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RESUMO

O DNA mitocondrial do fungo produtor de galactose 
oxidase isolado em Curitiba (GAO-Ol), foi isolado e 
comparado com o DNAmt de diferentes fungos filamentosos 
potencialmente produtores de galactose oxidase Dactylium 
dendroides NRRL 2575, Hypomyces rosellus ATCC 6676, 
Gibberella fujikuroi NRRL 2248, Fusarium graminarum R-7615 
e Fusaruim tricinctum T-578 e as linhagens GAO-02 e GAO-03, 
isolados do mesmo ecossistema 26 anos depois. Os DNAmts dos 
diferentes fungos foram digeridos com endonucleases de 
restrição Eco RI e Hind III e os somatórios dos fragmentos 
forneceram a estimativa para o tamanho do DNAmt.O DNAmt do 
fungo GAO-01 apresentou peso molecular de 62,1 ± 2,26 kb;
GAO-02 apresentou 55,35 ± 2,8 kb; Hypomices rosellus
58, 1  ± 1,76 kb; Gibbere lla fujikuroi , 56,55 ± 2 ,33 kb;
Fusarium graminearum, 56,25 ± 1,34 kb; Fusarium tricinctum 
52,25 ± 3,4 kb. A análise comparativa mostrou que a linhagem 
GAO-Ol apresentou alta homologia com GAO-02 com cerca de 60% 
de bandas comigrantes, enquanto que com a linhagem de 
Dactylium dendroides a homologia foi baixa (<23%) . As demais 
linhagens de fungos filamentosos apresentaram perfis de 
restriçâo bastante distintos quando comparado com a linhagem 
GAO-O1, com frequência de 0 a 39% de bandas comigrantes.
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1  IN T R O D U Ç Ã O

A ídentif icação e cL assificação dos Fungos sempre se
constitui em um desaFlo para os micologistas. Os caracteres
utilizados para a sistemática envolvem análises
morFológicas, genéticas e recentemente de biologia molecular 
(34). Entre os caracteres moleculares encontram-se a análise 
da composição e estrutura de proteínas e do DNA.

Segundo Bruns et a l . (7) o DNA mitocondrial vem sendo
usado para estudos evolucionários em Fungos por apresentar 
características como:
a) Tamanho molecular relativamente pequeno, de 17 à 170 kb, 

de Fácil manipulação.
b) Ausência de bases metiladas, Facilitando análise

endonucleolítica.
c) Predomínio de bases A + T Facilitando seu Isolamento.
d) 0 alto nümero de cópias possibilita a Fácil visualização 

dos Fragmentos de restrição com pequenas quantidades de 
massa miceli al.

e) 0 DNA mitocondrial (DNAmt) é rico em polimorFismos de 
comprimento em Fragmentos de restrição (RFLP) a nível 
intraespecÍF1co. As mutaçóes nos comprimentos dos 
Fragmentos são a maior causa da variação em todos os 
casos estudados.

F) O DNAmt é o elemento genômíco melhor estudado em Fungos.



Em animais, tem sido observado que o processo 
evolutivo ó mais rápido no DNAmt do que no DNA genômico. 0 
DNA mitocondrial do animais é pequeno variando de 16 à 19 kb 
(5), enquanto que em fungos este varia de 18,9 kb em
Torulopsis glabrata (11) a 176 kb em Agar-icus bitorquis

(26). Em todos os fungos estudados até o momento o genoma 
mitocondrial é geralmente circular com exceção de Physarum. 

polycepha.Ixun (29) e Hansenula. mrahii (62) que apresentam 
este DNA linearizado.

A despeito das diferenças em tamanho, ambos os DNAs 
mitocondriais de animal e de fungo contém aproximadamente os 
mesmos genes que codificam para as proteinas envolvidas no 
transporte de elétrons e na fosforilação oxidativa como 
cltocromo c oxidase, apocitocromo b, RNA e proteínas 
necessárias à síntese protêica, bem como um nilmero de 
sequências codificadoras ("open reading frames”) cujos 
produtos e funções não foram ainda identificados. A 
diferença entre os tamanhos dos DNAmts animal e de fungo e a 
variabilidade entre DNAmt destes é aparentemente devido a 
deleções e inserções, que geralmente são consideradas como 
mutações de comprimento. 0 entendimento da razão desta 
diferenças de tamanho constitue um importante desafio para 
os estudos evolutivos de fungos (53).

As mutações predominantes em DNAmt animal são 
mutações pontuais embora também possam ocorrer adições e 
deleções (9). Estas mutações podem ser detectadas através de 
análises de restrição com endonuc1eases que reconhecem 
sequências curtas e específicas de nucleotídeos (53). As

2



endonucleases de restrição podera clivar as moléculas de DNA 
na própria sequência (por exemplo, Eco RI, Wind III, Sma I) 
ou próximo a ela (por exemplo tíga I, Hph I, Mbo II) (49). Os 
fragmentos de restrição produzidos por estas enzimas podem 
ser separados e analisados pelos seus diferentes tamanhos 
moleculares através de eletroforese em gel de agarose, uma 
vez que o seu tamanho molecular é inversamente proporcional 
à sua mobilidade eletroforétíca. Nutações que causara 
variabilidade entre genomas são observadas como diferenças 
nos padrões dos fragmentos de restrição, também denominado 
pol lmorfismos de comprimento nos fragmentos de restrição 
(RFLPs) (53).

Nos estudos pioneiros em animais, os RFLPs foram 
considerados como caracteres taxonôraicos e tratados por 
taxonora1 a numérica (18). Segundo Upholt-(58> e Nel & Li (45) 
os padrões de fragmentos de restrição poderiam ser usados 
para estimar a proporção de substituição de nuc1eotídeos 
entre várias linhagens.

Saunders et a l . (50) mostraram que o DNAmts de fungos
apresentavam muitas variações de comprimento. Esta 
observação foi posteriormente confirmada por outros autores 
(36, 54),

Em 1982, Kozlowski & Stepien (35) apresentaram as 
primeiras comparações entre os fragmentos de restrição dos 
DNAmts em seus estudos taxonômicos das espécies do gênero 
Aspergillxts • Os autores compararam sete espécies 
morfologicamente distintas mostrando que a análise do DNA 
mitocondrial poderia ser usada para estabelecer correlações
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filogenéticas entre as espécies.
Em 1986, Taylor (53) e Taylor et a l . (55) mostraram

que a mutação de comprimento é a mais importante fonte de 
variabilidade em DNA mitocondrial de espécies de Nexjurospora. 
Os dados mostraram a presença de populações geograficamente 
distintas. Devido à complexidade nas diferenças mutacionais 
-no genoma mitocondrial, que limita as comparações entre 
gênero e espécies, foi sugerido o emprego de sondas com 
sequências gênicas altamente conservadas, como por exemplo, 
os genes que codificam para o RNA ribossomal.

Garder & Yoder (23) mostraram que o RFLP dos DNAs 
mítocondriais isolados de vinte e três linhagens de 
Cochliobolus heterostrophvts, distribuídas universalmente, 
apresentavam diferenças significativas. A análise por
hibrídízação mostrou a existência de duas populações
geograficamente distintas.

A identificação das diferentes espécies de fungos é 
difícil e tem sido baseada principalmente nas suas 
características morfológicas. Typas et a l . (57) mostraram em 
seus trabalhos, que o RFLP de DNAmt pode contribuir
significantemente para a caracterização de espécies e 
subespécies do gênero Verticilixwi, de considerável
importância para a agricultura como fitopatógenos e
entomopatógeno.

!0 interesse no comportamento genético das espécies de 
Condida, bem como na conversão dimórfica de Condida albicans 
levou Wills et a l . (63) a iniciar um estudo detalhado do
genoma mitocondrial deste gênero. Os autores descreveram que



o DNAmt apresenta tamanho molecular de 41 kb, como estimado 
pela soma de seus fragmentos de restrição. 0 mapeamento de 
restrição revelou ainda que tratava-se de um DNA circular 
confirmando os dados anteriormente fornecidos por estudos de 
microscopia eletrônica (64). .

Hintz et a l . (26) interessados em homologia
interespecífica, isolaram o DNA mitocondrial de quatro 
linhagens de Agctricxis br-xjtnn&nsce-s, um cogumelo comestível, e 
de dez linhagens de Agcuricxxs bi torguis, cogumelo selvagem, 
verificaram que os DNAs mitocondriais apresentaram 60% de 
homologia entre si. As linhagens de Agaricxts bitor-guis, 

entretanto mostraram maior heterogeneidade entre si do que 
entre as linhagens de A. bjrxinnensc&s •

Vinte isolados do fungo patogênico Histoplasma 

ca.psxil.Q.twn.t identificados através de caracteres morfológicos 
e imunológicos, foram divididos em três classes pelo padrão 
de restrição do DNAmt. Cada classe apresentou perfil próprio 
sendo que 40% dos fragmentos eram comuns a todas as 
linhagens analisadas (61).

Um outro fungo patogênico, Cryptococcus rueoformans, 
apresenta duas variedades com quatro tipos soro lógicos 
distintos. A análise de restrição revelou que vinte isolados 
mostravam grande diversidade. Dentro de cada variedade houve 
coincidências no padrão de restrição dos DNAmts, mas nenhuma 
similaridade foi vista entre os diferentes sorotipos (59).

0 mapa de restrição e a localização dos genes do 
genoma mitocondrial de Fxisar-ixan oxy&por-um f. sp melorxi foram 
determinados utilizando-se fragmentos clonados de Ne-urospora.



crassa como sondas (28). 0 DNA total de setenta e oito 
linhagens deste mesmo fungo, isoladas de várias partes do 
mundo, foi hibridizado com fragmentos do DNAmt de uma 
linhagem de referência (P-2, raça 2, VCG 0130). Verificou-se 
que havia uma estreita correlação dos perfis de fragmentos 
de restrição com a distribuição de grupos compatibilidade 
vegetativa (VCG) das linhagens. O padrão de restrição do 
DNAmt indicou associação de cada linhagem vegetativãmente 
auto-incompatíve1 com o VCG de raça e origem geográfica 
similar. Este estudo demonstrou que o VCG e os patírões de 
restrição do DNAmt podem ser usados para definir populações 
geneticamente isoladas dentro de uma mesma espécie, no caso 
o Fxjtsarium oxysporxan. (28).

Seis espécies do gênero Phytophthara, de origem 
geográfica distinta e hospedeiro variado, foram isolados e 
mostraram diferentes graus de diversidade nos padrões de 
restrição no genoma mitocondrial. Em algumas espécies não 
havia variação enquanto que em outras, a variação permitiu 
distinguir linhagens quanto ao tipo de hospedeiro ou origem 
geográfica (20).

A análise de restrição do DNAmt de vinte e nove 
isolados de Phytixim. sp correlacionando o percentual de 
bandas comuns entre eles, revelou baixa similaridade, de 20 
a 32%, entre espécies que apresentavam muitas 
características morfológicas comuns (40). Entretanto, quando 
o estudo foi realizado com isolados de uma mesma espécie de 
PhiLixjm ultimum. foi demonstrado que os padrões de restrição 
eram praticamente idênticos, com exceção de uma linhagem que
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compartilhava 80% de similaridade (39).
Penicillium. chrysogenxmi e Penicillixtm urticae são 

fungos filamentosos de importância industrial, por 
produzirem penicilina e gr 1seofu1v 1 na respectivamente (37). 
Comparando os DNAs m 1tocondr1 a 1s destas espécies, Seklguchl 
et a l . (51) verificaram que ambos mostravam similaridade
quanto ao tamanho e arranjo do genoma, bem como quanto a 
localização dos genes que codificam para RNAs ribossomaís.

0 DNAmt do bas i d i om i ceto Clctuicororva pyxidata foi 
isolado, analisado e verificou-se que apresentava um tamanho 
molecular de 56 kb valor intermediário entre aqueles 
descritos para outros bas1 diomicetos. 0 mapa de restrição 
foi determinado através da localização dos genes para 
cltocromo oxidase, citocromo b e ATPase (13).

Specht et a l . (52) analisaram o DNAmt de quatro cepas
independentes de Schistophyllxxm commvne e estimaram o tamanho 
de seu DNA mitocondrial em torno de 50 kb. Nesmo assim cada 
uma das cepas apresentava um padrão distinto de fragmentos 
de restrição.

Os dados da literatura demonstram grande 
heterogeneidade nos perfis de restrição dos DNAmts entre 
gênero, espécies e populações analisadas. Segundo Bruns et 

al. (7) e Kohn (34), a análise de restrição e mapeamento do 
DNAmt permite distinção entre espécies e intraespécies desde 
que considere esses dados em conjunto com os demais 
caracteres utilizados para classificação de fungos.

0 primeiro fungo capaz de produzir galactose oxidase 
foi Isolado em Curitiba, em 1955, e representa até hoje um

7



desafio para a sua classificação taxonômica, devido,
principalmente, à impossibilidade de se obter em laboratório 
conídios ou corpos de frutificação (31), cujas 
características morfológicas permitiriam sua classificação 
(10). Esse fungo foi depositado no American Type Culture 
Collectlon sob niimero ATCC 46032 e no Northern Regional
Research Laboratories sob o némero NRRL 2903.

Este fungo foi inicialmente classificado pelo Prof. 
A. Chaves Batista do Instituto de Micologla da Universidade 
de Recife como sendo Polyporxts c irc in a tx ts (12). Mais tarde, 
em 1963, Nobles & Madhosingh (46) sugeriram tratar-se de 
Dactylirjm d e n d r o id e s, um ascomiceto. 0 fungo Dactylixtm  

d en d ro id es foi descrito como sendo a forma conidial do 
Hypomyces r o s e i  Ix is, um parasita de cultura de cogumelos
(60). Entretanto, Lockwood, citado em Amaral et al. (3), não 
conseguiu demonstrar atividade de galactose oxidase em
várias linhagens desta espécie. Contudo, a literatura 
internacional costuma correlacionar a produção de galactose 
oxidase com o fungo D a cty lir jm  d e n d ro id es (3, 19, 42, 46,).

Em 1976, Kemmelmeier & Zancan (30) confirmaram por 
microscopia eletrônica que o fungo Isolado em Curitiba tem 
características de um ascomiceto como o Dactylirjm . 

d e n d ro id e s . Em estudos posteriores verificou-se que tanto o 
Hypomyces r o s e i Ixjs quanto o D a cty lir jm  d e n d ro id es não 
produziam galactose oxidase como também mostravam diferenças 
imunológicas em relação ao fungo produtor de enzima isolado 
em Curitiba (33).

A análise da parede celular do fungo produtor de



gal actose oxidas© © do fungo Dac tylirjm dendr-oid&s revelou 
que ambos apresentavam variação na relação do conteüdo de 
galactose/manoee (31), sugerindo diferenças nas galacto- 
glucomananas presentes na parede celular. Os polissacarídeos 
isolados apresentaram estruturas e reações antigênlcas 
distintas (32).

A presença de galactose oxidase tem sido demostrada 
em vários microorganismos. Gancedo et al ■ (21) descreveram a 
produção de gal actose oxidase por uma cepa do fungo Fxtsariran 
monilifornus isolado na Espanha. Aisaka & Terada (1), por 
outro lado, reportaram a produção desta enzima por uma 
linhagem de Gibber-ella. /xjtjihuroi isolada no Japão. Buglova 
et al• (8) relataram a produção da galactose oxidase por 
F-usariwn graminearxim.. Dias & Kemmelmeier (16) observaram a 
produção desta enzima por linhagens de Fzisarixan sp isolado 
no Brasi1.

A galactose oxidase (EC 1.1.3.9) é uma metaloenzima 
contendo cobre, que catalisa a reação de oxidação da 
D-galactose formando um dialdeído conforme a reação abaixo:

g a l o c t o s  e
D-galactose + Cfe + H2 0 --------- ► D-ga1actose-hexodia 1 doseox idas«

+ H2 Q2 + 1/2 C>2

Esta enzima tem sido extensivamente estudadas devido 
as suas propriedades catalíticas, como cobre-enz1 ma (19) e 
ao seu amplo emprego como reagente para determinação de 
galactose e seus polímeros (15, 41). A galactose oxidase
intracelular foi estudada quanto a sua purificação e
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cinética, bem como o efeito do etanol e tun1cam1c1 na, na 
efnteee e secreção da enzima por Mendonça & Zancan <43, 44).

Recentemente o gene para expressão da enzima foi 
clonado e sequenciado (42) e a estrutura da enzima 
extracelular foi estudada por métodos de cristalografia
(27) .

A despeito de todo o estudo dispensado à enzima 
galactose oxidase, a classificação do fungo isolado em 
Curitiba permanece indefinida.

Com a finalidade de dispor de maior nümero de dados 
que auxiliem na classificação taxonômica do fungo produtor 
da enzima galactose oxidase, realizamos estudos de análise 
comparativa dos fragmentos de restrição produzidos por 
eridonuc 1 eases no DNAs m i tocondr í a i s de diferentes linhagens 
de fungos citadas na literatura como produtoras de galactose 
oxidase.

Segundo Viennot-Bourgin (60), as espécies analisadas 
neste trabalho pertencem a classe dos A s c o m ic e t e s, ordem das 
H yp ocrea les onde se inclui o Hypomyces r o s e l lu s  cuja forma 
conidial é o Dactylivom  d e n d r o id e s , Fxisarixun grami n e a rtm , 

G ib b e r -el la fu jihxjtr-oi e Fxíscurixtm. t r i c in c  twm..

10



2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 MICRORGANISMOS

Polyporxts circinatus NRRL 2903, Dac tylixim dendroides 

NRRL 2575 e Gibberella fujikuroi NRRL 2248 foram fornecidos 
pelo Northern Regional Research Laboratories, Department of 
Agr i cu11ure, Peor ia, Illinois U.S.A. Hypomyces rose 11 us ATCC 
6676 fornecido pela American Type Culture Collection, U.S.A. 
Fusarium. grami near um R-7615 e Fusarium tricinc turn T-578 
foram gentilmente cedidos pelo professor Paul E. Nelson, do 
Fusarium Research Center, Department of Plant Pathology, 
College of Agriculture, Pennsylvania State University, 
U.S.A. A amostra original produtora de galactose oxidase 
(GAO-Ol) e as amostras GAQ-02 e GA0-03 fazem parte da 
micoteca do Departamento de Bioquímica da Universidade 
Federal do Paraná.

2.2 REAGENTES QUÍMICOS

Agarose tipo II, RNAse, Ficoll, foram adquiridos da 
Sigma Chemical Company. Etanol absoluto, clorofórmio, fenol, 
álcool isoamílico, Tris base, sulfato de magnésio,



D-glucose, acetato de amónio foram adquiridos da E. Merck. 
As endonucleases e tampões de restrição 10x concentrados 
foram adquiridos da Pharmacia P-L Biochemicals Inc. ou da 
Boehrlnger Corporation. Novozym 234 (batch 1961, Novo 
Industrí-Copenhagen, Denmark). Os demais reagentes 
utilizados foram provenientes de diversas fontes, todos 
pró-análíse e tidos como puros.

2.3 MEIOS DE CULTURA

2.3.1 MEIO DE ESTOCAGEM

Todas as linhagens de fungos foram mantidas em meio 
ágar malte 2,0% que apresentava a seguinte composição:

12

Dextrose 20,0 9
Peptona 1,0 9
Extrato de malte 20,0 9
Ágar 20,0 9
Água destilada q.s.p. 1000 m 1

0 meio foi esterilizado por autoclavação a 120sC por 
20 minutos.

2.3.2 MEIO LÍQUIDO PARA CULTIVO (MEIO DE MARKUS)

Para crescimento das diferentes linhagens de fungo
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foi utilizado o meio líquido proposto por Markus et a l . 
(38) apresenta a seguinte composição:

KH2 PQ4 9,0 g
Na2 HPCU 8,0 g
(NH2 )2 S04 2,0 g
MgSCU . 7H2 O 0,2 g
NH4 NCb 1,0 g
Extrato de levedura 1,0 g
MnSOL» . 5H20 2,0 mg
CuSCU . 5H20 2,5 mg
Xgua destilada q.s.p. 1000 ml

0 pH final do meio foi corrigido para 5,8 com HC1 50% 
(v/v) e esterilizado por autoclavação a 120eC por 20 min. 
Como fonte de carbono foi utilizado D-glucose previamente 
esterilizada em vapor vapor fluente, sendo adicionada 
assepticamente ao melo de cultura no momento de uso, nas 
concentrações requeridas.

Para determinação da atividade de galactose oxidase 
extracelular das diferentes linhagens, foi utilizado como 
fonte de carbono L-sorbose, esterilizada como a D-glucose.

2.3.3 CONDIÇÕES DE EST0CAGEM DOS MICRORGANISMOS

As linhagens foram cultivadas em ágar malte, 
incubadas à 28sC por 72 h ou até o desenvolvimento de 
micélio e estocadas à 42C. Novos repiques foram realizados
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trI mestra 1 mente.

2.3.4 OBTENÇXO DE PRÉ-INÓCULOS

Fragmentos de micélio das diferentes linhagens 
crescidos em ágar malte foram transferidos para frascos 
erlenmeyer de 250 ml de contendo 50 ml de meio de Markus 
suplementado com 1% de D-glucose. 0 crescimento foi 
conduzido por um período de 48 h sob agitação contínua à 
150 rpm e 28sC.

2.3.5. MÉTODO DE CULTIVO EM LARGA ESCALA

0 cultivo dos microrganismos foi realizado em frascbs 
erlenmeyer de 2000 ml com 400 ml de meio de Markus contendo 
0,5% de D-glucose. 0 pré-inóculo foi homogeneizado em 
liquidificador Uaring Blender por 30 s em velocidade máxima. 
Oito ml do homogeneizado foram transferidos assepticamente 
para cada frasco. 0 crescimento foi conduzido por 15 h sobre 
agitação contínua de 150 rpm e 28sC.

2.4 DETERMINAÇXO DA ATIVIDADE DE GALACTOSE OXIDASE 
EXTRACELULAR

Para determinação da atividade de galactose oxidase 
extrace1u 1 ar, o crescimento foi realizado em frascos



erlenmeyer de 250 ml contendo 50 ml de melo de Markus com 1% 
de L-sorbose como fonte de carbono. Os frascos foram 
Inoculados com 0,25 ml pré~ínóculo homogeneizado e Incubados 
por um período de 60 h sobre agitação contínua de 150 rpm e 
28sC. Após este período, as culturas foram filtradas, e o 
filtrado foi utilizado como fonte de galactose oxidase 
extracelular e o micólio para a determinação do peso seco.

A atividade da enzima galactose oxidase extracelular 
foi determinada segundo o método proposto por Aisaka & 
Terada (1) que baseia-se na dosagem coloriroótrica de Hz 0z 
formada. A água oxigenada, formada como produto da catálise 
da enzima galactose oxidase, é decomposta em presença de
peroxldase, acoplando oxídatívãmente a 4-aminoant1 pir1 na ao 
fenol, o que resulta em um produto colorido, a qulnonelmlna, 
com absorção máxima a 500 nm.

0 sistema de incubação continha 150 ^moles de tampão
fosfato pH 7,0, 900 ^raoles de D-galactose, 1,2 ^moles de
4-aminoantipirina, 21 ^moles de fenol e 20 unidades de 
peroxidase, em um volume final de 3,0 ml. A. reação era 
iniciada com a adição da enzima. Após a incubação à 302C a 
formação da quínoneimina foi determinada a 500 nm em um 
espectrofotometro Beckman DU-2. A conversão de unidades de 
absorbância de quínoneimina era pmoles de HzO2 produzido foi 
determinada empregando-se uma curva padrão (10 a 280 nmoles 
de água oxigenada). '

0s controles sem a adição de enzima e substrato foram 
efetuados, não se verificando desenvolvimento de cor.

- 15
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2.5 UNIDADE DE ENZIMA

Uma unidade de enzima (U) galactose oxidase foi 
definida como sendo a quantidade de enzima que produz um 
/jmol de H2 O2 por minuto, nas condições definidas.

2.6 DETERMINAÇÃO DO PESO SECO

Para a determinação do peso seco, os micélios das 
culturas foram coletadas a vácuo sobre discos de papel 
Uheaton de peso conhecido. Os micélios obtidos foram 
colocados em estufa à 6O2C para secagem até peso constante. 
0 peso de cada disco contendo micélio foi determinado em 
balança analítica, após atingir a temperatura ambiente 
dentro de um dessecador contendo sílica gel.

2.7 OBTENÇÃO DE PROTOPLASTOS

Protoplastos a partir das diversas 1inhages de- fungos 
foram obtidos pelo método proposto por Amaral et al . (4).
Cerca de 3.0 g de micélio üroido foi coletado por filtração, 
lavado três vezes com água destilada estéril e três vezes 
com tampão fosfato 5 mM pH 5,6 gelado. 0 micélio foi então 
suspenso em 100 ml de solução para obtenção de protoplastos. 
O sistema de incubação era composto de tampão fosfato 15 mM



pH 7,0, MgSÜ4 0 , 8  M, /3-mercaptoetanol 10 mM e Novozime na 
concentração de 2 mg/ml. A suspensão foi incubada em um
agitador tipo Dubnoff a 50 rev./min e 30eC por 4 h.A
formação de protoplastos foi monitorada por microscopla 
otica a 100x de aumento. Confirmado a formação dos 
protoplastos, a mistura de incubação foi filtrada através de 
placa porosa para remover fragmentos mlcellais e o filtrado 
foi usado como fonte de protoplastos.

2.8 EXTRAÇXO DE DNA MITOCONDRIAL

A extração do DNAmt foi realizada conforme o método 
descrito por Defontaine et a l . (14). A -suspensão de
protoplastos mantida sobre gelo, foi submetida a um 
tratamento com ultrasom a 60 Uatts de potência até o
rompimento dos protoplastos. 0 tempo de exposição ao 
ultrasom variou de 15 a 30 s de acordo com a espécie de 
fungo. 0 tratamento foi acompanhado por microscopla ótica, 
como acima.

Após a li se, o material foi centrifugado a 1.000 *g 

por 10 min a 4sC. 0 sobrenadante contendo as mítocôndrias 
foi transferido para outro tubo estéril e novamente 
centrifugado à 15.000 *g por 20 min a 42C. 0 resíduo
contendo mítocôndrias foi lavado por quatro vezes com uma 
solução estéril composta de sorbitol 0,5 M: EDTA 10 mM:
tampão Tris-HCl 50 mM e ^-mercaptoetanol 2% e pH final de

17



Após a quarta centrifugação o resíduo foi suspenso em 
1 ml de solução para 1ise de mitocôndrias constituída de 
NaCl 100 mM: EDTA 10 mM; Trls-HCl 50 mM e SDS à IX e pH 
final de 7,8. 0 tempo de lise das mitocôndrias foi de 15 min 
à temperatura ambiente. 0 lisado mitocondrial foi 
desproteinizado com fenol:c 1orofórm1 o, preparado conforme o 
item 2.9. Após adição de igual volume de fenol:c 1orofórmio a 
mistura era homogeneizada gentilmente, centrifugada em 
microcentrífuga Spin 1 (marca lnclbrás) por 5 min e a fase 
aquosa transferida para tubo estéril. Este tratamento foi 
repetido até não mais haver presença de proteína na fase 
intermediária. Finalmente, a fase aquosa era transferida 
para outro tubo estéril e submetido a tratamento com RNAse 
(10 /Lig/ml) por 30 min à 372C.

A precipitação do DNA mitocondrial foi realizado pela 
adição de 0,5 volume de acetato de amónio 7,5 M e 2 volumes 
de etanol 95X. Esta suspensão foi mantida à 4sC por, pelo 
menos, l h e  centrifugada à 10.000 *g durante 15 min. 0 
resíduo resultante foi lavado três vezes com etanol à 70%, 
seco à vácuo e ressuspenso em 0,1 ml de água bidestilada 
estér i1.

/
2.9 PREPARO DE FENOL E FENOL:CL0R0FÓRM10
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7,5.

A utilização de fenol:c 1orofórmio é importante para a



remoção de proteínas durante a purificação de ácidos 
nuclêlcos. Fenol tamponado foi preparado conforme o método 
descrito por Sambrook et al. (49) modificado coroo se segue. 
0 fenol cristalino foi fundido em banho-maria e adicionado 
de 8-h1drox1qu1nolina a uma concentração final de 0,1%. Ao
fenol fundido foi adicionado um volume equivalente de 
solução de Trls base 0,5 M, agitado e deixado decantar. A 
fase aquosa foi descartada e a seguir foi adicionado um

- N ̂
volume equivalente de tampão Trls-HCl 0,5 M pH 8,0, agitado, 
decantado e a fase aquosa descartada. Esta operação foi 
repetida com tampão Tris-HCl 0,1 M pH 8,0 até obtenção de um 
pH da fase aquosa maior que 7,5. 0 fenol foi então acrescido 
de um volume de tampão Trls-HCl 0,1 M pH 8,0 contendo 0,2% 
de f3-mercaptoetanol e mantido em frasco âmbar a 42C por até 
30 dias.

A solução de fenol:c 1orofórm1 o foi preparada 
misturando-se partes iguais de fenol tamponado com uma 
solução de c 1orofórmio-á1cool isoamílico (24:1), e mantidos 
com uma fase aquosa de Tris-HCl 0,1 M pH 8,0 em frasco âmbar 
a 4sC por até 30 dias.

2.10 QUANTIFICAÇÃO D0 DNA ISOLADO

/
A concentração de ácidos nuclêicos obtidos na etapa 

final do isolamento de DNA mitocondrial foi determinada pelo 
método espectrofotométríco (49). 0 material a ser
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quantificado foi diluído 100 vezes em água destilada e a sua 
absorbância em 260 nm foi determinada em um 
espectrofotômetro Gilford modelo 252. A concentração foi 
calculada considerando-se que uma solução de DNA de dupla 
fita a 50 (jg/ml apresenta uma absorbância de 1,0 em 260 nm 
(49). '

A razão entre as absorbâncias em 260 e 280 nm fornece 
uma estimativa do grau de pureza do material analisado (49). 
Preparações puras de DNA apresenta uma relação DCfeeo/DCfeeo 
de 1,8. Contaminações com proteínas ou fenol, diminuem o 
valor desta relação e atrapalham a quantificação precisa do 
ácidos nuclêicos (49).

2.11 TRATAMENTO COM ENDONUCLEASES

Amostras (3,0 à 10,0 /jg) de DNA mitocondrial foram 
utilizadas para os experimentos de clivagem com 
endonuc1eases. As condições de reação usadas foram aquelas 
especificadas pelo fabricante. 0 tampão utilizado para 
restrição com as enzimas Eco RI e Nind III apresentava a 
seguinte composição final: Tris-HCl 10 mM pH 8,0, NgClz 
5 mM, NaCl 100 mM e /?-mercaptoetanol 1 mM. 0 utilizado para 
a enzima Bgl II: Tris-HCi 10 mM pH 7,5, MgClz 10 mM, NaCl 
50 mM e dltioerítritol 1 mM. 0 tampão utilizado para as 
enzimas Pst I e Xho I continha Tris-HCl 50 roM pH 7,5, MgCl2 

10 mM, NaCl 100 mM e ditioerítritol 1 mH.
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As reações de restrição foram realizadas em tubos de 
plástico tipo Eppendorf era um volume final de 10 pl contendo 
de 2 a 3 U de endonuclease e incubados por cerca de 12 h a 
372C.

As enzimas de restrição utilizadas estão listadas na 
tabela 1.

TABELA 1 ENDONUCLEASES UTILIZADAS NA RESTRIÇÃO DE DNAmt s
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ENDONUCLEASES UN 1DADES* SÍTIO DE RECONHECIMENTO

Eco RI 10 \}/p\ 5'-G|AATT C-3 ' 
3'-C TTAAJG-5'

Wind III 10 U/pl 5'-AjAGCT T-3 ' 
3 '-T TCGAjA-5'

Bgl I I 15 U/M l 5'-A|GATC T-3' 
3'-T CTAGjA-5'

XWo I 10 U/M l 5 '-Cj,TCGA G-3 ' 
3'-G AGCTfC-5'

Pst I 12,5 \3/fj\ 5'-C|TGCA G-3' 
3'-G ACGTjC-5'

Uma unidade de enzima é definida como a quantidade de enzima 
necessária para digerir completamente 1/jg de DNA em 60 min 
nas condições adequadas para cada enzima. Os valores foram 
fornecidos pelo fabricante.
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2.12 ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE

As condições de eletroforese em gel de agarose foram 
aquelas descritas por Sambrook et a l . (49). As amostras
contendo DNA íntegro e aquelas com DNA digerido cora as 
enzimas de restrição, foram submetidas a eletroforese em gel 
de agarose à 0 ,8% e 1% respectivamente. 0 gel foi preparado 
em tampão TBE (Tris-base 89 mM, ácido bórico 89 mM, NazEDTA
2,5 mM) em placa de 10 x 0,5 cm, com capacidade para 8 

amostras.
As amostras de DNA foram misturadas com tampão 

TE-F.SUDS (Tris.HCl 65 mM pH 8,0, EDTA 1,75 mM, azul de 
bromofenol 0,008%, Ficoll 400 1%, SDS 1%) que tem a
finalidade de aumentar a densidade da amostra e facilitar a 
sua aplicação no gel de agarose, além de possibilitar a 
vizualização da migração através do corante azul de 
bromof enol.

As corridas e 1etroforéticas com os geis horizontais 
submersos foram realizada em tampão TBE com corrente de 3 
volts/cm por 8 h ou até o corante atingir a extremidade do 
gel. Após a corrida, os geis foram corados com solução de 
brometo de etídio (0,5 pg/ml) por 30 min. 0 excesso de 
brometo de etídio foi removido por lavagens sucessivas com 
água destilada. A vizualização do DNA complexado com corante 
foi feito em transi1 uminador de luz ultravioleta (302 nm). 
0s resultados foram registrados fotograficamente com câmera 
Minolta de 35 mm equipada com filtros ultravioleta e 
vermelho em filme Kodak preto e branco ISO/ASA 100, com
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abertura máxima (f 1.8 ) e exposições de 1, 1/2 e 1/4 s.

2.13 DETERM1NAÇXO DO PESO MOLECULAR DOS FRAGMENTOS DE 
DNAmt

Os pesos moleculares dos fragmentos de DNA foram 
determinados através de comparação com uma mistura padrão de 
fragmentos de DNA de peeos moleculares conhecidos adquirida 
da Gibco/BRL, denominado 1 Kb DNA Ladder, que apresenta os 
seguintes fragmentos em ordem descendente (em kb): 12,216,
11,198, 10,180, 9,162, 8,144, 7,126, 6,108, 5,090, 4,072,
3,054, 2,036, 1,636, 1,018, 0,506/0,517, 0,396, 0,344,
0,298, 0,220, 0,201, 0,154, 0,134 e 0,075. 0s tamanhos dos 
fragmentos clivados por endonuc1eases foram obtidos por 
interpolação em um gráfico semi- logarítmíco construído a 
partir da distância de migração dos fragmentos padrões (mm) 
contra o peso molecular (kb).

2.14 CALCULO DA FREQUÊNCIA DE BANDAS COMIGRANTES ENTRE AS 
DIVERSAS LINHAGENS DE FUNGOS

Para se obter a frequência de bandas comi grantes 
entre as espécies de fungos correlacionados foi utilizada a 
equação 21 de Nel & Li (45) •
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F =
2 N:x y

(Nx + Ny)
X 100

onde, F é a percentagem de fragmentos comuns; NXy é o número 
de fragmentos comuns para as linhagens x e y; e, Nx e Ny são 
os números totais de bandas de cada linhagem. As bandas com 
menos de 0 ,8 kb não foram incluídas no cálculo devido a 
dificuldade na sua visualização e identificação.



3 RESULTADOS

3.1 ISOLAMENTO DO DNA MITOCONDRIAL

O método escolhido para o isolamento do DNA
mitocondrial das diferentes linhagens foi o descrito por 
Defontaine et at. (14) por ser mais simples e rápido.

Os protoplastos foram obtidos seguindo a técnica de 
Amaral et ai. (4) que permitiu a obtenção de protoplastos de 
todas as linhagens de fungo utilizadas, o que não ocorreu 
quando se empregou a metodologia descrita por Defontaine et 
ai. (14). Os protoplastos obtidos foram então lisados com 
ultrassom uma vez que também não foi possível rompê-los
apenas por 1íse osmótica. Os protoplastos intactos
remanescentes após tratamento com o ultrassom, foram 
eliminados do lisado contendo mítocôndrias através de 
centrifugação a 1.000 xg por 5 min, evitando assim uma 
possível contaminação posterior com resíduos de DNA
cromossôm1co durante a 1íse das mítocôndrias. As 
mítocôndrias foram coletadas por centrifugação a 15.000 xg 

por 20 min e submetidas a sucessivas lavagens para eliminar 
contaminantes ou restos de DNA nuclear. As etapas seguintes 
que envolvem a lise mitocondrial, extração e purificação do 
DNAmt seguiram a metodologia indicada por Defontaine ei ai.



As quantidades de DNAmt obtidos das diversas 
1inhagens de fungos e seu grau de pureza estão apresentados 
na tabela 2 . Todas as linhagens apresentaram um rendimento 
médio de 50 pg de DNAmt por grama de micélio úmido, com 
exceção das linhagens GAO-Ol e GA0-02 que renderam 25 /jg/g 
de micélio úmido. Todos os DNA mitocondriais obtidos 
apresentaram uma relação DO200/DO2B0 superior a 1,8 , 
indicando um alto grau de pureza. v

3.2 ELETROFORESE DO DNAmt ISOLADO

A análise eletroforética permite avaliar as condições 
em que o DNAmt se encontra, após as várias etapas a que foi 
submetido. 0 perfil e 1etroforético das amostras de DNA 
mitocondrial das diferentes linhagens de fungos é mostrado 
na (figura 1), onde apresentam-se como bandas únicas, de 
pesos moleculares em torno de 50 kb, tomando como referência 
o DNA do fago \ de 48,5 kb.

As amostras dos DNAmts dos fungos Dactylixan. 

dendr-o ides © GA0-03 mostraram bandas largas, difusas em 
relação às demais, embora apresentem uma banda discreta 
central.

Com o objetivo de eliminar a provável contaminação 
com DNA nuclear, o DNAmt de Dac ty liu m  d en d ro id es foi tratado 
com exonuclease III. Houve apenas uma ligeira redução no DNA
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total sugerindo ser pequena a contaminação com DNA
cromossoma 1. Além disso, o fato do DNAmt não ter sido
digerido sugere se tratar de uma forma circular.

3.3 PERFIL DE RESTRIÇÃO DOS DNAmts POR ENDONUCLEASES

Os perfis de restrição do DNAmt das diferentes
i vlinhagens de fungos são apresentados nas figuras 2 e

3.Estudos preliminares com diferentes endonuc1eases como
Pst I, Bcati Hl, Eco RI, Wind III, Xho I, Bgl II mostraram que
somente as enzimas Eco RI e Hind III ream capazes de clivar
os DNAmts de todas as linhagens sendo então utilizadas para 
a análise comparativa.

0 DNA mitocondrial das linhagens estudadas
apresentaram de 9 a 17 sítios de clivagem para a Eco RI
enquanto com a enzima Hind 111 apresentou em torno de 11 a
19 sítios de reconhecimento.

Os fragmentos de tamanhos inferiores a 1 kb não foram 
considerados nas análises devido a dificuldade de 
vi suaiização.

0 DNAmt do fungo Polyporxis circinatus NRRL 2903
apresentou um perfil similar àquele do fungo GAO-Ol 
(figuras 2 e 3). Comparando-se o perfil de restrição do 
DNAmt do fungó GAO-Ol com aqueles das linhagens GA0-02 e 
GA0-03 isoladas no mesmo ecossistema vinte e seis anos
depois (figuras 4, 6, 7 e tabelas 5 e 6), foi observado que
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o DNAmt do fungo GA0-02 apresentou perfil semelhante àquele 
do GAO-Ol exceto pelos fragmentos Eco RI de 1,1, 2,7 e 5,9
kb; e fragmentos Wind III de 1,05, 1,2, 3,3 e 4,0 kb.
Enquanto que, o DNAmt da linhagem GA0-03 apresentou um 
perfil distinto em relação as linhagens GAO-Ol e GA0-02. 
Apesar disso, foram observadas fragmentos comuns entre as 
três linhagens, fragmentos Eco RI de 1,7, 2,0 e  3,0 kb; e
fragmentos Wind III de 1,4, 1,75, 2,1, 2,4, 2,5, 2,7 e 2,9
kb) .

Os fungos Dactylirjm dendroides NRRL 2575 e GA0-03 
apresentaram um perfil de restrição pouco nítido, no caso da 
linhagem GA0-03 foram considerados os fragmentos Eco RI e 
Wind III com tamanho inferior a 5 kb, com o Dactylivm 

dendroides a análise foi feita a partir dos fragmentos 
inferiores a 7,2 e 5 kb (Eco RI e Wind III respectivamente). 
A análise comparativa dos perfis de restrição do DNAmt da 
linhagem padrão do fungo produtor de galactose oxidase, 
GAO-Ol, com aqueles do fungo Dactyli-um. dendroides mostrou 
uma grande heterogeneidade, isto se estende também ao fungo 
Hypomyces rosei Ixis e às espécies de Fusarium utilizadas 
(figuras 2, 3, 6 e 7)

3.4 DETERMINAÇXO DO TAMANHO TOTAL DO DNAmt ISOLADO

A estimativa para o tamanho do DNA mitocondrial das 
dlfentes linhagens foi feito através do somatório dos
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fragmentos de restrição. Duas endonucleases foram utilizadas 
e os resultados, estão apresentados nas tabelas 3, 4, 5 e 6. 
Os tamanhos dos DNAs mitocondr1 ais calculados desta forma 
apresentaram valores próximos daqueles obtidos por 
eletroforese do DNAmt intacto (figura 1), igual ou superior 
a 50 kb. No caso do Dactylixan. dertdro t dos © GAO—03, os 
valores menores observados se deve ao fato de que nem todos 
os fragmentos puderam ser visualizados.

3.5 ANALISE COMPARATIVA DOS PADRÕES DE RESTRIÇÃO DOS DNAs 
M 1TOCONDRIA1S DO FUNGO PRODUTOR DE GALACTOSE OXIDASE 
COM O FUNGO Dactyl ixjm dendroides

Visando ampliar a análise comparativa entre o fungo 
GAO-Ol, citado na literatura como sendo um Dactylixan. 

dendroides, e a linhagem padrão do fungo Dactylixan 

dendroides NRRL 2575, foram obtidos os perfis de restrição 
do DNAmt dessas linhagens com outras endonucleases, Xho I, 
Bgl II e Pst I (figura 5).

0 DNAmt do Dac tylixim. dendhroides mostrou muitos sítios 
de reconhecimento para enzima Xho I resultando em perfil 
eletroforético difuso, sem bandas nítidas. 0 DNAmt do fungo 
GAO-Ol aparentemente não sofreu digestão por esta 
endonuclease demonstrando uma ausência de sítio de 
reconhecimento para esta enzima ou alguma contaminação do 
material que afetou sua atividade. 0 mesmo foi observado
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para a enzima Pst I com o DNAmt das duas linhagens. Uma nova 
reprecipitação e purificação do DNA com etanol na presença 
de acetato de amónio muitas vezes elimina possíveis 
contaminantes das preparações que inibem a atividade das 
endonuc1eases (17). Entretanto, mesmo com este tratamento o 
DNAmt de ambos os fungos não foi clivado por XHo 1 e Pst I.

0 tratamento com a endonuclease Bgl II, mostrou um 
comportamento diferente. 0 DNAmt do fungo Dactyli-wn 

dendroides apresentou digestão parcial mesmo após 
repurificação do DNA ou aumentando a quantidade de 
endonuclease. 0 do fungo produtor de galactose oxidase 
mostrou possuir mais de 10 sítios de clivagem e o perfil de 
restrição aparenta diversas bandas duplas.

3.6 CÁLCULO DA FREQUÊNCIA DE BANDAS COMIGRANTES ENTRE AS 
DIVERSAS LINHAGENS DE FUNGOS

A percentagem de bandas comi grantes bem como a 
proporção de bandas compartilhadas pelas diversas linhagens 
de fungos estudadas são mostradas nas tabelas 7 e 8.

A maior frequência de fragmentos comuns foi observado 
entre as linhagens GAO-Ol e GA0-02, que mostraram um valor 
médio de 60% para o DNAmt clivado com as enzimas Eco RI e 
Wtnd III. Correi acionando-se as linhagens GAO-Ol e GA0-3 foi 
obtido uma frequência de 48% com Wind III, e 20% para a 
Eco RI. Entre o fungo GA0-02 e GA0-03 foi observado uma
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frequência de 27% para a Eco RI © 47% para a Wind III.
A correlação entre o fungo GAO-Ol e as demais 

linhagens mostrou uma frequência que variou de 0 a 25% para 
a Eco RI © de 11 a 39% para a Wind III. Estas linhagens 
quando correlacionadas entre si mostraram uma frequência que 
variou de 0 a 18% para a Eco RI e de 6 a 23% para a 
Wind 111.

3.7 DETERM1NAÇXO DA ATIVIDADE DE GALACTOSE OXIDASE

0 fungo GAO-Ol e o Polyporus cir-cinatus apresentaram 
atividade de galactose oxidase similares, 1,9 e 2,3 U/mg de 
peso seco respectivamente. As 1ínhagens GA0-02 e 03 também 
apresentaram atividade enzimática, porém mais baixas, 0,53 e 
0,12 U/mg de peso seco respectivamente. As demais linhagens 
não foram capazes de expressar atividade para esta enzima, 
nas condições experimentais empregadas (tabela 9).
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FIGURA 1 PERFIL ELETROFORÉTICO DE DNAmt s ISOLADOS DE 
DIFERENTES LINHAGENS DE FUNGOS

O perfil eletroforético do DNAmt intacto < 3,0 à
9,4 pg) foi determinado em gel de agaroee a 0,8% conforme 
descrito em Materiais e Métodos.
1 . A DNA (48,5 kb) 6. GA0-03
2. GAO-Ol 7. M. rose 11us ATCC 6676
3. P. circincttus NRRL 2903 8. G. fxjLjihuroi NRRL 2248
4. D. dendroides NRRL 2575 9. F. graminearxMi R-7615
5. GA0-02 10. F. tricinctxjm T-578
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FIGURA 2 PERFIL ELETROFORÉTI CO DE DNAmts DIGERIDOS CON 
Eco RI

O perfi1 e 1etroforét i co das amostras de DNAmt 
digeridas com Eco RI foi determinado em gel de agarose a 1% 
conforme descrito em Materiais e Métodos.

(A) 1. Padrão 1 Kb Ladder
2. D. dendroides NRRL 2575
3. H. rosellus ATCC 6676
4. G. fxtjihxjuroi NRRL 2248
5. F. tric irvc turn t-578
6. GAO-Ol

(B) 1. Padrão 1 Kb Ladder
2. P. circinatus NRRL 2903
3. F. gramincarum. R-7615
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FIGURA 3 PERFIL ELETROFORÉTICO DE DNAmts DIGERIDOS COM 
Hind I I I

O perfil eletroforético das amostras de DNAmt 
digeridas com Hind III foi determinado em gel de agarose a
1% conforme descrito em Materi ais e Métodos.

1 . Padrão 1 Kb Ladder 5. F. gr-cuni neour-xjin R - 7 61 5
2. GAO-Ol 6. H. rosellxjLs ATCC 6676
3. P. circinatus NRRL 2903 7. G. fujihxiroi NRRL 2248
4. D. dendr-oides NRRL 2575 8. F. tricinc tyjum. T-578
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FIGURA 4 PERFIL ELETROFORÉTICO DOS DNAmts DO FUNGO PRODUTOR
DE GALACTOSE OXIDASE (GAO-Ol) E DAS LINHAGENS
GA0-02 E GA0-03 DIGERIDOS COM Eco RI E Wind III.
O perfil eletroforético das amostras de DNAmt 

digeridas com Eco RI ou W i n d  III foi determinado em gel de 
agarose a 1% conforme descrito em Materiais e Métodos.

1. Padrão 1 Kb Ladder
2. GAO-Ol tratado com Eco RI
3. GA0-02 tratado com Eco RI
4. GA0-03 tratado com Eco RI
5. GAO-Ol tratado com Wind III
6. GA0-02 tratado com Wind III
7. GA0-03 tratado com W i n d  III
8. Padrão de \~Wind III
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FIGURA 5 PERFIL ELETROFORÉTI CO DO DNAmi DA LINHAGEM GAO-Ol
E DE Dactylium. dendroides NRRL 2575 DIGERIDOS COM 
Bgl I I, Xho I E Pst I.

O perfil e 1etroforético das amostras digeridas 
com as respectivas endonucleases foram determinadas em gel
de agarose à IX conforme descrito em Materiais e Métodos.

1. Padrão 1 Kb Ladder
2. D. dendroidos tratado cora Xho I
3. GAO-Ol tratado com Xho I
4. D. dendroides tratado com Pst I
5. GAO-Ol tratado com Pst I
6. D. dendroides tratado cora Bgl II
7. GAO-Ol tratado com Bgl I I
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FIGURA 6 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DOS PERFIS ELETROFORÉTICOS 
DOS DNAmt s DE DIFERENTES FUNGOS DIGERIDOS COM 
Eco RI.

O peso molecular dos fragmentos foi calculado 
conforme descrito em Materiais e Métodos (item 2.13).

1. Padrão 1 Kb Ladder
2. GAO-Ol /
3. P. cireinatus NRRL 2903
4. GA0-02
5. GA0-03
6. D. dendroides NRRL 2575

7. H. rosei Ixis ATCC 6676
8. C. fxijihxiroi NRRL 2248
9. F. grami nearxim. R-7615

10. F. tricinctxim. T-578
11. Padrão de X-Hind III
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FIGURA 7 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DOS PERFIS ELETROFORÉTICOS 
DOS DNAmts DE DIFERENTES FUNGOS DIGERIDOS COM 
Wind III.

O peso molecular dos fragmentos foi calculado 
conforme descrito em Materiais e Métodos (item 2.13).

1. Padrão 1 Kb Ladder
2. GAO-Ol
3. P. c ire inatxís NRRL 2903
4. GA0-02
5. GA0-03
6. D. derudroidb&s NRRL 2575

7. W. ro5ellti5 ATCC 6676
8. G. fujikuroi NRRL 2248
9. F. gr ami nc-arxim. R—7615
10. F. tricincturn T—578
11. Padrão de X - W i n d  III
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TABELA 2 RENDIMENTO E GRAU DE PUREZA DOS DNAmt ISOLADOS DE 
DIFERENTES LINHAGES DE FUNGOS

LINHAGENS MICÉLI0°
(g>

DNAmtb 
<pg>

PUREZA0 
DQ2 6 0  /DQ2 B O

GAO-Ol 3,0 75 cn*

GAQ-02 3,0 74 0CM

GAQ-03 3,0 157 OCM

P. circinatus 3,0 175 OCM

G. fuj i kxjuro i 2,0 85 OCM

F. grami nearxim.

OCO 119 2,0
F. tricinctxmt. 3,0 135 2,0
H. rosei Ixis 3,0 168 OCM

D. dendroides 4,0 196 OCM

“ Quantidade inicial de micélio úmido utilizado para o 
isolamento de DNA mitocondrial. 

b Massa total de DNAmt obtido. 
c Grau de pureza do material genômico obtido.
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TABELA 3 TAMANHO DOS FRAGMENTOS DE RESTRIÇÃO Eco RI DE
DNAmts DE DIFERENTES FUNGOS

Fr.
nç

* D.
GAO-Ol dendroides

H. G. F. F. 
rosellus fugihxiroi grcuninearxmi tricinctxmi

1 ■ 11,1 7,2 14,5 19,0 14,0 13,0
2 7,1 6,6 7,1 7,2 9,6 12,0
3 5,5 6,1 5,5a 'b 5, 0Q 'b 6,1 7,2
4 5/2“' b 5,7 5,4 4,7 4,9“'b 4,1
5 5,0 5,1 4,7 4,0 3,65 3, 9Q ' b
6 4,6°'b 4,7 4,5 3,5 3,3 3,1
7 4,1 4,4 3,9 3,2 3,1 2,95
8 3,0 3,55 3,1 1,95 2,8 2,7
9 2,0 3,1 2,0 1,35 1,85 1,85

10 1,7 1,35 1,75 1,6
11 1,35 1,05 1,4

E 60,5 49,3 56,9 54,9 57,2 54,7

0 tamanho dos fragmentos foram determinados conf orme
Item 2.13 de Mater lais e Métodos.
a t b ref erem-ise a dois fragmentos que comigraram no gel .
* GAO 01 e Po lyporxis circinatMs NRRL 2903
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TABELA 4 TAMANHO DOS FRAGMENTOS DE RESTRIÇÃO Hind III DE
DNAmts DE DIFERENTES FUNGOS

Fr.
n*

* D. 
GAO-Ol dervcLro i des H. G. F. F.

rosollus /ugihuroi graurrtinoccrum trie irtc turn

1 11,1 5,2 ' 13,0 17,0 8,1 5,8
2 5,4 4,7 11,1 5,4 6,2 5,4
3 5,2 4,4 8,1 5,0 5, 9a ' b 4,7
4 5,0 4,2 7,4 4,3 5,0 4,1
5 4,2 3,6 5,0 3,8 4,0 3,3
6 3,8 3, 3a ' b 3,7 3,4 3,4 3,1
7 3,la 'b 2,4 3,3 3, 0a ' b 3,0 2,95
8 2,9 1,8 2,7 2,9 2,7 5tt ' b 2,7
9 2,7 1, 7a'b 1,85 2,4 2,35 2,5
10 2,5 1,55 1,7 1,75 1,8 2, 2a ' b
11 2,4 1,2 1,5 1,55 1,7 2,15
12 2,1 0,92 1,4 1,35 1,85a'b
13 2,0 1,3 1,1 1,75
14 1,75 1,2 1,15
15 1,7 0,88 1,1
16 1,4 0,96
17 1 ,25
18 1,15
19 0.98

E 63,7 40,0 59,4 58,2 55,3 49,8

0 tamanho dos fragmentos foram determinados conforme
i tem1 2.13 de Hater i ais e Métodos.
a. f b ref erem-ise a dois fragmentos que comi graram no gel.
* GAO 01 e Po 1 yporms c i r-c i na t xts NRRL 2903
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TABELA 5 TAMANHO DOS FRAGMENTOS DE RESTRIÇXO Eco RI DOS
DNAmts DAS LINHAGENS GAO-Ol, GAO-02 E GA0-03

Fr.
n»

\|rGAO-Ol GA0-02 GAO-03

1 11,1 11,1 4,2
2 - 7,1 7,2 3,7
3 5,5 5,9 3,4
4 5,2a'b 5,5 3,3
5 5,0 5,0 3,0
6 4,6a'b 4,6* ,b 2,8
7 4,1 3,0 2,7
Ô 3,0 2,7 2,5
9 2,0 2,0 2,3
10 1,7 1,7 2,2
11 1,35 1 ,1 2,0
12 1,9
13 1,7
14 1,45
15 1,25
16 1,15
17 1,05

E 60,5 57,4 40,6

0 tamanho dos fragmentos foram determinados conforme
item 2.13 de Materiais e Métodos.
o b' referem-se a dois fragmentos que comigraram no gel.
À /GAO 01 e Paly parus c i rc i net t us NRRL 2903
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TABELA 6 TAMANHO DOS FRAGMENTOS DE RESTRIÇÃO Hind III DOS
DNAmt s DAS LINHAGENS GAO-Ol, GA0-02 E GA0-03

Fr.
n- GAO-Ol* GA0-02 GA0-03

1 11,1 11,1 4,8
2 5,4 5,6 4,5
3 5,2 5,2 4,2
4 5,0 4,0 3,7
5 4,2 3,3 3,5
6 3,8 3,1 3,3
7 3,Ia'b 2,9 3,0
8 2,9 2,7 2,9
9 2,7 2,5 2,7
10 2,5 2,4 2,6
11 2,4 2,1 2,5
12 2,1 2,0 2,4
13 2,0 1,75 2,1
14 1,75 1,4 1,9
15 1,70 1,2 1,75
16 1,4 1,05 1,4
17 1,25 0,98 1,25
18 1,15
19 0,98

L 63,7 53,3 48,4

0 tamanho dos fragmentos foram determinados conforme
item 2.13 de Materiais e Métodos.
a ,b referem-se a dois fragmentos que comigraram no gel. 
* GAO 01 e Po l y por xis circinatus NRRL 2903
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TABELA 7 FREQUÊNCIA DE BANDAS COMIGRANTES DOS DNAmt s DE 
DIFERENTES LINHAGENS DE FUNGOS DIGERIDOS COM 
Eco RI

LINHAGEM“
i
G1 CVJo
!

................
i —...-...

cno

.....i
s j

Hr j!

.......O j
F* 1»:

Ft

GAO-Ol ■si 14/25i 6/30 j 1 2/24 j 6/24 j 4/23 !I 0/251 1 2/23
GA0-02 j 56

i 11 S. 1 1
8/29Î

j
2/23Í

j
4/23 j

j
4/22Í

j
0/241 4/22

* I
GA0-03 |t 20 ! 27i i

j
ŝ. j i

{
2/28.:i

1
2/28;i

I
0/27 j 1

j
4/29 jI 2/27

D. dcndroi dos 1 * 8 ! 8  1 7 1 1 ŝ. 1 i 4/22!i 4/21.1i
i

4/23!1 4/21
\

H.rosollus j 25 ! 17 \ 7 j 18 !S. j 2/21;
t

2/23 ; 4/21
i

G. fujihxtroi j 17 ! is !i j 0 1 t 19 !t 9 1J
s. I

ŝ. j O/2 2!t 2/20
F. graminearxtm. j

t
0 í 0 jI ïj :

14 ji 17 jI 9 jJ o n  
1

iŝ. j 4/22
t

F. tricinc tvm. j 9 ; 18 j 7 j 19 j
j
19 j 10 I 18

I

Os valores na posição inferior da di agonal, nat tabela
correspondem a percentagem de bandas comigrantes © t os
valores acima da d iagon a1 à proporção de bandas
compartilhadas (2Nxy) em relação ao número de bandas totais 
(Nx + Ny ), de acordo com o item 2.14 de Materiais e Métodos. 
a As linhagens abreviadas correspondem respectivamente a: 

G1, GAO-Ol; G2, GA0-02; G3, GA0-03; D d , Dctciyliuni

de-ndrotd&s ; Hr , Hypomycers rosei l\is ; Gf , Gibb&rc l la.

/ujihuroi ; Fg , Fuscur ium grctmin&cirum ; Ft , FxtsarixjLm. 

tricinc tum.
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TABELA 8 FREQUÊNCIA DE BANDAS COMIGRANTES DOS DNAmts DE 
DIFERENTES LINHAGENS DE FUNGOS DIGERIDOS COM
Hind I I I

\
LINHAGEM® j!jI

G1 ! G2 1 1 t 1 »

t
G3 !tjt

I
Dd 1t}1

»
Hr 1j1

Cf j
j

Fg | Ftjj
GAO-Ol |J j 24/37j18/371 1 8/34Íj 8/31 í 114/361 4/35112/38 1
GA0-02 j 64 » » 1

16/341
t

8/31 !
1

6/28Í 8/331
t

2/32: 8/35
GA0-03 jl 48 r 47 i\ X : t

1jN. t Nyl 6/31 jt: 6/28!»10/33! 2/32Í 8/351

D. d&ndroides 1j 23 1 25 !» t 19 !t N. « 4/25!t 4/30! 4/29! 4/32t
\

H.ros&llxis \ 25 ! 21 ! 21 ! 16 !S. » 2/27!
]

6/26| 6/29
\

G. fujihxiroi i
1
39 1 24 !t 1J 1 30 1 1 13 1t 7 I{ 6/31j 4/34t

F. grami n&arxun | 11 i 6 { 1 1 6 j 1 14 !t 23 j; 19 p \  ! 2/33
iF. tricinc txim jI

31 COCM COCM 12 1
j

HCM 1 2  i & ! ^ \j

Os valores na posição inferior• da di agonal, na tabela
correspondem a percentagem de bandas comi grantes e, os
valores acima da di agonal à proporção de bandas
coropart i1hadas (2N*y ) em relação ao número de bandas tota 1s
(Nx + Ny ), de acordo com o item 2.14 de Materiais e Métodos. 
° As linhagens abreviadas correspondem respectivamente a: 

G1, GAO-Ol: G2, GAO—02: G3, GAO—03; Dd, Dctc tylixin 

de-rxckroid&s ; _ Nr , N y p a m y c r o s & l  ixis ; Gf , Gibbsrsl la
j

fxijihrarai ; Fg , Fxiscurium gramin&cLrxwi; Ft, Fxtsarixim

tricinc tirni.
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TABELA 9 NÍVEIS DE GALACTOSE OXIDASE EXTRACELULAR EM 
DIFERENTES FUNGOS FILAMENTOSOS

LINHAGENS , , „ «IV1DADE ENZIMXTICA(jjmol H2O2 formada, rain .mg peso seco )

GAO-Ol cn*

GAQ-02 0,53

GAO-03 0,12

P. circinatxis  NRRL 2903 2,30
G. fujifcxiroi NRRL 2248 0
F. graminearum. R-7615 0
F. tricinctxim. T-578 0
H. rosellxis  ATCC 6676 0

D. dendroides NRRL 2575 0

A atividade da galactose oxidase foi determinada conforme 
método descrito em Materiais e Métodos, item 2.4.



4 DISCUSSÃO

A dificuldade no isolamento de DNA de fungos 
filamentosos causado por nucleases fúngicas, políssacarídeos 
e pigmentos tem levado ao desenvolvimento de técnicas 
dispendiosas com consumo grande de tempo envolvendo 
ultr-acentr 1 fugação (21, 52), ou cromatograf 1 a em coluna
(50) .

Para o isolamento do DNA mitocondrial foi utilizada a 
técnica descrita por Defontaine et a l . (14), modificada na 
etapa de obtenção de protoplastos. A técnica original inclui 
obtenção de esferop1astos de levedura seguido de li se 
osmótica. Nas condições desenvolvidas pela técnica, não foi 
possível obter protoplastos das linhagens de fungos 
estudados. Por esta razão foi necessário empregar a técnica 
estabelecida por Amaral et a l . (4) para a produção de
protoplastos a partir do fungo produtor de galactose 
oxidase, GAO-Ol, considerado pelos autores como sendo
Dactylixrni dendroides•

Amaral et a l . (4) estudaram os fatores que
influenciam a obtenção de protoplastos a partir do fungo 
GAO-Ol. Entre esses fatores, devem ser levados em conta as 
condições de crescimento do fungo, o uso de MgSOk como 
estabilizador osmòtico e o pH da solução para a liberação de 
protoplastos que deve ficar em torno de 5.6.



Para o isolamento do genoma mitocondrial, as 
diferentes linhagens foram cultivadas por 15 h. Este período 
foi escolhido com base nos resultados de Amaral et a l . (4)
que trabalhando com o fungo GAO-Ol, obtinham liberação 
máxima de protoplastos com culturas desta idade. A idade do 
micélio afeta acentuadamente a produção de protoplastos, 
decaindo sensivelmente quando o crescimento mlcellal foi 
superior à 24 h. Peberdy (47) sugeriu que este fato ocorre 
porque as células Jovens e velhas possuem diferenças de 
composição e estrutura da parede celular.

Utilizando esta técnica foi possível reproduzir a 
obtenção de protoplastos tanto para fungo produtor de 
galactose oxidase como para as outras linhagens. 0 bom 
rendimento de protoplastos permitiu o isolamento do DNAmt 
das diversas linhagens de fungo, em quantidade e grau de 
pureza semelhantes as obtidas por Defontaine et al. (14), 
que obteve um rendimento de 50 pg de DNAmt/g de micélio 
úmido.

Garder & Yoder (22) utilizando-se a técnica de 
u 1tracentr1fugação por gradiente de cloreto de
cés1 o/bisbenzimida para o isolamento do DNA mitocondrial do 
fungo filamentoso Cochl iobolxts heterostrophxjLs obtiveram um 
rendimento de 0,7 pg de DNAmt/g de micélio úmido. Utilizando 
a mesma técnica Specht et al . (52) conseguiu apenas 0,5 (jg
de DNAmt/100 g de micélio úmido.

Na técnica de isolamento de DNAmt por gradiente de 
cloreto de césio/bisbenzimida, as frações de DNA nuclear e 
mitocondrial ficam nitidamente separadas, porém esta técnica
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é muito dispendiosa e de baixo rendimento. A técnica 
estabelecida por Defontaine et al . (14) e aqui modificada, é 
eficiente. Entretanto, não se descarta a possibilidade de 
contaminação do DNA mitocondrial isolado com DNA cromosomal. 
0 DNAmt assim obtido foi utilizado para análise estrutural 
comparativa entre as diversas linhagens de fungos 
filamentosos potencialmente produtores de ga1actose-oxídase.

Análises comparativas mostraram que o DNAmt isolado 
da cepa NRRL 2903 de Polyporvts cir-cinatxts e cepa GAO-Ol 
aprèsentam o mesmo perfil de restrição, por este motivo nas 
tabelas 3 e 4 não foram colocados os valores para a cepa de 
Polyporus circinatxis NRRL 2903. 0 fungo GAO-Ol, isolado em 
Curitiba em 1955, foi originalmente classificado coroo 
Polyporus circinatus e depositado no Northern Regional 
Research Laboratory, USA, sob número NRRL 2903. Portanto, 
este resultado mostra que: 1) a técnica utilizada para o 
isolamento do DNA mitocondrial é reprodutível; e 2) que o 
DNA mitocondrial deste fungo mantido em laboratórios 
distintos por 38 anos, apresenta alta estabilidade. Embora o 
DNA mitocondrial de Nexirospora intermedia possa evoluir 
rapidamente quando este é continuamente transferido na forma 
de conídios em laboratório, o mesmo não ocorre quando a 
transferência é feita na forma de hifas (6, 24, 48). 0 fato 
das cepas GAO-Ol e Polyporxis circinatxis NRRL 2903 (GAO—01) 
não apresentar a forma conidial em laboratório, pode ter 
contribuído para a estabilidade observada deste DNA 
mitocondrial. As diferenças encontradas nos perfis de 
restrição do DNAmt das linhagens GA0-02 e GA0-03 quando
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comparados àquele do fungo GAO-Ol, sugere que na natureza, 
este fungo pode ter encontrado um melo propício para o 
desenvolvimento de forma conidial, permitindo uma evolução 
mais rápida. Os resultados da análise estrutural dos DNAmts 
das linhagens GAO-Ol, GA0-02 e GA0-03 sugerem tratar-se de 
variedades da mesma espécie, sendo a linhagem GA0-02 a mais 
próxima da GAO-Ol.

Os perfis de restrição da cepa NRRL 2575 de Dacty lir jm  

d en d ro id es são bastante heterogêneos em relação à cepa 
GAO-Ol e corrobora os dados sobre distinção imunológica (33) 
e diferenças de composição na parede celular destes fungos 
(34). Além disso, não foi observado atividade de galactose 
oxidase desta cepa de Dactylirjm. d e n d r o id e s , mesmo sendo 
crescido em meio contendo L-sorbose a 1%. A L-sorbose é um 
agente surfactante que parece induzir alterações estruturais 
na parede celular de N eurospora  c ra s s a (56), como também foi 
verificado que a L-sorbose é capaz de aumentar a secreção da 
galactose oxidase para o meio de cultura em Polyporxis  

c irc incLtus NRRL 2903 (38) e no fungo GAO-Ol (Dr? Glaci T. 
Zancan, comunicação pessoal). A ausência de atividade desta 
enzima na linhagem de Dactylir jm  d e n d ro id es confirma os dados 
anteriormente obtidos por Lockwood (3). Assim os estudos 
estruturais, imunológicos e fisiológicos (31, 32) bem como 
os resultados de análise do DNAmt apresentados neste 
trabalho, sustentam que o fungo prbdutor de galactose 
oxidase, GAO-Ol, é uma espécie distinta do D a cty liu m  

d e n d ro id e s.
Embora as análises soro lógicas demonstrem alguma
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similaridade entre os fungos Hypomyces rosellus ATCC 6676 e 
Gibberella /ujikxrroi NRRL 2284 cora o fungo GAO-Ol (33), 
estas raesmas linhagens mostraram alta heterogeneidade a 
nível de DNAmt . Além disso, como o Dactylixan. dendroides, 
também não apresentaram atividade de galactose oxidase 
extracelular nas condições experimentais empregadas. A 
linhagem de Gibberella /xijihxiroi estudada não apresentou 
atividade de galactose oxidase embora tenha sido relatado 
uma linhagem produtora isolada no Japão (1). Esta 
divergência pode ser devido à existência de diferenças 
intraespécie em linhagens de Gibberella fxijikxtroi isoladas 
em diferentes regiões geográficas, conforme foi observado em 
outros fungos (7, 28, 34).

Como as linhagens anteriores, as do gênero Fusarixm, 

F. graminearxim R-7615 e F • tricinctum T-578, também 
apresentaram um padrão de restrição de DNAmt distinto 
daquele mostrado pela linhagem GAO-Ol com frequência de 
comigração menor que 35%. Gancedo et a l . (21), Buglova et

a l • (8) e Dias & Kemmelmeyer (16) observaram a secreção da 
galactose oxidase por linhagens de Fxisarixan. grami nearxjm • No 
entanto a linhagem R-7615 utilizada aqui não apresentou 
atividade de galactose oxidase e mostrou o perfil de 
restrição do DNAmt com baixa homologia, o que permite 
descartar a hipótese do fungo GAO-Ol se tratar de uma das 
linhagem de Fxisarixan. analisadas.

As análises bioquímicas de parede celular (32) e 
imunológicas dos determinantes antigênicos miceliais (33) 
anteriormente realizadas, bem como o estudo comparativo do
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perfil de restrição dos DNAmts de diferentes espécies 
fúngicas descritas como produtoras de galactose oxidase,
mostraram que a cepa GAO-Ol, Isolado em Curitiba em 1955, 
erroneamente classificada como Polyporxis circincitxis ou como 
Dactylixim dendroides é na verdade uma espécie distinta.
Contudo, os dados taxonômicos até o momento obtidos da
análise destes microrganismos não permitem classificá-lo
dentro dos gêneros e espécies fúngicas já descritas, mas por 
outro lado suportam sua individualidade.
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CONCLUSÕES

1. Análises de restrição de ONAs mitocondr1 ais mostraram que 
o fungo produtor de galactose oxidase GAO-Ol apresentou 
perfil de restrição distinto dos fungos Dactylium 

dendroides NRRL 2575, Hypomyces rosellus ATCC 6676, 
Gibberel la fujih.uroi NRRL 2248, ^Fusarium graminearum 

R-7615 e Fusarium. tricinctum T-578.

2. A linhagem GA0-02 mostrou um perfil de restrição 
semelhante ao da linhagem GAO-Ol, enquanto que a linhagem 
GÀQ-03 apresentou um perfil distinto.

3. Somente as linhagens GAO-Ol, GA0-02, GA0-03 e Polyporus 

circinatxís NRRL 2903 apresentaram atividade de galactose 
oxidase extracelular quando crescidos em meio contendo 
L-sorbose.

4. A metodologia empregada para o isolamento de DNA 
mitocondrial mostrou ser uma técnica simples, rápida e 
fornece material de boa qualidade para as análises 
de restrição.
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