 74) ex ami nau diversos mutantes que 

apresentavam variação na produção de cleistotécio, e cujas 

taxas eram inversamente proporcionais à conidiação, fato este 

relacionado à metabolização do g lucano em glucanase durante a 

reprodução sexual. 

CLUTTERBUCK (1969a)_. MARTINELLI e CLUTTERBUCK 

(1971) ., e ZONNEVELD (1974) investigaram mutantes defectivos em 

vários estágios da conidiação. Com relação a esses mutantes, 

uma sinÓpse atualizada e completa encontra-se na recente revi 

sao de BIAGI (1977).

Em linhas gerais, a diferenciação da estrutura 

conidial inicia-se a partir de uma hifa .. especial, a célula p� 

dal, a qual desenvolve-se como um eixo, em geral longo, espe� 

so e pigmentado, o qual termina por uma dilatação, que no ca

so do A4pe�glllu4 nldulan4 é uma vesícula globosa caracterfs 

tica (RAPER e FENNEL., 
1973), Dessa vesícula surgem os brotos 

e, após mitoses sucessivas dos núcleos da vesícula.os núcleos 

originados migram para os esterígmas primários, os quais dão 

origem aos esterígmas secundários. Desse modo, o núcleo con

tido no esterígma secundário provém de divisão do núcleo do 

esterígma primário. Os conidios são formados a partir dos es 

terigmas secundários, através de divisões sucessivas de um 

Único núcleo. Os conÍdios formados são esféricos e verdes,no 
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caso de linhagens selvagens, e formam longas cadeias parale-

las, sendo que cada cabeça conidial pode apresentar cerca de 

100 cadeias (ROPER
3 

19?1). Assim os conidiÓforos e vesículas 

sao multinucleados enquanto os esterigmas e conÍdios sao uni 

nucleados (PONTECORVO e eol. 3 1953; CLUTTERBUCK, 1969a_; HAR

TINELLI, 19?6). Entretanto, foi detectada a presença de coní 

dios binucleados em uma linhagem de A. nldulan6 (PIZZIRANI, 

19??). 

Quanto à genética da conidiação, MARTINELLI e 

CLUTTERBUCK (19?1), analisando um grande número de mutantes, 

tentaram classificá-los de acordo com o estágio do desenvol

vimento afetado basicamente, e a partir daí estimaram o núme

ro de loci envolvidos na conidiação, sendo esse número em to� 

no de 300 a 500 genes. A grande maioria dos mutantes defect! 

vos na conidiaç�o também apre�entou anomalias no desenvolvi 

menta hifal. Entretanto, a exclusão de todos os mutantes de 

crescimento lento reduziu o número de loci estimados para a 

conidiação em 45 a 150 (CLUTTERBUCK, 19?7). A maioria desses 

loci parece estar relacionada com processos muito complexos 

envolvendo a escolha inicial do tipo de desenvolvimento a ser 

seguido pelo fungo. Além disso, muitos dos mutantes analisa 

dos são oligosporogênicos, às vezes temperatura sensíveis, e 

parece que as funções de muitos dos loci envolvidos são ape

nas requeridas durante o crescimento em altas temperaturas. 

Na coleç�o de mutantes de CLUTTERBUCK (1969a,
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1970, 1972, 1973, 1975), uma g rande variedade de bloqueios es 

tá presente: desde mutantes.que são inábeis para iniciar a co 

nidiação. até aqueles que chegam a produzir conidiÓforos mas 

a formação de vesícula é bloqueada. Da análise de todos eles. 

o autor concluiu que apenas dois fenótipos foram encontrados

resultando de mutação em um locus simples. Um deles é o lo

cus "bri st 1 e", que origina mutantes com conidiÓforo muito mais 

longo do que o normal. falhando na diferenciação de vesículas 

e estruturas derivadas. O outro locus é o "abacus" e os mu-

tantes originados produzem estruturas em forma de varas que 

são interpretadas como esterígmas secundários repetitivos. Mu 

tantes similares já foram isolados em outras esp�cies d2 

A.ó peftg.l;f.lu.4 e outros fungos (YUILL e YUILL, 19 38; RAPER e FEINEL, 

1953; VUJI6I6 e aol., 1973). Tanto o locus "bristle" quanto

o "abacus" podem ser classificados como morfogenéticos ou "tá- 

ticos" (CLUTTERBUCK, 1977). 

Um fato interessante foi observado por CLUTTER

BUCK (1970) o qual relacionou a presença de translocação,cujo 

ponto de quebra foi detectado estar muito próximo do locus 

b�!A,originando fenótipo variegado, com coexistência de estru 

turas normais e anômalas, levando a suspeita da ocorrência de 

variegação por efeito de posição. Enquanto a detecção da cro 

matina em fungos é dificultada pelo reduzido tamanho do nu

cleo, as implicações de variegação por efeito de posição sao 

relacionadas à presença de cromatina inativa capaz de esten-
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der sua inativação à regiões adjacentes e isto, junto com a 

demonstração da presença de histonas em A�penaillu� nidulan� 

(FELDFN e col • ., 1976) vem confirmar a estrutura cromossõmica 

eucariótica e complexa neste fungo (CLUTTERBUCK., 1977). O iso 

lamento de histonas já havia sido confirmado em Neuno�pona,a� 

teriormente (HSIANG e COLE., 1973). 

As enzimas envolvidas na diferenciação e dese� 

volvimento da estrutura conidial são a laccase ou Prdipbenol 

oxidase (CLUTTERBURCK., 1973) ., relacionada à coloração dos co

nidios, e a cresolase (CLUTTERBUCK., 1973) ., responsável pela 

pigmentação de conidiÓforos e esterigmas. 

Uma série de fatores influem na formação, de

senvolvimento e coloração de conidios e conidiÓforos: a) tem

peratura (KILBEY., 1963; TRINCI., 1969; CLUT'J'ERBUCK., 1969a., 1970bfj. 

AXEROLD., 1972; MARTINELLI., 1972 ., 1976); b) pH (KILBEY., 1963_; 

CLUTTERBUCK,;; 1972; MARTINEDLI., 1972); e) elementos essenciais 

(KILBEY ., 1963; AGJ\7IHOTRI., 1967_: S.AXENA e SINHA., 1973); d) fon

tes de carbono e nitrogênio (MARTINELLI., 1972 ., 1976); e) gli

cose (TRINCI., 19 69 :7 CLUTTERBUCK., 19 70b _; A XEROLD., 1972); f) clo

reto de potássio (CLUTTERBUCK., 1970b); g) aminoácidos e vita

minas (MARTINELLI., 1.972). 
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3.2.4. Na germinação de conldios 

Embora o fenômeno da germinação, em linhagens 

instáveis apresentando duplicações, tenha sido pouco averigu� 

do, pois um dos raros trabalhos (CASE e ROPER, 1978) relata 

que conÍdios portando duplicações apresentam diâmetro maior do 

que os haplÓides normais no início da germinação; muitas in

formações gerais j� existem- iobre o assunto em 

A4pe�gillu� nldulan!. 

A germinação de conÍdios em A. nidulan� exibe 

sincronia parcial (BAINBRIDGR, 1971) e este sistema oferece 

um grande número de vantagens no estudo de processos do con

trole gen�tico do desenvolvimento. Segundo BAINBRIDGE (1971), 

durante o processo da germinação ocorre primeiro um aumento 

em peso seco (120 minutos) de v�rios constituintes,aumento�es 

te detectado nos seguintes intervalos: RNA (30 minutos); ni

trogênio (30 minutos); proteínas (150 minutos) e ONA (180 mi

nutos), sendo que pausas entre os aumentos de RNA, ONA e pro

teínas foram observadas. A emergência do tubo germinal foi 

observada após 210 minutos depois de inoculação em meio lÍqu� 

do e com 360 minutos. 98% dos esporos apresentavam tubos de 

germinação. O conteúdo de ONA por núcleo aumentou de duas 

vezes em relação ao normal, m�� em estágios mais avançados da 

germinação ele foi apenas 10% m�ior. Quanto ao número de nú-

cleos foram constatados esporos contendo 2, 4 e 8 núcleos em 
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inte�valos crescentes de tampo (FIDDY e TRINCI, 1976). Altas 

concentrações de esporos inoculados, para teste 

ção. resultaram em auto-inibição da germinação 

de germina

(TRINCI e

WHITTAKER, 1968;- BAINBRIDGF, 1971; SCOTT e col., 1972). 

Os processos da germinação têm sido estudados 

sob o ponto de vista bioquímico, em A4ne�gillu.4 nidu.lan4, por 

HOLLOMAN (1970) e BAINBRIDGF (1971). Já a ultra estrutura 

de conÍdios dormentes e germinando tem sido descrita por va

rias autores, entre os quais HESS e STOCKS (1969), BORDER e

TRINCI_ (1970), FLORANCE e col. (1972), OLIVER_, (1972) e SMITH e

co l. ( 1 9 7 7 ) • 

Estudos comparativos da germinação de conidios 

em outras espécies de À4pe�qlllu.4 e em outros fungos têm sido 

desenvolvidos em: Penlc.i.liu.m g�i4eo6td.ou.m (FLETCHER e MORTON, 

1970), onde verificou-se que os conÍdios têm necessidade abso 

luta de glicose para iniciar a germinação e, grande densida

de de esporos além da remoção de dióxido de carbono do meio, 

inibem a germinação; Geo�nlc.hum c.andldu.m (PARK e ROBINSON, 

1970), no qual são correlacionadas mudanças na forma das mito 

côndrias durante a germinação com mudanças na esporulação e 

ainda, suas implicações com os nutrientes do meio; Clavlc.ep4 

punpu.nea. (COOKE e MITCHELL, 1970), onde se estudou a relação 

entre a fisiologia e uso de carbohidratos durante as fases de 

dormência e de germinação de esc lerÓcios; Aópengili.11..6 6uml9atM 

(RUSSEL e ool., 19?5� 1977) onde se estudou a sensibilidad8 
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ao antibiótico polieno durante a germinação e também o metabo 

lismo dos estB�D�s. 

Mutantes para germinação têm sido isolados a

pos mutagênese e filtração em esporos germinadns a 45 ° c. Tais 

mutantes crescem bem a 25 o , 30 o e 37 o C, mas desenvolvem-se mui 

to pouco a 45 o 
e. Uma variedade de fenótipos tem sido observa

da entre esporos germinando, Baseado em experimentos envol-

- o o -

vendo a transferencia de placas de 37 para 45 C, apos germi-

naçao, os mutantes foram classificados em dois grupos: tempe

ratura sensíveis para crescimento _ e para germinação (BAIN-

BRIDGE. 1972). Com o uso de NTG. MARTINELLI (1972) isolou va 

rios mutantes, sendo a maioria oligosperogênicos. O grau da 

expressividade do fenótipo do mutante pode ser alterado por: 

a) cruzamento com outros mutantes ou tipos selvagens; b) va

riação nas fontes de carbono e n itrogênio; c} temperatura e 

pH; d) adi�ão de variedade de vitaminas ou aminoácidos ao meio. 

A esporulação dos tipos selvag�ns é alterada da mesma forma. 

por variações ambientais. Embora muitos mutantes segregem c� 

mo um gene simples, a progênie resultante de cruzamentos exi-

be vários graus de expressividade. Muitos mutantes compleme� 

tam 

para 

entre si e com outros mutantes morfológicos em A. n.i,dul.an.6 

f o :ri' mar \'\',f �.s'fü�u t u r a s e o n i d i ai s norma i s ; a 1 g u n s m u t a n -

tes. mostraram-se oligosporogênicos e invasivos, sendo a ca-
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racterística, aparentemente dominante. e outros auxotrÓficos, 

relacionados a outras características. com efeito pleiotrÓfi

co (MARTINELLI., 197 2). 

Através de ensaios, utilizando di�ersos fungos, 

pode-se verificar que muitos fatores, tais como a luz, tempe-

ratura e certas drogas, afetam a germinação. Assim, fungici 

das, antibióticos e inibidores metabólicos, em concentrações 

adequadas, modificam o crescimento e desenvolvimento do fun

go, Alguns compostos agem na germinação de esporos para pro-

duzir tubos de germinação distorcidos. 

fologia de hifas em desenvolvimento. 

Outros atingem a mor

Captan e dodine previ-

nem a germinação e outros fungicidas sistêrnicos, como teno

mil, não inibem a germinação. mas induzem efeitos morfolÓgi-

cos nas hifas em desenvolvimento. Certos antibiÓticos,atuan-

do especificamente ao nível de síntese de parede, trazem modi 

ficações nos tubos de germinação e hifas (para maiores deta

lhes ver a revisão de RICHMOND ., 1975).

Os critérios utilizados para detectar conÍdios 

germinando baseiam-se, principalmente, na emergência do tubo 

de germinação (TUHIAN, 1966). Entretanto, muitos outros pro-

cessas ocorrem antes que essa característica possa ser eviden 

ciada. Assim há, de início, um aumento no tamanho do esporo, 

aumento esse relacionado com elevação de temperatura. Ourante 

esse primeiro estágio ocorrem mudanças envolvendo deposição 

isotÓpica e uniforme na parede da célula (SMITF e eoZ.., 1976). 
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Quando o esporo atinge o tamanho máximo a síntese da parede 

torna-se polarizada às regiões onde ocorrerá a emergência do 

tubo de germinação (BARTNICKI-GARCIA, 1973). Estudos-, em 

44° c A.6 pe.Jtgi..li.u.6 . n.lg e.Jr. mostraram que em  co n í d i os i n cubados a 

ou à temperaturas ligeiramente mais baixas e na presença de 

C02 (ANDERSON e SMITH ., 1972 .,� KUBOYE e coZ., 1976) ocorre uma 

dilatação maciça nos conidios e inibição da formação do tubo 

germinal. Mudanças na ultraestrutura dos conÍdios foram obser 

vadas, relacionadas ao aumento no número de núcleos e modifi

cação ao nível da parede. 

Assim, os complexos processos da germinação p� 

dem ser vistos como uma integração de numerosos eventos hioló 

gicos, resultantes de uma competência genética para ativar mo 

dificações físico-químicas específicas. as quais promovem os 

estímulos internos que regulam a atividade celular (SMITH e

coZ.., 1977). 

3.2.5. No tamanho dos conldios 

Aspectos relacionados à citologia em linha-

gens instáveis e seus derivados são raros e dificultados pelo 

tamanho reduzido dos núcleos e cromossomos (PONTECOPVO e col.�

1953; ELLIOT, 1960). Ao contrário. em outros microrganismos 

eucarióticos a detecção de aberrações cromossômicas é possib� 

litada através de técnicas microscópicas adequadas. Assim, en 
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t re eu cari ot os portadores de genomas-, pequenos como a Ne.u.Jtoh po,ta 

é :-zpossivel a deteção a.t�-' de mutações de pontos, através 

de métodos citogenéticos (PE.RKINS e BARRY3 1977). ;Em A. rú.daia:Ylti-. 

alterações quantitativas do material genético .têm 

sido detectadas geneticamente. mas os indícios dessas 

alterações são possibilitados pela presença de marcadores es

pecíficos ou por alterações morfológicas e no desenvolvimen

to. 

Apesar das dificuldades que sao comuns para e� 

tudos citológicos em fungos, em g eral, foi McCLINTOCK (1945) 

quem chamou a atenção, pela primeira vez, para a utilidade e 

importância de estudos genéticos e um c0nhBcimento melhor do 

núcleo e de seu conteúdo nesses o rganismos. Foram testados, 

inclu.sive, métodos de coloração e fases da meiose foram acom

panhadas em f 1 e.u.Jto6poJta. c.Jta..6.6a.. 

Os primeiros ensaios citológicos no genero 

A.6pe.Jtgillu.A TOramrealizados por YUILL (1950), quando foi veri

ficada a correlação existente entre o tamanho do conÍdio e o 

número de núcleos. Assim o autor verificou que quando os co-

nÍdios são uninucleados seus diâmetros não excedem a 4 µ (mi

cra), enquanto nos conÍdios uninucleados os diâmetros sao em 

geral, superiores a 5 µ. O mesmo autor descreveu a nature

za uninuclear dos conÍdios em �.6pe.Jtaillu6 nidulan.6, embora se 

conheçam hoje linhagens que podem apresentar menores (WEIJER 

e WEISBERG, 1966) e maiores (PIZZIRANI, 1977) porcentagens de 
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conÍdios binucleados. 

Tanto em conidios haplÓides quanto em diplÓi

des há manutenção da proporçao □NA/citoplasma (ISHITANI e coZ� 

1956) e a regulação do caráter conÍdios uninuclBados depende 

do tempo da cessação do crescimento, sendo que o volume celu

lar é proporcional à ploidia do conteúdo em DNA (HEAGY e RO

PER, 1952; PONTECORVO e c oZ., 1953; CLUTTERBUCK, 1969). Já nas 

hifas cenociticas o volume celular é independente da ploidia, 

mas o número de núcleos por unidade de volume não e (CLUTTER-

BUCK, 1969b). Observou-se também que existe correlação entre 

a divisão nuclear e a septação (CLUTTERBUCK, 1970a},assim co-

mo é sincrônica a divisão nuclear em esporos germinando (RO-

SENBERGER e KESSEL, 1967). 

Quanto ao número de cromossomos ELLIOT (1960) 

observou, em fases meiÓticas, a ocorrência de oito bivalentes: 

três grandes, dois médios, dois pequenos e um muito pequeno. 

Descreveu ainda o caráter binucleado dos ascosporos e discu

tiu a adequação das melhores técnicas para coloração de nu

cleos de con{dios. DANTAS D'ARCE (1972). através de estudos 

de letais recessivos e frequência de aneuplÓides 

conclusão de que o tamanho dos cromossomos seria, 

chegou 

na ordem 

decrescente: I, VIII, III, VII. IV, VI e V e, PIZZIRANI (1977) 

confirmou, através da análise do diâmetro de conÍdios e 

cleos de dissômicos que a ordem decrescente do tamanho 

nu-

dos era 

mossamos envolvidos é. III, IV e VI. Apesar desses resulta-
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dos, sao ainda fragmentários os dados so�re mapeamento citolÓ 

gico em �- nidulanh. 

WEISER e WEISBERG�R (1966) estudaram os ciclos 

juvenil e de maturação em A. nidulanh 1 mostrando com detalhes 

as modificações que ocorrem sincronicamente no núcleo. Em 

1972, OLIVER, utilizando téc�icas de microscopia eletrõnica 

apresentou uma série de inf�rrnaçõss relativas à ultraestrutu

ra de conidios e estrutura conidial (ver revisões recentes de 

SMITH, 1977; SMIT!I e coZ., 1977). 

Quanto as técnicas mais adequadas para colora

çao de hifas e conidios .ROBINm! e CATEN (1969) realizaram um 

exaustivo estudo comparativo entre diversos métodos, além de 

analisarem o comportamento dos c onÍdios na mitose, fato este 

revisto por FULLER (1976), utilizando a microscopia eletrõni 

ca. 

Paralelamente, as alterações provocadas pela 

presença de duplicações têm sido atê agora, observadas apenas 

macroscopicamente: assim a forma '1'-�if\1.f'tl't1.�ísf�.�" das colÕnias e 

as taxas reduzidas de crescimento e conidiação têm sido rela

cionadas, quase sempre, à presença de duplicações (NGA e RO

PER, 1968); já as alterações, ao nível celular. relacionadas 

à presença de segmentos cromossômicos em duplicata, têm sido 

pouco averiguadas. Entretanto alguns trabalhos têm relatado 

e correlacionado a ocorrência de conÍdios maiores em linha-
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gens portadoras de duplicação, quando comparados à linhagens 

hap lÓi d e s :padrões. São concordantes os ras u 1 t ado s obtidos., re

cent emente
_. 

por PAES DE BARROS (1977) e CASE e ROPER, (1978) ao 

analisarem linhagens com duplicação. Os resultados obtidos 

parecem favorecer a investigação de relações quantitativas e� 

tre citoplasma e núcleo, em outras fases do crescimento. para 

se tentar detectar quando e quanto a presença de material ge

nético duplicado pode afetar a diferenciação. metabolismo e 

comportamento em linhagens com duplicações e outras 

ções cromossômicas. 

PIZZIRANI (1977) e GABRIELLI (1978) 

aberra-

ao anali-

sarem dissômicos verificaram também que os seus conidios sao 

maiores em relação às linhagens haplÓides tomadas como contro 

le. o que vem confirmar, ainda mais, que a presença de dupli

caçoes, seja de segmentos ou de cromossomos acarreta variabi

lidade, a qual em muitos casos, pode ser detectada citologic� 

mente. A utilização de novos métodos. como o de isolamento de 

núcleos em A. ni..du.la.n-6 (GEAi.T e eoZ • ., 1975) _. .a . ,determinação 

direta do conteúdo em ONA (HEAGY e ROPEBi 1952) ou ain

da a utilização de métodos citofotométricos que têm dado Óti

mos resultados para mixomicetos (COLLINS e aoZ._. 1978) seriam 

de grande importância para estudos da variação do conteúdo nu 

clear em linhagens com duplicações. 
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4. MATERIAL E MtTOOOS

4.1. Linhagens utilizadas

a) Linhagem A

Possui conidios de coloração verde e apresenta 

duplicação cromossômica de um segmento do grupo de ligação I 

translocada para o grupo de ligação II (NGA e ROPER., 1968). A 

constituição genética da linhagem A está representada na Fig� 

ra 1. 

Grupos. de·. 
lig-ação,. 

I 

Marcadores genéticos 

+ + 

+ adEu bi.A1

II ______________________________________ ....__.,__ 

Figura l - Marcadores genéticos da linhagem A. 
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b) linhagem MSE (Master Strain. E)

Apresenta conidios de coloração branca e marca 

dores genéticos nos 8 grupos de ligação (MeCULLY 

1965)
., 

como se observa na Figura 2. 

Grupos de 
ligação 

II 

III 

IV 

V 

VI  

VII 

VIII 

Marcadores genéticos 

WA3 

ga.lA 1

n.ic. B a 

Figura 2 - Marcadores genéticos da linhagem MSE. 

e FORBES, 

a.dE20
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Possui conÍdios amarelos e sua constituição ge 

nética e apresentada na Figura 3. 

Grupo de 
ligação 

I 

Marcadores genéticos 

Figura 3 - Marcadores genéticos d a  linhagem pnoA1; pabaAG; yA2. 

Nas Figuras 1, 2 e 3 os centrômeros estão de

signados por o. Os fenótipos dos marcadores genéticos são e� 

contrados no ítem 4.1,1. As posições dos marcadores 

cos não estão em escala no mapa. 

genéti-

d) Variantes deteriorados V5, V9, V1G� V20, V36 e V46 

Foram tod?s obtidos, espontaneamente da linha

gem A. apresentando fenótipo ºcrinkledº , alteraç6es na coni

diaç�o e coloração e genótipo p40A11 �abaAG, além da presença 

de um determinante de deterioração pará cada caso tv5, v9, v16, 

\/20, V36 e V46}. 
As três primeiras linhagens são originadas do 

Departamento de Genética da Universidade de Sheffield, Ingla 

terra; os variantes Vs, Vs, V16 e V20 foram obtidos por 

AZEVEDO e ROPER (1970) e os variantes V3G e V4s por MENEZES



.57. 

(1974) e PAES DE BARROS (1977)� respectivamente. 

4.1.l. Marcadores geniticos e fen6tipos das marcas 

utilizadas 

Marcador 

a.dE20 

9afJ 1 

n-i.cBe 

pa.ba.A 6

pito A 1 

ptj!tOÁ4 

f e n ó t i p o 

Requisito para adenina. 

Incapacidade de crescer em meio 
contendo acetato como Única fon 
te de carbono. 

Incapacidade de crescer em meio 
contendo galactose como única 
fonte de carbono. 

Requisito para ácido nicotínico 

Requisito para ácido p-aminoben
zóico. 

Requisito para prolina. 

Requisito para piridoxina. 

Requisito para riboflavina. 

Requisito para tiossulfato. 

Supressor do mutante a.dE2 o.

Conidios amarelos. 

ConÍdios brancos. 



4.2. Meios de cultura e soluções utilizadas 

4.2.l. Meio minimo (PONTECORVO e aoZ., 1953) 

NaN03 • .

KH2P01t 

KCl 

MgS04 .? 

FeS04 

ZnS04 . 

Glicose 

Ágar 

. 

. 

. 

. 

. 

H20 . 

. . . 

. . . 

Água destilada 

. 

. 

. 

. 

. 

. . . . . . 

. . � . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

pH ajustado para 6,8 com NaOH 4%. 

6,0 g 

. 1,5 g

0,5 g

. . . 0,5 g

traços 

. . . traços 

• 10,0 g

• 15.0 g

• 1. 000 ml
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4.2.2. Meio completo s5lido (PONTECORVO e coZ.,1953) 

Adicionou-se ao meio mínimo: 

Peptona . . . . . . . . . . . 2.0 g 

Caseína hidrolisada . . . . . L 5 g 

Extrato de le vedura . . . . . . . 0,5 g 

Solução de vitaminas, . . . . . . 1.0 ml 

Ácido nucléico de leveduras hidrolisado 2,5 ml 

pH ajustado para 6,8 com NaOH 4%. 

Quando se fez necessário, utilizou-se meio com 
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p leto líquido, preparado segundo os itens 4,2.1. e 4.2.2 •• ex 

c eto o �gar. Distribuiu�se em frascos (2,5 m l  cada) e auto

c lavou-se. 

4.2.3. Solução de vitaminas 

Ácido nicotínico 

Ácido p-aminobenzóico • •  

Biatina • •  

Piridoxina 

Riboflavina. 

Tiamina . 

Água desti lada esteri lizada 

100,0 mg 

10,0 mg 

0.2 mg 

50,0 mg 

. . 100.0 mg 

50,0 mg 

• •  100,0 ml

A solução foi aquecida em banho-maria por 15

minutos e guardada, em frasco escuro, no r efrigerador a 4
°

C,  

sob c lorofórmio, 

4.2.4. Solução de ãcido nucléico de leveduras 

a) Ácido nucléico de leveduras - 2 g em 15 ml  de solução 1 N de HCl.

b) Ácido nucléico de leveduras - 2 g em 15 ml de solução 1 N de Na0H. 

-
1 o 

Ambas as soluçoes foram aquecidas a 00 C

rante 20 minutos, misturadas e o pH foi ajustado para 6,0

du-

com 

Na0 H  4%. Filtrou-se e comp letou-se o volume para 40 m l, s en-
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do a seguir conservada em refrigerador a 4
°

C sob clorofórmio. 

4.2.5. Meio mínimo liquido mais 2% de meio completo 

Ao meio mínimo líquido (item 4.2.1.� sem o 

ágar) adicionou-se 2% de meio completo líquido e distribuiu-se

2,5 ml por tubo e autoclavou-se. 

4.2.6. Meio mínimo de galactose 

Preparado da mesma maneira que o meio mínimo 

Citem 4.2.1,), sendo substituida a glicose por galactose como 

fonte de carbono. 

4.2.7. Meio de acetato de amõnio (APIRION, 1962) 

Acetato de. am6nio • • • • • • •  . � . 

NaCl o- • • • • 111 • • · · · · · · · ·  

. . . 

Ágar !J • • • o " o • 

Água destilada 

pH ajustado para 6,1 com NaOH 4� o • 

12,0 g 

3,0 g 

2,0 g

o.s g

traços 

traços 

15.0 g

1.000 ml 
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4.2.8. Suplementos adicionados ao meio mínimo 

Preparou-se o estoque de suplementos adicionan 

do-se cada um deles em água destilada esterilizada. As solu

ções foram aquecidas em· banho-maria p or 15 minutos e conser

vadas em refrigerador a 4
°
c.

Quantidade adi- Concentração 
Solução estoque cionada por pla final no meio 
(100 ml de H 2 D) ca (20 ml dã de cultura 

meio de cultura) 

Adenina 500,0 mg 0.1 ml 25,00 µg/ml 

Acido nicotinico 10.0 rng 0.1 rn 1 o.so µg/ml

Acido p-aminobenzóico 5,0 mg 0.1 ml 0,25 µg/ml 

Biatina 4,0 mg 0.1 ml 0.20 µg/ml 

Metionina LO g O, 1 ml 50,00 µg/ml 

Piridoxina s.o mg 0.1 ml 0,25 µg/ml 

Prolina LO g 0,1 ml 50,00 µg/m1 

Riboflavina 10.0 mg 0.1 ml 0,50 µg/ml 

Tiossulfato de sódio 2,0 g O. 1 ml 100,00 µg/ml 

4.2.9. Solução salina (0,85%) 

Preparou-se uma solução de 8,5 g de cloreto de 

'sódio em 1.000 ml de água destilada. Colocou-se 9 ml da solu 

ção em frascos, autoclavou-se e conservou-se à temperatura am 

biente. 
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4.2.10. Solução de tween "80" - (0,1% - V/V) 

Preparou-se uma solução de 0,1 ml de tween 80 

em 100 ml de água destilada. Distribuiu-se em tubos de en-

saio (2,5 ml cada), autoclavou-se e conservou-se à temperatu

ra ambiente. 

4.2.11. Solução de cloroneb - 2% (Du Pont� 65% de P.A.} 

(1,4-dicloro - 2,5-dimetoxil benzeno} 

Preparou-se uma solução com l g de cloroneb em 

50 ml de água destilada, a qual foi aquecida em banho-maria 

por 15 minutos e conservada no.refrigerador à 4
°

c. 

4.2.12. Solução de albumina 5% 

Preparou-se uma solução com 5 ml de clara de 

ovo em l O O m l d e á g u a d e s t i 1 a d a • F i 1 t r ou - s e e c o n s e r v o u -s e em 

refrigerador utilizando-se frasco escuro. 

4.2.13. Solução fosfato pH 6,9 

Solução A 

NaH2P04. 

Água destilada 

27,80 g 

1.000 ml 



Solução B 

Na2HP04 

Agua destilada 
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. • 53,65 g

• LODO rnl

Adicionou-se 45 ml da solução A em 55 ml da s� 

lução 8 e completou-se para 200 ml com água destilada. As so

luções A e 8 foram sempre conservadas em refrigerador e a so

lução fosfato foi preparada sempre no momento de uso. 

4.2.14. Solução Helly 

Bicromato de potássio . •

Cloreto de mercúrio 

Agua destilada 

3 g

5 g

100 ml 

Conservou-se a solução em frasco escuro a tem

peratura ambiente, 

4.2.15. Formal neutro 

Adicionou-se uma parte de carbonato de cálcio 

em três partes de formalina. 

Agitou-se a solução, esporadicamente durante 

dez dias, conservando-a à temperatura ambiente. 
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4.2.16. Solução estoque de GIE�SA 

Diluiu-se urna parte de GIEMSA em 66 partes de 

o 
glicerina a 60 C e, apos o resfriamento, misturou-se com 66 

partes de metanol, A solução foi mantida à temperatura am

biente. 

4.2.17. Meios de anilise 

Para a análise genética das colônias utiliza

ram-se placas de Petri coDtendo meio completo (MC), meio míni 

mo (MM), meio mínimo suplementado com todos os requisitos nu 

tricionais envolvidos no cruzamento (M + T), meio mínimo de 

galactose suplementado com todos os requisitos (GAL), meio mi 

nimo de acetato suplementado com todos os requisitos (AC) e 

meio mínimo suplementado com todos os requisitos, exceto aqu� 

le em análise (M + T - ribo, por exemplo). Para a transferên 

eia de colônias utilizou-se um replicador contendo 26 pontos 

(AZEVEDO e aol., 1976). 

4.3. Equipamentos para microscopia e fotografia 

Para as medições pretendidas utilizaram-se os 

microscópios: a) Wild (Heerbrugg) M 20-34983 e ocular micromé 

trica Carl Zeiss 4892628 (Bx); b) Baush Lomb LK4 640 com ocu-
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lar micrométrica Ernest Leitz Wetzlar (6x). 

Para as microfotografias utilizaram-se: os mi

croscópios: a) Zeiss West Germany. câmera Carl Zeiss C 3 5  lOx 

e objetivas 6,3x e 16x; b) Foto microscópio Zeiss e objetiva 

100 X 1,25 X 3,2, O filme utilizado para as microfotografias 

foi o Kodak Panatomic-X. 

4.4. Esterilização e incubação 

Os meios de cultura e as soluções foram ester! 

lizados em autoclave por 15 minutos a 120° c. exceto nos casos 

assinalados, A temperatura de incubação foi de 37 ° c, exceto 

nos experimentos onde se fez necessária sua variação 

e 4o
0
c.

o
para 30 C 

4.5. Obtenção espontânea e manutenção dos variantes dete

riorados e heterocariÕticos 

Conídios provenientes de colônias da linha-

gem A, com 72 horas de incubação. foram inoculados no centro 

de placas de Petri contendo meio completo e mantidos em estu-

o fa a 37 e. durante 7 dias. A seguir contaram-se os 

obtidos e analisou-se a relação de posição entre 

setores 

os mesmos 

dividindo-se cada placa em quadrante, numerados, sendo o qua

drante 1 fixo para setores amarelo,, Fez-se também a conta-
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gem de setores gemeos. 

Os variantes deteriorados obtidos foram isola

dos em placas individuais através de inoculação de ponto,pela 

transferência de pedaços de ágar contendo micélio ou por di

luição e semeadura. Após purificação foram estocados em tu-

bos contendo meio completo inclinado e uma amostra de cada 

variante foi mantida em placa contendo meio completo, através 

de repiques periódicos. Devido à grande instabilidade do ma

terial em estudo. muitos dos variantes obtidos nao se manti

veram corno tais e não puderam ser analisados. 

Os setores heterocariÔticos. devido sua rara 

ocorrência e extrema dificuldade na manutenção e transferên

cia para novo meio de cultura, foram analisados citológica e 

geneticamente logo após sua obtenção. Mantiveram-se em esto

que apenas os conÍdios viáveis. perdendo-se os letais. À pos

teriori, com a utilização de técnica adequada (item 4.9.) foi 

possível, analisar-se também alguns heterocariÔticos apresen-

tando conÍdios com letalidade, Mesmo nesses casos não foi po� 

sível a manutenção de letais em estoque.senão na forma de di

plÓides balanceados. 

4.6. Ação da temperatura na obtenção de setores na linha

qem A 

ConÍdios provenientes de col5nias da linh�gem A, 
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com 72 horas de incubação foram inoculados em placas de Petri 

e incubados em diferentes temperaturas. As placas colocadas 
� o o as temperaturas de 30 C ou 37 C foram mantidas na estufa por 

o 7 dias e aquelas incubadas a 40 C foram mantidas por 10 dias. 

Após esse período, procedeu-se à contagem do número de séto-

res por placas por tratamento. Observou-se também a relação 

de posição dos setores nos quadrantes numerados, assim como a 

ocorrência de setores gêmeos. 

Tal experimento foi realizado em duas etapas. 

Na primeira utilizou-se numero desigual de repeti�Ões para as 

diferentes temperaturas de incubação; na segunda o número de 

repetições foi igual e o delineamento foi inteiramente casua

lizado. 

4.7. Taxa de crescimento das colônias 

Conídios das linhagens A, M<:f, p!l.OA1; pa.ba.As; IJÁ2 

e dos variantes deteriorados obtidos foram inoculados no cen- 

tro de placas de Petri contendo meio completo. Foram efetua 

das 10 repetições por linhagem e medições foram realizadas dia 

riamente, durante 7 dias, utilizando-se de urna régua milirne

trada para medir o diâmetro de cada colônia. As placas foram 

incubadas a 37 ° c. 
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4.8. �edidas microscÕpicas 

4.8.l. Medidas da estrutura conidia1 

As linhagens envolvidas no presente trabalho 

foram inoculadas por estria, nos quatro bordos de larnínulas 

esterilizadas colocadas sobre meio completo em placas de Pe-

tri (BIAGI� 1977). Após 72 horas de incubação essas lamfnulas 

foram retiradas (com auxílio de uma pinça flambada em álcool), 

colocadas invertidas sobre lâmina contendo uma gota de agua 

e observadas ao microscópio. Efetuaram-se 20 medições ao aca 

so, com o auxílio da ocular micromitrica (Ernest Leitz Wetzlar 

St, Bx) e objetiva de 43x, das seguintes partes da estrutura 

conidial. 

Pedúnculo (p): altura (ap) e diâmetro (dp). 

Vesícula (v): altura (av). 

ConidiÓforo (c): altura total (ac = ap + av). 

A Figura 4 indica os locais onde efetuaram-se 

as medidas. 

Baseando-se nas observações microscópicas das 

linhagens originais e variantes deteriorados e heterocarióti

cos fizeram-se desenhos esquemáticos das estruturas conidiais 

de alguns deles. e em certos casos fotografias dos campos mais 

representativos foram obtidas,. 
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ap = altura do pedúnculo. 

ac dp = diâmetro do pedúnculo. 

dp ap 
ves:fcula. av altura da 

ac = altura total do conidiÓforo. 

Figura 4 - Esquema da estrutura conidial em A. nidulan� indi

cando os locais de medições. 

4.8.2. Observação de algumas etapas da conidiogênese 

Utilizando-se a mesma técnica descrita no 

item 4.8.1. fizeram-se observações com intervalos de tempo de 

4, 8, 12, 16, 20 e 24 horas para algumas das linhagens e va-

riantes envolvidos no presente trabalho. Para tanto, seis la 

mínulas esterilizadas foram inoculadas em placas contendo meio 

completo. Uma lamínula foi retirada, por linhagem. a cada 

intervalo de tempo e levada ao microscópio. Procedeu-se en-

tã-o, à inspeção dos bordos de cada lamínula (utilizando-se obj� 

tiva de 43x e ocular de lOx) e desenhos esquemáticos das pri� 

cipais estruturas observadas foram realizados. 
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4.8.3. Diâmetro de conidios t núcleos e porcentagens 

de conidios uni, bi e trinucleados 

Conídios de todas as linhagens e variantes de

teriorados e heterocarióticos envolvidos no presente trabalho, 

além dos diplÓides resultantes de cruzamentos entre os mes-

mos e a linhagem testadora MSE. foram inoculados em placas de 

Petri contendo meio completo (para os haplÓides) e meio míni-

mo (para os diplÓides). Após três dias de incubação a

fizeram-se preparações citológicas dos conÍdios, seguindo-se 

o método descrito por ROBINOW e CATEN (1969), modificado por 

PAES DE BARROS (1977). 

Utilizando-se uma alça de níquel cromo, coní

dios foram colocados sobre lamínula, à qual adicionou-se urna 

gota da solução de albumina; homogeneizou-se �SBa suspensao

com o auxílio de outra lamínula e estas foram deixadas secar, 

separadamente. A seguir, o material foi fixado em 5 ml da 

solução de Helly, acrescida de 0,3 ml de formal neutro duran

te 15 minutos. Após esse período, as lamínulas foram passa

das para álcool etílico 70% e então hidrolisadas em ácido elo 

rídrico 1 N a  63
°

c durante 20 minutos. Posteriormente, lava

ram-se as lamínulas duas vezes, em diferentes frascos conten 

do água destilada. A coloração foi feita colocando-se 5 ml 

da solução fosfato (pH 6,9) e 9 gotas do corante GIEMSA. O 

tempo de coloração variou para cada linhagem. aumentando-se. de 

30 a 80 minutos para as linhagens haplÓides e haplÓides com 
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duplicação (incluindo os variantes deteriorados), respectiva-

mente. Para as linhagens diplÓides, em geral, usou-se cerca 

de 40 a 50 minutos para a coloração. 

A seguir, as lamínulas foram lavadas em solução 

fosfato e colocadas, invertidas, sobre lâminas contendo uma g� 

ta do tampão fosfato e então observadas ao microscópio. No ca 

so de uso nao imediato, foram guardadas em placas fechadas co� 

tendo papel de filtro umedecido em tampão e conservadas em re 

frigerador. 

Fizeram-se medidas, ao acaso, do diâmetro de 

25 conÍdios e de seus respectivos núcleos (para cada linhagem 

e variante utilizado). Para tais medidas utilizou-se ocular 

micrométrica com charriot (Carl Zeiss, Bx) e objetiva de imer 

sao. Contaram-se ainda os números de conÍdios uni, bi e tri

nucleados em 8 campos, ao acaso. 

Os diplÓides utilizados resultaram do cruza-

menta das linhagens A, p�oA1; pabaA 6 ; yA2 e variantes deteria 

rados e heterocariÓticos com a linhagem MSE. Desses, também, 

25 conÍdios e núcleos foram medidos, por tratamento. 

4.8.4. Medida da _taia de aerminaçio dos conldios 

4.8.4.1. Em meio completo llquido 

Alíquotas conhecidas de uma suspensao de coní-
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dias (cerca de 106 conidios por ml) de cada linhagem utiliza-

da foram colocadas em tubos contendo 2,5 ml de meio comple-

to liquido. Após agitação, cada tubo foi incubado a 37 ° c e 

amostras foram retiradas com intervalos de 4, 8 e 12 horas de 

germinação. Retirou-se 0,1 ml de cada amostra nos diferentes 

intervalos de tempo e ao microscópio contou-se o número de co 

nidios germinando (G) e não germinando (N/G). O critério uti-

lizado foi a presença de tubo de germinação para a separa-

ção das duas classes. Não se levou em conta diferenças ini-

ciais entre tamanho de conídios germinando e nao germinando. 

Utilizaram-se ocular de l0x e objetiva de 43x para a contagem 

em 8 campos, ao acaso. 

4.8.4.2. Em blocos de meio completo, entre lâ

mina e laminula: técnica especial pa

ra conidios letais 

Sobre uma lâmina esterilizada (contida no inte 

rior de uma placa de Petri) depositou-se um bloco de meio com 

pleto. Inoculou-se nesse bloco 5 "cabeças" conidiais, manip� 

lactas sob lupa e com o auxilio de uma finíssima pipeta Pasteur 

distendida no fogo (item 4.9.). 

separadamente das demais. 

Cada "cabeça" foi inoculada 

A seguir, colocou-se uma lamínula esterilizada 

sobre esse bloco, com o auxílio de pinça flambada. Todo o con 
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junto foi incubado a 37 ° c durante 12 horas e, apos este perí� 

do. observado ao microscópio com objetiva de 43x e ocular de 

lOx. Foram contados em 8 campos, ao acaso, conídios germina� 

do (G) e não germinando (N/G). Esta técnica foi adaptada e

escolhida, principalmente, com o objetivo de se acompanhar a 

germinação de conÍdios provenientBs de setores heterocarióti 

cos, os quais apresentam em alguns casos conÍdios verdes (viã 

veis) e amarelos (letais). A técnica descrita acima foi uti 

lizada para ambos os tipos de conÍdios, separadamente. 

variantes deteriorados e alguns variantes . heterocarióticos uti 

lizou-se também a técnica de germinação em bloco de meio com

pleto, porém não houve "manipulação" de cabeças conidiais sob 

lupa e sim fizeram-se inoculaçõês por estrias, de cada linha

gem, na superfície do bloco de meio. Teve-se o cuidado de 

inocular-se o menor número possível de conÍdios (TRINCI e

WRITTAKER
., 

1968_; BAINBRIDGE
., 

1971_; SCOTT e col.., 1972) evitan 

do-se a auto-inibição da germinação. 

4.9. Manipulação de conidios, apresentando letalidade, em 

setores heterocariõticos 

Sempre que surgiram os setores heterocarióti

cos, aliás muito raros. estes foram analisados rapidamente d� 

vida à dificuldade de manutenção e repicagem para novos meios. 



. 74. 

De cada setor raspou-se uma pequena area com auxílio de uma 

alça de níquel cromo e fez-se uma suspensão de conidios em 9 

ml de salina. Após agitação semeou-se 0,1 ml de uma diluição 

apropriada dessa suspensao em placas contendo meio completo. 

Após 72 horas de incubação contaram-se as colônias. Como en

tre os setores heterocariÓticos ocorreram dois tipos distin

tos: setores menores que apresentaram conÍdios amarelos e ver 

des viáveis e, setores maiores que apresentaram conÍdios ver

des viáveis e amarelos letais, foi necessária a utilização de 

duas metodologias específicas para os dois casos. Em se tra-

tando daqueles setores possuidores de conÍdios viáveis verdes 

e amarelos, procedeu-se corno nos casos normais de purificação, 

estocagem. análise genética e citológica, já descritos e a des 

crever. Os ensaios foram realizados sempre, em separado, tan 

to para conÍdios verdes quanto para conÍdios amarelos. 

Entretanto, para aqueles que apresentaram leta 

lidade para um dos tipos de conidios, foi desenvolvida uma 

técnica especial. Para tanto, os setores portadores de leta-

lidade foram observados sob lupa, e com o auxilio de urna alça 

de vidro de ponta muito fina (obtida pela distenção de urna P! 

peta ao fogo) foram sendo "pescadas", urna a urna. as "cabeças" 

de conidios amarelos e, separadamente, as verdes. 

dessa "manipulação" inicial as "cabeças" foram 

A partir 

transferidas 

para os meios específicos atendendo-se a cada finalidade do 

presente trabalho. 
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4.9.l. Medida da germinação de conidios viãveis ele

tais 

Efetuada de acordo com a técnica descrita no 

item 4.8.4.2., utilizando-se apenas as "cabeças" de confdios 

verdes e amarelas obtidas através de ttpescagem tt sob lupa (!tem 

4. 9. ) .

4. 9. 2. Conta�em do número de  con i d i os amarelos e verdes

Constatada a presença de letalidade, através 

de semeadura de suspensão de conÍdios provenientes de setores 

heterocariÓticos, retirou-se uma pequena amostra de confdios 

(mistura de amarelos e verdes) e fez-se a coloração dos mes

mos utilizando-se a técnica descrita no item 4.8.3. A seguir 

os conidios, já corados, foram observados ao microscópio (com 

ocular 15x e objetiva de imersão) e separados em dois grupos: 

claros (citoplasma pouco corado) e escuros (citoplasma mais 

corado). Os claros correspondem aos conídios amarelos e os 

escuros aos verdes (PIZZIRANI, comunicaç5o pessoal). Desse mo 

do foi possível contar em 8 campos, ao acaso, o número de co-

nidios claros (amarelos) e escuros (verdes). já que através 

de semeadura e contagem de colônias, isso foi impossível. Fo

tografias foram obtidas dos campos analisados. 
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4.9.3. Diâmetro de nücleos e conidios amarelos e ver

des 

Para cada variante, mediram-se. ao acaso, os 

diâmetros de 25 conidios amarelos e 25 conÍdios verdes e seus 

respectivos núcleos. A técnica usada encontra-se no item 

4,8.3. e a diferenciação entre os dois tipos foi possível se

gundo a técnica descrita no item 4.9.2. Também os diplÓides, 

obtidos do cruzamento de conidios amarelos (letais) e verdes 

com a linhagem �,I.Sf, através das técnicas especiais 4,9. e 4.9.4, 

tiveram 25 conídios e respectivos núcleos medidos nos seus di� 

metros. Para tais medições utilizou-se objetiva de imersão e 

ocular micrométrica (Carl Zeiss, 8x) e dotada de charriot. Con 

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

4.9.4. Anãlise genética 

Para esse tipo de setor, apresentando letalid� 

de em um dos tipos de conidios, utilizou-se a técnica de man� 

pulação das "cabeças" dos conÍdios, sob lupa (Item 4.9.), as 

quais foram transferidas para tubo de ensaio contendo meio mí 

nimo mais, 2% de meio completo. O mesmo procedimento foi fei 

to para a linhagem testadora rsF e de ambas as linhagens pro

curou-se colocar o mesmo número de "cabeças• (10 a 20). Prep� 

rarem-se dois tubos, uma para an�lise mit6tica e outro para 
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Após agitação cuidadosa. os tubos foram in 

A formação da película demorou cerca de 7 a

10 dias. Após esse período utilizaram-se as técnicas usuais 

de análise gRnética para A�ne�qillu� nidulanh 

itens 4.10. e seguintes). 

(descritas nos 

As técnicas indicadas nos {tens 4.9., 4.9.1., 

4.9.2., 4.9.3. e 4.9.4. foram aplicadas nos casos especiais 

dos setores heterocarióticos Ha, Hg, H1s e H 16 • tanto para os 

conÍdios amarelos quanto para os verdes. 

4.10. Técnicas de anãlise genêtica geral 

4.10.1. Obtenção do heterocãrio 

Utilizando-se o método descrito por PONTECOR

VO e col. (1953) foram feitos os cruzamentos entre cada varian 

te (deteriorado e heterocariótico) e a linhagem testadora, MSE. 

Para tanto, conidios de duas linhagens. requerendo diferentes 

fatores de crescimento, foram colocados juntos e em igual pr� 

porção em tubos contendo meio mínimo mais 2% de meio completo, 

o que permitiu germinação inicial. Após 3 a 4 dias de incu-

N o -

baçao a 37 C formou-se uma pelicula que foi transferida para 

meio mínimo sólido e colocada dividida nos quatro quadrantes 

de placa. Isso foi feito para que se pudessem formar os seta 

res heterocariÓticos. No caso de cruzamentos entre os va-
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riantes deteriorados e a linhagem MSE daqueles que apresenta-

vam conidiação escassa procurou-se colocar a maior quantida

de material, inclusive o micélio. 

4.10.2. Anâlise através do ciclo parassexual 

A análise mitótica foi feita segundo o método 

de ROPER (1952) e utilizando o ciclo parassexual. Da união 

de nGcleos haplÓides pode-se obter diplÓides, os quais cres

cem em meio mínimo, sendo esse fato de rara ocorrência (1 di

plÓide em 10 7 conÍdios). 

O material crescido em meio mínimo foi analisa 

do, quanto à diploidia, através de medidas microscópicas de 

cadeias de cinco conidios em lisol (1:10) e utilizando-se uma 

ocular micrométrica (Ernest Leitz Wetzlar St Bx). Outros cri 

térios usados para a detecção dos diplÓides foram: a cor da 

colônia e sua capacidade de crescer em meio mínimo. 

Procedeu-se em seguida, à haploidização dos di 

plÓides obtidos utilizando-se urna solução de clor.oneb (2%), um 

fungicida que permite o crescimento de setores haplÓides se

gregantes e não o de diplÓides (AZEVEDO e PACHECO SAlvTANA, 1975). 

Essa haploidização ocorre através de não disjunções sucessi

vas que culminam com a volta ao estado haplÓide (K.4.FFEP, 1961). 

A técnica consistiu em adicionar-se 2,5 ml da solução de elo-
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roneb a 200 ml de meio completo. A seguir, os diplÓides fo-

ram inoculados em quatro pontos das placas e incubados a 37° C 

durante 7 a 10 dias, quando surgiram setores haplÓides de co-

loração bem conspícua. Esses setores foram então purificados, 

por estria, em meio completo e após 72 horas foram transferi

dos um a um, para 26 pontos fixos em placa, contendo meio co� 

pleto. Essa placa, apos três dias de incubação a 37° C foi ut_!. 

lizada como placa mestra (P.M.). a qual foi replicada para as 

placas de análise através de um replicador de níouel cromo. 

Leituras foram feitas com 24, 48 e 72 horas de crescimento. 

4.10.3. Pnãlise atravês do ciclo sexual 

A análise meiótica é baseada no ciclo sexual 

de A. nidulan� e foi realizada de acordo com o método de POP-

TECOPVO e coZ. (1953). A análise baseia-se na ocorrência de 

cleistotécios híbridos, contendo ascosporos segregantes, os 

quais resultam da meiose dos zigotos formados pela carioga-

mia de núcleos geneticamente diferentes. Da união de igual 

numero de conÍdios de duas linhagens envolvidas no cruzamento 

e, que foram colocadas em meio mínimo mais 2% de meio comple

to, obteve-se, após 72 a 96 horas de incubação, uma película 

que foi transferida para placa contendo meio mínimo. Nesse 

meio, a película foi dividida em quatro pedaços disrostos de 

maneira equidistante e a placa foi vedada com fita celulÓsica 
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e incubada a 37
°

c durante 7 a 10 dias. Após esse período, sob 

lupa, os maiores e médios cleistotécios (BARACHO e eol., 1970) fo 

ram transferidos para meio mínimo sólido e "rolados" para a 

eliminação de células de HÜlle e conÍdios aderentes. A seguir 

foram transferidos, com o auxílio de alça de n íquel cromo, p� 

ra frascos contendo 9 ml de solução salina. onde foram esma

gados contra a parede com a própria alça, e finalmente mistu-

rados à solução. Dessa forma, de vários cleistotécios obser-

v ados, 5 a 6 foram escolhidos, os quais, após purificação e 

esmagamento, foram analisados. Para tanto, semeou-se 0,1 ml 

de cada suspensão de cleistotécio em placas contendo meio com 

pleto, o as quais foram incubadas a 37 C durante 72 horas. As 

suspensões restantes foram guardadas em refrigerador. Utili-

zaram-se para análise apenas os cleistotécios h íbridos, sendo 

que os autofecundados foram descartados. Do cleistotécio es-

colhido foram feitas várias placas, com diluições apropriadas, 

em meio completo e incubados durant� 72 horas. Após esse pe-

ríodo contaram-se os segregantes normais e deteriorados e ca

da tipo foi repicado. separadamente. para placas contendo meio 

completo com 26 pontos, cada uma. Após incubação de 72 horas 

essas placas foram replicadas para placas de análise com o 

auxilio do replicador de 26 pontos. 

24, 48 e 72 horas. 

Leituras foram feitas com 
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4.10.4. Testes de alelismo 

Para se verificar se os variantes obtidos no 

presente trabalho eram alelos ou não de variantes obtidos por 

outros autores, escolheram-se aqueles cuja localização foi d� 

tectada nos mesmos grupos de ligação. Para tanto. cruzamen-

tos específicos foram feitos entre conÍdios provenientes de 

duas colônias possuidoras de diferentes requerimentos nutri

cionais. Através da análise de ascósporos resultantes do ci

clo sexual (item 4.10.3,) verificou-se a ocorrência de alelis 

mo ou não entre os variantes ensaiados, pela contagem de pro

porção entre colônias normais e deterioradas resultantes. Nes 

ses testes foram usados variantes deteriorados e/ou seus se-

gregantes obtidos no presente trabalho (V�9, V5o Vso,1, Vs1, 

Vs2) e variantes e/ou segregantes obtidos por outros autores: 

AZEVEDO e ROPEP., 1970 (V s , V9, V 16 e V20J_; ft4ENFZES,1.974 (V3s) 

e P A ES D E BARROS, 1 9 7 7 ( V H J • 

4.11. Anãlise estatística 

Devido 
' 

a diversidade de tipos de 

tendidos, os seguintes testes estatísticos foram 

indicando-se suas finalidades� 

resultados pr� 

aplicados, 

a) Para se medir diferenças na instabilidade

da linhagem A frente à variação de tempera-
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tura, utilizou-se o teste nao paramétrico 

de FBIEDMAN, (STEFL e TORRIE, 1960) de acor 

do com a seguinte fórmula: 

b = numero de repetições. 

t = numero de tratamentos. 

12 = cte 

3 = cte 

E.r.2 = soma, ao quadrado, do total de ordenamentos.
l 1

F.V.

b} As análises da variância para os caracteres:

diâmetro de colônias, diâmetros de conÍdios

e núcleos (haplÓides e diplÓides), alturas

do pedúnculo, vesícula e conidiÓforo, e diâ

metro do pedúnculo foram realizadas segundo

um esquema em classificação hierárquica (SNE

DECOP e COCHRAN
3 

19?2), mostrado a seguir:

G. L. Q.M. F • 

Entre linhagens 

Dentro de linhagens 

p - 1 

p(n -1) 

pn - 1 

sendo: 

p = numero de tratamentos (linhagens). 

n = numero de observações por tratamento. 
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Em seguida os diversos tratamentos foram comp� 

rados com as testemunhas através do teste de DT!NNET (STEEL e

TORRIF, 1960· DUNNET, 1964). 

onde: 

c) Para a análise da segregaçao rnei Ótica dos

segregantes resultantes de cruzamentos en

tre os variantes e linhagens controles com

a linhagem HSE utilizou-se o teste do X 2 •

d) O valor de recombinação entre os segregan

tes normais e recombinantes, na análise rneiÓ

tica foi calculado segundo a fórmula:

C =�X 100, 

C = valor de ligação. 

R = numero de colônias recombinantes. 

T = numero total de colônias analisadas. 

Ainda para os valores de recombinação calcula

ram-se os respectivos desvios padrões. segundo a fórmula: 

s = 

onde: 

p = frequência de recombinantes. 

N = n�rnero total de ascósporos analisados. 
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5. RESULTADOS

5.1. Obtenção espontânea de setores, anãlise de seu numero

e posição em diferentes temperaturas 

Para este item os resultados estão divididos de 

acordo com a cronologia dos ensaios realizados e serao usadas 

em todas as tabelas as abreviaturas: A= amarelo; 

D= deteriorado e H = heterocariÓtico. 

V = verde-0; 

Experimento a) Os resultados obtidos nessa pr� 

meira parte são o fruto de especulações iniciais sobre dife

renças de produção de setores. quando se utilizava, ocasional 

mente. a parte inferior do incubador e eram obtidos setores 

em numero muito maior do que quando se utilizav a  a prateleira 

superior. A partir daí. a linhagem A foi incubada em tr�s di 

ferentes temperaturas. utilizando-se incubadores diversos, e 

o numero de repetições. por tratamento, foi desigual. A Tabe

la 2 apresenta o nGmero e porcentagem de setores assim obti

dos. assim como o nGrnero de setores g�meos, Nesse primeiro en 

saio, os resultados não foram analisados estatisticamente. 
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T abela 2 - Número e frequênc ia  de s et ores obtidos da linha

gia.m A de A. rú.dui..a.nti · em diferentes temperaturas (Exp. a). 

T r a t a m e n t o s 
Setores 

3oºc 

A 22 (0,511)* 428 (0,717) 

V 20 (0,465) 73 {0,122) 

O 1 (0,023) 74 (0,124) 

H O (0,000) 22 (0,037) 

Total 43 597 

N9 de colônias 
analisadas 35 295 

Média de seto-
res/placa 1,23 2,00 

N9 de setores: 

Gêmeos 

Trigêmeos 

1 

o 

15 

o 

4oºc 

190 (0,931) 

7 (0,034) 

S (0,025) 

2 (0,010) 

204 

40 

5. 10

21 

10 

Total 

640 

100 

80 

24 

844 

373 

2,26 

37 

10 

*O primeiro valor indica o numero e entre parênteses está a frequência.

Quanto à pos ição de setores obtidos nos qua

drantes num erados em placas i noculadas c om a linhagem A e cres 

cidos em difere ntes temperat uras. a T abela 3 apresenta os re 

s ultados obt idos. 
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T abela 3 - Número e posição dos setores em relação aos qua

drantes em diferentes temperaturas. (Exp. a). 

s 

e 
3 □

0
c 

t 
o 
r Quadrantes 

s 1 2 3 4 

A 15 2 4 2 

V 12 3 3 1 

D 1 o o o

H o o o o 

Total 28 5 7 3 

T r a t a m e n t o s

37
°c

To-
Quadrantes 

To-
tal tal 

1 2 3 4 

23 236 50 55 55 396 

19 28 8 12 14 62 

l 23 19 14 17 73 

o 4 B 2 2 16 

43 291 85 83 88 547 

4 □
0

c 

Quadrantes 
To-
tal 

l 2 3 4 

75 74 54 38 241 

1 

1 

o 

1 4 3 

l 4 2

O O 2 

9 

8 

2 

77 76 62 45 260 

Experimento b) Utilizou-se, nessa segunda eta

pa, numero igual de repetições por tratamento e �elineamen

to inteiramente casualizado, cujos resultados e análise esta

tística estão apresentados na Tabela 4. 
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T abela 4 - I\JÚm e r o  e f requ ê nc i a  d e  s etores o btid os da linha-

gem A d e  A -6 p e.1to. iltu-6 nidu.la.n-6 em di fe rentes tempe-

raturas. ( Exp. b).

Setores 

A 18 

V 19 

o 2 

H 2 

Total 41 

1\1 9 de colônias 
analisadas 40 

Média de seto-
res/placa 1.02 

j\]9 de setores: 

Gême os 2 

Trigêmeos o 

T r a t 

3o
º

c

(0.439)
0 

55 

(0,463) 

(0.049) 

(0.049) 

18 

7 

5 

85 

40 

2,12 

15 

o 

a m e n t o s 

37
º

c 

(0,647) 

(0,212) 

(0,082) 

(0,059) 

141 

12 

6 

o 

159 

40 

3,97 

23 

12 

4o
º

c 

(0,887) 

(0.075) 

(0,038) 

(0,000) 

Total 

214 

49 

15 

7 

285 

120 

2,38 

40 

12 

** = Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

n.s. = Não significativo ao nível de 5% de probabilidade.

Teste de 
FRIEDMAN 

44.40** 

0,81 n.s. 

0,70 n.s. 

0,23 n.s. 

36,04** 

o = O primeiro valor refe re-se ao número e a frequência está entre 
par ênteses. 

A T a b e l a  5 apresenta os resultados da  c onta-

gem do nume r o  e p os ição de  s etores nas placas divididas em 

qua drantes nos dive rsos tratam entos. 
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Tabela 5 - Número e posição dos setores em relação ao qua-

d rantes em diferentes temperaturas. (Exp. b).

T r a t a m e n t o s 

e 3□
0

c 37
º

c 4 □
0
c

t 
o 

To- To- To-
r Quadrantes 

tal 
Quadrantes 

tal 
Quadrantes 

tal 
e 
s 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A 15 o o o 15 50 20 12 16 98 57 18 15 27 117 

V 14 4 2 1 21 3 1 3 3 10 3 2 4 5 14 

D 1 o o 2 3 2 3 4 3 12 o o 3 2 5 

H 1 o o o 1 o 1 o o 1 4 2 o 2 8 

Total 31 4 2 3 40 55 25 19 22 121 64 22 22 36 144 

Com o objetivo de se verificar possíveis rela

çoes de vizinhança entre os setores obtidos.principalmente de 

vida aos p roblemas levantados por AZEVEDO e ROPDR (1970) e 

AZEVEDO (19?1) foram feitas 1 8  inocu l aç6es da linhagem A em 

meio comp leto, para cada t ratame nto (3□
0

c, 37
°

c e 4D
°

C) e os 

resu l tados e ncontram-se na T abela 6. 
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los: 

Na Tabela 6 foram usados os seguintes 

• g o.

sÍmbo -

(A + D), por exemplo = setores vizinhos e gemeos. 

A + D, 
-

por exemplo = setores vizinhos, porem nao gemeos. 

A Figura 5 mostra os valores representativos 

das médias de tipos e total de setores por tratamento e as Fi 

gúras 6 e 7 apresentam as fotografias de 2 séries de plac as 

representativas do ensaio descrito na Tabela 4� 

0,9 

rn 
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lJ 0,6 
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lJ 0,5 
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u
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::J 
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o----- Setores verdes 
A•·-··- Setores deteriorados 
•-----· Setor.heterocari6ticos 
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. •· 
.•·

.... 
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.• 
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A --

_ .. -·· ··-··-... - --
_ .. - -··-- .. ---.. -·· - --

... -:::.-:·�::::-:---· -· -· -· -·-· ..._ _____ -· ---.-.-..:::=-.:..:���

3□
0
c 4o

0
c 

Tratamentos 

Figura 5 - Média de duas repetições para a frequência de ti
pos de setores obtidos da linhagem A c rescida em 
diferentes temperaturas. 
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4

□ 0
c

3

□ 0
c

Figura 6 - Produção de setores em diferentes temperaturas. 

4
□ 0

c 

4 □
0 c

3

□ 0
c

Figura 7 - Comparação da produção de setores nas temperaturas 
de 3□ 0 c e 4 □ 0 c.
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5.2. Caracteristicas dos variantes obtidos espontaneamente 

e isolados para anãlise 

5.2.1. Variantesdeteriorados 

Setores com morfologia alterada e coloração 

diferencial foram escolhidos através de inspeção visual. Fo

ram identificados e isolados, inicialmente. cerca de 20 varien

tes deteriorados. Destes, entretanto, apenas seis e dois de

rivativos de la. ordem puderam ser mantidos e utilizados no 

presente trabalho. Os variantes obtidos puderam ser classifi 

cados, de início, nos seguintes grupos: 

a) Variantes muito instáveis: V47 e V4s, inclu

sive não tendo sido possível mantê-los, co

mo tais, até o final da parte experimental.

b) Variante muito estável: V 49,do qual nao se

detectou qualquer setor em todo o experime�

to.

c) Variantes tão instáveis quanto linhagem

A original: V5o, V51 e Vs2• Os seus deriva

tivas de la. ordem Vso.1 e Vs1.1 f oram mui

to estáveis, não produzindo qualquer setor.

Os variantes e seus derivativos de la. ordem fo-

ram numerados de acordo com a nomenclatura seguida por AZEVEDO
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e ROPER (1970). 

As características d e  morfologia das colônias, 

coloração do micélio e conÍdios. conidiação, o rige m  e tipos 

d e  setores p roduzidos e stão sumarizadas na Tabela 7. 

Tabela 7 - Características gerai s  dos variantes d et eriorados 

selecionado s, todos c o m  genótipo p�oA 1 e pabaA 6 • 

Variante 

Vso 

Morfologia 

Micélio avermelhado, com escassa co 
nidiação, colônia "crinkled", muito 
instável; conídios amarelos, 

Micélio avermelhado, conidiação es
cassa; "crinkled"; muito instável; 
conidios amarelos. 

Micélio amarelo claro; conidiação 
média; colônias pouco enrrugadas e 
de bordos irregulares; conÍdios ama 
relados; estável; cleistotecial. -

Micélio submerso cl9ro; grande quan 
tidade de micélio aéreo; colônias 
de aparência nfluffy", brancas e 
"crinkled"1 conidiação escassa e len 
ta (após 72 horas); conÍdios ver =

des; instável, apresenta duas fa
ses evolutivas bem distintas. na di 
ferenciação: micelial (até 48 h) e 
conidial (após 72 h); cleistotecial 
(grande produção de cleistotécios). 

Determinante de la. ordem, isolado 
com setor de Vso e apresentando to
as características do V5 0• Entretan 
to a aparência das colônias é mais 
"fluffy" e os conidios formados sao 
de coloração amarela; estável. 

Origem 

A 

A 

A 

A 

Vso 

Tipos de seto
res produzidos 

Amarelos 

Amarelos 

Nenhum 

"Fluffy" 

Nenhum 

- Continua -



Tabel a 7 - (Co ntinuação). 

Variante 

Vs1 

Vs1.1 

V s2 

Morfologia 

Micélio marrom claro; conidiação mé 
dia; colônias mais "crinkled" que a 
linhagem A original; conidios ver
des; instável.

Determinante de la. ordem derivado 
de V s1 z colônias amarelas, de as
pecto normal; conidiação intensaz 
conidios amarelos; estável. 

Micélio marrom esverdeado; colônias 
"crinkled"; conidiação · mé-di.a� co
nidios verdes; cleistotecial; ins
tável. 

Origem 

A 

Vs1 

A 

.94. 

Tipos de seto
res produzidos 

Amarelos 
Verdes 
Deteriorados 

Nenhum 

Amarelos 
Verdes 
Deteriorados 

As Figuras 8 e 9 mostram: as linhagens pnoA1; pabaA6; 

yA 2 e A orig inais ( 8) e os v ar i antes deterio rados derivados d a

l in h ag em A (9).

5.2.2. Variantes heterocariõticos 

-

Quanto a morfo l o g i a, todos os setores heteroc� 

rióticos apresentaram o mesmo aspecto: coloração verde amare

l a  dev i d a  à presenç a  de co nÍd ios verdes e amare los m isturados. 

Entretanto , quando uma alíquota de uma suspensão de conid ios 

fo i semeada em meio completo pod e  o co rrer um dos seguintes c a  

sos: a) colônias amare l as e verdes, com ambos os tipos d e  co-
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Figura 8 - Linhagens p�oA 1 ; pabaA G ; yA 2 (à direita) e A (à es 
querda). 

V s o 

V 5 O • l 
Figura 9 - V��iantes deteriorados derivados espontaneamente a 

partir da linhagem A.
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nidios viáveis; b) colônias verdes com conidios verdes viáveis 

e amarelos letais; c) colônias amarelas com conÍdios amarelos 

viá veis e verdes letais; d) tanto conidios verdes quanto ama

relos letais. 

No decorrer do presente trabalho foram obtidos 

setores heterocarióticos dos tipos a) e b), os quais foram n� 

merados de H 1 até H 16• A Tabela 8 mostra os tipos de seto

res heterocarióticos obtidos e o número de colônias amarelas 

e verdes resultantes de semeadura em meio completo ou de colo 

ração e observação ao microscópio. Como controle foi usado 

o resultado do cruzamento entre a linhagem A (original) e um

segregante pq�oA 4 ; yA 2 obtido de cruzamento entre as linha

gens A e µsE. 

A Figura 10 mostra setor heterocariótico tipi-

co. 

5.3. �edida da taxa de crescimento das col6nias 

A Tabela 9 mostra as médias obtidas para o diâ 

metro de colônias das linhagens pnoA 1 ; pabaA 6 ; yA 2 , MSE, A e 

seus derivados deteriorados. Essas medidas representam a mé-

dia de 10 repetições efetuadas durante 7 dias. As análises 

de variância para os valores obtidos no 1 9 e 5 9 dias de incu 

bação estão na Tabela 10, e as comparações entre cada varian-
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Ta bela 8 - Tipos de setor es heterocariÓticos e seus produtos, 

r e sult antes de semea dura em meio compl eto ou obser 

vação a o  microscópio. 

Colônias ConÍdios 

' ( semecadu:rra➔l Relação (mf.croscÕp1o) 

Setor 
Amarela/Verde 

Amare- Ver-
total 

viabilidade Amare- Ver-
Total 

las des los des 

H1 75 91 166 1:1 

H2 401 203 604 2:1 

H3 144 880 1024 1:6 

H4 128 131 259 1:1 

Hs 169 169 0:1 

Hs 359 359 0:1 

H1 404 404 0:1 

H10 331 331 0:1 

H11 141 141 0:1 

H12 665 665 0:1 

H13 323 323 0:1 

H14 364 364 0:1 

He 182 182 0:1 77 335 412 

Hg 272 272 0:1 85 508 593 

H1s 524 524 0:1 88 497 585 

H1s 588 588 0:1 97 422 519 

Segregante x A 240 40 280 6:1 

pcpwA4; 1.jA2 
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Figura 10 - Linhagem A apresentando setores heterocarióticos 
e melhorados. 
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te com as linhagens testemunhas. obtidas através do teste de 

Ounnet, estão na Tabela 11. Testes estatísticos foram aplica

dos apenas para os valores obtidos no 19 e 59 dias porque se

ria interessante conhecer o comportamento de cada linhagem e 

variante na "largada" inicial, assim como a evolução do cres-

cimento na placa num período onde ainda diferenças 

ser evidenciadas entre os tratamentos. O numero de 

pudessem 

setores 

produzidos por linhagem e variante está indicado na Tabela 9 

e a representação gráfica das médias obtidas para os 7 dias de 

crescimento está na Figura 11. 

T a b e 1 a 9 - M é d i a d o e r e s e i me n to em cm de 1 O e o 1 ô n i a s d a s 
linhagens A, M 0 E, p�oA 1 ; pabaA 6 ; yA 2 e dos varian
tes deteriorados originados da linhagem A. 

Variante 

Vi.7 
V4a 
V49 
Vso 
Vso. 1 
Vs1 
Vs1.1 
Vs2 

A 

1 

1,00 
1,10 
1,35 
0,60 
0,85 
0,89 
0.77 
0,94 

0,70 

Média crescimento em

2 

2,80 
2,09 
2,83 
1,91 
2,47 
2.22 
2,43 
2,23 

1,91 

3 

4,80 
4,68 
4,95 
2,84 
4,64 
3,76 
4,03 
3,32 

2,83 

4 

7,00 

6,41 
7,00 
4,68 
6,74 
5,28 
6,03 
4,62 

3,95 

5 

8,20 
8,20 
8,68 
6,68 
7,59 
6,88 
7,59 
6,40 

5,01 

6 

8,40 
8,54 
8,89 
7,71 
8,25 
8,14 
8,32 
7,63 

5,91 

pMAi ;pabaA6 ;yA2 1,09 2,49 3,77 5,6 9  7,88 8,32 

MSE 0,58 2,44 4,oo 5,83 7,64 8,48 

7 

8,80 
8, 57 
8,90 
8,44 
8,74 
8,70 
8,80 
8,25 

6,48 

8,88 

8,84 

N9 de seto
res produ

zidos 

10 
9 
o 

11 
o 

8 
o 

7 

12 

o

o 
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T ab e la 10 - Anális e de variân c ia para os valores médios o bti

dos para o 1 9 e 5 9 dias de crescimento de colônias 

de linhagens origina is e variant es de t eriorados. 

Dias de 
cresci
mento 

19 

F.V.

Tratamento 

Res:iduo 

Total 

Tratamento 

Resíduo 

Total 

G.L. S.Q. 

10 6,9405 

99 0,6494 

109 7,5900 

10 88,4030 

99 4,1920 

109 92,5950 

Q.M. F. 

0,6941 105. 800**

0,0065 

8,8403 208,793** 

0,0423 

** = Significativo ao n:ive l  de 1% de probabilidade. 

c.v.

8,84% 

2. 77%
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Tabela 1 1  - Comp aração entre tra tamentos e as testemunhas p e-

lo teste d e  Dunnet c om relação aos va lores méd ios

obtidos p ara o 19 e 59 d ia s  de cresc imento. 

Trata-
mentas o 

a 

V1+1 ** 

Vi+a ** 

V,.9 ** 

Vso ** 

Vso .1 ** 

Vs1 ** 

Vs1.1 ** 

Vs2 ** 

OMS = O. 101 (5%) 

o, 122 (1%) 

19 dia 

b 

** 

** 

n.s.

**

** 

** 

** 

** 

c 

** 

** 

** 

n.s.

** 

** 

** 

** 

59 dia 

o
b a 

** ** 

** ** 

** n.s. 

** ** 

** ** 

** ** 

** ** 

** ** 

OMS = 0,258 (5%) 

0,310 (1%) 

Na Tabela 11 as testemunhas utilizadas foram: 

o 
linhagem Aa = 

b = linhagem p1toA1 ; pa.baAs; tJÁ2 

c = linhagem MSE

* = Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

** = Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

n.s. = Não significativo ao nível de 5% de probabilidade.

c 

** 

** 

** 

** 

n.s.

** 

** 

** 
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o••······ p1r.0A1; pabaAs; 1JA2 
aoc••••o MSE 

1 

o 

o 1 2 3 4 5 6 

Dias de crescimento 

Figura 11 - Representação gráfica das médias dos diâmetros de 
colônias com l a  7 dias de crescimento. linhagens 
A, MS E, p1r.0A 1 ; p abaA 6 ; yA2 e variantes deteriora
dos da linhagem A. 

7 
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5.4. Medidas microscõpicas 

5.4.l. De estruturas conidiais 

Tanto dos variantes deteriorados quanto dos h� 

terocarióticos foram realizadas medições de algumas das estr� 

turas conidiais. Assim mediram-se: altura e diâmetro do pe

dúnculo (ap e dp); altura da vesícula lav); altura total do 

conidiÓforo (ac = ap + av). As mesmas medições foram efetua

das para as linhagens A
J 

MSE e p�oA 1 ; pabaA 6 ; yA 2 • Em todos 

os casos 20 medições. ao acaso, foram J'Sa-liz·adas para cada el� 

menta da estrutura conidial, utilizando-se sempre material 

crescido durante 72 horas. 

5.4.2. íle variantes deteriorados 

As Tabelas 12 a 14 mostram os resultados das 

medições efetuadas, indicando-se os valores médios obtidos e 

respectivos desvios padrões (Tabela 12) e as análises de va

riância para as medidas efetuadas em cada estrutura analisa

da (Tabela 13). Nessas tabelas não estão assinalados os valo 

res de medições para o deteriorado V 5 o e seu derivativo de la. 

ordem V 50•1• Isto porque esses variantes apresentam estrutu-

ras conidiais anômalas: sem célula podal. pedúnculo ou vesfcu 

la. 
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Tabe l a 12 - Média (m) de 2 0  m edid as em m icra (µ) e res pe ct i-

Variantes 

vos desvios p adrões (s) de estruturas con idia is 

dos v a riantes det erio rados e d as linhagens A� MSE

e p�oA 1 ; nabaA 6 ; uA2• 

Média de 20 medidas em micra{µ) 

Pedúnculo Vesícula ConidiÓforo 

diâmetro altura total deteriorados altura ( a p) altura 
(dp) ( av) 

Vs1 

V 51. l 

Vs2 

A 

ac = 

ap + av

m s m s m s m s 

69,20±17,525 4,00±0,000 9,50±1,100 78,70±17,903 

81,20±30,973 3,95±0,224 9,90±1,020 91.10±31,632 

80,90±27,472 5,00±0,324 12,10±2,382 93,00±28,838 

98,10±32,298 5,85±0,745 13,80±2,238 111,90±33,090 

72,00±23,486 6,00±0,000 9,90±0,447 81,90±23,713 

78,60±12,072 4,00±0,000 10,00±0,000 88,60±12,072 

80,50±27,833 5,45±0,510 10,10±0,447 90,60±27,948 

p�oA1 ;pa.baA6;yA2 79,60±17,419 4,05±0,394 11,50±1,701 91,00±18,336 

MSE 61,10±11,742 4,65±0,489 10,00±0,000 71,10±11,742 
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Tab ela 1 3  - A nálise d e  variância par a  o s  valor e s  médio s ob ti

do s d e  altura e diâmetro do pedúncu lo; altura da 

vesícula e altura do co n idiÓforo  e m  var iant e s  d e

t eriorado s. 

a) Altura do
pedúnculo

b) Diâmetro do 
pedúnculo

c) Altura da 
vesícula

d) Altura do co
nidiÓforo

F.V.

Tratamento 

Resíduo 

Total 

Tratamento 

Resíduo 

Total 

Tratamento 

Resíduo 

Total 

Tratamento 

Resíduo 

Total 

G.L.

8 

171 

179 

8 

171 

179 

8 

171 

179 

8 

171 

179 

S.Q. Q.M. F. 

16616,178 2077,022 3,75** 

94574,400 

111190, 578 

111,712 

25,950 

137,662 

633,245 

310,400 

322,845 

553,067 

13,964 91, 87** 

0,152 

79,156 55,08** 

1,437 

20480,980 2560,122 4,42** 

99007,799 

119488, 778 

578,993 

** = Significativo ao n ível de 1% de probabilidade. 

c.v.

30,18% 

8,17% 

11,15% 

27,15% 
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As comparaçoes entre os variantes deteriorados 

e linhagens originais. através das medições efetuadas. foram 

realizadas através do teste de Ounnet, cujos resultados estão 

na Tabela 14. 

5.4.3. De setores heterocariõticos 

A Tabela 15 apresenta os resultados das me

dias e desvios padrões respectivos obtidos para os setores he 

terocarióticos e linhagens originais. As análises de variân-

eia para as medições efetuadas em cada elemento analisado es

tão apresentadas na 1abela 16. Para as comparações entre os 

setores heterocarióticos e as linhagens originais utilizou-se 

o teste de Dunnet, cujo resultado está na Tabela 17. As medi 

çoes foram realizadas para alguns dos setores obtidos e nao 

para todos devido ao grande número de medidas implicadas e tam 

bém à homogeneidade de comportamento dos setores analisados. 

Devido ao fato desses setores apresentarem, apos semeadura em 

meio completo, viabilidade diferencial para conídios amarelos 

e verdes. apenas as colônias resultantes da germinação de co

nÍdios viáveis foram analisadas e, em separado. Além disso. 

como não foi possível a germinação de conÍdios letais (item 

5.4.8.3.) nenhuma medida de estruturas conidiais. nesses ca

sos. foi efetuada. 



.107. 

Tab ela 14 - Co mpa ração entr e os tratamentos e as testemunhas 

pelo teste de  Dunn e t  pa ra os valo r es médi os de  al 

tura e diâme tro do pe d únc ulo; altura da v es íc ula 

e altura do conidiÓforo em va r iantes dete r i o rados. 

Pedúnc ulo 

Trata
mentos 

Vl¼1 

Vl¼a 

vl¼9 

Vs1 

V s 1. 1 

Vs2 

o 
a 

n.s.

n.s.

n s. 

n.s.

n.s.

n.s.

altura 

b c 

n.s. n.s.

n.s. * 

n.s. * 

n.s. ** 

n.s. n.s.

n.s. n.s.

OMS= 19.693(5%) 

23,713(1%) 

o 
linhagem Aa = 

diâmetro 

a
º 

b e 

** n.s. ** 

** n,s. ** 

** ** * 

** ** ** 

** ** ** 

** n.s. ** 

OMS• 0,326 ( 5%) 

0,393(1%) 

b = linhagem p1LoA1 ; pa.ba.As; yA2 

c = linhagem MSE 

* = Significativo ao nív el de 5% de 

** ::: Significativo ao nív el de 1% de 

Vesíc ula 

altura 

o 
a b e 

n.s. ** n.s.

n.s. ** n.s.

** n.s. **

** ** ** 

n.s. ** n.s.

n.s. ** n.s.

OMS• L004(5%) 

· 1J209fl%)

probabilidade. 

probabilidade. 

n.s. = Nâo significativo ao nív el de 5% de probabilidade. 

ConidiÓfo ro 

o 
a 

n.s.

n. s. 

n.s.

* 

n.s.

n.s.

OMS= 

altura 

b c 

n.s. n.s.

n.s. * 

n.s. * 

* ** 

n.s. n.s.

n.s. n.s.

20,149(5%) 

24,264(1%) 
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Tabela 1 5  - Média d e  2 0  medidas e m  m ic ra (m) e seus respect i

v os desvi os pa drões ( s) de estruturas coni:diais 

de componentes de setores heterocarióticos e das linhag�hs 

A
1 

MSE e p1c-0A 1 ; pa.baA 6 ; yA2• 

Média de 20 medidas em micra (µ) 

Setores 
heterocarió

ticos 

A 

V 

A 

V 

A 

V 

Hs V 

V 

V 

A 

Pedúnculo 

altura (ap) 

m s 

75,70±23,272 

71,80±11,945 

72,30±29,617 

85,60±29,348 

59,90±14,704 

78,20±20,794 

45,00±21, 730 

55,00±23,129 

62,70±21,592 

diâmetro 
(dn) 

s 

4,70±0,470 

3,88±0,338 

4,80±0,410 

4,95±0,224 

4,05±0,224 

4,00±0,000 

4,65±0,489 

4,00±0,000 

4,85±0,366 

80,50±27,853 5,45±0,510 

pJLoA1;pa.baA6 ;yA2 79,60±17,419 4,05±0,394 

MSE 61,10±11,742 4,65±0,489 

A =  Amarelo 

V =  Verde 

Vesícula 

altura( av) 

m s 

10, 10±1.021 

10,10±1,774 

10.00±0.000 

10, 70±1, 342 

9,70±0,979 

9,60±1,231 

9,20±1,196 

9,80±1,281 

9,70±0,979 

10,10±0,447 

11. 50±1, 701

10,00±0,000 

ConidiÓforo 

a ltura total 
a c  = ap + av 

m s 

85,80±23,565 

81,90±11,956 

82,30±29,617 

96,30±29,586 

69,60±15,087 

87 ,80±21,637 

54,20±22,505 

64,80±24,025 

72,40±22,030 

90,60±27.948 

91,00±18,336 

71,10±11,742 
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T abela 16  - A nálise de variâ ncia p ar a  o s  valores obtido s d a  

a) Altura do
pedúnculo

b) Diâmetro
do pedú�

culo 

c) Altura da
vesícula

d) Altura do
conidiÓ

foro 

medição de altura e diâm etro do  pedúnc u lo, altura 

da ves íc u l a  e alt u r a  d o  c o nidi Óforo de componen

tes de setores.heterocariótico s. 

F.V. G.L. S.Q. Q.M. F. c.v.

Tratamento 11 32506,200 2955, 109 6,16** 

Resíduo 228 109453, 200 480,058 31. 78%

Total 239 141959,400 

Tratamento 11 4,582 31,66** 

Resíduo 228 33,000 0,145 8,36% 

T otal 239 83,400 

Tratamento 11 75,383 6,853 5,28** 

Resíduo 228 296,200 1,299 11,35% 

T otal 239 371;583 

Tratamento 11 36722,600 3338.418 7,98** 

ResÍduo 228 95384,000 418,351 25,91% 

T otal 239 132106,600 

** = Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 
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Tab ela 1 7  - Compa ração entr e os trata mentos e a s  testem unha s 

pelo teste de Oun n et pa ra os va l or es médios de  a l  

tura e diâmetro do pedúnc ulo, a ltura da v esíc u la 

e altura do conidiÓforo de compo,n·ente·s de s etores 

hBterocariótic os .  

Trata-· 
mentas. 

H3 

Hs 

H5 

H1 

o 
a = 
b = 

= 

A 

V 

A 

V 

A 

V 

V 

V 

V 

Pedúnc ulo Vesíc ula ConidiÓforo 

a ltura (ap) 

o 
a b e 

'diâmetro(dp) 

a b c 

altura (av) altura fac ) 

a b c a b c 

n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s.

n.s. n.s. n.s. ** ** ** n.s. ** n.s. n.s. n.s. n,s.

n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.a. n.s,

n. s. n. s. ** ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. **

* * n.s. ** ** ** n.s. ** n.s. * ** n.s.

n.s. n.s. n.s. ** ** ** n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s.

** ** n.s. ** n.s. n.s. n.s. ** n.s. ** ** n.s.

** ** n.s. ** ** ** n.s. ** n.s. ** ** n.s.

n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. ** n.s. * * n.s.

OMS= 1 9,234(5%) OMS= 0,334(5%) OMS= 1. 001( 5%) OMS= 17 ,955(5%) 

22,795(1%) 0,396(1%) 1. 186(1%) 21. 293(1%) 

linhagem A = Amarelo 
linhagem p�oA1;paba.A5;yA2 

V = Verde 
linhagem MSE

* = Significativo ao nível de 5% de probabilidade.
** = Significativo ao nível de 1% de probabi lidade. 

n.s. = Não significativo ao nível de 5% de probabilidade.
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5.4.4. Alterações na estrutura conidial detectadas 

atraves de anãlise microscópica 

Através da·. inspeção microscópica dos bordos de 

laminulas apos 72 horas de crescimento em meio completo (item 

4,8.1.) foi possível, através de comparação com as linhagens 

originais, a detecção de alterações nas estruturas conidiais 

de alguns variantes deteriorados e heterocariÓticos. A Tabe

la 18 mostra um sumário das características microscópicas de 

variantes deteriorados e das linhagens originais. Ao lado de 

cada descrição está um desenho esquemático. contendo urna sín

tese das principais alterações observadas em todos os campos 

analisados (ocular lDx e objetiva 43x). Para alguns casos e� 

peciais, e quando foi possível, incluíram-se microfotografias. 

Quanto aos setores heterocarióticos notou-se 

uma similaridade nas suas estruturas conidiais. Assim.em lu 

gar de apresentar todos foram escolhidos alguns que pudessem 

ser representativos. Foram escolhidos: um variante que apr� 

sentou proporção 1:1 para viabilidade entre conÍdios amarelos 

e verdes e outro que apresentou. 0:1. A Tabela 19 mostra as 

características e esquemas das estruturas observadas nos seto 

res escolhidos. 
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Tabela 18 - Característi cas m i c roscóp i ca s  dos variantes dete

riorados e das  l i nhagens A, MSE e pJz.oA1; pa.ba.As; tjA2 

(cresci d os d urante 72 horas). 

Varian
tes 

Características 

Hifas transparentes e estru-

turas conidiais mais escu-

ras; conidios amarelos e abun 

V47 dantes, estruturas conidiai s  

contendo: célula podal, pe

dúnculo, vesícula e duas ca

madas de esterigmas . 

Hifas claras e conidiÓforos 

mais escuros; conidios amare 

los e abundantes; muitos co-

V4s nidiÓforos e apresentando cé 

lula podal, pedúnculo reto. 

na maioria das vezes, vesícu 

la e 2 camadas de esterigmas. 

Hifas transparentes e coni-

diÓforos marrons; conídios 

amarelados e em número médio; 

estrutura conidial com ou sem 

célula podal.com conidióforos 

tortuosos ou não e vesícula . 

Presença de grande quantida

de de células de HÜlle. Coni 

diÓforos septado ou nao e 

apresentando poucos e ste-

rigmas. em alguns casos. 

., 



Tab e la 18 - Continu ação. 

Varian
tes 

Vso 

Vso .1 

Características 

Conidiação tardia; com 72 ho 

ras observam-se quase que a

penas hifas transparentes em 

grande quantidade; quando 

presente, a estrutura coni

dial é anômala: os esterigmas 

saem diretamente das hifas, 

faltando célula podal, pedÚn 

culo e vesícula. Hifas cla

ras intercaladas com forma

çoes globosas; conidios ver

des. 

Grande quantidade de hifas 

transparentes; conidios ama

relos; intenso micélio aéreo; 

estruturas conidiais anoma

las semelhantes às do Vso • 

• 1 1 3 • 
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Fase micelial (48 hs.) do V s o (lOx; 6,3x). 

o(J 

À � ,,,, 

Fase conidial (+ 72 hs.) do V s o, apresentando estru 
turas conidiais anômalas (lOx; 16x). 



Tabel a  18 - Continuação . 

Varian
tes 

Vs1 

V s1. 1 

Características 

Hifas e conidiÓforos ela...: 

ros; conÍdios verdes, arre

dondados; conidiÓforo com 

pedúnculos muitos longos,no.!:_ 

mais ou muito curtos. Coni

diÓforo septado ou não;gran 

de quantidade de células de  

HÜlle. Estruturas conidiais 

anômalas, entre as normais: 

sem pedúnculo, vesícula ou 

célula podal. 

Hifas transparentes; coni

diÓforo escuro, estruturas 

conidiais normais; conidia

ção intensa; conÍdios ama

relos. 
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Tabela 18 - Cont i nuação. 

Vari an
tes 

A 

C aracterís ticas 

Hifas claras, tortuosas,gro� 

sas e muito ramificadas; co

nidiÓforo claro e tortuoso. 

contendo célula podal, pedÚ.!:! 

culo. vesícula e duas cama

das de esterigmas. ConidiÓfE_ 

ro septado e presença de cé

lulas de HÜlle. Presença de 

conidios germinando na pro

pria estrutura conidial. □cor 

rência de conidiÓforo normal 

entre os anômalos, Hifas mui 

to ramificadas. Vesícula com 

poucas fileiras de esterigmas. 

Hifas claras e ramificadas; 

conidiÓforo normal,sem septos. 

nem ramificação. conidios 

verdes e arredondados. 
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Tabela  18 - Co ntin uação. 

Vari an
tes 

MSE 

ptc..oA1 ; 

pa.ba.A6 ;

yA2 

Características 

Hifas muito finas,transpare2::_ 

tes e tortuosas; conidiÓforo 

de cor marrom. não septado e 

normal; conidios brancos,ar

redondados, muito pequenos, 

porém em grande número. 

Hifas claras; transparentes; 

conidiÓforo mais escuro e 

normal; parede grossa; coni

dios amarelos em abundância; 

presença de célula podal; co 

nidiÓforos de comprimento 

uniforme, em geral. 

. 117 . 
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Tabel a  19 - Características microscópicas d e  alguns variantes 

heterocariót icos, 

Varian
tes 

H1 
amarelo 

H1 
verde 

Hs 
verde 

Características 

Hifas claras,ramificadas; co 

nÍdios amarelos redondos; co 

nidiÓforos normais,sem sept� 

çao. 

Hifas transparentes; conidiÓ 

foros escuros e normais. Pre 

sença de cél ula de HÜlle; co

nídios verdes. ConidiÓforos 

saindo próximos, uns aos ou-

tros. 

Hifas transparentes; coní-

dias verdes élrre�smdados; e� 

nidiÓforos de vários tama-

nhos, não septados; mesma hi 

fa originando vários conidiÓ 

foros. 

-'• 

\ 
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5.4.5. Observação de alqumas etapas da conidioqênese 

Com o objetivo de se acompanhar algumas fases 

da conidiação em variantes deteriorados, heterocarióticos e 

linhagens originais, foram analisados os crescimentos em lamí 

nula sobre meio completo com intervalos de 4, 8, 12. 16, 20 e 

24 horas. Tais observações foram realizadas para alguns dos 

variantes envolvidos. Para cada intervalo de tempo utilizou-

-se uma lamínula por tratamento; da observação 

das amostras fizeram-se desenhos esquemáticos 

microscópica 

representati-

vos. Os resultados de tais observações estão esquematicamen

te colocados na Figura 12. cuja apresentação foi inspirada em 

SMITH e cal. (1977). 

5.4.6. Diâmetro de conidios e seus núcleos; número de 

núcleos 

5.4.6.1. Em variantes deteriorados 

A Tabela 20 mostra os valores médios (m) e os 

respectivos desvios padrões (s) dos diâmetros de 25 conidios 

haplÓides e de seus núcleos para os variantes deteriorados e 

linhagens A, MSf Os resultados da anã-

lise de variância dos dados apresentados na Tabela 20 estão 

colocados na Tabela 21. Para a comparação entre os diâmetros 

de conidios e núcleos de variantes deteriorados e linhagens 
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Figura 12 - O "relógio" da conidioginese para alguns dos va

riantes d eteriorados (V49 e Vso), heterocariÓti

cos (H2 A e V) e linhag ens originais (A e MSE).
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originais utilizou-se o teste de Dunnet. cujo resultado está 

apresentado na Tabela 22. As porcentagens de conidios uni, 

bi e trinucleados nesses variantes e linhagens originais es

tão estimadas na Tabela 23. 

Do cruzamento de variantes deteriorados com a 

linhagem MSE, assim como das linhagens A e p�oA 1; pabaA6; yA2 

também com a MSE obtiveram-se diplÕides através do ciclo pa-

rassexual e destes, foram medidos 25 conÍdios e 

núcleos. por tratamento. 

respectivos 

Os valores médios e respectivos desvios pa

drões dessas medições estão apresentados na Tabela 24, assim 

como a análise de variância que pode ser observada na Tabe-

la 25. As comparações entre tratamentos e testemunhas pelo 

teste de Ounnet acham-se na Tabela 26 e as porcentagens de co 

nÍdios uni, bi e trinucleados estão estimados na Tabela 27. 

5.4.6.2. Em setores heterocariõticos 

De setores heterocariÕticos foram medidos os 

diâmetros de conídios e núcleos haplÕides amarelos e verdes, 

separadamente. No caso de letalidade de um dos componentes 

apenas os conÍdios viáveis foram medidos. Entretanto.através 

de técnica especial. foi possível a medição de conidios e nu

cleos de alguns letais (itens 5.4.8. e 5.4.8.2.). 



.122. 

Tabela 20 - Valo res médios (rn) e respe ctivos desvios padrões 

(s) de 25 conÍdios haplÓides e de seus n úcleos nos 

variantes deterio rados e linhagens A, i',.,fSE e p,r__o/. 1 _; 

pa.baA6/ i,,A2.

Variantes 
dete rio rados 

V47 

V4a 

V49 

V s o 

V s o • 1 

V s 1 

V s 1 • 1

V s 2 

A 

p1toA1; paba.As; yA2 

MSE 

D i âm et ro 

Con:fdio 

m s 

2,82 ± 0,216 
3,01 ± 0,176 
3,20 ± 0,311 
3,51 ± 0,285 
3,10 ± 0,242 
3,12 ± 0,230 
2,92 ± 0,163 
3,43 ± 0,452 

3,17 ± 0,230 
2,98 ± 0,208 
2,82 ± 0,172 

e m  micra ( µ)

l\lÚcleo 

m s 

1, 09 ± 0,117 
L 22 ± 0,132 
1, 25 ± 0.122 
1, 28 ± 0.111 
1, 14 ± 0,106 
1, 23 ± 0,126 
0,98 ± 0,086 
L 19 ± 0,16 6 

1, 34 ± 0,125 
1, 14 ± 0,094 
1, 14 ± 0,119 

Tabela 21 - Análise da variân cia da medida de diâmet ro de co

nÍdios e núcleos haplÓides de variantes dete riora 

dos e linhagens originais. 

à) Diâmetro do 
conidio 

b) Diâmetro do 
núcleo 

F.V.

Tratamento 
Resíduo 
Totàl 

Tratamento 
Resíduo 
Total 

G.L.

10 
264 
274 

10 
264 
274 

S.Q. 

12,656 
116,911 
129,568 

52,786 
3,829 

56,616 

Q.M.

1. 266 
0,443 

5,278 
0,014 

** = Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

F. C.V.

2,86** 
21,46% 

363, 87** 
10 .12% 
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Tabela 22 - Comparação entre os tratamentos e as testemunhas 

pelo teste de Dunnet� para o� valoies obtidos de 

diãrnetros de conÍdios e nGcleos hap16ides de va

riantes deteriorados. 

Trata-
mentas 

V47 

V49 

V49 

V s o 

V s o • 1 

V 5 l 

V s 1 • 1 

V s 2 

e! ConÍdios 

o 

b a c 

n.s. n. s. n. s. 

n. s º n.s. n. s. 

n. s. n.s. n. s •

n. s. * **

n. s. n . s . n • s •

n . s . n. s. n. s •

n. s. n . s • n. s.

n . s . n. s. ** 

OMS = 0,51 (5%) 

0,61 (1%) 

a
0 

= linhagem A 

c = linhagem MSE

e! Núcleos 

o 
b a 

** n. s ·• 

** n.s.

w ** 

n . s . ** 

** 

* 

** 

** 

n. s.

*

** 

n • s .

OMS = 0,09 (5%) 

0,11 (1%) 

c 

n.s.

n.s.

** 

** 

n. s. 

* 

** 

n . s • 

* = Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

** = Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

n.s. = Não significativo ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 23 - Frequência de conÍdios haplÓides u ni, bi e tri-

nucleados em  variantes deteriçirados e linhagens 

originais. 

Variantes 
Frequência de núcleos 

Número de coní-
deteriorados 

1 2 3 
dias analisados 

V4 7 100,00 º·ºº 0,00 4 59 

V4 a 100.00 º·ºº º·ºº 4 69 

V49 100,00. º·ºº 0,00 446 

V 5 o 94, 58 5,42 0,00 424 

V s o • 1 99,21 0,79 0,00 477 

V s 1 99, 59 0,41 0,00 730 

V 5 l • l 100.00 º·ºº 0,00 496 

Vs2 100,00 0,00 0,00 550 

A 100,00 0,00 0,00 526 

99,18 0,82 º·ºº 464 

MSE 99,80 0,20 O, 00. 491 
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Tabela 24 - Valores médios (rn) e respectivos desvios padrões 

(s) de coníd�os diplÓides e de seus núcleos , re

sultantes do cruzamento de variantes deteriorados,

linhagem A e p�oA 1 ; pabaA 6 ; yA 2 com a 

MSE. 

li:1hagem 

Diâmetro em micra (µ)

DiplÓides ConÍdio Núcleo 

m s m s 

:i1,99 ± 0,263 1,52 ± 0,098 

3,80 ± 0,347 1,36 ± 0,095 

3,91 ± 0,255 1,36 ± 0,106 

V s 0// MSF 3,93 ± º· 187 1,42 ± 0,088 

V 5 O. l // MS f 4,00 ± 0,666 1,59 ± 0,160 

3,99 ± 0,325 1, 59 ± O, 154 

4,01 ± 0,325 1,62 ± 0,325 

4,01 ± 0,742 1,58 ± 0,165 

AI/ MSE 4,06 ± 0,272 1,62 ± 0,087 

3,71 ± 0,246 1,34 ± 0,085 
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Tabe la 25 - Anális e de v ariância para as medidas de diâmet r o  

de conÍdios diplÓides resul tantes d o  cruzament o  

de variantes deteriora d os e linhagens originais 

com a linhagem MSE. 

F.V. G.L. S.Q. Q.M. F. C.V. 

Tratamento 9 3,879 0,431 2,10 n.s. 

a) Diâmetro do
Resíduo 240 49,320 0,205 11,45% 

conÍdio 

Total 249 53,320 

Tratamento 9 3,382 0,37R 2,32 n.s . 

b )  Diâmetro do 
Resíduo 240 3,883 o, 162 26,78% 

núcleo 

Total 249 7,265 

n.s . = !\Ião significativo ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 26 - Comparaç�o entre os tratamentos e as testemunhas 

pelo teste de Dunnet� para os valores de diâmetro 

de conidios .e núcleos diplÓides de variantes dete 

riorados. 

Trata
mentos 

v�, 

V4a 

V49 

Vso 

V s o • l 

Vs1 

V 5 l . l 

Vs2 

0 Conidios 

n. s. n. s •

n.s. n. s •

n. s. n • s . 

n. s. n . s • 

n. s. n • s • 

n. s. n. s.

n. s. n • s • 

n. s. ** 

OMS= 0,35 (5%) 

0,42 (1%) 

iJ Núcleos 

n • s • n. s.

n. s. n. s.

n . s . n . s • 

n. s. n. s.

n • s . n. s.

n. s. n • s • 

n • s . n. s.

n . s • n • s • 

OMS= 0,31 (5%) 

0,37 (1%) 

a�= DiplÓide resultante do cruzamento AllMSE.

b1 = OiplÓide resultante do cruzamento p1t.oA1 ;paba.As;yA2 /IMSE. 

** = Si g n i f i cativo a o n :f v e 1 d e 1 % d e pro b a b i 1 ida d e • 

n.s. = Não significativo ao n:fvel de 5% de probabilidade.
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Tabela 27 - F r equência dos conidios u n i, bi e trinucleados nas 

l inhagen s diplÓide s.

Frequência de núcleos 
DiplÓides 

Vr+7// MSE 100.00 

Vr+a//MSE 98,82 

V1+9// MSE 100. oo

V sol/ MSE 99, 12 

Vso. 1// MSE 99, 54 

Vs1// MSE 99,67 

Vs1 .1// MSE 100,00 

AI/ MSE 100.oo

2 3 

º ·ºº º ·ºº 

1. 18. º ·ºº

º·ºº 0,00 

0,88 0,00 

0,23 0,23 

0,33 º ·ºº 

º·ºº 0,00 

0,72 0,24 

.0,00 0,00 

0,00 º · ºº

Número de confdios 
analisados 

708 

425 

267 

340 

444 

301 

572 

418 

338 

602 
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A Tabela 28 apresenta os valores médios obti-

dos para os diâmetros de conídios e núcleos de setores hetero 

cariÓticos e linhagens originais envolvidas. Nas Tabelas 29 

e 30 estão as análises de variância e teste de Dunnet aplica

dos aos valores obtidos para medidas de diâmetro de conÍdios 

e núcleos, respectivamente. Já na Tabela 31 estão as fre-

quências obtidas para conÍdios uni, bi e trinucleados. 

5.4.7. Medida da taxa de aerminaçio em conTdios 

Para se avaliar o comportamento dos varian-

tes deteriorados e heterocarióticos quanto à capacidade e tem 

po de germinação utilizaram-se dois métodos. (ítens 4.8.4.1 e 

4.8.4.2., descritos anteriormente). 

5.4.7.1. Germinaçio em blocos de meio comple

to, entre lâmina e lamTnula 

Este método foi utiíizado para se avaliar a 

capacidade de germinação das linhagens e variantes envolvi

dos após um período longo (12 horas) de crescimento e campa-

rá-la com as linhagens duplicada e não duplicada. As Tabelas 

32 e 33 mostram os resultados obtidos para a germinação de va 

riantes deteriorados e heterocariÓticos, respectivamente. Em 

ambas estão também assinaladas as taxas obtidas para as linh� 

gens controle. Para os variantes Vso e Vso.1 que apresentam 
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Tabela 28 - Valores m�dios (�) dos di�metros de con{dios ha

plÓides e de seus núcleos e respectivos desvios 

padrões (s) em setores heterocariÓticos e linha

gens A., r-íSf: e· rnoA1,: rrnba.fl. 6; yf 2. 

Variantes 
heterocariÓticós 

H1 

H2 

H3 

H 1t 

Hs 

Hs 

H7 

A 

pnoA1; pa.baA 6 ;

MSE 

A =  Amarelo 

V =  Verde 

A 

V 

A 

V 

A 

V 

A 

V 

V 

V 

V 

tJA2 

Di�metro em micra (µ) 

Con{dio Núcleo 

m s m s 

3,03 ± 0,211 1, 16 ± 0,111 

3,10 ± 0,204 1. 15 ± 0,131

2,81 ± 0,163 1, 05 ± 0,108 

3,15 ± 0,202 1,22 ± 0,114 

3,07 ± 0,171 1. 27 ± 0,134

3,09 ± 0,334 1, 23 ± 0,095 

3,07 ± 0,194 1 , 21 ± 0,170 

3,06 ± O, 17 5 1, 24 ± 0,104 

3,07 ± 0,187 1, 19 ± 0,085 

3,13 ± 0,138 1. 19 ± 0,094

3,10 ± 0,222 1,23 ± O. 11 O

3, 17 ± 0,230 1,34 ± 0,125 

2,82 ± 0,172 1, 14 ± 0,119 

2,98 ± 0,208 1, 14 ± 0,094 
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T abela 29 - Análise d a  v ariânci a d os v al ores obtid os para diâ 

metro de  con!dios e núcleos em setores hete rocarió 

ticos e linhagen s origin ais. 

a) Diâmetro do
conÍdio 

b)  Diâmetro do 
núcleo 

F.V.

Tratamento 

Resíduo 

Total 

Tratamento 

Resíduo 

Total 

G.L.

13 

336 

349 

13 

336 

349 

S.Q. Q.M. 

3,844 0,296 

14,186 0,0421 

18,029 

1. 536 o, 118 

4,522 0,0135 

6,063 

** = Significativo ao n ível de 1% de probabilidade. 

F. c.v.

7,02** 

6,73% 

8,95** 

9,51% 
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Tabela 30 - Comparação entre os tratamentos e as testemunhas 

pelo teste de Ounnet para os valores de di�metro 

de conidios e núcleos haplÓides de setores hetero 

carioticos. 

Trata
mentos 

H1 

H2 

H3 

H4 

Hs 

Hs 

H1 

o 
a = 

b = 

= 

* =

** =

n . s . = 

A 

V 

A 

V 

A 

V 

A 

V 

V 

V 

V 

o 
a 

n. s.

n.s. 

** 

n,s, 

n . s . 

n. s.

n • s . 

n . s . 

n.s

n. s.

n.s,

ílMS 

Linhagem A 

0 ConÍdios 

b c 

** * 

** * 

n. s. n.s.

** n. s.

** n·. s. 

** n. s. 

** n. s.

** n.s.

** n. s. 

** n. s.

** n. s. 

= 0,161 ( 5%) 
0,194 ( 1 % ) 

Linhagem p1toA 1 ; pa.ba.A 6; IJÁ2
Linhagem MSE

Significativo ao nível de 5% 

Significativo ao nível de 1% 

Não significativo ao nível de 

0 Núcleos 

a b c 

** n • s . n. s. 

** n.s. n. s.

** * * 

** n. s. n. s.

n. s. ** ** 

. ** * * 

** n.s. n • s • 

** ** ** 

· ** n. s. n . s • 

** n. s. n • s • 

** * * 

OMS = 0,090 (5%) 
0,108 (1%) 

de probabilidade. 

de prohabilidade. 

5% de probabilidade. 
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Tabel a 31 - Frequên cia d e  con Ídios uni, bi e t rinucl eados em

setore s heterocariÓti cos e linhagen s originais.

Setores 
Frequência de núcleos Número de conÍdios 

heterocariÓticos 
analisados 

1 2 3 

A 100,00 º·ºº 0,00 561 

H1 V 100.00 º·ºº º·ºº 465 

A 100.00 0,00 º·ºº 910 

H2 
V 100.00 0,00 0,00 549 

A 100,00 0,00 º·ºº 488 
H3 

V 100,00 0,00 0,00 461 

A 100, 00 0,00 0,00 595 
H4 

V 100 ,00 0,00 0,00 586 

Hs V 100,00 º·ºº 0,00 492 

Hs V 100.00 0,00 0,00 696 

H7 V 100.00 º·ºº 0,00 434 

A 100,00 º·ºº 0,00 526 

99,18 0,82 0,00 464 

MSE 99,60 0,20 0,00 491 
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duas fases distintas: a) micelial. livre de conÍdios até 48 

horas de crescimento; b) conidial. com formação de conÍdios 

após 72 horas de incubação, fizeram-se medidas da taxa de ger 

minação nas duas fases. 

As Figuras 13 e 14 referem-se as Tabelas 32 e 

33, respectivamente. 

5.4.7.2. Germinação ·em meio completo liquido 

E s t e m é t o d o f o i u t i 1 i z a d o p ar a s e e s t i mar o tem 

po e a capacidade de germinação iniciais tanto para os varian 

tes envolvidos no presente trabalho quanto para as linhagens 

portadoras ou nao de duplicação. Além disso.permitiu o acom

panhamento da germinação em intervalos de tempo determinados. 

Nesse caso os conÍdios foram inoçulados, por tratamento.em meio 

completo liquido e amostras foram analisadas, ao microscópio, 

em intervalos de 4, 8 e 12  horas. 

As Tabelas 34 e 35 mostram o numero e a porce� 

tagem de conÍdios germinando nos témpos de 4, 8 e 12 horas, tan 

to para variantes deteriorádos (Tabela 34) quanto para hetero 

carióticos (Tabela 35). Em ambos os casos foram avaliadas as ta

xas de germinação nas linhagens controle. As Figuras 15 e 16 

mostram a representação gr�fica dos resultados 

nas Tabelas 34 e 35, respectivamente. 

apresentados 
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Tabela 32 - Número e porcentagem de conídios germinando (G) e 

não germinando (N/G) de variantes d eterio rados e 

linhagens A, �SE e p�oA 1; pabaA 6; yA 2 , em bloc o s

d e  meio c ompleto.

Tempo de germinação � 12 horas 
Total de Variantes 

Con:idios ger- Conidios não conídios deteriorados ger-
minando minando analisados 

N % N % 

V1+7 342 96,88 11 3.12 353 

vi+ª 469 93,24 34 6,76 503 

vi+ 9 259 84,92 46 15,08 305 

Vso - Conidial 274 93,52 19 6,48 293 

- Micelial o 0,00 o º ·ºº o 

Vso,1 - Conidial 323 80,75 77 19,25 400 

- Micelial o 0,00 o º·ºº o 

Vs1 288 55,07 235 44,93 523 

Vs1. 1 260 97,01 8 2,99 268 

Vs2 345 88,46 45 11,54 390 

A 228 90,48 24 9,52 252 

251 97, 67 6 2,33 257 

MSE 309 83,51 61 16,49 370 
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Tobela 3 3  - NGmero e po rcentagem d e  conÍdios germinando (G) e 

na o germinando (N/G), de  setores heteroca ri6ticos 

e linhagens A, ·pJtoA 1 ; pabcv1 6,; yft 2 e M.Sf, em blo

cos de meio co mpleto entre lâminas e lamínula. 

Setores hete
rooariÓtic6s ·. 

Hs 

Hs 

A 

MSE 

A 

V 

A 

V 

A 

V 

A 

V 

V 

V 

V 

A =  Amarelo 

V =  Verde 

Tempo de germinação - 12 horas 

ConÍdios ger
minando 

N 

271 

188 

322 

468 

329 

363 

543 

459 

333 

221 

391 

228 

251 

309 

% 

78,55 

98,95 

91,74 

90,87 

96,76 

97, 32 

82,65 

93,67 

99, ll 

97,79 

97 ,02 

90,48 

97. 67

83,51 

ConÍdios não ger
minando 

N 

74 

2 

29 

47 

11 

10 

114 

31 

3 

5 

12 

24 

6 

61 

% 

21.45 

LOS 

8,26 

9,13 

3,24 

2,65 

17,35 

6,33 

0,89 

2,21 

2,98 

9, 52 

2,33 

16,49 

Total de 
conidios 

analisados 

345 

190 

351 

515 

340 

373 

657 

490 

336 

226 

403 

252 

257 

370 
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Tratamentos 

Figura 13 - Representação gr�fica da porcentagem de germinB

ção de conidios de variantes deteriorados e linha 

gens A, MS E e p�oA 1 ; pa.ba.A 6; yA2 em blocos de meio 

completo durante 12 horas. 

*Para os variantes Vso e V so .1 estão assinalados

apenas os valores obtidos na fase conidial.
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-

A piwA1 ; MSE 
paba.As; 

1JA2 

Figura 14 - Representação gráfica da porcentagem de germina

ção de conÍdios de setores heterocarióticos e li-

nhagens A, MS E e p�oA1; pabaAs; IJÁ2 

de meio completo durante 12 horas. 

em blocos 
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T abela 34  - Número e porcentagem de con idios germinando em 

me io completo l:iqui do com 4. 8 e 17 horas para va 

riantes deteridrados e linhagens A, MSE e p1taA1 ;paba.A6;yAz. 

Tempo de germinação 

Variantes 
deteriorados 

V47 

V4a 

V49 

Vso - Conidial 

- Micelial

Vso.1-Canidial 

Vs l

V s l • 1

Vs2 

-Micelial

A. 

p17..oA1; pabaA6; yA2 

Al�E 

4 

38 

47 

41 

31 

o 

63 

o 

90 

42 

64 

30 

58 

6 

horas Total 8 
coni-

% dias !\l 

33,93 112 57 

36,72 128 68 

34, 17 120 70 

21,83 142 33 

0,00 o o 

62,38 101 79 

0,00 o o 

55,56 162 99 

30,00 140 73 

54,24 118 77 

17,24 174 64 

32,40 179 78 

2,37 253 22 

horas Total 12 horas Total 
coni- cani-

% dias N % dias 

43. 18 132 69 53,91 178 

51,91 131 98 70,00 140 

56,91 l'.23 75 68,81 109 

21,02 157 29 24,37 119 

0,00 o o 0,00 o 

77.45 102 81 89, 01 91 

0,00 o o 0,00 o 

58,58 169 118 61,46 192 

54,48 134 78 53,42 146 

64,71 119 79 84,95 93 

30,48 210 98 48,28 203 

55, 71 140 108 71,05 152 

8,18 269 30 12,6B 237 
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T abela 35  - Número e por ce n tagem d e  conidios germina ndo em 

meio completo liquido com 4, 8 e 12 h oras pa ra se 

t ores 

pito A1; 

Variantes hetêr-: 
ràcar±Ôticos 

A 

H1 
V 

A 

H2 
V 

A 

H3 
V 

A 

Hii V 

Hs V 

Hs V 

H7 V 

A 

p1toA1;paba.As;lJA2 

MSE 

A =  Amarelo 
V =  Verde 

4 

45 

59 

38 

45 

34 

45 

58 

63 

42 

32 

57 

30 

58 

6 

heter oca r iÓt icos e linhagens A, MSE e 

pa.ba.As; tJA2. 

Tempo de germinação 

horas Total 8 horas Total 12 horas Total 
con:Í- coní- con:Í-

% dios N % dias N % dias 

37,50 120 54 39,42 137 79 53,07 149 

44,70 132 78 54,55 143 112 70,89 158 

30,89 123 50 35, 97 139 79 51,97 152 

34,61 130 115 66,86 172 171 93,96 182 

31,19 109 47 39,17 120 95 73,64 129 

38,13 118 56 40,88 137 103 75,73 136 

38,93 149 73 45,06 162 87 55,06 156 

42,00 150 81 50, 94 159 89 57 ,42 155 

28,38 148 59 37,58 157 71 47,65 149 

19,63 163 55 32,35 170 67 37,64 178 

40, 14 142 78 51,66 151 117 73,12 160 

17,24 174 64 30,48 210 98 48,28 203 

32,40 179 78 55,71 140 108 71.05 152 

2,37 253 22 8,18 269 30 12,66 237 
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Figura 16 - Germinação de conídios de setores heterocarióti-

cos e das linhagens originais em meio completo 

líquido em diferentes tempos de incubação. 
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5.4.8. Manipulação de conidios apresentando letalida

de em setores heterocariõticos 

Utilizando-se a técnica especialmente desenvo! 

vida (item 4.9.) para a análise de conÍdios letais em seta-

res heterocarióticos, pode-se obter para esse tipo de varian

te dados relativos a: frequência de conÍdios amarelos e verdes 

através de análise microscópica, diâmetro de conÍdios e nu-

cleos de haplÓides e diplÓides, taxa de g erminação e análises 

rnitÓtica e rneiótica, Para facilitar a apresentação dos resul 

tados os dados obtidos serão separados por assunto. 

5.4.8.1. Frequência de conidios amarelos 

tais) e verdes 

( 1 e-

Através da colora ção diferencial de conÍdios am� 

relas e verdes pelo método HCl - Giernsa foi possível a contagem 

do número de conÍdios letais e viáveis em heterocariÓticos onde, 

através de semeadura prévia,foi detectada a ocorrência de in

viabilidade de conídios. Desse modo foi possível urna avalia

ção da proporção de tipos de conidios presentes em cada setor 

analisado. A Tabela 36 apresenta o número e porcentagem de co-

nídios amarelos (letais) e verdes para alguns dos setores.on

de foi possível a aplicação da técnica especial. A Fi gura 17 

apresenta um campo microscópico (objetiva 100 x 1 .• 25' x.3.,:2,J con 

tendo •confdioa amarelos letais (claros) e verdes viáveis (mais 

escuros) do setor heterocariÓtico He. 
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Tabela 3 6  - Núm ero e frequên cia de colôn ias e conÍdios amare-
los (letais) e verdes (viáveis) em setores hetero
carióticos, através de semeadura e observaçã o mi-
croscopica.

Colônias (semeadura) ConÍdios (microscópio) 
Setor He-
terocarj_Ó Amare-

Verdes Relação Amare-
Verdes 

tico las To- amare- los Total 
-------···--

N % N % 
tal la/verde N % N % 

Hs o 0,00 665 100, 00 665 0:1 77 18,69 335 81, 31 412 

H9 o 0,00 323 100, 00 323 0:1 85 14,33 508 85,67 593 

H1 s o 0,00 524 100,00 524 0:1 88 15,04 497 84,96 585 

H16 o 0,00 588 100, 00 588 0:1 97 18,69 422 81, 31 519 

Figura 1 7  - Conídios amarelos (c laros) e verdes (escuros) do 
He (objetiva 100 x 1 ,2 5  x 3 ,2). 
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5.4.8.2. Valores médios dos diâmetros de conl

dios e nücleos letais e não letais em 

setores heterocariõticos 

A Tabela 37 apresenta os valores médios obti

dos para diâmetro de confdios e núcleos, de 25 medidas ao aca 

so, em lâminas preparadas pelo método HCl - Giemsa. As medi

das foram realizadas separadamente para conÍdios amarelos (1� 

tais) e verdes (viáveis), embora ambos estivessem contidos na 

mesma amostragem. A Tabela 38·apresenta a análise da variân-

eia para os valores obtidos, e na Tabela 39 estão apresenta

das as comparaçoes entre os tratamentos e as testemunhas pelo 

teste de Ounnet. 

A Tabela 40 apresenta os valores obtidos da me 

dida do diâmetro de conÍdios e núcleos diplÓides obtidos do 

cruzamento entre os conÍdios amarelos (letais) e verdes (viã-

veis) de setores heterocariÓticos com a linhagem MSE. Os di-

plÓides foram obtidos através de técnica especial (itens 4,9.

e 4.9.4.). A Tabela 41 apresenta a análise da variância dos 

dados contidos na Tabela 40 e as comparações entre os diâme

tros de conidios e núcleos de setores heterocarióticos e li

nhagens originais, pelo teste de Dunnet encontram-se na Tabe

la 42. 
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Tabela 37 - Valores médios (m) de diâmetros de 25 conÍdios e 

núcleos haplÓides e seus respectivos desvios pa

drões (s) em setores heterocarióticos e linhagens 

originais. 

Setores hete
rocariÓticos 

Hs 

Hg 

H1s 

H16 

A 

p1toA 1 ; pabctA6; 

A 

V 

A 

A 

V 

A 

yA2 

A =  Amarelo 

V =  Verde 

Diâmetro em micra (µ) 

ConÍdio Núcleo 

m s m s 

2,52 ± 0,057 0,95 ± 0,058 

3, 19 ± 0,168 1, 21 ± 0,074 

2,60 ± 0,116 1, 00 ± 0,073 

3,36 ± 0,166 1, 25 ± 0,080 

2,57 ± 0,106 1,02 ± 0,062 

3,30 ± 0,181 1,22 ± 0,053 

2,55 ± 0,104 1, 01 ± 0,065 

3,37 ± 0,176 1, 24 ± 0,041 

3, 17 ± 0,230 1, 34 ± 0,125 

2,98 ± 0,208 1, 14 ± 0,094 
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Tabela 38 - Análise da variância para os valores obtidos da 

medição de 25  conÍdios e núcleos haplÓides de se

tores heterocarlÓticos. 

F.V. G.L. S.Q. Q.M. F. c.v . 

a) Diâmetro
Tratamentos 9 ;,,29:;·723 •• ,$;303 ... 'l:30.;22** 

Res:!duos 240 6,100 0.0254 5,38% do conÍdio 
Total 249 35,823 

b) Diâmetro Tratamentos 9 3,989 0,44 3  75,6 8** 

do núcleo Resíduos 240 1,406 0,0058 7,6% 
Total 249 5,396 

** = Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

Tabela 39 - Comparação entre os controles e as testemunhas p� 

lo teste de Ounnet para conidios e núcleos haplÓi 

des de setores heterocarióticos. 

Trata- l?J Conidios 0 Núcleos 

mentes o 
b b a a 

A ** ** ** ** 
Hs V n-;..iJ•;; ** ** * 

A ** ** ** ** 
H9 

V ** ** ** ** 

A ** ** ** ** 
H1s V * ** ** ** 

A ** ** ** ** 
H1s V ** ** ** ** 

OMS = 0,123 (5%) OMS = 0,0 5 9  (5%) 
0,1 470(1%) 0,071 ( 1 % ) 

o Linhagem Aa "' 

b = Linhagem p1c.0A1; pa.ba.A 6 ; yA2 

* = Significativo ao nível de 5% de probabilidade.
** = Significativo ao n ível de 1% de probabilidade.

n.s. = Não significativo ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 4 0  - Valores médios (rn) do diâ m etro de 2 5  conÍdios e 

núcle os diplÓi des e respe ctiv os desvios padrões ( s) 

e m  h ete rocariÓti cos cruzados com a li nh agem MSE. 

Setores hete
rocariÓticos 

Hs 

Hg 

A// MSE 

V// MSE 

AI/ M.SE 

V// MSE 

H1s A// MSE 

V// MSE 

H1s A// MSE 

V// MSE 

AI/ MSE 

pll.0A1; pabaAs ; yAi ll M.SE

Diâmetro em micra(µ) 

Con:idio f\!Úcleo 

m s m s 

3,�88 :t .0�319 1,42 ± 0.113 

4,01 ± 0,250 1,52 ± 0,099 

3,82 ± 0,243 1,40 ± 0,078 

3,96 ± 0,151 1,48 ± º· 112 

3,91 ± 0,205 1,41 ± 0,086 

3. 91 ± 0,174 1,44 ± 0,092 

3,68 ± 0,241 1,31 ± º· 115 

3,78 ± 0,233 1,36 ± 0,088 

4 ,06 ± 0,272 1,62 ± 0,089 

3,71 ± 0,246 1,34 ± 0,085 
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T abela 41 - Análise da variância pa ra os valor es obtidos da

medição de  conÍdios e núcle os diplÕides obtidos 

do cr uzamento ent r e  setor es het e roca rióticos e li 

nhagem MSE.

F.V. G.L. S.Q. Q.M. F. C .V.

Tratamento 9 3,911 0,434 7,75** 

a )  Diâmetro do 
Resíduo 240 13,522 0,056 6,10% 

con ídio 

Total 249 17,433 

Tratamento 9 2,063 0,229 25,44** 

b) Diâmetro do
Resíduo 240 2,132 0,009 6,60% 

núcleo 

Total 249 4,195 

** = Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 
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Tabela 42 - Comparação entre os tratamentos e as testemunhas, 

pelo teste de Dunnet, para valores de diâmetro de 

conÍdios e núcleos diplÕides em heterocariÓticos. 
:f 

0 ConÍdios ll) Núcleos
Tratamentos o b1 b1 a1 a1 

Ha A// MSE n. s. n. s. ** * 

V// MSE n •. l:jl. ** ** ** 

Hg A// MSE * ri.� • ** ** 

V// MSE .n. s. ** ** ** 
í'• =� �:. 

H1 s A// MSE n • s • * ** n •. §. 

V// MSE n.s. * ** ** 

H16 A// MSE ** n. s. ** n. s. 

V// MSE ** n • s . ** n.s.

OMS = 0,183 (5%) OMS = 0,073 (5%) 

0,258 (1%) 0,087 (1%) 

* = Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

** = Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

n.s. = Não significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

a?= O iplÓide resultante do cruzamento AIIMSE. 

b 1 = OiplÓide resultante do cruzamento pMA1 ; pa.baA6 ; yA2// MSE. 
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5.4.8.3. Germinação de conidios viãveis e le

tais em setores heterocariõticos 

Devido à existência de conídios letais e viã-

veis num mesmo setor, foi necessário cuidado especial para a 

análise da germinação desses conídios. Para tanto.utilizou-se 

a técnica descrita no item 4.9. para coleta de conÍdios amar� 

los e verdes, separadamente. A técnica usada para a germina-

çao foi a descrita no item 4.9.1 •• utilizando-se blocos de 

meio completo, entre lâmina e lamínula, para facilitar a ino

culação e acompanhamento da germinação ao microscópio. Os 

resultados obtidos para 12 ·horas de germinação estão apresen

tados na Tabela 43. A Figura 18 mostra a representação gráf! 

ca dos resultados apresentados na Tabela 43. As análises gen� 

ticas realizadas através de cruzamentos entre confdios letais 

e viáveis com a linhagem MSE, utilizando os ciclos sexual e 

parassexual. serão apresentadas no Ítem 5.5., apesar do em

prego de técnica especial. 

5.5. Anãlise genética 

Para melhor cornpreensao os resultados serao a

presentados, em separado, para variantes deteriorados e para 

setores heterocariÓticos. Am ambos os casos, as técnicas 

utilizadas para a obtenção dos heterocários. análises mitóti

cas e meiÓticas foram aquelas rotineiras para A. nidulat't.é, 
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Tabela 43 - ConÍd io s  viáve is e letais de setores heterocarió

ticos germinando em blocos d e  me i o  completo e ntre 

lâmina  e lamínula. 

Setores hete
rocariÓticos 

He 

A 

A 

V 

A 

V 

A 

V 

A 

V 

pJWA1 ;pabaAs;IJA2 

MSE 

12 horas de germinação 

Conidios germinando 

N 

8 

239 

36 

269 

21 

174 

33 

62 

228 

251 

309 

% 

1,66 

76,85 

14,17 

90,27 

6,12 

74,04 

10,00 

23,13 

90,48 

97 ,67 

83,51 

Conidios nao germinando 

N 

472 

72 

218 

29 

322 

61 

297 

206 

24 

6 

61 

% 

98,34 

23,15 

85,83 

9,73 

93,88 

25,96 

90,00 

76,86 

9,52 

2,33 

16,49 

Total 

480 

311 

254 

298 

343 

235 

330 

268 

252 

257 

370 



100 

90 

/jO 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Tra tament os 

A p!toA1; MSE 
pabaAs; 

ljÁ2 

.153. 

D_ Verde viável �_Amarelo leta l Linhagens con
trole 

Figura 18 - Representação g ráfica da porcentagem de germi nação 

de conidios letais e não letais de setores 

ri Óticos e das linhagens controle ( 12 h oras). 

heteroca-
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e descritas nos Ít'ens· 4.10.,� :4.10.1.L 4.10.2. e 

4.10.3. Para heterocari6ticos. pa�a os quais foi possí�el o 

mapeamento de letais. os resultados serao apresentados aqui 

como um sub-ítem. 

5.5.1. Para variantes deteriorados 

Do cruzamento de cada um dos variantes deteria 

rados utilizados e de seus determinantes de la. ordem com a 

linhagem MSE foram obtidos diplÓides, através do ciclo paras

sexual (ROPER, 19,52), dos quais após haploidização surgiram s� 

tores que analisados nos meios específicos forneceram os re

sultados apresentados na Tabela 44. 

Através de análise. utilizando-se o ciclo se

xual (PONTECORVO, 1953) obtiveram-se valores de recombinação 

entre os determinantes de deterioração e os marcadores genét! 

cos conhecidos. As Tabelas 45 a 52 apresentam os resultados 

obtidos para as análises mei6ticas entre os variantes deteria 

rados e a linhagem MSE f com relação ao grupo ou grupos de 

ligação detectados através da análise mitótica (Tabela 44). 

Através da contagem do numero e tipos de colô

nias segregantes resultantes dos cruzamentos entre variantes 

deteriorados e linhagem MSE obtiveram-se os valores para se

gregação rneiótica dentro da proporção esperada 1 normal: 1 dete 



T abela 4 4  

Marcadores 
genéticos 

+ + 
plW pa.ba. 

pll.O pa.ba. 

+ 
l,11 

w 

ga,r.
+ 

gal 

+ 
PYILD. 

py!c.O 
+ 

6a.c. 

6a.c. 

+ 
4 

4 

..• + 
IUC. 

IÚ.c. 

Jti.bo 
+ 

Jti.bo 

-
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Análises mi tóticas resul t a ntes dos cruzamentos entre os v arien-

tes deteriorados, provenientes da linhagem A, e a linhagem MSE. 

Variantes deteriorados// MSE 
Grupos 

de V1t1 . v,.a v,. , Vso Vso. 1 Vs1 Vs1.1 Vn 
ligação 

N o N o N o N D N D N o N o N o 

23 o 30 o 21 o 21 20 15  o 36 o 26 o 15 2 
I 

o o o o s o 3 o o o 13 o o o 10 3 

11 o s o 2 o o· o 3 o lS o 2 o o o 

II 12 o 2S o 24 o 24 20 12 o 34 o 24· o 25 5 

16 o 2S o 10 o 20 13 10 o 27 o 14 o o s 

III 
7 o 5 o 16 o 4 7 s o 22 o 12 o 25 o 

13 o 26 o 11 o 14 lS 9 o 29 o 11 o 13 3 
IV 10 o 4 o 15 o 10 s 6 o 20 o IS o 12 2 

12 o 29 o 19 o 19 19 11 o 29 o 16 o 12 2 
V 

11 o 1 o 7 o s 1 4 o 20 o 10 o Í3 3 

B o 30 o o o 10 10 12 o 24 o 22 o 6 o 

VI IS o o o 26 o 14 10 3 o 2S o 4 o 19 5 

13 o s o 15 o 12 10 11 o 24 o 14 o 5 o 

VII 10 o 25 o 11 o 12 10 4 o 25 o 12 o 20 5 

10 o 30 o 23 o o 20 s o o o 9 o 7 l 

VIII 13 o o o 3 o 24 o 10 o 49 O· 17 o ·is 4 

Total 23 o 30 o 26 o 24 20 lS o 49 o 26 o 25 5 

Localizàção 
provável no I* I* VI VIII I VIII I III 
grupo de 
ligação 

*Resultados não conclusivos

N = Normal 

o = Deteriorado
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Tab el a 4 5  - Análise meiÓtica do  varian t e  det e riora do V,..7.

V arian t e  v,.. 7 X MSE*

Grupo de Marcadores Colônias Valor de re-
ligação genéticos combinação 

s 
normais deterioradas 

+ 
p!W 31 15 

pito 15 21 36.56 ± 5.32% 

I pa.ba 
+

27 20 

paba 19 6 54, 17 ± 5,67% 

a1,
+ 

12 23 
III 

aal 34 3 20,83 ± 4,55% 

na.e. + 14 19 
V 

óa.c. 32 7 29.17 ± 5,36% 

*Embora a análise mitótica in dicasse ligação apenas para o grupo I, a

aná.li:.se: meiótica most rou ligação com os marcadores ?1MÁ1 e 6a.c.A3 o 3• 
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Tab e l a 46 - Análi se m eiótica do variante d e te rior a do V 4a. 

Grupo de 
ligação 

I 

Tabe l a  47

Grupo de 
ligação 

VI 

Marcador e s
g e néticos 

-

+ 
pJto 
pJto 
paba.+ 

paba. 

Análi se 

Marcador 
g e nético 

+ 
,6 

,6 

Variante V 48 X MSE 

Colôn ias 

nor mais dete rioradas 

34 

27 
20 
31 

meiótic a  

Variante 

do 

V 1+ 9 

28 
33 

34 

17 

variante 

X MSE 

Colônias 

nor mais deterioradas 

33 15 

25 11 

· Valor de r e
combinação

s 

45,08 ± 5,86% 

63,72 ± 4,76% 

V 4 9 X MSE. 

Valor de r e-
combinação 

s 

52, 38 ± 5,45% 
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Tabela 48 - Anál ise rneiót ica d o  variante deteriorado Vso X MSE.

Grupo de 
ligação 

VIII 

Tabela 49 

Grupo de 
ligação 

Marcador 
,genético 

.b + 
tu o 
tcÁ..bo 

- Análise

V 5 O • l X

Marcador 
genético 

+ 
pito 

pito 

pa.ba 
+

pa.ba. 

Variante Vso X MSE 

Colôn ias 

n ormais deterioradas 

2 2  
20 

35 
6 

Valor de re
combinação 

s 

33, 73 ± 5, 19% 

meiÓt ica d o  determinante de la. o rdem 

MSE. 

Variante V 5 o, l X MSE

Colôn ias Valor de re-
combinação 

s 
n ormais deterioradas 

27 21 
4 2 ,27 ± 5,02% 

20 7g 

26 27 
49,48 ± 5,07% 

21 23 

Tabela 50 - Análi se meiótica d o  varian te Vs1 X MSE. 

Variante V s l X MSE

Grupo de Marcaddr Colôn ias Valor de re-
ligação genético" combinação 

s 

n ormais deterioradas 

VIII 
'b +

tu o 29 52 
35, 13 ± 3,92% 

n,i,bo 44 23 
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Tabela 51 - Análi se meiótica do determinante de la. o rde m

Grupo de 
ligação 

I 

V 5 l • l X MSE. 

Marcadores 
genéticos 

+ 

pito 

pito 

pa.ba. 
+ 

pa.ba. 

Variante V 5 1.1 X MSE 

Colônias 

normais deterioradas 

20 20 

30 31 

21 23 

30 27 

Valor de re
co mbinação 

s 

49.50 ± 4,97% 

52.47 ± 4,97% 

Tabela 5 2  - Análise m e iót ica d o  variante deteriorado Vs2 X MSE. 

Grupo de 
ligação 

III 

f1ar.e:aciO'J? 0
, 

:ga�itil.:co 

Variante V s2·· � MSE 

Colônias 

normais deterioradas 

15 

36 

31 

19 

Valor· âe 
ligação 

s 

33,66 ± 3,33% 
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riorado. Foi realizada análise estatística para a verifica-

ção do nível de significância de cada resultado {Tabela 53). 

Devido ao fato dos variantes V 4 1, V 4 s e \/V52, apresentarem,..se 

com valores de X2 muito elevados para a proporção esperada de 

1:1, fizeram-se novos testes par a  as proporções 3:1 e 2:1, cu 

jos resultados também estão contidos na Tabela 53. 

5.5.2. Para setores heterocariõticos 

5.5.2.1. Utilizando as técnicas convencionais 

As análises mitóticas e meióticas para os set� 

res heterocarióticos foram realizadas, em separado, tanto pa

ra conídios verdes quanto para amarelos. As técnicas utiliza 

das foram aquelas descritas nos itens 4.10., 4.10.1., 4.10.2 

e 4.10.3. Os resultados para as análises mitóticas estão apr� 

sentados. para os variantes H1, H2, H3 e H4 (separadamente para 

conÍdios amarelos e verdes) e H5• H6 e H1 na Tabela 54. As 

Tabelas 55 a 57 apresentam os resultados das análises rneiÓti

cas para alguns dos setores heterocarióticos contidos na Tabe 

la 54, com relação aos m arcadores p�oA1 e pabaA 6 {grupo de li 

gação I). Para esses resultados efetuaram-se análises esta

tísticas para a verificação do nível de significância. Já na 

T abe 1 a 58 estão os resu 1 tados para o número de segregantes meió 

ticos obtidos e respectivos valores para o teste de X 2 • 
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T abela  5 3  - Segrega ção me iótica  d e  cruzamentos envolvendo v a

ri antes dete riorados originados da linhagem A X MSE. 

Cruzamen
tos 

Segregantes 

normais deteriorados 

308 157 

V47 X MSE 

416 116 
Vi+a X MSE

V49 X MSE 222 221 

Vso X MSE 756 605 

Vso.1 X MSE 232 220 

Vs1 X MS� 334 367 

Vs1. 1 X:MSE 123 122 

297 187 

Vs2 X MSE

** = Significativo ao nível de 1% de 

* = Significativo ao nível de 5% de 

n.s. = Não significativo ao nível de 5% 

Total 

465 

532 

443 

1.361 

452 

701 

245 

484 

Proporção 
esperada 

1:1 

3:1 

2:1 

1:1 

3:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

3:1 

2:1 

probabilidade. 

probabilidade. 

de probabilidade. 

49;;08��: 

19�04'*;/ 

o.o�nn.s.,:..

169,17** 

2,89 n.s. 

º ·ºº n.s. 

16,75** 

0,32 n.s. 

1.55 n.s. 

º ·ºº n.s.

25,00** 

48,00** 

6,12 n.s. 
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T abela 5 4  - A nálises mitÓticas resultantes d os cruzamentos en

tre conid ios de setores h etero carióticos, 

n ientes d a  linh agem A, e a linh agem MSt.

Marcadores Grupos de 
genéticos .l1°gação 

+ + 
rJ!tO l'.Jaba 

I 
p!tO naba 

+ 

II 
UJ 

+ 
pal 

III 
gaR-

+ 
plf!tO 

IV 
pyno 

�a.e. 
+

V 
ta.e. 

+ 
-6 

VI 

, + 
YU,C, 

VII 
n,le, 

'b 
+ 

IU. o 
VIII 

túbo 

Total 

A =  Amarelos 

V =  Verdes 

H1 

A V 

30 47 

10 . 5 

14 11 

26 31 

20 25 
20 27 

22 28 
18 24 

18 28 
22 24 

14 25 
26 27 

24 29 
16 23 

26 49 
14 3 

40 52 

Variantes heterocariÕticos// MSE 

H2 H3 H1+ Hs H6 

A V A V A V V V 

27 43 22 21 19 25 29 42 

10 1 1 1 6 1 12 o 

15 o o 6 4 2 1 o 

22 44 23 16 21 24 40 42 

14 26 13 12 12 13 24 22 
23 18 10 10 13 13 17 20 

30 21 13 10 11 12 12 20 
7 23 10 12 14 14 29 22 

29 21 11 14 12 14 28 28 
8 23 12 8 13 12 13 14 

25 21 12 11 10 13 22 21 
12 23 11 11 15 13 19 21 

18 25 12 10 13 13 21 22 
19 19 11 12 12 13 20 20 

20 1B 15 11 10 15 27 
17 26 8 11 14 16 26 15 

37 44 23 22 25 26 41 42 

prove-

H1 

V 

34 
25 

22 
37 

31 
28 

34 
25 

42 
17 

32 
27 

29 
30 

33 

26 

5,9 
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Tabela 55 - Anilise mei6tic a  do  cruzamento��ntre comppnente s
do H 3 x MSE.

Grupo de 
ligação 

I 

Marcadores 
genéticos 

+ 
pito 
p}l.O 

+ 
na.ba 
pa.ba. 

Amarelas 

44 
60 

46 
58 

Componentes 'H3 X MSE

Colônias 

x2 Verdes 

2,46 n.s. 
89 
12 

L 38 n. s. 
93 

8 

** = Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

n.s. = Não significativo ao nível de 5% de probabilidade.

x2 

58,70** 

71. 53**

Tabela 56 - Análise meiótica do  cruzamento e ntre component�s do 
H11 X HSt. 

Grupo de Marcadores Componentes Hr+ X MSE 

ligação g enéticos Colônias 

Amarelas x2 Verdes 

4 8p!LO 33 3,77 n.s. 
PILO 19 56 

0,62 n.s. 

+ 

pa.ba 32 2,77 n.s. 
50 

pa.ba. 20 54 
0,15 n.s. 

n.s. = Não significativo ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela ?7 - An�lise s me:t,óticas dos c ompo n entes dos seto re!5 Hs,
H 6 -e'H 1 -x MSE.

Grupo de Marcadores 
Hs X MSE 

ligação genéticos 
Colônias 

Ver-. 
x
2 

des 

_r.,,w 42 

pito 37 
0,32 n.s. 

I 

+ 

paba 40 

pa.ba 39 
0,01 n.s. 

H6

. �. r 

X MSE 

Colônias 

Ver-
x
2 

des 

45 

35 
1,25 n.s. 

43 

37 
0,45 n.s. 

* = Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

n.•t = Não significativo ao nível de 5% de probabilidade, 

H1 X MSE 

Colônias 

Ver- x2:,
des 

48 

33 
2,77 n .s. 

51 

50 
5,44* 
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Tabela 58  - S e g r e ga ç ão m eióti c a  de cruzament os envo l v endo com 
ponentes de setores heterocarióticos originado s da 
linhagem A X linhagem MSE. 

· · 

Segregantes 
, ' Proponção 

Cruzamentos Total 
,-esperada 

brancos amarelos verdes 

V X MSE 237 130 136 503 2:1:1 
H1 

A X MSE 419 378 797 1:1 

V X MSE 206 186 180 568 2:1:1 

H2 A X MSE 257 281 538 1:1 

V X MSE 209 130 64 403 2:1:l 

H3 
A X MSE 300 237 537 1:1 

o 

Hs V X MSE 340 197 166 703 2:1:1 

HG V X MSE 467 339 294 1.100 2:1:1 

rb V X MSE 355 185 176 716 2:1:l 

** = Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

* = Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

n.s. = Não significativo ao nível de 5% de probabilidade.

A =  Amarelo. 

V =  Verde. 

x2 

1,82 n.s. 

2,11 n.s. 

45,23** 

1.07 n.s. 

22, 18** 

7,39** 

3,49 n.s. 

28,73** 

0,28 n.s. 

o = Os valores para segregaçao meiótica do H4 nao estão af represen
tados. 
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Com relação aos heterocariÓticos, apresentando 

letalidade e, para os quais através de técnica especial (ftem 

4.9.) foi possível a obtenção de diplÓides (item 4.9.4.), os 

resultados obtidos para as análises mitótica e meiÓtica estão 

apresentados no ítem 5.5.2.2 •• em separado. 

Na Tabela 57 estão colocados, em conjunto, os 

resultados das análises meióticas dos cruzamentos H 5 X MSE, 

Hs X MSE e H1 X MSE. onde os setores heterocarióticos envolvi 

dos apresentam apenas confdios verdes viáveis. 

5.5.2.2. Anãlise ge n ética de co nídios letais 

e nao letais de setores heterocariõ 

ticos (utilizando-se técnica especial 

As análises genéticas através do ciclo paras

sexual e sexual foram conduzidas com o objetivo de se tentar 

localizar a causa da letalidade entre alguns conÍdios de seta 

res heterocarióticos. A obtenção dos conÍdios foi feita se-

gundo a técnica especial descrita no item 4.9 •• tanto.para os 

conÍdios verdes e amarelos de heterocarióticos. quanto para a 

linhagem MSE. A obtenção do heterocariÓtico e demais passos 

das análises mitótica e meiÓtica seguiram a rotina para 

Entretanto, devido às dificuldades do método, 

nao foi possível a conclusão das análises mitÓtica e meiótica 



.16 7. 

para todos os 4 setores heterocarióticos utilizados (Hs. H9, 

H1s e H16)• Os setores Ha e H1s tiveram seus diplÓides faci! 

mente haploidizáveis com o uso de cloroneb, mas os setores 

H9 e H16 não apresentaram formação de setores em qualquer dos 

diplÓides ensaiados. Assim a Tabela 59 apresenta os resulta 

dos das análises mitÓticas dos setores Ha e H1s, incluindo di 

pl�ides provenientes do cruzamento de conÍdios amarelos e ver 

des, separadamente, com a linhagem MSE.

Com relação a análise meiÓtica foram ensaiados 

apenas os marcadores p�oA 1 e pabaA6 , localizados no grupo de 

ligação I, envolvido na duplicação. Resultados foram obtidos 

apenas para alguns dos setores ensaiados, pois em alguns ca

sos obtiveram-se, sempre, cleistotécios autofecundados. Devi

do à homogeneidade dos resultados obtidos, estes nao serao 

apresentados em Tabelas pois, n a  maioria dos casos a segrega

ção alélica para os marcadores p�oA1 e pabaA 6 de colônias bran 

cas, amarelas e verdes resultou na proporçao esperada de 1:1. 

Entretanto, no caso especial do H8 Amarelo X MSf,valores sign! 

ficativos ao nível de 1% de probabilidade foram observados p� 

ra a segregação entre os ale los a 1 t ernat ivo s de p1r.o�1 e pabaA, 

entre colônias amarelas e brancas. Também para o H9 amare

lo X MSE as proporções observadas não foram as esperadas re

sultando num valor de X 2 significativo ao nível de 1% de pro

babilidade, para colônias amarelas. 

A segregaçao meiÕtica obtida do cruzamento en-
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Tabela 59 - Análises m i tóticas. result a ntes d os cruzame ntos 

e ntre os componentes dos setores hetero carióticos 

atravis da saus conídi os amarelos (letais) e ver

des com a li nhag em MSE.

Marcadores 
genéticos 

+ + 
pito paba 

pito paba 

+ 
U) 

w 

+ 
py1to 

pylto 

. + 
!U.C. 

n,lc. 

'b 
+ 

¾O 

JÚbo 

Grupos de 
ligação 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Total de colônias 

Hs A 

18 

7 

o 

25 

23 

2 

11 

14 

18 

7 

16 

9 

12 

13 

13 

12 

25 

Setores heterocariÓticos// MSE *

Ha V 

9 

13 

o 

22 

14 

8 

9 

13 

13 

9 

7 

15 

10 

12 

10 

12 

22 

15 

2 

o 

17 

10 

7 

13 

4 

10 

7 

9 

8 

13 

4 

7 

10 

17 

14 

6 

o 

20 

11 

9 

16 

4 

13 

7 

8 

12 

11 

9 

14 

6 

20 

* = Os diplÓides de H9// MSE e H1 6// MSE na o apresentaram setores para

a análise mitótica. 
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tre conÍdios amarelos (letais} e verdes de cada setor hetero

cariótico com a linhagem MSE está representada na Tabela 60 es 

tando também representadas as proporções esperadas para os se 

gregantes e respectivos valores para o teste de X 2 • 

5.6. Testes de alelismo 

Através de cruzamentos entre os variantes dete 

riorados utilizados no presente trabalho e diversos variantes 

obtidos por outros autores foi possível, em alguns casos com-

provar-se se dois diferentes variantes eram alelos para o 

mesmo locus. A Tabela 61 apresenta os variantes e segregan-

tes utilizados para os testes de alelismo e os respectivos 

grupos de ligação onde foram localizados. Da contagem do nú-

mero e tipo de segregantes obtidos de tais cruzamentos resul

taram os dados contidos na Tabela 62. 

Os resultados indicam pois, nao serem alelos 

quaisquer dos variantes ensaiados.considerando-se apenas os 

variantes testadores utilizados. Para os variantes V47 e V4a, 

localizados no grupo de ligação I. através de análise mitótica, 

não foi possível proceder-se ao teste de alelismo, j; que nao 

se mantiveram em estoque até o final desse trabalho. devido à 

grande instabilidade apresentada. 
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Tabela 60 - Segregação meiót i c a  d e  c r uzamentos envo lvend o com
p.Qnent;SS" ,::,c;lie .. ,$atores heterocãriÕt,i co:s Ha, H, 

-

e

H1s X MSE. 
o

Segregantes 
Proporção 

xi Cruzamentos Total 
esperada 

brancos amarelos verdes 

A X MSE 119 121 240 1:1 0,02 n.s. 
Ha 

V X MSE 91 50 38 179 2:1:1 1,66 n.s. 

A X MSE 132 129 261 1:1 0,03 n.s. 
Hg

V X MSE 179 92 81 352 2:1:1 1,25 n.s. 

A X MSE 140 137 277 1:1 0,03 n.s. 
H1s 

V X MSE 69 33 30 132 2:1:1 0,41 n.s. 

n.s. = Não significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

o = Para o H 1 6 X MSE todos os cleistotécios obtidos foram autofe

cundados. 
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Tabela 61 - Var iante s  '9 s,egregantes utilizados nos testes de ale

lismo: sua localização nos grupos de ligação. 

Grupo de 
V a r i a n t e s 

ligação 

gal 
-

/Ú.bo-)Vso. 1 X V3s (seg. MC.

I 
Vs1.1 X V4s (seg. .6 W) 

qal 
-

ni..c. 
- /Ú.bo-)III Vs2 (seg. X V9 

VI V49 (seg. gal-
ni..c. - ) X Vis 

-

Vso X V20 (seg. py1to W)

VIII 
Vs 1 X V20 (seg. pyM W) 
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Ta bela 6 2  - Segreg ação mei ótica obt id a  do c r u z amento entre va

riante s d eteriorados.

Segregantes Proporção 
x
z Cruzamentos Total 

N:D 
normais deteriorados 

Vso.1 X V3s 62 183 245 1:3 0,006 ns 

Vs1.1 X Vi+s 54 164 228 1:3 0,339 ns 

Vs2 X V9 65 192 257 1:3 0,006 ns 

Vr,,9 X V1s 62 181 243 1:3 O, 017 ns 

Vso X V20 51 153 204 1:3 0,000 ns 

Vs1 X V20* 

h.s. = Nãà significativo ào nível de 5% de probabilidade. 

* =Em várias tentativas só f oram obtidos cleistotécios autofecun
dados. 
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6. DISCUSSÃO

Devido à quantidade e variabilidade de result� 

dos apresentados no item 5, a discussão será orientada acom�� 

nhando. na medida do possível, tais resultados. Para tanto. 

será subdividida em sub-itens. 

6.1. Açio da temperatura na instabilidade em A. nidutan&,. 

- ( o Com a elevaçao da temperatura 30 • 37
° e 4□

0c) 

observou-se aumento tanto na frequência média total de seto

res, quanto na de setores amarelos. em particular (Tabelas 2 

e 4, Figuras 5, 6 e 7). Quanto aos setores verdes, pode-se 

observar decréscimo de sua frequência com o aumento da tempe

ratura (Tabelas 2 e 4, Figura 5), entretanto os testes nao p� 

ramétricos utilizados para análise estatística não evidencia-

ram tal fato. Muitos dos trabalhos congeneres apesar da nao 

utilização de testes estatísticos, mostram a ação da tempera-
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tura e outros agentes físicos ou químicos sobre o aumento ou 

diminuição de setores (COOKE e .col., 1970_; ROPER e col., 1972; 

MENEZES., 1974; LIEBER, 1976: BONATELLI JR. e AZEVEDO, 1977; MA

JERFELD e ROPER, 1978a). Setores deteriorados e heterocari6-

- o ticos foram de rara ocorrencia, especialmente a 30 C. 

Aumento de setores amarelos em linhagens com 

duplicação foi também obtido com utilização de diversos agen

tes fisicos e químicos (COOKE e col., 1970; PALMER e ROPER
., 

1970; LIEBER, 1976; MAJERFELD e ROPER, 1978a). Do mesmo mo

do, alteraç8es nas frequências de setores verdes foram também 

obtidas através d e u s o d e luz u l t r a-vi o 1 e ta ( ROPER e co Z., 1 9 7 2; 

MENEZES, 1974) e outros agentes (MAJERFELD e ROPER., 
1978a). 

Tanto no presente trabalho como nos demais citados parece ter 

ocorrido delação preferencial de um dos segmentos envolvidos 

na duplicação ou mecanismos de reparo diferencial. A temper� 

tura não alterou as frequências de setores deteriorados como 

foi verificado por MENEZES (1974) ao utilizar ONA ex6geno. De� 

se modo, a variação da temReratura parece alterar as frequên

cias de deleção ou reparo, mas nao �s de transposição ou de 

novas duplicações. 

A instabilidade que ocorre em A. nidulan-0 pode 

ser comparada a casos similares em outros organismos. Assim 

em vegetais superiores tais como PoJt.tulaea (FABERGÉ e BEALE, 

194 2)
., 

An.ti.1t.1thú1um maju.-0 (HARRISON e PINCHAM
., 

1964)
., 

Mieoti.a.na 

(SAND, 1957) foi verificado que a instabilidade de genes para 
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pigmentação e. consequentemente formação de setores. foi afe-

tada pelo aumento da temperatura. Em milho ocorrem vários ti 

pos de instabilidade influenciados por diferenças de tempera

tura, além de outros fatores (RHOAD ES, 1941; PETERSON, 1952, 

1976; WILLIAMS e BRINK, 1972): Similarmente em V1tof.> o phila. 

(MÜLLER, 1928; HOUSE, 1955) observou-se efeito da temperatu

ra sobre a frequência de letais e mosàicismo. Em todos esses 

casos a temperatura parece influenciar a expressão gênica atra-

vés de perda de material cromossômico e mutação. 

Embora ainda controvertidas, as hipóteses exis 

tentes sobre instabilidade em -A. nidulanf.> sugerem que fenôme 

nos como reparo no escuro (ROPER e aol., 1972), presença de 

genes e drogas estabilizadores (AZEVEDO, 1975; BONATELLI JR. 

e AZEVEDO, 1977). fatores citoplasmáticos (ARLETT e col . ., 1962), 

supressão gênica (BALL, 1967)., mutações que afetam a sensiti

vidade à luz ultra-violeta (JANSEN., 1967; MAJERFELD e ROPER, 

1978b), erros iniciais de cópia do material genético (BURR e

aol., 1971; BIRKETT e ROPER ., 1977), entre outros. refletem a 

complexidade do fenômeno. 

Poder-se-ia também correlacionar as deleções 

preferenciais observadas no presente trabalho com a presença 

de enzimas de "reparo" atuando em diferentes sítios, de acor-

do com a temperatura utilizada. 
o Assim, a 40 C essas enzim as 

atuariam prefirêncialmente no sítio de ligaç�o do segmento 

trans locado (II) :aumentando a frequência de s·etorês amarelos1 a 3□
0

c atua 
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çao no sítio hom61ogo (I) aumentaria, o numero de setores ver-

des. em relação ao observado em�tsmperaturas mais elevadas. 

Outra possível explicação seria a ocorrência de 

velocidades diferentes de cópia para os segmentos envolvidos 

na duplicação tal que, em altas temperaturas o segmento orig� 

nal seria mais rapidamente copiado produzindo maior número de 

setores amarelos; em baixas temperaturas a velocidade de re

plicação do segmento original seria diminuída. permitindo ex

pressão fenotÍpica do segmento translocado para o grupo de li 

gação II. 

Apesar de especulativas, todas as explicações 

sugeridas para o fenômeno da instabilidade têm servido para 

incentivar sua elucidação. sendo de fundamental importância 

para a compreensão de problemas similares em outros eucario

tos. Seria interessante que maior número de linhagens com du 

plicação fosse analisada e comparada e também que, uma inves

tigação ao nível molecular fosse realizada nas regiões onde 

ocorrem as deleções. 

Quanto à localização de setores em quadrantes, 

verificou-se um aumento considerável de setores gêmeos ("twin 

spots") com a elevação da temperatura (Tabelas 2, 4 e 6, Fi

guras 6 e 7). Para a esperada ocorrência de setores melhora

dos ao lado de deteriorados (AZEVEDO e ROPER, 1970; AZEVEDO, 
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1971) observou-se que à temperatura de 30
°

C ocorreram 2 casos, 

a 37
°

c um caso~ foi verificado, mas a 40
°

C. 11 setores gê-

meos foram computados, além de outras combinações entre seto

res (Tabela 6). Esse aumento significativo constatato no pr� 

sente trabalho, poderia ser uma decorrência lógica do aumen

to total de setores a 4□
0
c (Tabelas 2 e 4) e de deleções e 

transposições dos segmentos excisados para novos sítios atra

vés de velocidades diferentes das enzimas envolvidas. 

Similarmente ao que foi descrito em V�o-0ophila 

(STERN, 1936) e em Anti��hinum maju-0 (HARRISON e CARPENTER,

1977) a ocorrência de setores gemeos foi correlacionada à pe� 

muta mitótica a qual em A. nidulan-0 pode ser também induzida 
.. 

por luz ultra-violeta (r,JOOD e KAFFER-' 
1967).

Como certas linhagens .de>Á;kniffdui:a.n-6 apresentam-se 

heterozigóticas para os genes envolvidos numa duplicação. é 

provável que mecanismos semelhantes àqueles que ocorrem em te 

cidos somáticos de organismos superiores possam ser detecta-

dos nesse fungo. Além disso, pelos resultados obtidos, pode-

-se aventar a hipótese de que a temperatura e a luz ultra-vio

leta, poderiam induzir permuta mitótica nas regiões envolvi-

das na duplicação. Talvez o uso de temperaturas mais altas e 

análise genética dos marcadores situados nos segmentos dupli

cados fornecessem para os setores obtidos, informações preci-

sas sobre a ocorrência de permutação. 
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6.2. Características dos variantes obtidos 

6.2.1. Variantes deteriorados 

Os variantes deteriorados obtidos apresenta-

ram, de maneira geral, as mesmas características descritas por 

outros autores para a linhagem A e seus derivados (AZEVEDO e

ROPER, 1970; AZEVEDO, 1971; ROSATO, 1973; MENEZES, 1974, en

tre outros). 

Na descrição contida na Tabela 7 e Figura 9, os 

principais aspectos foram sumarizados. entretanto o variante

Vso e seu derivativo Vso.1, com característica ·morfologia e� 

rugada ("crinkled") e intenso micilio aireo. apresentaram-se 

como interessante material para e_studos de genitica do desen

volvimento. Esses variantes possuem conidiação tardia, anor

malidades em diversos passos da conidiação, duas fases bem ca 

racter{sticas (micelial, ati 48 h e conidial. com mais de 

72 horas) e incapacidade de utilizar acetato, como Única fon

te de carbono, na forma micelial. Para esses e demais varian 

tes obtidos a deteção de anormalidades outras que nao a apa

rência enrugada e alterações nas taxas de crescimento e coni

diação. apresenta importante indicio de que os efeitos da du

plicação e instabilidade decorrente são muito mais amplos do 

que se pode observar macroscopicamente. 
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6.2.2. Setores heterocariõticos 

Os setores heterocariÓticos obtidos apresenta

ram-se de duas maneires: setores com conÍdios amarelos e ver

des viáveis e setores com inviabilidade de conÍdios amarelos. 

Setores semelhantes foram descritos (Tabela 8, Figura 10). 

por ROPER e NGA (1969). Outras combinações, tais como coní-

dias verdes letais. ou ambos os conidios com letalidade nao 

foram obtidas no presente trabalho. Entretanto , FAVRAUD (co

municação pessoal) isolou heterocariÓticos onde conidios ver

des apresentaram-se com inviabilidade. 

Fato interessante foi que, dentre os setores 

heterocariEticos obtidos, com ambos os conídios viáveis, veri 

ficaram-se diferenças nas suas frequências , o que está de acor-

do com as observações de CLUTTERBUCK e ROPER (1966) sobre a 

relação entre taxa nuclear no interior de heterocários. Segu� 

do esses autores essa taxa é representada pela relação coni

dial, a qual pode ser afetada por mutação. migração e seleção, 

entre outros. Assim, diferentes relações conidiais observa-

das para os heterocariÓticos obtidos, possivelmente, 

sentem diferentes relações nucleares resultantes de 

diferenciais dos segmentos envolvidos na duplicação. 

repre

deleções 

Raros setores heterocariÓticos foram obtidos e 

analisados geneticamente até hoje e, sobretudo dados citoló

gicos eram praticamente inexistentes. Dificuldades de manu-
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tenção e manipulação têm sido as principais causas. 

6.3. Alterações nas estruturas conidiais e crescimento das 

colônias 

6.3.1. Em variantes deteriorados 

A maioria dos autores tem analisado a instabi

lidade em A. nidulanh sob o ponto de vista genético. São cita 

das, em geral, as características de coloração. morfologia e 

crescimento diferenciais das colônias. Entretanto, a presen

ça de segmentos em duplicata pode acarretar alterações na for 

maçao e funcionamento de estruturas relacionadas tanto a re

produção assexuadá quanto sexuada. Dados desse tipo são. en-

tretanto, de rara ocorrência. Com esse objetivo, os varian-

tes obtidos foram analisados e os dados contidos na Tabela 9 

mostram que a linhagem A apresenta alteração na taxa de cres

cimento, confirmando resultados semelhantes de BAINBRIDGE e

ROPER (1966) e NGA e ROPER (1968). Variantes deteriorados em 

geral, apresentaram-se com taxas de crescimento melhores do 

que a linhagem original com duplicação e iguais, superiores ou 

inferiores à de linhagem sem duplicação. Os resultados mos

tram (Tabelas 9, 10 e 11, Figura 11) a ocorrência de variabi

lidade entre os deteriorados, sugerindo-se que possíveis per

das ou transposições do segmento duplicado favoreçam cresci

mento dos variantes em meio completo. 
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As diferenças observadas no 19 dia de cresci-

mento nao foram mantidas até o 6 9 dia para muitos dos varian

tes analisados. Entretanto, diferenças significativas entre 

variantes e linhagens originais foram detectadas.estatistica

mente. O variante V49• apesar de conidiação média. apresentou 

taxa de crescimento muito eficiente e no 5 9 dia, já havia to

mado toda a placa. Esse dado confirma os de BIAGI (1977).que

trabalhando com morfológicos em A. nidulan4, obtidos por ind� 

ção de UVL e 8 MOP, não observou correlação entre taxa de co-

nidiação e crescimento. Entretanto. ao contrário dos varian-

tes morfológicos que apresentaram crescimento sempre menor do 

que a linhagem original não duplicada (BIAGI, 1977), os varia� 

tes deteriorados analisados no presente trabalho apresenta-

ram-se com taxas de crescimento melhores do que a linhagem. 

com duplicação. Esses dados fortalecem as hipóteses de que 

a presença da duplicação, semelhantemente à de mutação.acarr� 

ta desiquilíbrio na regulação e dosagem gênicas, já que aque

les que perderam a duplicação cresceram como normais. 

Quanto às estruturas conidiais as observações 

citológicas realizadas para variantes deteriorados mostraram 

uma série de anomalias no desenvolvimento e eonidiogênese. 

Quando comparados com a linhagem p�oA1; pabaA6 ; yA2 (Tabela 18) 

os variantes V4 1, V48 e V51.1 não mostraram diferenças, apre

sentando as estruturas conidiais normais de A. nidulan4 (FAPER 

e FENNEL, 1973). Já os variantes V49, Vso, Vso.1, Vs1 e Vs2 
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apresentaram uma série de alterações (Tabelá 18): a) ausência 

de célula podal (V49, para alguns conidiÓforos); b) conidiÓ

foros septados {V49, Vs1 e Vs2, entre conidiÓforos normais); 

c) ausência total de conidiÓforo e vesícula (Vso e Vso.1);pr�

sença de estruturas globosas intercaladas entre hifas normais 

(Vso e Vso .1); e) grande quantidade de células de HÜlle (V49, 

Vs1); f) ausência de pigmentação de conidiÓforos {Vs1 e Vs2• 

entre conidiÓforos normais; g) grande quantidade de cleistoté 

cio (V49, Vso, Vso.1). 

Na linhagem A, entretanto, apesar da presença 

da duplicação, não se detectaram modificações ao nível micros 

cÓpico em estruturas conidiais. 

A maioria dos mutantes morfológicos.analisados 

citologicamente em A. nidulan�. foi obtida através de indução 

por agentes físicos ou químicos. As anormalidades detectadas 

em tais mutantes (CLUTTERBUCK, 1969a e b, 1970, 1977; MARTI

NELLI e CLUTTERBUCK, 1971; BIAGI, 1977) são comparáveis, em 

muitos dos casos. àquelas observadas nos variantes deteriora

dos obtidos espontaneamente no presente trabalho. Assim, mu

tantes ivoA e ivoB (CLUTTERBUCK, 1969b� 1973) com conidió

foros incolores assemelham-se a alguns conidiÓforos observa-

dos nos variantes Vs1 e Vs2, onde a produção de cresolase 

possi�elmente foi afetada direta ou indiretamente. Os va 

riantes "fluffy" (V50 e V 50 • 1) apresentaram caracter{aticas 

muito complexas. algumas entretanto, semelhantes aos efeitos 
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produzidos pela série de loci mo (BAINBRIDGE, 1963a, b, 1966), 

onde houve alteração no tempo de conidiação na morfologia das 

cabeças conidiais e aparincia "fluffy". Septação do conidiÓ

foro foi observada em alguns mutantes morfológicos por BIAGI 

(1977). similarmente ao que foi detectado para alguns deteri� 

rados (V49, Vs1 e V 5 2) talvez devido a ausincia de bloqueio 

na septação. quando da formação do conidiÓforo. Estruturas gl� 

bosas intercaladas entre hifas normais (Vso e Vso.1) mostra

ram-se semelhantes aos mutantes com alteração ao nível de pa

rede (BULL, 1970; BIAGI, 1977). 

Fato interessante foi que. apenas nos varian

tes Vso e Vso.1, todas as estruturas conidiais apresentaram

-se afetadas e, nos diplÓides (resultantes de cruzamentos de� 

ses variantes com a linhagem MSE}, as estruturas conidiais apr� 

sentaram-se normais. Esse fato poderia indicar efeitos plei� 

trópicos de gene recessivo. Nos demais variantes. estruturas 

anômalas foram sempre encontradas do lado de estruturas coni

diais normais, indicando possível variegação por efeito de p� 

sição (CLUTTERBU CK, 1970b) envolvendo translocação. Essa hi

pótese envolve a possibilidade de "encaixe" de segmentos cro

mossômicos na região final de grupos de ligação, onde o mate

rial genético poderia ser inerte ou redundante, talvez heter� 

cromático; e essa associação entre peças hetero e encromáti

cas poderia resultar em variegação do locus bwfte(CLUTTERBUCK, 

1970b). No presente trabalho, a presença de duplicação. sua 
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delação e transposição para novos sítios (AZEVEDO e ROPER, 1970), 

provavelmente heterocromáticos ou palindrÔmicos, poderia for

talecer as hipóteses anteriormente aventadas. podendo-se in

clusive admitir que genes envolvidos em alguma etapa da coni

diação estejam localizados na região duplicada, e que sua trans 

posição possa acarretar anomalias diversas·. 

Quanto às medições efetuadas em alguns elemen

tos da estrutura conidial, pode-se observar (Tabelas 12, 13 

e 14) que em variantes deteriorados e linhagens originais exis 

tem diferenças significativas com relação, principalmente, a 

largura do pedúnculo e altura da ·vesícula. Para a altura do 

pedúnculo observaram-se diferenças esporádicas para os va

riantes V4a, V49 e Vs1, quando comparadas com a linhagem MSE.

Quanto à altura total do conidiÓforo, apenas o V51 mostrou-se 

significativamente diferente das três testemunhas, apresenta� 

do grande variação nas medidas obtidas. Os coeficientes de 

variação mostraram que as diferenças existentes para altura de 

vesícula e diâmetro de pedúnculo são menores do que aquelas 

para alturas de conidiÔforo e pedúnculo. Esse fato talvez se 

deva à inexistência de correlação entre presença ou transpos! 

ção da duplicação e alterações no alongamento, mas sim com a 

largura do pedúnculo e diferenciação da vesícula. Nesse caso, 

alterações ao nível de parede poderiam estar associadas (BULL,

1970). 
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6.3.2. Para setores heterocariõticos 

Para setores heterocafiÓticos os mesmos tipos 

de análise citológica (Tabela 19) �ão detectaram, na maioria 

dos casos, alterações nas estruturas conidiais. Do mesmo modo, 

as medidas efetuadas para as estruturas conidiais indicaram 

valores médios inferiores. na maioria dos casos, quando comp� 

rados com a linhagem A (Tabelas 15, 16 e 17) e iguais, maio-

res ou menti�ss quando comparados com as linhagens haplÓides 

nao duplicadas. Interessante foi a observação feita para os 

heterocariÓticos Hs, Hs e H1, apresentando apenas conidios ve� 

des viáveis, nos quais as estruturas conidiais 

com valores médios para altura de pedúnculo e conidiÓforo mui 

to menores do que os similares obtidos para conidios amarelos 

e verdes viáveis. A não constatação de anomalias estruturais 

na linhagem A poderia corroborar a hipótese de que, se a du

plicação é mantida no local de origem, ou se é apenas perdida, 

passos da conidiogênese não são provavelmente afetados e é pos

sível, nesse caso, que genes envolvidos na conidiação estejam 

ai localizados. No caso de deteriorados onde novas duplica

ções ou transposições podem ocorrer. observam-se vários tipos 

de alterações. 

A constatação de diferenças entre componentes 

de setores heterocariÕticos poderia ser explicada,geneticame� 

te, pela ocorrência de excisões de vários tamanhos nos segme� 

tos envolvidos na duplicação (item 6.8.2., Figura 21). 
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Embora para variantes resultantes de linhagens 

com duplicações, dados semelhantes aos obtidos presentemente 

sejam praticamente inexistentes. comparações com dados simila 

res em outras linhagens de A�pengillu� e com outros fungos c� 

mo a Neuno�pona cna�ha (MISHA, 1977) são de grande interesse. 

Aliados a dados genéticos tais resultados sugerem. devido a 

implicação de poucos genes, (CLUTTERBUCK, 1969a, 1977; BIAGI, 

1977) que possam estar atuando efeitos pleitr6picos.supressão. 

variegação por efeito de posição. além da possibilidade de 

ocorrência de novas duplicações em tandem e transposições de 

segmentos contendo genes essenciais a algum passo da conidio 

genese. Fenômenos relacionados a sítios preferenciais de in 

serção têm sido discutidos em outros organismos como Vnohoph.ila 

(GREEN, 1975), milho (PETERSON, 1968, 1970a, 1976) e mesmo em 

Ahpe4Rilluh (AZEVEDO e ROPER, 1970) indicando que esse fato 

talvez possa ter uma importância biológica evolutiva mais g� 

ral (NEVERS e SAEDLER, 1977). 

Além da presença de aberrações, muitos fatores 

podem modificar a diferenciação de estruturas conidiais e cleis 

toteciais: alterações causadas por traços de elementos no 

crescimento e morfologia de alguns Ahpengilli(AGNIHOTRI, 1967); 

alterações ao nível mitocondrial originando mutantes morfolÓ 

gicos "petites" (ROSATO, 1977), para os quais, entretanto.não 

foram realizadas análises citológicas. 

Maior numero de variantes derivados de linha 
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gens com duplicações poderia ser investigado do ponto de vis-

ta citológico e genético. Dados dessa natureza, aliados a es 

tudos de rnorfogênese, regulação e bioquímica deverão ser tal

vez nos próximos anos, a chave para a possível elucidação de 

fenômenos de instabilidade. 

6.4. Observações de algumas etapas da coni�ioginese 

Os resultados apresentados na Figura 12 repre

sentam urna tentativa de resumir os principais fatos observa

dos. Assim, com 4 horas de crescimento, conÍdios germinando 

foram observados em todos os tratamentos, sendo que em alguns 

casos detectaram-se tubos de germinação anômalos. Os dados 

obtidos para início de germinação são concordantes com os obti 

dos por BAINBRIDGE (1971). Já n os períodos de 8 e 12 horas, 

apenas crescimento das hifas e ramificações iniciais foram 

observados, em todos os casos. Entretanto, com 16 horas de-

tectaram-se componentes do setor heterocariÕtico (H2 Amarelo) 

iniciando a conidiogênese precocemente. Dado semelhante foi 

encontrado por GEALT e AXEROLD (1974) para um mutante que apr� 

sentava competência para c·o,n:i.diiêT cerca de 2 horas antes do 

esperado. Com 20 horas, tempo normal para início da conidia

çao em A. nidulanõ (AXEROLD� 1972; AXEROLD e eol., 1973; PAS

TUSHOK e AXEROLD, 1976) notaram-se diferenças entre os varian 

tes utilizados: a linhagem A apresentou emergência dos es-
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terígmas primários, enquanto o variante V49 so apresentou 

vesícula, sem nenhum esterÍgma. O heterocariótico H2 (Amare

lo e Verde), confirmou a conidiação precoce. principalmente o 

H2 Amarelo, no qual observaram-se, inclusive, conidios já fo� 

macios. Já o variante V 50 e seu derivativo V 50.1 não apresen-

taram qualquer diferenciação até 24 horas de crescimento, en

quanto as linhagens A e MSF apresentaram períodos normais de 

desenvolvimento. Embora incompletos. esses dados poderiam re 

forçar a hipótese de que a presença da duplicação deve estar 

relacionada a alterações tanto de estruturas conidiais (Tabe

la 18) quanto do tempo da conidiogênese, já que se observaram 

marcantes variações para o início da conidiação entre os va-

riantes analisados. Estudos desse tipo poderiam mostrar, in-

clusive, quais os passos afetados e quando ocorrem os blo-

queios ou desvios, facilitando assim estudos subsequentes da 

bioquímica e genética dos mutantes. 

Comparativamente em Neu�ohpo�a, a conidiação 

precoce de certos mutantes parece depender de adenil ciclase 

defectiva e, às vezes, deficiências de cAMP (TERENZI e eol., 

1976); entretanto. a administração rla adsnil ciclase em 

Ahpe�pilluh nidulanh resultou apenas em inibição da conidia

ção (CLUTTERBUCK, não publieado). Desse modo, o período de 

tempo requerido para o A. nidulan� iniciar o desenvolvimento 

do conidiÓforo pode ser usado como um Índice para a detecção 

de pequenos defeitos na diferenciação e crescimento. Aliás.os 
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fatores que precedem e determinam o momento da conidi�ção são 

muito controvertidos (AXEROLD e col., 1973; GEALT e AXEROLD, 

1974; PATUSHOK e AXEROLD, 1976) e a presença de duplicações tor 

na muito mais complexo o mecanismo da conidiogênese. 

Quanto ao método utilizado para tais observa

çoes, mostrou-se bastante eficiente , já que as hifas crescen

do de maneira plana sobre a lamínula permitiram acompanhar o 

desenvolvimento das várias estruturas conidiais. 

6.5. Diâmetro de conidios e núcleos 

No presente trabalho procurou-se medir o maior 

numero possível de variantes deteriorados e heterocariÓticos, 

além dos respectivos diplÔides , com relação ao diâmetro de nú 

cleos e conÍdios, uma vez que em trabalhos anteriores poucos 

variantes foram analisados. Para tanto , utilizou-se o método 

de medição através de ocular micrométrica com charriot, que 

apesar de ser mais lento, foi o que mais se adaptou às condi

ções existentes de trabalho. 

Os resultados obtidos serao discutidos em sep� 

rado, para variantes deteriorados e setores heterocariÓticos. 
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6.5.1. Para variantes deteriorados 

No caso de deteriorados. as médias obtidas pa-

ra conÍdios e núcleos haplÓides ·cr abelas 20 a 22) mostraram 

que esses variantes apresentaram-se com diâmetros de coní-

dias iguais. maiores ou menores do que a linhagem original com 

duplicação. mas. em geral, foram maiores do que as linhagens 

haplÓides não duplicadas. No entanto, valores para diâmetro 

de núcleos apresentaram-se sempre menores do que os da linha 

gem A. A análise de variância mostrou. entretanto, que tais 

diferenças foram significativas apenas quando se compararam 

os diâmetros dos núcleos de tratamentos e testemunhas, indi

cando que a presença da duplicação (total ou parcial) pode ser 

detectada microscopicamente. Dados anteriores confirmam tais 

resultados (PAES DE BARROS, 19??), 

Para os diplÓides não se detectaram diferen- 

ças ao nível de conÍdios nem de núcleos (Tabelas 24 a 26) qua� 

do comparados com os diplÓides controles. Nesse caso, basean 

do-se no fato de que a instabilidade apresentada, pela maio

ria dos diplÓides obtidos, foi maior do que na linhagem A, d� 

vem ter ocorrido perdas constantes do segmento duplicado.con

duzindo a uma uniformidade de tamanho para conÍdios e núcleos. 

Ao lado disso. a presença de segmentos duplicado em diplÓides 

deve ser, provavelmente menos evidenciável do que em haplÓi-
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des. 

Da contagem do numero de núcleos conidiais,tan 

to para haplÔides (Tabela 23) quanto para diplÓides (Tabela 27) 

verificou-se a presença de conidios binucleados para alguns 

deteriorados. Assim para o variante V 5 0 a frequência de 5,42% 

de binucleados em 424 conidios observados pode ser correlaci� 

nada à presença de diversas alterações na conidiação (Tabela 

18), Nesse caso a probabilidade de erros nas divisões mitó

ticas poderia explicar tais resultados, assim como os obti

dos para o Vso.1 e V51, Para os diplÓides (Tabela 27)  verifi 

cou-se que quase todos apresentaram uma pequena taxa de con{

dios binucleados. Uma explicação possível para esse fato po

deria estar relacionada a um aumento na complexidade das di

visões mitóticas, estando presentes segmentos duplicados nos 

diplÓides. Além disso, a manutenção das anomalias de estrutu 

ras conidiais nos diplÓides, poderia ser responsável pelo ap� 

recimento de conidios binucleados. Esse fato, entretanto.foi 

averiguado no presente trabalho. apenas para 

V s o// MS E e V s o. 1 // MSE. 

6.5.2. Para setores heterocariõticos 

os diplÕides 

Para setores heterocarióticos, inicialmente.só 

foi possível a medição de conÍdios viáveis. Nesse caso, veri 

ficaram-se diferenças tanto entre con{dios quanto entre nu-
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cleos quando se compararam os tratamentos e os controles (Ta-

belas 28 a 30). Ao contrário do que foi observado para, va-

riantes deteriorados (Tabelas 20 a 22), os valores médios pa-

ra diâmetros de conÍdios foram sempre menores com relação 

linhagem A. Também os núcleos mostraram-se com valores me-

dias inferiores à linhagem com duplicação. Conidios verdes, 

entretanto, apresentaram-se maiores (inclusive os núcleos) do 

que os amarelos, em geral. Desse modo, a análise citológica 

pode, em muitos casos de instabilidade detectar a presença da 

duplicação (linhagem A e algumas colônias provenientes de co 

nÍdios verdes) ou sua deleção (conÍdios amarelos). Para hete 

rocarióticos não se encontraram conidios binucleados (Tabela 

31) o que está de acordo com a hipótese, anteriormente aventa

da, de que a presença de anomalias nas estruturas conidiais 

estava correlacionada à ocorrência de conÍdios binucleados. 

Os heterocariÓticos apresentaram-se, em geral, com 

e estruturas conidiais normais (Tabela 19). 

con:idios 

Dados anteriores mostraram que a linhagem por

tadora de duplicação apresenta diâmetros de núcleos conidiais 

maiores do que a linhagem não duplicada (PAES DE BARROS,1977l 

Além disso, a delação de segmentos duplicados em variantes 

melhorados ou a ocorrência de novas duplicações em tandem (nos 

deteriorados) altera o tamanho nuclear (PAES DE BARROS, 1977; 

GABRIELLI, 1978). Tais resultados são concordantes com os 
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alterações 

ao nível cromossômico podem ser detectadas também.citologica

mente, apesar. do tamanho reduzido dos cromossomos (ELLIOT,1960). 

Paralelamente, núcleos de dissômicos em A. nidulan-0 mostra

ram-se significativamente maiores do que linhagens haplÓides 

e haplÓides com duplicação (PIZZIRANI, 1977; GABRIELLI, 1978). 

Para setores heterocarióticos nao existem par� 

metros para comparaçao, mas os conidios envolvidos são origi

nados por deleções preferenciais ou manutenção da duplicação 

original, semelhantemente ao que ocorre com os setores melho-

rados. Nesse caso também, a análise citológica detectou dimi 

nuição ou manutenção do diâmetro nuclear. 

Quanto à ocorrência de conÍdios binucleados en 

tre variantes deteriorados, PAES DE BARROS (1977) também veri 

ficou o fenômeno, relacionando-o ao não balanceamento cromos

sômico ou à existência de um outro fator além da duplicação 

cromossômica. Com base nos dados obtidos no presente traba

lho, poder-se-ia correlacionar agora a presença de conidios, 

binucleados à ocorrência de anomalias estruturais na conidia

çao. Assim a presença da duplicação agiria de maneira indir� 

ta no número de núcleos. Quanto à existência de fatores genf 

ticos. PIZZIRANI (19 77) encontrou em linhagem MSE e dissômi

cos dela resultantes, alta frequência de binucleados relacio

nada� presença de gene simples. embora em A. nidulan� os co

nÍdios sejam. de maneira geral, uninucleados (YUILL, 1950). 
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Para efeito de esclarecimentos os resultados 

obtidos, por· este e outros autores, para medidas de conÍdios 

e núcleos em linhagens com duplicações. estão sumarizados na 

Tabela 63. 

Apesar das diferenças de métodos utilizados e 

médias obtidas pelos diversos autores, a comprovação da pre

sença de material genético duplicado na linhagem A pode ser 

constatada. j� que em todos os casos o diâmetro médio dos nu

cleos foi maior na linhagem A em relação às linhagens haplÓi

des consideradas. Apesar das médias obtidas, em todos os ca

sos, para diâmetros de conÍdios apresentaram-se maiores.as d! 

ferenças não foram significativas. indicando que variações mu! 

to amplas possam ter contribuido para o aumento da média ge

ral do diâmetro. 

Quanto aos variantes deteriorados. verifica

ram-se diferenças entre todos os autores com relação às me

dias obtidas. mas a possibilidade de detecção microscópica da 

manutenção, aumento ou delação de parte ou todo o segmento 

duplicado ficou evidenciada, já que os diâmetros dos núcleos, 

nesses variantes mostraram-se maiores (PAES DE BARROS, 1977 e 

GABRIELLI, 1978) iguais, maiores ou menores (no presente tra

balho). Essas diferenças de resultados podem ser atribuídas 

aos tipos de variantes utilizados (por exemplo o Va, que pro

duz muitos dissômicos deve ter realmente o núcleo maior); ao 

tipo e acuidade do método utilizado (por exemplo,as medidas 
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Tabela 63 - Comparação entre médias (µ) obti das para diâmetro de 
conídi os e núcleos em A�peJt.giiiu� niduian� por diver 
sos autores e diferentes métodos. 

Linhagens e 
variantes 

HaplÓides 

MSE 

pJt.OÁí;pabaAsi 

PAES DE BAR-

ROS (1977) 

Fotografi a  

yA2 2,. 7;0310, 956) 

A 2,953(1,071) 

Va 
V4 s 2,968(1,084) 
V4 7 
V4a 
V4 9 
Vso 
Vso.1 
Vs1 
Vs 1. 1 
Vs2 

DiplÓides 

V4s// M$E 

pJLoA1; paba.As; 
yAall MSE 

A// MSE 

V41// MSE 
V49// MSE 
Vso/FMSE 
Vs1// MSE 
Vsi// MSE 

3,293(1,218) 

Autor e métodos uti lizado 

PIZZIRANI GABRIELLI CASE Autor 
(19?'1) (1978) (1978) ( 19? 8) 

Ocular mi Câmara Ocular Ocular 
crométrica clara micromé- mi crorné 

trica tri ca 

3,24(1,50)* 2,948(0,937) 3,3(-) 2,82(1,14) 

3,02(1.53) 2,98(1,14) 

3,60(1,64) 3,9(-) 

3, 51 H L 182) 

2, 82 ( 1.09) 
3,01(1,22) 
3,20(1.25) 
3,51(1,28) 
3,10(1,14) 
3,12(1,23) 
2,92(0,98) 
3,43(1.19) 

3.71Cl.34) 

4,5(-) 4,06(1,62) 

3,99(1,52) 
3,91( 1,36) 
3,93(1,42) 
3,99(1,59) 
4 ,01( 1, 58) 

* = O s valores, entre parênteses, referem-se aos diâmetros
dos núcleos. 
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assemelham-se a outras 

medidas obtidas por esse autor, quando conÍdios não foram co-

rados e se utilizou uma ocular micrométrica de menor preci-

são); às técnicas de coloração, que podem alterar a forma e 

tamanho dos conÍdios e núcleos e finalmente ao número de rep� 

tições. 

Assim sendo, outros métodos de avaliação do 

conteúdo nuclear poderiam ser utilizados resultando, talvez, 

em medições mais precisas das variações ocasionadas pela pre

sença das duplicações. Medidas citofotométricas, por exemplo 

(como sugerido por PAES DE BARROS, 1977) deverão ser efetua

das em trabalhos posteriores. 

6.6. Germinação de conidios 

6.6.1. Em meio completo sõlido 

Os resultados obtidos (Tabela 32, Figura 13) 

para germinação em blocos de meio completo, mostraram que nem 

todos os variantes deteriorados atingiram os 94 a 98% de geE 

mi nação esperados após 6 horas de incubação (BAINBRIDGE, 1971). 

Apesar da linhagem A apresentar-se com 90,48% de conÍdios geE 

minando após 12 horas. apenas os variantes que. provavelmente 

perderam ou sofreram transposição da duplicação (V47, V4a e 

V51 •1) mostraram-se mais eficientes e dentro da média espera

da para linhagens normais de A. nidulan-0. Alguns deteriora-



dos apresentaram-se com médias inferiores à linhagem A 

Vso.1, Vs1 e Vs2l e nesses, várias modi�icaç6es foram observa 

das ao nível de estruturas conidiais (Tabela 18). Os varian-

tes Vso e Vso.1 não apresentaram con!dios germinando na fase 

micelial (até 48 horas), enquanto que na fase conidial a ger

minação ocorreu de maneira, mais ou menos satisfatória. Sob 

esse aspecto, eles constituem-se em excelente material para 

estudos morfogenéticos, pois permanecem um longo período na 

fase micelial, sendo este um dos problemas básicos para estu

dos dessa natureza (SAXENA e SINHA, 1973, 1977).

Com relação à linhagem MSE (Tabela 32) a me-

nor taxa de germinação observada, poderia estar relacionada 

ao grande número de marcas auxotrÕficas nela contidas, e esta 

ria de acordo ainda com sua baixa taxa de crescimento inicial 

(Tabela 9). Correlacionando a taxa de germinação (Tabela 32) 

com a taxa de crescimento colonial (Tabela 9) podemos verifi

car que nem sempre ocorreu relação entre menor taxa de germi-

naçao e crescimento inicial mais lento. Baseando-se nesses 

fatos poder-se-ia sugerir que a presença da duplicação causa

ria alterações na germinação inicial dos conidios,mas nao ne

cessariamente no desenvolvimento das hifas, 

No caso de heterocarióticos (Tabela 33, Figu

ra 14), os setores H 1 e H 4 amarelos apresentaram-se com taxas 

de germinação menores do que a linhagem A, sendo que para os 

demais, os resultados apresentaram-se como o esperado. Em ge-
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ral, conidios verdes germinaram melhor do que conidios amare

los, no caso de viabilidade dos dois tipos. Para os heteroca 

riÓticos, onde conidios amarelos mostraram-se inviáveis.as ta 

xas de germinação para conÍdios verdes mostraram-se superio

res as da linhagem com duplicação. 

Possíveis explicações para tais resultados po

deriam relacionar-se a ocorrência de deleções de tamanhos di

versos para formar conidios verdes e amarelos. No caso de 

amarelos, com menor taxa de germinação, poderiam estar prese� 

tes, ainda.conÍdios letais entre os normais. diminuindo assim 

a porcentagem total de germinação. 

6.6.2. Em meio completo liquido 

Quando se acompanhou a germinação em meio com-

pleto liquido (Tabela 34, Figura 15) os resultados puderam 

ser relacionados mais facilmente ao crescimento de colônias 

(Tabela 9), pois a germinação foi acompanhada em intervalos 

menores de tempo. Com 4 horas todos os variantes deteriora-

dos estavam germinando, exceto o Vso e Vso.1 miceliais (con

firmando dados anteriores). A linhagem A apresenta. provave! 

mente, bloqueios na fase inicial da germinação ou possui conf 

dios inviáveis, entre normais, o que poderia justificar seu rn� 

nor crescimento (Tabela 9). A linhagem MSf mostrou pequeno 

desempenho nas 12 primeiras horas, mas após 24 horas CTábela 9) 
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seu crescimento mostrou-se normal, sugerindo que a auxotrofia 

múltipla pode dificultar a elaboração e utilização dos nutrien 

tes necessários à germinação inicial. Verificou-se ainda que, 

aqueles variantes que apresentaram-se com problemas na "larga

da" inicial do crescimento (Tabela 9) também mostraram-se com 

germinação inicial lenta (Tabela 34).

Para heterocariÓticos. os conidios amarelos apr� 

sentaram-se com taxas de germinação menores do que conidios 

verdes (no caso de viabilidade dos dois tipos), similarmente 

ao que foi observado para germinação em blocos de meio compl� 

to. 

Tanto para variantes deteriorados como para s� 

tores heterocarióticos, as taxas para 12 horas de germinação 

em meio completo sólido e meio completo líquido não foram coin 

cidentes. Isto porque. avaliações quantitativas devem exi-

gir talvez. maior número de repetições ou condições ambien

tais mais homogêneas. Entretanto. como o objetivo do ensaio 

era tentar correlacionar alterações no crescimento com capac! 

dade de germinação em linhagens portadoras de duplicação e 

seus derivados, os métodos utilizados justificam-se. 

Do exposto. algumas considerações podem ser a

presentadas: a presença da duplicação parece interferir tan

to na germinação quanto no crescimento de colônias da linha

gem original; os variantes deteriorados, cuja duplicação e 
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perdida. parcial ou totalmente. germinam e crescem normalmen

te; aqueles que a mantém, ou nos quais as duplicações sofrem 

transposições ou amplificações, podem apresentar alterações 

na germinação e crescimento; os setores heterocariÓticos apr� 

sentam conidios verdes com melhores taxas de germinação do que 

os amarelos, isto talvez se relacione com a extensão da dele

ção sofrida ou com a existência de conÍdios letais entre nor-

mais. 

6.7. Manipulaçio de contdios letais em setores heteroca

riõticos 

No presente trabalho foi possível a aplicação 

de uma técnica especialmente desenvolvida. a qual possibilitou 

a detecção de alguns fatos extremamente interessantes com re-

lação a setores heterocariÓticos. Foi possível. através de 

"pescagem" # a separação de confdios amarelos (letais) de ver

des (viáveis). t uma técnica laboriosa. porém simples.não re 

querendo o uso de drogas como o pFA (ROPER e NGA, 1969) de al 

to custo. nem experimentos sofisticados como micromanipula-

dor. Além disso, a seleção é totalmente dirigida pelo opera

dor, que pode escolher o tipo de cabeça conidial a ser "pese� 

da", enquanto no processo de ROPER e NGA (1969) a seleção e, 

ao acaso, e depende da inibição do crescimento de conÍdios 

verdes pelo pFA, permitindo que os amarelos (letais) possam 

desenvolver-se. em parte, para formar diplÓides com a linha 
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gem MSE. Naquele trabalho, sómente os diplÓides foram anali-

sados e, apenas geneticamente. Já com a técnica agora propo� 

ta. os próprios conídios letais podem ser manipulados e anal! 

sados citologicamente, inclusive. A manutenção dos mesmos.e� 

tretanto, só foi possível através de diplÓides balanceados. 

Os resultados contidos na Tabela 36 mostram que 

apesar da constatação de 14 a 18% de conÍdios amarelos, atra

vés de análise microscópica, nenhuma colônia amarela resultou 

da semeadura de suspensão de conÍdios em meio completo. Resul 

tados semelhantes foram obtidos no clássico trabalho de ROPER 

e NGA (1969) sem contudo a utilização de técnica microscópi

ca. Parece, portanto, evidente que conÍdios amarelos(letais) 

coexistem apenas junto de conÍdios verdes nesses setores. A 

Figura 17 mostra as diferenças de coloração e tamanho que fo

ram utilizadas para a contagem de cada tipo (PIZZIRANI,não p� 

bliaado). Sob esse aspecto, ROPER e NGA (1969) relacionaram 

ao pequeno tamanho dos cromossomos em A. nidulan-0 a impossib! 

lidada de detecção da delação. 

ca empregada permitiu 
� -

nao so a 

No presente trabalho, a técni 

contagem da proporção de coní-

dios viáveis e letais presentes no setor heterocariótico, co

mo também a medição dos diâmetros de conÍdios e núcleos,poss! 

bilitando a detecção da delação ao nível microscópico. 

A Tabela 37 mostra que os valores médios encon 

trados para con!dios e núcleos letais foi sempre significati

vamente menor (Tabelas 38 e 39) do que os da linhagem A e co-
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nidios verdes. Inclusive. os n�cleos de conidios amarelos fo 

ram menores do que os da linhagem não duplicada. evidenOiando 

o fato da delação ocorrida ter atingido mais do que a região

da duplicação. Nesse caso, tanto os núcleos quanto os coní 

dias letais tiveram seus diâmetros fortemente alterados (Tabe 

las 38 e 39); os coeficientes de variação obtidos mostraram a 

homogeneidade das medidas, e do evento observado para os hete 

rocariÓticos Ha, Hg, H1s e H1s• 

Os diplÓides balanceados obtidos (Tabela 40).

apresentaram também diferenças estatisticamente significati

vas (Tabelas 41 e 42) principalmente com relação ao diâmetro 

dos núcleos. DiplÓides, resultantes do cruzamento entre coní-

dios amarelos e MSE,apresentaram-se com núcleos menores Chi-

podiplÓides) do que os similares resultantes do cruzamento 

entre conidios verdes e MSE. Todos os diplÓides, entretanto, 

apresentaram-se com conidios e núcleos menores do que 

plÓide AllMSE e menores og maiores 

p�oA 1 ; pabaA s ; yA2ll MSE. 

do que o 

Desse modo, o caráter hipohaplÓide e 

o di

diplÓide 

hipod! 

plÓide dos núcleos de conidios amarelos pode ser evidenciado 

citologicamente, quando esses resultados foram comparados com 

similares em heterocarióticos apresentando conidios amarelos 

e verdes viáveis (Tabela 28). Além disso, a análise genéti-

ca efetuada confirmou a ocorrência de deleção no grupo de 

ligação II (Tabela 59). 
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Os testes de germinação aplicados em separado, 

para os dois tipos de conídios,indicaram que o bloqueio é ini 

cial e ocorre nas priméiras fases do desenvolvimento de coní

dios amarelos. já que em todos os casos observados ocorreram 

diferenças marcantes nas taxas de germinação de conÍdios ama

relos e verdes. Assim, a Tabela 43 e Figura 18 mostram que 

para conÍdios verdes a taxa de germinação esteve em torno de 

74 a 90% (com 12 horas) sendo que para o H16 a taxa foi bas

tante baixa (23%) e nesse caso, dados genéticos também não f� 

ram obtidos. Já para conÍdios amarelos a taxa de germinação 

variou entre 1,6 a 10% indicando que poucos dos conÍdios exis 

tentes no setor heterocariótico conseguem. pelo menos.iniciar 

a germinação. Nesses. outros bloqueios devem ocorrer poste

riormente. desde que nenhuma colônia amarela foi obtida por 

semeadura em meio completo (Tabela 36). 

Possíveis correlações e explicações genéticas 

para os dados obtidos para setores heterocariÓticos com coní

dios hipohaplÓides estão discutidas no item 6.8.2. e Figu

ra 21. 

6.8. Anãlise genética 

6ª8.l. Anãlise qenêtica das linhagens deterioradas 

Das seis linhagens deterioradas analisadas.to-

das provenientes da linhagem A com duplicação cromossômica, 
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duas delas foram extremamente instáveis e quatro foram mais 

estáveis, sendo que uma delag totalmente está�el. A análise 

genética dessas quatro Últimas linhagens (V49, Vso, Vs1 e V 52) 

revelou que para todas elas, um Único determinante de deteria 

ração estava envolvido em cada caso ('V4 g, ·vso , V 51 e Vs2, re� 

pectivamente). Isso pode ser evidenciado tanto pela análise 

mitÓtica (Tabela 44) como pela análise meiÓtica (Tabela 53). 

Em apenas um caso (V 52 ) a segregação meiÓtica de 1 normal: 1 

deteriorado não foi obtida mas isso pode ser explicado por se 

lação contra colônias originárias de ascósporos possuindo o 

determinante de deterioração, fato aliás constatado por ou-

tros autores (AZEVEDO e ROPER, 1970; AZEVEDO, 1971). Em to-

das essas quatro linhagens analisadas os determinantes de de

terioração localizaram-se em grupos de ligação não envolvidos 

na aberração cromossômica inicial; portanto. segundo a hipót� 

se de AZEVEDO e ROPER (1970), essas linhagens deterioradas po� 

sívelmente resultaram de transposições de duplicações em tan

dem que ocorreram na duplicação original. para outros grupos 

de ligação no genoma. Tal fato explica não só a ocorrência 

desses determinantes de deterioração, como a maior estabilida 

de das linhagens. Inclusive. a linhagem V4 g foi totalmente 

estável (Tabela 9) e seus conidios são amarelos o que indica 

+ 

que o segmento cromossômico contendo o alelo yA2 foi perdi-

do. Isso é confirmado pelo crescimento dessa linhagem que e 

igual ao da linhagem haplÕide e melhor do que o da linhagem 

com duplicação (Tabelas 9, 10 e 11). A seleção contra seta-
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res w no caso da análise mitÓtica de V4 9 (Tabela 44) talvez 

ocorreu devido ao fato de que. sendo o diplÓide V4 9# MSE de 

conÍdios amarelos, quase que somente setores brancos tenham 

sido observados e analisados em detrimento de poucos setores 

haplÓides amarelos que são mascara9os pelo diplÓide também am� 

relo. Assim. V4 9 deve representar uma linhagem deteriorada 

que, além de ter sofrido transposição de material genético p� 

ra o grupo de ligação VI. também perdeu o segmento em duplic� 

ta translàcado ao grupo de ligação II. 

veis (Vso, Vs1 

Das três outras linhagens relativamente está

e V s 2l os três determinantes de deterioração 

foram inequivocamente localizados nos grupos de ligação VIII, 

VIII e III. respectivamente, e em dois deles (Vso e Vs2l 
a 

presença da duplicação original pode ser confirmada pela au-

+ 

sência de setores w na análise rnitÔtica (Tabela 44); no caso 

� + 

de Vs1 setores haploides w e w foram obtidos (Tabela 44), e m  

bora a linhagem tivesse conÍdios verdes (Tabela 7). Isso tal

vez seja devido a perda do segmento em duplicata no diplÔide 

Vs1# MSE quando colocado no meio de haploidização. 

As duas li nhag en s deterioradas extremamente i ns 

táveis (V4 1 e V4a) analisadas tiveram sua análise genética d! 

ficultada pela sua instabilidade. Setores deteriorados iguais 

ou semelhantes a estes, são bastante comuns a partir da linha 

gem com duplicação, mas devido sua alta instabilidade não são 

suscetíveis de uma análise genética mais precisa; possivelme� 
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te representem casos de duplicações em tandem que ocorrem nos 

segmentos em duplicata e sejam eles que em uma segunda etapa 

originam os deteriorados mais estáveis como os analisados an-

teriormente; devido a essa alta instabilidade, essa primeira 

etapa nem sempre é detectada (AZEVEDO e ROPER, 1970) e, poss! 

velmente tanto o V4 1 como V4 8 representem setores semelhantes 

aos descritos por NGA e ROPER (1968) que foram os primeiros se-

tores deteriorados analisados geneticamente e que levaram a 

hipótese de que eles seriam duplicações em tandem em um dos 

segmentos em duplicata. De fato. tanto no caso de NGA e

ROPER (1968) como no presente trabalho os determinantes de de 

terioração parecem localizar-se nos grupos de ligação envol-

vidas na duplicação (Tabela 44) . As análises meiÓticas para 

esses deteriorados (Tabelas 45, 46 e 53) ficaram prejudicadas 

pela alta instabilidade dos mesmos; as segregações não permi

tiram concluir sobre a existência de um Único determinante de 

deterioração em cada caso. Além disso, uma ligação genitica 

entre o possível determinante de deterioração e as marcas pa

ra galactose e acetato foi detectada no caso de V4 7 (Tabela 45). 

Várias explicações, no caso, são possíveis embora especulat! 

vas. Uma delas seria de que durante o processo de análise 

da linhagem V4 7, altamente instável, tivesse ocorrido transp� 

sição ou transposições de material genético para os grupos 

de ligação contendo aqueles genes. No entanto, como essa li-

nhagem devido sua instabilidade fcj perdida no processo de e� 

tocagem, qualquer tentativa para explicar melhor o fenômeno 
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seria infrutífera. Mais deteriorados do mesmo tipo deverão 

ser isolados e derivativos mais estáveis obtidos a partir de

les analisados, resµltando talvez em conclusões mais definiti 

vas. 

Dois derivativos das linhagens deterioradas

obtidas foram analisados (Vso,1 e Vsi.1). Em ambos os casos 

os conídios dessas linhagens eram amarelos (Tabela 7) indican 

do perda de parte ou todo o segmento duplicado, o que 

é corroborado pelo seu maior crescimento (Tabela 9). 

aliás 

Em am-

bos os casos a pequena proporçao de setores haplÓides amare

los obtidos (Tabela 44) pode ser explicada da mesma forma que 

para V�9. ou seja pela seleção visual contra os mesmos e nao 

devido a presença de aberração cromossômica. Em ambos os ca

sos também ficou evidente a presença de um Único determinante 

de deterioração para cada linhagem (v 5 0•1 e v 51 .1) segregando 

corno genes simples e localizados em grupos de ligação difere� 

tes daqueles do determinante original (Tabelas 44 e 53). Duas 

explicações podem ser mencionadas no caso: na primeira pode-se 

supor transposição do determinante para outro grupo de liga-

ção como observado por AZEVEDO e ROPER (1970). Urna segunda 

explicação seria um evento duplo. ou seja, reversao do deter-

minante original e um segundo determinante tendo ocorrido. 

Esses casos parecem ter sido constatados, embora houvesse in

dução por agentes mutagênicos no caso (ROSATO, 1973; ROSATO e

AZEVEDO, em publicação). Reversões também foram observadas 
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por MENEZES e AZEVEDO (1978), mas essas em geral sao devidas 

a genes supressores da deterioração. 

O resultado das análises genéticas (Tabelas 44 

a 52). bem corno testes de alelismo com linhagens portadoras 

de determinantes de deterioração localizados nos mesmos gru

pos de ligação e já obtidos anteriormente por outros autores 

(Tabelas 61 e 62), permitiram a construção do mapa genético 

apresentado na Figura 19. Esse mapa revela importantes as

pectos do fenômeno da instabilidade em A. nidulan� ou seja.de 

que vários grupos de ligação estão envolvidos, que a alta ins 

tabilidade parece estar ligada aos grupos de ligação envolvi

dos na duplicação, o que reforça a hipótese de que deteriora

çao se origine por transposição de duplicação em tandem e, fi 

nalmente que possíveis transposições ocorram como no caso de 

Vso .1 e Vs1.1, respectivamente, ambos transpostos para o gru

po de ligação I. Esses e outros dados parecem indicar que 

existem certas regiões do genoma onde os segmentos transpos

tos se inserem com maior preferência como parece ser o caso 

da região próxima ao locus niboB2 onde, possivelmente. Vs1 e� 

tá localizado. Nessa região são conhecidos pelo menos 7 de

terminantes de deterioração dos 51 já analisados (AZEVEDO, RO

SATO, MENEZES, PAES DE BARROS, NIFFINEGGER e SOUZA e FAVRAUD, 

em publicação). Também um modelo baseado na hipótese de NGA 

e ROPER (1968) e AZEVEDO e ROPER (1970) está representado na 

Figura 20 para explicar a origem das linhagens deterioradas e 
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------------------------------- V 5 O. l • V 5 l, l 
Vs2 

(Vi+ 7. V i+a) 

33,66 

III---------------"----------------

VI -------------------------------V49

Vs1 

35,13 Vso 
� 33. 73 ---+ 

VIII _____________________ ___,_ _______ _ 

Marcadores genéticos. 

Ligado a marca c orrespondente, podendo estar de 
qualquer lado. 

Determinantes de deterioração. 

Figu ra 19 - Loca lização d os determinantes de dete ri ora

ção n os grupos d e  li gaç ão e m  A. nidulan�. 
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seus derivativos. analisados no presente trabalho. 

Fato interessante foi que com relação ao grupo 

de ligação VI. novamente o determinante de deterioração mape� 

do nesse grupo não mostrou ligação com o marcador JR3, confir 

mando resultados de outros autores, que até o presente nao obti 

veram qualquer determinante de deterioração ligado àquela mar 

ca. Como no grupo de ligação VI existem outros marcadores 

(CLUTTERBUCK, 1974) sugere-se que esses sejam ensaiados para 

ligação com os determinantes de deterioração até agora obti

dos e localizados naquele grupo de ligação. 

6.8.2. Anãlise genêtica de componentes de setores 

heterocariõticos 

Dos quatro tipos visualmente possíveis de set� 

res heterocarióticos provenientes· da linhagem A,portadora de 

duplicação cromossômica, dois foram encontrados no presente 

trabalho. O primeiro tipo é o que possui tanto conÍdios ver-

des como amarelos viáveis e quatro desses casos CH1, 

e H4 ) foram analisados. O segundo tipo encontrado e o que 

produz apenas conÍdios verdes capazes de produzir colônias (Hs, 

A análise genética do primeiro 

tipo de setores revelou que o componente amarelo deve ser o 

resultado de núcleo onde houve perda do alelo ljÁ2
+ 

possivel-

mente por deleção parcial ou total do segmento translocado. 



Linhagem I 
A 

Vso.1 Vs1.1 

2a. Etapa: transposição de ma
terial genético para o utros 
grupos de ligação não envolvi
dos na duplicação inicial. (Ex.: 
V49J Vso, Vs1 e Vs2). 

III _________ _._ __ VI 
Vs2 
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Evento inicial: duplica
ção em tandem em um ou ou 
tro segmento em duplica
ta. (Ex.: V47 e V49). 

3a. Etapa: transpo
sição dos determi
nantes para outros 
grupos de ligação 
(Vso.1 e Vs1.1l. 

"\ 

VIII------'�-
Vso 

• 

Figura 20 - Model o para explic a r  a origem d a s  linha gens det erio

rad a s  e seus d eriv a tivo s, a nalisados n o  p resente t ra 

bal h o .  
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Corno, em cada componente analisado, o segmento perdido pode 

ter diferentes comprimentos, cada heterocário desse tipo se 

comporta diferentemente, como aliás é possível verificar pela 

relação conidial (Tabela 8) que é um reflexo da relação nu

clear das hifas do heterocário (CLUTTERBUCK e ROPER, 1966). No 

entanto, interessante é notar que mesmo o componente verde des 

ses héterocários tem diferenças morfológicas em comparação com 

a linhagem original A (Tabelas 15, 16 e 17) e diferenças no 

próprio tamanho de conídio e núcleo em relação à linhagem A 

(Tabelas 28. 29 e 30). Mesmo a análise genética mostra que 

embora os grupos de ligação III e VIII segreguem normalmente 

na haploidização, existem em alguns casos e não em outros. se 

leção contra certos alelos nos grupos de ligação I e II. A di 

rninuição de setores pno- paba- em meio de haploidização foi 

também notada por AZEVEDO e ROPER (1970) em estudos envolven-

do a linhagem duplicada A. 
H + 

A seleçao contra o alelo w no gr� 

po de ligação II pode indicar a presença da duplicação; em cer 

tos casos, no entanto, o componente verde do heterocário, que 

seria a linhagem A, não apresentou essa seleção. o que pode 

indicar que no caso a duplicação não foi perdida. O setor Ha 

é um bom exemplo de que o componente heterocariÕtico verde de 

ve ser bem diferente da linhagem A, pois nesse caso também as 

segregações meióticas foram anômalas para alelos pnoA1 e 

pabaA 6 (Tabelas 55 e 58). Tudo isso leva à hipótese de que 

um setor heterocariÓtico seja resultado de um evento talvez 

envolvendo recombinação mitÓtica entre os segmentos em dupli-
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cata. produzindo dois componentes diferentes da linhagem A ori 

ginal que então originqm um heterocário balanceado,diretamen-

te ou apos novas modificações. Mesmo o segundo tipo de setor 

analisado, aquele que só dá conÍdios verdes viáveis, reforça 

essa hipótese. Nesse caso era d e  se esperar que o componente 

verde fosse a linhagem Â e que o componente amarelo inviável 

fosse resultado de uma deleção que atinge inclusive a parte 

hipoha-não duplicada do grupo de ligação II, o que daria um 

plÓide inviável. De fato as análises genéticas dos compone� 

introduzi-tes amarelos, conseguidas através da nova técnica 

da no presente trabalho. indicaram letalidade associada ao 

grupo de ligação II (Tabela 54) embora o segmento delatado nao 

afetasse os resultados normais de segregação meiótica (Tabe

la 60). Evidências da perda de material genético foram conse 

guidas ainda no caso dos componentes amarelos letais de seta-

res heterocarióticos. através de análise citológica de nu-

cleos que foram sempre menores nos mesmos em comparação incl� 

sive com linhagens haplÓides (Tabelas 37, 38 e 39). No entan

to. mesmo nos casos de um componente letal, o componente ver

de viável também é alterado em relação � linhagem A, no que 

se refere a caracteres morfológicos como altura e diâmetro do 

ped�nculo e altura do conidiÓforo (Tabelas 15, 16 e 17). Tam

bém os núcleos são menores que os da linhagem A (Tabelas 28, 

29 e 30) e na análise mitótica (Tabela 54) houve seleção con

tra o alelo w
+ 

em alguns casos e nao em outros, como também 

houve forte seleção contra os alelos p�oA 1 e pabaAs no grupo 
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de ligação I, como nq caso de H 6 , indicando um possível letal 

nesse grupo. 

Especulativamente pode-se pensar em um modelo 

hip6tético para explicar os resultados aqui obtidos para os 

setores heterocarióticos analisados através de seus componen-

tes verdes e amarelos. Se supusermos que.eventualmente, pos-

sa ocorrer uma inversão no segmento em duplicata translocado 

para o grupo de ligação II na linhagem A, uma permuta mitÕti

ca entre as duas regiões em duplicata originaria um cromosso

mo com dois centrõmeros, que durante a divisão celular pode

riam ir a polos opostos originando deleções e novas duplica-

çoes. Se esse fosse o processo de formação de deleções e du-

plicações na linhagem A, isso poderia explicar a alta variabi 

lidade encontrada em componentes verdes de setores heterocariÓ 

ticos bem como na de setores amarelos viáveis e letais (Figu-

ra 21). Evidentemente, muito m ais dados experimentais seriam

necessários para confirmar ou não essa hipótese. mas ela nao 

deixa de ser tentadora para ser analisada futuramente. 
� -

nao so 

em relação aos setores heterocarióticos mas para todo o fenô

meno de instabilidade mitótica envolvendo a linhagem A c·om du-

plicação cromossômica. Fica difícil supor que essa inver-

são já exista na linhagem original A, pois se esse fosse o c� 

so ela já teria sido observada por análises meiÓticas; no en

tanto, sendo ela instável e originando duplicações como supu

s eram NGA e ROPER ( 19 68 ). também inversões, eventualmente, po-
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deriam se originar desencadeando então o processo sugerido ac! 

ma. Inclusive essas inversões talvez estivessem relacionadas 

com segmentos de inserção �ue recentemente t�m sido descritos 

em bactérias (COHEN, 1976). Similaridades existem entre os 

segmentos de inserção e transposons em bactérias e os proces-

sos de instabilidade em eucariotos superiores como em milho 

(NEVERS e SAEDLER
., 1977) e A. nidu.lan.6 (MENEZES e AZEVEDO, 

1978), Se essas similaridades são ao nível apenas de observa 

çao ou se a nível de mecanismos, só novos e mais 

experimentos é que poderão decidir: 

detalhados 
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Fi gura 21 - Mode l o  para explic ar os divers os tipos de c omp o nentes 
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7. CONCLUSÕES

Dos result�dos obtidos �s seguintes 

soes podem ser apresentadas: 

.218. 

conclu-

a) Variação de temperatura tem influência no 

fen�meno da instabilidade mitótica em A. nidulan6. Houve au

mento na frequência total de setores, assim como daqueles se

tores resultantes de deleções do segmento translocado do gru

po de ligação I para o grupo de ligação II (setores amare�s ). 

A elevação da temperatura também favoreceu o aumento do núme

ro de setores gemeos. 

b) Houve alterações de germinação, conidiogên�

se e crescimento de colônias em variantes deteriorados, quan

do comparados com a linhagem original portadora de duplica-

çao. Esta também apresentou germinação, morfologia e taxa de 

crescimento alterados quando comparada com a linhagem haplÕi

de estável. 

c) Núcleos conidiais da linhagem A e de varian
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tes deteriorados e heterocarióticos tiveram seus diâmetros al 

terados pela presença ou excisão do. segmento duplicado, quan

do comparados com os de linhagens haplÓides sem duplicação. 

d) A técnica de nmanipulação de cabeças coni-

diais", especialmente desenvolvida para a análise de compone� 

tes letais de setores heterocarióticos, permitiu a comprova-

çao citológica e genética da ocorrência de deleção maior do 

que o segmento duplicado original, assim como o caráter hi

pohaplÓide dos conídios apresentando letalidade. 

e) As análises genéticas realizadas nos varian

tes deteriorados mostraram que os determinantes de deteriora

çao situaram-se em grupos de ligação diferentes daquele orig� 

nalrnente envolvido na duplicação e, na maioria dos casos.ape

nas um gene estava envolvido. Casos de transposição foram v� 

rificados, assim como a ocorrência de novas duplicações em ta� 

dem, sendo esses fatos corroborados por evidências citológi-

cas. Para os componentes de setores heterocarióticos verifi-

cou-se, genética e citologicamente, a ocorrência de exci-

soes, tanto no segmento original duplicado quanto no translo-

cado, atingindo toda, parte, ou mais do que região envolvida 

na duplicação. Os dados obtidos confirmam o modelo proposto 

para explicar tais resultados. 
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8. SUMMARY

The present research was carried out aiming 

the study of mitotic instability. from the genetic and 

cytological point of view, on heterokaryotic sectors and 

deteriorated variants obtained spontaneously from the strain 

A of A�pe4gllluJ nldul�nJ. Also the frequency of sectors on 

different temperatures was studied, 

The duplication s train produces sectors which 

frequency was altered by the different temperatures used. At 

the highest temperature used (4o 0 c) there was an increase on 

the total number P.f sectors and also on the number of yellow 

sectors (originated from deletion of the translocated segment 

attached to linkage group II). Also twin sectors of various 

types were more frequently obtained with the temperature 

increase. 

Cytological analysis of detsriorated variants 

have shown that several alterations on the conidial structure 
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were observed; the sarne is not true for the components of 

heterokaryotic sectors analysed. Changes in the germination 

rates were also observed for· some variants. 

The presence of duplication have altered the 

nuclei diameter of the conidia on the deteriorated and 

heterokaryotic variants. Partial or total deletion of 

duplication was dettected by cytological and genetic methods. 

A special technique was developed which permited to observe 

that the deletion have altered germination, as well conidia 

and nuclei size. 

Genetic analysis of deteriorated variants have 

shown that the determinants of deterioration were located in 

several of the eight linkage groups; for most events a 

single gene was involved. Cases of transposition and new 

tandem duplications were dettected. For the components of 

the heterokaryotic sectors several cases of deletions on the 

duplication segments were dettected. 
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