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1. RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo o estu

do e caracterização genética de supressores da marca nleBa em 

A6pe�gillu6 nldulan6. Aspectos como o aperfeiçoamento de cr! 

térios usados na seleção e isolamento de supressores, o sign! 

ficado da frequência de supressão como um método de determin� 

ção da atividade mutagênica. a caracterização das potencial! 

dades de supressão de diversos genes e a obtenção de super-s� 

pressores foram particularmente analisados. Com esta finali

dade, a linhagem MSE foi utilizada para a obtenção de supres

sores espontaneamente e por indução através de luz ultra-vio

leta. 

A análise genética revelou a existência de di

ferentes supressores que foram localizados em grupos de lig� 

ção distintos do A6pe�glllu6 nLdulan6, a saber: três -supres-

sores no grupo de ligação IV, um supressor no grupo de liga

ção VI e dois supressores no grupo de ligação VII; somente uma 

mutação caracterizou-se como reversão verdadeira de nicBa. 
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A metodologia utilizada mostrou-sa apropriada 

na determinação da frequência de mutações induzidas. As di

vergincias geniticas entre os supressores puderam ser eviden

ciadas pela medida da elongação micelial e ficou demonstrada 

a necessidade de se estabelecer critérios adequados para sele 

ção e isolamento de supressores. O sistema de regulação em 

cascata foi utilizado para explicar o modo de ação de alguns 

supressores embora as evidências sugerissem a hipótese da exis 

tência de Um .. si•stema al tennat:13vé:.hd� regulação para outre.s su

pressores. 
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2. INTRODUÇÃÓ

A restauração de um fenótipo normal ou pareia! 

mente normal. a despeito da persistência da mutação original, 

é classicamente chamada de Supressão. 

O têrmo »supressão" originado da genética clis 

sica de algumas décadas passadas é usado para designar a re

versão de um fenótipo mutante através de uma segunda mutação 

em um locus distinto daquele da mutação original. Em contras 

te com certos genes (enhancers) cujas ações acentuam o fenóti 

po mutante, mutações supressoras condicionam características 

fenotípicas semelhantes àquelas encontradas no tipo selvagem. 

muito embora os genes supressores não sejam encontrados em li 

nhagens selvagens mas sejam obtidos por seleção de revertente·s de um 

fenótipo mutante. Em alguns casos o fenótipo selvagem é com

pletamente restaurado, em outros. a restauraç�o e apenas 

parcial. Através de recombinação. mutações supressoras podem 

ser geneticamente separadas das mutações que elas suprimem. 
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O conceito de supressao inclui ainda casos em 

que o gene supressor impede a manifestação de outros genes. 

Este tipo de ação supressora pode explicar certos casos de di 

ferenciação sexual e diferenciação celular nos processos de 

desenvolvimento de organismos superiores. desempenhando im

portante papel na atividade biológica destes organismos, im

portância esta que se estende como uma das causas da variabi

lidade. 

Embora já conhecidos a algumas décadas 1 os pri 

meiros casos de supressio foram interpretados como duplica

ç5es ginicas apesar do fato de que alguns casos realmente co2 

sistiam de duplicações. Experimentos posteriores mostraram 

que supressão também pode resultar da interaçio entre lenes 

não alelos (HARTMAN e ROTH, 1973). Atualment.e intensivos e9-

tudos vem sendo desenvolvidos no sentido de determinar e es

clarecer os mais variados aspectos do fenômeno biológico da 

supressão com especial ênfase as bases genético - moleculare1;3 

notadamente em bactérias e levedu�as. 

Com b as e n e s t e s t r.ab a 1 h os o v a 1 o r d o e s t u d o d a 

supress�o esti ind�bitav�lment�•stabelecido. Por exemplo, a 

anilise de supress�o intragin�ca vem oferecendo elementos bi

sicos para nosso conhecimento do mecanismo pelo qual o código 

genético é decifrado; a supressão informacional tem contribuí 

do na compreensão de certos aspectos do processo de tradução, 

em particular a natureza dos sinais. nin vivo » , da termina-
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çao e iniciação da cadeia e o papel dos ribossomos para asse

gurar uma leitura não ambígua do código genético (GORINI e 

BECKWITH, 1966). 

Os estudos de supressao envolvendo a marca ge

nética vi,l.c.Ba do fungo A.6pell.g,l.l.lu.6 n.i.dutan..6 foram iniciados com 

o trabalho de WARR e ROPER (1965). MIRANDA FILHO (1972) e MI

RANDA FILHO e AZEVEDO (1974) isolaram 11 supressores n,l.c.88 e 

caracterizaram geneticamente nove destes supressores propondo 

um mecanismo de regulação em cascata para explicar o modo de 

açao dos mesmos. O presente trabalho pretende dar continuida 

de a estes estudos. Com esta finalidade procurou-se obter e 

caracterizar geneticamente uma maior variedade de supresso-

res, aperfeiçoando-se para isso os critérios usados no isola

mento dos mesmos ao considerar-se distintos aspectos das co

lônias tais como morfologia, coloração, desenvolvimento, coni 

di ação, et e., diferentemente dos Últimos autores PªFª os quais 

somente mereceu atenção o bom desenvolvimento observado. Além 

disso, o significado da frequência de supressão como um méto

do de determinação da atividade mutagênica foi analisado 1 as 

potencialidades de supressão de diversos genes foram comparadas. 

através da medida da elongação micelial e conduziu-se um exp� 

rimento com a finalidade de se obter e posteriormente caracte 

rizar super-supressores. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA

Um rápido exame da literatura a respeito do f� 

nômeno da supressão nos mostra que, embora investigações te

nham sido conduzidas em organismos superiores onde se desta

cam os trabalhos realizados com a mosca V!t.o.6ophila melanoga&teJr.. 

(LEE, 1970, 1973a, 1975b; PORTIN, 19?6; PYATI, 1976; GIRTON 

e RUSSEL, 1977; WADDLE, 1978, entre outros). sem dúvida algu

ma os microrganismos, notadamente bactérias (revisões de GO

RINI e BECKWITH, 1966 ;,' GORINI, 19 70; HARTMAN e ROTH, 1973), le

veduras (revisões de HARTMAN e ROTH, 1973; HAWl!HORNE e LEUPOLD, 

19 74) a fungos (MIRANDA FIL HO, 19 72; HARTMAN e ROTH, 1973) fo

ram escolhidos pelos pesquisadores para desenvolver os es

tudos elucidativos deste fenômeno em função das vantagens ine 

rentes que estes organismos apresentam. 

Conforme já referimos anteriormente, supresso

res sao genes que suprimem a expressão de um fenótipo mutan

te, sendo na maioria dos casos selecionados como reversões des 
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te fenótipo. U ma re versão surgida por uma mutação distinta 

de uma troca de base no locus mutante original é portadora de 

um gene supressor. Entretanto. se a nova mutação ocorrer em 

um outro sítio dentro do gene mutante original é chamada de 

supressão intra-locus ou intragênica; todavia, esta conceitua 

ção pode levar ao emprego incorreto do tirmo »supressão� que 

originalmente foi designado para aquelas mutações que ocor

rem em um outro gene, o gene supressor, agora definido como 

supressor_ externo ou supressão extra- locus (HAWI'HORNE e LETJPOLD:,

19?4). 

A supressão intraginica ocorre por mutações 

através de trocas na sequência de pares de bases na molécula 

de DNA. Segundo HARTMAN e ROTH (19?3). basicamente pode se 

processar de duas maneiras: 

a) por adição ou delação de um ou mais pares 

de bases que modificam a leitura da sequência de bases no sí

tio da mutação, alim da adição ou delação de conjuntos de t�s 

bases que também afetam as leituras subsequentes da cadeia da 

bases nitrogenadas (mutações frameshifts). 

b) substituição de bases que conduzem a troca

de um aminoácido por outro na cadeia polipeptidica (mutação 

missense) ou a terminação prematura da cadeia (mutação non

sense: amber ou UAG, ochre ou UAA e umber ou UGA) (Revifi,Ões da GO

RiNI e BECKWITH� 196t,;.GAREN; 1968). 
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A supressão extra-locus ou externa é assim cha 

macia não pelo fato de ocorrer fora do gene mutante, mas sim 

porque ela afeta a estrutura de uma segunda unidade funcional 

do material genético. isto é, é devida a supressão interg�n! 

ca. Os supressores externos são sub-classificados {HARTMAN 

e ROTH� 1973) em: 

a) supressores informacionais ou diretos que 

corrigem a sequência de aminoácidos de uma proteína mutante, 

a correção é efetuada através de modificações no sistema sin

tetizante de proteínas. Neste caso, o gene mutante ainda fo� 

nece RNA mensageiro mas ocasionalmente há um erro na leitura 

da região mutante da mensagem de modo que nas linhagens su

pressoras é formada uma proteína funcional. A supressão in

formacional {GORINI
3 

1970) inclui supressores externos de mu

taç5es "missense", "nonsense� e "frameshift", j alelo especí

fica e permite a diferenciação de homoalelos que aparecem iden 

ticamente em outros testes incluindo o teste de recombinação 

(HARTMAN e ROTH!l 1973,; HAWTHORNE e LEUPOLD, 1974). 

b) supressores funcionais ou indiretos que peL

mitem a produção do produto gênico na forma mutante mas com

pensando-o indiretamente de modo a permitir a expressão do fe 

nótipo selvagem através de uma via alternativa ou um caminho 

paralelo {HARTMAN e ROTH3 1973; HAWTHORNE e LEUPOLD, 1974). 
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A evolução atual do estudo de supressao condu

ziu a necessidade de se estabelecer uma nomenclatura unifica

da devido ao crescente número de supressores caracterizados. 

As revisões de GORINI (1970) e HARTMAN e ROTH (1973) estabele 

cem os critérios para a designação e uso de símbolos em su-

pressao. 

Paralelamente, se a caracterização de supres

sores é cada vez maior em um número variado de organismos, no-

vos aspectos correlatos ao fenômeno da supressão vem sendo 

relatados pelos pesquisadores. Entre estes aspectos podemos 

destacar o fenômeno da super-supressão. Mutações super-su-

pressoras são mutações capazes de reverter simultaneamente o 

fenótipo de duas mutações originais independentes. A ocorrên 

eia de genes "super-supressores" tem sido mais constantemente 

relatada em leveduras (HAWTHORNE e LEUPOLD3 1974; SMIRNOV et 

aZii, 1974; GERLACH
3 

1975; CAPECCHI et alii
3 

1975; GER LACH, 

19 '16. entre outros) e no fungo Neu.JtoJ.ipolta (SEALE
:. 1970; CHALMERS 

e SEALE
3 

1971; SEALE
:. 

1972; NEWCOMBE e GRIFFITHS
3 

1973; GRIF

FITHS
:. 

1975; SEALE3 
1976

3 
entre outros). 

M1C1..@l!N!N1'!iJ.."{! e COX (1973,-:,-1978) descreveram a 

ocorrência de genes "antissupressores" em leveduras e PICARD

-BENNOUM (1976) e COPPIN-RAYNAL (1977) descreveram a presença 

destes genes em Podo�po�a an�e�ina. Antissupressores são ge

nes mutantes que exibem uma ação antagonista em relação ao 
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supressor. De modo geral os antissupressores diminuem o ,. 

ni-

vel de supressão em vez de inativar completamente o supressor; 

as evidências genéticas obtidas sugerem que muitos dos antis

supressores são mutantes ribossomais restritivos. 

Uma outra classe de genes relacionados ao fe-

nomeno da supressão. os "alossupressores ª . foram relatados 

por COX (19'1'1). Alossupressores são genes mutantes recessi-

vos que permitem um aumento no nível de supressão. Foram ide� 

tificados em Saecha4omyee� ce4evi�iae como mutações designa

das �al (�al 3 e �al 4) cujos produtos gênicos parecem ser 

mais provavelmente proteínas envolvidas na determinação pre

cisa da tradução ao nível do ribossomo. 

Virias são os organismos nos quais o fen5menp 

da supressão tem sido estudado destacando-se entre eles. além 

dos fungos. as bactérias. as leveduras e nos organismos supe

riores a mosca V4o6ophila melanoga6te4. 

Em bactérias destacam-se os estudos relaciona

dos a supressão informacional (GORINI� 1970) embora as demais 

revisões aquí anteriormente referidas apresentem uma descri

ção extensa de trabalhos envolvendo bactérias. especialmente 

E�che�lchia coll e Salmonella typhimu�ium g sob os mais diver 

sos aspectos e análises do problema da supressão. 
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Paralelamente. também é extenso o numero de tra 

balhos que tem sido conduzidos com leveduras (revisão de 

HAWTHORNE e LEUPOLD., 1974) onde os estudos de supressao de mu 

taç5es "missense". "nonsense" - ochre e amber tt 
e mutações 

"frameshifts" são efetuados com bastante intensidade (GILMORE, 

1967; HAWTHORNE, 1969; GILMORE et aZii., 1971; YORNO et aZii, 

1964; GORMAN e GORMAN, 1971; apud PICARD-BENNOUM
., 

1976). Refe 

rências iniciais complementares podem ser encontradas no tra-

Recentemente torna-se rele-balho de MIRANDA FILHO (1972). 

vante ressaltar os trabalhos ,,envolvendo s u per- s u p re s s a o 

(HAWTHORNE e LEUPOLD
., 

19 74; SMIRNOV et aZii, 1974; GERLACH
.,

19 7 5; CAPECCHI e t a Zii, 19 7 5; GERLACH
., 

19 76).,
antissupres são 

(MaCREADY e COX, 1973., 1976) e alossupressão (COX., 
1977). 

Em relação aos organismos superiores a maior 

parte dos estudos de supressão vem sendo conduzidos 

em V4o.6oph,l.la me..lanoga.6te.4. Na obra de WAGNER e MITCHEL 

(1955� 1964) pode se obter uma lista de supressores estuda

dos nesta mosca e na revisão de HARTMAN e ROTH (1973) encon

tram-se analisados vários aspectos da supressão em Vno.6ophl.la. 

LEE (1970), conduziu uma investigação das ca

racterísticas fenotípicas do super-supressor .6u(Hw) 2 em 

Vno.6ophl.la me.lanogMte.4 usando o mutante supressível .6c 1 jun· 

to com o sistema de cerdas escutelar. dorsocentral e verti

cal da mosca. Uma grande semelhança entre o fenótipo mutante 

suprimido e fenótipos selvagens foi verificada,os quais eram 
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particularmente similares na distribuição de classes de cer

das. Num segundo trabalho (LEE 3 1973a) o autor investigou as 

interrelações entre supressão e mutação reversa em Vno-0ophl!a. 

Treze mutações reversas (back mutationl induzidas por raios X 

e três mutações espontâneas de -0e 1 junto com duas reversões 

de Y 2 foram examinadas em várias combinações com o mutante 

extra-cerdas pydv e -0 u. { Hw) 2 
• No trabalho ssg ui nte (LEE, 1973b) 

o autor estudou a questão relativa ao campo ou extensão da 

atividade do supressor. Setenta e dois mutantes ainda nao 

testados foram agora submetidos a teste de supressão pelo ge

ne -0u(Hw) 2
; destes. somente seis foram suprimidos enquanto 

que a supressao de um mutante previamente testado 1 denomina-

do Bar. sucitou dúvidas. O autor sugeriu que existem dife-

ranças funcionais entre os três tipos de loci classificados 

por sua resposta em relação ao supressor -0u.(Hw) 2
•

Uma série extensa de trabalhos envolvendo di

versos aspectos de supressão em Vno-0ophita podem ser citados 

entre os quais destacamos os trabalhos de KIGER (1973), FAR

MER (1973), FINNERTY, BARTON
:, 

SCHALET, ELMER e SMITH (1973), 

DUDICK e WRIGHT (1973), PROUT:i BUNDGAARD e BRYANT (1973), RAS

MUSSON, MONTELL e OHRING (1973), BARR (1973), SPARROW e SANG 

(1974), WHITE (1975)
3 

PORTIN (1975), PYATI (1976), PERSON 

(1976), GIRTON e RUSSELL (1977), FARMER (1977), WOSNICK e 

WHITE (1977), WADDLE (1978), SLATKO e HIRAIZUMI (1978). 
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Em vegetais, além do trabalho em cevada de

JAIN (1966)
J algumas investigações foram conduzidas em milho

como o trabalho de PETERSON e LELEJI (1974) que identificaram

três alelos do locus C (um dos loci contribuintes para colar�

ção da antocianina na aleurona do cerne). supressores da cor

da aleurona, estes alelos foram diferenciados com base na po

tência de supressão da corº

Sem a preocupaçao de uma abordagem ampla e de

talhada do fenômeno da supressão em uma diversidade maior de 

organismos. interessa-nos considerar mais especificamente a 

supressão em fungos. 

Embora em menor intensidade que em 

e leveduras. as investigações sobre o fenômeno da 

bactérias 

supressao 

em fungos vem sendo conduzi das e spe ci a !mente em fungos fila

mentosos e basidiomicetos; o número crescente de trabalhos a

presentados anualmente tem permitido um melhor esclarecimento 

do .mecanismo da supressão nestes organismos. Algumas das in

vestigações mais importantes serão aquí abordados por esta

rem mais intimamente relacionados com o presente estudo. Re

ferências adicionais poderão ser obtidas no trabalho de MI

RANDA FILHO (1972) e na revisão de HARTMAN e ROTH (1973).

Investigaç5es de supressao sao descritas em va 
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rios fungos. 

ESSER e STAHL (1973) estudando o controle da 

formação de corpos de frutificação no basidiomiceto Polypo�w.i 

c.ll.latw.. que é controlada por fatores morfogenéticos e de 

incompatibilidade, verificaram a formação de frutificações a

normais com micélio verdadeiramente monocariótico obtido a 

paitir de estoques dicarióticos estáveis. Durante 

tos estudados entre frutificadores monocarióticos 

cruz ame n-

um novo 

fenômeno foi observado. Em todos os cruzamentos nos quais 

ocorria migração nuclear, a frutificação monocariótica foi 

inibida logo que o heterocário foi estabelecido. Os autores 

concluíram que a ação de genes responsáveis por esta frutifi

cação monocariótica é suprimida logo que núcleos com diferen 

tes fatores de incompatibilidade estejam em um citoplas'ma co-

mum. 

KOLTIN e DAY (1976). estudando a supressao do 

fenótipo "Ki l ler" em UJ.it.llago mayd..llJ. cruzaram 19 

de células sensitivas com três linhagens Killer. 

linhagens 

Cruzamen-

tos envolvendo 11 linhagens deram frequências de Killer ao re 

dor de 71% a 100% da progênie e em oito linhagens a segrega

çao apresentou frequências de Killer de 0% a 58%. Muitos dos 

"Killer" eram instáveis em determinadas culturas e a supres

são mostrou vários graus de especificidade, parecendo ser ci

toplasmaticamente determinada em uma linhagem. 
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PICARD� MARGUERITE (1973) obteve 41 supresso

res de dois mutantes polares do segmento 29 em Podo�poJta 

an-0e.1tina após mutagênese com nitrosoguanidina e etil metanos 

sulfonato, Os supressores foram diferenciados em três clas

ses (classe I. II e III) pelo critério do espectro padrão. A 

capacidade de supressao, especificidade e dominância de su

pressores das três classes permitiram estabelecer duas hipó

teses para caracterizar o tipo e ação dos supressores: na pr� 

meira hipótese, tRNA (s) poderiam estar envolvidos em todas 

as três classes de supressão; a classe I seria nonsense espe

cifica e classes II e III nonsense-missense. Na segunda. 

tRNA (s) estariam envolvi dos somente na classe I enquanto am

biguidade ribossomal poderia ser responsável pela classe II e 

III de supressão. 

PICARD-BENNOUN (1976) selecionou antissupres

sores com o auxílio de supressores informacionais em Podo.t,paJta. 

a,n4eJtlna. Quatro mutações no locus AS 1 e duas no locus AS 2

foram isoladas usando supressores alelos não específicos; qu� 

tro mutações no locus AS 3 e 45 no locus AS 4 foram obtidas usan 

do um supressor nonsense. Todos os antissupressores eram PªE

cialmente dominantes. As propriedades e o espectro de açao 

dos mesmas sugeriram que eles sejam mutações ribossomais res

tritivas. Para confirmar esta hipótese, COPPIN-RAYNAL (19??) 

conduziu um experimento no qual a resistência "in vivo" e "in 

vitro" a ciclohexamida (CHXJ de várias linhagens mutantes su-
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pressoras e antissupressoras foram analisadas. Vários mutan

tes exibiram uma sensibilidade modificada para CHX {é um ini

bidor ribossomal); uma comparação entre linhagens selvagens 

e linhagens mutantes conferiu a hipótese previamente feita 

de que estas mutações sao expressas ao nível ribossomal. Real 

mente. os quatro mutantes do gene AS 3 eram resistentes a ci

clohexamida, a diferença observada na taxa de incorporação de 

polifenilalanina entre antissupressores AS
P 

supressores �u e 

linhagem selvagem é um argumento adicional. 

LABA.RlllE e BERNET (19'18) estudando uma mutação 

inibidora da incompatibilidade protoplasmática em Pod04pO�a 

an�e/Úna mostraram que a mutação no gene modC, selecionado p� 

ra supressão da destruição da célula induzida por interação 

R/V (genes de incompatibilidade). também inibe a formação de 

três enzimas (laccase III e proteases III e IV) responsáveis 

pela lisa da célula. 

Em Sch�zophyium commune também encontramos re

latos da ocorrência de supressores. CHANG (19'12)� analisando 

geneticamente um novo mutante designado ndome tt (em forma 

de ab5bod�). dm-10, e um setor isolado de dm-10 que se ass� 

melha a linhagem selvagem na taxa de crescimento e morfolo-

gia, mostrou que o setor foi causado por um gene supressor 

dm-10-�. O gene mn-10-� é específico para dm-10 e dm-9 mas 

não afeta os genes dm-2, dm-5 e dm-7 da mesma série. O gene 
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dm-10-4 é uma espécie de supressor intergênico que pode es

tar localizado em qualquer ponto do genoma e produz um indu-

tor capaz de restring�r o repressor produzido pelos genes 

dm-9 e dm-10 restaurando a morfologia do tipo selvagem. 

KOLTIN
3 STAMBERG e RONEN (1975), estudando as 

frequências de mutações:·espontêneas na meiose e mi tose para dois 

loci em Schlzophylum commune detectaram a ocorrência de muta
+ 

çoes supressoras para ambos os loci examinados. Mutações dde 

.. , .... 

descobertas após meiose incluiram 38,5% dos supressores de 

ade 5- enquanto após mitose somente 8% das mutações er�m su

pressores. Os supressores foram localizados em cinco sítios, 

dos quais quatro-eram intimamente ligados a marca ade-5. Das 
N + • • mutaçoes u�a descobertas apos meiose. 14% eram supressores 

+ ligados; somente uma mutação u4a obtida na amostragem mitÕt! 

ca era um supressor do mesmo sítio. 

Em uma série de três trabalhos destinados a 

estudar o mecanismo de conversão gênica em A�cobolu..6 lmmeMU.6, 

LEBLON (19?2a.!i 19?2b) e LEBLON e ROSSIGNOL (1973) induziram 

72 ascósporos mutantes para cor sendo 25 por acridina (ICR 170), 

18 por N-metil-N-nitro-N-nitrosoguanidina (NG) a 19 por etil 

metanossul�onato((EMS). Todos os mutantes foram cruzados com 

a linhagem selvagem e seu espectro de conversão determinado. 

Para estabelecer as relações entre o tipo de alteração genéti 

ca que ocorre em um mutante e o espectro de conversão a ele 



.18. 

associado6 foi feita uma tentativa para caracterizar as alte

raçoes genéticas em uma amostra de cinco mutantes para cor do 

esporo por reversão específica. Todos os mutantes 

por »back-mutation» (mutação reversa). Reversio de 

mutantes foi possível através de um gene supressor 

revertem 

um dos 

externo; 

outros dois supressores estudados eram alelo-específicos mas 

não gene-específicos na sua supressão e por isso comporta-

vam-se como super-supressores. Reversão de dois mutantes por 

mutação em um segundo sítio intragênico e estudos de supres

sores intragênicos indicaram que eles são do tipa "frameshift". 

GIRARD e ROSSIGNOL (19?4) localizaram quatro 

genes distintos cv 1, ev 2; cv 4 e cv 6 que comportando-se e� 

mo fatores monogênicos em A�cobotu� lmme�4u� atuavam como su

pressores específicos em genes para pigmentação do esporo (res 

pectivamente b 1, b 2; b 4; b 6). No gene b 2 onde este fenô 

meno foi estudado em maior detalhe o efeito de cv 2 na su

pressão da conversão gênica é quase total; a recombinação in

tragêni ca é mui to fortemente diminuí da e o "crossi ng-ove r" ta_!!! 

bém afetado. Nos ganes b 1
P 

b 2 e b 4 a supressão da conver

são só é observada quando o correspondente modi ficador (cv 1
P

cv 2, ev 4) está na condição heterozigótica. 

LEBLON e PAQUETTE (1978) em um estudo de rever 

são para cor do asc5sporo em mutantes induzirjos por EMS ou 

ICR 170 em A.6cobotu..& ,lmme.ll..61.1..6 isolaram 23 novos supressores 



intraginicos dentro do locus fJ 2. Os supressores foram   loca -

lizados em três grupos distintos no mapa da estrutura do gene 

que contém 21 sítios. Os autores discutiram um modelo de 

reversão de acordo com a especificidade conhecida de El'-1S e 

ICR 70 em A1.:, c.obolu.1.:, -Ünme.Jt1.:, u1.:,. 

l\lo fungo basidiomiceto Cop1i,i.nu.1.:,, vários traba-

lhos relatam a identificação de supressores. Supressores do 

gene pu.Jt (pigmentação pGrpura) foram identificados por MORGAN 

(1,961.') 1965) em Cop!t.ln.ll.6 -�.(Lgopub enquanto LEfiIS (1961) estu

dou supressores do mutante met 7 neste fungo. 

TODD e CA88A'LTON (1972) estudaram o fenômeno da 

nao complementação e recessividade entre mutaç6es gênicas su-

pressoras em Cop!Únu..6 la_gopM. O [Japel do 
+ 

tRN/\ missense -6U. 

foi determinado em organismos haplÓides e diplóides. ílois gr� 

+ + 

pos de genes 1.:,u que combinam com as propriedades de -6U mis-

sense foram descritos. Os autores sugeriram que a não-comple-

N + , 

mentaçao entre genes recessivos 1.:,u em fungos e uma propried� 

+ 
de de genes missense 1.:,u que atuam na tradução. especificando 

tRNA (s) modificados que alteram as especificidades dos co

dons. 

SHAHRIARI e CASSELTON (1973) determinaram que 

uma mutação no gene met 1 de CopJt.lnu.1.:, pode ser suprimida por 

cinco genes supressores recessivos diferentes. Dois destes 

+ 
genes -61..t P -6r1,-7 e 1.:,u.-2 complementam quando combinados em um 
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dicário heterozigoto e os três outros remanescentes .6u-3, -6u-4 

e -6u-5 embora complementando com .6U-1 e .6u-2 não se compleme� 
i 

tam entre si em qualquer combinação. O mecanismo de supres-

sao destes genes é diferente: -0u-Ji e -0u-2 são alelos nao esp� 
i 

cíficos enquanto .6U-3 p -6U-4 e .6u-5; são alelos específicos. Num 
1 

trabalho complementar CASSELTON e �HAHRIARI (1973) comenta-

ram os vários aspectos genéticos da recessividade e não com-

plementação de genes supressores m�ssense em fungos envolven-

do tRNA (s) modificadores que alteram as especificidades dos 
i 

codons. Prosseguindo nos estudos �e nao complementação e re-

cessividade, TODD e CASSELTON (197�) usaram mutações no gene 
i 

acu-1 que conduz a inabilidade pa�a o uso de acetato como 

Única fonte de carbono, para selec�onar mutações gênicas re
+ 

cessivas .6u. De cinco alelos acu�I testados. dois, acu-1-2 
.,. e acu-1-4 eram suprimidos. Três g�nes diferentes -6U supri-

+ 

miam a mutação acu-1-2 e dois gene� �u suprimiam a mutação 

aeu-1-4. Todas as mutações supressoras -6U+ eram completame� 

te alelo-espec!ficas pois somente suprimiam a mutação ac.u-1 

para a qual foram selecionadas. O mecanismo de não compleme� 

tação e recessividade foi comentado com base na supressão in

formacional através de erro na tradução causada por moléculas 

de RNA de transferência modificados adquirindo uma nova espe

cificidade de codon. 

No trabalho subsequente SHAHRIARI e CASSELTON 

(19?4) testaram a habilidade de quatro genes supressores da 
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mutação me:t-1-1 em suprimir me:t-1-2 
P 

uma segun da mutação de 

met-1. Os supressores que e xibiram complementação. 1.,up-1 e 

1.,up-2 pro varam ser alelos n ão específicos e suprimiram ambas 

as mutações met-1. Os supressores que n ão exibiram compleme� 

tação, 1.,up-3 e -6up-5 eram alelos específicos pois somente su

priram a mutação me.:t-1-1. Em seguida os autores (CASSELTON e 

SHAHRIARI, 1975) testaram a habilidade destes supressores para 

suprimir dois outros mutantes bloqueados na biossíntese da me 

tionina, me.:t-5 e me:t-8. Os supressores 1.,u.p-1 e 1.,u.p-2 su

primiram me.:t-8 enquanto 1.,up-3 e 1.,up-5 suprimiram somente a 

mutação met-1-1. Nenhum dos supressores suprimiu me:t-5. Os 

autores concluíram que há dois g rupos funcionalmente diferen

tes de supressores para a marca met em Cop!U.nu..6. As mutações 

1.,up-1 e .6up-2 são supressores funcionais que fecham uma via metabóli

ca alternativa corrigindo o efeito das lesões me.t-7 e me.t-8 mas 

não a lesão me.t-5, enquanto -6u.p-3 e 1.,up-5 são supressores mis

sense informacionais que traduzem especificamente o codon mu

tante me.t-1. 

LEWIS e CASSELTON (1976) relataram a identifi

caçao de um supressor instável, 1.,up-6
+

, em Cop!Únw la.gopw. O supres

sor podia ser mantido em meio mínimo mas era perdido em meio con

ten do 0-L metionina e L-metionina. Isolamento de extremidades de hifas 

de linhagens monocarióticas carregando 1.,u.p-6
+ 

originou três tipos 

de colônias: o tipo parental instável.o au xotróficome..t-7 está

vel e o prototrófico estável que crescia pouco e era inibido 
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! 
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+ 
O tipo .6up-6 estável

foi descoberto de dicários formado� entre a linhagem instável 
i 

+ .6up-6 e linhagens carregando o alélo selvagem do gene supres
i 

-

sor, Em cruzamentos sexuais somente o auxotrófico met-1 se-

gregou. Os autores sugeriram que a linhagem instável 

• w 6+
possui um cromossomo extra carregando a mutaçao .6up-

+
.6up-6 

As 

pressões seletivas em diferentes meios justificam a perda de 

cromossomos duplicados. Os resultados foram interpretados co 

mo sendo supressão missense por um: tRNA mutante indispensá-

vel. 

OZIER-KALOGEROPOULO$ e GUERDOUX (19?5) verifi-

caram que a mutação n,lc.-2 de Cop/Úh.u.6 ILa.d,la..tU.6 e 

na meiose. Linhagens derivadas de; um mutante inicial 

instável 

foram 

divididas em duas classes. os "geno�as neutros" e os "genomas 

agressivos» . As características e as relações destas 

classes são apresentadas no trabalho. 

duas 

CÀBSE-LXON e SE.ALY-LEWIS (19'16) identificaram a 

presença de quatro genes supressores do locus a.c.u.-1 em Cop!Únu.6
1' 

um gene estrutural para a síntese de acetil-Co A sintetase. 

O alelo acu-1-34 foi suprimido pelps quatro supressores os 

quais são alelo específicos� reces�ivos e não exibiram compl� 

mentação em diplÕides duplos heter�zigotos ou dicários. Os mes 

mos autores (SEALY-LEWIS e CASSELTON
3 

1976) isolaram cinco ge 
-

nes supressores da mutaçio me�-5-1� Todos os supressores são 
1 

a lelos espe e! fi cos J dois são recessivos e exibiram comp lamenta-
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ç a o n o rm a 1 em h e te r o z i g o t o s e d o s o u t r os t rês • d oi s s a o r e -

cessivos e exibiram não complementação enquanto o terceiro e 

dominante. 

Por fim, FJEALY»•LE1;q3 e C,48SEL.TON (19??) anali

sando 21 mutaç6es gênicas supressoras da mutação met-5-1 mis

sense de CopJt..ln.u..6 separam-nas em seis grupos (A a F) basea

dos na dominância ou recossiviciade, ligação com o locus me,t-5, 

complementação em células heterozigÓticas e comportamento do 

crescimento. A alelo-especificidade. tipo de supressão. efi-

ciência em função do crescimento foram analisados para todos 

os grupos considerados. 

Um dos pr:i.ncipais organismos onde o fenômeno 

da supressao tem sido objeto de um nGmero apreciável de inves 

tigaç6es genéticas é o fungo filamentoso Neu'1..o.6po'1..n cJt..a!:,1:,a, 

Referências preliminares de trabalhos envolvendo os mais va-

riados aspectos de supressão neste fungo podem ser obtidos 

em MIRANDA FILHO (19?2).

SEALE (1968) constatou a presença em ;\Je,u,11,01:,po!/..a 

d e s u p r e s s o r e s d o s 1 o c i a.m 1 7 e (J. m 5 ( lo c u s ctm e r e s p o n s á v e 1 

pela síntese da enzima glutamato desidrogenase - GOH). A pre-

sença de super-supressores neste fungo tamb�m foi constatada 

por SEALE (19?0). Os super-supressores eram capazes de suprl 

mir a linhagem duplo-mutante am 17-tJt..ijp-3 ocorrida com uma 

frequência de 2/10
5 de sobrevivência a luz ultra-violeta dan-
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do uma taxa de 50% e foram localizados como supressores exter 

nos para ambos os loci am e t1r,yp-3. Quatro super-supressores 

foram capazes de restaurar um produto gênico de am, glutamato 

desidrogenase, qualitativamente distinta daquela produzida p� 

lo selv�gem. Cada um destes super-supressores foi mapeado em 

um braço distinto de determinado grupo de ligação. CHALMERS e

SEALE (1971) constataram a presença de super-supressores para 

SEALE (1972) mapeou cinco mutações super-su

pressoras em Me.u1Lo.6po1La. c.Jta-61.la. escolhidas de um total de 48 

revertentes que geneticamente purificados e cruzados com a 

linhagem selvagem mostraram conter uma mutação supressora. 

Análise de tétrades e esporos ao acaso foram usados para de

monstrar que cada um se comportava como um gene simples no 

cruzamento. Os super-supressores .6.6U 1 e l.lhu 4 foram locali-

zados no braço direito e esquerdo do grupo de ligação VII. 

respectivamente, os super-supressores .6.6u 2 e .6.6U 3 localiza-

vam-se no braço direito do grupo de ligação I enquanto o

super-supressor l.l.6U 7 localizava-se entre as marcas a.d 8 e 

p lo no grupo de ligação VI. 

BRINCK (1972)� estudando reversões de uma li

nhagem de Ne.u1Lo.6po1ta Clt.41.1!.la carregando o alelo mt-lL (resis

tente a 4 metil-triptofano) relatou um tipo adicional de re

vertentes que resultam de mutações em um locus· não ligado. 

Estes revertentes constituem mutações supressoras aparente-
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mente alelo-especificas, desde que de todos os alelos m.t-Jt. 

testados somente o alelo mt-Jt. 26 foi suprimido. O autor des

creveu algumas propriedades do sistema de transporte de tripto-

+ -fano em linhagens revertentes mt-Jt. , mt-Jt. e mt-n.

NEWCOMBE e GRIPFITHS (1973) e GRIFFITHS e

NEWCOMBE (1973) testaram a ação de oito super-supressores em 

76 mutantes para o locus ad-3B induzidos por mutagênicos de 

transição de pares de bases. Destes, 13 mutantes foram supr! 

midos por um gene super-supressor ao menos. A maioria dos 

mutantes suprimidos pertenciam a classe de mutantes nonsense 

embora tenha sido encontrada supressão em outras classes, in 

cluindo mutaç6es missense, aumentando a possibilidade de que 

alguns super-supressores sejam um conjunto de supressor mis

sense/nonsense. Culturas ad-3B;-0�u não crescem à taxa de li

nhagem selvagem, mas em geral mostram um tipo de interrupção 

inicial periódica do padrão de crescimento linear que é alelo 

específica para ad-3B e -0�u na taxa de crescimento e periodi

cidade. 

Num trabalho complementar. GRIFFITHS (1973)

montou um experimento através do qual buscou medir o grau de 

supressao pelo qual alguns alelos dd-3R são suprimidos pelos 

mutantes super-supressores. A restauração do crescimento 

foi à�am:f;na,da: pela medida linear da taxa de crescimen,to em 

tubos de 300 mm. Os cruzamentos foram todos do genótipo 
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-

ad-3B X ��u. Cinco conclusões principais puderam ser tiradas 

deste estudo pelo autor: 

1) a taxa de crescimento não e nunca restaura

da como a taxa do tipo selvagem. 

2) a extensão da supressao é alelo específica

ad-3B e também alelo específica ��u. 

3) os genótipos ad-3B;�hu em geral mostram um

tipo de interrupção inicial do padrão de crescimento que nao 

é mostrado pelos outros genótipos. 

4) culturas de esporos irmãos mostraram ex-

traordinária sincronia no padrão de crescimento. 

5) em algumas culturas ad-3B;�hU de interrupção

inicial do crescimento surge um "escape" (setor cujo desenvo! 

vimento atinge a taxa de crescimento do tipo selvagem) que 

provavelmente devido a uma não reversão. 

CHANG e CATCHESIDE (19?3) 3 em estudos genéti

cos na recombinação do locus pan 2 em Neunohpona cna��a obti

veram o gene supressor STC 1 que suprime o alelo pan2, Y753-M66 

mas nao suprime outros três loci. O supressor não mostrou n� 

nhum efeito sobre os loci t�yp-3 (td 140), 

am-1- 5 e am-1- 11 que de modo geral são suceptíveis a 

os super-supressores conhecidos em Neuno�pona. 

todos 
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BROWN e AIUTO (1973) obtiveram reversoes espo� 

tâneas e induzidas por ácido nitroso e quatro outros agentes 

mutaginicos no locus met-1 em Neu4o�pona a44664. O ácido ni

troso mostrou ser um mutagênico efetivo em oito entre 19 ale 

los met-1 estudados. Foram obtidos dois tipos de reversoes 

denominadas FR'S e PR'S que cruzadas com a linhagem 

permitiram identificar três tipos de supressores: o 

não ligado ou frouxamente ligado ao locus met-1, o 

selvagem 

primeiro 

segundo 

ligado ao locus met-1 e o terceiro causado por uma mutação r� 

versa do mutante original. Os resultados da taxa de rever-

são para quatro outros mutagênicos (MI\ING, EMS, OMHA, ICR-170), 

além de NA, em seis alelos met-1 indicaram que delações gêni

cas, substituição de pares de bases, adição ou deleção estão 

presentes no arranjo dos alelos estudados. 

GRIFFITHS (1975), analisou quantitativa e qua

litativamente, em uma análise de tétrades, a interação entre 

vários alelos ad-3B supressíveis e alguns genes super-supre� 

sares. Quantitativamente, verificou que há uma boa variação 

no significado das taxas de crescimento de culturas exibindo 

super-supressão; parte desta variação pode ser atribuída a 

variação na supressibilidade dos alelos ad-3B, parte a varia

ção na eficiência de alelos ��u e parte a ação de genes modi 

fi cadores. Q ua lit ativamente, cu 1 turas ad- 38;.6.6 u. quase sem

pre exibem uma interrupção inicial do padrão de crescimento; 

entretanto� comum surgir um "escape" em direção ao crescimen 
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to da linhagem selvagem. 

SEALE, FINCHAM e BRETT (1976) e SEALE, BRETT, 

BARON e FINCHAM (19'??) analisaram o significado da substitui

ção de aminoácidos usando duas classes de revertentes am-17 

devido a mutações promovidas dentro do gene am. Nestes traba 

lhos os autores relataram as primeiras investigações, p or análise 

de substituição de aminoácidos, da nature-za molecular de a.m-11 

e da ação de alguns de seus supressores. 

GRIFFITHS (1976), analisou a possibilidade de 

se usar um critério adicional de dominância ou recessividade 

de supressores e aplicá- los pela primeira vez para alelos .6.6U 

de Neu�o.6po�a. A dominância é tomada para indicar supres

sores nonsense e recessividade para indicar supressores mis

sense. Os resultados mostraram que embora os super-supresso

res sejam formalmente dominantes em um teste simples, testes 

posteriores indicaram que este tipo de dominância precisa ser 

melhor interpretado em sistemas genéticos envolvendo dois ge

nomas fisicamente separados. 

SEALE (1976), classificou fenotipicamente oito 

super-supressores de NeuJto.6 po�a. de acordo com suas h�11idades 

para suprimir dez alelos testados. Ao menos dez loci super-su

pressores em Neu�o.6po�a exibem efeitos fenotipicos de supres

sores nonsense. segundo o autor. Os oi to super-supressores fo 

ram divididos fenotipicamente em sete classes enquanto os dez 
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primeiros super-supressores caracterizados parecem constituir 

nove classes fenotipicamente distintas. As divisões em clas

ses foram feitas baseadas no espectro de ação dos super-supres-

sares. 

KOBOUT e BERTRAND (1976)
3 

estudando o fenôme

no da supressão de mutantes cito plasmáticos l:j:lDky] em Meww.6poll.a 

ell.a.6.6a cujas características sã□ baixo crescimento. deficiên

cias em citocromos mitocondriais aa3 e b mas excesso de ci-

tocromo e e sistema respiratório cianido-sensfvel, 

seis supressores nucleares designados f.,up-1, .6up-3, 

.6up-5, .6up-10 e .6up-14. Os genes supressores hup 

isolaram 

.6up-4, 

suprimiam 

o crescimento vagaroso do fenótipo [poky] e aliviavam parcial

mente a deficiência da atividade respiratória. Os supresso

res não são alelos. Os autores sugeriram que as mutações su

pressoras afetam a estrutura e propriedades de proteínas mi

tocondrio-ribossomais. 

No trabalho seguinte, BERTRAND e KOHOUT (1977)

apresentaram evidências que mostram que o conteúdo de cito

cromos mitocondriais aa3 e b em linhagens [poky] contendo qua!_ 

quer um dos seis supressores é significantemente maior que 

em linhagens [poky] não supressoras. Os autores apresentaram 

considerações a respeito do mecanismo de supressao do cara-

ter de baixo crescimento e deficiências de citocromos de co

lônias [poky] e formularam possíveis explicações para este me 
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canismo. 

No fungo A1.ipe�gittu1.i nidutanl.i, especificamente 

de que trata este trabalho, o fenômeno da supressão é relati

vamente pouco estudado. Os trabalhos iniciais, de �oda geral 

envolvendo o isolamento e caracterização de supressores de al 

gumas marcas genéticas tais como metionina (meth), ácido p-ami

nobenzóico (paba) 1 prolina (p�o), arginina (a.�g) 1 encontram

-se referidos no trabalho de MIRANDA FILHO (1972). Recentemen 

te, um volume crescente de investigações ·envolvendo vários ª..ê. 

pectos de supressão em A1.ipe�giltu)., nidutanl.i vem sendo desen

volvidas. 

Investigando evidências da existência de um 

sistema regulatório comum do anabolismo e catabolismo da ar

ginina em A1.ipe�gLf.lu1.> n.idula.nl.i, ·cYBIS, PIOTRO�!SKA e WEGLENSKI

(19?2) testaram duas mutaç5es recessivas supressoras da pro

lina, l.iu E 11 e 1.iu V 19 envolvidas na síntese de ornitina 

transcarbamilase (OTC), uma das enzimas que participam do ca

tabolismo da arginina. 

Em A1.ipe�qiltu1.i n.idula.nl.i p arginina pode servir 

como fonte de prolina tanto para linhagens selvagens como pa

ra mutantes bloqueados nos primeiros passos do caminho bias

sintático da prolina. O uso da arginina para a síntese de 

prolina depende da presença e da indutibilidade (indução) de 

enzimas do catabolismo da arginina, arginase e OTA�e. Mutan-
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tes com arginase e DTAse n;o reprimidos foram obtidos em A.

nldulan6 como supressores de mutações para prolina (BARTINIK

e WEGLENSKI., 1974). A existência de um mecanismo comum en-

volvido na repressão, por glucose e amônia, de enzimas do ca

tabolismo da arginina foi estudado por WEGLENSKI., 
BARTINIK e 

GAJEWSKI (1973). 

Em A6pe�glllu6 nldulan6 o locus ane A pode ser 

interpretado como responsável por µma proteína que 

de permitir e em alguns casos ser �ssencial para a 

capaz 

síntese 

de enzimas do metabolismo do nitrogênio, mas que nao pode fu� 

cionar em presença de amónio (ARSTj e COVE
., 

19'13a). Mutações 

no locus a�e A
P designadas a�e Aft

P podem resultar na 1nabili-

dada em utilizar uma grande varied�de de fontes de nitrogê

nio incluindo aminoácidos, purinasl, arnidas (acetamida), nitra 

to e nitrito sem contudo afetar o �rescimento em am5nio (ARST

e COVE., 1973a., 

i 
i 197,b; HYNES., 1975�; deste modo um num.era

relativamente grande de mutações a:lélicas a.ne A tem sido usa-

das para estudos genéticos da repr·êss-êib metabólica do nitrogê 

nio em A6pe�glllu6 nldulan6. 

ARST e COVE (1973a, 19 7 3b) relatarem e ocorren 

d eia de mutações supressoras desig�adas e�e A que provavelme� 
1 -

te conduzem a perda da repres�ão oatabolica do carbono perm! 

tindo a utilização por linhagens dne Aft de prolina e acetamii 
. 

' 

� da como fonte de nitrogenio em meio minimo com glucose; muta-
1 

ções supressores específicas deno�inadas amd
d e p�nd permi-
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tem. respectivamente. a utilização de acetamida e prolina em 

duplos mutantes ane A-.

HYNES (1972). estudando o mecanismo de síntese 

de amidase que é regulada por repressão pelo crescimento em 

glucose. isolou dois mutantes designados a.mdT 102 e a.mdT 19.

O gene amdT 102
P 

mais tarde designado a.�e A 102. produtor de 

acetamidase. resulta em uma insensibilidade da enzima a re-

pressa□ por glucose e seu efeito é semidominante em relação 

+ 
a a.mdT O gene a.mdT 19 resulta em aumento na sensibilida-

de para repressão por glucose e é recessivo em relação a 

+ 

amdT e amdT 120 no que se refere a síntese de acetamidase. 

Ambos os genes atuam diferentemente na síntese de outra enzi 

mü, a formamidase. Referências de loci supressores de a/te. A 10?.., 

designadas �an A e �a� B são encontradas em POLKINGHORNE e 

HYNES (1975). ARST e SCAZZOCCHIO (1975b) discutiram a açao 

de �ma mutação constitutiva iniciadora uap-100, selecionada 

como supressora da perda da atividade de transporte de xan-

t i n a - á c i d o ú ri c o em um a 1 i n h a g em a� e A- 1 O 2 ( ARST e COVE � 19 7 3 a) • 

Considerações adicionais de mutações supres-

seras envolvidas em estudos geniticos da repressão metatdli 

ca do nitrogênio podem ser obtidas em ARST e 1MoDONALD(1975), 

ARST e SCAZZOCCHIO (1975a) e ARST (1976). 

RAND e ARST (1977a,� 1977b) descreveram a mut� 

çao ni�-5, uma mutação fracamente ligada ao gene estrutural 
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para nitrato redutase (11.la. V) e ni!trito redutas,e (n,.U A); YÚ,.6-5
i .. 

� uma mutação reguladora que condu� a um baixo nível de ativi 

dade de nitrito redutase mas que n1ão afeta a nitrato redutase. 

Ela suprime p�tcialmente mutaç5es nill. A- e a.Jz.e. A- para utili-

zação de nitrito. 

Estudos mais diretamente relacionados ao fenô

meno da supressão são relatadas em A-6 pe.ll.g.lllU.6 n..ldula.n.-6. 

MIRANDA FILHO 

(1974) estudando a supressão 

isolaram 11 supressores desta 

tes no grupo de ligação VII. 

( 19 72:) e MIRANDA FILHO e AZEVEDO 

d a malr ca n..lc. 8 em A. n..ldula.n..6 

mar�a ten�-0 mapeado nove des-
1 -

AtrQves da análise meidtica os 

supressores foram mapeados em rel�ção as marcas 11.lc. 8 e 

verificando-se que três supressores (6U 2
P 

J.>u 4 a 6U 9) 

V 10

sao 

proximais em relação as marcas e outros quatro (�u 1, J.>u 3, 

.. .6u 5 e 1.>u 8) são distais; o supres:sor 6u 7 (que envolve du

�licação) tem posiçãq indeterminada e 1.>u 6 e um supressor in

tragênico. Os testes de alelismo revelaram serem os supres-

sares alelos entre si e que, port�nto, existem quatro loci 

supressores. Todos os supressors�. exceto 6u 1, tem efeito 

pleiotrópico pois além de suprimi�em a deficiência para ácido 
1 

nicotínico conferem resistência a p-fluorofenilalanina . Para 

explicar o modo 

.um mec.anisrno d.e 

de ação dos supre�sores . 

�  
regulaçao em casc�ta . 

os autores propuzeram 

ARST� SCAZZOCCHIO e\ KRISTENSEN (1973) estudan-
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do a via metabólica de síntese da !lisina em A6pe.1tg.i.Uu.6 rú,dula.n& 

isolaram seis loci onde uma mutaç�o pode conduzir a auxotro

fia para lisina. Num destes lo.ci, designado ly1, B, uma muta 

çao seimidominante !,«. A. 1 ly1, B sup;rime R..,p, B para o qual é 

fracamente locus específica. O sypressor mostrou-se fracamen 

te ligado aos genes estruturais d� nitrato e nitrito redutase 

(nia V e nil A, respectivamente) 1ocalizados no grupo de lig� 

ção VII. 

PASZEWSKI e GRABSKI (19?4) investigando a reg� 

lação da biossíntese de aminoácidos sulfatados em A. nidulan!,

identificaram uma mutação designada Cy1, A 1 que suprime o mu-

tanta me�h 55 bloqueado para 8-ci�tationese devido a 
1 

de rre-

pressão de homocisteína sintetase.: LUKESZKIEWICZ e PASZEWSKI

1 
(1976) utilizaram a mutação 1,u A 1e�h (na qual algumas enzi-

mas da síntese da metionina, incl4indo sulfato permease, sao 

constitutivas) para investigar o mecanismo regulatório envol-

vido na repressão da sulfato permSase em 

MENEZES (19?4) e MENEZES e AZEVEDO (19?8) es-

tudando variantes deteriorados que ocorrem espontaneamente ou 

através de indução em uma linhagem com duplicação 
A 

cromosso-

mica em A1,pe.1tgillu..6 nidulan1,
P 

analisaram a ocorrência de re-
 

versões espontâneas e indwzipa qo� determinantes da deterio-

ração obtidos. Uma alta frequênp�� de reversões ocorreu em 

todos os variantes det�rtorado� p��lisatjo�i de nove revars5es 
1 

estudadas. oito delas mostraram q�e o mecanismo de ;reva rs ão 



• 35.

é devido a genes supressores e apenas uma foi devida a rever

são verdadeira. Os supressores estavam localizados em quase 

todos os diferentes grupos de ligação .. do fungo; nos cas.os em que 

supressores de diferentes 

mesma grupo de ligação, o 

tes genes não eram alelos 

dade de ação. 

deteriotjados estavam localizados no 

teste d� alelismo mostrou que es-

indicando uma possível especifici-

Para explicar o mecanismo de ação dos supres

sores foi postulado um mecanismo dom base no sistema de regu

lação em cascata. 

WARING e SCAZZOCCHIO (1976)
3 

obtiveram, atra-

vés do mutagênica nitrasoguanidina, duas classes de rever-

tantas de uma mutação citoplasmática (CS 67) que confere sen-

sibilidade ao calor em A�pe�glllu� nldulan�. Uma das elas-

ses compreende supressor nuclear 

zados nos cromossomos III e VII. 

mapeado em 

iA segunda 

dois loci locali

classe de rever-

tentes consiste em herança citopl9smática. Oito genes su-

pressares restauraram o crescimento Ida linhagem selvagem a 20 °c 

enquanto dois res.ultaram em supressão:.: parcial do fenótipo sen-

sível a baixa temperatura. 

OLIVEIRA (1978)
3 

e�tudando mutantes derivados 

de linhagens ly6-, capazes de res1stir a concentrações de ar

ginina que inibem o crescimento d9 linhagem original, consta 

tau que o desaparecimento da fenótipo ly� poderia ser atri-
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buido a suprassao do gene ly-6 A 1, Analisando geneticamente 

mutantes obtidos espontaneamente e por induçio atravis de luz 

ultra-violeta ou EMS, verificou que o fenótipo ly.6 havia de 

saparecido por ação de genes supressores do gene ly-6 A 1. No
i 

ve genes mutantes foram mapeados em seis dos oito grupos de 

ligação do A1,pe�gi.llM ni.dula.n-6: t�ês supressores estavam 
1 

no 

grupo de ligação III, dois supress�res estavam no grupo de li 

gaçao II 1 um no grupo de ligação I� 1 um no grupo VI, um 
1 

o 

no 

teste grupo VII e um supressor no grupo be ligação VIII. 

de alelismo revelou que os dois rnu�antes mapeados no grupo de 

ligação II não eram alelos e os tr�s mutantes do grupo de li-
N N gaçao III eram alelos 1 resultando antao sete diferentes su-

pressores. Em apenas um caso houv� evidência de reversão ver 

0 A 1 ° A 1
+

.dadeira �Y-6 para �Y-6 

As primeiras evidências de mutações super-su-

pressoras em A1.,pe�gi.llu-6 ni.du.lan.6 foram descritas por BAL3

MACIEJK0
3 

KAJTANIAK e GAJEWISKI (1p78) que obtiveram rever-
i 

sões simultâneas de mutações em do�s loci diferentes da linha 

gem yA 2; a.dA 2 4; me.tG 4; phenA 2 'de A-6 pe�gi.llu.1.> Mclufun& As 

reversões para os loci a.d A e me.t p m.ostraram serem de vi das 

a mutações supressoras monogêni casi. Dos sete supressores ana 

1 is a d os ( .6 u.p 1 , -6 up 2 
P 

-6 up 3 , .6 up '4 , 1, u.p 5 � .6 u.p 6 e .6 u.p 7 ) , 

.6up 3 suprime somente o requisito para adenina, .6u.p-5 suprime 

somente o requisito para metionina enquanto os cinco demais su 

pressores suprimem tanto as mutações met G 4 como ad A 24
P
cons 
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tituindo-se,portanto,em genes super-supressores. As mutações 

supressoras são locus não específicas e sítio específicas, i� 

to torna possível que elas sejam supressoras de mutações non-

sense. 

Mutações supressoras alelo-específicas isola

das por co-reversão de mutações em A�pe�gillu� nidulan� foram 

parcialmente caracterizadas par ROBERTS, MARPINELLie SCAZZOCCHIO

(1978). Ao menos um supressor atua simultaneamente em um al� 

lo para três loci a.lx, �B e ale A, especificando alantoniase.

sulfato permease e álcool desidrogenase. respectivamente. Vá

rios outros alelos atuam conjuntamente nas mutações �B e alx. 

Evidências iniciais identificaram duas mutações supressoras, 

�up-101 e �up-105, no mesmo locus no grupo de ligação III. O

supressor �up-105 somente suprime alx 4 enquanto alx 4, �B 43 

e ale A 125 sio co-suprimidas por aup 101 indicando, portant� 

que este locus supressor pode exibir heterogeneidade. 
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4. MATERIAIS E MtTODOS

4.1. Sfmbolos e fen5tipos dos mutantes utilizados

Símbolos 

Morfo1Õgicos 

WÀ3 

yA2 

Nutricionals 

adE2 o

pttoA 1

pa.ba.A6 

py1c.0A4 

.6 B 3 

11,i,c.B e

1tiboB2 

Fontes de carbono 

6ac.Asos 

gaflA1 

Fenõtipos

Conídios b rancos 

Conídios amarelos 

Requisito para adenina 

Requisito para prolina 

Requisito para ácido p-aminob enzóico 

Requisito para piridoxina 

Requisito para tiossulfato 

Requisito para ácido nicotínico 

Requisito para riboflavina 

Não c rescimento em meio cont endo 
acetato como Única fonte de carbono. 

N ão c r 1;1 ª .o t m.$ n to em me i o · d e g a 1 a e t o -
se .OÇ/J'lO' �n;i,qij font e de c arbono.



Supressores 

Sup re s sor do muta n te nic.Ba 

Sup r e s sor do m uta n te adf.20 
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A origem. desc r ição e loc alização dos muta n-

tes uti lizados podem ser e ncon t rados em DORN (1967) 3 .CLUTER·· 

BUCK (1973) e CLUTERBUCK (1974). 

4.2. Linhagens utilizadas 

4.2.1. Linhagem MSE (Master Strain E) contendo marca
dores genéticos em todos os oito grupos de li
gação (McCULLY e FORBES

3 
1965) como se observa 

na Figura 1, 

Grupos de ligação Ma rcadores genéticos 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

n.lc.Ba 
VII 

VIII 

Figu ra 1 - Ma rcadores gen é ticos  da li nhagem MSE. 

Obs. : Os centrõmeros estão rep resentados por "o". As posições dos marca
dores genéticos n ão estão em escala no mapa. Os fenótipos dos mar
cadores genéticos podem ser encontrados no item 4.1. 
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4.2.2. Linhagem p1t.0A 1 ; pa.ba.A 6 ; yA 2

Contém marcadores genéticos no grupo de liga

çao I conforme constituição genética apresentada na Figura 2. 

Grupos de ligação Marcadores genéticos 

pa.ba.A.s 

Figura 2 - Marcadores genéticos da linhagem p!t.oA1; pa.baA6 .i yA2. 

Obs.: O centr6mero esti representado por �o". As posiç5es 
dos marcadores genéticos não estão em escala no mapa. 
Os fenótipos dos marcadores genéticos podem ser encon
trados no item 4.1. 

4.2.3. Linhagem nic� 

Prototrófica para todos os marcadores genéti

cos da linhagem MSE. obtida como segregante de um cruzamento 

entre as linhagens MSE e p!t.oA1; pa.ba.A6; yA2 (FAVRAUD e AZEVE

DO:; 19 78).

As dua� primeiras linhagens utilizadas foram 

obtidas da coleção existente no Setor de Genética de Microrg� 

nismos do Instituto de Genética da Escola Superior de Agricu];_ 

tura "luiz de Queiroz" da Universidade de São Paulo.sendo ori 

giná.ríás do Departamento de G ené ti ca da Universidade de 

Sheffield, Inglaterra, a terceira linhagem foi gentilmente ce 
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dida por FAVRAUD� Setor de Genética de Microrganismos do Ins

tituto de Genética. ESALQ. USP. 

As linhagens foram mantidas em tubos de ensaio 

com meio completo em agar inclinado à cerca de 4
°

C, com repu

rificação a intervalos de seis meses. 

A linh agem MSE foi utilizada para obtenção de 

genes supressores do mutante n�cB 8• Os mutantes supressores 

foram mantidos em estoque como anteriormente referido. 

4.3. Meios de cultura 

4. 3. l . Meio m1 ni mo (PONTE CORVO et al-U, 1 .95$)

Nitrato de sódio (NaNOs) . . . . . . . . . . . 

Sulfato de magnésio heptahidratado (MgS04 • 7H2 O} • . . 

Fosfato dihidrogenado de potássio (KH2P04) . . 

Cloreto de potássio (KCl). . . . . . . . . . . 

Sulfato de ferro (FeSO ) . . . . . 

6,00 g 

0,52 g 

1. 52 g

0,52 g

O. O 1 g

Sulfato de zinco (ZnS04) 

Glicose • 

Agar

o • 

Agua destilada • • • • 

• • • •  0.01 g

• •  , .10.00 g

.15,00 g

• •  1.000 ml

O pH foi ajustado para 6,8 com Na□H 4%.

4.3.2. Meio completo (PONTECORVO et alii, 1953) 

Adicionou-se ao meio mínimo: 

Peptona . . . • . . . . . . . . . . . . 2.00 g

Caseína hidrolisada. o . . . . . . . . . . . 1. 50 g



Extrato de levedura. . . . . . . O. 50 g

Hidrolisado de ácido nucleico de leveduras • •  2,5 ml 

Solução de v itaminas . • • . . • • . • • 1.0 ml 

O pH foi ajustado para 6,B com NaOH 4%. 

4.3.3. Meio de galactose 

.42. 

Preparado da mesma forma que o meio mínimo 

(item 4.3.1.) apenas substituindo-se a glicose por galactose 

como fonte de carbono. 

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

Acetato de amônia • • • • • • • • . • • • • • 12,00 g

Fosfato dih idrogenado de potássio (KH2P04). . • 3,00 g 

Cloreto de sódio (NaCl) • • • • . . • • • . . 2,00 g

Sulfato de magnésio heptahidratado (MgS04.7H20) •• 0,50 g

Sulfato de ferro (FeS04) . • • • • • • • • • • 0.01 g 

Sulfato de zinco (ZnS04). • • • • . • 0,01 g 

Agar . º ª • ª º • º º IJ ª ª ª º Q ª • • • 15" O O g

Água destilada • • • . • • • • • . . • 1.000 ml

O pH foi ajustado para 6,1 com NaOH 4%. 

4.3.5. Meio mínimo llquido mais 2% de meio completo 

Ao meio mínimo líquido adicionou-se 2% de meio 

completo também liquido. Distribuiu-se 2,5 ml da mistura em 

tubos de ensaio. autoclavando-os em seguida. 
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4.4. Soluções 

4.4.1. Solução de ãcido nucleico de leveduras 

Ácido nucleico de leveduras - 2 g em 15 ml de solução 1 N de HCl. 

Ácido nucleico de leveduras - 2 g em 15 ml de solução 1 N de NaOH, 

Ambas as soluções foram aquecidas a 100° c por 

20 minutos. misturadas e o pH ajustado para 6,0 com NaOH 4 % • 

Filtrou-se a mistura e completou-se o volume para 40 ml sen

do a seguir conservada no refrigerador a 4
°
c. sob clorofórmio. 

4.4.2. Solução de vitaminas 

Riboflavina • • . •

Acido nicotínico 

Aneurina Ctiamina) . • • .  

Piridoxina • . • • • 

a a • a • 

O D 1J 't • 

!! a o a . . 

• 100,0 mg

100,0 mg

Ácido p-aminobenzóico tl 8 tl Q O I D Q Q II II D

50,0 mg 

50,0 mg 

10.0 mg 

Biatina . • • • • • •  0,2 mg 

Agua destilada esterilizada • •  • 100,0 ml

A solução foi aquecida em banho-maria durante 

15 minutos e conservada em frasco escuro no refrigerador a 

4
°
c, sob clorofórmio. 

4.4.3. Suplementos adicionados ao meio mínimo 

Foram preparadas soluções estoques de suple-

mentos adicionando-se a cada um deles 100 ml de água destila 
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da esterilizada. As soluç5es f oram aquecidas em banho-maria 

duran te 15  mi nut os e c on ser vadas em f rasco escu ro n o  refrig� 

radar a 4
°
c.

Quantidade adicionada Concen tração 
Solução estoque por placa (20 ml 
( 100 ml de H2Dl m eio de cultura) 

Tiossulfato de sódio 2,0 mg 0,1 ml 

P ro li na 1.0 mg 0,1 ml 

Adenina soo.o mg 0,1 ml 

Riboflavina 10,0 mg 0.1 ml 

Ácido nicotínico 10.0 mg 0,1 ml 

Piridoxina 5,0 mg 0,1 ml 

Ácido p-aminobenzóico s.o mg 0,1 ml 

4.4.4. Solução de tween - 0,1% (V/V) 

tween 80 . . • .

Água d estilada o • 

de final do meio 
de cultura 

100 ,00 -µg/ml 

50,00 µg/ml 

25,00 µg/ml 

O, 50 µg/ml 

O, 50 µg/ml 

0,25 µg/ml 

0,25 µg/ml 

0,1 m l  

1 0 0  m l  

Distribuiu-se 2,5 ml  da solução em tubos de en 

saio, autoclavou-se e c o nservou-se à temperatura ambien te. 

4.4.5. Solução salina (0,89%) 

NaCl 

Água d estilada 

• o 8,9 g 

• 1.0 0 0  ml
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Distribuiu-se 9,0 ml da soluç;o em frascos, au 

toclavou-se e conservou-se a temperatura ambiente. 

4.4.6. Solução de cloroneb - 2% 

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

Cloroneb {Dupon do Brasil S/A - princípio at_ivo = 65%) • 

Água destilada esterilizada • • . • • • • • • • • • • •

• 100 mg 

. . . 50 ·m1 

A soluç;o foi aqueci da em banho-maria durante 

15 minutos e conservada em frasco escuro no refrigerador a 

4.5. Esterilização e incubação 

Os meios de cultura e as soluções de tween e 

salina foram sempre esterilizadas em autoclave durante 15 mi

nutos a pressão de 1 atmosfera. 

A temperatura de incubação em todos os experi

mentos foi de 37 °c. 

4.6. Placas de análise 

Para as análises genéticas das colônias foram 

utilizadas placas de Petri de 10 cm de diâmetro.contendo meio 

completo. meio mínimo, meio mínimo suplementado com todos os 

requisitos nutricionais envolvidos no cruzamento e meio mí ni-
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mo suplementado com todos os requisitos nutricionais, exceto 

aquele sob análise. Utilizaram-se também placas contendo meio 

de galactose e placas contendo meio de acetato de amônia su

plementados com todos os requisitos nutricionais. 

4.7. Tratamento com mutagênico 

Com a finalidade de aumentar a frequência de 

mutação, a linhagem MSE foi submetida a tratamento com luz 

ultra-violeta. 

Conídios de colônias de três a quatro dias de 

incubação foram suspensos em tubos contendo 2,5 ml de tween 

e agitados para desagregação das cadeias. A quantidade de co 

nídios da suspensão foi estimada em hematímetro (câmara de 

Neubauer) e em seguida retirou-se 1 ml da suspensão e diluiu

-se em 9 ml de salina. Uma alíquota desta diluição foi utili 

zada par� obtenção de mutantes espontaneamente e a suspensa□ 

restante foi transferida para uma placa de Petri esteriliza

da para itradiação. A lâmpada utilizada foi a Mineralight 

(253 nm) a 14 centímetros de distância da suspensão de coní-

dias ao filamento. O tempo de irradiação foi de dois minu-

tos, tempo este adequado para se obter uma sobrevivência de 

1 a 5% a irradiação ultra-violeta para a linhagem MSE (PIZZI

RANI� aomunieação pessoaZ). 
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4.8. Obtenção de supressores 

As suspensoes de conídios foram preparadas co� 

forme o item 4.7, o procedimento inicialmente adotado foi o 

seguinte: 

a) A alíquota de 1 ml retirada da diluição ini

cial foi transferida para frasco contendo 9 ml de salina; des 

sa nova diluição foram semeados 0.1 ml por placa contendo 

meio mínimo suplementado com piridoxina. tiossulfato de 

dio e riboflavina para a obtenção espontânea de mutantes. 

so-

b) Da suspensão irradiada, item 4.7 •• 1 ml foi 

transferido para frasco com 9 rnl de solução salina; desta no

va diluição foram semeados 0.1 ml por placa contendo meio mí

nimo suplementado com piridoxina, tiossulfato de sódio e ribo 

flavina para obtenção de mutantes induzidos. 

Desta mesma suspensao foram semeados. apos di

luições apropriadas. 0,1 ml por placa contendo meio completo 

para determinação da porcentagem de sobrevivência. 

Nos experimentos para obtenção de supressores 

que se seguiram, de modo a evitar diluições da suspensao de 

conídios, além da inicial. alíquotas de 0,1 ml desta foram 

diretamente semeadas em pJacas- ·coi:it:•m:ei o ctjn·for.tne \1 á ,d às cri to, 

t,ii'ntâ:s ,-i:f1'1�:i:i'ôtas <tHJa n:t as nscie s s ária é,_ 'fde 15: __ � 20 ),', - :repetindo-,se -· 

e �-t J(pr�='éê'.dim.er-i.t:ii( \t\im6ém ;p:àr-i:i" a:, .eu s pensão 1 rradi ada. 
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Após 72 horas de incubação observou-se e ano

tou-se o crescimento das colônias nas placas destinadas a ob

tenção de supressores espontaneamente e por indução. As colô 

nias foram então purificadas em meio completo. Do mesmo modo, 

anotou-se o crescimento das co lÔnias nas placas destinadas a 

determinação da porcentagem de sobrevivência. 

4.9. Ensaio de supressão e isolamento de supressores 

Com a finalidade de se determinar a exatidão 

do car;ter supressor, as colônias independentes de ;cido nico 

tínico exÓgBno obtidas conforme o ítem anterior foram organi

zadas em placas de 26 pontos em meio completo, placas mestras, 

inoculando-se.cada uma das col6nias em um dos pontos da pla

ca (AZEVEDO:; 1973). Confeccionou-se tantas placas quantas n� 

cessárias para testar um número significativo de colônias pu

rificadas e de acordo com a sequência das mesmas nas placas, 

cada colônia recebeu um número inicial de identificação. 

As placas assim organizadas foram replicadas 

por meio de um replicador multifio (AZEVEDO et atii :; 1976) pa

ra placas contendo meio completo, meio mínimo suplementado com 

piridoxina, riboflavina, tiossulfato de sódio e ácido nicotí

nico e meio mínimo suplementado com todos os requisitos ante

riores a exceção de ácido nicotínico. As leituras do cresci

mento das colônias foram realizadas nos tempos de 36. 48, 72 



8 96 horas de incubação .e os supressores isolados 

repetição. 

4.10. Porcentagem de sobrevivência a irradiação 

Um cálculo estimativo do numero de 

� 49. 

apos uma 

conÍdios' 

viáveis apos a irradiação com luz ultra-violeta pode ser fei

to adotando -se o procedimento relatado no ítem 4.8. 

O numero de conídios sobreviventes. por mili

litro de suspensão semeada. foi determinado considerando-se to 

das as diluições efetuadas e o número médio de colônias sobre 

viventes em cada placa. A porcentagem de sobrevivência foi 

calculada pela fórmula: 

de coní di os sobreviventes 
X 100 

de conidios da suspensao inicial 

4. 11. Frequência de supressão

Devido ao fato de podermos detectar inicialme� 

te colônias independentes de ácido nicotínico exógeno. co lÔ-

+ 

nias nic , e posteriormente colônias realmente supressoras da 

marca genética nleB 8, devemos calcular duas frequências de 

1 supressão, a aparente e a real, respectivamente. 
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4.11.1. Frequincia aparente de supressao 

O cálc ulo da frequência aparente de s upressao 

foi executado segundo as fórmulas: 

N9 colô nias de nic e ncontrado 
1.10 6 N espontânea 

N9 de coní di os da X = supressao suspensao inicial 

N9 colô nias 
+ 

de nic encontra do 
1.10

6 induzida 
N9 conídios X = supressao de sobreviventes 

onde: 

N 9 de colônias nic+ = numero médio encontrado 
em dez placas já que f�
ram sen:iea,dos D. 1 rill' por 
pl'ac:a. isto é. l ml to,
ta l. 

1 x 10 6
= taxa normal de ocorrência �e ��ta

çõ"es;v:i;áveis. 

4.11.2. Frequência real de supressao 

Determinou-se i denticamente à f requênc ia 

rente de s upressão,' àp�n�iif;s,�ôatí.t:uirtd�-se' ô número d!:i:êólÔ,:ii'êls 

apa

+ 

ni c 

pelo n�mero �determinado w de colônias s upressoras que foi cal 

c ulado pela seguinte fórmula� 

+ 

N9 de colônias nic encontrado X N9 de colônia� supressoras obtido 
N9 de colônias nic ef.lsatf!aéfes 
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4.12. Ensaio de super=supressao 

Para se determinar se as colônias supressoras 

da marca genética nicB 8 tinham capacidade de suprimir. conju� 

tamente, outra deficiência nutricional além de ácido nicotíni 

co. as colônias isoladas foram organizadas em placas mestras 

de 26 pontos e com auxilio do replicador multifio foram inocu 

ladas em placas de Petri contendo os seguintes meios de cultu 

ra: 

- Meio mínimo.

Meio mínimo suplementado com piridoxina. ri
boflavina, tiossulfato de sódio e ácido nico
tfnico.

- Meio mínimo suplementado com todos os requi
sitos anteriores exceto ácido nicotínico,áci
da nicotínico e tiossulfato de sódio, ácido
nicotínico e riboflavina e ácido nicotínico
e piridoxina. respectivamente.

Decorridas 48. 72 e 86 horas de incubação fo

ram efetuadas leituras do crescimento das colônias. D exper! 

menta foi realizado com três repetições sendo que cada repet! 

ção era uma réplica do crescimento observado na Última leitu

ra da montagem anterior, 

4.13. Ensaio de crescimento 

ConÍdios de colônias com cinco dias de incuba

çao foram suspensos em tubos contendo 2,5 ml de tween e agit� 

dos para desagregaçio das cadeias. As quantJdades de con:f-
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dias das suspensoes foram estimadas em aproximadamente 107 a 10 8

conídios por ml. 

Utilizando-se de um fio de níquel-cromo as sus

pensoes de conídios de colônias supressoras da marca nieBa e 

. + 

da linhagem n�e foram inoculadas em placas de Petri contendo 

meio mínimo suplementado com piridoxina. riboflavina e tios

sulfato de sódio; para a inoculação da suspensão de conidios 

da linhagem MSE as placas continham meio suplementado como an 

teriormente ao qual se adicionou ácido nicotínico. 

A inoculação foi feita imergindo-se o fio de 

níquel-cromo na suspensão de conidios e tocando-se puntual-

mentE. uma só vez. no centro geom�trico da placa. Medidas do 

drescimento em di;metro das colônias foram feitas nos tempos 

de 72. 96, 120 e 144 horas de incubação. 

Os diâmetros das colônias foram medidos com o 

auxílio de um contador de colônias (Hellige). Retirada a tam

pa. a placa era invertida sobre o campo visual do contador e 

os centros geométricos de ambos sincronizados; sobre o eixo 

horizontal do campo visual do contador eram assinalados nas 

laterais da placa dois pontos de referência. Girando-se a pla

ca no sentido anti-hor�rio sobre o campo visual do contador, 

quando os pontos de referência superpunham-se a cada um dos 

quatro eixos que dividem o circulo em oito semi-c! rcu los iguais, 

com o auxílio de uma regua milimétrica (sempre a mesma) efe-
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tuavam-se as medidas dos limites das colônias nas posições coin 

cidentes com o eixo horizontal do campo do contador, 

A luz de fundo do contador de colônias aliada 

a lente de aumento colocada� frente do observador possibili

tam uma visualização melhorada dos limites da colônia contri 

buindo para o aperfeiçoamento das medidas. 

O experimento foi conduzido com três repeti-

çoes, sendo medidos os diâmetros de quatro colônias em cada 

repetição tanto para supressores como para controles. 

4.14. Técnicas de anãlises genéticas 

4.14.1. Obtenção de heterocãrios 

Para obtenção de heterocários procedeu-se de 

acordo com o método descrito por PONTECORVO et a-Ui (1953). Em 

tubos de ensaio contendo meio mínimo líquido mais 2% de meio 

completo foram colocados conidios da linhagem pMA1 ; paba.A&H,fÁ2 

e de uma das colônias supressoras da marca genética 1Úc.B8 ou da linha-

gem MSE. O meio completo favorece um pequeno crescimento das hifas, o 

suficiente para que possa haver anastomose entre elas, Após 

três a quatro dias de incubação formou-se uma película na su

perfície do meio. Esta película foi removida. recortada e 

transferida para placas com meio mínimo sólido as quais apos 

sete a dez dias de incubação desenvolveram estores tipicamen

te heterocariÓticos �ue continham nõcleos geneticamente dis-
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tintos na mesma hifa, o que permitiu o crescimento. 

4.14.2. Teste do heterocârio 

Os heterocários foram ensaiados de acordo 

com o método descrito por JINKS (1963). Através deste ensaio 

pode-se determinar se o caráter supressor das colônias era 

condicionado por fator citoplasmático ou não. 

Os heterocários foram preparados conforme o 

item 4.14.1. Com o auxilio de uma alça de platina retiraram

-se conidios formados pelo heterocário, transferindo-os para 

tubos com soluções de tween. Após diluições convenientes fo

ram semeados 0,1 ml em placas contendo meio completo que de

pois de três dias de incubação exibiram colônias brancas e 

amarelas, respectivamente colônias supressoras e linhagem 

p�oA1; pabaA6; yA 2 envolvidas no cruzamento. As colônias su

pressoras foram transferidas para placas de análise contendo 

meio mínimo, meio mínimo suplementado com piridoxina, ribo

flavina, tiossulfato de sódio e ácido nicotínico e meio míni

mo suplementado como anteriormente, exceto ácido nicotínico. 

Decorridas 36, 48 e 72 horas de incubação efetuou-se a leitu

ra das placas anotando-se o crescimento das colônias. 

4.14.3. Anãlise mitõtica 

A análise mitÓtica foi desenvolvida através do 
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ciclo parassexual� segundo o método descrito por PONTECORVO et

alii, 1954. Nos setores heterocariÓticos obtidos de acordo 

com o {tem 4.14.1., a maioria dos confdios formados são ha

plÕides e por consequência não se desenvolvem em meio mínimo; 

porém, pode ocorrer fusão de núcleos haplÓides formando nu

cleos diplÓides heterozigÓticos que originam confdios diplÓi

des (ROPER� 1952) os quais são capazes de se desenvolverem em 

meio mínimo. 

Pelo fato da porcentagem de aparecimento de e� 

n!dios diplÓides ser muito 1bai.xa, grande n�mero de conÍdios 

d� setores tipicamente heterocarióticos foram transferidos p� 

ra splução de tween (aproximadamente 107 conÍdios por ml) sen 

do s�meados em placas contendo meio mínimo. Após 72 horas 

da in6ubação isolaram-se diplÓides heterozigotos. 

A identificação dos diplÓides é baseada em sua 

capacidade de crescimento em meio mínimo e no tamanho dos co

nidios (ROPER, 1952). A medição dos conÍdios foi feita em mi 

croscópio com ocular micrométrica, tomando-se cadeias de cin� 

co conÍdios em lâminas com lisol diluído (1:10). 

A indução para haploidização dos diplÓides foi 

feita usando-se cloroneb (AZEVEDO e SANTANA, 1975) que inibe 

o crescimento de diplÓides. A haploidização ooorre 

de aneuploidia com perdas sucessivas de cromossomos 

através 

(KAFER, 

1961). A técnica consiste em inocular-se conidios em quatro 
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pontos equidistantes na placa onde foi colocado meio comple

to que recebeu a droga na proporção de 25 µg/ml de meio de 

cultura. Após sete a dez dias de incubação surgiram setores 

brancos e amarelos que foram purificados em meio completo e a 

seguir inoculados um a um em 26 pontos fixos em placa com meio 

completo. Após três dias de incubação essa placa serviu como 

placa mestra que foi replicada para placas de análise por meio 

do replicador multifio. As leituras das placas foram feitas 

com 36. 48 e 72 horas de incubação. anotando-se as colônias 

que cresceram e as que nao cresceram. 

4.14.4. Anãlise meiõtica 

A análise meiÕtica baseia-se no ciclo sexual 

do fungo através da análise de ascósporos produzidos em cleis 

toticios híbridos, segundo o mitodo descrito por 

et alii (1953). 

PONTE CORVO

Os heterocários obtidos conforme o ftem 4.14.1., 

foram transferidos para placas com meio mínimo; as placas 

foram convenientemente vedadas com fita celulÓsica para pro

piciar a formação de cleistotécios e incubadas por dez dias 

(AZEVED03 1973). Findo este período de incubação os cleisto

técios de maior tamanho (BARACH0
3 

AZEVEDO e VENCOVSKY, 1970) 

foram removidos sob lupa e rolados em meio m!nimo para reti

rar os conÍdios aderentes e as células de HÜlle. Cada cleis-
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totécio limpo foi transferido para tubos de ensaio contendo 

solução de tween e com o auxilio de uma pipeta foram esmaga

dos contra as paredes do tubo libertando os ascósporos. Com a 

mesma pipeta foram lavadas as paredes do tubo suspendendo-se 

deste modo os ascósporos na solução de tween. De cada suspe� 

são foram realizadas diluições de 1:10 em salina e a suspen

são restante conservada no refrigerador. Dos frascos de sali 

na foram semeados 0.1 ml em placas com meio completo e o res

tante também guardado no refrigerador. Após 72 horas de incu 

bação foi possível verificar se os cleistotécios eram híbri

dos. escolhendo-se um entre eles para análise dos ascósporos. 

Os ascósporos do cleistotécio selecionado fo

ram semeados em placas contendo meio completo e após 72 horas 

de incubação foram transferidos para placas mestras em meio 

completo. Depois de três dias de incubação as 26 colônias fo 

ram replicadas para as placas de análise por meio de um re

plicador multifio. As leituras das placas foram feitas com 

36, 4B e 72 horas de incubação anotando-se o crescimento ou 

não das colônias. 

4.15. Anãlise estatistica 

As medidas do crescimento em diâmetro das colô 

nias supressoras (Ítem 4.13.) foram analisadas estatisticamen 

te. 



.58. 

A análise da variância foi feita segundo o de

lineamento em parcelas subdivididas ISTEEL e TORRIE, 1960L Pa

ra detectar as diferenças no crescimento de cada mutante su-

• + ( pressor com a linhagem MSE original e a linhagem n�e contra 

lesJ foi aplicado o teste de Ounnett (STEEL e TORRIE, 1960)

através da fórmula: 

dms = t(tabela)



.59. 

5. RESULTADOS

5.1. Obtenção de supressores

Colônias metabolicamente independentes de á ci-

Í 
- + 

do nicot nico exogeno (nic ). foram obtidas espontaneamente e 

por indução através de luz ultra-violeta em quatro experimen

tos distintos a partir da linhagem MSE » pelo método descrito 

no !tem 4.8. 

Os números correspondentes de colônias obtidas 

em cada experimento encontram-se i lustrados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Colônias independentes de ácido nicotínico exógeno obtidas 
espontaneamente e induzidas por luz ultra-violeta (resultado 
de quatro experimentos).

Experimento Colônias nic
Supressão Placas se- Total -

meadas obtidas numero 

I 
Espontânea 15 25 

73 
Induzida 15 48 

Espontânea 20 75 
171 II Induzida 20 96 

III 
Espontânea 14 70 

196 
Induzida 14 126 

IV 
Espontânea 18 57 

139 
Induzida 20 82 
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Após purificação em meio completo as colônias 
+ 

nic obtidas foram submetidas a teste de supressão. 

5.2. Ensaio de supressão e isolamento de supressores 

A finalidade do presente ensaio foi o de eli

minar possíveis fen6cópias ou instabilidade que possam ter s! 

do responsáveis pelo caráter nic
+ 

exibido pelas colônias que 

se mostraram hábeis em crescerem em meio mínimo não suplemen

tado com ácido nicotínico Citem 5.1.), determinando-se assim 

o número real de colônias definidamente supressores.

Para facilitar a identificação e execução de 

ensaios posteriores as colônias, quando crescendo em meio mí-

nimo não suplementado com ácido nicotínico, foram divididas 

em grupos de acordo com suas características morfológicas. A 

descrição destas características encontra-se na Tabela 2. 

Em função do elevado número de colônias encon

trado, uma amostra significativa de cada tratamento teve seu 

real caráter supressor ensaiado conforme descrito no 

4. 9 • A T abe 1 e:- 3 , apresént·êi os,, ;;rtfitf9f�ido·s · co 1 hidos 

ensaio. 

ítem 

neste 
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Tabela 2 - Características morfológicas das colônias indepen

dentes de ácido nicotínico exógeno. 

Grupo 

Gs 

Gs 

Crescimento 

Relativamente 
grandé 

Variado 

Médio 

Pequeno 

Variado 

Morfologia 

Bem desenvolvida, densa co

nidiação, inicialmente bran 

ca tornando-se rosada. 

Conidiação esparsa, cor ro
sada. 

Desenvolvimento limitado, 

pouca conidiação, cor ro

sada ou  acinzentada. 

Desenvolvimento compacto, 

pouca conidiação. cor bran-

ca. 

Desenvolvimento irregular. 

micélio aéreo, conidiação 

escassa. inicialmente bran 

ca tornando-se rosada. 

Identifi
caçao 

Grande 

Esparsa 

Semi-com
pacta 

Compacta 

Micelial 
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Tabela 3 - Colônias indep endentes de ácido nicotínico exogeno 

que exibiram real caráter sup ressor. 

Exp eri-
menta 

II 

III 

IV* 

Supressão 

Espontânea 

Induzida 

Espontânea 

Induzida 

Espontânea 

Induzida 

Espontânea 

Induzida 

Colônias 
ensaiadas 

23 

44 

50 

50 

25 

25 

(57) 

(82) 

Supressores 
obtidos 

8 

31 

25 

38 

16 

18 

29 

60 

Porcen-
tagem 

34,78% 

70.45% 

50,00% 

76,00% 

64,00% 

72.00%

50,00% 

73,12% 

*Valores estimativas uma ve z que o teste de s upressão somen

te foi executado p ara os tr�s primeiros exp erimentos.
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Após obtidas as colônias realmente supressoras 

da marca genética nicBa, 4 0  delas foram isoladas e estocadas 

em tubos contendo meio mínimo inclinado suplementado com to

dos os requisitos n utricionais, exceto ácido nicotínico. A tí 

tulo de estabelecer uma conotação preliminar para estes isola 

dos, ao número inicial de identificação (item 4.9.) acres 

cento u-se o símbolo "su" conforme est� ilustrado na Tabela 4. 

Tabela 4 - Conotação preliminar atribuída aos supressores iso

lados. obtidos espontaneamente e por indução.

Supressores obtidos Supressores obtidos 
espontaneamente por indução 

su 45 (G4) su 51 (G4) su 3 (G1) su 6 (Gi) su 8 (Gi) 

su 59 (G3) su 63 (Gs) su i3 (G4) su 20 (G3) su 23 (G3) 

su 65 (Gs) su 120 (Gi) su 25 (G3) su 26 (G2) su 31 CG2) 

su 121 (Gi) su 122 (G 1) su 34 (G2) su 37 (G2) su 42 CG2) 

su 124 (Gil su 135 (G3) su 43 (G2) su 70 (Gil su 79 (Gi) 

su 138 (G3) su 143 (Gs) su 82 (Gi) su 85 (Gi) su 92 (G4) 

su 150 (Gs) su 158 (G2) su 97 (G4) su 101 (G3) su 105 (Gs) 

su 166 CG2) su 106 (G3) su 109 (G2) su 112 CG2l

su 116 CG2) 

{G) - Representa o grupo morfológico em que foram classificados 
(Tabela 2). 

5.3. Porcentagem de sobrevivência a irradiação 

Determinados de acordo com o exposto no ítem 

sobrevi-
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vência dos conídios irradiados encontram-se relatados na Tabe 

la 5. 

Tabela 5 - Porcentagem de sobrevivência dos conidios submeti 

dos a irradiação com luz ultra-violeta. 

Experi- Número de conÍdios da Número de conídios Porcentagem de 
menta suspensão inicial sobreviventes sobrevivência 

I l, 5 X 106 2.s X 105 16,66% 

II l. 9 X 10 
6 

2,9 X 10 4 1,53% 

III 1.6 X 106 
3,6 X 10 4 2.25% 

IV 2.0 X 106 2,6 X 104 1. 30%

5.4. Frequincia aparente e frequincia real de supressJo 

Equacionados segundo os raciocínios descritos 

nos itens 4.11.1. e 4.11.2 •• os dados referentes as frequên

Qias a�arente e real de supressão encontram-se ilustrados nas 

Tabelas 6 e 7. respectivamente. 

5.5. Ensaio de super-supressão 

Quando se observ a o efeito produzido por cer

tas mutações. notadamente as induzidas. percebe-se que.em cer 

tos casos, este efeito pode se sobrepor em relação a mais de 

um aspecto metabólico do material genético mutado. Relativa

mente ao caráter de supressão. uma mutação pode sobrepor seu 



• 6 5.

+ 

Tabela 6 - Frequincia a pa rente de supressão d o  cariter nic 

Experi
mento 

n9 

I 

II 

III 

IV 

obtida espont a ne amente e por indução· a través de luz 

ultra-violeta. 

Supressão 

Espontânea 

Induzida 

Espontânea 

Induzida 

Espontânea 

I nduzida 

Espontânea 

I nduzida 

+ 

Colônias nic Placas Média em dez 
encontra das semea das placas 

25 15 17,0 

48 15 32,0 

75 

96 

70 

126 

57 

82 

20 

20 

14 

14 

18 

20 

37, 5 

48,0 

50,0 

90, O 

31,6 

41, O 

Frequên
cia em 

106 

113 

128 

20 

1.655 

62 

2.500 

16 

1. 576

O númer o de co nídios da  s uspensão iniciál e de con:fdio:a s o
breviventes são os mesm os a presenta dos n a  Tabela s.
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+ 
Tabela 7 - Frequê n cia real de supressão do caráter nic obti-

E. 

n9 

I 

II 

III 

IV 

da espontaneamente e por indução através de luz 

ultr a-violeta. 

Supressão 
Colônias Colônias Supres- Supres- Média em Frequên-
nic+ en- nic+ en- sares seres dez pla- eia em 
centradas saiadas obtidos determi cas 106 

nadas 

Espontânea 25 23 8 8,7 s.a 39 

Induzida 48 44 31 33,8 22.s 90 

Espontânea 75 50 25 37,4 1B., 7 10 

Induzida 96 50 38 73,0 36,5 1.250 

Espontânea 70 25 16 44,8 32.0 20 

Induzida 126 25 18 90,7 65 .. 0 1.806 

Espontânea 57 (29,0) 16.0 8 

Induzida 82 (60, O) 30.0 1.154 

( ) - deter mina do estimativamente. 

E. - experimento,

O número de conÍdios da suspensão inicial e de conidios 
sob reviventes são os mesmos a presentados n a  Tabela 5. 
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efeito metabÕlico e suprimir mais que uma deficiência nutri

cional, sendo neste caso denominada mutação super-supressora. 

No teste conduzido para verificar a possibili

dade de ocorrência de mutações super-supressoras Citem 4.12. L 

40 isolados ensaiado� em três repetiç6es, mostraram que 22 su 

pressores da marca genética nicB 8 tinham também habilidade de 

crescerem em meio mínimo não suplementado com ácido nicotíni

co e tiossulfato de �6dio. um supressor tinha habilidade de 

crescer em meio mínimo não suplementado com ácido nicotínico 

e piridoxina e que nao houve crescimento algum quando ribofla 

vina não se achava presente no meio de cultura. 

A Tabela 8 é uma ilustração dos supressores que 

exibiram alguma habilidade de crescer em meio onde não esta

vam presentes dois requisitos nutricionais. 

Para melhor ilustrar o desenvolvimento seguido 

durante a realização do ensaio $ a Tabela 9 apresenta uma dinâ 

mica do processo incluindo-se o resultado final obtido. 

5.6. Ensaio de crescimento 

Medidas do crescimento em diâmetro das colô

nias de 14 supressores e dois controles, efetuados de acordo 

com o descrito no {tem 4.13., apresentaram os resultados que 

sao relacionados na Tabela 10. 
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Tabe la 8 - Supressores d e  ác ido nicotinice inde p endentes de  

tiassu l fato d e  sódi o ou p iri doxi na. 

Supressores de ácido nicotínico 
independentes de tiossulfato de 

sódio 

su 3 su 6 su 8 

su 25 su 34 su 42 

su 43 su 51 su 59 

su 63 su 65 su 70 

su 79 su 82 su 101 

su 105 su 116 su 120 

su 121 su 122 su 138 

su 143 

Supressores de ácido nicotínico 
independentes de piridoxina 

su 42 
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T abe la 9 - Dinâmica d o  e nsaio de  super-supre ssao. 

Crescimento e Incubação 
Repetição Meios de

cultura 
Colônias 

inoculadas 

Total 
par

cial 

Total 
final 

48 hs 72 hs 96 hs 

MM 

Primeira 

MM+ T 

MM+ T-n

MM+ T-ns

MM+ T-np

MM+ T-nr

40 

40 

40 

40 

40 

40 

o 

40 

40 

21 

12 

o 

40 

40 

27 

12 

o 

40 

40 

32 

13 

o 

40 

40 

32 

13 

Segunda 

MM 

MM + T 

MM+ T-n

MM+ T-ns

T-npMM+ 
MM+ T-nr

MM 

40 

40 

40 

32 

13 

2 

2 

o 

40 

40 

24 

7 

l 

2 

o 

40 

40 

24 

8 

1 

2 

o 

40 

40 

24 

9 

1 

2 

o 

40 

40 

24 

9 

1 

Terceira 

MM + T 

MM+ T-n

MM + T-ns

MM + T-np

MM+ T-nr

40 

40 

40 

24 

o 

. 40 

40 

22 

1 

o 

o 

40 

40 

22 

o 

40 

40 

22 

o 

40 

40 

22 

onde: 
MM = meio mínimo. 

9 

1 

l 

o 

l 

o 

l 

o 

MM+ T = meio mínimo suplementado com ácido nicotínico, piridoxi
na, riboflavina e tiossulfato de sódio. 

MM+ T-(n, ns, np. nr) = meio mínimo suplementado com os requisi
tos nutricionais citados, exceto ácido 
nicotínico, ácido nicotínico e tiossulfa 
to de sódio, ácido nicotínico e piridoxI 
na e ácido nicotínico e riboflavina, res 
pectivamente. 

Para efeito de controle, a placa em meio mínimo da seguno� e ter
ceira repetições eram réplicas das placas MM + T das repetições 
anteriores. 
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Tabela 10 - Medidas do crescimento em diâmetro. em milímetros.
de colônias de 14 supressores e dois controles. em 
quatro tempos de incubação. 

Supressores 
Tempos de incubação 

72 hs. 96 hs. 120 hs. 144 hs. 

MSE* 30,56 42,56 54,75 67,73 
+* 

nic 32,08 43,54 54.41 62,50 

su B 17,58 22.75 27,89 32,48 

su 25 10.54 16.58 22,64 27,68 

su 45 10,00 15,83 22,92 30,57 

su 63 29,41 41, 16 52,88 64..,67 

su 70 28,27 42,10 53,75 65,27 

su 92 6,50 12.41 18.79 24,52 

su 97 6,37 11. 52 16,60 20,14 

su 101 14,14 21.08 27,52 32,75 

su 112 22,95 33,66 45,64 56,31 

su 122 30,97 44,21 57,48 71,25 

su 124 30,67 43,02 56,58 69,48 

su 135 4,77 10,02 15,35 20,81 

su 143 32,71 45,13 58, 10 70,69 

su 166 4,83 9,67 15,79 22,90 

*Controles.

Os valores para cada supressor, em cada tempo, são médias 
de três repetições. com quatro colônias em cada repetição 
e quatro medidas de diâmetro em cada colônia, o mesmo acon
tecendo em relação aos controles. 

-

Os meios de culturas utilizados encontram-se descritos no 
{tem 4.13. 



A an�lise da variincia dos dados refsrentes a 

este crescimento apresentou os resultados que sao ilustrados 

na Tabela 11. 

Tabela ll - Análise da variãncia d o  diâmetr o de c olônias de 
16 linhagens (14 supressores e dois controles) em 
quatro tempos de incubação e três repetições (Blo 
cosl. 

Fontes de variação G.L. S.Q. 

Blocos (8) 2 533.31 

Linhagens ( L) 15 46.410,14 

Supressores 13 39.755,25 
Controles 1 3,52 
Grupos 1 6.651,37 

Resíduo a 30 515,10 

Parcelas 47 47.458,55 

Tempo de incubação (T) 3 19.117.47 

T X L 45 2.632,71 

T X B 6 21,12 

Resíduo b 90 115,76 

Sub-parcelas 191 69.345,61 

**Significativo a 1%  de probabilidade. 

*Significativo a 5%  de probabilidade.

n.s. = Não significativo.

Q.M. Teste F 

266,65 15.53** 

3.094,01 180,20** 

3.058,10 178,11** 
3,52 o.2l n.s.

6.651,37 387,38** 

17, 17 

6.372,49 4.939,91** 

58,50 45.35** 

3,52 2,73* 

1, 29 

Média Geral = 32,94 
e.V. Erro (a) = 12, 58%
C.V. Erro (b) = 3,45%
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A observação dos dados apresentados nas Tabe

las 10 e 11 nos sugerem a existência de interações no cresci 

menta de linhagens. A Figura 3 é uma ilustração do crescimen 

to de controles e supressores. 

Para se comparar o crescimento das colônias 

+ 

supressoras com os controles MSE e nic foi escolhido o tempo 

de 120 horas de incubação, visto ter sido este o tempo em que 

melhor se pode observar a morfologia das colônias em geral.d� 

lineando-se melhor os contornos. a conidiação, coloração. as

pectos que favoreceram medições mais precisas. 

A análise da variância para o tempo de 120 ho

ras de incubação é apresentada na Tabela 12. 

Tabela 12 - Análise da variância do diâmetro das colônias pa
ra o tempo de 120 horas de incubação em tris rep� 
tições (blocos). 

Fontes de variação G. L. S.Q. 

Blocos 2 206,87 

Linhagens 15 14.135,10 
Supressores 13 12.150,20 
Controles 1 0 ,17 
Grupos 1 1.984,73 

Resíduo 30 153,45 

47 14.495,45 

(**) �Significativo a 1 %  de probabilidade. 

n. �)'':"'·· Não ·s.ignifiçati,':(.O. ·.

Q.M. Teste F 

103,44 20.22** 

942,34 184.19** 
934,63 182,54** 

0,17 0,03n.s. 
1.984,73 387,64** 

5,12 

Média = 37,57 
C.V. = 6,02% 
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O teste de Dunnett (item 4.15.) aplicado aos 

14 supressores para detectar·suas diferenças em relação a li

nhagem MSE original (controle) revelou os resultados que sao 

apresentados na Tabela 13; estes resultados referem-se a apli 

cação do teste no tempo de 120 horas de incubação. 

Pelo fato de nao haver diferença significati-

+ 

va entre o crescimento da linhagem MSE e o controle nic se-

gundo pode ser constatado pela análise da variância expres

sa na Tabela 12, o teste de Dunnett não foi aplicado para co� 

parar o crescimento dos supressores em relação a este contra 

le. 

5.7. Anãlise genética 

Entre os supressores que tiveram seu cresci-

menta. ao nível de supressão. analisado3 estatisticamente, s� 

te foram selecionados para determinação genética do caráter 

supressor. Aspectos como morfologia das colônias. quantidade 

de conídios. desenvolvimento, habilidade de crescimento em 

meio não suplementado com outro requisito nutricional além 

de ácido nicotínico (item 5.5.) foram considerados na sele

ção dos supressores submetidos a análises genéticas. os quais 

receberam as conotações defin itivas apresentadas na Tabela 14. 

As análises genéticas foram também aplicadas 

a linhagem MSE original com o objetivo de se estabelecer um 
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Tabela 13 - Resultados do teste de Dunnett aplicado na,compa

ração do crescimento em diâmetro de 14 supresso

res em relação ao controle MSE no tempo de 120 ho 

ras de incubação. 

Supressores Médias de crescimento 1

su 8 

su 25 

su 45 

su 63 

su 70 

su 92

su 97 

su 10 l 

su 112 

su 122 

su 124 

su 135 

su 143 

su 166 

MSE 

1 Crescimento medido em milímetros. 

d.m.s. (5%) = 5,5425 
d.m.s. (1%) = 6,7803 

27,89** 

22,64**

22,92**

52,88 n.s. 

53,75 n. s. 

18,79** 

16, 60** 

27,52**

45,64**

57,48 n.s. 

56,58 nas.

15,35**

58,10 n.s. 

15,79** 

54,75 

**Significativo a 1% de probabilidade. 

n.s. = Não significativo. 

d.m.s. = diferença mínima significativa. 
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controle em relação as análises aplicadas as linhagens supre� 

saras. 

5.7.1. Teste do heterocãrio 

Realizado conforme o item 4.14.1., o teste do 

heterocário aplicado a todas as linhagens supressoras analisa 

das mitótica e meioticamente ratificou plenamente a origem 

nuclear da supressão, uma vez que em todos os cruzamentos a 

totalidade das colônias obtidas dos heterocários mantiveram o 

caráter supressor indicando ser o mesmo determinado por um f� 

tor nuclear pois em nenhum caso este fator foi perdido no he

terocário. 

5.7.2. Anãlise mitõtica e meiõtica 

A análise mitÕtica foi realizada com a finali

dade de determinar o grupo de ligação em que se encontrava lo 

calizado o determinante genético do caráter supressor nlcBa. 

A possibilidade de ocorrência de reversões verdadeiras da mar 

ca genética nicBs pressuporiam resultados idênticos para su

pressores cujos genes estivessem localizados no grupo de lig� 

ção VII, o que não seria possível distinguir através da análi 

se mitÓticai na análise meiótica. o surgimento de recombinan

tes deficientes para ácido nicotínico poderia elucidar esta 

dúvida. 
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Tabela 14 - Conotações atribuidas aos isolados supressores de 

marca genitica nlc.B 8 , analisados geneticamente. 

Conotações preliminares 
Conotações definitivas 

Linhagens -

su 63 MSE .6U 12 nlc.Ba 

su 143 MSE -6 LL 13 n.lc.Ba 

su 70 MSE /.)U. 14 nlc.Be 

su 122 MSE .6U 7 5 n.lc.Ba 

su 124 MSE l>U. 16 n.lc.Ba 

su 135 MSE .6U 1 7 ni.c.Ba 

su 8 MSE -6U. 18 n.lc.Ba 
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Os resultados da segregação meiótica foram obti 

dos por semeadura de uma amostra de ascÓsporos 

do cruzamento de cada linhagem supressora com 

provenientes 

a linhagem 

p�oA1; pabaAs; yA2; estes resultados são mostrados na Tabela 

15. 

Tabela 15 - Segregação meiÕtica do cruzamento das linhagens 

supressoras com a linhagem p�oA1; pabaAs; yA2. 

Segregantes 
Cruzamento 

p�oA1; pabaAs ; yA 2

com: 
brancos amarelos 

M SE * �Jt;i�� 

MSE .6U 12 n,lc.Ba 

MSE .6U 13 rú.cBa 

MSE .6u. 14 nic.Ba 

MSE .6U 15 rú.c.Ba 

MSE .6U 1 6 rú.c.Be 

MSE .6U. 11 nlc.Ba 

MSE 1.>U. 18 vú.c.Ba 

*Cruzamento controle.

64 

82 

61 

65 

82 

71 

98 

139 

n.s. - Não significativo.

54 

64 

63 

60 

76 

75 

109 

133 

Total 

118 

146 

124 

125 

158 

146 

207 

272 

Proporção 
esperada 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 

x2 

0,8474 n.s. 

2,4931 n.s. 

0,0322 n.s. 

0,2 ·::: ''EI .• S. 

0,2279 n.s. 

0,1095 n.s. 

0,5845 n.s� 

0,1323 n.s. 

Na análise meiÕtica, para se comprovar o cará-

ter supressor exibido pelas linhagens foi realizado cálculo 

estatístico através do teste X 2 
(PIMENTEL GOMES 9 1973); devi

do a ocorrência do gene supressor a segregação esperada para 
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a marca genética nlcBa foi considerada na proporç�o de 3 se-

+ 

gregantes nic para um segregante nic • enquanto a segrega-

ção esperada para as demais marcas genéticas considerou-se na 

proporção de 1:1. 

5.7.3. Cruzamento da linhagem MSE com linhagem 

p�oA1; pabaAs; �A2 

Executado a título de controle em relação as 

linhagens supressores, este cruzamento exibiu uma segregaçao 

meiótica na proporção de 1:1 para todas as marcas genéticas o 

que ratifica plenamente a segregação esperada. não se obtendo 

significância alguma em relação a qualquer uma das marcas; 

fica então perfeitamente caracterizado que em condiç8es nor

mais a segregação não se altera. As Tabelas 16 e 17 resumem 

os resultados colhidos nas análises mitótica e meiótica deste 

cruzamento. 

5.7.4. Cruzamento da linhagem p�oA 1 ; pabaAs; yA2 com 

as linhagens derivadas da MSE e contendo o ca = 

rãter supressor do ãcido nicotinico 

Os resultados das análises mitóticas e meiÓti

cas para cada cruzamento realizado estão apresentados nas Ta

belas 19 a 32. Esses resultados permitiram definir se o ca

ráter supressor de cada linhagem era devido a um gene supres-
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Tabela 16 - Análise mitótica: diplÓide MSE# pll.0A1; pa.ba.A6; yA2. 

HaplÓids do diplÓide MSE# pll.OA1; pa.ba.A6; IJÁ2

Grupos de 
ligação 

II 

III 

IV 

VI 

VIII 

Marcadores 

+ 
pll.o

pll.O

w
+ 

w 

ga.R. 
+

ga.l

• +
p.(..ll.0 

pill.o 

611c 
+

áttc 

.6 
+ 

.6 

'b + 
IU, O 

ll.1-bo 

pa.ba 

pa.ba 

Setores analisados = 25 

Grupo de ligação VII

nic 
+ 

nic

6 15 

l 3 

2 3 

5 15 

3 11 

4 7 

4 11 

3 7 

4 10 

3 8 

3 9 

4 9 

o 6 

7 12 
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Tabela 17 - Análise me1Ótic a do c ruzamento da linhagem MSE com

a linhagem ptt0A1; paba.A 6 ; rJÃ2 •

Segregantes analisados 

Grupos de 
Marcador N9 de co- Proporção x2 

ligação lÔnias esperada 

+ + 

pito paba 47 

pito paba 52 
1: 1 0,26 n.s. 

+ 

51 

II 
w 48 

1:1 0,00 n.s. 

ga.i
+ 

41 

III 
gai 58 

1: 1 2,91 n.s.

+ 
54 pyJLo

IV 
p y.1to 45 

1:1 O,B2 n D s O 

óac 
.,.

55 

V 
n ac. 44 

1: 1 L22 n. s. 
+ 

49 

VI 
,6 50 

1: 1 0,01 n.s. 

n.lc. 
+ 

43 

VII 
nic. 56 

1: l 1, 71 n.s. 

Ilibo 
+

41 

VIII 
Ilibo 58 

1: 1 2,92 n.s. 
n.s. - Não significativo.
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sor ou a uma possível reversão verdadeira, bem como a locali

zação desses genes supressores. Exemplificando. para o cru

zamento MSE 4u 12 nic8s com a linhagem p�oA1 ; pabaA6; yA2 os 

resultados da análise mitótica (Tabela 19) permitiram locali 

zar o gene supressor no grupo de ligação VII sendo que a

� 
ocorrência de segregantes nic (24) obtidos na análise meióti 

ca (valor de recombinação) permitem inferir que não se trata 

de uma reversão da marca genética nlcB 8 (Tabela 20). O nível 

de significância a 0,1% de probabilidade observado para a se

gregação de tiossulfato de sódio sugere uma possível relação 

entre essa marca e o supressor nicB8 , relação esta que se 

torna mais evidente se considerarmos uma certa habilidade de 

crescimento da linhagem em meio onde tiossulfato de sódio não 

se achava presente. Já em relação ao cruzamento da linha-

as ana 

lises mitótica e meiótica indicam que o caráter supressor e 

jevido a um gene localizado no grupo de ligação VII, ligado a 

marca nlcBs ou uma reversão verdadeira da mesma. Isso 

ser verificado pela observação das Tabelas 31 e 32. 

pode 

Os resultados destas e das outras análises pe� 

mitiram a construção da Tabela 18 onde estão sumarizadas as 

localizações dos supressores. 
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Tabela 18 - Result ados das análises mitótica e meiótica das 

linhage ns supressor as cruzadas com 

p�oA 1 ; pabaA s ; yA2� 

a linhagem 

Cruzament o com 
p�oA1;pa..baAs;YA2 

MSE .6U 12 n.lc'Ba 

MSE .6U 13 n.lc.Ra 

MSE .6U. 14 n.lc.Ba 

MSE .6U. 75 túc.Ba 

MSE .6u 16 n.lc.Ba 

MSE .6U .17 n.lc.B a 

Anilise mitóticé 
grupo de ligação 

envolvido 

VII 

IV 

IV 

IV 

VI 

VII 

Análise meiÕ
tica 

Segregação 
+ -

nic / n±c 

3:1 n.s. 

3:1 n.s. 

3: l n.s. 

3:1* 

1:1 n.s. 

3: l*** 

1:1 n.s. 

3:1*** 

. MSE �U. 18 nlc.Ba VII Não calculado 

n.s. - Não significativo.

Natureza da 
supressão 

gene .6u 12 nlc.Ba 

gene .6U 13 nlc.Ba 

gene .6u 14 nlc.Ba 

gene .6u 15 n-lc.Ba 

gene .6U 16 nlcBa 

gene .6U 17 nic.Ba 

reversão de nlc.Ba 

* - Significat ivo a 5% de probabilidade.

*** - Significativo a 0,1% de probabilidade.
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Tabela 19 - Análise mit Ó tica: diplÓide MSE .&u 12 vú.c.138 // pMA1; pabaA6; yA2 

HaplÕide do diplÓide MSE .&u. 12 n.lc.Ball pJr.oA1; pabaAs; 

Grupos de 
ligação 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Setores ana lis ados = 21 

Mar cadores 

+ 

pJr.o 

pito 

+ 

w 

w 

ga.l
+ 

ga.l

• +

p,t.h.O 

pi1to 

6ttc. +

6a.c.

+ 

.6 

• +

YU,C. 

nlc. 

"b +
}f_,t. o 

h..lbo 

paba 
+

paba 

Segregantes 

16 

5 

4 

17 

10 

11 

10 

11 

15 

6 

6 

15 

21 

14 

7 

IJÁ2 
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Tabela 20 - Análise meiótica do cruzamento da linhagem MSE .6U 12 vú.c.Ba

com a linhagem p1toA1; paba.A5; yA2.

Grupo d e Marcador N9 de c o- Proporção 
ligação lÕnias e sp erada 

+

paba 
+

45 
I 

pito l: 1 pito paba 57 

+ 

52 
II 

w l: 1 
w 50 

III ga.R. 60 l: 1 
gat 42 

IV 
ptjltO 53 1:1 
py1to 49 

óac. 
+

55 1: 1 
óac. 47 

VI 
.6 22 bl 
.6 8 0  

• +
78 1:1 

VII 
n.-tc. 

n-lc. 24 3: 1 

• b + 43 
VIII 

IU O 1: 1 1t-lbo 59 

n. s. - Não signific a tivo.
*** Significativo â Q.;·1%:::d;;e��lf'Q.ib-al:iilidade. 

x2

1, 41 n.s. 

º·ºº n. s. 

3,17 n.s. 

0.16 n.s. 

0.62 n.s. 

32.98***

28.58*** 
0,12 n. s • 

2.s n.s.
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Tabela 21 - Análise mitÓtica: diplÓide MSE -óU 13 vú..c.Ba /1 p1c.0A1;pa.ba.A6;yA2 

HaplÓide do d iplÕide MSE �u 13 nic.B a ll pJLoA1; paba.As; yA2 

Grupos de 
ligação 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VIII 

Marcadores 

pie.o 
+ 

paba 
+ 

plto pa.ba 

+ 

w 

w 

ga.R. 
+ 

gai 

+ 

pyJr.o 

pyJLo 

fia.e. 
+

óac. 

+ 

.6 

.6 

'b 
+ 

Jr.,t o 

Jr.ibo 

Se tore s anali s ados = 23 

Grupo de ligação VII 

nic nic 

13 6 

1 3 

1 o 

13 9 

8 

6 5 

9 8 

5 1 

6 

8 2 

5 5 

9 4 

5 3 

9 6 
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Tabela 22 - Anili.se mei6tica do cruzamento da linhagem 

MSE au 13 nic.B 8 com a linhagem p1t.0A1; pa.ba.A&; yA2. 

Segregantes analisados 

Grupos de N9 de co- Proporção 
ligação Marcador lônias esperada 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

n. s.

* 

*** 

+ 
pa.ba. 

+ 
45 plt.O

1 : 1 
plt.o pa.ba. 56 

w 51 
1: l 

w 50 

+ 

qal 57 
1: 1 

ga.l 44 ' 

+ 

55 PtJIW 
1:1 pylto 46 

á a.e.
+ 

62 
1: 1 

óttc 39 

l, 57 
1: 1 

.6 44 

ni.c. 
+ 

69 1: 1 

n.ic. 32 3:1 

1ti.bo 
+ 

57 
1t..lbo 44 

1: 1 

- Não significativo.

- Significativo a 5% de probabilidade.

- Significativo a 0·;1%· d•êf'fJt,l'i't1fi6l;gHdade.

x
2 

1,2 n.s. 

º·º n.s. 

1.67 n.s. 

1,2 n.s. 

5,25* 

1.67 n.s. 

13,SS*t* 
2,65 n • s • 

1.67 n.s. 

Valor de recombinação entre .&u 13 ni.cBa - pylWAi+ = 33,66 ± 4,7%. 
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Tabela 23 - Análise mitÓtica: diplÓide MSE .6U 14 nl..c.B8/lpll.0A1; pabaAs; yA2. 

HaplÕide do diplÓide MSE .6U 14 n.ic.B s // pll.oA 1; pabaAs; yA2 

Grupos de 
Grupo de ligação VII 

ligação 
Marc adores 

+ 
nic nic 

.,. 

pito pa.btt 
+

12 

I 
ph.O paba 4 2 

+ 
5 o w 

II 
w 11 7 

ga.l 
+ 

10 2 

III gal 8 5 

ptj.lLO
+ 

8 5 

IV 
pl:f.lLO 8 2 

áa.c 
+

7 

V 
fidC. 9 4 

+ 

4 1 

VI 
.6 12 6 

.b + 
/(,.{, o 6 2 

VIII 
1tibo 10 5 

Setores analis ados = 23 
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Tabela 24 - Análise meiótica do cruzamento da linhagem 

MSE .6u 14 nlc.Ba com a linha gem pJc.oA 1 ; pabaAs; yA2. 

Segregantes analisados 

Grupos de 
Marcador N9 de co- Propo rção 

x
2 

ligação lônias esperada 

+ 
pilo pa.ba. 47 

l: 1 0,09 n.s. 
pilo pa.ba 50 

+ 
50 

II 
w 

1: l 0,00 
w 47 

n.s.

III gaR.. 35 
l: 1 7,51**

gat 62 

+ 
IV 

py!to 40 
1: 1 2,97 n.s. 

pyJto 57 

fSa.c. 50 
1: 1 0,09 n.s. 

ft4C 47 

VI 
.6 

+ 
21 

1: 1 31,1***
.6 76 

nlc. 
+ 

70 1: l 19,06*** 
VII 

n.lc 27 3:1 0,41 n.s.

lllbo 
+

43 
VIII 

ll-lbo 54 
l: 1 0,13 n.s. 

n. s. - ti.lo·. signif ioat ivci. ,, ,

** - Significativo a 1% de probabilidade.

*** - Sig nificativo a 0,1% de probabilidade.

Valor de recombinação entre .6U 14 nlc.Ba - py1WA4 = 41,23 ± 5,0% 
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Tabela 25 - Análise mitÓtica: diplÓide MSE '-iU 15 vúc.Bal/p1toA1;pabaAs;yA2. 

HaplÓide do diplÓide MSE '->U 75 n.lc.Ba li p1toA li pabaAs n1A2 

Grupos de 
Marcadores 

Grupo de ligação VII 
ligação 

+ 
nic nic 

+ 

pito paba. 9 11 

plLO paba 4 2 

w
+ 

3 

II 
w 10 13 

gal 
+ 

4 

III 
ga.t 9 5 

+
7 10 pyJto 

IV 
prjll.O 6 3 

6ac. 
+ 

6 

6a.c. 7 7 

+ 
6 2 

VI 
.6 7 11 

• b +
/t,l o 3 2 

VIII n.lbo 10 11 

Setores analisados = 26 
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Tabela 26 - Análise meiÕtica do cruzamento da linhagem 

MSE .6U 15 nicB 8 com a linhage m p40A1; pa.baAs; yA2. 

Segregantes analisados 

Grupos de N9 de co- Proporção 
ligação 

Mar cadores 
lÔnias esperada 

+ 
pa.ba. 

+

44 
I p4o 1: 1 

p40 pa.ba. 57 

+ 

II 
w 51 

1 : l 
w 50 

+ 

III ga.l 41 
l: 1 

gal 60 

+ 
4 5

IV py4o 
1:1 

pylto 56 

6a.c. 
+

45 
V 

na.e 56 
1: 1 

VI 
.6 

+ 
19 

1:1 
.6 82 

nic. 
+ 

65 1 : 1 
VII 

n.ic. 36 3:1 

4ibo 
+ 

50 1: 1 
VIII 4.lbo 51 

n.s. - Não significativo.

* 

** 

- Significativo a 5% de probabilidade.

- Significativo a 1% de probabilidade.

*** - Significativo a 0,1% de probabilidade. 

2 

X 

L67 n. s. 

º·ºº n.s. 

3,57 n. s. 

1.19 n.s. 

1 • 1 9 n. s. 

39,29*** 

8,32**

6,1 *

0,01 n.s. 

Valor de recombinação entre .6U 15 n.lc.Ba - py4oA� = 41,58 ± 4,9% 
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Tabela 27 - Análise mitÓtica: diplÓide MSE .&u 16 ni..cB8 //p1toA1 ;pabaAs;fJA2. 

HaplÓide do diplÓide MSE .&u 16 n,lc.Ba/1 p1toA1; pabaA 6; fJÁ2

Grupos de Grupo de ligação VII 
ligação Marcadores 

+ 
nic nic 

pll.O 
+ 

pa.ba 
+ 

14 
I 

pito paba 1 1 

+ 
1 o w 

II 
w 14 B 

gal 
+ 

11 3 

III gal 4 5 

pljll.O
+ 

8 3 

IV 

ptjll.O 7 5 

6ae 
+

11 

óac. 4 4 

+ 
7 5 

VI 
-6 9 3 

Jz.J.,bo
+ 

2 

VIII Jz.J.,bo 13 6 

Setores ana lisados = 23 



• 93.

'tabela 28 - An�tise mei6tica do cruzamento da linhagem 

MSE .6u. 16 n,lc.B 8 com a linhagem p1t.oA1;pa.baA6nJA2. 

Segregantes analisados 

Grupos de Marcador N9 de co- Proporção 
x
2 

ligação lÔnias esperada 

+ 
pJt.O paba. 41 1:1 3, 57 
pito pa.ba. 60 

n.s.

II 
w 50 1:1 0,00 n.s. 
w 51 

+ 

III ga.l 43 1:1 2,22 
ga.l 58 

n.s.

+ 

IV PY"-º 51 1: 1 0,01 n.s. 
PY"-º 50 

na.e 
+

56 
1:1 1 ., 2 n.s. V 6a.c. 45 

VI ,6 45 1:1 1,2 
,6 56 

n.s.

n..lc. 
.,.

1:1 2,28 43 n.s. 
VII n..lc. 58 3:1 56,36***

• b +
VIII 

IU., O 43 
1:1 2,28 n.s. 

1t.lbo 56 

n.s. - Não significativo.

*** - Significativo a 0'.:.1%,de probabilidade.
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Tabela 29 - Análise mitótica: diplÓide MSE .6u 17 YÚeBal/p1toA1;pabaAs;yA2. 

HaplÕide do diplÕide MSE �u 17 n,leB a ll pll.oA1; pabaAs; yA2 

Grupos de 
ligação 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Setores analisados = 24 

Marcadores Segregantes 

+ + 
pito pa.ba 22 

pito paba. 2 

+
5 w 

w 19 

ga.f. 
+ 

11 

gal 13 

+ 
11 pyll.o

pyll.o 13 

6a.e 
+

14 

6ae 10 

+ 
10 

14 

• + 
23 Vl...tC'. 

n.lc. l 

, b +
Ju, o 7 

1t,lbo 17 
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Tabela 30 - Análise meiótica do cruzamento da linhagem 

MSE �u 17 nic.B 8 com a linhagem p1toA1;pabaA&;YA2. 

Segregantes analisados 

Grupos de Marcadores N9 de co- Proporção 
x
2 

ligação lÔnias esperada 

+ + 

I pito paba 42 1: 1 0,28 n.s. 
pito paba 56 

II w
+ 

49 1: 1 o,oo n.s. 
w 49 

III gat 49 1: 1 o,oo n.s. 
ga.t 49 

+ 
47 

IV 
pylto 

1: 1 0,16 n. s. 
py.1to 51 

6ac. + 47 
V 

6ac. 51 
1:1 0,16 n.s. 

VI 4
+ 

18 
1:1 39,22***

l, ao 

n,lc. 
+ 

51 1:1 0,16 
VII 

n.s.
47 3:1 29,38***n..tc. 

• b + 

50 VIII Jt,(, o 1: 1 0,04 n.s. 
1tibo 48 

n.s. - Não significativo.

'Íi** - Significativo :,l :��:1% ªª probabilidada.
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Tabela 31 - Análise mitÓtica: diplÓide MSE .6u 18 nJ..c.Ba#plWA1;pabaA6;yA2. 

HaplÓide do diplÓide MSE  .6u 18 nicB 8 li p1r.0A1; pabaA6; IJÃ2 

Grupo& de 
Marcadores Segregantes ligação 

+ 
pito pa.ba 17 

I 
pll.O pa.ba 8 

+ 
o w 

II 
w 25 

gal 
+

11 
III 

ga.l 14 

.,. 

14 py1t.o 
IV 

pfjll.O 11 

óttc. 
+

10 

�a.e. 15 

+ 
7 

VI 
.6 18 

• +
25 n.tc. 

VII 
n.i.c. o 

• b 
+ 

Jr.,(, o 7 
VIII 

1t.-íbo 18 

Setores analisados � 25 
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Tabela 32 - Análise meióti ca do cruzamento da linhagem 
-f;'l.$E .6u l$, �.i..cB.a. ·com a �.i-nh9gem, p!t,.OÂ1;pqbaAsJJJ.A2-. • ...

Grupos de 
ligação 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

. Segregantes analisados 

Marcadores N9 de co- Proporção 
lÔni as esperada 

+ 

pa.ba. 
+ 

43 p!t.O 1: 1 
p!t.O pa.ba. 55 

+ 

50 w 
1: 1 

w 48 

+ 
ga.l 49 

1: 1 
ga.l 49 

+ 

55 py1to 
1: 1 

pylto 48 

6a.c. + 54 

6a.c. 44 1:1 

,6 + 51 
1 : 1 '-> 47 

n,lc. 
+ 

98 
3:1 

n.,lc. o 

1t.-lbo 56 
1: 1 

1t..lbo 
42 

n.s. - Não significativo.

x
2 

1,46 n.s. 

0,00 n.s. 

0,00 n. s. 

1,46 n.s. 

1,02 n.s. 

0,16 n.s. 

( ' ) 

2,00 n.s. 

('') ·· N'ãç{;,'foi calculado de\/fdo tràtar-se de uma -reversão. verde
. êle'fr·a.
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6. DISCUSSÃO

6.1. Obtenção, isolamento de supressores e frequência de

supressão 

Um numero relativamente alto de col6nias que 

exibiram crescimento em meio de cultura sem adição de ácido 

+ 

nicotínico (colônias nic ). foi obtido após a semeadura tanto 

de conídios não irradiados como de conídios tratados por luz 

ultra-violeta (Tabela 1). Este resultado implicaria em uma 

frequência elevada de supressao da marca genética níeB 8 tanto 

espontaneamente como por induç�o atravis de luz ultra-violeta. 

Entretanto. um teste de supressão evidenciou que para muitas 

colônias o crescimento inicialmente observado em meio isento 

de ácido nicotínico não foi mantido quando as colônias foram 

�eplicadas para o mesmo meio e. em consequência. o número de 

supressores obtidos reduziu-se consideravelmente em ambos os 

tratamentos (Tabela 3). O fenômeno da não manutenção da cap� 

cidade de crescimento em meio onde ácido nicotínico não se 

achava presente pode ser explicado como devido a fenocÓpias 
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ou instabilidades. 

Considerando-se tai� aspectos, torna-se rele-

vante determinar-se as 

são (Tabelas 6 e 7) de 

frequênciaslaparente e real de supres-

modo a e sta�e 1 ecer valares que nos dêem 

uma idéia mais exata da ocorrêncialnatural e induzida de muta 

ções supressoras de uma determinad� lesão. Comparando-se os 
1 

valores calculados para as frequênfias aparente e real de su-

pressão, determinadas para mutaçõe� induzidas e espontâneas 

(Tabelas 6 e 7), necessário torna-�e efetuar uma correção 

f -
N N 57,5% na requencia aparente de su�ressao em relaçao a 

quência real para mutações espontã�eas e, identicamente, 

de 

fra

de 

26,6% para mutações induzidas. A çonsideraçao de tais resul-

tados constitui subsídios para uma1avaliação quantitativa do 

potencial indutor do agente mutagê�ico utilizado pois que em 

média a frequência de supressão induzida é muitas vezes maior 

que a frequência de supressão espontânea e no entanto sua po� 

centagem de correção é sumente a metade daquela. 

SCOTT et aZii (19?3) estudando o efeito da qua� 

tidade de confdios no restabelecimento de mutações supresso

ras da deficiência para metionina após irradiação ultra-viol� 

ta em Ahpe�giltu� nidulan� concluiram que a frequência de mu

tação induzida decresce quando o número de colônias reverte n

tes por placa excede a 20; GRIGG (1952) 3 citado por estes au-

tores, já havia determinado que, em Neu�ohpo�a
P 

quando a
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quantidade de conÍdios excedia a taxa de 1.10 7 confdios/placa� 

o nGmero de prototr6ficos restabel.ecidos declinava. SCOTT et

alii (1976) verificaram que a não iemoção de subst;ncias ini

bidoras da germinação de conÍdios 'em A.6pe1Lgillu.6 n..ldu.lan.6 po-
i 

de resultar em variações na sensj Llidade de experimento para 

experimento. 

Baseados nas concl�soes a que chegaram estes 

autores, ide se esperar que. em �ossos experimentos. possí-
1 

veis interações estejam ocorrendo �ntre os conÍdios. princi-

 

palmente no que se refere a quanti�ade de conÍdios semeados 

e que isto possa estar acarretand� variações na sobrevivência 

dos mesmos (Tabela 5). 

para avaliar 

sistemas que 

A frequincia de su�ressão pode ser utilizada 

a potência de induçã� de agentes mutaginicos. Dos 
! 

se valem dos fungos �ara detecção de agentes mu-

taginicos, os mais adequados foram os desenvolvidos por SIDDIQI

 
(1962) e LILLY (1966) onde foi en�aiada a frequência de rever

! 
são do gene methG 1 que pode ser dievida a supressão ou rever 

1 

são verdadeira. 

SIDDIQI (1962) descreveu a ação do �cido nitro 

so em A.6pe.1Lg.lllu.6 n.-ldu.la.n.6 que mostrou ser um agente mutagêni 

co efetivo, três locus supressores foram isolados. Su A, .6U B

e Su C que podiam ser distinguidos por difef�ntes aspectos 

exibidos pelas colônias. Frequências de reversões relativa-
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mente altas, da ordem de 

tes tempos de tratamento 

10 5
, pud,ram ser obtidas em diferen

ao mutag�nioo para os três loci su-

pressores. 

LILLY (1965) utiliiou a supressão da deficiên-

cia em metionina para testar a aç�o de mutagênicos químicos. 

Segundo a autora. a exi stênoi a d e ici nco ou mais genes supres-
' 

sares tem as seguintes consequênc�as quando são usados muta-
1 

gênicos: primeiramente, a chance �e detecção de mutações in-

duzidas é aumentada e. secundariamente, a ação de um possí
• -

vel mutagenico e provavelmente me�hor detectada mesmo se ele 

nao pode causar mutação em genes �articulares. 

OLIVEIRA (1978) usou o sistema de resistência 

a arginina em linhagens ly�- para avaliar a potência de muta

ção de três agentes mutagênicos: luz ultra-violeta » metanos

sulfonato de etila e brometo de etídeo. Os resultados servi

ram para mostrar que EMS é mais potente que a luz ultra-viole 

ta e esta mais potente que o brometo de etídeo na indução de 

mutações. 

Em Neu�o�po�a p BRO�N e AIUTOO (1973) encontra
i 

ram frequências de reversões que �ão desde 3,64 a 78,21 em 106

i 

células para os oito alelos mais �fetivos entre 19 mutantes 

deficientes em metionina induzidos por ácido nitroso. Para al 

guns alelos a taxa de reversão patja ácido nitroso era nula en 

quanto o alelo que exibiu maior t1xa de reversão foi o Único
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que mostrou reversão espontânea ef�tivamente (1,99 em 106 ). Pa 
- 1 

ra outros agentes mutagenicos usadios (MNNG, ICR 70, EMS e OMHA)

as taxas de revers8es foram menors� que para icido nitroso e 

somente dois alelos (2-65 e 2-76) ,' de substituição de pares 

de bases, exibiram taxas de reversoes efetivas para todos os 

mutagênicos. 

SCOTT et aZii (19?8) constataram que ocorre 

um decl!neo exponencial na habilid�de de formaçio de col5nias 

o aumento quadr;tico na frequênci� de mutação quando h� um

aumento da dose incidente de radiação ultra-violeta em

A�pe�glllua nldulana. Em confdio� que tiveram as substâncias

inibidoras da germinação removida�, a sobrevivência decres-
1 

ceu exponencialmente quando a dos� aumentou.

BAL et aZii (1978) �erificaram que a frequên-

eia de mutação em 106 confctios vi�veis foi de 28,7 para o
1 

locus metG 4 9 2,8 para o locus ad� 24 e 0,5 para reversão si-

multânea destes loci em Aape.�gllluf6 nldulan�. Segundo os aut� 

res, estas frequências de revers6�s sio 100 vezes maiores que 

frequências de reversoes anterior�ente obtidas para os loci 

me.tG 1 e adA. 

Em nossos experime�tos comparamos a potencial! 
 

dade da luz ultra-violeta em indu�ir mutantes para o sistema 

de supressão com a capacidade de qbtê-los espontaneamente. Os 

dados obtidos para a frequência real de supressão nos mostram 
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que a luz ultra-violeta é um eficiente agente mutagênico pois 

que a frequência de mutações induzidas, exceto no caso de um 

experimento, foi em média mais que 100 vezes superior a fre

quência de mutações espontâneas, identicamente ao aumento na 

frequência de mutação supressora induzida por luz ultra-viole 

ta determinado por BAL et alii (1978). Além disso, os valo

res aqui obtidos foram consideravelmente maiores que os valo

res encontrados por BROWN e AIUTO (1973) para o ácido nitro-

so e demais mutagênicos. A consideração de tais 

à luz das conclusões a que chegaram SIDDIQI (1962)

resultados 

e LILLY

(1965) nos levam a ponderar que a frequência de supressão se

ja um bom método na avaliação das potencialidades de agentes 

mutagênicos, e igualmente, que seja um bom teste de determina 

ção de frequências de mutações induzidas. 

A frequência real de supressão apresentada pa

ra o Último experimento (Tabela 7) foi calculada estimativame� 

te de modo a já apresentar uma utilização inicial do sistema 

de supressão como um método para determinação de frequência de 

mutação induzida. 

Um outro aspecto que nos resta comentar foi a 

importância da seleção de supressores. Tipos diferentes de 

colônias puderam ser observadas nas placas destinadas a obten 

ção de supressores e estas colônias variavam quanto a sua ca

pacidade de crescimento, forma, conidiação, coloração e densi 

dade micelial. A idéia inicial foi que estas diferenças pu-
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dessem ser reflexos de divergências genéticas relacionadas ao 

fenômeno da supressão e que a portanto, poderiam ser utiliza

das para se obter diversos tipos de supressores. 

Baseados nestas considerações, por ocasião do 

é nsaio. de supí-eàsão ·e isolamento der :supr.es'sor.e;s, as ",õól'Õn1as foram e la_! 

sificadas em grupos de acordo com suas características (Tabe

la 2) e como pudemos constatar, a utilização de isolados de 

diferentes grupos em ensaios posteriores permitiram caracte

rizar tipos diferentes de supressores e ainda foi de �eal im

portância para que outros aspectos da supressão, tais como efi 
' -

ciência dos supressores e mecanismo de ação, fossem melhor es 

tudados. Não nos pode escapar também o fato de que foram de

tectadas reversões verdadeiras, reversões supressoras,que va

rias loci gênicos localizados em diversos grupos de li�ação 

do A�pe�gillu� nidulan� estão envolvidos, fatos que sem qúvi

da assumem certa importância para os estudos genéticos da su

pressão neste fungo. 

Portanto, as evidências parecem indicar que a 

adequação de critérios de seleção e isolamento de supressores 

são necessários e podem contribuir sobremaneira para o estudo 

do fenômeno da supressão. 

6.2. Anãlise genética 

A Tabela 18 resume os resultados obtidos na análise 
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mitótica e meiótica de sete linhagens analisadas. Através de

la podemos constatar que, mitoticamente, supressores foram 1� 

calizados em diversos grupos de ligação. As interpretações da 

análise meiótica permitiram que certas considerações fossem 

extensivas aos supressores como um todo, mas ao mesmo tempo 

sugeriu que particularizações fossem feitas de acordo com ca

racterísticas semelhantes exibidas por grupos de supressores. 

Salvo exceçoes em que o gene supressor esti-

vesse ligado a marca nicBa; de modo geral, caracterizaríamos 

como portadoras de genes supressores desta marca genética, as 

linhagens que, como resultado da análise meiÓtica, exibissem 

uma segregação de colônias nic+/nic- na proporção de 3:1, in

dependentemente do grupo de ligação em que o mutante supres

sor estivesse localizado; o surgimento de recombinantes meió

ticos no grupo de ligação VII definiria tratar-se de mutação 

supressora e não de reversão verdadeira. 

Segundo estas considerações podemos separar os 

+ 

mutantes nic analisados em duas classes: as reversões verda-

deiras e as supressões propriamente ditas de segregação 3:1. 

No entanto, a observação da Tabela 18 nos revela a existência 
+ N .. 

de uma terceira classe de mutantes nic cuja segregaçao meio-

tica na proporção de 3:1 apresentou um alto nível de signifi

cância, mas que metabolicamente eram capazes de suprimir a de 

ficiência para ácido nicotínico. 
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É dentro deste padrão de classes que pretende-

� + 

mos conduzir a discussao dos mutantes nic analisados. 

O mutante �u 18 nieR 8 foi o Único obtido cujas 

análises permitiram classificar como reversão verdadeira da 

marca nieBa. A análise mitótica mostrou claramente que o ge

ne supressor estava localizado no grupo de ligação VII já que 

todos os 25 segregantes analisados eram nic +

. A análise meió 

tica forneceu as evidências de que se tratava de uma reversao 

verdadeira pois que todos os 98 segregantes analisados eram 

nic+ mostrando que recombinação nao ocorreu pois não surgiu 
-

um so caso de segregante nic 

Portanto, trata-se de um caso de reversão ver-

dadeira ou supressão intra-locus não se podendo determinar no 

entanto. se a nova mutação ocorreu no sítio mutante original 

ou se outro sítio do mesmo locus está envolvido. 

O supressor �u 18 nieB 8• de morfologia altera

da, na análise meiótica exibiu segregantes portadores da alta 

ração na proporção de três normais para um alterado; na análi 

se mitótica. no entanto. estes segregantes não foram verifica 

dos. Deste modo pode-se atribuir à supressão a alteração obser-·

vada na morfologia. 

Na segunda classe de mutações. que caracteris-

ticamente exibiram segregação meiótica na proporção de 3: 1.
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podemos localizar os genes supressores em dois grupos de lig� 

ção, o grupo VII e o grupo IV. 

O supressor �u 12 nieB 8 forneceu uma análise 

mitótica cuja interpretação permitiu facilmente localizar o 

gene mutante no grupo de ligação VII tendo em vista que todos 

os 21 segregantes analisados eram nic
+

. A hipótese de se tra 

tar de uma reversão verdadeira foi afastada devido a ocorrên

cia de recombinantes meióticos nic • O valor de recombinação 

mostrou tratar-se de uma mutação em locus não ligado a marca 

nicB 8•

Os determinantes genéticos da supressão no ca

so dos supressores �u 13 nieBa p �u 14 nieR a e �u 15 nieBa fo

ram localizados no grupo de ligação IV. As evidências � este 

respeito são mais características para o supressor �u 13, en

quanto para os supressores �u 14 e �u 15 esta foi a melhor 

interpretação obtida de suas análises mitóticas. Embora o va 

lar de recombinação do supressor hu 13 evidenciasse sua prox! 

midade em relação a marca py�oA4 , nenhum destes supressores 

foi encontrado ligado a ela; o valor de recombinação dos su

pressores �u 14 e �u 15 sugere a possibilidade de que estes 

venham a ser genes alelos o que poderá ser verificado através 

de um teste de alelismo. 

Observando-se as análises me1Ót1ces dos eupre� 

sares �u 12, �u 14 e �u 15 fica evidenciada uma possível in-
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terferência do supressor nic em relação a segregação da mar

ca 48a (segregação na proporção de 1:1 significativa a 0,1% 

de probabilidade), fazendo aumentar o número de segregantes 

s .  Este aspecto será .discutido em maiores detalhes em uma 

abordagem posterior. 

A terceira classe de mutante nic+ obtidos, na 

qual se enquadram os supressores �u 16 nicB 8 e �u 17 nieBa,c� 

racterizou-se por·uma inversão marcante na segregação meiÓti

ca esperada; na interpretação das análises meióticas dos su

pressores desta classe observa-se que na segregação da marca 

nicBa no grupo de ligação VII, a proporção de 1:1 segregan-
+ - -tes nic /nic nao foi significativa contrariamente a propor-

ção esperada de 3:1. Considerando-se que, metabolicamente e� 

tes mutantes são capazes de suprimir a deficiência para ácido 

nicotínico, evidencia-se a possibilidade de que o gene supre� 

sor venha a atuar de modo totalmente distinto dos genes su

pressores das classes anteriores. 

Um possível mecanismo de ação para estes genes 

será discutido posteriormente. Na análise mitÕtica dos su

pressores desta classe. a melhor evidência para localização do 

determinante genético da supressão de �u 16 nicBa foi no gru

po de ligação VI enquanto para o supressor �u 17 nicBa o ge

ne foi localizado no grupo de ligação VII. 

A consideração de tais resultados de um modo 
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global, nos levam a ponderar sobre o valor do método emprega-

do na seleção e isolamento de mutantes nic
+

. MIRANDA FILHO

(19?2) e MIRANDA FILHO e AZEVEDO (19?4) isolaram 11 supresso

res nicBa, nove dos quais foram mapeados no grupo de ligação 

VII, o mesmo que encerra o locus nicBa. Durante o isolamento 

destes supressores os autores basearam-se somente na capacid� 

de de crescimento das colônias. selecionando apenas 

que exibiram os melhores desenvolvimentos. 

aquelas 

Em nossos experimentos procuramos adotar crité 

rios mais amplos, ainda que arbitrários, para proceder a sal� 

ção e isolamento de supressores. Deste modo� a classificação 

das colônias em grupos (vide Tabela 2) de acordo com várias

características apresentadas e o fato de termos procurado abran 

ger uma maior variabilidade em cada grupo constituiu um fator 

altamente significativo na caracterização dos supressores,pois 

que supressores em loci diversos e em diferentes grupos de 11 

gação do A�pe�gillu� nidulan� puderam ser detectados. Além 

disso. a interpretação da análise meiótica evidenciou a exis

tência de classes distintas de supressores. sugerindo que di-

ferentes mecanismos de ação estivessem determinando a 

ção dos supressores de cada classe. 

6.3. o mecanismo de açao dos supressores 

atua-

O mecanismo de regulação da ação gênica conhe-

cido por "sistema de regulaç�o em cascata", proposto por 
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PONTECORVO (1963), foi sugerido por MIRANDA FILHO (1972) e 

MIRANDA FILHO e AZEVEDO (1974) para explicar o modo de açao 

de oito supressores da marca genética nicB 8• sendo que um ou

tro supressor por se tratar de um caso de supressão envolve� 

do duplicação no grupo de ligação VII. mereceu interpretação 

a parte. O mesmo sistema foi empregado por MENEZES (1974) pa

ra explicar o modo de ação de supressores de variantes dete

riorados em A�pe�gillu� nidulan�. 

Neste sistema de regulação. dois repressores 

estão envolvidos como reguladores da ação gênica. Nas linha

gens selvagens. um dos repressores, designado repressor R2,tem 

a capacidade de interagir com os genes estruturais impedin-

do-os de produzirem o mRNA que conduz a síntese de proteínas. 

O outro repressor. designado R 1 • interfere com a ação do re

pressor R2  bloqueando sua ação e portanto incorrendo no fun

cionamento normal dos genes estruturais. Segundo MIRANDA FILHO 

(1972) o mutante nieB 8 corresponderia a uma mutação no locus 

responsável pela produção do repressor R 1 e os supressores 

seriam mutações nos loci responsáveis pela produção dos re

pressores R 2 • A mutação supressora no repressor R2 impede-o 

de produzir o repressor, havendo consequente transcrição nor

mal do mRNA e portanto, produção de proteínas. 

Uma representação esquemática deste sistema 

apresentada na Figura 4. 



Repressor l Repressor 2 
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E e estruturais) 
,. 1 ,, 

- extraído de MIRANDA FILHO (1972) -

Figura 4 - Sistema de regulação em cascata (PONTECORVO� 1963).

O mesmo sistema de regulação poderia ser utili 

zado para explicar o mecanismo de ação dos supressores das 

duas primeiras classes consideradas. 

-Na classe das reversoes verdadeiras, uma segu� 

da mutação no locus do repressor R 1 devolvaria ao gene a cap� 

cidade de síntese do repressor R 1 que novamente poderia atuar 

no locus R2 ou interagir com o repressor sintetizado pelo mes 

mo inativando-o e reconduzindo assim a condição verificada na 

linhagem selvagem. 

Na classe de mutações supressoras de segrega-

ção meiótica 3:1 o mecanismo funcionaria segundo o esquema 

proposto por MIRANDA FILHO (1972) e portanto,mutações supre� 
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saras no locus do repressor R2 impediriam-no de sintetizar o 

repressor ou acarretariam na síntese de um repressor alterado 

de modo que os genes estruturais nao fossem bloqueados na sí� 

tese de mRNA funcional. 

No entanto, em relação a terceira classe de su 

pressores, ou seja, supressores de segregação rneiótica 1:1, os 

resultados nos conduziram a interpretações hipotéticas de um 

possível mecanismo de ação que sugere alterações sensíveis no 

funcionamento do sistema anteriormente proposto. 

Para o supressor �u 16 nieBe, onde na análise 

meiÕtica sao observados 58 segregantes nic para 43 segregan-
+ 

tes nic o sistema de regulação poderia funcionar parcialmen-

te do modo que foi proposto por MIRANDA FILHO (1972) $ com o

supressor �u no locus R 2 conduzindo ao surgimento do fenótipo 

nic
+ 

(independência para ácido nicotínico). Entretanto, para 

explicar o alto n�mero de segregantes nic obtidos, postula

ríamos a hip6tese da existência de um funcionamento alterna

tivo deste sistema onde o supressor 4U localizado no locus R2 

pudesse sintetizar um co-repressor que em interação com o

repressor R1 sintetizado pelo gene original (não mutante) do 

locus R1• constituiriam um complexo repressor ativo que blo

quearia a ação dos genes estruturais, condicionando � manifes 

tação do fenótipo nic- (dependência para ácido nicotínico). 

Portanto, o gene �u 16 poderia se comportar de 
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duas maneiras distintas: em presença da mutação para auxotro

fia no locus R1, poderia atuar como supressor conduzindo ao 

-

funcionamento dos genes estruturais e em presença do gene nao 

mutante ( selvagem) no locus R 1 poderia atuar como co-repressor 

que participaria na formação de um complexo repressor da ati

vidade dos genes estruturais. 

Resumindo teríamos: 

+ 

+ 

E (nic ) 

+ E (nic-) 

Na Figura 5 apresentamos um esquema represen

tativo do funcionamento do sistema alternativo de regulação 

gênica. 

R 1 Cnic+ ) R2(.&u) E (estruturais) 

li li t---11 li t 

l i
(bloqueio) 

co-repressor 
Repressor l 

complexo repressor 

Figura 5 - Representação esquemática do funcionamento de um 

possível sistema alternativo de regulação gênica do 

metabolismo do icido nicotínico� 
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Na interpretação do mecanismo de ação do su

pressor �u 11 nicBa, os resultados nos sugerem a necessidade 

de se introduzir uma pequena variação no sistema alternativo 

hipoteticamente postulado para o supressor �u 16 nicBa, como 

forma de se buscar uma explicação para o modo de ação do su

pressor �u 11.

Como já mencionamos anteriormente para outros, 

pela análise meiótica deste supressor verifica-se que o mesmo 

está interferindo também no metabolismo do tiossulfato de sa

dio. O mecanismo de ação do supressor 6u 17 funcionaria nos 

moldes hipoteticamente postulados para o sistema alternativo 

no caso anterior, mas além de interagir com o repressor R 1 do 

sistema do ácido nicotínico. o produto gênico (co-repressor) 

do gene �u 17 situado no locus R 2 poderia ter a capacidade de 

interagir igualmente com o repressor R 1 do sistema do tiossul 

fato de sódio, e do mesmo modo bloquearia a ação dos 

estruturais deste sistema, o que explicaria o elevado 

genes 

numero 

de segregantes deficientes para tiossulfato de sódio obtidos. 

Fica claro que estamos postulando também a hipótese de um si� 

tema de regulação em cascata para o metabolismo do tiossulfa

to. Uma evidência em favor do mecanismo acima proposto foi a 

constatação de que a maioria dos setores nic- também eram s-. 



R1 Cnic-) 

R1 (s-) 

+ 

R1 Cnic ) 

+ 
R1 (s ) 

Resumindo teríamos: 

+ R2 (.6u)
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+ 
E ( nic )

�. 
(s-)* E 

*o crescimento reduzido de alguns segregantes meióticos suge

riu que o supressor �u 17 tivesse alguma habilidade em su pr!

mir parcialmente a deficiência para tiossulfato; esta hipót�

se, no entanto, não foi confirmada no ensaio de super-supres-

sao.

Ao considerarmos a possibilidade da existência 

de sistemas de regulação como o anteriormente pro posto por ou 

tros autores para explicar o modo de ação dos supressores e 
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do modelo alternativo aqui hipoteticamente postulado, fica

evidente que novas investigações precisam ser conduzidas no 

sentido de se obter informações sobre alguns aspectos ainda 

não bem determinados da questão. A realização de testes bio-

químicos que conduzam ao conhecimento do complexo de reaçoes 

enzimáticas implicadas na biossíntese do ácido nicotínico em 

A�pe�gillu� nidulan� é. sem dúvida, um importante caminho a 

ser seguido. 

Do ponto de vista genético. o sistema alterna

tivo de regulação poderia ser ensaiado através do cruzamento 

de segregantes de fenótipo nic-. mas de constituição genética

+ -

�u; nic . com segregantes originariamente nic J o aparecimen-

+ 

to de segregantes nic serviria para mostrar· que em presença 

do gene que confere independência para ácido nicotínico o su

pressor atua como repressor e, neste caso, o sistema estaria 

melhor fundamentado. 

6.4. Obtenção de super-supressores 

Super-supressores foram descritos pela primei

ra vez em Ahpe�gilluh nidulan� por BAL et alii (1978)�e eram 

capazes de suprimir simultaneamente as mutações ad A e Met G.

O ensaio conduzido neste trabalho na tentativa 

de se obter super-supressores em A�pe�gillu� revelou que 22 

+ 
mutantes nic apresentavam capacidade de crescimento em meio 
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isento de tiossulfato de sódio e sómente um supressor exibiu 

alguma habilidade de crescimento em meio onde piridoxina nao 

estava presente. 

O desenvolvimento destas colônias foi signifi

cantemente menor quando comparado com a linhagem MSE original 

+ 

ou com o próprio mutante nic crescendo em meio somente nao 

suplementado com ácido nicotínico. Uma ampla variabilidade no 

desenvolvimento, alterações na morfologia, coloração e coni-

+ 

diação destas colônias foi observado. Mutantes nic dos cin-

co grupos morfológicos (G1 a G 5) foram ensaiados e verifi-

cou-se o crescimento de representantes de todos os grupos. 

+ 

Cinco destes mutantes nic , hábeis em cresce-

rem ao menos parcialmente em meio sem suplementação simultâ

nea de ácido nicotínico e tiossulfato de sódio, quando anali

sados geneticamente não puderam ser caracterizados como su-

per-supressores; são eles os supressores �u 72 nleBa, .6U. 13

nieB 8 , �u 14 nicB8� �u 75 nleB 8 e .6u. 18 nieBa (conotações de

finitivas). 

Contudo, ao observarmos as análises meióticas 

dos supressores .6U 12, �u 14 e �u 15, verificamos uma signif! 

cância ao nível de 0,1% de probabilidade para a segregação da 

+ ,_

marca genética �B 3 na proporção de 1:1 segregantes s ·1s

A observação de tais fatos nos conduzem mais 

uma vez a postular a interferincia do supressor nic no metabo 



.ll8i 

lismo do tiossulfato de sódio. Para explicar esta interfetên 

eia geneticamente , reportando-nos ao sistema de regulação em 

cascata, poderíamos extrapolar uma hipótesê que nos parece a 

mais plausível: o produto gênico sintetizado pelo supressor 

nic no locus mutante R 2 poderia atuar, ainda que parcialmente, 

como se fosse o repressor R 1 do sistema regulatório do tios

sulfato inativando de modo parcial o repressor R 2 ou formando 

um complexo repressor alterado que possibilitaria aos genes 

estruturais uma capacidade reduzida de síntese de mRNA das en 

zimas do metabolismo do tiossulfato. Esta capacidade do gene 

supressor nic seria apenas parcial e nao o suficiente para ca 

rácterizá-lo como super-supressor. 

Nas análises dos supressores �u 13 e �u 18 evi 

ciências não puderam ser observadas que nos conduzissem a quai� 

quer interpretações genéticas,  ainda que especulativas para o 

efeito metabólico verificado no teste de super-supressão. Po� 

sivelmente alguma alteração metabólica não detectada genetic� 

mente tenha ocorrido na biossíntese do tiossulfato e esta ve

rificação depende de provas bioquímicas. Deve-se ressaltar, 

contudo, que estes foram os supressores que melhor desenvol

vimento apresentaram em meio não suplementado com ácido nico

tínico e tiossulfato de sódio simultaneamente. 

Na análise meiótica dos supressores �u 14 e

�u 17, alguns· segregantes exibiram um crescimento em meio isen 
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to de tiossulfato, crescimento este ligeiramente compacto,le� 

to e próximo da metade do crescimento do próprio segregante 

na placa com meio com todos os requisitos nutricionais. Para 

o supressor �u 14 este crescimento pode ser consequência da 

interferência do supres�or nic na regulação do metabolismo do 

tiossulfato anteriormente considerada. Em r�laçio ao supres

sor �u 17, que metabolicamente não foi capaz de suprimir a d� 

ficiência para tiossulfato no teste de super-supressão, ante

riormente já consideramos o relacionamento do supressor nic 

ao sistema regulatório do tiossulfato. Assim, em situações 

mais restritas o supressor nic poderia contribuir ligeiramen

te na supressio do tiossulfato. Bsquematizando teríamos: 

6.5. A elongação rnicelial na determinação das potenciali

dades de supressao 

Segundo GRIFFITHS (1975)� em fungos filamento

sos um caminho relativamente simples para quantificar o cres

cimento é a medida da taxa de elongação micelial. No exper! 

menta em que examinou tanto quantitativa como qualitativamen-

te a interação entre vários alelos dd-38 supressíveis e va-

rios genes super-supressores em Neu�o�po�a, cita o autor que 

talvez uma das principais conclusões que pode ser extraída 

de estudos de quantificações é que a variação na taxa de cres 
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cimento de supressores é devida a diferenças genéticas encon

tradas nas linhagens. A medida fenotípica da eficiência usa

da nestes estudos é indubitavelmente o reflexo de eventos ocor 

rendo ao nível molecular da supressão. 

Repetindo BUTCHER et alii (1972),o melhor méto 

do para examinar a natureza de alguma diferença genética en

contrada ou para confirmar similaridades é ainda a análise da 

variância. 

MIRANDA FILHO (1972) mediu a eficiência de di-

versos supressores através da taxa de crescimento em meios 

de culturas distintos em diferentes tempos de incubação,obte� 

do diferenças marcantes no que diz respeito a capacidade de 

crescimento e comportamento de um modo geral das linhagijns com 

supressores. A análise estatística evidenciou estas diferen

ças que foram interpretadas como sendo um reflexo das diferen 

ças genéticas entre os supressores. 

No ensaio de crescimento procuramos testar a 

eficiência de diversos supressores através da taxa de elonga

ção micelial em comparação com duas linhagens controles, a 11-
+ 

nhagem MSE original e uma outra linhagem designada nic . deri 

vada da linhagem MSE. 

Variações consideráveis puderam ser detectadas 

no comportamento dos diversos supressores quanto ao cresci-
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taxas 

de crescimento dos diversos supressores indicam claramente as 

divergências genéticas entre eles,principalmente se, compararmos o cre� 

cimento de cada um em relação aos controles. Considerando-se 

que sao linhagens supressoras isogênicas, as diferenças entre 

elas podem ser atribuídas ao supressor nicBe. Estas diferen

ças foram demonstradas através da análise da variância do diâ 

metro das colônias dos 14 supressores ensaiados e dois con

troles em diferentes tempos de incubação (Tabela 11). 

De modo geral todos os efeitos foram signifi

cativos, exceção feita aos controles. De maior importância 

cabe-nos considerar o efeito de linhagens (L) que indica exis 

tirem diferenças entre supressores e controles e o efeito de 

supressores, numa clara indicação das divergências dos supre� 

sares entre si. Obviamente a influincia do tempo de incuba

ção resultou altamente significativa e a interação tempo de 

incubação versus linhagem (T x L) indica que o ritmo de cres

cimento das diversas linhagens foi diferente nos diversos tempos 

de incubação. 

Desta maneira. para melhor comparar o efeito 

do crescimento dos supressores ,·em re.1.en;;:âck:aos,·.coAtrólefS, pélas ra,.,; 

zões Já expostas. ·no item 5.(?.-,foi•-·escolhido o tempo de 120 horas de 

incubação. Pela análise da variância aplicada aos 14 supre� 

sares e os dois controles neste tempo de incubação(Tabela 12), 

fica evidente que interações estão ocorrendo entre supresso-
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res e 6ontroles (efeito de linhagens) e entre supressores em 

si mesmos. A observação da Figura 3 nos permite uma melhor 

idéia destas interações e também perceber que isso ocorre de 

igual modo em outros tempos de incubação. 

Realmente. merece destaque o fato de nao ter 

sido significativo o efeito entre os controles em vista do fa 

to de que a linhagem MSE cresceu em meio mínimo ao qual 

adicionou todos os requisitos nutricionais e o controle 

se 

• + 
nic ,

identicamente aos supressores, cresceu em meio mínimo adicio

nado de todos os requisitos nutricionais exceto ácido nicotí

nico; a consideração de tais evidências nos levam a concluir

que o ácido nicotínico exngeno não está influindo no rendimen

to das linhagens.

Em vista destas; ·co.nsideràç.Ões,o teste de Ounnett 

foi aplicado para detectar as diferenças dos 14 supressores 

em relação a linhagem MSE original, com a vantagem de possuir 

seguramente a mesma constituição (background) genética que os 

supressores. 

Os resultados expostos na Tabela 13 indicam que 

não existem diferenças significativas entre os supressores 

�u 63
l 

�u 70, �u 722
P 

�u 124 e �u 143 (estas conotações sao 

as preliminares - vide Tabela 4) e os controles e portanto as 

potencialidades dos genes supressores em restaurar a condi-

ção selvagem são máximas; já em relação aos supressores �u 8, 
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l.>U 25� l.>U 45, l.>U 92
P 

l.>U 97, l.>U 101, l.>U 112� l.>U 135 e l.>U 166 a 

significância ao nível de 1% de probabilidade indica que as 

potencialidades destes genes em restaurar a condição selvagem 

é apenas parcial. A observação de Figura 3 é uma ratificação 

para estas considerações. 

Em relação aos supressores analisados geneti

camente, adotando-se aqui já as conotações definitivas (vide 

c o n versão na Ta b e 1 a 14 ) • e i n c o d e 1 e s .6 u 1 2 , .6 u 1 3 , l.>u. 14 � 1.>u 15, 

l.>u 16, com genes localizados em diferentes grupos de ligação, 

grupos VII; IV, IV, IV e VI.respectivamente, exibiram eficiência se 

melhante a linhagem MSE original mostrando que as potenciali

dades da supressao não depende da localização do gene supres

sor em relação aos diversos grupos da ligação do fungo. 

Os supressores .6U 17 e 6u 18, cujos genes es

tão localizados no grupo de ligação V I I, o mesmo da marca 

nieB 6, tem potencialidades de supressão reduzidas. 

* * * * * * 

As informações extraídas deste trabalho repre

sentam algumas contribuições para o estudo do fenômeno da su

pressão e da deficiência para ácido nicotínico em A. nidulan�.

Entretanto. vários aspectos precisam ser ainda melhor investi 

gados. entre os quais passaremos a sugerir alguns. 
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Na indução de supressores nieRa poderiam ser 

empregados diferentes agentes mutagênicos, como por exemplo, 

mutagênicos químicos cujo modo de ação é conhecido na tentat! 

va de se estabelecer as bases moleculares da supressao em 

A-0pe�giltu�. Além do mais, as potencialidades de indução de 

mutações supressores de diversos mutagênicos poderiam ser com 

paradas através da frequência de supressão. 

Em relação a luz ultra-violeta poder-se-ia es

tudar o efeito da dose e tempo de irradiação na obtenção de 

supressores nieRa e também poderia ser analisado o efeito do 

mutagênico na reversão de vários alelos. 

Um aspecto que precisa. indubitavelmente, ser 

melhor esclarecido é o modo de ação dos supressores relac1on� 

do ao sistema de regulação da ação gênica. Em adição ao sis

tema de regulação em cascata proposto por MIRANDA FILHO (1972)

e MIRANDA FILHO e AZEVEDO (1974) postulamos a existência de 

um sistema alternativo deste. mas sem dúvida alguma novas in-

formações precisam ser obtidas com a finalidade 

esclarecer este mecanismo. 

de melhor 

Novos supressores. presumivelmente localiza

dos em grupos de ligação distintos possibilitarão a obtenção 

de informações que contribuirão para a compreensão do meca-

nismo da supressão e verificação :da exist�ncia de'··. meé-anismbef.-,ã:l.-çer

nativoEV··d:e:·bi:o:ssfnfese -do '·áêiÚ!ô Ííi=êótfrd:co. ·1Nes:te aspecto•. a obtenção
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de super-supressores poderá trazer contribuições de alto va

lor como ficou evidenciado pela interferência de supressores 

nleBa no metabolismo do tiossulfato de s6dio. 

Paralelamente. a necessidade de investigações 

bioquímicas que conduzam ao conhecimento do complexo de rea

ções que determinam a síntese de ácido nicotínico é sem dÚvi 

da um importante aspecto da supressão a ser trabalhado confor 

me ficou evidenciado nesta investigação. 

Finalizando, o conhecimento do efeito da açao 

de dois ou mais supressores nleB 8 colocados nos grupos de li

gação de uma mesma linhagem.e investigações sobre a especifi

cidade dos supressores (COSTA, 1979 em preparação), isto é. 

saber se estes supressores tem habilidade de suprimir também 

outros genes que condicionam deficiência em ácido nicotínico, 

seriam importantes aspectos que contribuiriam para um conhec! 

menta mais amplo do fenômeno da supressão em A6pe�glllu�. 

Fica evidente que o conhecimento destes vários 

aspectos sugeridos trarão novos pontos a serem estudados pois 

isto constitui a essência da investigação científica e a soma 

t6ria do conhecimento acumulado tem sido a base do desenvol

vimento da Genética, da Biologia e da Ciência em geral. 
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7. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste trabalho e que fo

ram objetos de discussão no item anterior proporcionaram uma 

série de informações que enumeramos a seguir: 

a) Na obtenção de supressores da marca genéti-

ca nleBe espontaneamenté e por induç�o através de luz ul-

tra-violeta é necessário corrigir-se a frequência de supres

são inicialmente detectada pois que muitas colônias aparente-

- + -

mente de fenotipo nic são na realidade devidas a fenocopias 

ou instabilidade e não mantém o caráter supressor quando re

plicadas. 

b) A luz ultra-violeta revelou-se um potente 

indutor de mutações supressoras da marca genética nlcBe em 

A�pe�glltu� nldulan�; a frequência de supressão caracterizou

-se como um bom método na avaliação das potencialidades de 

agentes mutagênicos e pode ser tomada como um bom teste para 

determinação de frequências de mutações induzidas. 
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c) Sete supressores analisados geneticamente 

foram mapeados em diferentes grupos de ligação: três genes fo 

ram localizados no grupo de ligação IV. um gene no grupo de 

ligação VI e dois genes no grupo de ligação VIIz somente uma 

mutação caracterizou-se como reversão verdadeira de nlcBa. 

d) O modo de açao dos supressores. relacionado

com o mecanismo da regulação da síntese de ácido nicotínico. 

foi explicado com base no sistema de regulação em cascata 

proposto por PONTECORVO (1963). Entretanto. foi postulado ta!!_! 

bém um sistema alternativo deste, no qual o produto gênico do 

supressor atua como co-repressor que juntamente com o repres

sor produzido pelo lo cus R1 da sf ntese de ácido nicotínico for 

mam um complexo reprecsor que bloqueia a açao dos genes estr� 

turais. Vários supressores nlcB 8 evidenciaram capacidade de 

interferir no mecanismo de síntese do tiossulfato de sódio 

quer seja positivamente. quer seja negativamente. 

e) A medida da elongação micelial tomada para

determinar as potencialidades de supressão dos genes mutantes 

caracterizou a existência de dois grupos de supressores: um 

em que a supressão é capaz de restaurar totalmente o cresci 

menta do tipo selvagem e outro em que a restauraçJo e apenas 

parcial. A análise da variância evidenciou que existem dife

renças marcantes entre os supressores e que estas diferenças 

são devidas aos aspectos genéticos da supressao. O ácido ni

cotínico exógeno não é responsável por diferenças verificadas 

no crescimento das linhagens. incluindo-se os controles. 
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8. SUMMARY

The purpose of this paper is the study and 

genetic characterization of nicB 8 suppressors in Ahpe4gilluh 

nidulan4. Some aspects as the improvement of the criterion 

used in the selection and isolation of suppressors. the 

meaning of the suppression frequency as a method of 

determination of the mutagenic activity. the characterization 

of the suppression potentialities of various genes and the 

attainment of super-supressors were particularly analysed. 

With this aim, the strain MSE was used for the spontaneous 

obtention of suppressors and by induction through the 

ultraviolet light. The genetic analysis showed the existence 

of different suppressors that were located in distinct 

linkage groups of the Ahpe4gillUJ.i nidulan�, namely: three 

suppressors in the linkage group IV. one in the linkage 

group VI and two suppressors in the linkage group VII; only 

one mutation was characterized as a true reversion of nicBa. 
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The methodology used revealed itself apropriate 

in the determination of the frequency of induced mutations. The 

genetic divergences amongst the suppressors could become 

evident by the measurement of the mycelial elongation and a 

necessity of setting up the criterion more adequate for the 

selection and isolation of suppressors was shown. The cascade 

regulation system was applied to explain the mode of action 

of some suppressors, although the evidences suggested the 

assumption of an alternativa regulation system for other 

supressors. 
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