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RESUMO 

PERMUTA GtNICA MITÕTICA NO LOCUS arg4 

DE Saaaharomyces aerevisiae 

Aldo J. P. Dillon 

. x. 

Prof. Dr. Flávio e. A. Tavares 

Orientador 

Três novos alelos para o locus arg4 (biossín 

tese de arginina) de Saccharomyces aerevisiae foram isola-

_ do�, objetivando-se analisá-los quanto aos eventos de recoro 

binação mitótica. Através de cruzamentos os novos alelos 

foram.dispostos em configuração trans resultando em três 

diplóides heteroalélicos; IG 100, portador dos alelos arg4-66 

e arg4-93, IG 200, portador de arg4-93 e arg4- 80 e·IG 300, 

portador de arg4-66 e arg4-80. Os alelos arg4-80 e arg4-93 

foram também utilizados juntamente com o alelo arg4-41, de 

posição conhecida no mapa de complementação, para a constr� 

ção de dois outros diplóides, o IG 400 (arg4-80 / arg4-41) e 

IG 500 (arg4-93 / arg4-41). A detecção de recombinação in

tragênica nos pares heteroalélicos foi possível através da 
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disposição das células auxotróficas em meio sem arginina que 

permitiu evidenciar os revertentes para prototrofia, que f� 

raro interpretados como conseqüência de conversão gênica mi

tótica restaurando alelos funcionais. Esta metodologia po� 

sibilitou observar que ocorre reversao nos pares heteroalé

licos, em IG 100 e IG 200, com frequência na ordem de 10-7

prototróficos por células viáveis, enquanto que nos pares 

IG 300, IG 400 e IG 500, as freqüências de reversao estão 

na ordem de 10-5 prototróficos por células viáveis. Doses

subletais de luz ultravioleta mostraram-se indutoras de re

combinação mitótica, nos segmentos vizinhos ou compreendi

dos pelos pares heteroalélicos pertencentes aos cinco diplói 

des estudados. As curvas obtidas com IG 100 e IG 2001 repr� 

sentando as cinéticas de indução de revertentes por ultravi 

oleta,foram não lineares contrariando os híbridos IG 300, 

IG 400 e IG 500 que mostraram-se lineares. Este fato colo

ca os pares de alelos presentes em IG 300, IG 400 e IG 500 

numa situação de destaque pois as curvas lineares, nao sao 

características com a luz ultravioleta. A observação destes 

tipos de cinéticas pode sugerir a existência de lesões de n� 

tureza diferente provocadas direta ou indiretamente por es

te agente físico, ou a açao de distintos mecanismos de rep� 

ro recombinante para estas lesões, ou mesmo a existência de 

ambas as situações. 



SUMMARY 

MITOTIC GENE EXCHANGES IN THE arg4 LOCUS 

OF Saacharomyces cerevisiae 

Aldo J. P. Dillon 

.xii. 

Prof. Dr. Flávio e. A. Tavares 

Orientador 

Three new alleles in the arg4 locus (argini

ne biosynthesis) of Saceharomyces aerevisiae were isolated 

in order to study intragenic mitotic recombination events. 

The new alleles were paired resulting in three heteroalle

lic diploids IG 100 (arg4-66 and arg4-93 alleles) Id 200 

(arg4-93 and arg4-80 alleles} and IG 300 (arg4-66 and 

arg4-80}. The arg4-8C and arg4-93 alleles were alsó pai

red with the arg4-41 allele
1 with known position in the com 

plementation map1for the construction of others two diploi

ds the IG 400 (arg4-80 / arg4-41) and IG 500 {arg4-93 / 

arg4-41). The detectation of intragenic recombination was 

possible by prototrophs recovery after plating of auxotro

phic cells in arginine less media. The prototrofics rever-
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tents were understood as a resul t of restauration of t:he func 

tional alleles by occurrence of mitotic gene conversion. This 

méthod made possible to observe that the heteroallelic pairs 

in diploids IG 100 and IG 200 reverted in 10-7 frequencies

order (prototrofics / viable cells) and IG 300, IG 400 and 

IG 500 reverted in the 1Õ5 order {prototrofics / viable cel 

ls) . Ultra,, 'olet light in sublethal doses induced mi totic 

recombination in neighbour segments or comprise the heteroal 

lelic pairs in the five diploids studied. The curves repr� 

sent the ultraviolet induced revertents kinetics in IG 100 

and IG 200 of non linear order whereas IG 300, IG 400 and 

IG 500 showed linear kinetics. This last finding reveals the 

allelic pair in IG 300, IG 400 and IG 500 in important situa 

tion in the view of the linear curves, which are not consi 

ders characteristic for UV light used. The observation of 

two kinetic tipes suggests the existence of different tipes 

of lesion induced direct or indirecty by this fisic agent 

or possible the action or distinct mechanisms of recombinant 

repair for this lesion or even the existence of both the si 

tuations. 



1. INTRODUÇÃO

Nos estudos atuais sobre os mecanismos e con 

troles de eventos genéticos, grande importância está sendo 

atribuída àqueles que envolvem recombinação mitótica. Tal 

fato, além do interesse despertado desde a primeira observa 

ção de recombinação mitótica por STERN (1936) em Drosophila 

meianogaster, deve-se a suposição de que este evento gênico 

seja a causa de um variado número de fenômenos, tais como a 

interconversão de mating-type em leveduras,. a variabilidade 

de anticorpos em mamíferos e a expressão de genes que levam 

a um tipo de processo carcinogênico. Além disso, seus meca 

nismos moleculares parecem ser semelhantes àqueles que pos

sibilitam a integração genômica de material exógeno nos éx

perimentos de transformação em eucariotos, assunto este de 

interesse acadêmico como também biotecnológico. 

A recombinação mitótica intragênica vem sen-
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do estudada no locus arg4 responsável pela informação para 

a enzima arginosuccinase, em Sacharomyces cerevisiae. A uti 

lização deste microrganismo nestes estudos justifica-se pe

la sua capacidade de apresentar gerações haplóides estáveis 

de tipos de acasalamento a e °'  que quando cruzadas formam 

diplóides também estáveis. 

-

A preocupaçao deste trabalho foi de levantar 

a literatura e, através da construção e análise de híbridos 

heteroalélicos portadores de alelos para arg4 ainda não ma

peados, contribuir para o entendimento da recombinação mit� 

tica. Nesta disposição de alelos é viável detectar eventos 

de conversão gênica mitótica neste locus, o que possibilita 

adicionalmente utilizar novos alelos em combinação com al� 

los arg4, já mapeados, em estudos mais complexos quanto a m� 

canismos moleculares envolvidos na recombinação mitótica. 

Neste trabalho haplÓides de Saccharomyces e� 

revisiae foram utilizados para obtenção de mutantes no locus 

arg4 e estes mutantes foram intercruzados para a obtenção 

de pares heteroalélicos não complementares em diplÓides. Com 

metodologia que facilita a identificação de recombinantes mi 

tóticos após tratamento com doses subletais de ultravioleta, 

procedeu-se a análise dos eventos de recombinação gênica p� 

ra as regiões delimitadas no locus arg4. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Observações e j.ndução de n2rmutas mitóticas 

A observação de mosaicos em tecidos somáticos 

de Drosophila melanogaster, descrita em 1936 por Stern, consis 

te na primeira constatação de segregação mitótica. 

Mais tarde, Roper (1952) descobriu e dernons 

trou segregaçao rnitótica também para Aspergillus nidulans 

através de um diplÓide, duplamente heterozigoto para-os ge

nes (white) e (yellow). A presença de eventos· mitóticos detecta 

va-se pela ocorrência de setores amarelos e brancos em pop� 

lações de conÍdios verdes. Segundo Roper, explicados devido 

a segregação dos alelos mutantes em relação aos respectivos 

alelos selvagens, durante a mitose, produzindo setores de 

- - - - - - + + 
genótipos (w /w , y /y ), de cor branca e (w /w , y /y ) de 

cor amarela. 

Posteriormente, PONTECORVO e col. (1953). 



• 4 •

(1953) descreveram este fenômeno em Aspergillus niger, a se 

guir MITCHELL,(1955} em Neurospora crassa e SERMONTI (195 6) 

para Penicillium chrysogenum. A alteração de genótipos di

plóides, reconhecida como recombinação mitótica, foi obser

vada também em vários outros ascomicetos, basidiomicetos e 

fungos imperfeitos. Sendo que em alguns ficomicetos como 

Ustilago sp (DAY e JONES, 1969); Verticcilium sp (HASTIE, 

1970) e Coprinus sp (PRUD'HOME, 1970) não foi detectada a 

recombinação mitótica. 

Particularmente em Saccharomyces cerevisiae., 

as primeira observações destes eventos foram descritas por 

JAMES (1953, 1954 a e b, 1955 ) 
1 

JAMES e LEE-WHITING (1955) e 

ROMAN (1956_a). Estes atribuiram a eventos recombinacionais 

mitóticos como causa do aparecimento de colônias homozigo

tas dos tipos selvagens ou recessivas que surgiam de colô

nias inicialmente heterozigotas. 

Mais recentemente, SUGAWARA e SZOSTAK ( 1983) 

tem mostrado que trocas recíprocas também são passíveis de 

ocorrer entre regiões homólogas de diferentes cromossomos em 

Saccharomyces cerevisi�e. 

Em eucariotos superiores, além de D. me lanoga!!_ 

ter., permuta mi tótica foi descrita em Glycine max {VIG e PAD 

DOCK, 1970) na mosca doméstica, Musca doméstica (NOTHINGERe 

DUBENDORFER, 1971) no rato (GRUNEBERG, 1966) e no homem (FES 

TA e col., 1979). 

Para facilitar os estudos de recombinação mi 
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tótica com envolvimento de trocas reciprocas, ZIY0IBRrlANN 

{1973), baseado no fato de que certas combinações de alelos 

mutantes do locus ade2· em Saccharomyces cerevisiae produ

zem cores distintas em diplÓides, construiu uma linhagem de-

nominada D5, de cor branca, carregando em heterozigosidade os

alelos mutantes, o ade2-119 e ade2-40. Linhagens homozigo

tas para o alelo ade2-119 caracterizam-se por formar colÔ-

nias de cor rosa enquanto linhagens homozigotas para o ale

lo ade2-40 são vermelhas. Desta maneira foi possível iden

tificar a ocorrência de segregação pelo aparecimento de se 

tores róseos e vermelhos surgindo das colônias brancas. 

A frequência destes eventos mitóticos, surgin 

do espontâneamente como conseqüência de trocas recíprocas, é 

rara. Dados de KAFER (1961), apontam apenas um setor homo

zigoto surgindo de 10.000 esporos diplÓides heterozigotos de 

_Asp_ergillus_ nidulans. Já HURSTe FOGEL {1964) em Saccharomy

ces detectaram em 2.000 clones de uma linhagem, especial

mente construida,denominada Z 1218 carregando em heterozig�

zidade os genes URA3, THR3, ARG6, ISOl e METl, 13 clones ho 

mozigotos recessivos, pelo menos para um deste genes. Des

tes, .consistindo em 2 (URA3), 4 (THR3), 4 {ARG6), O {ISOl) e 3 

(METl). Ainda em Saccharomyces, ZIMMER.rlANN (1973) obteve 

uma colônia setoriada homozigota para um gene marcador num 

total de 7.704 clones heterozigotos e FAHRIG (1979) obser

vou frequências de 0,1 a 0,5% com a linhagem MP heterozigo

ta para dois genes ligados ade2 e his8, na qual recombina-
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ção mitótica foi detectada pelo aparecimento de setores veE 

melhos duplo homozigotos que surgiram de colônias brancas. 

Entretanto, a exposição de células à ultravi 

oleta, radiacão ionizante e a alauns aoentes alàuilantes, de 
!, ;..,/ _,. ..J. -

p(:::nc}2nc1o dos 

mente a 

- ' ' 1 ' ' ' genotipos □as innagens, poae 

eia de seareaacão mitótica 
� _,, !,, 

aurnentar sen: ivel 

(NAKiU e MORTIM.ER, 1969). JAMES e LEE--vHH'I'ING (1955) ini-

cialmente constataram o efeito da ultravioleta na indução de 

segregação mitótica em Saccharomyces cerevisiae, WOOD e 

KAFER (1967) observaram que este agente induz recombinação 

mitótica em Aspergillus quando conldios diplóides heterozi

gotos eram expostos a doses deste mutagênico que causassem 

8 0  a 90% de mortalidade. Com a mesma linhagem acima menci� 

nada, Z 1218, H URST e FOGEL (1964), constataram, após trat� 

rnentos com ultravioleta, numa dose equivalente a 73% de so-

,breviventes, 39 clones homozigotos num total de 2.000, sen 

do 3 (URA3), 9 (THR3), 7 (ARG6), 3 (ISO3) e 17 (METl) que com 

parados com os dados de homozigosidade espontânea apresent� 

ram um aumento total de 26 diplóides homozigotos apresenta� 

do um incremento pa�ticular em cada locus respectivamente de 

1 para URA3, de 5 para THR3, de 3 para ISOl e de 14 para 

METl. 

Outros estudos também demonstram o a urnento de 

frequência da recombinação recíproca mitótica pelo emprego 

de agentes físicos; com luz ultravioleta, WILKIE e LEWIS 

(1963); com o emprego de mutagênicos químicos, ZIMMERMANN e 
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col. ( 19 66) , l•1AYER e col. ( 19 76) , ZABOROWSKA e col. (1983) e 

tratamento pelo calor EVliliS e PARRY (1975). Incrementas na 

freguêr1cia destes eventos também são possíveis de ocor1-er com 

a utilização de certas muta76es em homozigosid0de como chll 

(LT ,:;;�l\.S e col., 1978) e radl8 {BORl\M e ROMA..1\l, 1976). 

Recombin ão mi tóti ca presta·-se para estudos 

de mapeamento e ligação como na meiose. A primeira tentati 

va de utilizar recombinação mi tática recíproca para análises 

genéticas, mais especificamente em relação ao mapeamento in

tergênico, foi feita por PONTECORVO e col. (1953) em Aspe1?

gillus nidulcms e AspePgillus niger. Posteriormente, obser

vaçoes mais convincentes, como a de que a frequência destes 

eventos para um gene aumenta com a distância ao centrômero 

foram feitas em Saccharomyces cerevisiae. Estudos realiza

dos por ROMAN (1956a) constataram que a segregação mitótica 

induzida, ocorrendo no locus ade6 que está próximo ao cen

trômero e aproximadamente 10 vezes inferior a ade3 que por 

sua vez mapeia-se distalmente. A ocorrência de permutas m! 

táticas induzidas levando à homozigosidade dois ou mais mar 

cadores conjuntamente também tem possibilitado estabelecer 

ligações entre genes (NAKAI e MORTIMER, 1969; MORTIMER e 

HAWTHORNE, 1973 e WICKNER, 1979). 

2.2. Conversão gênica 

A detecção de r eversao para o tipo selvagem 
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em diplóides heteroalélicos auxotróficos levou ROM...A.N (1956b) 

RO.MAN e JACOB (1958) e RO.MJ\.N (1963) a sugerir, tal como ante 

riormente sugerido por LINDEGREN (1949) e LINDEGREN (l953)na 
� -

xpliczir· ::neioses leveduras que apresentavam segresações 

irrE:? res do tipo (4:0, 3:1 e 0:4), a ncia de conver 

s�o gênica em células ni - Sacc

Genótipos diplóides de Saccha�omyce� ce4evi�i

ae carregando em repulsão diferentes alelos mutantes auxo-

trópicos de um mesmo gene (a1 + / + a2) revertiam para o ti

po selvagem em uma frequência muito maior do que quando ob-

servada em diplóides homoalélicos (a1+/+a1) ou (+ a2 / + a2)

sugerindo o envolvimento de recombinação e não de mutação, 

e que este evento recombinante apresentava-se diferente da 

recombinação convencional, através de permuta, devido aos 

genótipos formados não apresentarem o produto recíproco que 

seria um_duplo mutante, esperado pela ocorrência de permuta 

gênica. Estas conclusões foram baseadas em análises meióti

cas dos revertentes formados, aliadas a utilização de técni 

cas de complementação. 

Logo apos as evidências de ROMAN em Saccha�o

myce..6 ce.Jz.e.vi.6iae., a recombinação mitótica envolvendo even

tos não recíprocos foi também detectada em Ne.uJz.o.6po�a (MIT-

CHEL, 1955 e CASE e GILES, 1958), em A�pe.Jz.gillu.6 (PRITCHARD, 

1960), em A.õcobulu.6 (RIZET e col., 1960 e LISSOUBA, 1962) e 

em So�da.Jz.ia (OLIVE, 1959). 
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Estudos mais recentes em leveduras tem mos-

trado que conversão gênica ocorre não somente entre cromos-

somos homólogos 
1 

corno também em segmentos repetidos em di fe-

rentes cromossomos, havendo conversão entre cs genes 

e (ENST e col., 1981) e 

tribuidas em diferentes R e DAVIS, 1980 e 

SUGAWJ:,,.R.A, e SZOSTAK, 1983). i�s utilizando trans-

formaçao de leveduras também tem possibilitado detecção de 

conversão gênica envolvendo segmentos de plasmidios e o cro 

rnossômico (SUGAWARA e SZOSTAK, 1983; ORR-WEAVER e SZOSTAK, 

1983 e WHITEHOUSE, 1983). 

A conversão g&nica detectada como reversão 

em diplÓides heteroalélicos tal corno as trocas reciprocas 

que acontecem em células devidindo-se por mitose, é um even 

to raro. ROMAN e JACOB (1958) obtiveram 20 células proto

tróficas em cada um milhão de células diplÓides heteroalél� 

cas auxoiróficas para isoleucina, e aproximadamente a mes

ma frequência de conversão de heteroalelos é observada no 

trabalho de HURST e FOGEL (1964), no qual, apenas 60 rever

tentes surgem espontâ�eamente de 2x106 células diplÓides he 

teroalélicas para o locus hisl. Entretanto, ESPOSITO e 

WAGSTAFF (1981) se referem ao fato de que conversão gênica 

-4 mi tótica ocorre espontâneamente numa frequência igual a 10 .

Como na recombinação com trocas recíprocas,a 

frequência de revertentes para prototrofia é aumentada com o 

emprego de agentes físicos e químicos. Utilizando a luz ul 



.10. 

travioleta, em doses equivalentes a 73% de mortalidade, RO-

M ___ A.N e J}'>.COB (1958) obtiveram aw�!sntos na f lJt?.ncia de i-e'v7er 

s6es de cerca de 200 vezes em re �o 3quelas observadas es 

pontônearnente. D, ' 
� ,l..,..1.naa, HURST e FOGEL (1964) ao t1s(2r 

de ultravioleta corre 

obtiveram niirneros de revertentes 

respectivamente de 114 e 352 em 

plaqueadas , . .,,. � sonre meio minimo.

o ] lo selvagem

l s de 2x10 6 c�lulas

Entre outros trabalhos que mos tram o efeito 

de tratamento s obre o incrernento da l.1511cia. de c:c).r1\1e1�t2n

tes mit&ticos encontram-se o de WILKIE e LEWIS (1963) com a 

utilização da luz ultravioleta; o de I".11\NNEY e MOHTIMER (1964), 

e o de NAKAI e .MORTH1ER ( 1969) sobre Raio X; o de ZIMMER11ANN 

e SCHWAIER (1967), de FAHRIG (1979) e de ZABOROWSKA e col. 

(1983), com emprego de vários mutagênicos químicos, o de 

.SAEKI e col, (1983) com induç�o de foto-adições com agentes 

mono e bifuncionais e o de EVANS e PARRY, (1975) com a uti

lização de calor. 

Ainda sobre o incremento de conversão gênica 

mit&tica, DAVIES e col. (1975) constataram que ultravioleta 

é superior, corno indutora ao ácido nitroso e a raios gama, 

que por sua vez são superiores ao EMS {etil-rnetano -sulfonado). 

Estudos mais recentes (HANNAN e col., 1980) mostraram que 

radiações ultravioletas de comprimento de onda entre 280 e 

320 nm, que normalmente estão presentes na luz do sol, são 

capazes de induzir efeitos genéticos, corno a conversão gêni 
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ca mitótica. Em seu trabalho, HANNAN e col. (1980) compar� 

ram o efeito de radiação ultravioleta, de comprimento de on 

da entre 280 a 320 nm obtidas pela irradiação de lâmpada de 

sol (Sunlamp) com a radiação germicida de lJV ( >- ;; 260 nm). 

Observaram que a primeira induz mais conversão gênica mitó

tica comparativamente à lâmpada germicida
1

para doses equiv� 

lentes em tennosde taxa de mortalidade. Entretanto para o� 

tenção de maiores respostas, como recor:iliinações, DAVIES 

e col. (1978) apontam a importância para cada tipo de indu 

tor, seja este químico ou físico, do momento do ciclo celular 

no qual este é empregado. 

Uma maneira de distinguir a ocorrência de con 

versao gênica de trocas recíprocas foi utilizada por ROMAN 

(1971 e 1973) com o emprego de uma linhagem de Saccharomyces 

cerevisiae portadora de alelos para o locus ade2 e ade6. Mu 

. tan_tes ade2 apresentam pigmentação vermelha, mas a pre�nça 

de ade6 bloqueia a pigmentação devida a ade2.Construindo di 

plÓidés de genótipos (ADE6/ade6, ade2/ade2) de cor vermelha, 

ROMAN distinguia conversão gênica de eventos recíprocos pe

la análise meiótica das bandas de setores. Eventos recípro 

cos produziam setores de bandas vermelhas homozigotas (ADE6/ 

ADE6) e bandas brancas homozigotas (ade6/ade6). A ocorrên

cia de. conversão gênica detectava-se pela existência de s� 

tores com bandas vermelhas heterozigotas (ADE6/ade6) e bran 

cas homozigotas (ade6/ade6). 

Ainda para estudos de eventos, espontâneos ou 
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induzidos de conversão gênica mitótica, ZIMMERMANN e SCHAWAIER 

(1967) e ZIMMERMANN (1975), construiram uma linhagem deSa!!_ 

charomyces cerevisiae denominada D4 carregando um p�r de h� 

teroalelos (ade2-l/ade2-2) e (trpS-12/trpS-27}. O plaquea

mento da linhagem D4, em meio sem adenina, selecionava con

vertentes para o locus ade2 e o plaqueamento, em meio sem 

triptofano, selecionava convertentes para o locus trpS. Ou 

tros pares heteroalélicos em diplÓides de Saccharomyces ce

revisiae construídos paraos mesmos propósitos são: hisl-7/ 

hisl-1, HURST e FOGEL (1964); hisl-315/hisl-l, WILDENBERG 

(1970); ilvl-b/ilvl-a, ZIMMERMANN e SCHWAIER (1967)e trpS-d/ 

trpS-c GOLIN (1979). Recentemente KUNZ e col. (1980b) de

senvolveram urna nova metodologia visando testar a ação de agen 

tes químicos na recombinação, baseada na detecção de even

tos de conversão gênica e permuta em mitoses de Saccharomy-

,ces cerevisiae. 

2.3. Associação de eventos recíprocos e conversao gênica 

Com a finalidade de estudar a existência de 

relação entre os mecanismos de recombinação mitótica recí

proca e não recíproca em leveduras, vários estudos foram re 

alizados utilizando-se pares heteroalélicos1com marcadores

proximais e distais no estado heterozigoto,para a detecção 

de eventos de conversão e permuta mi tóticas. ROMAN { 1956b) 

foi o primeiro a referir-se ao assunto em leveduras, rela-
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tando a separação entre a ocorrência de eventos de recombi

naçao recíproca e recombinação não recíproca, visto que seus 

dados mostravam a falta de recombinação em marcadores visi

nhos ao locus heteroalélico quando este sofria reversão em m!_ 

toses. Posteriormente, ROMAN e JACOB (195 8} modificaram a 

afirmação anterior,sobre a separação entre recombinação não 

recíproca e recíproca, baseados em seus dados que são mos

trados na tabela 1,  retirada do trabalho original. Estes a� 

tores estudaram a existência de associação, utilizando duas 

linhagens diploides com requerimento para isoleucina devido 

a existência em ambas de 2 alélos recessivos ia e ib e hete 

rozigotas para HISl{h) e TRYl(t) de genótipos; linhagem 

71 10 Z (h ib T/H ia t) e linhagem 7409 Z (h ia T/H ib t). 

Tabela 1 - Evidência de recombinação entre marcadores late

rais em revertentes de 2 110Z  e 7409 Z 

ultra- % de sobre n9 tes Revertentes cnrn reqU2rinento para 

violeta viventes tado h t ht 

7110Z o 100 360 38 5 5 

45" 82 360 11 9 1 

90" 61 360 4 9 1 

7409Z o 100 144 8 24 27 

45" 90 144 3 14 11 

90" 27 144 3 6 4 
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Como pode ser observado, ROMAN e JACOB (1958) 

detectaram grande coincidência entre recombinação intraJé

lica e recombinação nos marcadores laterais em populações 

não tratadas com ultravioleta. Entretanto, o tratamento com 

ultravioleta diminui a ocorrência conjunta de eventos recí

procos e nao recíprocos, ao mesmo tempo (dados não referidos 

na tabela) que aumentou a frequência de revertentes, em re 

lação à reversão espontânea, de 30-35 vezes quando doses 

causando 10-20% de mortalidade foram utilizadas e aproxima

damente de 200 vezes, com doses maiores de UV corresponden

do a 73% de mortalidade. Posteriormente, KAKAR (1963) rea

firma a coincidência de eventos não recíprocos e conversão 

gênica mitótica. Observou adicionalmente, que marcadores 

distais sofriam recombinação conjunta com maior frequência 

do que o marcador proximal, o que possibilitou que alelos 

intragênicos para o locus ISOl fossem posicionados de acor

do com a sua orientação ao centrômero. Uma sucessão de tra 

balhos apontam a existência de coincidência espontânea de 

conversão e recombinação reciproca em marcadores laterais; 

FOGEL e HURST (1963), KAKAR {1963), HURST e FOGEL (1964), 

ZIMMERMANN e SCHWAIER (1967), ESPOSITO (1978) e GOLIN e ES

POSITO (1981). Ainda sobre este assunto, ESPOSITO e WAGS

TAFF (1981), fazem uma análise dos valores de associação eg 

contrados em alguns trabalhos, e verificam que a frequência 

de associação entre recombinação reciproca e conversão gêni 

ca e@ mitoses está entre 10% e 5 0%. 
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Análise para mapeamento intragênico também é 

possível com a utilização de eventos mitóticos (FOGEL E MOR 

TIMER, 1971). MANNEY e MORTIMER (1964) desenvolveram um me 

todo com este objetivo, no qual diplóides heteroalélicos,de 

Saeeha�omyceé ce�eviéiae, para marcas auxotróficas são ex

postos a Raio X em doses subletais, e em seguida plaqueados 

em meio mínimo para selecionar recombinantes prototróficos. 

A t2xa de reversão, sendo linear a dose, produz uma reta cu 

ja inclinação é característica do par heteroalélico utiliza 

do , refletindo a distância gênica entre as duas mutações,qm 

quanto mais afastadas apresentam maiores valores de inclina 

çao . Utilizando--se deste método foi possível aos autores 

mapear alelos dentro do locus arg4 (para arginosuccinase) e 

alelos no locus trp6 (triptofano sintetase). Ainda, MANNEY 

(1964) utilizando-se desta técnica , construiu um mapa in

tragênico_para o locus trp6 contendo urna quantidade expres

siva de 29 alelos. Uma unidade no mapa de Raio X de MANNEY 

e MORTIMER (1964), segundo PARKER e SHERMAN (1969), corres

ponde aproximadamente a 129 pares de nucleotídios , cujo va

lor está próximo àquele proposto por MANNEY (1964) 

Um outro mutagênico MMS (metil-metano-sulfo

nado) empregado por SNOW e KORCH (1970), em heteroalélicos 

de Saecha�omyeeé ee�eviéiae,causou uma relação linear com 

a freq"encia de prototróficos quando o tempo de exposição 
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deste mutagênico é elevado ao quadrado. Mapas construídos 

com emprego de MMS e Raio X mostraram-se semelhantes tanto 

no sequenciamento como também no espaçamento dos alelos mu

tantes. 

O mapeamento utilizando a técnica de MANNEY 

e MORTIMER (1964) pode variar pelo fato de que a frequência 

de revertentes prototróficos esta na dependência do estágio 

do ciclo celular em que as células são tratadas com este in 

dutor. ITO e KOBAYASHI (1975) alertaram para o fato de que 

a recombinação entre heteroalelos, induzida por ultraviole

ta, varia com o momento do ciclo vital em que as células são 

irradiadas. Diferenças nos resultados também podem ocorrer, 

quando dis�intos meios são utilizados na recuperação de re

vertentes prototróficos, pois lesões iniciais causadas por 

irradiação podem ser fi xadas quando e xiste condições de que 

se inicie imediatamente síntese de proteínas após irradia

ção, ó que acarreta em um impedimento ao reparo das lesões. 

Em relação a este assunto, SARACHECK e BISH (1963), MICHAEL 

e col. (1972), BRENDEL e HAYNES (1973) e RAO e col. (1974), 

tem mostrado que em l2vedura há pelo menos duas vias de re

paro.do DNA, uma chamada "X repair" (equivalente ao reparo 

apos luz ultravioleta) e outra que envolve recombinação. 

Precisamente esta Última seria a maior responsável pelo au

mento de revertentes para prototrofia quando, após exposi

ção à radiação, culturas de Saccharomyces cerevisiae são tra 

tadas em meio completo. A síntese de protefna inibe a via 
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de reparo "X repair" e apenas a via recombinacional esta

ria envolvida com o processo de reparação (RAO e col, 1974). 

Ainda em relação ao mapeamento por Raio X em 

diplÓides heteroalélicos, MURTHY e col (1976), acrescentaram 

a estes estudos a importância da concentração do aminoácido 

para obtenção de uma boa relação dose-efeito. Baseados no 

fato de que após irradiação, diplóides auxotróficos rever

tem em uma frequência 1/3 menor do que quando as células são 

primeirocrescidas por 90 minutos sobre meio completo YEPD, 

estes autores sugerem como causa da diminuição na frequência 

de macro-colônias, a pequena quantidade de arginina intrac� 

lular para possibilitar a ocorrência de síntese de DNA e di 

visão apos o tratamento. No mesmo trabalho, semelhantes au

mentos na frequência de convertentes são vistos quando uti

liza-se pós-tratamento em 90 minutos no YEPD ou plaqueamen

to.direto �m meio enriquecido com quantidades do aminoácido 

requerido pelo diplÓide,suficiente para possibilitar as cé

lulas.efetuarem a primeira síntese de DNA e uma única divi

são após a irradiação. 

2 .5. Causas e mecanismos da recombinação __ mitótica 

Recombinação mitótica, pelo menos a intragê

nica, tem suas causas não simplesmente em uma troca recípro 

ca envolvendo duas cromátides não irmãs como inicialmente 

proposto por STERN (1936), mas, principalmente, pela ocor-
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rência de formação de heteroduplex e posterior reparo (ESPQ 

SITO, 1978; ESPOSITO e WAGSTAFF, 1981 ; GOLIN e ESPOSITOJ1981; 

e GOLIN e ESPOSITO ( comunicação_ pessoal). Esta. afirmação deve

se a análise da frequência dos tipos de genótipos recombinan 

tes que surgem de heteroalelos do tipo {a1 +/+ a2). Genóti

pos recombinantes do tipo (++/a1 +, ++/+ a2), sendo os mais

freqüentes e encontrados em iguais proporções, não podem ser 

explicados como originados por trocas recíprocas, e se assim 

fossem, os genótipos seriam 100% do tipo ++/a
1

a2 caso as tr�

cas recíprocas ocorressem antes da replicação e 50% deste g� 

nótipo se as mesmas ocorressem após a replicação. Os genó

tipos ++/a1 +, ++/+ a2 podem ser convenientemente explicados 

pela formação de heteroduplex seguido de reparo, o que tam

bém explica a menor frequência dos genótipos do tipo ++/++ 

e ++/a1 a2 igualmente encontrados.

O fato de genótipos causados pela ocorrência 

de conversao gênica também apresentarem evidências da ocor

rência de.trocas recíprocas em sítios vizinhos,em estado de 

heterozigosidade,ao locus heteroalélico onde existiu a con

versão,sugerem a ROMAN (1956b), ROMAN e JACOB (195 8), FOGEL 

e HURST (1963), KAKAR (1963), HURST e FOGEL (1964), ZIMMER 

MANN e SCHWAIER (1967), WILDENBERG (1970), ESPOSITO (1978), 

ESPOSI.TO e WAGSTAFF ( 19 81) e GOLIN e ESPOSITO (19 81) , que 

conversão gênica mitótica e recombinação recíproca mitótica 

podem apresentar um precursor molecular comum como sugerido 

para meiose por HOLLYDAY (1964). Em outras palavras, suge-



.19. 

re-se a existência de um mecanismo comum no início dos even 

tos recombinacionais que levam à coversão e à recombinação 

reciproca. 

Um dos mecanismos moleculares para explicar 

recombinação mitótica baseia-se em evidências genéticas da 

decorrência de figuras de HOLLYDAY ainda na fase de 2 fios, 

antes da replicação. Em seu elegante trabalho WILDENBERG 

(1970), ao irradiar, utilizando Raio X, células de uma linha 

gem de Saccharomyces cerevisiae, heteroalélica no locus hisl 

e heterozigota para 3 marcadores laterais, conseguiu anal! 

sar meioticamente, após isolar através de micromanipulação, 

129 pedigrees de células prototróficas. WILDENBERG, por mi

cromanipulação, produziu 4 clones das duas primeiras gera

ções que correspondem a clones da célula mãe, clones do pri 

meiro e do segundo broto provenientes da célula mãe e o elo 

,ne .do primeiro broto. Entre os clones analisados 66/129 c� 

em em 23 grupos onde a célula mãe e o broto são iguais para 

o locüs hisl situação apenas convenientemente explic�da pe

la existências de conversão ainda na fase de 2 fios. Ainda 

em seu trabalho, esta autora faz um comentário sobre a exis 

tência de genótipos provenientes da ocorrência conjunta de 

conversao no locus heteroalélicos e recombinação recíproca, 

mas que, todavia, somente poderiam ter sua origem explicada 

pela ocorrência também na fase de 2 fios1o que implica mais

uma vez na possibilidade de existência de uma origem comum 

para os 2 tipos de recombinações na mitose. 
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Para explicar a ocorrência de eventos·de re

combinação ocorrendo ainda na fase de 2 fios, ESPOSITO (1978) 

propôs um modelo molecular baseado nos mecanismos de MESEL

SON e RADDING (1975), discutido a seguir. 

Na fase G1 do ciclo celular que corresponde a

fase de 2 fios, diplóides de genótipos do tipo + 2/1+ cara� 

terizando um par heteroalélico e B e/ b C marcadores de uma 

região distal ao locus heteroalélico, podem formar figuras 

de HOLLYDAY pelo desprendimento e novo pareamento de um se� 

mento proximal que se estende desde uma região que integra 

ou não o sítio heteroalélico até próximo ao sitio onde si

tuam-se os genes marcadores distais. O segmento desprendido 

pareia-se .a uma região complementar de um fio do cromossomo 

homólogo que por sua vez também sofreu desprendimento de um 

segmento de um dos seus fios. Ficando portanto ambos os 

. fiqs desprendidos pareados com o fio complementar de seu crQ 

mossomo homólogo. Por sua vez a estrutura de HOLLYDAY forma 

da pode ser do tipo assimétrica quando somente um dos dois 

DNAs híbridos formados se estender apenas a um dos alelos do 

par heteroalélico e� Q� dos cromossomos, ficando apenas um 

dos cromossomos com fios híbridos portando erros de parea

mento. Será assimétrica do tipo 1 se houver DNA híbrido no 

sítio do alelo paternal representado por +2 e tipo 2 quan

do houver unicamente DNA híbrido no sítio do alelo represeg 

tado por 1 + • A figura de HOLLYDAY será simétrica caso ha

ja DNA híbrido nos 2 cromossomos,particularmente no sítio 
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dos heteroalelos. 

Células com estruturas de HOLLYDAY contendo 

DNA híbrido + 2 / 1 + quando reparadas ainda em G
1

, produzin

do .±..._!- / + +, podem levar a expressão de conversão gênica as

sociada a homozigose (B c / B e ou b C / b C} dos marcadores 

laterais em 50% das segregações cromossômicas. Tal fatoocor 

re se não houver quebras dos fios cruzados na estrutura de 

HOLLYDAY durante a fase S, o que permite que as 2 cromáti

des irmãs apresentem na fase S, em um Único cromossomo du

plicado, ambos os marcadores B e e b e.

Mais evidências e comentários de que a ori

gem de eventos recombinacionais mitóticos inicia-se na fase 

de 2 fios são dadas ainda por ESPOSITO e WAGSTAFF (1981), 

GOLIN e ESPOSITO (1981} e GOLIN e ESPOSITO (comunicação pe� 

soal). Segundo ESPOSITO (1978), ESPOSITO e WAGSTAFF (1981) 

·e GOLIN e ·ESPOSITO (1981} o modelo molecular que explica a

recombinação mitótica na fase de 2 fios, possibilita a rec�

peração de 9 genótipos no locus de conversão, pertencentes

a colônias prototróficas setoriadas, que são apresentados na 

Tabela 2.
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Tabela 2 - Genótipos dos cromossomos referentes ao locus 

convertente de células prototróficas 

Cromossomas Genótipos do locus de Conversão 

I II III IV V VI VII VIII IX 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
1 e 

l+ +2 ++ +2 +2 l+ +2 l+ l+ 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
2 e 

l+ + 2 ++ ++ ++ 1 2 1 2 12 +2

-

Continuando, os autores propoem que das elas 

ses de genótipos apresentados na Tabela 2, a única que pode 

ser explicada por conversao na fase de 4 fios, trata-se da 

IX, pois constata a existência dos genótipos parentais per 

tencentes as cromátides não recombinantes. A classe IX tam 

bém pode ser explicada pelo modelo molecular de trocas no 

estágio de 2 fios o qual explica convenientemente o surgi

mento, em especial, das classes I e classe VIII. 

Reforçando o exposto, ESPOSITO e WAGSTAFF, 

(1981) distribuiram 354 genótipos de revertentes para proto 

trofia, que surgiram de diplóides heteroalélicos obtidos em 

WILDENBERG (1970), ESPOSITO (1978) e GOLIN (1979), nos 9 ti 

pos de classes da tabela 2. Enquadraram-se na classe I ( 109), 

na classe II (97}, na classe III (90), na classe IV (12), 
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na classe V (10), na classe VI (24), na classe VII {3}, na 

classe VIII (3) e na classe IX (6). Estes resultados, esp� 

cialmente aqueles onde grande parte dos 354 genótipos sao 

enquadrados nas classes I, II e III, levaram os autores a 

concluir, tal como WILDERNBERG (1970), que recombinação 

heteroalélica, quando induzida por Raio X, inicia-se quase 

que exclusivamente antes da duplicação cromossômica, na fa

se G1 do ciclo celular.

Apesar de haver indicações genéticas da exis 

tência de figuras de HOLLYDAY, observações físicas desta es 

trutura foram somente obtidos de plasmídeos de DNA isolados 

de células em meiose (BELL e BYERS, 1979). 

Mais recentemente, um novo modelo de recombi 

~ 

naçao proposto por SZOSTAK e col. (1983} para explicar priQ 

cipalmente eventos de recombinação da meiose, assume que o 

, sítio de iniciação do evento recombinacional ocorre na cro

mátide que recebe a informação genética na conversão gênica, 

diferindo do modelo de MESELSON e RADDING {1975), no qual a 

iniciação ocorre pela introdução de um corte na cromátide 

que e doadora da informação genética. Basicamente·, o mode

lo de SZOSTAK e col. {1983) admite a formação de lacunas 

(gap) pela ação de endo e exonucleases em ambas as fitas de 

uma cromátide. A extremidade 3' de uma das fitas da cromã

tide lacunizada invade e desloca uma fita de mesma polarida 

de pertencente a uma cromátide do cromossomo homólogo, cujo 

deslocamento possibilita o pareamento com o outro fio de 
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extremidade 3' da cromátide que foi lacunizada produzindo 

um anelamento. 

Sínteses de DNA ocorrem tanto na cromátide la 

cunizada como na que sofreu invasão. Na cromátide invadida 

a síntese de DNA ocorreria na região correspondente a fita 

deslocada e o novo fio teria ccino iniciador a extremidade 3' do 

fio invasor e como molde o fio não afetado da cromátide in

vadida. Por sua vez, a síntese de DNA na cromátide lacuniza 

da iniciaria-se na extremidade 3' de seu fio, tendo como mol 

de a fita deslocada da cromátide invadida. Com o término 

das síntese e formação de anelamento duas junções de Holly

day estarão presentes e cujas resoluções por cortes nas fi

tas internas ou externas podem resultar, além de segregações 

aberrantes, na existência de permutas gênicas associadas. 

O modelo de recombinação, segundo os seus au 

, tores e coerente com a ocorrência de determinados eventos 

físicos e genéticos: a) explica a existência de junções du 

plas de DNA separadas por 100 a 1000 pares de bases detecta 

das p9r BELL e BYERS (1979); b) em relação a mecanismos de 

eventos meioticos, o modelo não restringe a existência de 

permuta ao sítio de baixa conversão de um gene como predito 

pelo modelo de MESELSON e RADDING (1975), ao contrário admi

te ,permutas gênicas associadas a segregações pós-meioti

cas do tipo 5:3 ocorrendo tanto no sitio de alta conversão 

do gene (próximo ao sítio de iniciação) ou no sítio de bai

xa conversao, o que explica os resultados de FOGEL e col. 
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(1979); e) explica a interconversão de tipo de acasalamento 

em leveduras, segundo um mecanismo em que uma lacuna surgi

da dentro do locus MAT é reparada por sínteses de DNA tendo 

por molde um dos segmentos dos locus silenciosos para tipo 

de acasalamento, HMR ou HML; d) precisamente em relação a 

eventos mitóticos os autores atentam para o fato de que os 

estudos de indução de conversão gênica e. leveduras no lo- ' 

cus lys2 por raios gama mostram que quando um haplÓide por

tador de um alelo para lys2 é irradiado e após, cruzado com 

outro haplÓide portador de um alelo distinto, os diplóides 

prototróficos formados mostram que a informação genética per 

<lida na conversão corresponde ao alelo presente no haplóide 

irradiado; além de que, 15% dos eventos de conversão serem 

acompanhados de permuta gênica, o que é coerente com o mode 

lo proposto; e) os próprios autores concordam que nem todos 

· os· eventos· de recombinação mi tótica de origem espontânea ou in

duzida decorrem de quebras em arribas as fitas de um duplex de DNA.

2.6 . Causas e controle para a formação de figuras de 

HOLLYDAY 

Somando-se ao exposto, as figuras de HOLLY

DAY, mais precisamente os DNAs híbridos, por sua vez seriam 

formados para corrigir a existência de dimeros de pirimidi

na no DNA, como também quebras em ambas as fitas do DNA (DSB). 

(DAVIES e col., 1975 e RESNICK, 1976). Com este enfoque, re 
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combinação rnitótica participaria dos sistemas de reparo pa

ra corrigir erros ou lesões no DNA de natureza espontânea 

ou induzida (RADMAN, 1973; KUNZ e HAYNES, 1981; HAYNES e

KUNZ, 1981)). Desta forma o número de recombinantes induzi

dos seriam proporcionais ao numero de lesões potencialmente 

recombinantes. Estas não seriam removidas por tipos de re

paros do tipo livres de erros,mas seriam processadas por m� 

canismos de reparo que envolvem recombinação. A baixa efi

ciência dos sistemas de reparo não recombinante, pode ocasi 

onar aumento na freqüência de recombinantes tal como foi vi� 

to em diplÓides deficientes para excisão, como o duplo mu

tante rad3-2 carregando um par heteroalélico e um par com 

heterozigotos. Nestes diplÓides, baixas doses de ultraviole 

ta causaram grandes aumentos na taxa de recombinação mitót! 

ca diferentemente do que ocorreu na levedura selvagem de ge 

,nó�ipo RAD/RAD como visto em HAYNES e KUNZ (1981). 

A indução de recombinação mitótica não neces 

saria.mente esta ligada a existência de diplóides heteroalé

licos,desde que aumentos na frequência de recombinação mit.§. 

tica ocorrem também pela irradiação de apenas uma das linh� 

gens haplóides anteriormente à formação de diplóides (CAMP

BELL, 1973)1 e estes aumentos foram vistos serem lineares com 

a dose de Raio X. Todavia, diferente da recombinação mitó

tica em diplÓides, tal situação induz preferentemente con

versao gênica de invés de troca recíproca. 

Estudos elegantes de recombinação mitótica 
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parecem mostrar que, nao somente lesões nos segmentos de CO!!_

versão são necessárias para a formação de heteroduplex na re 

gião afetada, como também a presença de um produto gênico 

induzido por radiação,difusivel e não limitado ao núcleo que 

por sua vez provocaria conversão gênica. Tal informação r� 

tira-se dos estudos de FABRE e ROMAN (1977) envolvendo cru

zamento de haplÓides irradiados, duplo mutantes para o gene 

ade6 (ade6-21 e ade6-45) com diplÓides heteroalélicos para 

o mesmo ade6 (ade6-21/ade6-45). As colônias triplÓides re

sultantes apresentaram significante incremento de conversão 

ocorrendo no par heteroalélico proveniente do diplÓide. A 

proposição de existência de um produto gênico difusível, não 

limitado n-0 núcleo de ação em trans, proveio de cruzamentos 

onde ocorria indução de conversão mesmo na impossibilidade 

de fusão nuclear, devido a utilização de uma mutação Karl-1 

,na .linhagem haplÓide irradiada. Ainda mais, a peculiar ca

racterística de grande coincidência de recombinação mitóti

ca em locus não ligados (FOGEL e HURST, 1963; HENAUT e 

LUZZATI, 1972), sugerem a FABRE e ROMAN (1977) que alguns 

fatores necessários para recombinações estariam reprimidos em 

todas as células e que a presença de ultravioleta e radia

ções ionizantes causando aumento na produção de recombinan

tes em diplÓides heteroalélicos, poderiam agir como neutra

lizadores dos repressores da recombinação, hipótese esta, 

também apresentada por HOLLYDAY (1968) e HOLLYDAY (1975). 
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2.7. Relações entre recombinação mitótica e meiótica 

Um tipo de associação entre recombinação mi

tótica e recombinação meiótica foi sugerida por WILKIE e 

LEWIS (1963}, FOGEL e HURST (1963) e HURSTeFCX;EI, (1964) na qual·. 

indução de trocas gênicas na mitose por agentes recombinan

tes provocaria em células diplóides uma condição meiótica 

seguida de restauração do estado diplÓide nos núcleos, tal 

vez pela disjunção mitótica dos centrômeros. Tais hipóte

ses, todavia, c..hocam-se cornos estudos de ZIMMERMANN e col., (1966) 

e FABRE(1978) os quais mostram que células petites de Sac

charomyces cerevisiae incapazes de sofrer meiose apresentam 

recombinação mitótica, e que também é verificada em homozi

gotos para mating-type, como na condição anterior, incapa

zes de sofrer meiose (ROMAN e SANDS, 1953; FRIIS e ROMAN, 

1968 e HOPPER e col., 1975}. 

Quanto as características do DNA híbrido, e

vento que antecede a conversão gênica, s�o diferentes se o

correm pa mitose ou na meiose. Inicialmente, como já visto 

nestà revisão, ESPOSITO e WAGSTAFF ( 1981) baseados em WILDEN 

BERG (1970), ESPOSITO (1978) e GOLIN(1979) afirmam que recoro. 

binação heteroalélica mitótica, quando induzida por Raio X 

inicia-se quase que exclusivamente antes da duplicação cro 

mossômica, significando, portando, a formação de DNA híbri

do na mitose ainda na fase de 2 fios, enquanto para meiose, 

TAVARES (1977), FOGEL e col. (1979), FOGEL e col. (1981) e 
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SZOSTAK e col. (1983} referem-se a DNAs híbridos ocorrendo 

somente na fase de 4 fios. Ainda como característica de e

ventos meióticos os autores citados, entre outros, propõem 

que a grande maioria, senão a totalidade dos DNAs híbridos 

na meiose apresentam-se com esquemas assimétricos, o que d� 

fere marcantemente dos resultados para mitose
1 

como aqueles 

apresentados por ESPOSITO e WAGSTAFF ( 19 81), onde observou

-se alta frequência de genótipos pertencentes a classe III 

da tabela 2, apresentada na presente revisão, a. qual é por sua 

vez somente explicada por DNAs híbridos simétricos. 

Sobre o tamanho do DNA híbrido e ocorrência 

de polaridade nos eventos meióticos que levam à conversao 

gênica, 1AVARES (1977), FOGEL e col. (1979) e FOGEL e col. 

(1981) encontraram polaridade em meiose no locus arg4, fenô 

meno este entendido como a ocorrência de eventos de conver

são preferencial em determinados heteroalelos de um locus 

e particularmente em ARG4 onde ocorre um grandiente decres

cente na.freqüência de �onversão no sentido distal �ara a 

região proximal deste gene. Tal polaridaàe não foi encon

trada em conversÕe$ gênicas mi tóticas, (ESPOSITO e·WAGSTAFF, 

1981), pelo menos para leul e trp5
1

o que significa dizer 

que a extensão do DNA híbrido cobre indistintamente toda a 

extensão do locus e ainda podendo envolver 2 loci, como é o 

caso de leul e trp5 que estão distantes entre si de 16 cM. 

Este fenômeno denominado também de co-converção e observado pe 

la reversão conjunta de células duplamente auxotróficas pa-
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ra LEUl e TRPS, ocorre com uma freqfiência até 1000 vezes m� 

ior do que aquela esperada para eventos independentes (GO 

LIN e ESPOSITO { comunicação pessoal). 

A pesar da ocorrência espontânea de recombina 

çao meiótica ser 1000 vezes maior que a freqnência de recoro 

binação mitótica, células de Saccharomyces cerevisiae, quan 

do induzidas, podem apresentar freqüências de recombinação 

mitóticas próximas aos valores para recombinação meiótica 

(SNOW, 1968; THORNTON e JOHNSTON , 1971 e GAME e col ., 1980}. 

E xplicações para estes fatos baseiam-se em estudos sobre a 

existência de quebra em ambas as fitas do DNA duplo e novas 

sínteses de DNA para reparar as lesões (ESPOSITO e ESPOSITO, 

1974; JACQBSEN e col., 1975; KASSIR e SIMCHEN, 1978 e 

RESNICK e col., 19 81) • P ode-se atribuir, segundo GAME e col. 

(1979)!, a existência das altas taxas de conversão meiótica à 

maior constância de fitas de DNA quebradas pela fraca ação 

de reparo anterior e que portanto as lesões seriam repara

das por processos de recombinação. Diferente da exp.licação 

para a meiose, KUNZ e HAYNES (1981), entendem que a baixa 

freq�ência de recombinação mitótica seria causada pela ma

ior eficiência de reparos anteriores a recombinação. A in

da, KUNZ e HAYNES (1981) reforçam esta idéia baseados em 

BORAM.e ROMAN (1976), GAME E col. (1979) e MALONEY e FOGEL 

(1980), cujos trabalhos mostram que leveduras mutantes sen

síveis a radiação ou agentes químicos apresentam maiores 

freq�ências de recombinação mitótica do que as verificadas 
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com as linhagens selvagens. 

Contudo, KUNZ e HAYNES (1981) consideram que 

mecanismos moleculares de recombinação mitótica e meiótica 

podem ter componentes comuns, visto que GAME e col. (1980), 

MALONE e ESPOSITO (1980) e PR�KASH e col. (1980) trabalha-

ram com alguns mutantes, de Saccharomyces cerevisiae, sensi 

veis a radiação1
que mostraram ser duplamentes incapazes de 

apresentar tanto conversão gênica mitótica como meiótica. 

2.8. Controle genético da recombinação mitótica 

Devido a inexistência de uma metodologia es

pecífica, tem-se procurado genes ligados a processos de reco!!! 

binação mitótica entre mutantes sensíveis a agentes quími

cos ou físicos, desde que
1 

a recombinação pode corresponder 

a um dos diferentes tipos de processos de reparo do DNA le

sado, te�do em conta o conceito de dano-reparo no DNA apli

cado para recombinação �or KUNZ e HAYNES (1981). 

Em sua revisão KUNZ e HAYNES. (1981) referem 

que sessenta e um mutantes em leveduras foram descritos 

que apresentam freqüências alteradas de recombinação ex

pontânea ou induzida. Especificamente em relação a even

tos mitóticos encontram-se alguns sensíveis à radiação,co

mo o radl, rad2, rad3, rad4, radS e radl4 (SNOW 1968), o 

rad6 e o radl8 (SAEKI e col., 1980), alguns mutantes para 

o ciclo celular (SINCHEN, 1974; GAME e col., 1979; FABRE
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e ROMAN, 1979 e KUNZ e col., 1980a}, mutantes para agen

tes quimicos os rnms e psol (MONTELEONE e col., 1981; CAS

SIER e col., 1981 e SAEKI e col., 1983) e alguns mutantes 

para mutação rem (GOLIN e ESPOSITO, 1977); MALONE e Col. 

(1980) e reu (LEMONTT, 1973}. 

Entretanto, embora as mutações referidas aci 

ma alterem recombinação mitótica, estas devem estar relacio

nadas apenas com passos integrantes de sistemas de reparo 

distintos dos recombinantes (HAYNES e KUNZ, 1981; KUNZ e 

HAYNES, 1981). Consideram estes auto_res que um grupo de genes 

denominados RAD52 epistático quanto a sensibilidade à ra

diação ionizante, parecem estar relacionados a protéinas di 

retamente -envolvidas na recombinação, pois a maioria dos mu 

tantes decrescem ou eliminam recombinação meiótica, recom

binação mitótica tanto espontânea como induzida. Outra ca-

_raçteristiça específica para mutantes deste grupo envolve 

quebras do DNA em leveduras que somente podem ser reparadas 

na presença de RAD52, ( RESNICK e MARTIN,1976). Este gene 

é necessário para existência de conversao gênica na mitose 

(GAME e col., 1980) como também para este evento na meiose, 

(PRAKASH e col., 1980). O RAD52 também é importante para ig 

tegração de plasmídeos em cromossomos de leveduras e possib!_ 

lita também reversão para prototrofia. Esta surge devido a 

recombinação .entre um segmento cromossômico alterado e urna 

região parcialmente homóloga, mas também, deficiente, loca

lizada em um plasmídeo (ORR-WEAVER e SZOSTAK, 1983; 
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WHITEHOUSE, 1983).

Como visto anteriormente, apesar da recombi

naçao mitótica poder ser aumentada por um fator induzível 

não limitado ao núcleo (FABRE e ROMAN, 1977), entretanto não 

se conhecea real ligação de genes tipo os RAD52, com sítios de 

controle destes eventos. Observa-se também neste capítulo, 

que embora os efeitos e mecanismos genéticos da recombina

ção mitótica possam ser bem estudados com o emprego de meto 

dologias adequadas, que detectam a maioria dos eventos gen� 

ticos, outros elementos da recombinação mitótica encontram

-se ainda desconhecidos como e o caso de suas causas expon

tâneas, dos seus mecanismos genéticos e moleculares de con

troles, de :todo o conjunto de genes e enzimas que participam 

da recombinação mitótica excetuando-se os RAD52. Restando ai!!_ 

da saber, qual a verdadeira função da recombinação mitótica. 

Se esta consiste de um sistema de reparo que causa recombi

nação ou se trata de um tipo de recombinação que utiliza de 

reparo recombinante. 
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3. MATERIAL E Mt:TODOS

3.1. Linhagens 

Utilizou-se neste trabalho as linhagens de 

Saccharomyees cerevisiae X 2180a e X 2180a e linhagens car

regando alelos de arg4 já mapeados, arg4-44, arg4-41 e 

, arg4-19, ambas procedentes do Yeast Stock Center, Donner La 

boratory, division of Medical Physics, University of Cali

forniâ, Berkeley, USA. 

As linhagens X 2180a e X 2180a foram empreg� 

das na obtenção dos mutantes deficientes para arginina, en

quanto as portadores de alelos arg4 já mapeados foram em

pregadas nos testes de complementação visando selecionar en 

tre os mutantes arg os novos alelos arg4. Três "novos" a

lelos, arg4-66, arg4-80 e arg4-93 e o alelo mapeado arg4-4l* 

foram utilizados na construção de 5 diplóides heteroaléli

cos. 



.35. 

IG 100 ( arg4-66 / arg4-9 3) 

IG 200 (arg4-93/arg4-80) 

IG 300 (arg4-66 / arg4-80} 

IG 400 (arg4-80 / arg4-41} 

IG 500 ( arg4-9 3 / arg4-41) 

3.2. Meios de cultivo 

Os meios de cultivo utilizados neste traba

lho sao apresentados a seguir: 

3.2.1. Meio completo de levedura (YEPD) 

Extrato de levedura 

Peptona 

Glicose 

Água destilada 

10g 

20g 

20g 

1000ml 

Obs.: O meio sólido obteve-se adicionando 2% de agar. 

3.2.2. Meio de esporulação (M. E.)

Acetato de potássio 0,25g 

Extrato de levedura 0,Sg 

Agar 12g 

Água destilada 600ml 

3.2.3. Meio mínimo sintético 

A composição deste meio e a do Yeast Nitro

.gen Base W/O Aminoacids, (YNB w/o aminoacids) DIFCO-0919, 

detalhada a seguir: 

Sulfato de amônia 

Biotina 

Pantetonato de cálcio 

3,5g 

0,002mg 

0,4mg 



Ácido Fólico 

Inositol 

Niacina 

Ácido Paraaminobenzoico 

Hidrocloreto de Piridoxina 

Riboflavina 

Hidrocloreto de Tiarnina 

Ácido Bórico 

Sulfato de Cobre 

Iodeto de Potássio 

Cloreto Férrico 

Sulfato de Manganês 

Molibidato de Sódio 

Sulfato de Zinco 

Fosfato Monobásico de Potássio 

Sulfato de Magnésio 

Cloreto de Sódio 

Cloreto de Cálcio 

Água_ destilada 

pH = 4, 2 

0,002mg 

2,0mg 

Q / 4mg 

0,2mg 

O, 4mg 

0,2mg 

o I 4mg 

0,5mg 

0,4mg 

0,1mg 

0,2mg 

0,4mg 

0,2mg 

0,4mg 

lg 

0,5g 

0,lg 

0,lg 

1 litro 
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Obs.: O meio mínimo sintético foi obtido utilizando-se o YNB 

w/o aminoacids desidratado ou pela adição de todos os 

componentes quando necessário. Em ambos os casos foi 

adicionada l0g/1 de glicose. 

3.2.4. Meio sintético sem arginina (MAA) 

Este meio trata-se do Yeast Nitrogen Base w/o 
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Amino Acids acrescido de aminoácidos, com exceçao da argini

na e bases orgânicas, utilizado por SINGH e col.(1976). 

Yeast Nitrogen w/o Aminoãcids 6, 7g 

Glicose 20g 

Agar 20g 

Adenina 20mg 

Uracila 20mg 

Histidina 20mg 

Metionina 20mg 

Tirosina 30mg 

Leucina 30mg 

Isoleucina 30mg 

Li sina 30mg 

Fenilalanina 50mg 

Ácido Glutâmico 100mg 

Ácido Aspãrtico 100mg 

Valina 150mg 

Treonina 200mg 

Serina 375mg 

Água destilada 1 litro 

Obs.: A composição do Yeast Nitrogen w/o aminoacids está 

descrita em meio mínimo sintético (3.2.3.).

3.2.5. Meio sem nitrogênio 

Este meio tem a composição do meio sintético 

(3.2.3.) com ausência de sulfato de amônia. 
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3.3. Fontes da iuz ultravioleta 

3.3.1. Aparelho "Mineral Light", 2537 A9 

Este aparelho foi utilizado na obtenção de m� 

tantes arg . 

3.3.2. Lâmpada germicida Tohwalite-Gl5T8 com baixa 

pressao de mercúrio 

Este aparelho foi utilizado nos estudos de in 

dução de recombinação mitótica. 

3.4. Procedimento 

Este trabalho compreende as atividades: 

1. Obtenção de mutantes;

2. Testes de complementação;

3. Contrução de diplóides heteroalélicos

4. Estudos de recombinação mitótica.

A descrição dos métodos utilizados sao vistos 

a seguir.~ 

3.4.1. Obtenção de mutantes deficientes para argini 

na 

Mutantes deficientes para arginina foram obti 

dos segundo a técnica de enriquecimento e seleção de mutan

tes auxotróficos proposta por SNOW (1966}, a qual emprega o 

antibiótico nistatina para aumentar o número de células au

xotróficas, visto que as prototróficas são eliminadas. 
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3.4.1.1. Curva de sobrevivência a ultraviole 

ta 

Para a condução do presente trabalho fez-se 

a curva de sobrevivência de células da linhagem X 2180 a 

doses de ultravioleta emitida pelo aparelho "Mineral Light" 

2537 R. Células de X 2180, inoculadas em frascos de Erlenma 

yer de 250ml contendo 50ml de meio líquido YEPD, foram agi

tadas a 30 9C por 48 horas. Seguindo-se, estas foram lava

das 2 vezes, com utilização de centrífuca Sorwall-RC2B ro

tor SS34 a 5000 rpm por 5 minutos e posteriormente ressus

pendidas em 10ml de salina e contadas em câmara de Neubauer. 

Finalizando, 20 ml de uma suspenção 2 X 106 cel/ml, obtidos 

com as células lavadas foram colocados em placa de Petri pa 

ra exposição à ultravioleta em tempos de 10, 20, 40, 50 e 6 0 

segundos. Volumes de 1ml da suspensão irradiada foram reti 

, raqos nos diferentes tempos, convenientemente diluídos e es 

palhados em placas de YEPD com o auxílio de alça de Drigálski. 

3.4.1.2 . Enriquecimento de mutantes 

A metodologia para isolamento de mutantes por 

seleção dos auxotróficos consistiu em crescer células das li 

gens X 2180a ou 2180a até a fase estacionária (48 horas) em 

agitação a 30 9C. A seguir as células foram lavadas 2 ve

zes com solução salina utilizando centrifugações por 5 minu 

tos a 5000 rpm, com descarte de sobrenadante, e preparo fi-

nal 6 de 20ml de uma suspensão 2 X 10 cel/ml que foi trata-

da com luz ultravioleta durante 50 segundos. Com o propósi 
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to de possibilitar aumento do número das células mutantes, 

1ml da suspensão irradiada foi inoculada em 9ml de YEPD lí

quido para crescimento de células por mais 18 horas em agi ta 

çao a 30 9C. 

Após esta primeira etapa, as células foram 

novamente lavadas 2 vezes com salina e ressuspendidas em 

10ml de meio mínimo sintético sem Sulfato de Amônia ( 3. 2. 5.) 

para provocar carência (starvation) de nitrogênio. Nesta 

condição as células esgotam todo o nitrogênio do meio, in

clusive as substâncias nitrogenadas internas disponíveis. 

Quando houve parada total de crescimento (6 horas), 1 ml da 

suspensao em carência de nitrogênio foi passada para 8ml de 

meio mínimo sintético com Sulfato de Amônia (3.2. 3.), o qual 

possibilita o crescimento de prototróficos mas não dá condi 

çoes de crescimento à células com requerimento nutricional. 

Após 3 a 5 horas, tempo necessário para que os prototrófi

cos iniciassem divisões celulares, 1ml de uma solução l00mg/ 

ml do antibiótico nistatina (SQUIBB) foi acrescentado ao 

meio com nitrogênio. 

Finalmente, apos 60 minutos de tratamento corn 

o antibiótico, amostras de 1ml foram retiradas e diluídas. A

seguir, volumes de 0,1ml de suspensões diluídas foram espa

lhadas com alça de Drigalski em placas de YEPD. Geralmente 

após 48 horas, quando as colônias já estavam formadas, as 

placas eram replicadas utilizando replicador (cilindro de ma 

deira) e veludo, primeiramente para placas de meio mínimo 
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sintético (3.2.3.), após ao meio com ausência de arginina 

(3.2.4.) e por último carimbava-se placas de YEPD. 

3.4.2. Testes de complementação 

Inicialmente, colônias que nao cresceram no 

meio sintético sem arginina foram cruzadas com a linhagem 

testadora carregando o alelo arg4-44 para constatação e se

leção daquelas com mutação em arg4. A metodologia emprega

da consistiu primeiramente em fazer placas mestras com as 

colônias dispostas como mostrado na figura 1, onde placas de 

YEPD (A) foram subdivididas em 18 segmentos distribuídos em 

3 filas de 6 segmentos, os quais foram semeados com as li

nhagens isoladas deficientes para arginina. Uma outra pla

ca de YEPD (placa B) contendo a linhagem portadora do alelo 

testador arg4-44 foi construlda. Na qual foram.dispostas la 

teralmente em linha reta duas linhagens carregando o alelo 

.arg4-44 sendo uma do tipo sexual a e outra a. Após 24 ho

ras de crescimento celular nas placas mestras (A e B), com 

a utilização de um cilindro de madeira (8cm de diâmetro e 

55cm de altura} envolvido por veludo como carimbo, pressio

nou-se levemente este aparelho sobre a superfície das pla

cas mestras (placa A) com as linhagens arg , as quais foram 

carimbadas em novas placas de YEPD (placa C). Sobre esta 

(placa C) foram carimbadas ainda as linhagens portadores do 

alelo arg4-44 de reação sexual a e a, oriundas da placa B, 

com auxílio de uma tira de madeira (6,3cm de comprimento por 

2cm de altura e com 1mm de largura), dispondo-se a linhagem 
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de reaçao sexual a na direita da de reaçao sexual a. As re 

giões da placa C carimbadas correponderam aquelas ocupadas 

por clones recem replicados arg-. 

Após 5 a 7 horas as Últimas {placa C) servi

ram como placas mestras para carimbar outras contendo o meio 

MAA (3.2.4.). As placas com meio MAA foram mantidas a 309C 

por mais de 24 horas, tempo necessário para a formação de co 

lÔnias. O crescimento de células foi considerado como com

plementação positiva entre as linhagens arg e aquelas car

regando o alelo arg4-44 e a ausência indicava a possibilida 

de do novo mutante carregar um alelo para o locus arg4 de 

Saccharomyces cerevisiae. 

As novas linhagens que nao complementaram a 

testadora carregando o alelo arg4-44 e portanto assumidas cQ 

mo portadoras também de uma mutação em arg4, foram cruzadas 

,co� novos haplóides testadores, desta vez, um carregando o 

alelo arg4-19 e outro carregando o alelo arg4-41, situados 

na região-proximal do lÓcus. O procedimento nesta etapa foi 

semelhante àquele descrito nos testes de complementação pa

ra a etapa anterior e objetivou-se procurar os alelos não 

complementares a estes, portanto possíveis de serem utiliza 

dos em estudos de recombinação mitótica. 

3.4.3. Construção dos diplóides heteroalélicos 

Para construção dos diplóides foi necessário 

contar-se com linhagens haplóides do tipo de reação sexual 

a e do tipo a, sendo assim as linhagens selecionadas como 
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portadores de novos alelos para o locus arg4 foram cruzadas 

com o X 2180 sendo os diplÓides esporulados com a finalida

de de obter segregantes de ambos os tipos de reação sexual 

a e a carregando os novos alelos arg4. 

O procedimento empregado consisLiu em mistu 

rar sobre a superfície de uma placa contendo YEPD, com auxi 

lio de palitos, células haplóides provenientes de cQlÔnias 

jovens (de menos de 24 horas) de duas linhagens para o cru

zamento. Após 4 horas, a mistura de células na superfície 

da placa foi observada microscopicamente para a constatação 

de zigotos típicos de Sacaharomyces cerevisiae. Quando de

tectada a presença de zigotos, estes foram selecionados por 

micromanipulação. Assim, na superfície de vidro da placa e� 

teril espalhou-se um quantidade de células contendo zigotos 

em uma gota d I água. A suspensão de células diluídas foi dis 

.posta na extremidade de uma placa de YEPD e os zigotos ar

rastados com a microagulha a diferentes pontos específicos 

da placa. Os diplóides foram induzidos a esporular transf� 

rindo-se colônias de YEPD diretamente para o meio de espor� 

lação C3. 2 . 2 . } • 

Após 5 a 8 dias em meio de esporulação, uma 

suspensão de ascos formados foi dissolvida em 10% de Helica 

se e mantidos a 37QC por 15 a 30 minutos,para a dissolução 

da parede de asco. Alcançada esta condição, transferiu-se 

uma alíquota dos ascos tratados para a superfície de placas 

de YEPD e com o micromanipulador estes foram isolados e as 
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tetrades dissecadas. Após o crescimento dos clones haplói

des provenientes de esporos,passou-se a selecioná-los em ba 

se a incapacidade de crescer no meio sem arginina ( 3. 2. 4.) e 

aos mating-type por estes transportados. 

De posse de linhagens arg-, com ambos os ma

ting-type, pode-se fazer os cruzamentos de interesse para 

obter os diplÓides heteroalélicos não complementares, os 

quais foram utilizados nos experimentos de recombinação mi

tótica. 

3.4.4. Estudos de recombinação mitótica 

A metodologia a seguir refere-se àquela em

pregada nos estudos de recombinação mitótica espontânea ou 

induzida com luz uv,utilizando os diplÕides portadores de 

novos alelos. 

3.4.4.1. Verificação de doses subletais de 

uv 

Com a pretenção de utilizar doses subletais 

de luz ultravioleta na indução de recombinação mitótica, 

construiu-se as curvas de sobrevivência dos diplóides IG 200 

e IG 400 a doses irradiadas com o aparelho descrito no item 

3. 3. 2. As doses utilizadas foram de 4, 25; 8 ,  50; 34, 00; 6 8, 00 e

102,,00 j.m-2,estirnadas com o emprego de linhagens de leve

duras gentilmente cedidas pelo Dr. J. A. P. Henriques, cor

respondendo a tempos de exposição respectivamente de 5, 10,

40, 8 0  e 120 segundos. A lavagem e plagueamento procedeu-



.45. 

se como detalhado no í tem 3. 4 .1. ( curva de sobrevivência ã 

ultravioleta) • 

3.4.4.2. Detecção de revertentes para proto

trofia 

Com o objetivo de padronizar as populações de 

células quanto ao ciclo celular,procurou-se obter populações 

com ausência de brotamento celular encontradas em maior peE 

centagem na fase estacionária de crescimento. Para tanto, 

pequenos inôculos de uma cultura de diplóides crescendo em 

YEPD foram transferidos para frascos de 125ml, com 25ml de 

meio YEPD com agitação por 62 horas a 29 9C. 

Apôs 62 horas a suspensão de células era la 

vada duas vezes em solução salina com centrifugação a 5000 

rpm por 5 minutos. Estando as células lavadas, ressuspen

dia-se em 10ml de solução salina, foi efetuada a contagem em 

camaras de Neubauer e determinada a porcentagem de células 

em brqtamento. Tendo conhecimento do número de células por 

mililitro na suspensão lavada, preparava-se 20ml de uma no-

7 va suspensao contendo 2,0XlO células por ml. 

Trabalhando na ausência de luz, a suspensao 

de 20ml foi derramada em uma placa de Petri, e antes de ir

radiar retirava-se 1ml da suspensão dispondo em um frasco 

com 9ml de salina para estudar recombinação espontânea. Ag� 

tando-se a placa sob a fonte de ultravioleta, irradiava-se 

a suspensão primeiramente por um segundo e retirava-se a se 
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guir 1ml da suspensao irradiada para um outro frasco com 9ml 

de salina . Continuando, tomando-se o cuidado de agitar a 

placa, nova exposição à ultravioleta por 1 segundo era per

mitida e nova amostra de 1ml retirada. Em seguida, para to 

talizar 3 segundos de exposição, irradiava-se por mais 1 se 

gundo e como das vezes anteriores retirou-se 1ml de amostra. 

-1
As suspensões diluidas de células a 10 , foram então nova-

-4mente diluídas até 10 para semeadura em YEPD num total de

3 placas para cada tempo, sendo a diluição 10-l utilizada

para semeadura em MAA, também com três repetições para cada

tempo.

Uma variação desta metodologia ocorreu quan

do se pre�endeu ter uma população maior de células para es

tudos de reversão em placas de MAA. Para tanto conduziram

se os experimentos com populações de 2,ox108 
células por

ml, presentes na suspensão lavada de 20ml. A detecção de 

revertentes foi feita pelo plagueamento de 0,1ml da suspen-

~ 
. 

8 
sao de 2,0Xl0 células por ml em MAA. 

Todas as placas foram mantidas em ausência 

de luz a 29 9C, sendo que ap6s 48 horas as col6nias em YEPD 

foram contadas e aquelas crescidas em MAA, somente após 72 

horas, e consideradas como originárias de revertentes . 
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PLACA A PLACA B 

1 2 

PLACA C 

Fig. 1 - Esquema de cruzamento representando os testes de compl_ementa

ção conforme descrito no texto. 

l. Construção da placa f:. (meio YEPD)

2. Construção da placa B (meio YEPD}

3. A placa A e replicada na placa C (YEPD} com aux11io do cilindro de

madeira e veludo.

4. As linhagens da placa B são replicadas para a placa C que fora antes

carimbada pela placa A. A passagem das celulas da placa B para a pla

ca C e feita com urna tira de madeira.

5. A placa C e replicada para a placa de meio sem arginina (MAA) que não

esta- representada neste esquema.
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4. RESULTADOS

Os resultados obtidos neste trabalho compre

endem aqueles referentes as etapas de obtenção e seleção dos 

mutantes, construção de diplóides heteroalélicos para o lo

cus arg4 e estudos de recombinação mi tática espontânea ou i.!:! 

duzida por luz ultravioleta, que são a seguir apresentados. 

4.1. Obtenção, seleção de mutantes� construção dedinlói 

des heteroalélicos para o Zocus arg4 

Conforme metodologia descrita no it�m 3.4., 

em um total de oito experimentos isolaram-se 242 clones in

capazes de crescer em meio sem arginina (MAA). Os testes de 

complementação realizados a partir de cruzamentos deste mu

tantes com a linhagem portadora do alelo arg4-44 1 que nao -� 

presenta complementação intragênica, permitiram identificar 

que somente 42 clones portavam mutantes no locus arg4. Es-
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tes 42 clones por sua vez foram analisados frente a dois ou 

tros alelos, arg4-41 e arg4-19, situados em posições dife

rentes no mapa de complementação, capazes de complementarem-

se e com outros alelos arg4. � 

Os testes de complementação envolvendo os 42 

clones arg e as linhagens portadoras dos alelos testadores 

arg4-41 e arg4-19, permitiram selecionar três alelos de i� 

teresse para o presente trabalho, denominados arg4-80, arg4-66 

e arg4-93. A escolha destes alelos foi baseada no fato de 

não se complementarem entre si, bem como pela não complemen 

tação em particular dos alelos arg4-80 e arg4-93 com o tes

tador arg4-41, este por sua vez, capaz de complementar o a

lelo arg4�6 6. Resultados destes testes de complementação a 

parecem na Figura 2, onde aparece o mapa de complementação 

para estes alelos. Linhas sobrepostas denotam ausência de 

complementação, enquanto que a não sobreposição é indicati

va de complementação intragênica. Nesta figura as distân

cias e ordem dos alelos·são arbitrárias. 

Em vista de seu padrão de complementação os 

novos alelos juntamente com o alelo testador, arg4-41, fo 

ram utilizados na construção de cinco híbridos heteroaléli

cos para o locus arg4, sendo os respectivos diplóides deno

minados como se segue: 

IG 100 (arg4-66 / arg4-93) 

IG 200 (arg4-93 / arg4-80) 

IG 300 (arg4-66 / arg4-80) 



IG 400 (arg4-80 / arg4-41) 

IG 500 (arg4-9 3 / arg4-41) 
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Estes hibridos foram posteriormente analisa

dos quanto à reversão para a prototrofia por indução com do 

ses subletais de luz ultravioleta, separando-se nos experi

mentos amostras sem exposição a este agente para fins de a

nálise de recombinação mitótica espontânea, cujos resulta

dos são dados a seguir. 

4.2. Estudo de rec0mbinação mitótica espontânea 

O procedimento de plaqueamento de células di 

plÓides heteroalélicas em meio sem arginina (MAA), conforme 

a metodologia descrita em 3.4.4., permitiu detectar o surgi 

mento de colônias prototróficas capazes de crescer neste 

meio. Tal fato foi interpretado como conseqüência de conver 

são gênica acontecendo na região correspondente aos pares he 

teroalélicos de� nos diplóides estudados. 

Os resultados de reversão para prototrofia 

sao apresentados na Tabela 3 onde são mostradas as freqüên-
. 

S .. 1 1 d d cias de prototrofia para lXlO ce ulas p aquea as para ca a

diplóide analisado. Nesta tabela para os diplóides IG 100 

(arg4-66 / arg4-93) e IG 2 00 (arg4-93 / arg4-80) encontramos 

respectivamente os valores 0,011 e 0,025. Para os híbridos 

IG 300 ( arg4-66 / arg4-80) e IG 400 (arg4-80 / arg4-41) , di

plÓides que apresentam o alelo arg4-80 em outras combinações, 
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obtiveram-se respectivamente os valores 1,14 e 0,92 e 2,33 

(resultados de dois experimentos), estes respresentando fr� 

qüências de revertentes até 200 vezes superior àqueles obti 

dos para IG 100 e IG 200. Situação semelhante àquela veri 

ficada para os heteroalelos em IG 300 e IG 400 ocorreu com 

o par constituido pelo alelo arg4-93 e o arg4-41 no diplói

de IG 500, cujas freqüências de revertentes foram da ordem 

de 10-5 (Tabela 3).

4.3. Estudo de recombinação mitótica induzida 

A indução de revertentes com emprego de luz 

ultravioleta é convenientemente feita conhecendo-se a sensi 

bilidade dàs linhagens em estudo e principalmente quando pre 

tende-se utilizar doses subletais. Estes parâmetros foram 

levantados através de curvas de sobrevivência escolhendo-se 

·os diplóides IG 200 e IG 400, pelo fato de representarem o

genótipo dos cinco diplóides estudados. O diplóide IG 200

por ser semelhante aos diplóides IG 100 e IG 300, ambos po�

tadores de bagagem gênica de X 2180 e IG 400 pelo fato de

ser constituído, como IG 500, de genótipos de X 2180 e da li

nhagem portadora do alelo arg4-41.

As curvas de sobrevivência a doses de luz ul 

travioleta efetuadas com os diplóides IG 200 e IG 400 sao a 

presentadas nas Figuras 3 e 4. Em função dos valores obti

dos as doses subletais escolhidas foram O ,_85; 1, 70. e 2, 55 j. 

m ,;_j2 , que foram utilizados nos experimentos de indução de r�

vertentes. 
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Nos experimentos de indução de revertentes, 

seria esperado que os diplÓides heteroalélicos quando expo� 

tos a doses subletais de luz ultravioleta apresentassem mai 

ores freqüências de reversão. Este fato foi observado para 

todos os hibridos analisados, inclusive para os híbridos 

IG 100 e I G  200 que apresentam baixa freqüência de reversão 

espontânea. Nas tabelas 4 e 5 apresentam-se as freqüências 

de revertentes para estes híbridos, onde também são forne

cidas as doses de luz ultravioleta, o número de células ana 

lisadas em MAA, total de colônias crescidas e número de re-

lo 
7 

-1 1 . - ' vertentes por ce u as viaveis. 

Os resultados apresentados nas tabelas 6, 7, 

8 e 9 ref�rem-se aos híbridos IG 300, IG 400 e IG 500, con� 

tudo observa-se que o número de revertentes obtidos foi pa

ra 105 células viáveis, como observado para os híbridos IG 100 

e IG 200, estes também mostraram aumento nas freqüências de 

reversao em função da dose de UV. Comparativamente os re

sultados de reversão de cada híbrido são mostrados na Tabe

la 10, onde apresentam-se as freqüências de prototróficos pa 

ra 105 células analis�das e também o aumento de freqüência

em relação àquelas de natureza espontâneas. Como observa

se o híbrido IG 100 apresentou o maior aumento (10,70) en

quanto que o IG 5 00 apresentou o menor aumento (1,83). Os 

resultados obtidos para IG 200, IG 300 e IG 400 apresentam 

ordem de grandeza semelhante. 

Com os dados de numero de prototróficos obti 
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dos por indução com doses crescentes de luz ultravioleta, 

construiu-se as curvas apresentadas nas Figuras 5, 6, 7, 8, 

9 e 10. Corno observa-se, o perfil destas curvas são dife

rentes, notadamente aqueles envolvendo os híbridos IG 100 e 

IG 200 que são comparáveis e IG 300, IG 400 e IG 500 que te� 

dem a apresentar um perfil linear. 
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TABELA 3 - Frequência de reversão espontânea para prototro

fia em diplÓides heteroalélicos no locus arg4. 

DiplÓides 

IG 100 

IG 200 

IG 300 

IG 400 

IG 5 00 

Genótipos 

arg4-66 / arg4-9 3 

arg4-93 / arg4-80 

arg4-66 / arg4-80 

arg4-80 / arg4-41 

arg4-93 / arg4-41 

Frequência de prototrófi

cos para 1 X 105 células 

plaqueadas 

0,011 

0,025 

1,14 

0,92 e 2,33* 

1, 6 8 

* o valor duplo apresentado para IG 400 corresponde a re

sultados de 2 experimentos.



.55. 

TABELA 4 - Frequência de revertentes para prototrofia no d! 

plÓide IG 100 ( arg4-66 / arg4-9 3) induzidos por iE 

radiação ultravioleta. 

dose 

de 

uv 

-2
( j. m ) 

0,00 

O, 85 

1,70 

2,55 

numero de 

células a

nalisadas 

em MAA 

8,72Xl0
6 

13,08Xl0
6 

13, 08 X 10
6 

13,08Xl0
6 

total de 

colônias 

crescidas 

emMAA 

1 

5 

7 

16 

numero de re 

vertentes por 

7 -
10 celulas 

viáveis 

1,14 

3,80 

5,27 

12,2 
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TABELA 5 - Frequência de revertentes para prototrofia no di 

plóide IG 200 (arg4-93 / arg4-80) induzidos por 

irradiação ultravioleta 

dose 

de 

uv 

-2
( j .m ) 

0,00 

0,85-

1, 70 

2,25 

número de 

células a

nalisadas 

emMAA 

3, 2 4 X 10 
7 

3, 2 4 X 10 
7 

3, 2 4 X 10 7

3, 24 X 10 7

total de 

colônias 

crescidas 

em MAA 

8 

9 

22 

36 

numero de 

revertentes 

7 -
por 10 celu 

las viáveis 

2,46 

2,77 

6,75 

11,11 
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TABELA 6 - Frequência de revertentes para prototrofia no di

plóide IG 300 (arg4-66 / arg4-80) induzidos por 

irradiação ultravioleta 

dose 

de 

uv 

-2
( j. m ) 

0,00 

0,85 

1,70 

2,25 

numero de 

células a

nalisadas 

em MA.A 

3,5 1Xl05 

3,51Xl05 

3,51 X 105 

3,51 X 105 

total de 

colônias 

crescidas 

em MA.A 

4 

12 

19 

25 

número de 

revertentes 

5 -1 por 10 ce u

las viáveis 

1,14 

3,41 

5 ,41 

7, 12 
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TABELA 7 - Frequência de revertentes para prototrofia no di 

plÓide IG 400 (arg4-80 / arg4-41) induzidos por 

irradiação ultravioleta no experimento 1 

dose 

de 

uv 

-2
( j. m ) 

0,00 

O, 85 

1., 70 

2,25 

numero de 

células a

nalisadas 

em MAA

14, 49 X 10
5 

14,49Xl0
5 

14, 49 X 10
5 

14,49Xl0
5 

total de 

colônias 

crescidas 

em MAA

33,9 

63 

81 

117 

numero de 

revertestes 

5 � 
por 10 celu 

las viáveis 

2,33 

4,34 

5, 59. 

8,07 
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TABELA 8 - Frequência de revertentes para prototrofia no di 

plÓide IG 400 (arg4-80 / arg4-41) induzidos por iE_ 

radiação ultravioleta no experimento 2 

dose 

de 

uv 

-2
( j. m ) 

0,00 

0,85 

1,75

2,55

numero de 

células a

nalisadas 

em MAA 

3,24Xl05

3,24Xl0
5

3,24Xl05 

3, 2 4 X 105

total de 

colônias 

crescidas 

em MA.A 

3 

15 

39 

63 

numero de 

revertentes 

5 -
por 10 celu 

las viáveis 

0,92 

4,62 

12 ,o 3 

19,44 
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TABELA 9 - Frequência de revertentes para prototrofia no

diplóide IG 500 (arg4-93 / �_rg4-41) induzidos 

por irradiação ultravioleta 

dose 

de 

uv 

-2
( j. m ) 

0,00 

0,85

1,.75

2,55

numero de 

células a

nalisadas 

emMAA 

24,3 X 105 

24,3 X 105

24,3 X 105 

24,3 X 10
5 

total de 

colônias 

crescidas 

em MAA 

41 

50 

67 

75 

numero de 

revertentes 

5 -
por 10 celu 

las viáveis 

1,6 8 

2,05

2, 75 · 

3, 08 
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TABELA 10 - Frequência de revertentes induzidos com doses de 

UV ( 2, 55 j . m -2 ) nos diplóides heteroalélicos

arg4. 

Di:!:)lÓides 

IG 100 

IG 200 

IG 3QO 

IG 400 

IG 500 

Genótipos 

arq4-66 / arg4-9 3 

arg4-93 / arg4-80 

arg4-66 / arg4-80 

arg4-80 / arg4-41 

arg4-93 / arg4-41 

Frequência de 9rS2_ 

totróficos para 

1Xl05 células viã

veis 

0,12 

0,11 

7,12 

8 , O 7 e 19 , 4 4 * 

3,08 

Aumento em 

relação a 

reversao 

espontânea 

10, 70 

4,52 

6,24 

3,46 e 21,13* 

1,83 

* o valor duplo apresentado para IG 400 corresponde a re

sultados de 2 experimentos.



Fig. 2 

.62. 

arg4-66 

arg4-93 

arg4-80 

arg4-19 arg4-41 

arg4-44 

Mapa de complementação obtida com 6 alélos no lo 

cus arg4. 

Os alelos arg4-80, arg4-93 e arg4-66 foram 

obtidos no presente trabalho, os demais, anteriormente map� 

ados, foram utilizados como testadores. A posição doconju� 

to de "novos" alélos ã esquerda de arg4-41 é arbitrária como 

também a ordem em que arg4-93 e arg4-80 estão dispostos. A

extensão dos segmentos também e arbitrária. 
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lização de luz UV. 
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lização de luz UV (experimento 1). 
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5. DISCUSSÃO

A análise de eventos de recombinação mitóti

ca intragênica e possível quando híbridos heteroalélicos 

são disponíveis e quando a identificação de eventos recombi 

nacionais é viável. No caso deste trabalho esta identifica 

ção foi possível através de revertentes prototróficos, con 

tudo limitàda pelo fato de que eventos que não regeneram pro 

totróficos não podem ser distinguidos. Tendo em conta que 

vários alelos para o locus arg4 já foram analisados, procu

rou- se adicionalmente obter novos alelos para estudá-los con 

juntamente com alelos conhecidos e desta forma obter maior 

numero de informações quanto à recombinação mitótica intra

gênica neste locus arg4. Com este objetivo, foram obtidos 

novos mutantes e construidos híbridos heteroalélicos, porta 

dores de pares de mutações diferentes para o mesmo locus, de 

cuja análise de revertentes por indução com luz ultraviole-
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ta foi possível isolar colônias prototroficas. -os híbridos 

analisados IG 100, IG 200, IG 300, IG 400 e IG 500 mostra

ram-se adequados a este estudo, cuja discussão dos resulta

dos obtidos é apresentada a seguir. 

5.1. Recombinação mitótica espontânea 

-

A reversao para prototrofia detectada nos d! 

plÓides heteroalélicos, no presente trabalho, pode ser cons! 

derada, pelo menos para IG 300, IG 400 e IG 500, conseqüên

cia de eventos de conversão gênica tal como foi sugerido i-

nicialrrente por ROMAN(l956),Ra'1AN E JACOB(l957 el958). Esta interptre� 

ção está baseada no fato de que a freqüência com que as re-

versoes ocorrem foram elevadas e em alguns casos, superio

res em 10 a l000 vezes a freqüência esperada caso este acon

tecimento surgisse por mutação ou pela ação de supressores. 

'Evidência ádicional para esta interpretação tem suporte no 
✓ 

fato de que a freqüência de reversão esta relacionada a de-

terminada combinação de alelos em um par heteroalélico e não 

a cada um dos alelos isoladamente dispostos neste par. E sta 

Última afirmativa pode ser exemplificada com os resultados 

obtidos com os diplóides IG 100, IG 200 e IG 300 (Tabela 3). 

Os mesmos alelos dispostos em IG 200, quando combinados no 

par heteroalélico de IG 300, são responsáveis por freqüên

cias de revertentes de 50 a 100 vezes maiores do que a ver! 

ficada em IG 100 e IG 200, como é o caso dos alelos arg4-66 
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e arg4-80. 

Os resultados obtidos com IG 300 , IG 400 e 

IG 500 foram concordantes com aqueles observados por ROMAN 

e JACOB (1958) que detectaram colônias revertentes para iso 

leucina num total de 10 6 células auxotróficas e também 

os resultados de HURST e FOGEL (1964) que constataram 

com 

fre-

güências de reversão da ordem de 3Xl0-5. Entretanto, o mes

mo não aconteceu com os diplóides IG 100 e IG 200, cujas fre 

güências de reversao foram comparativamente 50 a 200 vezes 

mais baixas que as observadas nos diplóides IG 300, IG 400 e 

IG 500, ficando na ordem de 10-7. Contudo, freqüências de re

vertentes semelhantes foram também detectadas no locus arg4 

por MANNEY e MORTIMER (1964). 

A origem dos eventos de conversao que foram 

capazes de gerar revertentes prototróficos ocorridos nos d!_ 

plóides utilizados no presente trabalho, não é possivel de 

ser explicada tornando por base unicamente os resultados ob 

tidos. Contudo,adrnite-se, tal corno RADMAN e col. (1973), 

que a conversao gênica mitótica, corno um dos tipos de recoro 

binação gênica, seria conseqüência de sistemas de reparo 

enzimáticos que devem ter se formado paralelamente com a 

crescente complexidade do DNA. Por causar variabilidade, 

tal corno a mutação, tiveram valor adaptativo e, portan

to, se mantiveram mesmo quando cessaram as radiações ultra 

violetas de baixo comprimento de opda, responsáveis por da 
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nos no DNA nos primórdios da evolução. 

Utilizando-se a proposição anteriormente ex

posta sobre o assunto por RADMAN e col. (1973}, assume-se 

que os acontecimentos de reversão nos diplóides IG 100, IG 

200, IG 300, IG 400 e IG 500 podem ter sido devido a ação de 

sistemas de reparo recombinante para corrigir erros no DN� 

possivelmente durante a sua replicação. Estes erros sao so 

mente possiveis de serem identificados quando por algum mo

tivo forem deixados de ser corrigidos por sistemas de repa

ro tais como fotoativação, reparo por excisão de dimeros e 

outros. Semelhantes ponderações também foram sugeridas por 

HAYNES e KUNZ (1981} e KUNZ e HAYNES (1981) para explicar e 

ventos espontâneos gerais de conversão gênica mitótica. 

Os mecanismos moleculares específicos destes 

sistemas de reparo recombinantes, que levaram à reversão dos 

diplóides heteroalélicos, por sua vez, podem ter ocorrido 

tal qual o modelo proposto por ESPOSITO {1978). Segundo e� 

te m6delci, a formação o� traduação para a enzima aiginosu

cinase do locus arg4 nos revertentes para prototrofia, ocor 

reu após a formação àe figuras de HOLLIDAY. Estas figuras 

consistem na formação de um duplex envolvendo 2 fios do par 

homólogo do grupo de ligação 8 ainda na fase Gl do ciclo 

celular. Este arranjamento possibilitaria a existência de 

segmentos de DNAs híbridos, com erros de parearnento nas re

giões alteradas dos alelos de arg4, pertencentes ao par he

teroalélico. A correção dos fios com erros de parearnento, 
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assim como a resolução das figuras de HOLLIDAY,durante a f� 

se S do ciclo celular, devem ter originado com fidelidade as 

informações normais para a enzima
1
em pelo menos uma croma 

tide do cromossomo 8 recém duplicado. A resolução destas f.::!:_ 

guras HOT,.L,IDl\.Y C:":, C().ntra.111 i l>? t'lr�· o similar em outros 

alhos {GOLlN e }?C)S J .. 981 e /\FF, 1981). 

5.2. Recombinação induzida 

A indução de reversão para prototrofia obse� 

vada nos diplÓides heteroal�licos, com a utilização de luz 

ultravioleta (Tabela 10) vem mais uma vez confirmar a açao 

deste agente fisico como causador de alteração no DNA, alte 

rações que podem condicionar correções no DNA lesado, via 
- -

sistemas de reparos recombinantes, produzindo conversoes g� 

nicas mi tóticas. Entretanto, os aumentos verificados na fre 

· qüência �e revertentes de 10,70 para IG 100, 4,53 para IG

200, 6,24 para IG300, 3,46 e 21,73 para IG 400 e 1,83 para

IG 500, são significantemente menores quando comparados com

aqueles obtidos por ROMAN e JACOB (1958}, cujos aumentos nos

valores de reversão estiveram entre 30 a 35 vezes maiores do

que a frequência de revertentes espontâneos no locus ilel,

quando doses de UV, causando 10 a 20% de mortalidade, foram

utilizadas. O contrasteentre resultados fica mais evidente

se comparados ainda com os de ROMAN e JACOB (1958), quando

doses maiores de UV foram utilizadas, causando 73% de morta
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lidade, onde observa-se aumentos de até 200 vezes na fre

qüência de revertentes. Contudo, os presentes resultados 

são equivalentes aos observados em HURST e FOGEL (1964), 

011(:ie a1Jn1;:;11t_c)s de 

.s rnai s ' . 

I)a.J. 

a te duas 

s c1o 

z.i. elo 27% (:le 

mortalidade. Semelhantes valores de indução de revertentes 

também são observados em MOORE e SHER1"1AN ( 19 75) e HANNAN e 

col. (1980), com a utilização dos mesmos mutag�nicos. Toda 

via, em ambos os trabalhos r'eferidos acima, não foram utili 

zadas doses subletais de UV, como aquelas empregadas neste 

trabalho. 

A cinética dos revertentes às doses de UV in 

vestigadas nos diplÓides IG 100 e IG 200 (Figuras 5 e 6) con

cordam com as proposições de ROMAN e JACOB ( 1957 e 1958), 

NAKAI e MORTIMER .(19 6 7} , PARRY e cox ( 19 6 8) , SNOW ( 19 6 8) 

PARRY (19.71), LAWRENCE e CHRISTENSEN {1974) e ITO e KOBAIA 

SHI (1975) de que a indução de revertentes por UV causa ci

néticas não lineares. Entretanto, os dados obtidos com os 

diplóides IG 300, IG 400 e IG 500 (Figuras 7, 8, 9� e 10), 

que revelam um aumento linear do número de revertentes com 

a dose de UV empregada , diferem dos resultados de IG 100 e 

IG 200, como também das ponderações feitas nos trabalhos an 

teriormente mencionados. Estes resultados, todavia, são con 

cardantes com observações feitas por PARRY e �A.� (1972) e 

MOORE e SHERMAN (1975), que também utilizaram UV em seus tra 
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balhos . A linearidade de revertentes a doses de luz ultra-

violeta não parece ser geral, sendo mais característica qua:!2 

do o indutor empregado trata-se de Raio X, como pode ser vis 

to em Ml\\NEY e MOR'rIMER ( 19 6 4) , E\NNEY ( 19 6 4) e JONES ( 19 7 3) , 

()ll c:r:)ffi 1 (3a de sol ( :; ) I iStf) ._.)()l T e CHRIS 

(1974) e 9 7 5) 

(SNOW e KORCH, 1970). 

-

Baseando-se na teoria de que a conversao ge-

nica e a expressão de sistemas de reparo recombinantes, en-

tende-se que o aumento de reversão para prototrofia detect� 

da nos diplÕides neste trabalho, teve como causa primeira a 

formação de dímeros de pirimidina no DNA. Por sua vez, a 

correção �este tipo de lesão através de um sistemas de repa 

ro envolvendo mecanismos recombinantes, resultou em conver

são gênica mitótica, produzindo revertentes para prototro

fia nos diplóides. heteroalélicos para arg4. Por outro lado, 

outros sistemas de reparo mais eficientes do que os media

dos por mecanismos recombinantes podem ter atuado na· corre

ção dos DNAs lesados nos diplóides, quando foram utilizadas 

doses subletais de irradiação com UV. Esta alternativa tem 

em conta que COX e GAME (1974} apontam que 18000 dimeros de 

pirimidinas são induzidos e corrigidos por genoma de leve

dura, quando um dose de UV correpondendo a LD37 é empregada.

Sendo assim, pode-se sugerir que as freqüências de reversões 

para arg
+ 

foram baixas, frente a grande quantidade de dime

ros de pirimidina que teriam sido induzidos no DNA nas do-
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ses de UV empregadas, no presente trabalho, embora a freqüê� 

eia de revertentes tenha aumentado comparativamente àquela 

de natureza espontânea. 

Situações de efici�ncia de outros ti-

pos de licado na maior possi 

bi idac1e de att1a s cani, ios recorn-

binantes e, corno eia, ter t,1do o n{ ,ero de re 

vertentes para prototrofia quando UV foi utilizada. Esta su 

posição fundamenta-se na observação de HAYNES e KUNZ ( 19 81), 

que verificaram ocorrer aumentos na freqüência de eventos de 

recombinação mitótica em linhagens de Saacharomyces cerevi

siae portadpras de deficiências para a excisão de dimeros 

de pirimidina (rad3-2), quando irradiadas com luz ultravio

leta, comparativamente as linhagens não portadoras desta mu 

tação. 

Ainda, as induções para prototrofia nos di

plóides
$ 

estudados neste trabalho,podem ter sido devidas não 

somente a formação de maior número de lesões iniciadoras de 

recombinação mitótica (dímeros de pirimidina), como também 

a maior quantidade de enzimas recombinantes, após exposição 

das células à UV. Esta interpretação encontra sustentação 

nas conclusões de FABRE e ROMAN (1977), ao analisar hetero

cârios triplóides de leveduras obtidos, com auxilio da muta 

ção Karl. Neste sistema a linhagem haplóide foi irradiada e 

posteriormente conjugada com um diplóide heteroalélico 

(ade6-21 / ade6-45), sendo mantido os núcleos separados nos 
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zigotos obtidos. Verificaram os autores que fatores induzi 

dos no núcleo haplÓide passaram a interferir com o núcleo 

diplóide, ocasionando um aumento de conversão gênica nos p� 

res teroalélicos deste núcleo, nao s tido à ação dire-

ta da ultravio ta. nc=J.o F.ABRE e RO.tv'LZ\N (1 77), estes re 

sultados foram observados como conseqüência de sistemas de 

reparo recombinante possivelmente controlados por regulação 

do tipo repressiva e desreprimidos pela 

dutores. 

açao de agentes in-

5.3. Freqüência de conversão gênica mitótica e cinética de 

revertentes 

As freqüências de reversao para prototrofis

mo observadas nos diplóides IG 100, IG 200, IG 300, IG 400 

e IG 500 (Tabela 3) poderiam ser explicadas em base aos CO!!_

ceitos de HAYNES e KUNZ (1981), que admitem a existência de 

recombinação mitótica como decorrente de reparo recombinan

tes a lesões espontâneas ou induzidas. Sendo assim, uma cau 

sa possível para o baixa freqüência de convertentes espon

tâneos em IG 100 e IG 200 seria a ocorrência de menor núme

ro de lesões iniciadoras de reparo por recombinação nas re

giões delimitadas pelos alelos arg4-66 e arg4-93 no diplói

de IG 100 e naquelas delimitadas pelos alelos arg4-80 e 

arg4-93 em IG 200. Situação oposta poderia ter ocorrido nos 

segmentos de DNA compreendidos pelos pares heteroalélicos 
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em IG 300, IG 400 e IG 500, caracterizados pela maior fre

qüência de conversão gênica mitótica. Entretanto, como ant� 

riormente discutido, o aumento de revertentes para prot_2. 

trofia, com o emprego de doses subletais de ultravioleta po� 

. l · r d 
- - l ' -

si ve mente 1:O:ram causa os nao so pe .o z:nunen 1.:.0 no nU11tero das 

lesões iniciadoras de reparo de recombinantes, como r 

possivelmente pela indução de aumento no número destas enzi 

mas de reparo. 

Já quanto a indução de eventos mitóticos pe� 

la luz ultravioleta, as cinéticas não lineares caracteristi 

cas de IG 100 e IG 200 (Figuras 5 e 6} poderiam demonstrar 

a existência de uma situação de dificuldade para a ocorrê� 

eia de eve.ntos de conversão gênica mi tótica quando compara

dos com os dados de IG 300, IG 400 e IG 500 (Figuras 7 a 10) 

que ao contrário mostram cinéticas lineares de indução. A

poiando-se nas evidências obtidas por FABRE e ROMAN (1977) 

poderíamos interpretar o patamar inicial das curvas em IG 

100 e IG 200 como decor�entes da baixa existência de· dime-

-2
ros de pirimidina, �uando apenas uma dose de 8,5 erg mm

foi aplicada e a ascendência da curva pelo aumento propor

cional de dimeros de pirimidina
1

induzidos quando doses maio

res foram aplicadas.

As cinéticas lineares no comportamento de re 

vertentes nos diplóides IG 300, IG 400 e IG 500 poderiam ser 

interpretadas pelo fato de suas caracteristicas (retas) se

rem semelhantes aquelas obtidas quando o indutor trata-se 
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de raio X. As retas expressando a existência de relação li 

near; entre o efeito {número de revertentes) e causa (dose de 

luz ultravioleta), como nas curvas quando o Raio X é indu

tor, por não refletirem a existência de dificuldade inicial 

1 ·  - - • ·· -t· para recomoinaçao genica nn -co .1. poderiam ser interpreta-

das como devidas a um certo tipo de lesão induzid�que se-

ria reparada por mecanismos de reparos diferentes daqueles 

que causam cinéticas não lineares. 

Ainda sobre as retas observadas para os dipló!_ 

des IG 300, IG 400 e IG 500, estas refletiriam a ação de e� 

zimas recombinantes, linearmente induzidas, sobre lesões que 

teriam sido provocadas indiretamente pela luz ultravioleta. 

Os resultados conflitantes obtidos com o hí

brido IG 400 nos dois experimentos de indução de prototro

ficos por UV (Tabelas 7 e 8 e Figuras 8 e 9), poderiam ser 

.explicados.devido a fatores de ordem ambiental e genéticas. 

Observa-se nas curvas (Figuras 8 e 9) que houve diferença 

de sensibilidade à dose inicial de UV, sendo considerado o 

perfil da Figura 8 como esperado enquanto que o da Figura 9 

seria tido como incomum. Esta diferença quando interpreta

da do ponto de vista genético permite supor a ocorrência de 

mutações sensíveis a irradiação,surgidas anteriormente a ex 

posição à ultravioleta. 

Os dados obtidos de freqüências espontâneas 

e induzidas nos diplóides heteroalélicos em arg4, bem como 

as interpretações dos resultados, parecem indicar que dife 
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rentes sistemas enzimáticos e mecanismos de reparo recombi

nantes atuam no locus arg4, mas que entretanto, devem ser ig 

duzidos pela existência de lesões no DNA. Por outro lado, a 

freqfiência de recombinantes e a cinética de indução, tal c� 

mo referido por MOORE e SHERt·V'\N (19 75) , nem sempre demons-

' r·"m �,,�-ia 1�,·"""")_1-., • ...,;o co-u --, ·1 ·1'c·l....� .. "'ic1·-:::i _c1.,. ~1····�� {:_ c,.ll l,4ll, e __ .. cll
,; 

u 1 Cl. 0.- ,::, Lü l.t _ e, .I .. S .. \...e, dos alelos. Tal a-

firmação encontra suporte, no presente trabalho pela nature 

za das curvas obtidas para as cinéticas de indução que fo

ram não lineares para IG 100 e IG 200, caracterizados tam

bém pela baixa freqüên cia de recombinação espontânea (10-7)

e lineares para IG 300, IG 400 e IG 500, com freqüências de 

recombinação na ordem de 10-5. Estes resultados poderiam

indicar que, nas regiões em estudo existiriam segmentos se.g 

síveis (ricos de pirimidina), característicos dos pares he

teroalélicos presente em IG 100 e IG 200, que seriam repar� 

.das. por mecanismos distintos daqueles que possivelmente o

correram para IG 300, IG 400 e IG 500. Entretanto, utili

zando..:.se a metodologia de mapeamento (MOORE e SHERMAN, 1975) 

e considerando a possibilidade dos segmentos de DNA na região 

dos pares heteroalélicos arg4-66 / arg4-80 em IG 300 ·, arg4-80 / 

arg4-41 em IG 400 e arg4-91 / arg4-41 em IG 500 serem homo 

geneos quanto à sensibilidade a lesões, poder-se-ia afirmar 

que as distâncias físicas seriam equivalentes às distâncias 

genéticas {unidades U} existentes entre arg4-41 e arg4-40 

de 2,25 U, entre arg4-80 e arg4-66 de 2,34 U e entre arg4-93 

e arg4-4J de o,5 U. Estes valores para as distâncias gené-
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ticas dos híbridos foram obtidos assumindo-se a existência 

de linearidades entre a relação revertentes versus dose de 

luz ultravioleta (MANNEY e MORTIMER, 19 6 4; .MOORE e SHEfilv'Ll\.N, 

1975) cada unidade corresponderia a 1 revertente por 10 6 

- -2 
celulas por erg mm 

Embora tenhamos as distâncias genéticas en-

tre os alelos, como visto acima, não foi possível ordená-los 

devido a insuficiência de dados. 

O fato de termos detectado eventos de recom

binação mitótica no locus arg4, nos diferentes pares hetero 

alélicos, não implica que a metodologia foi suficiente para 

detectar todos os eventos moleculares de recombinação. Es

tes seriam iguais a totalidade de DNAs híbridos que ocorre

ram neste segmento particular do locus. Também, as freqüêg 

cias de eventos moleculares que originaram prototróficos fo 

, ram subdimensionados em 1/3, o que acontece devido a falta 

de arginina em algumas células impedir a síntese de DNA, co 

mo anteriormente proposto por MURTHY e col. (1976). 

Os novos alelos obtidos neste trabalho apre

sentam possibilidades para serem utilizados convenientemen

te em estudos mais refinados que caracterizem melhor os as

péctos conceituais que ainda continuam desconhecidos sobre 

eventos gerais de recombinação, bem como a elucidação das di 

ferentes vias que resultam neste fenômeno. 

Estudos buscando o entendimento sobre o con

trole dos mecanismos de recombinação tanto mitóticos como 
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meióticos, além de atingir objetivos acadêmicos, podem pos

sibilitar no futuro o controle da expressão de genótipos pa� 

ticulares como e o caso de formação de anticorpos, condici� 

nados a existência de recombinação mitótica. Ainda podem 

viabilizar a integração de seqüências de DNA ativas em cro

mossomos humanos portadores de mutaç6es, cujos produtos são 

atualmente introduzidos no organismo . Parte deste intento 

considera-se que está sendo concluído com a existência de no 

vas metodologias de mapeamento gênico que tem permitido de

terminar a posição de diferentes genes e alelos imperfeitos 

em segmentos de cromossomos humanos (McKUSICK, 1983, manus 

crito de preparaçao para o 79 Workshops Internacional de Ma 

peamento Cênico Humano}. Entretanto, os experimentos de trans 

formação erri eucariotos apenas estão se iniciando e são carac 

terizados pela baixa eficiência de integração dos DNAs exogê

no�. Todayia as freqüências de integração poderiam ser au

mentadas com o melhor conhecimento dos mecanismos recombi

nantes, urna vez que, segundo SZOSTAK e col. (1983), ·a inte

gração de DNA exogêno em cromossomos de células hospedeiras 

ocorre por mecanisE�s semelhantes àqueles que levam a recom 

binação gênica. 
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6. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos no presente trabalho 

permitiram tirar as seguintes conclusões: 

l - As reversões para prototrofia observadas nos diplóides

auxotrÓficos IG 100, IG 200, IG 300, IG 400 e IG 500 de 

correm da expressão de eventos intragênicos de recombi

naç�o mitótica. 

2 - A freqüência de recombinação mitótica varia para os di

ferentes pares heteroalélicos dos diplóides. 

3 - A luz ultravioleta é indutora de eventos moleculares de 

· recombinação mitótica nos segmentos gênicos vizinhos ou

compreendidos pelos pares heteroalélicos pertencentes

ao diplóide.

4 - A cinética de indução de revertentes nos pares heteroa

lélicos com a luz ultravioleta não obedece a um único 
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comportamento característico da curva. 

5 - Os pares heteroalélicos arg4-80 / arg4-66, arg4-80 / 

arg4-41 e arg4-93 / arg4-41 constituem-se de particular 

importância pois,detectaram cinéticas lineares de indu

ção de revertentes com o go de luz lJV, comportame!!_ 

to raro quando luz UV e o agente indutor e referido na 

literatura como comum quando Raio X, MMS ou lâmpada de 

sol ( sumlamp) são empregados. 

6 - A observação de 2 tipos de cinéticas de revertentes in

duzidos por luz ultravioleta pode sugerir a existência 

de tipos diferentes de lesões provocada por este agente 

físico, direta ou indiretamente, ou devido a ação de dis 

tintos mecanismos de reparo recombinante para estas le

sões ou mesmo, a existência de ambas as situações. 
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