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RESUHO 

O presente trabalho teve como objetivo verifi-

car a ocorrência de todas as etapas do ci-clo parassexual em 

mais urna espécie do gênero A�pe�giliu�. 

Mutantes duplos auxotróficos isolados por tra

tamento com luz ultra-violeta foram utilizados para constitu! 

ção de heterocários balanceados. Nesses heterocários houve 

fusão de núcleos produzindo diplÓides heterozigotos. Durante 

a haploidização espontânea, com auxílio de ultra-violeta ou 

p-fluorfenilalanina observaram-se segregantes parentais e re

combinantes. Também foi possível detectar ocorrência de per

muta mitótica apos tratamento das linhagens diplÓides com luz 

ultra-violeta. 

As linhagens diplÓidas foram identificadas por 

apresentarem metade do número qe núcleos encontrados nas li

nhagens haplÓides. 
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Uma tentativa de localização dos marcadores g� 

néticos utilizados revelou que duas marcas (ade 37 e me� AZ) 

possivelmente estão ligadas, sendo que me� A2 é distal em re

lação à outra marca. Todos os outros marcadores analisados 

estão em diferentes grupos de ligação. Concluiu-se portanto 

que a espécie estudada apresenta no mínimo cinco grupos de li 

gaçao. 
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1. INTRODUÇÃO

Nos fungos além do processo sexual que ocorre 

em muitas espécies, existe ainda uma alternativa do sexo que 

é denominada de ciclo parassexual. Esse ciclo foi descoberto 

em A-0pe�gillu-0 nidulan-0 e se caracteriza basicamente pela foE 

maçao de diplÓides seguindo-se permutas mitóticas ou haploid! 

zaçao o que dá origem então aos recombinantes mitóticos (AZE

VEDO 
3 1 9 7 2 ) • 

A descoberta dessa alternativa do sexo por PO! 

TECORVO e ROPER em 1952 em A. nidulan-0 suscitou duas questões. 

Primeiro quais os mecanismos que regem a série de eventos de

nominada de ciclo parassexual. Segundo, qual a extensão des

se ciclo entre os fungos filamentosos, e qual a importância 

desse sistema genético particularmente nos casos onde nao se 

conhece a ocorrência do mecanismo sexual. Essas questões co

meçaram a ser respondidas logo após a descoberta do ciclo. Tra 

balhos com A. nidulan-0 levaram ao conhecimento detalhado de 
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cada passo do processo e muitas contribuições foram dadas nes 

te campo de pesquisa; entre outras podemos citar: o nascimen

to de urna hipótese sobre a regulação gênica em eucariotos 

(PONTECORVO� 1963)� o conhecimento sobre o significado da ins 

tabilidade genética nuclear (BALL e AZEVEDO� 1976) ou ainda 

o mapeamento gênico em eucariotos através da permuta mitótica

(CLUTTERBUCK
S 

1974). 

Por outro lado. na tentativa de generalizar o 

processo, procurou-se verificar se o fenômeno ocorria também 

em outros fungos além do A. nidulanõ. Foi constatado que em 

outras espécies (A. nige.tc.
1 

A. -6ojae, A. 6lavU.ó e outras} e ou 

tros generos (Pe..n.icillium, fu.õatc.iwn, U.tdila.90 e outros) o fe

nômeno também ocorria. Consequentemente surgiu a possibilid� 

de de se estudar a genética de fungos desprovidos do ciclo se 

xual. inclusive visando o melhoramento daquelas espécies com 

potencial econômico para a indústria ou agricultura. 

O presente trabalho teve por objetivo verifi

car a ocorrência do ciclo parassexual em mais urna espécie do 

gênero Aõpe.tc.gillu..ó, na tentativa de se generalizar ainda mais 

o processo com todas as suas etapas: fusão de núcleos em hete

rocários, permuta mitótica e haploidização. As particularid� 

des encontradas foram discutidas e comparadas com A. nidu.lan,6 

e outros fungos onde o ciclo já foi descrito.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2. 1. üescoberta e etapas do ciclo parassexual

O trabalho clássico de BEADLE e TATUM (1941) com 

Neu�o�po�a c�a��a é considerado o marco de uma nova era para 

a Genética. A partir desse evento a Genética de Microrgani� 

mos começou a ser estudada efetivamente pois tentativas ante-

riores de introdução de microrganismos em estudos genéticos 

foram apenas esporádicas. O uso desses organismos foi de gran 

de impacto devido a uma série de vantagens que apresentam co

mo: ciclo vital rápido, cultivo de um grande número de indiví 

duas em um pequeno espaço, facilidade de obtenção de mutantes 

urna vez que a maioria dos microrganismos é haplÓide, capacid� 

de de desenvolvimento em meio de composição definida e outras. 

Como consequência, inúmeros conceitos genéticos foram altera

dos e novos conceitos surgiram. 

A Genética atêm-se à variabilidade encontrada 

nos seres vivos, variabilidade esta, proquzida por mutação e 

recombinação. Através da mutação consegue-se variabilidade 
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nova, e através da recombinação o material genético se reorgan!_ 

za em novas combinações. Até praticamente um quarto de secu-

lo, o ciclo sexual era a Única maneira conhecida pela qual 

poderia ocorrer recombinação g enética. No entanto, foi veri

ficado que outros mecanismos além do sexual ocorrerem em mi

crorganismos. Os processos de transformação ( AVERY e co l., 

1944) e transdução, (ZINDER e LEDERBERG, 1952) são exemplos 

típicos de alternativas do sexo para produção de recombinan-

tes em bactérias. Também em fungos, além do processo sexual 

que ocorre em muitas espécies, existe uma alternativa do sexo 

descrita pela primeira vez em 1952 por PONTECORVO e ROPER no 

fungo filamentoso A�pe�glllu� nldulan� ao qual PONTECORVO de

nominou de 11proaesso parassexua l ,. por se di feren ci ar em al

guns pontos do processo sexual típico. 

Esta revisão abordará o processo parassexual · em 

fungos desde a sua descoberta, enfocando-se etapas do proces-

so, ocorrência em muitos gêneros, semelhanças e diferenças 

com relação ao processo sexual e importância desse mecanismo 

de recombinação para o fungo em si e para a pesquisa genética. 

A descoberta do ciclo parassexual em A. nidu

lan� foi possível g raças ao trabalho de ROPER (1952) utilizan 

do mutantes para coloração de conÍdios e deficientes nutricio 

nais. Uma linhag em haplÓide requerendo adenina e apresentan-

do conídios brancos e outra linhagem haplóide requerendo �ci

do p-aminobenzóico. biatina e apresentando conÍdios amarelos 
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foram colocadas para germinar de tal modo que ocorresse anas

tomose de hifas e consequentemente formação do heterocário. A 

partir desse heterocário foram coletados conídios e semeados 

em meio de composição definida ou seja meio mínimo desprovi

do de adenina, biatina e ácido p-aminobenzóico. Este meio não 

permitia a germinação de conÍdios de constituição genética 

igual aos parentais envolvidos no heterocário. dessa forma não 

era esperado o crescimento de colônias nesse meio. No entan 

to quando um grande número de conídios provenientes deste he

terocário (10 6 - 10 8 conídios) foi semeado em meio mínimo, ai

gumas colônias puderam se desenvolver. Estas colônias eram 

verdes (cor da linhagem selvagem deste fungo) e nao apresen-

tavam as deficiências nutricion ais das linhagens parentais 

(adenina. biatina e ácido p-aminobenzóico). Tais co lÔni as di 

plÕides originaram-se da fusão de núcleos haplÓides no hete-

rocário. Estes núcleos multiplicaram-se por divisões mitóti-

cas sendo eventualmente incluídos nos conídios. 

O ciclo parassexual em fungos pode ser demons 

trado seguindo-se as seguintes etapas: (a) produção de linha 

gens com marcadores nutricionais (preferencialmente duplos a� 

xotróficos) a partir do isolado selvagem, (b) associação dos 

mutantes auxotróficos, quando possível. com marcadores para 

coloração; (c) formação de heterocários balanceados entre os 

mutantes auxotróficos, (d) detecção, isolamento e purifica-

ção de heterozigotos diplÕides e, finalmente (e) recuperaçao 

de segregantes e recombinantes haplÓides e diplÓides para elas 
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sificação de acordo com suas colorações e requerimentos nutri 

cionais. 

Muitas referências sao encontradas na literatu 

ra sobre o isolamento de mutantes auxotróficos e morfológicos, 

conforme se pode ver pelas revisões de ESSER e KUENEN (1967), 

PINCH AM e DAY (1971) e BURNETT (1975). Os métodos de isola-

menta de mutantes são os mais diversos possíveis, dependendo 

do mutante que se quer isolar ou das características das li

nhagens empregadas. 

De posse dos mutantes, inicia-se a formação de 

heterocários entre mutantes complementares para requisitos nu 

tricionais (ROPER, 1952). Nesse caso a heterocariose se dá 

em virtude de anastomose entre as células vegetativas de li

nhagens geneticamente diferentes. No entanto a heterocariose 

tem um sentido mais amplo pois vem a ser a coexistência de 

núcleos geneticamente diferentes em um citoplasma comum. e is 

to também pode ocorrer por mutação dentro de um clone (ISHITANI 

e SAKAGUCHI, 1956� TINLINE, 1961). Revisões de CA TEN e JINKS,, 

1966; TINLINE e McNEILL, 1969
s 

DAVI S, 1966 abordam amplamente 

o significado e a origem dos heterocários em fungos.

O próximo passo do processo parassexual ini-

eia-se com a fusão de núcleos em um heterocário dando diplói-

des heterozigotos (ROPER, 1952). A proporçao de esporos di-

plÓides em relação ao número total de esporos vegetativos ha

plÓides pode dar uma idéia da frequência com que ocorre fusão 
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nuclear em um micélio heterocariótico. Os valores dessas fre 

quências situam-se ao redor de um conÍdio diplÓide por cerca 

de 10 6 a 10 7 conídios haplÓides em A. nldu..lan6. Os diplÓides 

heterozigotos resultantes sao razoavelmente estáveis na mito 

se. Colônias com núcleos diplÓides são reconhecidos pelo seu 

fenótipo tipo selvagem (exceto para aqueles casos raros onde 

esses diplÓides carregam um alelo dominante ou semi-dominante}. 

pelo tamanho dos conídios (aproximadamente 3µ para haplÓides 

e 4µ para diplÓides no caso de A. nidu..lan-6) e produção veget� 

tiva de segregantes haplÓides mostrando os alelos mutantes p� 

rentais. A respeito desses critérios usados para o reconhe

cimento de diplÓides convem lembrar que existem muitas variá-

veis. Primeiramente a frequência de aparecimento de um diplói 

de pode ser maior, como ocorre com certos Basidiomicetos; os 

Basidiomicetos são geralmente dicarióticos e a oportunidade 

para formação de diplÓides é aumentada em relação a outros ti 

pos de heterocários (TINLINE e MeNEILL, 1969). O número de 

diplÓides também pode ser alterado por agentes físicos como a 

ultra-violeta (DAY e JONES" 1969; IKEDA e eol., 196?) e q UJ. -

micos como cânfora (PO NTECORVO e col., 1953 ). Quanto ao tama

nho como critério de separação entre conÍdios haplÓides e di-

plÓides também não existe uma regra geral, Os diplÓides po-

dem ser maiores corno no caso de A. nldu..lan-6 porém em A. 011.yzae
1 

A. 6ojae (IKEDA e col • ., 1957) � ,.--6illa..go ma.ydl-6 (HOLLIDAY
., 

1961),

Coc.hllobolu.1.> 1.>a.,t.i.vu..-6 (TINLINE" 1962) e :\. 6.!:.a.vu.-6 (PAPA
., 

19?3), 

não existe diferença entre haplÓides e diplÓides. 
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O passo seguinte no processo parassexual e a 

produção de recombinantes. O mecanismo de recombinação envol 

ve permuta mitótica e haploidização. 

Permuta mi tática foi descoberta por STERN (1936) 

em D�o4ophila e atualmente é um processo bem conhecido devido 

a muitos estudos a respeito (KAFER
3 

1958
3 

1961� PONTECORVO e

KAFER
3 

1958; ROPER� 1966 ) em A�pe�gillu4 n idulan�. 

Este raro evento ocorre por permutas recípro

cas no estágio de 4 fios da mitose. Usualmente há uma sim

ples permuta em relação a todo o genoma. Subsequentemente os 

cromossomos apresentam um comportamento mitótico, isto é. os 

centrômeros se dividem e as cromátides de cada homólogo vao 

para polos opostos. Dependendo da segregação das cromátides, 

os núcleos filhos serão homozigotos para certos marcadores p� 

ra os quais eram previamente heterozigotos. Especificando ai� 

da mais, os núcleos serão homozigotos para todos os alelos li 

gados e distais em relação ao ponto de permuta. Marcadores pro

ximais ao ponto de permuta e marcadores em outros braços cro

mossômicos, permanecerão heterozigotos. 

Através da análise dos recombinantes mitóti-

cos, e possível se conhecer a ordem dos genes e posição do 

centrômero em um braço cromossômico i ndi vi dual. Em A. nidula� 

o resultado de tais análises sempre tem estado em absoluta con

cordância com resultados provenientes de análises mitóticas. 
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Contudo, segundo ROPER (196ô)
s 

as análises atra 

ves da permuta mitótica apresentam limitações: por exemplo. 

quando são analisados os braços cromossômicos não se tem idéia 

sobre a associação dos genes em relação a todos os grupos de 

ligação. Esta associação pode ser mostrada através da haploi 

dização conforme veremos no próximo ítem desta revisão. Outra 

limitação é a necessidade de alelos recessivos ou semi-domi

nantes, localizados distalmente. para fornecer meios para se-

leção das classes resultantes da permuta mitótica. Finalmen-

te. outra limitação é que essas análises não proporcionam uma 

medida imediata da frequência de recombinação como no caso das 

análises meióticas. 

Apesar das dificuldades de se estimar a fre

quência absoluta com que ocorre permuta mitótica (ROPER
s 

1966� 

foi sugerido por PONTECORVO e KAFER (1958) e KAFER (1961)
s 

que 

ocorre uma permuta para cada 50 divisões mitóticas. 

Entre os segregantes obtidos de um diplÓide,exi� 

tem três classes que nao surgem por permuta mitótica. Essas 

classes sao haplÓides, diplÓides por não disjunção e aneuplÓi 

des (ROPER� 1966). 

PONTECORVO e KAFER (1958)
s 

encontraram colô-

nias de A. nidulanJ instáveis quando semearam conídios de di-

plóides heterozigotos em meio mínimo. Atravé9 da análise des 

ses tipos instáveis, KAFER (196 1 ) encontrou várias classes de 

aneuplÓides. Hiperdiplóides. principalmente do tipo 2n + 1 e 
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mais raramente 2n + 2, 2n + 3 ou 2n + 4. HiperhaplÕides. princi 

palmente n + 1 e novamente foram mais raros os tipos n+2, n + 3 

ou n + 4. Os hiperdiplÓides apareceram numa frequência de um 

em 150 colônias analisadas, os hiperhaplÓides aparecem numa 

frequência de um em 1000 colônias. Todos os aneuplÓides ti-

nham em comum uma taxa reduzida de crescimento e produziam s� 

tores normais. Esses setores diferiam do genótipo da parte 

central aneuplóide da colônia. 

Os resultados de KAFER sugerem que um mecanis

mo básico pode explicar a origem dos diplÓides por não disju� 

ção e muitos haplÓides, ou seja, os hiperdiplÓides revertem 

para o estado diplÓide e em um terço dos casos dão um diplÓi

de homozigoto por nao disjunçio1 os hiperhaplÓides s�o ins

táveis e podem através de sucessivas nao disjunções ir perde� 

do outros cromossomos até atingir o estágio haplÓide estável. 

No caso de A. nidu.lanJ.i este estado corresponde a 2n - 8 oito 

cromossomos. 

Com base nessas análises KAFER estimou que ocor 

re uma nao disjunção para cada 50 mitoses. 

2.2. Comparação entre os ciclos sexual e parassexual 

A primeira vista o ciclo parassexual pode par� 

cer mais laborioso que o ciclo sexual , devido à baixa frequên 

eia de aparecimento de recombinantes rnitóticos. Contudo as 

análises mitóticas tornaram-se relativamente simples devido as 
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várias técnicas desenvolvidas em estudos com o fungo filamen-

toso A. nídutan-0. Por exemplo a localização de um determina 

do marcador em um grupo de ligação é feita com sucesso desde 

que FORBES (1959) preparou linhagens testadoras carregando ma.!: 

cadores em todos os cromossomos. A localização do centrômero 

torna-se muito mais fácil através da análise dos produtos da 

permuta mitótica do que pela análise de ascos na meiose. En

fim uma comparação entre os ciclos parassexual e sexual pode 

ser feita em fungos que possuem ambos os mecanismos de recom

binação como e o caso do A. nídutan-0. Algumas diferenças bá

sicas entre os dois ciclos (AZEVEDO� 1972) podem ser citadas 

tais como: (1) enquanto a fusão nuclear no ciclo sexual ocor

re em estruturas especializadas resultando zigotos híbridos 

ou nao, no ciclo parassexual a fusão nuclear é rara, ocorre 

em células vegetativas e resulta em diplÓides relativamente 

estáveis; (2) embora em ambos os ciclos ocorra recombinação 

no estágio de quatro fios. no processo sexual são envolvidos 

todos os cromossomos e posteriormente há volta ao estágio ha

plÓide. enquanto no processo parassexual há geralmente uma só 

permuta por célula e a haploidização é devido à não disjun

ções através de aneuploidia; (3) os recombinantes oriundos do 

ciclo sexual (ascósporos) são facilmente reconhecidos e isol� 

dos. enquanto que no ciclo paras sexual são necessários marca

dores apropriados para isolá-los das células vegetativas. 
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2.3. Ocorrência 

Desde a descoberta do ciclo parassexual em A.

n iduian.6, muitas outras espécies, em diversos generos, tem si 

do estudadas para veri fi cação da o corrên ci a do fenômeno. 

Além de Neu.4o.6po4a (ROPER, 1966) e Cottetot4i

chu.m lageno.�um (DUTTA e GARBER, 1960),não se conhecem outros 

casos onde o ciclo parassexual não foi encontrado, apesar de 

que foram feitas tentativas para descrevê-lo. Em uma recente 

revisão, AZEVEDO (1976) relatou a ocorrência do ciclo em 36 

espécies. oito das quais pertencentes ao gênero A.6pe4gittu..6 e 

o restante em diversos generos. Após a referida revisão o ci

elo já foi descrito em HumZcolo. (BERTOLDI e CATEN, 1975), Me

ta4nhy.6iu.m ani.6opUo.e (MESSIAS, com. pessoai. e em Beau.venia 

ba.6.6lana (YURCHENKO e coi., 1974). Neste Último caso, os di

plÕides estavam sendo identificados. 

As oito espécies do genero A.6pengillLL6 que já 

tiveram o ciclo parassexual descrito são: A. o.m-0tetodanl, A.

ótavu..6, A. óu.mlgatu.6, A. nldulan.6, A. nlgen, A. o4yzo.e, A. nu 

gu.lo.61.Lô e A. i,ojo.e. (AZEVEDO, 1976). 

2. 4. Importância

Para a Biologia.o ciclo parassexual em fungos 

se constitui em um poderoso sistema de análise genética. Uti-
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lizando-se deste recurso torna-se possível o mapeamento de g� 

nes e centrômeros, análises detalhadas da permuta mitôtica e 

do mecanismo da haploidização. Destaca-se ainda a possibili-

dade de estudos genéticos em fungos desprovidos do mecanismo 

sexual de recombinação. 

Em A .  n.ldulan..6 as análises genéticas através do 

ciclo parassexual se encontram em um estado bem avançado. Um

mutante qualquer isolado, pode ser prontamente localizado em 

um grupo de ligação. A linhagem contendo o alelo mutante que 

se quer localizar, é cruzada com uma linhagem mestra contendo 

marcadores em todos os seus oito grupos de ligação. São obti-

dos os diplÓides e durante a haploidização o alelo mutante 

pode ser encontrado ligado a um dos oito marcadores da linha 

gem mestra (MoCULLY e F ORBES, 1965). Após a localização do 

grupo de ligação normalmente é feita análise meiótica através 

da segregação dos cleistotécios. Através de permuta mitótica 

também é possível se fazer o mapeamentg (PONTECORVO e aol., 

1954; PONTECORVO e KAFER, 1958). 

Em vários fungos além do A, n.ldutanti identi

ficaram-se grupos de ligação atrav�ij de análises mitóticas. 

Como exemplo desses casos podemos c:j.t�r1 A. rµ.gell (LHOAS, 1967), 

Pe.n.lc.Lt.U .. u.m c.h1t.ytioge.nu.m (BALL, 1971), P. e.xp�um (GARBER e BERA,HA,
J

1965), Hu.mXc.o.ta (BERTOLDI e CATEN, 19?5), A. 6lavU6 (PAPA, 1976), 

Ve.Jt.tlc.llllum albo at1t.um (HASTIE, 1964), Vic.tyotitellu.rn d.l.6c.ai

deum (WRIGHT e col., 197?). 
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Em A. ólavu-0 (PAPA
s 

19?6)
J 

sete grupos de lig� 

çao foram identificados por meio do ciclo parassexual. Foram 

localizados nesses grupos de ligação 20 marcadores genéticos 

contendo seis, quatro, quatro. dois, dois, um e um marcadores 

respectivamente. 

Em Hum,lc.ola. (BERTOLDI e CATEN, 19?5),foram demonstr� 

dos dois passos do ciclo parassexual: obtenção de diplóides e 

haploidização. Resta agora verificar se também ocorre permu

ta mitÓtica. Pelas análises mitóticas nesse fungo identifi

caram-se quatro grupos de ligação. Segundo o autor essas ana 

lises serão importantes na taxinomia do gênero Hum,lc.ola. 

Em A. óum,i,ga�u-0 (STROMNAES e GARBER, 1963) 23 

entre 26 marcadores genéticos não puderam ser localizados em 

grupos de ligação. Os motivos dessa ausência de ligação fo

ram brevemente discutidos pelo autor que também alertou sobre 

a cautela que se deve ter em estudos a respeito de grupos de 

ligação quando poucos dados são disponíveis. 

Em A. n,i,ge/t (LHOAS, 196?) as investigações so

bre segregaçao e recombinação mitótica resultaram nas seguin

tes informações: 31 marcadores não alelos foram localizados 

em seis grupos de ligação, contendo cada um onze, nove, seis, 

três, um e um marcadores, respectivamente, em um determina 

do grupo de ligação foram determinadas as sequências e distã� 

cias entre alguns marcadores a través da análise de recombinan 

tes haplÓides para marcas ligadas. 
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O ciclo parassexual em fungos em contraste com 

os demais processos alternativos à recombinação sexual em bac 

térias, se caracteriza por apresentar um �zi goto" relativame� 

te estável. O uso desses ··zig otos 11 (diplÓides) permite um es 

tudo da do mi nân ci a e reces si vi d ade de genes em um mesmo núcleo 

e em um citoplasma comum. Em determinadas situações os diplói 

des e seus segregantes apresentam especiais vantagens. Por exe!:: 

plo. o estudo da eficiência da complementação interalélica quan 

do comparado em heterocários e diplÓides (ROBERTS
J 

1963); o 

estudo das interações citoplasmáticas (ROPER
J 

1958) ou ainda 

como lembrou P ONTECORVO (1962) sobre a possibilidade de se 

fazer análises mitóticas em culturas de tecidos de organismos 

superiores (veja HARRIS
J 

1970). Maiores detalhes a respeito 

das implicações do ciclo parassexual para a genética podem ser 

encontrados nas revisões de ROPER (1966) e AZEVEDO (1972). 

Um outro campo de pesquisas que ganhou grande 

impulso com a descoberta do ciclo parassexual foi o estudo da 

i n s t ab i 1 i d a d e O estudo do processo de instabilidade nos se-

res vivos tem se revelado difícil sobre dois aspectos; primei 

ramente devido a própria complexidade do assunto, e em segun

do lugar pelas dificuldades apresentadas na escolha do material 

;:,ara este fim. Destacam-se neste campo trabalhos de McCLINTOCK 

(1951 e 1956) em milho, de BURNS e GERSTEL (1967) em Nieotia-

na. Em fungos também ocorre instabilidade mitótica e graças 

ao ciclo parassexual o fenômeno pode ser melhor estudado. A 

instabilidade mitótica em fungos foi detalhadamente abordada 
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na revisão sobre o ciclo parassexual feita por AZEVEDO em

1972
,, 

MENEZES (1974)
_. 

ção). 

ALMEIDA (19 76) :, SOUZA (em pubZ.ia� 

Resta ainda considerar o papel do ciclo para� 

sexual em relação ao próprio fungo. 

A heterocariose provavelmente fornece um amplo 

meio de estoque de variabilidade expressa ou em potencial. Em 

si, este estado já é importante para os fungos uma vez que em 

um organismo haplÓide ele permi te condições similares à da di

ploidia. Além disso esse estado permite uma plasticidade de 

adaptação em relação às alteraç6es do ambiente (PONTECORVO
.., 

1946; JINKS
j 

1952). Contudo a heterocariose tem duas defi-

ciências sérias na propagação e total exploração da variação 

genética disponível. Em espécies com conídios uninucleados 

após cada cultivo monospórico é necessário restabelecer os he 

terocários por mutação ou anastomose de hifas com culturas vi 

zinhas portadoras de genótipo diverso. Em espécies com coní

dios multinucleados, há possibilidade de perpetuar o estado 

heterocariÓtico por intermédio dos conídios, apesar de que so 

mente uma pequena proporção dos conÍdios produzidos por um he 

terocário são heterocarióticos por si mesmos (TINLINE
.., 

1962). 

A segunda e mais grave deficiência da heterocariose está na 

incapacidade de produção, por si mesma, de novos genótipos por 

recombinação da variabilidade h ereditária disponível. 

O ciclo parassexual vem completar as vantagens 
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decorrentes de um heterocário e oferece uma maneira para re

combinação em fungos imperfeitos, bem como um suplemento para 

aqueles fungos com disponibilidade do estágio perfeito. 

A maioria dos fungos de valor industrial sao 

desprovidos do estágio sexual perfeito. O melhoramento gene

tico dessas espécies pode ser feito por mutação, mas e a exis 

tência do ciclo parassexual que permite a combinação de ca

racteres favoráveis encontrados em diferentes linhagens, em 

uma linhagem comum. Merecem ser lembradas aqui revisões a res 

peito do melhoramento de espécies de fungos produtoras de an-

tibióticos como SERMONTI (1959� 1956� 1969), BURNETT (1975) 

e MaaDONALD (1976). Também durante haploidização pode haver 

troca de grupos de ligação entre linhagens relacionadas para 

aumento da produção de drogas de interesse industrial (BALL, 

1973; citado por BALL e AZEVEDO, 1976).

Finalmente o ciclo parassexual tem implicações 

no aparecimento de novas raças fisiológicas em fungos fitopa-

togênicos assexuais. Um trabalho clássico nesse campo e o 

de BUXTON (1956. 1962) onde ele demonstrou o controle da pato � 
-

genicidade em Ftu,a.,tium OXif.6po!tum Ó,.6. pi.ói. Nesta espécie f� 

ram obtidos diplÓides heterozigotos a partir de heterocários 

entre a raça 1 virulenta para o cultivar Onward de ervilha e 

a raça 2 virulenta para Onward e Alaska. Recombinantes mitó-

ticos obtidos por este cruzamento foram virulentos não só pa

ra os cultivares Dnward e Alaska como também para um terceiro 
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cultivar, o Delviche Commando, para o qual as raças parentais 

1 e 2 nao foram virulentas. Extensas revisões foram feitas so 

bre a import�ncia do ciclo parassexual em fungos fitopatogini 

cos (TINLINE e McNEILL5 
1969; WEBSTER, 1974 e AZEVEDO, 1976). 
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3. MATERIAL E MtTOOOS

3.1. Linhagem utilizada

Todos os dados deste trabalho foram obtidos com 

uma linhagem de A-0pe�gillu-0 sp 321 selvagem proveniente da mi 

coteca do Instituto Zimotécnico da Escola Superior de Agri

cultura "Luiz de Queiroz". 

Uma descrição sumária da linhagem com algumas 

características morfológicas e microscópicas estão apresenta

das no item 4.1. 

3.2. Meiosde cultura e soluções usadas 

3.2.1. Meio mínimo 

Preparado de acordo com PONTE CORVO e co Z. (1953).
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NaN0 3 , . . . . . . . 6,0 g

KH2PD1i . . . . . . . . . 1.5 g

KCl . . . . . . 0,5 g

MgS01i,?H20 . . . . . 0,5 g 

FeSOii , . . . . . . . Traços 

ZnSOii , . . . . . . . Traços 

Glicose . . . . 10.0 g 

Ágar • . . . . • • • . •  15,0 g

Água destilada . . . • . • •  1.000 ml 

O pH foi ajustado para 6. 8 com NaOH 4%. 

3.2.2. Meio completo 

Preparado de acordo com PONTE CORVO e coZ. (1953).

É constituído de meio mínimo adicionado de: 

Peptona . . . . . . . . 2.0 g 

Caseína hidrolisada . . . . 1, 5 g 

Extrato de levedura . . . . o.s g

Solução de vitaminas. . . . LO ml 

Ácido nucléico de levedura 

hidrolizado . . . . . . . . 2, 5 ml 

O pH foi ajustado para 6, 8 com NaOH 4 % • 



3.2.3. Solução de vitaminas 

Biatina . • •  

Ácido p-aminobenzóico • 

0,2 mg 

10,0 mg 

Tiamirtla . -. 

Piridoxina . • . . . 

Ácido nicotínico. 

50,0 mg 

50,0 mg 

. . .  100,0 mg 

Riboflavina • . • • . . • •  100,0 mg 

Água destilada esterilizada •. 100,0 ml 
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A solução foi posteriormente esterilizada em 

banho-maria por 15 minutos e guardada a 4
°

c em frasco escuro, 

sob clorofórmio. 

3.2.4. Solução de ãcido nuclêico de leveduras 

a) Ácido nucléico de leveduras - 2 g em 15 ml

de solução l N de HCl.

b) Ácido nucléico de leveduras - 2 g em 15 ml

de solução 1 N de Na0H.

Ambas as soluções foram aquecidas a 100
°

c por 

20 minutos, misturadas e o pH ajustado para 6,0. Filtrou-se e 

completou-se o volume para 40 ml com água destilada esterili-

zada. 
- . - o 

A seguir a soluçao foi conservada sob cloroformio a 4 e.
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3.2.5. Meio mínimo liquido mais 2% de meio completo 

Ao meio mínimo liquido adicionou-se 2% de meio 

completo também liquido. A seguir distribuiu-se 2,5 ml por 

tubo de ensaio e autoclavou-se. 

3.2.6. Suplementos adicionados ao meio mínimo 

Preparou-se o estoque de suplementos dissolven 

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

ç5es foram esterilizadas em banho-maria por 15 minutos e con� 

servadas a 4 ° c. 

Solução estoque Quantidade adicio- Concentração final 
Cmg/100 ml de H2Dl nada por placa no meio de cultura 

(20 ml de meio de Cµg/ml) 
cultura) 

Adenina 500,0 0,1 ml 25,0 

Guanina 500,0 O,l ml 25,.0 

Timina soo.o 0,1 ml 25,0 

Citosina soo.o 0,1 ml 25,0 

Biatina 4,0 0,1 ml 0,20 

Ãcido p-aminobenzóico 5,0 0,1 ml 0,25 

Tiamina 5,0 0,1 ml 0,25 

Piridoxina 5,0 o .. 1 ml 0,25 

Ãcido nicotínico 10,0 0,1 ml 0,50 

Continua 



(Continuação) 

Solução estoque 
(mg/100 ml de H2D) 

Riboflavina 10.0 

Alanina 1000,0 

Valina 1000.0 

Leucina 1000,0 

Isoleucina 1000,0 

Prolina 1000,0 

Fenilalanina 1000,0 

Triptofano 1000,0 

Metionina 1000,0 

Glicina 1000,0 

Serina 1000,0 

Treonina 1000,0 

Cisteína 1000,0 

Tirosina 1000,0 

Asparagina 1000,0 

Glutamina 1000,0 

Ácido aspártico 1000,0 

Ácido glutâmico 1000,0 

Li sina 1000,0 

Arginina 1000,0 

Histidina 1000.0 

Quantidade adicio
nada por placa 

(20 ml de meio de 
cultura) 

0,1 ml 

0,1 ml 

0,1 ml 

0,l ml 

0,1 ml 

0,1 ml 

0,1 ml 

0,1 ml 

0,1 ml 

0,1 ml 

0 .. 1 ml 

0,1 ml 

0,1 ml 

O,l ml 

0,1 ml 

0,1 ml 

0,1 ml 

0,1 ml 

.25. 

Concentração final 
no meio de cultura 

(µg/ml) 

50,00 

50,00 

50,UO 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 

50,00 



3.2.7. Solução de Tween 80 

Tween 80 . •

Água destilada 

0,1 ml 

99,9 ml 
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2,5 ml da s olução foram distribuídos em tubos 

de en s aio e autoclavados. 

3.2.8. Solução salina 

NaCl 

Água destilada 

9,0 g 

. • • •  1000,0 ml

9,0 ml da s olução s alina foram distribuídos em 

frascos e autoclavados. 

3.2.9. Solução de albumina 

Clara de ovo . . . . . . . . · 5 ml 

Ãgua destilada esterilizada . .  95 ml 

Filtrou-se a solução que foi conservada em fras-

-2o
º
c. co escuro a 

3.2.10. Solução fosfato pH 6 j 9 

Solução A 

27,BO g 

Água destilada . •  1000,0 ml 



Solução B 

Água destilada. 

53,65 g 

. 1000,0 ml 
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Para se usar a solução fosfato colocou-se 45 

ml da solução A, 55 ml da solução B e 100 ml de agua destila-

- o 
da. A soluçao A e B sempre foram conservadas a 4 C, e a solu 

çao tampão era preparada imediatamente antes do uso. 

3.2.11. Solução He11y 

Bicromato de potássio 

Cloreto de mercúrio 

Água destilada 

3,0 g 

5,0 g 

100,0 ml 

Conservou-se a solução em frasco escuro a tem

peratura ambiente. 

3.2. 12. Solução de formol neutro 

Formalina 

Carbonato de cálcio 

. 1 parte 

• 3 partes

A solução foi agitada várias vezes ao dia du

rante 10 dias antes do uso e foi conservada à temperatura am

biente. 
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3.2.13. Solução estoque de Giemsa 

Diluiu-se urna parte de Giernsa em 66 partes de 

glicerina a so º c e após o resfriamento. misturou-se com 66 

partes de metanol. 

A solução foi mantida a temperatura ambiente. 

3.2.14. Solução de p-fluorfenilalanina (pFA) 

p-fluorfenilalanina .

Água destilada. 

1.0 g 

100,0 ml 

A solução foi esterilizada em banho-maria por 

� o 15 minutos e conservada a 4 C.

3.2.15. Placas de anâlise 

Para isolamento. caracterização dos mutantes a� 

xotrÓficos e análise genética das colônias, utilizaram-se pl� 

cas de Petri com meio completo, meio mínimo, meio mínimo su

plementado com todos os requisitos nutricionais e meio míni

mo suplementado com todos os requisitos exceto aquele em en

saio. 
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3.2.16. Microscopia e material fotogrâfico 

As observações citológicas sobre o numero de nu 

cleos e diâmetros dos conÍdios foram feitas em -misróscÓpio 

Bausch & Lomb Optical Co., com ocular micrométrica com Charriot 

(Carl Zeiss, Bx) e objetiva de imersão. 

As fotomicroscopias foram feitas em microscó

pio Zeiss West Germany, câmera Carl Zeiss ·C 35 lOx e objetiva·63x.

Utilizou-se o filme Panatomic X. 

3.3. Esterilização e incubação 

Os meios de cultura e as soluções foram ester! 

o lizados em autoclave por 15 minutos a 120 C, exceto nos casos

assinalados. 

A temperatura de incubação foi de 30 ± 2
°
c em 

todos experimentos. 

3.4. Obtenção da curva de sobrevivência com luz ultra-vio= 

leta 

Os conÍdios da linhagem de A�p��glliU4 foram 

colocados em solução de Tween, desagregados, estimado seu nú

mero na suspensão em hematímetro (10 6 /ml) e feita a diluição 

de 1: 10. A suspensão di luÍda foi colocada em placa de Petri 
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esterilizada e irradiada com luz ultra-violeta (2.537 R) em 

tempos crescentes de exposição. A fonte de irradiação ficou 

de 13 a 14 cm do material a ser irradiado. 

A suspensao irradiada sofreu diluições adequa

das em solução salina, e 0,1 ml foi semeado em placas com meio 

completo. Paralelamente, repetiu-se o mesmo processo com os 

conídios não irradiados. Após 72 horas de incubação, fez-se 

a contagem das colônias, estimou-se o número de conÍdios so

breviventes por ml e a porcentagem de sobrevivência para cada 

tempo de tratamento. As colônias resultantes da porçao nao 

irradiada foram consideradas com o nível de 100% de sobrevi

vência. 

O processo descrito acima foi repetido três v� 

zes, sendo que a curva de sobrevivência obtida foi feita com 

a porcentagem de sobrevivência média dos três experimentos. 

Para uniformização dos resultados, os conÍdios 

foram coletados de colônias com seis dias de incubação. As i� 

radiações foram feitas em câmara escura, e a semeadura se da

va imediatamente após o tratamento. 

3.5. Isolamento de mutantes auxotrÕficos e morfo1Õgicos 

O isolamento dos mutantes auxotróficos e mor

fológicos foi feito pela técnica do isolamento total, segundo 
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PONTECORVO e aoi. (1953). 

Induziu-se mutações auxotróficas e morfológi

cas com o mutagênico luz ultra-violeta. Utilizou-se da dose 

capaz de inviabilizar 95% dos conÍdios tratados. A escolhe de.!_ 

sa dose foi baseada na curva de sobrevivência previamente obt,!_ 

da. A metodologia usada na irradiação para obtenção de mutan 

tes é a mesma descrita no ítem 3.4. 

Coletaram-se as colônias sobreviventes com o 

auxilio de um fio de níquel-cromo e inocularam-se tais colô

nias em 26 posições conhecidas em placas com meio completo (eh� 

macias placas mestras). Após o desenvolvimento das colônias em 

condições adequadas (item 3.3.), com o auxílio de um replica

dor multifio (AZEVEDO e aol., 1976), transferiram-se todas as 

colônias para placas com meio mínimo. As colônias que não 

cresciam em meio mínimo eram localizadas na placa mestra e es 

tocadas para posterior caracterização. 

Os mutantes morfológicos foram selecionados des 

de que suas características se diferenciavam da linhagem sei

vagem através da inspeção visual. 

3.6. Caracterização dos mutantes auxotrõficos 

Todas as colônias que cresciam em meio compl!!._ 

to mas nao cresciam em meio mínimo, foram usadas na constitui 
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çao de uma placa mestra que posteriormente foi replicada para 

placas com meio mínimo suplementado com soluções de caseína 

hidrolisada. vitaminas. extrato de leveduras e ácidos nucléi

cos. respectivamente. 

A leitura dessas placas apos incubação revelou 

para qual grupo de nutrientes houve deficiência. 

Isolados os mutantes monoauxotróficos passou-se 

ao isolamento dos mutantes duplos auxotróficos. Dentre os mo 

noauxotróficos foram escolhidos os mais estáveis que também 

sofreram tratamento com ultra-violeta. Salvo a suplementação 

em meio mínimo com os requisitos envolvidos na primeira muta

çao. os mutantes duplos foram isolados de acordo com o método 

descrito no ítem 3.5. 

3.7. Ensaio de reversao 

Todos os mutantes obtidos foram ensaiados para 

reversão das marcas nutricionais. Tal ensaio foi feito espa

lhando-se cerca de 10 6 
- 10 7 conÍdios por mililitro, em pla

cas com meio mínimo, ou com meio mínimo suplementado com �e

quisitos nutricionais que não os das marcas em ensaio. Desse 

modo foi possível calcular a frequência de reversão para as 

diferentes marcas envolvidas nos mutantes simples e duplos. 
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3.8. Ensaio de alelismo 

Para os ensaios de alelismo. utilizaram-se tu

bos de ensaio com meio mínimo mais 2% de meio completo suple-

. 

mentado com os requisitos nutricionais correspondentes as mu-

tações auxotróficas não envolvidas no ensaio. 

Após 8 a 10 dias de incubação as películas. ou 

precipitados formados nos tubos de ensaios, foram transferi-

dos para placas com meio mínimo para observação da formação 

ou não de heterocários. Em alguns casos foram colhidos coní

dios dos heterocários e espalhados em placas com meio completo 

para observação dos componentes parentais do heterocário. 

3.9. Técnicas de anãlise genêtica - ciclo parassexual 

3.9.1. Obtenção de heterocãrios 

O fenômeno da heterocariose em A-0pe�gillu-0 ni

dulan-0 foi descrito e discutido por PONTECORVO e aol. (1953).

No presente trabalho a metodologia usada teve 

como base os dados do trabalho acima citado, salvo pequenas 

adaptações. Heterocários formados entre duas linhagens requ� 

rendo diferentes fatores de crescimento foram obtidos quando 

aproximadamente igual número de conÍdios das duas linhagens (ce� 

ca de 10 6 ) foram colocados em 2 ml de meio mínimo líquido su

plementado com 2% de meio completo líquido. 
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Essa suspensão dos dois tipos de conÍdios foi 

agitada fortemente e incubada por 4 a 5 dias. Ourante esse 

período formou-se em alguns casos uma tênue película na su

perfície do meio e em outros casos houve crescimento submerso 

tornando o meio intensamente viscoso. A película foi retira

da e cortada em 3 ou 4 pedaços que foram distribuídos sobre a 

superfície do meio mínimo sólido, em placa de Petri. Também o 

micélio submerso foi retirado, esgotado o excesso de umidade 

em papel de filtro esterilizado e colocado em fragmentos so

bre a superfície de meio mínimo sólido. Setores de crescimen 

to heterocariótico puderam ser visualmente detectados depois 

5 - 6 dias de incubação. 

3.9.2. Obtenção de diplÕides 

Diplóides heterozigotos foram obtidos pelo me

todo usado por ROPER (1952) 
3 

que consiste na semeadura em meio 

mínimo, de grandes quantidades de conÍdios, previamente sus

pensos em solução de Tween, a partir de um heterocário. Sen

do os conídios haplÓides incapazes de crescer em meio mínimo, 

apenas heterozigotos diplÓides prototróficos podem crescer, 

sendo facilmente selecionados e isolados. 

3.9.3. Haploidização e permuta mitõtica 

Durante o crescimento vegetativo, a segregaçao 



. 35. 

de marcas para as quais um diplÓide é heterozigoto. não e so

mente uma consequência de crossing-over mitótico. É também o 

resultado de um processo de haploidização no qual, todo o era 

mossomo e não uma parte deste segrega ao acaso. 

A haploidização resulta de uma série de não 

disjunções. Este mecanismo envolvendo uma não disjunção e 

consequente haploidização. foi bem estudado por KÃFER (1960). 

No presente trabalho, foram utilizados três métodos de ha

ploidização. Haploidização espontânea foi obtida inoculando

-se diplÓides em placas com meio completo, Os setores emiti

dos foram purificados e analisados para requisitos nutricio

nais. Os outros dois métodos para haploidização: indução por 

luz ultra-violeta e seleção por pFA são descritos nos itens 

3.9.3.1. e 3.9.3.2., respectivamente. 

A purificação dos setores haplÓides sempre foi 

feita por estrias em meio completo sólido. 

3.9.3.1. Haploidização com luz ultra-violeta 

A luz ultra-violeta, um agente que induz não 

disjunção (KAFER
3 

1968), foi usada para obtenção de haplÓides. 

Neste caso a metodologia e a mesma descrita no item 3,4. Os di 

plÓides heterozigotos isolados foram incubados em meio compl� 

to e os conidios coletados dessas colônias foram expostos a 

luz ultra-violeta por 4 minutos. A suspensão irradiada foi 
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diluída adequadamente e semeada em placas com meio completo(F! 

gura 5). Após 5 - 6 dias de incubação. segregantes haplÓides 

e recombinantes mitóticos foram isolados. Ambos os eventos 

foram obtidos tanto a partir de setores provenientes de colô

nias diplÓides como de colônias com crescimento lento em meio 

completo. 

3.9.3.2. A ticnica da p-fluorfenilalanina (pFA) 

MORPURGO (1961) e LHOAS (1961) descreveram um 

método para evidenciar o aparecimento de haplÓides em linha 

gens diplÓides de A. nidulan� e A. nige�, respectivamente. O 

método está baseado no fato de que a p-fluorfenilalanina (abr� 

viadamente p-FA) inibe o crescimento de linhagens diplÓides, 

mas permite o desenvolvimento normal de setores haplÓides. No 

presente trabalho a pFA, que é um análogo da fenilalanina,foi 

adicionada ao meio completo obtendo-se uma concentração final 

de 50 µg/ml. Cada placa foi dividida em quadrantes e em cada 

um desses quadrantes foi inoculado o diplÓide desejado, Várias 

placas foram feitas para cada diplÓide. A purificação dos s� 

tores haplÕides em meio completo foi feita após 7 a 10 dias 

de incubação. A seguir montou-se em meio completo.placas me� 

tras com os setores purificados. Após 4 dias de incubação. 

essas placas mestras foram replicadas para as placas de análi 

se com auxilio de um replicador multifio. As leituras das pl� 

cas de análise foram feitas com 24 e 48 horas de incubação. 
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anotando-se as colônias que cresceram e as que não cresceram. 

3.10. Caracterização de haplÕides e diplÕides através 

do numero de nucl eos presentes nos conidi os 

Para a coloração dos conÍdios (ROBINOW e CATEN,

1969, modificado por PAES DE BARROS, 1977) utilizou-se sempre 

colônias com 4 - 5 dias de incubação. Com o auxílio de uma 

alça de níquel-cromo os conídios foram coletados e espalhados 

sobre lamínula em uma gota de albumina a 5%. Essa suspensão 

foi homogeneizada com o auxílio de uma outra lamínula e deixa 

da para secar à temperatura ambiente. Esse processo permite 

a aderência dos conÍdios na superfície da lamínula. A fixa

ção do material foi feita com fixador Helly mais 6% (v/v) de 

formal neutro. Após o contacto dos conÍdios com o fixador 

por 15 minutos as lamínulas foram lavadas com álcool 70% e hi 

drolisadas com HCl lN a 63 ° c por 20 minutos. Em seguida as 

lamínulas foram lavadas por submersão em agua destilada por 5 

minutos e secadas levemente com papel de filtro. ficando pro� 

tas para receberem o corante. Imediatamente antes do uso di-

luiu-se 18 gotas de Giemsa em 10 ml de tampão fosfato pH 6,9. 

Essa solução permaneceu em contacto com o material durante 45 

a 60 minutos. dependendo da linhagem em estudo. Após esse tem 

po as larnínulas passaram por uma rápida lavagem em tampão fos 

fato, sendo em seguida colocadas em lâminas para observações 

microscópicas. 
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Após a preparaçao. contou-se o numero de coní

dios uni. bi, tri e tetranucleados das linhagens. 

O número de núcleos nos conÍdios foi usado co

mo um critério para discernimento entre haplÓides e diplÓides. 

3.11. Anâlise estat,stica 

Um outro critério utilizado no reconhecimento 

de linhagens haplÓides e diplÓides, foi a medida do diâmetro 

de seus conídio s (PONTECORVO e aoZ., 19 53). Três linhagens di 

plÓides foram utilizadas e em cada uma mediu-se o diâmetro de 

28 con{dios. Após serem haploidizadas, os conÍdios das linh� 

gens haplÓides também foram medidos e os valores obtidos com

parados com as linhagens diplÓides que lhes deram origem. To

dos os resultados foram submetidos à análise de variância se

gundo uma classificação hierárquica (SNEDECOR e COCHRAN, 1972). 

Em seguida, as linhagens haplÓides foram comparadas com as 

respectivas diplÓides através de um teste "t"(PIMENTEL GOMES, 

1973). 
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4. RESULTADOS

4.1. Descrição sumãria da linhagem em meio completo 

A Figura 1 apresenta uma colônia da linhagem 

selvagem de A�pe�giliu� sp crescida em meio completo, Após 4 

dias de incubação, uma série de colônias semelhantes à apre

sentada na Figura l foram tomadas como base para a descrição 

sumária da linhagem utilizada n este trabalho. 

Esta linhagem produz intensa esporulação que fi

ca parcialmente encoberta por micélio aereo. Os conídios no

vos são brancos o que pode ser notado na periferia das colô

nias, enquanto que os conidios da região mais central sao ama 

ralados. Entretanto, devido a ocorrência de intenso micélio 

aereo, as colônias tornam um aspecto semelhante a algodão de 

coloração amarelo pálido. 

Usualmente há produção de setores pouco níti

dos que se assemelham muito à colônia original. Como exemplo, 

pode-se citar a ocorrência de setores com menor ou maior inten 
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sidode de micilio �rao. Devido as alteraç6es na quantidade de� 

se micilio nota-se maior ou menor mascaramento da coloração 

dos conÍdios. Não foi detectada produção de cleistoticio. 

Figura 1· - Linhagem de A6pe4gillu6 sp 321 em meio 

completo. Todos os resultados deste tra 

balho foram obtidos com esta linhagem. 

Ao microscópio, as hifas, estruturas conidiais 

e conidios sao translúcidos. A ramificação das hifas ora e 

esparsa, ora frequente. As estruturas conidiais apresentam-se 

com pedúnculo, vesícula e esterígmas primários. sendo bastan 

te rara a detecção de esterígmas secundários. Os conidi6fo

ros originam-se de célula podal e apresentam-se septados ou 

não. As vesículas e os conÍdios são globosos, sanda de cerca 
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de 5 µ o diâmetro dos conídios,,enquanto as vesículas apresen

tam-se com cerca de 12,5 µ de largura por 11 µ de comprimen

to. As células hifais são curtas (15 µ) enquanto os conidió

foros são bastante longos ( 300 a SOO µ}, sendo a largura de 

ambos cerca de 6 µ. Os esterígmas apresentam de 8 a 10 µ de 

comprimento por 4 a 5 µ de largura. 

Esta linhagem pertence ao genero A.&pe.JtgillU.6 • 

porém se dintingue das espécias que já tiveram o ciclo paras-

sexual descrito. 

4.2. Sobrevivência ã luz ultra-violeta 

Os conídios da linhage� haplÓide selvagem fo

ram tratados com luz ultra-violeta nos tempos de um, dois, três, 

quatro e cinco minutos em suspensão salina. Assim foi possí

vel estimar a porcentagem relativa de sobrevivência (Tabela ll, 

bem como traçar uma curva de sobrevivência como mostra a Fig.!! 

ra 2. 

Tabela l - Média do n�mero de conídios sobreviventes e porcen 
tagem relativa da média de conídios sobreviventes 
à luz ultra-violeta. 

Tempo de exposição 
à UV em minutos 

o 
l 
2 
3 
4 
5 

Média dos con!
dios viáveis/ml* 

1 ,, 54 X 10 6 

1, 32 X 10 6 

7,37 X 10 5 

2,67 X 10 5 

7,50 X lQ lt

l, 10 X 10 1t

*Resultado de três repetições.

% relativa dos 
con!dios viáveis 

100,00 
85,71 
47,86 
17,34 

4,87 
0,71 
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luz ultra-violeta. 
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4.3. Obtenção dos mutantes 

Pela curva de sobrevivência estimou-se a dose 

capaz de inviabilizar 95% dos conÍdios irradiados. Essa do

se. que correspondeu a 4 minutos de exposição à luz ultra-via 

lata. foi escolhida para indução de mutações. 

A luz ultra-violeta induziu mutações auxotró

ficas e morfológicas com um rendimento de 0,69% e 31% res

pectivamente. Os mutantes auxotróficos isolados estão rela

cionados na Tabela 2. onde também são apresentados os símbo

los desses mutantes em ordem numérica de caracterização. 

Tabela 2 - Mutantes auxotróficos obtidos por 
irradiação de conÍdios da linha
gem selvagem com luz ultra ;.. violeta. 

Requisito nutricional 
envolvido 

metionina 
metionina 
meti o nina 
metionina 
metionina 
lisina 
lisina 
leucina 
leucina 
serina 
biatina 
biatina 
biatina 
biatina 
tiamina 
adenina 

Símbolo dos mutantes 
em ordem numérica de 

caracterização 

met 2 
met 3 
met 4 
met 5 
met 6 
lis 1 
lis 2 
leu 1 
leu 2 
ser 1 
bio l 
bio 3 
bio 4 
bio 5 
tia l 
ade 1 
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O passo seguinte foi o isolamento de mutantes 

duplos auxotróficos. Esses mutantes foram isolados tratando

-se alguns mutantes simples com luz ultra-violeta. A Tabela 3 

apresenta os mutantes duplos obtidos. 

Tabela 3 - Duplos mutantes obtidos após irra

diação de alguns mutantes simples 

com luz ultra-violeta. 

Mutante simples 
utilizado 

rnet 2

rnet 3

met 4 

met 4 

lis 1

leu 2 

a: pro = prolina 

b: pir = piridoxina 

e: arg = arginina 

4.4. Ensaio de reversao 

Segunda marca 
obtida 

pro 1
ª

lis 3

ade 2

pir l
b 

arg 1
º

bio 6

Todos os mutantes auxotróficos foram ensaiados 

para verificação da estabilidade das marcas nutricionais. O 

teste de reversão foi feito semeando-se uma grande quantida-

de de conidios (10 6 
- 10 7 /ml) em meio mínimo. Através do nú

mero de colônias que cresciam nesse meio, estimou-se a fre-
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qüência de reversão do marcador auxotrófico. 

Nas Tabelas 4 e 5 estão apresentados os resul

tados do ensaio de reversão da primeira e segunda marca nutri 

cional, 

Tabela 4 - Freqüência de reversão espontânea para 

as mutações auxotróficas simples em 

10 6 conÍdios/ml. 

Mutantes Número de re-
vertentes 

met 2 o 

met 3 o 

met 4 o 

met 5 o 

met 6 o 

lis 1 o 

lis 2 o 

leu 1 produção da setores 

leu 2 o 

bio l crescimento residual 

bio 3 28 (colônias pequenas) 

bio 4 41 (colônias pequenas) 

bio 5 200 

tia l crescimento residual 

ade l o 

ser 1 crescimento residual 



Tabela 5 - Frequência de reversão espontânea 

para a segunda mutação auxotrÓfi

ca em 10 7 con{dios/ml. 

Mutantes 
Número de re-

vertentes 

pro 1
ª 

o 

lis 3 o 

ade 2
ª 

o 

pir 1 20 

arg 1
ª 

o 

bio 6 l 

a = Apresentaram sinais de crescimento 

residual. 

4.5. Ensaios de alelismo e nomenclatura dos mutantes 

Foram feitos ensaios de alelismo para 

.46. 

muta-

ç5es envolvendo mationina, lisina. leucina, adenina e bioti 

na. Tal ensaio se fez necessário por ter sido isolado mais 

de 1 mutante envolvendo os nutrientes citados acima. Ver re

sultados na Tabela 6 - a, b, e, d, e. 
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Tabela 6 - Ensaios de alelismo para os mutantes porta

dores da mesma deficiência nutricional. 

a) Metionina

met 2 rilet 3 met 4 met 5 met 6

met 2 -+++ ----+ -+++ --++ 

met 3 ---+ ++++ ---+ ++++ 

met 4 ++++ ---+ 

met 5 --++ ++++ 

met 6

---- = ausência de crescimento. 

---+ = resíduos no fundo do tubo de ensaio. 

--++ = membrana incompleta com pouca viscosidade. 

-+++ = membrana viscosa. 

++++ = película com con!dio, 

b) Lisina

11s 1 

lis 2 

lis 3 

li s 1 

---+ 

lis 2 

---+ 

lis 3 

---+ 

---+ 

---+ 

= ausência de crescimento. 

---+ • resíduos no fundo do tubo. 

c) Leucina

leu 1 

leu 2 

leu 1 leu 2 

= ausência de crescimento. 



Tabela 6 - Continuação. 

d) Adenina

e) 

ade 1 ade 2 

ade 1 ---+ -+++ 

ade 2 ---+ 

---+ = resíduos no fundo do tubo. 

-+++ = membrana viscosa. 

Biatina 

bio 3 bio 4 bio 5 bio 6

bio 3 +-+- " ++++ ++++ ++++ 

bio 4 +-+- +-+- +-+-

bio 5 +-+- +-+-

bio 6

--

= ausência de crescimento. 

+-+- = película fina e branca. 

++++ = película bem formada com coní di o. 

, 4 8. 
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Tabela 6 - Continuação. 

a) Metionia

met 2 = met 4 = met 6 

\� 
As setas indicam complementação. 

b) Lis ina e) Leucina

lis l = lis 2 = lis 3 leu l = la u 2 

d) Adenina

ade l �e----�> ade 2 

A seta indica complementação. 

e) Biatina

bio 4 = bio 5 = bio 6 

�I� 
bio 3 

As setas indicam complementação. 

Pelos resultados dos testes de alelismo foi pos

sível dar uma nomenclatura mais apropriada e definitiva aos 

mutantes que foram usados nas análises posteriores. Essa no

menclatura foi feita seguindo-se as recomendações padronizadas por 

DEMEREC e aoZ. (1966) em bactérias e adaptadas para fungos por 

CLUTTERBUCK (1968). Na Tabela 7 estão apresentadas as nomem-

claturas definitivas dos mutantes. 
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Tabela 7 - Nomenclatura de tpdos os mutantes

obtidos neste trabalho com b-ase

nos ensaios de alelismo�

Mutantes Nomenlatura 
definitiva 

met 2 me.t Al 

met 4 me.t A'L 

met 6 met A3 

met 3 met B1 

met 5 me.t 82 

lis 1 .li.A Af 

lis 2 .t.i.1, A'L

lis 3 .t.i.4 A3 

leu 1 .t.e.u A1

leu 2 le.u. A'L

ade 1 a.de A1 

ade 2 ade 81

bio 3 bi.o A1

bio 4 bi.o B1

bio 5 b.io 82 

bio 6 bi.o 83

pro 1 p.lc.O Af

pir 1 pi.Jc. A1

arg 1 aJc.g A1

tia 1 ti.a A1
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4.6. Anãlise genética 

4.6.l. Obtenção de heterocãrios 

No ciclo parassexual os estudos genéticos são 

feitos baseados nas análises mitÓticas. segundo o método de 

ROPER (1952). De posse dos mutantes duplos o próximo passo 

foi a obtenção do heterocário. Os heterocários foram isola

dos cruzando-se os duplos mutantes em todas as combinações po� 

síveis. A Tabela 8 apresenta os resultados desses cruzamen-

tos. 

As melhores películas formadas entre os cruza-

mentas dos duplos mutantes, foram transplantadas para meio 

mínimo. Na Tabela 9 observa-se o desenvolvimento dessas pe

lículas e na Figura 3 pode-se observar um heterocário típico. 

Os conidios coletados dos heterocários e se

meados em meio completo deram origem a colônias com tonalida

des claras e escuras (Figura 4). Uma amostra (26 colônias) de 

cada tonalidade foi ensaiada quanto aos seus requisitos nutri 

cionais (Tabela 10). 
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Tabela 9 - Desenvolvimento de algumas películas trans-

plantadas para placas com meio mínimo,

Cruzamento Desenvol-
vimento 

me.t A1 pilo A 1 /me..t 87 ,f_)._,6 A3 

me.t B1 l.U, A3/me..t A2 a.de B1 

me.t A7 pJr.o A1 /me.t A2 a.de 87 

met A1 plt.o A1/leu. A2 b.lo 83 

me.t 87 ll-6 A3/le.u A'l. blo 83 

me..t A'l. pDt A 1 ! le.u A'l. blo 83 + 

me..t A'l. a.de B1 I le.u A2 blo 83 + 

me..t 81 t.U, A3/me.t A2 p.lJr. A1 + 

- = ausência de desenvolvimento do neterocário.

+ = desenvolvimento do heterocário,

Figura 3 - Heterocário típico em meio mínimo, resultante do 

cruzamento entre me.tB7 ll-6 A3/me.t A2 p.llL A1. 
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Tabela 10 - Análise de requisitos nutricionais das colônias 

claras e escuras obtidas dos conÍdios coletados 

dos heterocários. , 

Cruzamento Coloração Requisitos envolvidos 

claras leucina - biatina 
a 

me.t A2 a.de B1 Ileu. A2 b.lo B3 escuras metionina - adenina 

claras leucina - biatina 
a 

me.t A2 p.úr, A1 /R..eu. A2 b.lo B3 
escuras metionina - piridoxina 

me.t B1 .ll6 A3/me1:. A2 pllr, A7
claras metionina - Usina 
escuras metionina - piridoxina 

a •  Na maioria das colônias ensaiadas o marcador biatina não foi 
encontrado. 

Figura 4 - Isolados parentais claros e escuros obtidos dos 

heterocários. 
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4.6.2. Obtenção dos diplÕides 

Os diplÕides foram isolados dos três cruzamen

tos que produziram heterocários típicos. 

Nas Tabelas 11 e 12 são apresentadas as seqüê� 

cias seguidas para isolamento de diplÕides em meio seletivo. 

Tabela 11 - Isolamento de diplÓides a partir de con:ldios(l06/ml) 

coletados dos heterocários. 

Cruzamento 

mú A2 a.de 87 /teu. A'/. 

mú A'I. p.éJc. Al/le.u. A2 

mú 81 W A3/me,t A'/. p.iJt A1 

Crescimento em meio 

completo mínimo 

+++ --+ 

+++ --+ 

+++ --+ 

Coloração em meio 

completo m!nimo 

claras e esc. escuras 

claras e esc. escuras 

claras e esc. escuras 

+++ = aproximadamente 300 colônias por placa. 

--+ = máximo de 10 colônias por placa. 
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Tabele 12 - Isolem�nto de d1p1Óides a pa�tir das colônias ela 

ras e escuras (Tabela 11) isoladas dos heterocá

rios. 

Coloração em meio Crescimento em meio 
Cruzamento 

completo mínimo completo mínimo 

(escuras escuras} ª +++ +++ 
met A'l ade. B 1 I teu A'l claras +++ 

(escuras escuras)
b +++ --+ 

(escuras escuras) ª +++ +++ 
met A'l piJt. A 1 / leu A'l claras +++ 

(escuras escuras) b +++ --+ 

(escuras escuras}
ª +++ +++ 

met 81 .liA A3/met A2 pile. Al claras +++ 
(escuras escuras)

b +++ --+ 

a •  Isoladas das colônias escuras que cresceram em meio mínimo na Ta 

bela 11. 

b • Isoladas das colônias escuras que cresceram em meio completo na 

Tabela 11. 

+++ =Aproximadamente 300 colônias por placa. 

--+ =Máximo de 10 colônias por placa. 

4.6.3. Haploidização e permuta mitõtica 

4.6.3.1. Haploidização induzida por luz 

ultra-violeta 

Na Tabela 13 estão apresentados os segregantes ha

plÕides isolados de diplÓides tratados com luz ultra-violeta. 
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Tabela 13 - Haploidização induzida com luz ultra-violeta. 

DiplÓides Segregantes Freqüência 

me.t 81 me.t A'l p.ür. A1 W A3 2 

me.t 87 me.t A'l. plJr. A1 2 

me.t A2 W A3 1 

me.t B1 W A3//mú A'l pih, A1 mú A'l p,éJr, AJ 1 a 

mú 81 me.t A'l 1 

me.t A?. 2 

ll6 A3 2 

pí.Jr, A1 2 

me.tlonbia. l 

me.t A'l p,éJr, A 1 leu. A?. 4 

pá A1 .teu A?. 2 

me.t A'l. pJ.Jc, A1 li teu A2 pí.Jr, A1 1 b 

me.t A?. .teu A2 1 

me.t A?. a.de.vú.na.* 1 

Se·lvagem l 

me.t A2 a.de 87 // leu. A2 leu A'l 3 c 

a = De 39 setores analisados 5 eram haplÓides e de 10 colônias de cres
cimento lento em meio completo 9 eram haplÓides. 

b • De 24 setores analisados 5 eram haplÓides e de 10 colônias de cres
cimento lento em meio completo 5 eram haplÕides. 

e •  Isoladas de colônias de crescimento lento em meio completo. 

* =Provavelmente corresponde a uma nova mutação induzida com luz ultra
-violeta. 
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4.6.3.2. Hap1oidização selecionada com pFA 

Na Tabela 14 se encontra o resultado da análi

se de setores haplÓides puriTicados. selecionados com pFA. 

Tabela 14 - Haploidização selecionada com pFA. 

Diplóides 

me.t 87 W A3//me.t A'l. p,éJc. A1 

met A'l. p-úc. A1// teu. A'l. 

met A'l. ade B1 li teu A'l. 

a = 65 

b = 81 

e = 42 

Segregantes 

me.t 87 met A'l. 

U.l:t A3 p-úc. A1 

IUA A3 

p,úL A1 

me.t B1 

me..tlovúna W A3 p-úc. A1 

me.t.i.ovúna. p-úc. A1 

me..tlonbut W A3 

me..tlon-ln.a. 

me.t A'l. p.úr. A 1 teu. A'l. 

me-tA'l. phr.. A1 

pht A 1 teu. A'l. 

pht A1 

teu A'l. 

me.-t A?. a.de 87 teu A2 

me-t A?. a.de. 81 

me.t A'l. 

.teu A'l. 

Selvagem 

setores analisados. 

setores analisados• 

setores analisados. 

Freqüência 

1 

1 

4 

25 

2 a 

5 

12 

6 

5 

6 

9 

2 

20 

1 

10 

20 

b 

1 e

2 

1 
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4.6.3.3. Haploidização espontânea 

Os setores espontâneos obtidos estão apresent� 

dos na Tabela 15. 

Tabela 15 - Haploidização espontânea. 

OiplÓides Segregantes Número de se-
gregantes 

me..t A2 pi..lt A1 li..1. A3 1 
me.t 81 W A3// met A'/. p.iJt. A1 ll.6 A3 pi...lf. A1

me.t 81

ll1t A3 1 

met A2 p.út. A1 // leu A'I. me..t A'l. pi.lf. A 1 le.u. A'I. 1 

A haploidização com luz ultra-violeta. pFA e 

espontânea pode ser observada nas Figuras 5, 6 e 7. As três 

Figuras se referem ao dip1Óide me..t B1 lL6 A3// me..t A'/. pi..lf. A1. 

A Figura 5 apresenta colônias provenientes de coní 

dias tratados com luz ultra-violeta. Observa-se nessa Figura colô 

nias emitindo setores e colônias pequenas que crescem lentamente 

em meio completo. Linhagens haplÓides e recombinantes mitóticos 

foram isolados tanto a partir dos setores como das colônias de eras 

cimento lento em meio completo. 

A Figura 6 apresenta colônias crescidas em meio com 

pleto contendo pFA. Os setores isolados foram purificados e a aná

lise genética dessas setores constatou a existência de segregantes ha 

plÓides. 

A Figura 7 apresenta a produção de setores ha

plÓides espontâneos. 
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Figura 5 - Haploidização e permuta mitótica induzidos com luz 

ultra-violeta. 
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Figura 6 - H�ploidização pela técnica da pFA a uma concentra

ção de 50 µg/ml após 10 dias de incubação. 
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Figura 7 - Haploidização espontânea. O setor à esquerda e um 

segregante met B1, o setor �uperior à direit� e um 

segregante LU, A3 e o inferior é met A'l pbt A1 W A3. 
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4.6.4. Permuta mitõtica 

O processo de formação de recombinantes no ci

clo parassexual é análogo ao já descrito em 1936 por STERN em 

V�o�ophila melanoga�ze�. Por indução com luz ultra-violeta iso 

!aram-se d1plÕ1des auxotróficos os quais são produtos da 

combinação mitótica no estágio de quatro fios resultando 

cleos filhos homozigotos para marcadores envolvidos nos 

zamsntos. 

re-

nu-

cru-

De 71 colônias analisadas. 10 diplÓides foram 

selecionados contendo marcadores auxotróficos (Tabela 16). 

Tabela 16 - Ocorrência de permuta mitótica por exposiç�o de 

diplÓides i luz ultra-violeta. 

01plÓ1des 

met 81 U6 A3// mú A2 pút A1 

met A'l. pút. A1// leu. A2 

mú A'l ade. B1 // leu A2 

Marcadores obtidos 

pi.Jt Af 
U6 A3 
mú 81 
me..tlortÁ.ntl 

·inú A'
l

me.t A2

Freqüência 

4 
2 
1 a 

l b

1 

a =  Detectou-se permuta mitótica em 6 setores dos 39 anali
sados e em 2 colônias de crescimento lento em meio com
pleto das 11 analisadas. 

b = Não foi detectada permuta mitótica em nenhum dos 24 se
tores analisados. Detectou-se permuta mitótica em uma 
das 9 colônias de crescimento lento em meio completo. 
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Os setores diplÓides resultantes de permuta mi 

tática. foram tratados com pFA e produziram novos setores. Os 

novos setores purificados e analisados forneceram os dados da 

Tabela 17. 

4.7. Medidas dos diâmetros dos conidios e número de núcleos 

em linhagens hap1Õides e diplÕides 

Várias evidências comprovam a natureza diplói

de de uma linhagem de A�pe�glllu� nldulan�� PONTECORVO e coZ. 

(1953). Como critério prático usado em laboratório,foram me

didos e comparados os diâmetros dos con!dios das linhagens h� 

plÓides e diplÓides de A�pe�gillu� sp 321. Nesta 

as medidas obtidas estão apresentadas na Tabela 18. 

linhagem 
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Tabela 18 - Médias (28 repetições) dos diâmetros de conídios 

de linhagens diplóides e seus respectivos segre

gantes e recombinantes haplÓides. 

Linhagens diplóides 

me.t B1 .ll6 A3//me:t. A2 p-út:. A1

me.t A2 a.de B1//le.u. A2 

me.t A2 p-út:. A1//le.u. A2 

DiplÓide 

4.7225 

4. 5857

4 ,3350 

Diâmetro 

Segregantes e recombi
nantes haplóides 

. 4, 5211 

4,2529 

4,2211 

Os diâmetros dos conídios diplÓides e haplói

des foram submetidos a uma análise da variância (Tabela 19), 

sendo em seguida comparadas as médias dessas medidas através 

do teste t (Tabela 20). 

Tabela 19 - Análise da variância dos diâmetros dos conÍdios. 

F.V.

Entre tratamentos 

Dentro de tratamentos 

Totais • •  

G.L.

6 

189 

195 

S.Q. 

5,6516 

74,9648 

80,6364 

Q.M.

0,9419 

0,3967 

*Significativo ao nível de 95% de probabilidade. 

F 

2,37* 
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Tabela 20 - Comparação entre as médias dos diplÓides e res

pectivos haplóides atrav�s do teste t. 

DiplÓides 

4.7225 

4, 5857 

4,3350 

HaplÓides 

4,5211 

4,2211 

Teste t 

1,98** 

o.sa"ª

--------------------------------- .• � 

ns - Não significativo. 

**Significativo ao nível de 99%. 

Quando a linhagem original selvagem foi anali

sada para verificação do número de núcleos em seus conídios, r!. 

velou: 45,6% de con{dios uninucleados, 49,3% de binucleados, 

4,7% de trinucleados, e 0,4% de tetranucleados. As linh•&ens 

diplÓides também foram analisadas e revelaram mais de 90% de 

uninucleados. Esses diplóides foram haploidizados e quando 

analisados apresentaram aumento na porcentagem de conídios b! 

nucleados. A comparação do número de núcleos entre linhagens 

haplÓides e diplÓides se encontra na Tabela 21. 

Na Figura 8 estão apresentados os con!dios bi

nucleados de uma linhagem haplÕide e na Figura 9 os con!dios 

uninucleados de uma linhagem diplÓide. 
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Tabeia 21 - Porcentagem de conÍdios de A�pe�gitlu� sp 321 com 

diferentes números de núcleos. 

Porcentagem de conídios 

Linhagens 
Uninu- Btnt:t ... Trinu- N9 de co-
oleados oleados oleados nÍdios 

�) DiplÕides 

met 81 w A3//met A2 p.út A7 97,9 2,l 0,0 4.068 

B) 

met A2 ade 81//leu A2 98,9 l,l o,o 769 

C) 
met A2 p.út. A1//leu A2 98,9 1,1 0,0 892 

HaplÓides 

segregantes e recombinantes 

- oriundos do diplÓide A 45,3 53,0 l,7 5.727 

- oriundos do diplÕide B 48,2 50,6 l,2 3.012 

- oriundos do diplÓide C 40,0 58,5 1,5 2.812 
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Figura 8 - Linhagem haplóide típica de A.6pe1Lg.lllu.6 sp 321 apr!: 
sentando conídios binuclsados. 

,, 

Figura 9 - Linhagem diplóide típica de A.6pell.g.lllu.ti sp 321 apr!: 
sentando conídios uninucleados. 
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5. DISCUSSÃO

5.1. Sobrevivência ã luz ultra-violeta 

Através da curva de sobrevivência com luz ul

tra-violeta (Figura 2), nota-se a correlação dose-efeito que 

pode ser interpretada segundo a teoria do alvo (LEA,1956). De 

acordo com esta teoria, um simples evento microfísica (toque) 

pode causar um efeito biológico quando atinge estruturas sen

sitivas da célula (alvo). Existem muitos fatores que influem 

na curva de sobrevivência de conídios irradiados. Quando a 

linhagem irradiada é haplÓide. obtem-se uma curva do tipo ex

ponencial (um Único toque para causar um evento). Na linhagem 

de A�pehgillu� sp 321 notou-se uma curva de sobrevivência do 

tipo sigmoidal (múltiplos toques). Esse tipo de curva e esp� 

rado para organismos que apresentam material genético em du

plicata, como acontece com diplÓides. poliplÓides ou multinu

cleados. Quando macroconÍdios de Neuno�pona �ftd44d (ATWOOD e 

NORMAN, 1949) foram tratados com luz ultra-violeta apresenta-
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rarn urna curva de sobrevivência semelhante à obtida com A�pen

gillué sp 321 neste trabalho. Os macroconídios de Neu�oépana 

e�a��a são rnultinucleados, apresentando média de 2,67 núcleos 

por conídio. Este fato levou à hipótese de que a linhagem de 

Aépengillu� também poderia ser rnultinucleada. Análise poste

rior dos conÍdios desta linhagem confirmou tal hipótese,obseE 

vando-se 1,56 núcleos por conídio nos haplÓides provenientes 

do diplÓide A (Tabela 21). 

Outra explicação para o tipo de curva encontra 

do, relaciona-se à pequena quantidade de energia da luz ul-

tra-violeta quando comparada com radiações ionizantes (KAPLAN, 

1957� cita.do por ESSER e KUENEN, 1967). 

A dose capaz de inviabilizar 95% dos conÍdios 

irradiados correspondeu a quatro minutos de exposição luz 

ultra-violeta. Esta dose foi escolhida com base nos dados ex 

perimentais obtidos com A. nidulan� (PONTECORVO e aoi., 1953). 

Para A. nidulan� e A. ólavu�. a dose que resulta em 5% de co

nÍdios sobreviventes, quando tratados com a mesma fonte de 

ultra-violeta, corresponde a 2 - 3 minutos (PIZZIRANI
., 

1977) e 

3 - 3,5 minutos (MESSIAS, 1977), respectivamente. Além do fa

to relacionado com o número de núcleos nos conídios,essas di

ferenças também podem ser devidas à maior ou menor pigmentação 

dos conÍdios. 



.72. 

5.2. Mutantes e sua estabilidade 

Baseando-se na curva de sobrevivência, uma se

rie de mutantes auxotróficos e morfológicos foram isolados após 

4 minutos de irradiação ultra-violeta, no entanto. os mutan

tes morfológicos não foram selecionados como marcadores para 

constituição de heterocários e posterior análise genética. A 

exclusão desses mutantes foi devido a motivos tais como: co

res não muito contrastantes com a da linhagem selvagem; col6-

nias com coloração diferente da linhagem original. porém com 

excesso de micélio aéreo o que dificultava a coleta de coní-

dias, ou ainda instabilidade desses caracteres 

quando sucessivamente repicados. 

morfológicos 

Para trabalhos futuros muitos outros marcado

res genéticos estão disponíveis; alguns segregantes possuem 

quatro mutações auxotrÓficas acompanhadas de caracteres mor

fológicos que se estabilizaram durante o manuseio das linha 

gens. Poder-se-ia ainda aumentar o número de marcadores isa-

lando-se mutantes resistentes a agentes inibidores o que ain-

da não foi feito. Através do cruzamento de alguns segregan-

tes e isolamento de mutantes para resistência a agentes inib! 

dores disporíamos de um bom estoque de mutantes para estudos 

genéticos nessa espécie de Ahpe4gitluh. 

Em relação aos mutantes auxotróficos obtid.osfTa 

belas 2 e 3), ocorreram deficiências para aminoácidos (metia-

nina. lisina. leucina, serina, prolina e arginina), vitami-
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nas (biatina, tiamina e piridoxina), e purina (adenina}. 

O numero de mutantes obtidos foi de cerca de 

1 para 150 colônias analisadas. O elevado rendimento obtido 

no caso pode ser devido à seleção prévia feita com as colô

nias irradiadas e que seriam ensaiadas para verificação de mu 

tações auxotróficas. Nessa seleção prévia escolheram-se as 

colônias que germinaram mais tardiamente em meio completo após 

serem irradiadas. Em A. nidulan�, (PONTECORVO e aoi., 1953) 

obtém-se um mutante auxotrófico para cada 200 colônias anali

sadas. 

Devido à grande quantidade de mutantes obtidos 

com deficiências para metionina (26,3%) e biatina (21,0%) es

ses resultados foram comparados com a porcentagem de outros 

mutantes auxotróficos em diferentes espécies de fungos. Con

sultando a literatura, (FINCHAM e DAY, 1971) constatou-se que 

o rendimento de um determinado mutante varia de espécie para

espécie, e que em cada caso existe um requisito nutricional isa 

lado mais frequentemente. Em Neu�o-0po�a ��a-0-0a, em 144 muta� 

tes obtidos, 16,6% eram deficientes para metionina e 14,6% p� 

ra adenina; em Ophi-0toma multiannulatum em 200 mutantes, 21% 

eram deficientes para arginina e 17% para tiossulfato ou ou

tros compostos de enxofre reduzidoi em Ventu4ia inaequali-0 em 

100 mutantes, 19% eram deficientes para uridina ou citrulina 

e 18% para arginina; em U-0tilago maydi-0, em 98 mutantes.17.3% 

eram deficientes para adenina e 15,3% para nicotinamida; em 

A-0pe�giflu-0 nidulan� 1 em 98 mutantes, 17,3% eram deficientes 
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para amônia ou outros compostos de nitrogênio reduzido, e 10,2% 

para adenina; em Pen.lc.,l.l.f..iu.m c.hJty.tioge.nu.m, em 398 mutantes. 13.6% 

eram deficientes para lisina e 13,0% para arginina. 

Os mutantes auxotrÔficos foram submetidos a um 

teste de reversão afim de se verificar a estabilidade de suas 

marcas nutricionais. Esses testes de reversão estão apresen

tados nas Tabelas 4 e 5, onde pode-se notar que de um modo g� 

ral, os mutantes para aminoácidos e para adenina foram mais 

estáveis que os mutantes para vitaminas. Nas mutações envol

vendo requisitos para vitaminas foi comum observarem-se efei

tos de crescimento residual e assim sendo. esses mutantes fo

ram preteridos na triagem para obtenção dos duplos mutantes. 

Na aplicação desses ensaios de reversão deve 

ser considerado certas fontes de erros que têm sido antecipa

das por ROPER (1950) e GRIGG (1952). Em primeiro lugar deve-se 

conhecer o número inicial de núcleos em ensaio e ter certeza 

de que este número não aumenta através da germinação de coní

dios auxotróficos em meio seletivo. Tal germinação pode pro

duzir erro devido ao possível efeito da divisão nuclear na mu 

tação em condições metabólicas restritas. Em A. n.idu.lan.6 foi 

notado que esses erros não influem porque os conídios são uni 

nucleados e as linhagens testadas não germinam durante o en

saio. 

Na linhagem utilizada no presente trabalho, tais 

erros sao de relevante importância; primeiramente porque sen-
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do esta linhagem multinucleada, deve-se estimar a freqüência 

de reversao em número de nú�leos por mililitro e não em núme-

ro de conÍdios por mililitro. Para ilustrar tomaremos por b� 

se uma linhagem em ensaio de reversão com a mesma porcentagem 

de núcleos encontrada nos conídios da linhagem selvagem,ou s� 

ja: 45,6% de conÍdios uninucleados, 49,3% de binucleados,4,7% 

de trinucleados e 0,4% de tetranucleados. Se 10 6 conÍdios/ml 

são usados no ensaio, na verdade estaremos com um acréscimo 

de 6 x 10 5 núcleos em cada placa do ensaio. Esses núcleos 

que devem ser considerados como unidades de reversão, certa

mente influirão nos resultados, aumentando a frequência de re 

versao. 

Uma segunda fonte de erros sugerida consiste 

na possível perda de prototrÓficos quando eles são seleciona

dos a partir de uma grande massa de auxotróficos. Principal

mente quando conÍdios da linhagem em ensaio germinam em meio 

mínimo e por secreçao lançam ao meio de cultura nutrientes que 

satisfazem certas linhagens que crescem por sintrofismo. Nos 

ensaios de reversão apresentados nas Tabelas 4 e 5 do presen

te trabalho, deve ter ocorrido sintrofismo para os marcadores 

envolvendo requisitos nutricionais para vitaminas. Isto ex

plica a maior parte dos crescimentos observados nas placas com 

meio seletivo dos referidos ensaios. Quanto aos mutantes en-

volvendo deficiências para aminoácidos ficou notório que eles 

são ótimos como marcadores genéticos (nota-se neste caso ex-

ceçao para o aminoácido serina). Pelos dados apresentados na 
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Tabela 5 nota-se sinais de crescimento residual para prolina 1, 

adedina 2 e biatina 6, porém deve ser notado que nestes casos 

foram testados 10 7 conÍdios/ml e a Tabela 4 apresenta o nume

ro de revertentes em 10 6 conÍdios/ml. 

Em linhagens de Neu�04pO�a, GRIGG (1952) encon 

trou inibição de prototróficos por auxotróficos em meio míni

mo com sorbose como fonte de carbono. Neste meio a eficiên

cia de seleção de prototróficos depende da densidade de coní

dios auxotrÕficos viáveis ao redor dos prototróficos. Traba

lhos posteriores confirmaram os dados de GRIGG, porém somente 

em meio com sorbose, desde que, em meio com glicose como fon

te de carbono não há inibição de prototróficoi'-�elos auxotró

ficos. Uma fonte de erros adicional sugerida por GRIGG em 

Neu�04pO�a. diz respeito à inibição intraconidial envolvida no 

uso de conídios multinucleados. Desde que isto e correto pa

ra Neu�04pO�a. também deve ser considerado para A4pe�gill!Ui 

sp 321 o qual também possui conídios multinucleados. 

5.3. Ensaios de alelismo 

Os ensaios de alelismo apresentados na Tabe

la 6 a, b, e, d, e. foram necessários por terem sido isolados 

mais de um mutante auxotrófico envolvendo os nutrientes metia 

nina, lisina, leucina, adenina e biatina. Através desse en-

saio pretendeu-se decidir quantos loci estavam envolvidos pa-

ra cada fator de crescimento. O critério usado foi a comple-
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mentação através de heterocários. já que os heterocários sao 

análogos aos heterozigotos e podem ser usados em testes de com 

plementação inter ou intragênica (ROPER, 1971). 

Todos os ensaios de complementação da Tabele 6 

foram realizados somente em tubos de ensaio. Não foram feitas 

subculturas em placas com meio mínimo para testar a compleme� 

tação desde que somente os ensaios em tubos foram suficientes. 

Com base nos resultados do teste de alelismo 

foi possível separar o número de loci envolvidos em cada mar-

ca auxotrÓfica e dar uma nomenclatura apropriada para cada 

uma delas (CLUTTERBUCK, 1968). A nomenclatura de todos os mu 

tantes obtidos está mostrada na Tabela 7. 

Para metionina onde foram encontrados cinco mu 

tantes met • foi possível distinguir dois loci diferentes. Um 

locus foi chamado de locus A envolvendo met2, met3 e met4. O 

outro foi o locus B envolvendo met3 e met5. Para a lisina,os 

resultados indicaram a presença de um Único locus chamado de 

lis A do qual se tem tr�s isolados: li6 A1, li6 AZ e li6 A3.

Os mutantes para leucina também foram isolados 

para um Único locus ou seja leu A7 e leu A2. 

Para a adenina dois loci foram identificados: 

ade A1 e ade B1. Finalmente os resultados com biatina onde fo 

ram testados quatro isolados. dois loci foram identificados:o 

locus A ao qual pertence o bio3 e o locus B ao qual pertencem 
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bio4, bioS e bio6. 

Nas Tabelas 13, 14, 15, 16 e 17. quando se tra 

tava do diplÓide met B1 li� A3//met A2 pin A1, também foi ne

cessário lançar mão de ensaios de alelismo. Como se ve,no re 

ferido diplÕide estão envolvidos doir loci para o marcador 

metionina. Desde que entre os segregantes desse diplÓide não 

foi possível decidir morfologicamente se era o me.t A2 ou me.t B1 

que estava envolvido, toda vez que aparecia um segregante me

tionina. este foi submetido a ensaios de alelismo para compl� 

mentação com os mutantes auxotróficos simples met A2 e met B1

do estoque. Quando havia complementação de um segregante me

tionina com os 'loci met A2
1 

concluia-se que se tratava do 

segregante met B1, e vice-versa. Este ensaio aparentemente 

simples, torna-se exaustivo quando se trata de um grande numa 

ro de segregantes envolvendo o marcador metionina. como foi 

o caso deste trabalho. Convém ressaltar aqui que os resulta

dos dos ensaios de alelismo não se limitavam à leituras fei

tas nos tubos de ensaio, ou seja, formação ou não de película. 

As películas formadas, excesso de viscosidade ou resíduos en-

contrados no fundo dos tubos de ensaio, eram transplantados 

para placas com meio seletivo p ara verificar melhor a exis-

tência ou não de complementação. Portanto as conclusões fo-

ram tiradas através do desenvolvimento ou não dos heterocá-

rios. Em alguns casos, quando o segregante metionina em en-

saio apresentava coloração branca ou mais clara que a cor dos 

mutantes em estoque com os quais seriam cruzados, os heterocâ 
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rios típicos foram raspados, e seus conídios semeados em pla-

cas contendo meio completo. Nessas placas era possível veri-

ficar a separação dos componentes do heterocário. Neste caso 

as placas de meio completo ficavam semelhantes à da Figura 4. 

Evidentemente quando foi possível chegar até essa fase de ava 

liação, a decisão entre um e outro locus era segura.porém nem 

sempre isso foi possível. 

Nas Tabelas 13, 14, 16 e 17 aparece entre os 

segregantes haplÓides,o marcador metionina escrito por exten

so. Dentro desses casos se encontram segregantes não testa

dos e outros que não se complementaram nem com o locus A nem 

com o locua 8 do estoque. A não complementação com nenhum dos 

dois loci significa a presença desses dois loci entre os se

gregantes. No entanto, essa informação so foi confirmada em 

três casos na Tabela 13 e em um caso no Tabela 14. Nos demais 

casos onde houve complementação, os resultados experimentais 

não foram concordantes e optou-se por chamá-los simplesmente 

de metionina. Um resultado mais definitivo é obtido pelo te� 

te de heterozigotos diplÓides, onde já não ter-se-iam influên 

cias devido ao balanceamento dos heterocários. 

5.4. Obtenção de heterocãrios 

A heterocariose vem a ser a coexistência de nu 

cleos geneticamente diferentes em um citoplasma comum. De um 
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modo geral, os heterocários sao instáveis se crescendo em meio 

onde eles estão desequilibrados e se dissociam dando os com

ponentes pnrentais homocarióticos (ROPER., 1971). Em eslt.udos genéticos 

há necessidade de heterocários rnai s estáveis ou balanceados on 

de certas condições favorecem o crescimento dos heterocários 

mas não o das células homocarióticas. Essas condições são co� 

seguidas pelo uso de linhagens portadoras de diferentes defi

ciências nutricionais. Na Tabela 8 são apresentados os cruza 

mentas de todos os duplos mutantes (Tabela 3) entre si para 

seleção de heterocários balanceados mais estáveis. No ciclo 

parassexual a formação de heterocários é condição essencial 

para obtenção de diplóides (PONTECORVO, 1956; ROPER, 1966).

Além da escolha de pares de linhagens que se 

diferenciam em um ou mais requisitos nutricionais, é aconse

lhável que pelo menos um dos componentes heterocariÓticos te-

nha uma mutação para coloração. Os mutantes envolvidos nos 

cruzamentos apresentados na Tabela B, inicialmente não apre

sentavam diferenças morfológicas nítidas. Esperava-se que tal 

1 imitação iria di f i cu 1 t ar a i nt erpret ação dos resultados. Sur

preendentemente, no entanto, quando esses heterocários foram 

dissociados em meio completo notou-se que seus componentes se 

diferenciavam quanto à coloração das colônias 

será abordado mais adiante). 

(este assunto 

Um caso especial relatado por BERTOLI'I e CATEN 

(1975) diz respeito ao isolamento de linhagens diplÓides het� 

rozigotas em Humicola sp a partir de uma mistura de colônias 
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auxotrÓficas sem a detecção de um estágio heterocariótico. Em 

Penicillium ch�y-0ogenum (PONTECORVO e SERMONTI, 1954) e CeRh� 

lo-0po�ium ac�emoniu m (NUESCH, TREICHLER e LIERSCH, 1973) os 

heterocários crescem pobremente 1 e em seguida apresentam di

plÓides heterozigotos vigorosos. Já nas linhagens de Humicola 

parece ter ocorrido um caso extremo onde nao foi detectado he 

terocário, No entanto deve ser lembrado que BERTOLDI e CATEN 

(1975) levantaram a hipótese de que análise microscópica pod� 

ria revelar porçoes limitadas d e  hifas heterocariÓticas. as 

quais foram imediatamente encoberta por micélio diplÓide. 

Quanto à linhagem de A-0pe�gillu-0 sp em estudo # 

foi notado que nem sempre os heterocários formaram uma pelíc� 

la verdadeira (como ocorre na maioria dos heterocários de A.

nidulan-0) no tubo de ensaio. Isto foi observado principal-

mente quando se fez os ensaios de alelismo através da comple

mentação em heterocários. Em muitos casos era observado nos 

tubos de ensaio um aumento da viscosidade ou a formação de uma 

membrana muito fina e translúcida que após ser passada para 

placas contendo meio mínimo sólido desenvolvia 

tipices. 

heterocários 

Atualmente a fusão de protoplasto tem sido uma 

nova técnica de interesse para obtenção de heterocários. Oco� 

rência natural de fusão de protoplasto foram relatadas em Ge� 

�nlehum c andidum (FERENCZY, KEVEI e ZSOLT, 1974) e A. �n.6 

(FERENCZY, KEVEI e SZEGEDI, 1976). BINDING e WEBER(1974) des-

creveram a ocorrência desse fenômeno induzida pela agua do 
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mar ou ians de cálcio em pH alto. Posteriormente ANNt e PE

BERDY (1976) conseguiram formação de heterocários em altas 

frequências após a indução intraespecÍfica de fusão de proto

plasto em P. ch4y�ogenum, P. pa�ulum, P. 4oque6o4tii, A. nidu 

lan�, A. nige� e Cephalohpo4ium ae4emonium. Também foi canse 

guida fusão de protoplasto entre P. eh4yhogenum e P. notatum. 

Em ambos os casos (intra e interespecÍfica) a indução foi fe! 

ta por tratamento com polietileno glicol (PEG). Em Beauvehia 

tenella (PARIS, 1977).diversos métodos foram usados para se 

obter heterocários. Eles formaram-se apenas por fusão de pr� 

toplasto nutricionalmente dependentes com tratamento com p� 

lietileno glicol. Esta técnica tráz novas oportunidades de 

cruzamento entre linhagens de interesse industrial ou utiliza 

das no controle biológico; especialmente em casos onde existe 

uma barreira para formação de heterocários pelas técnicas con 

vencionais. 

Considerando-se todos os cruzamentos feitos, 

poderiam ter sido obtidos quinze heterocârios diferentes. No 

entanto somente em três cruzamentos, houve desenvolvimento de 

heterocários típicos (Tabela 9). Os heterocários formados en 

tre mutantes com deficiências nutricionais, possuem hifas com 

diferentes proporções dos dois tipos nucleares. O crescimento 

é mantido por seleção interhifas o que dá aspecto rugoso a c� 

lÔnia conforme se vê pela Figura 3. Apesar da baixa freqüên

cia de obtenção de heterocários estáveis tipices, não se po

de falar em incompatibilidade de heterocários, desde que este 
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fenômeno é normalmente descrito entre diferentes isolados. Ca 

be lembrar no entanto que foi detectada incompatibilidade em 

linhagens de A�pengillu� nidulan� provenientes do estoque ori 

ginal de GLASGOW como relatado por ROPER (1971). Maior núme

ro de heterocários poderiam ser obtidos modificando-se as co� 

dições em que foram feitos os cruzamentos. Uma possível elt� 

ração seria por exemplo aumentar a porcentagem de meio compl� 

to adicionada ao meio mínimo em que se montam os cruzamentos. 

Corno apresentado no item 3.2.5., os heterocários obtidos fo

ram cruzados em tudos de ensaio contendo meio mínimo líquido 

adicionado de 2% de meio completo líquido. Outra modificação 

possível de ser testada seria a técnica dos "poços": coloca-se 

meio mínimo sólido em placas de Petri e com o auxílio de um 

tubo de ensaio pequeno, recortam-se e retiram-se três ou qua

tro cilindros do meio de cultura formando-se desse modo pequ� 

nos "poços" no meio. ConÍdios das linhagens que serão usadas 

para formação de heterocários são colocadas em meio mínimo mais 

2% de meio completo. Em seguida, essa suspensão e colocada 

para preencher os "poços" nas placas de meio mínimo. Após al

guns dias de incubação há crescimento de heterocários a par

tir das bordas dos "poços" (AZEVEDO ., 1971).

Os conÍdios produzidos por um heterocário, em 

relação aos genes nucleares, são de um ou de outro tipo pare� 

tal. Quando conÍdios dos heterocários foram coletados e se

meados em meio completo, observou-se um fato surpreendente. As 

1 i n hag ens parent ais que ante ri armante não se diWerenciavam quanto 
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a cor de seus conÍdios. apresentavam-se agora nas cores cla

ras e escuras (Figura 4). As colônias claras e escuras foram 

submetidas a uma análise de requisitos para identificação (Ta 

bela 10). Através dessa análise foi confirmado que apesar das 

colônias claras serem uma característica nova. seus marcado

res nutricionais correspondiam a um dos componentes dos hete

rocários. A cor escura a que se referem as Tabelas 10, 11 e 

12, assemelham-se à cor da colônia selvagem original. 

A mudança de cor observada pode ser atribuída 

à correlação genes cromossomos e fatores citoplasmáticos. Fa

tores citoplasmáticos podem se misturar durante o crescimento 

heterocariótico, e em tais casos uma proporção de conÍdios p� 

de combinar genes de um pai e f atores extracromossômicos de 

outro. A produção de colônias não parentais por conídios vin 

dos de um heterocário é evidência de herança extracromossômica 

(ROPER, 1971), A confirmação neste caso poderia ser feita p� 

las análises genéticas de JINKS (1954; 1958). 

Outro fato que merece destaque dentro do item 

heterocariose diz respeito à autonomia da cor dos conídios. 

Problemas referentes à autonomia não seriam abordados se não 

fosse o surgimento de colônias com conÍdios claros a partir 

dos isolados dos heterocários. O conceito de genes autônomos 

e não autônomos originaram de estudos sobre mutantes para cor 

do olho de V�ocophila melanogac�e�. STURTEVANT (1920) citado 

por STROMNAES e GARBER (1963) relatou o primeiro caso em uma mosca ginan 
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dromorfa fêmea que era heterozigota para vermilion, uma muta

çao ligada ao sexo e que não exibia um olho vermilion na por

çao macho da cabeça. PONTECORVO (1946) explicou a terminolo

gia de autonomia e não autonomia em mutantes para cor de esp� 

ros em fungos filamentosos. Em um mutante autônomo, a cor de 

um conídio uninucleado em um heterocãrio e determinada exclu-

sivamente pelo genótipo de cada conídio. Em um mutante nao 

autônomo, a cor do conídio é determinada pelo genótipo inclui 

do no heterocário. Em A.õpe.Jtg.lllu..6 6u.m.lga..tu..6 duas séries de 

alelos múltiplos para coloração de esporos tem sido encontra-

das (STROMNAES e GARBER, 1963). Em uma série, ambos os mutan 

tes são autônomos a em outra série não autônomos. Autônomo e 

nao autônomo pode ser uma característica de um locus e estar 

relacionada com o tipo de componente determinado pelo locus 

em um passo bioquímico que pode ser difusível e não difusível. 

5.5. Obtenção de diplÕides 

O isolamento de diplóides em A.õpe.1t9.lllu.6 sp 

foi feito segundo o método descrito por ROPER (1952) ., 
onde dois 

núcleos haplóides que diferem quanto aos seus requisitos nu

tricionais se fundem ocasionalmente originando um núc leo di

plÕide heterozigoto. A seleção desses diplóides e simples. 

Conídios coletados de um heterocário e semeados em alta densi 

dade (10 6 
- 10 7 /ml) em meio mínimo, permitem o desenvolvimen

to do diplÕide heterozigoto mas não dos haplÕides parentais 
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uma vez que esses sao auxotróficos. 

ConÍdios dos heterocários apresentados na Tab� 

la 9, foram coletados e semeados em meio mínimo e em meio com 

pleto. A semeadura foi realizada em meio completo para se e� 

timar o número de conÍdios que estava sendo utilizado no en-

saio. Houve crescimento intenso em ambos os meios de modo 

que não foi possível a obtenção de colônias isoladas.nem mes

mo no meio mínimo. A suspensao original de conídios foi en

tão diluída para 10 5 • 10 4 • 10 3 , 10 2 e, cada diluição foi nova 

mente semeada em meio completo e em meio mínimo. Os resulta

dos apresentados na Tabela 11 correspondem às diluições com 

10 2 conÍdios por mililitro. A análise desses dados indica que 

colônias prototr6ficas podem ser encontradas entre as colônias 

escuras já que as colônias que cresceram em meio mínimo eram 

escuras. Das colônias claras e escuras que cresceram em meio 

completo (ver Tabela 11) foram colhidos confdios e semea

dos novamente em meio completo e meio mínimo (Tabela 12). Nes 

te caso os resultados foram semelhantes aos anteriores, isto 

e, ficou confirmado que entre as colônias escuras, algumas eram 

prototr6ficas e que as colônias claras que não cresciam em 

meio mínimo correspondiam a um dos componentes parentais dos 

heterocários. Todos os confdios coletados das colônias escu

ras que cresceram em meio mínimo eram prototróficos e conse

quentemente possíveis diplÓides. 

No isolamento de diplÓides, os dados sugerem 
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uma alta freqüência de fusão nuclear. Desde que a espécie 

utilizada é multinucleada a oportunidade de formação de diplÕ! 

des é aumentada em relação a outras linhagens em heterocários. 

Esta hipótese foi sugerida por TINLINE e MaNEILL (1969) quan

do estudou o problema da fusão nuclear em basidiomicetos dica 

rióticos. No entanto maior número de diferentes heterocários 

são necessários para se estimar com segurança a taxa de fusão 

nuclear em A�pe�g�llu� sp 321. 

Tentativas de identificação dos conÍdios diplÕ! 

des através da medida de seus diâmetros falharam (Tabela 18). 

A análise estatística desses dados (Tabelas 19 e 20) mostrou 

que somente no caso do diplÓide met A2 ade B1//leu A2 os di

plÓides apresentaram diâmetros superiores aos haplÓides. Con

vém ressaltar que foram feitas 28 medidas para cada diplÓide 

e seus correspondentes haplÕides. e mesmo no caso onde deu di 

ferença significativa entre haplÓides e diplÓides,(Tabela 20) 

existem seis casos onde o haplÓide apresentou diâmetro supe

rior do diplÕide, e três casos onde as medidas foram iguais p� 

ra ambos. Fica evidente portanto que a medida do diâmetro dos 

conidios não serve como critério prático de laboratório para 

diferenciar um haplÓide de um diplÓide nessa espécie de A�pe� 

gillu�. Quando os conidios das linhagens haplÓides e diplói

des foram corados con Giemsa e comparados o padrão de seus 

núcleos por inspeção ao microscópio notou-se que os diplÓides 

apresentavam alta incidência de conÍdios uninucleados.fato e� 

te que os distinguia nitidamente dos haplóides que apresenta-
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vam em média 54% de binucleados. O numero de núcleos nos co-

nÍdios passou a ser um excelente critério usado neste trabalho 

para reconhecimento entre linhagens haplÓides e diplÓides (Ta 

be 1 a 21) • 

8 as e a d o n os r e s u 1 t a d os d e c o 1 oração d e coní di os 

com Giemsa pelo método de ROBINOW e CATEN (1969)
3 

modificado 

por PAES DE BARROS (1977) foi constatada a adequação do A-0pe� 

gillu-0 sp 321 para estudos citológicos. Além disso esta li-

nhagem apresenta estruturas morfológicas maiores que as do 

A. nidulan-0 (tomado como padrão) e foi um excelente material

em ensaios preliminares de germinação e conidiogênese. Canse 

quentemente a linhagem estudada além de ter demonstrado ser 

um bom material para estudos genéticos também pode ser explo

rada para estudos citológicos. 

Entre o conteúdo de DNA e citoplasma existe uma 

proporçao que é mantida no estado haplÓide ou diplÓide nos CE 

nídios (ISHITANI e aoi. 1956). Em linhagens de A. nidulan-0, 

A. nigen ou P. ehny-0ogenum que apresentam conídios uninuclea

dos no estado haplÓide a proporção ONA-citoplasma no diplÓide 

é mantida do seguinte modo: o aumento do volume nuclear é com 

pensado pelo aumento da quantidade de citoplasma. Desse modo 

nota-se um aumento proporcional no tamanho do conídio. Já em 

espécies como A. onizae.
1 

A. ;.,ojae (IKEDA e aoi.., 1957)., 
A. óla.

vu� (PAPA� 1973) portadoras de conídios binucleados no estado 

haplÓide, a constante proporção □NA-citoplasma � mantida pela 
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redução do numero de núcleos quando no estado diplóide. Desse 

modo o tamanho dos conÍdios haplóides não se diferencia muito 

daqueles no estado diplÓide. 

5.6. Segregantes e recombinantes 

A haploidização foi conseguida por indução com 

luz ultra-violeta (Tabela 13), pelo uso de p-FA {Tabela 14) e 

espontaneamente (Tabela 15). Nesses cruzamentos estavam en-

volvidos dez marcadores nutricionais, porém os três diferentes 

tipos de diplÓides analisados apresentavam um componente ha-

plóide em comum. Desse modo somente seis diferentes marcado 

res gênicos foram analisados. Devido a esse pequeno numero 

de marcadores dificilmente se poderia detectar ocorrência de 

ligação. a qual só seria detectada entre genes muito próximo 

a ponto de impossibilitar entre eles ocorrência de permuta mi 

tática antes da haploidização. Apesar dessas observações os 

resultados da haploidização com uso da p-FA (Tabela 14) suge

rem que o locus met A2 está ligado com o locus a.de B1.

Dos 34 setores haplÕides identificados�, �entre o diplÓide 

met A'l. a.de B 1 / / te.u. A2, 30 foram met A2 a.de B 1 e três foram sel 

vagens para ambos, Somente em um caso apareceu met A2 indivi 

dual indicando quebra da ligação. Possivelmente neste caso 

ocorreu permuta mitótica entre met A2 e a.de B1. 

Para provar a existência de ligação entre os 
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loci referidos, uma linhagem met AZ + deveria ser cruzada com 

uma outra linhagem + ade B1. Neste caso a ligação seria con 

firmada se entre os segregantes haplÓides raramente fossem en 

centrados um recombinante met A2 ade 81. 

obtidos A Tabela 16 apresenta os marcadores 

quando se tratou diplÓides com luz ultra-violeta. 

não houve haploidização, porém apareceram alguns 

Neste caso 

marcadores 

presentes nas linhagens parentais. Esses resultados indicam 

a ocorrência de permuta mitótica induzida por luz ultra-viol� 

ta. Quando esses diplÓides foram tratados com pFA para isa-

lamento de setores haplÓides revelaram os outros marcadores 

parentais que estavam no estado heterozigoto. Esses resulta 

dos confirmaram que em alguns casos (Tabela 16) a luz ultra

-violeta não induziu haploidização mas somente permuta mitóti 

ca. Portanto no caso do diplÓide met AZ ade B1/Jleu AZ (Tab� 

la 16), o setor obtido deficiente em metionina sugere que co-

mo met AZ e ade 31 estão localizados no mesmo grupo de lig� 

çao (Tabela 14), met AZ deve estar em posição distal em rela-

çao ao marcador ade 81. No entanto nao deve ser descartada a 

possibilidade de que alguns dos marcadores apresentados na Ta 

bela 16 são oriundos de novas mutações. Isto porque a dose 

de ultra-violeta neste caso foi a mesma daquela usada para 

obtenção de mutantes. A ocorrência deste evento é baixa por-

que para que uma mutação se manifeste no estado diplÓide e 

preciso que seja dominante (e as mutações auxotróficas gerai 

mente são recessivas) ou que ambos os complementos cromosso-
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micos sejam atingidos pelo mutagênico (fato este usualmente ra 

ro com luz ultra-violeta). Deve ser notado contudo que na Ta 

bela 13 durante a haploidização com luz ultra-violeta apare-

ceu um marcador adenina que não estava entre os 

parentais. 

componentes 
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6. CONCLUSÕES

Com base nos fatos observados e discutidos, as 

seguintes conclusões podem ser t iradas: 

1) Com auxílio da luz ultra-violeta foram iso

lados mutantes morfológicos e auxotróficos (aminoácidos, vi

taminas e adenina) nas frequências de 31% e 0,69%,respectiva

mente. 

2) Ficou demonstrado o ciclo parassexual em 

mais urna espécie do gênero A-0pe�glllu..6. Nessa espécie ocor

reram todas as etapas do ciclo: fusão de núcleos em heterocá

rios dando diplÓides, permuta mitótica e haploidização. 

3) O numero de núcleos nos conídios foi um ex

celente critério para diferenciar linhagens haplÓides de di

plÓides. As linhagens diplóides apresentam metade do numero 

de núcleos das linhagens haplÓides. 

4) A espécie estudada apresenta no mínimo cin-
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co grupos de ligação. Possivelmente em um desses grupos o mar 

cador me.:t A2 está ligado na posição distal ao marcador ade. BT. 

5) A linhagem de A-6pe.ng.illu.-6 sp 321 se consti

tui em um excelente material para estudos 

tologia. 

de Genética e Ci-
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SUHMARY 

The present research was carried out with the 

aim of showing the occurence of the parasexual cycle in a 

species of the genus A◊pe�g�llu..6 not yet studied from this 

point of view. 

Double auxotrophic mutants were isolated after 

treatment by ultra-violet light. These mutant strains were 

used to build balanced heterokaryons. F rom t h e heterokaryons, 

heterozygous diplois were obtained; such diploids produced 

haploid segregant sectors spontaneously, after treatment by 

ultra-violet light or selected by p-fluorophenylalanine. 

Oiploid segregant sectors were also observed after treatment 

of diploid original strains by ultra-violet light which is 

an indication of mitotic crossing-over occurence. Diploid 

strains were easily identified by the presence of half of the 

number of conidia nuclei found in haploid strains. 

After analysis of haploid and diploid segregants 
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frorn diploid original strains it was shown that probably two 

genetic markers (ade B1 and met A2) were linked being met A2 

distal in relation to ade B1 in the sarne linkage group. The 

other markers analysed located each one in different linkage 

groups. It can be concluded then that the studied species 

presents at least five different linkage groups. 
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