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RESUMO 
 
Fungos do gênero Trichoderma têm se destacado como agentes de controle 

biológico, principalmente aqueles pertencentes à espécie Trichoderma harzianum 

com vários mecanismos envolvidos incluem produção de antibióticos, 

micoparasitismo, competição por nutrientes e indução de resistência da planta 

hospedeira. Micoparasitismo é um processo sequencial que envolve reconhecimento 

do hospedeiro, contato, adesão, expressão de genes específicos e secreção de 

metabólitos secundários. Várias enzimas hidrolíticas estão envolvidas neste 

processo dentre elas quitinases, beta-glucanases e proteases. Estudos recentes de 

interação de T. harzianum com alguns fitopatógenos tem demonstrado que outras 

enzimas podem também estar envolvidas neste mecanismo, dentre elas as alfa-

manosidases. As alfa-manosidases tem um papel fundamental na reciclagem de 

glicoproteínas em fungos filamentosos, mas pouco se sabe sobre o papel destas 

enzimas no micoparasitismo. Este trabalho tem como objetivo a caracterização da 

expressão do gene de alfa-manosidase de T. harzianum após crescimento em 

parede celular de Sclerotinia sclerotiorum (SS), Fusarium solani (FS) e Fusarium 

oxysporum (FO), bem como durante a interação in vivo. Como controle foi utilizado 

parede celular de T. harzianum (TH).  Além disto, trabalhos de obtenção de 

mutantes deste gene em T. harzianum foram realizados. Nossos dados mostraram 

que o gene de alfa-manosidase foi altamente expresso quando T. harzianum 

cresceu na presença de parede celular de SS (4.5X), FS (18X) e FO (75X) quando 

comparado com o controle TH (1X). Em situação de confronto foi observado uma 

expressão de 75X maior na situação TH x FO durante o contato, quando comparado 

com o controle (TH x TH). Na outras situações de confronto não observamos um 

aumento significativo de expressão. A região promotora, a marca de seleção e a 

região terminadora do gene da alfa-manosidase de T. harzianum foi clonado no 

vetor pRS426 e o cassete de deleção foi montado através da técnica de 

recombinação em Saccharomyces cerevisiae . Em seguida, estes vetores foram 

utilizados para a transformação de T. harzianum e os transformantes foram obtidos 

por seleção em placas contendo higromicina b. Aproximadamente 50 transformantes 

foram obtidos, mas em nenhum deles o gene da alfa-manosidase foi deletado com 

sucesso. A obtenção de mais transformantes se faz necessário para que possamos 

ter um mutante com o gene da alfa-manosidase deletado.  

Palavras-chave (Fitopatógenos, micoparasitismo, competição, parede celular e 
expressão) 
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ABSTRACT  
Fungi of the genus Trichoderma have emerged as biological control agents, 

especially those belonging to the species Trichoderma harzianum with various 

mechanisms involved include production of antibiotics, mycoparasitism, competition 

for nutrients and host plant resistance induction. Mycoparasitism is a sequential 

process that involves recognition of the host contact, adhesion, expression of specific 

genes and secretion of secondary metabolites. Several hydrolytic enzymes are 

involved in this process among them chitinases, beta-glucanases and proteases. 

Recent studies of T. harzianum interaction with some pathogens have shown that 

other enzymes may also be involved in this mechanism, among which alpha-

mannosidase. Alpha-mannosidase has an essential role in the recycling of 

glycoproteins in filamentous fungi, but little is known about the role of these enzymes 

in mycoparasitism. This study aims to characterize the expression of T. alpha-

mannosidase gene harzianum after growth in cell wall of Sclerotinia sclerotiorum 

(SS), Fusarium solani (FS) and Fusarium oxysporum (FO) as well as during the 

interaction in vivo . It was used as a control cell wall T. harzianum (TH). Also, jobs 

obtaining mutants of this gene in T. harzianum were performed. Our data show that 

alpha-mannosidase gene was highly expressed as T. harzianum grown in the 

presence of cell wall SS (4.5X), FS (18X) and FO (75X) compared to the control TH 

(1X). In comparison situation it was noticed a 75X greater expression in TH x FO 

state during contact as compared with the control (TH x TH). In other situations of 

confrontation did not observe a significant increase in expression. The promoter 

region, the selection mark and the terminator region of the alpha-mannosidase of T. 

harzianum gene was cloned into the pRS426 vector, and the deletion cassette was 

assembled by the recombination technique in Saccharomyces cerevisiae. Then, 

these vectors were used for transformation of T. harzianum and transformants were 

obtained by selection on plates containing hygromycin b. Approximately 50 

transformants were obtained, but none of the alpha-mannosidase gene was 

successfully deleted. Obtaining more transformants is necessary for us to have a 

mutant alpha-mannosidase gene deleted. 

Key-words (Plant pathogens, mycoparasitism, competition, cellular wall and 

expression) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Fitopatógenos 

Fungos patogênicos de solo são largamente distribuídos e responsáveis por 

sérios danos na agricultura e horticultura em culturas de todo o mundo (ROSSMAN 

et al., 2009). No Brasil as doenças causadas por fungos de solo são responsáveis 

por grandes perdas na produção de feijão comum (Phaseolus vulgaris), em áreas 

irrigadas da região Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. (TOLÊDO-SOUZA et al., 

2009). As doenças comumente encontradas nessas regiões são causadas 

principalmente por Rhizoctonia solani, Fusarium solani e Sclerotinia sclerotiorum. 

(CARVALHO et al., 2011).  

Estes fungos são parasitas não especializados, geralmente polífagos, que 

utilizam matéria orgânica como substrato e apresentam uma alta capacidade de 

colonizar resíduos vegetais no solo, bem como de infectar diferentes tipos de 

culturas e, por isto, causam doenças com sintomas similares (POLETTO et al., 

2006).  

 O primeiro registro de ocorrência de S. sclerotiorum no Brasil foi feito em 

1920 em cultura de batata (Solanum tuberosum), no Estado de São Paulo. Em 

culturas do feijoeiro, o ataque deste patógeno foi relatado pela primeira vez em 

1954, no Rio Grande do Sul (PURDY 1979; BOLTON et al., 2006).  S. sclerotiorum 

foi se disseminando pelas regiões sul e sudeste nas décadas de 40 e 50 como um 

patógeno secundário para feijão comum e outros vegetais.  

A primeira epidemia severa deste patógeno no Brasil foi registrada em 1976, 

envolvendo sementes de lavouras de soja no Estado do Paraná e, a partir dali, 

sementes infectadas foram levadas para a região dos cerrados nos anos de 1980. 

Em quase 10 anos, S. sclerotiorum se tornou presente em 50% das lavouras de 

feijão comum irrigadas com pivô central, causando severas epidemias de mofo 

branco e se tornando o principal patógeno nestas regiões. Registros mostraram que 

S. sclerotiorum está agora presente em quase todas as áreas irrigadas por pivô 

central, podendo causar até 100% de perda na produção (LOBO Jr. et al., 2002). 

Como seu nome indica S. sclerotiorum produz escleródios, os quais são 

estruturas melanizadas de longa duração (HEGEDUS & RIMMER et al., 2005). S. 

sclerotiorum representa uma ameaça para culturas como girassol, soja, oleaginosas, 
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feijão, grão de bico, amendoim, ervilha seca, lentilha, cebola e tulipa (BOLAND et al., 

1994). Ela é capaz de infectar flores, folhas, frutos ou caules (ATTANAYAKE et al., 

2013) e seu ciclo de vida se inicia pela germinação de escleródios e a formação de 

propágulos infecciosos. Durante a estação de crescimento, que depende de um 

conjunto de fatores ambientais, escleródios do fungo germinam para formar micélio, 

que podem infectar diretamente plantas hospedeiras, ou produzir ascósporos. Além 

disso, os ascósporos se desenvolvem formando apotécio (SUN et al., 2000). 

Os ascósporos são os primeiros propágulos de S. sclerotiorum em muitas 

culturas, e também podem atuar na dispersão da doença, uma vez que podem ser 

transportados para campos vizinhos, e em longas distancias (BOLAND et al., 1994). 

A doença se torna mais prejudicial à planta após a queda das flores infectadas, que 

caem sobre outras partes da planta disseminando o fungo rapidamente pelos 

demais tecidos (OLIVEIRA et al., 2005). 

As espécies que pertencem ao género Fusarium são bem conhecidas como 

importantes agentes patogênicos de plantas (SUMMERELL  et al., 2011). O gênero 

Fusarium compreende um grupo grande e heterogêneo de fungos que causam 

várias doenças economicamente prejudiciais em muitas culturas, como a soja 

(Glycine max), tabaco (Nicotiana tabacum) e feijão (Phaseolus vulgaris), reduzindo 

tanto a qualidade como a quantidade de seus produtos (MATARESE et al., 2012). 

Fusarium solani ocorre em praticamente todas as regiões produtoras de feijão 

no Brasil, e tem sido controlado através do uso de fungicidas químicos (TOLÊDO-

SOUZA et al  2009). O complexo de espécies F. solani contém aproximadamente 50 

espécies que em aspectos filogenéticos são muito distintos (NALIM et al., 2011). Um 

fator ambiental importante, com efeitos importantes sobre a atividade do fungo, é a 

disponibilidade de água.  

F. oxysporum é uma das espécies mais relevantes deste gênero, pois é o 

agente que causa a podridão da raiz, tombamento e doenças em mais de 100 

espécies de plantas, incluindo uma ampla gama de culturas hortícolas 

economicamente importantes, flores, árvores, e um número de culturas de campo, 

como couve, banana e algodão (MICHIELSE E REP et al., 2009; TAKKEN E REP et 

al., 2010; DEAN et al., 2012; SWARUPA et al., 2014). 

F. oxysporum são conhecidas por mais de 120 formas de cepas patogênicas 

determinados por suas plantas hospedeiras primárias (ARMSTRONG & 

ARMSTRONG et al., 1981; DI PIETRO et al., 2003; FOURIE et al., 2011). Todas as 
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cepas de F. oxysporum são saprófitas, sendo capaz de crescer e sobreviver por 

longos períodos em matéria orgânica no solo, tornando muito difícil de controlar o 

seu crescimento (OLIVAIN et al., 1997). 

O ciclo de vida de F. oxysporum começa com a germinação de esporos 

formando as hifas, que penetram diretamente nas raízes e colonizando o xilema 

produzindo microconídios e posterior formação de micélios (DI PIETRO et al., 2003). 

Depois que a planta morre, o fungo esporula nas superfícies foliares cariadas. F. 

oxysporum é mais prevalente nas regiões tropicais e subtropicais, e espera-se que 

sua distribuição geográfica vai estender devido às alterações climáticas (OKUBARA  

et al., 2005). 

As doenças vasculares ou "murchas" (BEDENDO et al., 1995), são aquelas 

onde o patógeno provoca danos ao sistema de transporte de seiva bruta (vasos 

xilemáticos), impedindo com isso a translocação de água e nutrientes absorvidos 

pela planta. Como sintomas reflexos, em plantas adultas ocorrem clareamento das 

nervuras das folhas e mudança da tonalidade verde desse órgão que 

paulatinamente vai amarelecendo. Estes sintomas progridem das folhas mais velhas 

para as folhas mais jovens, podendo gradativamente promover a murcha das folhas 

ou brotos, necrose das bordas foliares, senescência de folhas, flores e frutos, a 

produção de raízes adventícias e, no último estádio, a destruição da planta.  

 

Fungicidas 

Fungicidas orgânicos e inorgânicos (por exemplo, o cobre (Cu)) tem sido 

usados para controlar um vasto número de fungos patógenos durante a produção 

agrícola (IVIC, 2010).  Outras práticas agrícolas tradicionais como: queimadas para 

eliminar o excesso de resíduos pós-colheita, drenagem do solo, tratamento térmico 

da água, solarização, rotação de culturas e aplicação de fungicidas tem sido usadas 

(MELO et al., 2000; SALLAM et al., 2008). Entretanto, dentre essas medidas 

preventivas o tratamento químico é hoje a principal estratégia empregada em todo o 

mundo para o controle de doenças fúngicas. A fim de desenvolver métodos 

alternativos e sustentáveis para o controle, que não causem impacto ambiental 

negativo ou impacto econômico durante a produção de culturas, como observado 

com o uso rotineiro de fungicidas. (LOPES  et al., 2012). 

A utilização de fungicidas comerciais é um processo oneroso, uma vez que 

requer repetidas aplicações, leva à seleção de patógenos resistentes e ao 
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surgimento de pragas secundárias. Além disto, os produtos químicos utilizados são 

tóxicos e poluentes, causando grande impacto ambiental e à saúde dos produtores 

agrícolas e consumidores (PUNJA et al., 2003). Outra desvantagem no uso de 

fungicidas está relacionada à sua falta de especificidade, podendo eliminar 

microrganismos já estabelecidos no solo e benéficos às plantas, aumentando assim 

sua suscetibilidade aos patógenos de solo (PIRES et al., 2003).  

Com à pressão imposta pelas leis de impacto ambiental, a crescente 

preocupação da população com o meio ambiente e saúde, bem como pela 

necessidade de desenvolvimento de métodos de controle mais eficientes, a 

necessidade por novas estratégias de controle desses fitopatógenos são de suma 

importância (FRIGHETTO et al., 2000; DI PIERO et al., 2008). 

 

Controle biológico por Trichoderma 

Controle biológico de patógenos de plantas no solo é uma alternativa em 

potencial para o uso de pesticidas químicos, que são prejudicais ao meio ambiente. 

De acordo com EILENBERG (2006), o controle biológico é o uso de organismos 

vivos para suprimir a densidade populacional ou o impacto de um organismo 

patogênico específico, tornando-o menos abundante ou menos prejudicial do que ele 

seria sem a presença do agente de biocontrole. Um bom agente de biocontrole deve 

apresentar um grupo de características comuns, como por exemplo, alta capacidade 

reprodutiva, habilidade de sobreviver sob condições desfavoráveis, eficiência na 

utilização de nutrientes, agressividade e antagonismo contra diferentes hospedeiros 

(BENÍTEZ et al., 2004). 

 

Fungos micoparasitas do gênero Trichoderma, particularmente T. harzianum, 

tem sido utilizados para biocontrole em culturas de patógenos de plantas de solo. 

(LÓPEZ-MONDÉJAR et al., 2011). O potencial de biocontrole do Trichoderma foi 

reconhecido pela primeira vez no inicio de 1930.  Desde então o gênero tem sido 

extensivamente investigado como um antagonista de fitopatógenos transmitidos 

através do solo, incluindo a Sclerotinia sclerotiorum. (BENITEZ et al., 2004). A 

habilidade de Trichoderma spp. em antagonizar, parasitar ou até mesmo matar 

outros fungos tem sido a razão para a exploração de algumas espécies 

(especialmente T. harzianum (Hypocrea lixii), T. atroviride (H. atroviridis), T. virens 
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(H. virens), T. asperellum e T. asperelloides) para o controle biológico de fungos 

fitopatogênicos no campo (HARMAN et al., 2004). 

O gênero Trichoderma compreende um grupo de fungos saprófitas e 

micoparasitas, componentes ativos da microbiota do solo, que são amplamente 

utilizados como agentes de controle biológico. As espécies deste gênero 

caracterizam-se por utilizarem uma grande variedade de compostos como fonte de 

carbono e nitrogênio, serem resistentes a inibidores produzidos por outros 

microrganismos e tolerantes a diferentes tipos de fungicidas (KULLING et al., 2001). 

Além disto, seu rápido crescimento, produção de clamidósporos e sua elevada 

capacidade de degradar carboidratos estruturais e não estruturais, os tornam de 

elevado interesse para fins de controle biológico, uma vez que estas características 

ecológicas os possibilitam competir, colonizar e proteger importantes pontos de 

entrada de patógenos nas plantas hospedeiras, como raízes, lesões e tecido em 

senescência (KUBICEK et al., 2001). O Trichoderma ainda tem o potencial de 

proteger a raiz da planta e induzir resistência sistêmica e localizada em plantas 

(SHORESH et al., 2010). 

O controle biológico é um processo complexo que exige o reconhecimento do 

fungo hospedeiro agente de biocontrole, seguido pela liberação de enzimas 

hidrolíticas e produção de antibióticos que é desencadeada pela ligação direta 

micoparasita para o fungo hospedeiro. Esse contato é mediado por lectinas e 

proteínas que abrigam os módulos de ligação da celulose de hifas do fungo 

hospedeiro e micoparasiticas, respectivamente, assim induzir uma cascata de 

sinalização compreendendo proteínas G e MAPKs que podem modular a expressão 

padrão da proteína do Trichoderma. (LORITO et al., 2010; HERMOSA  et al. 2012). 

Parasitismo designa a relação nutricional entre dois seres vivos em que um 

deles, o parasita, obtém todo ou parte de seu alimento à custa do outro, o 

hospedeiro. Quando o hospedeiro é um fitopatógeno, o parasita é designado 

hiperparasita. (DRUZHININA E COLABORADORES) ampliou o conceito de 

micoparasitismo para outra relação nutricional entre fungos e micotrofismo, definida 

para incluir a capacidade de Trichoderma alimentar-se de fungos mortos. O 

mecanismo mais importante empregado pelo T. harzianum é o micoparasitismo, que 

consiste no ataque direto ao fungo hospedeiro. 
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O micoparasitismo é um processo sequencial que envolve reconhecimento, 

contato, adesão, competição por nutrientes, expressão de genes específicos e 

secreção de metabólitos antifúngicos (HERRRERA-ESTRELLA  et al., 1998; 

SCHINCKLER et al., 1996; BENÍTEZ et al., 2004). Primeiramente o Trichoderma 

spp. cresce em direção a hifa hospedeira, enrola-se e forma estruturas denominadas 

apressórios, que penetram na parede celular do hospedeiro, favorecendo a entrada 

e posterior crescimento da hifa do hospedeiro (HERRERA-ESTRELLA et al., 1998). 

(BENHAMOU 1993) descrevem que inicialmente o Trichoderma spp. promove uma 

desorganização na estrutura da parede celular do fitopatógeno e um consequente 

desequilíbrio osmótico interno levando a uma retração da membrana plasmática e 

agregação no citoplasma.  

Alfa-Manosidase 

O processo envolve eventos sequenciais que incluem reconhecimento, 

ataque, penetração e morte do hospedeiro. Durante o ataque T. harzianum secreta 

ao meio extracelular enzimas degradadoras da parede celular que incluem 

endoquitinases, β-glicosidase, manosidases, fosfatases ácidas e proteases as quais 

agem sinergicamente causando o controle efetivo de micoparasitas como Botritys 

cinérea, Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia solani e Fusarium sp (MONTEIRO 

et al., 2010). Quando se estabelece o contato físico entre micoparasita e hospedeiro, 

as hifas do primeiro aderem-se por meio de estruturas especializadas denominadas 

‘apressórios’ e enovelam-se ao redor das hifas do hospedeiro (CHET et al., 1998). 

O mecanismo de micoparasitismo tem sido extensivamente pesquisado por 

vários grupos em todo mundo. Estudos de genômica e proteômica têm sido 

realizados para identificar novos genes e proteínas envolvidas no micoparasitismo 

(SEIDL et al., 2009; MONTEIRO et al., 2010).  Análises de bibliotecas de cDNA 

foram utilizadas em T. harzianum (LIU& YANG et al., 2005; VIZCAÍNO et al., 2006; 

CHACÓN et al., 2007; STEINDORFF et al., 2012; VIEIRA et al., 2013) realizadas 

análises de genes expressos em situação de micoparasitismo, Scherm e 

colaboradores (2008) utilizaram a técnica de RaSH (Rapid Subtraction Hibridization) 

para a identificação de potenciais genes marcadores de bons isolados para o 

biocontrole em Trichoderma harzianum na interação com Rhizoctonia solani.  

Carpenter e colaboradores em 2005 construíram uma biblioteca SSH (Supression 
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Subtractive Hybridization) para identificação de genes expressos durante a interação 

entre Trichoderma hamatum e Sclerotinia sclerotiorum. Em todas as bibliotecas 

foram encontrados genes relacionados a vários processos celulares como inativação 

de proteínas, competição por nutrientes e espaço, produção de hidrolases, e dentre 

esses genes a α-manosidase está presente. Visto que existe uma grande deficiência 

no estudo de vários genes que podem estar envolvidos em processos complexos e 

importantes, nossa proposta é aumentar a nossa compreensão do papel do gene da 

alfa-manosidase que possivelmente está envolvido no processo de micoparasitismo 

e em função da melhoria do controle e do desenvolvimento de agentes 

fitopatogênicos.  

Dentre os genes que aparecem nestas bibliotecas podemos destacar aqueles 

que codificam para as alfa-manosidases. As alfa-manosidases desempenham um 

importante papel no processamento de mano-oligossacarídeos de manoproteínas 

sendo a enzima que catalisa a hidrólise de resíduos da extremidade não redutora de 

uma D-manose em um D-manosídeo (GAIKWAD et al.,1995). É descrito na literatura 

que manoses estão presentes na parede celular de fungos em grandes quantidades 

(RUIZ-HERRERA et al., 1992). 

Outra função desempenhada pelas alfa-manosidases é o processamento de 

glicoproteínas semelhantes às secretadas por T. reesei (ENEYSKAYA et al., 1998), 

essas enzimas não são constitutivas, ou seja, são secretadas apenas quando 

oligossacarídeos obtidos por acetólise de manana são usados como fonte de 

carbono. Entretanto, o papel destas enzimas no micoparasitismo não foi ainda 

estudado.  

Alpha Mannosidase primers for gene disruption  

Triha1/scaffold_5:852754-855344 e_gw1.5.536.1 Hide 

ame: e_gw1.5.536.1 

Protein ID: 84143 

Location: scaffold_5:852754-855344  

Strand: - 

Number of 

exons: 
3 

Description: 

 

http://genome.jgi.doe.gov/cgi-bin/browserLoad?db=Triha1&position=scaffold_5:852754-855344&expandedTracks=%2bGenewise1Plus&hlTrack=Genewise1Plus&hlFeatureId=13465
http://genome.jgi.doe.gov/cgi-bin/dispGeneModel?db=Triha1&tid=84143
javascript:%7bshowTranscriptInfo('NO','84143');%7d
http://genome.jgi.doe.gov/cgi-bin/browserLoad?db=Triha1&position=scaffold_5:852754-855344
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Best Hit: 

gi|358385816|gb|EHK23412.1| glycoside hydrolase family 92 protein [Trichoderma 

virens Gv29-8] (model%: 99, hit%: 99, score: 4042, %id: 93) [Trichoderma virens 

Gv29-8] 

total 

hits(shown) 
123 (10) 

  

 

Justificativa 

 

Tendo em vista que o gênero Trichoderma spp. apresenta um elevado potencial de 

controle biológico de patógenos de plantas, em especial se levarmos em 

consideração a crescente demanda por produtos orgânicos  e a elevação dos custos 

e as restrições a fungicidas químicos (HARMAN et al., 2011), trabalhos como este 

que busquem avaliar o mecanismo de micoparasitismo para a utilização em 

programas de biocontrole devem ser estimulados. 

Análises de bibliotecas de cDNA foram utilizadas em T. harzianum (LIU& YANG et 

al., 2005; VIZCAÍNO et al., 2006; CHACÓN et al., 2007; STEINDORFF et al., 2012) 

realizadas análises de genes expressos em situação de micoparasitismo, Scherm e 

colaboradores (2008) utilizaram a técnica de RaSH (Rapid Subtraction Hibridization) 

para a identificação de potenciais genes marcadores de bons isolados para o 

biocontrole em T. harzianum na interação com R. solani.  Carpenter e colaboradores 

em 2005 construíram uma biblioteca SSH (Supression Subtractive Hybridization) 

para identificação de genes expressos durante a interação entre T. hamatum e S. 

sclerotiorum. Em todas as bibliotecas foram encontrados genes relacionados a 

vários processos celulares como inativação de proteínas, competição por nutrientes 

e espaço, produção de hidrolases, e dentre esses genes a alfa-manosidase está 

presente. A alfa-manosidase também se torna interessante em perspectiva de não 

apenas reconhecer seu real papel mas também de olharmos na perspectiva de 

compreender o micoparasitismo como sendo responsável não apenas por um único 

gene mas sim clasters, porem compreendendo que a expressão do mRNA se difere 

a cada situação e se comporta diferente a cada fitopatógeno. Sendo assim visto que 

existe uma grande deficiência no estudo de vários genes que podem estar 

envolvidos em processos complexos e importantes, nossa proposta é aumentar a 

nossa compreensão do papel do gene da alfa-manosidase no processo de 

micoparasitismo. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=358385816
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=358385816
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2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo geral avaliar a expressão do gene da alfa-

manosidase de T. harzianum em situações que simulam o micoparasitismo contra 

fitopatógenos importantes na agricultura. Para tanto, foram propostos os seguintes 

objetivos específicos:  

a) Avaliar através da técnica de Real Time PCR a expressão do gene de alfa-

manosidase de T. harzianum (ALL 42), durante crescimento em parede celular de S. 

sclerotiorum, F. solani e F. oxysporum.  

b) Avaliar a expressão do gene da alfa-manosidase em situações de confronto in 

vivo entre T. harzianum versus S. sclerotiorum, F. solani e F. oxysporum antes, 

durante e depois do contato; 

c) Construção de vetor do gene de alfa-manosidase de T. harzianum para avaliar 

seus papeis no processo de micoparasitismo.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 3.1. Crescimento de T. harzianum com parede celular de fitopatógenos  

Para a obtenção de esporos dos isolados de T. harzianum foram crescidos 

em placas de petri contendo o meio de batata-dextrose agar (BDA) composto por 

20% de batatas cruas, 2% de glicose e 2%g de ágar. Após o crescimento em meio 

BDA os esporos de T. harzianum (1 x 107 x ml-1) foram transferidos para frascos de 

Erlenmeyer de 500 ml contendo 100 ml de meio BDA. Os frascos foram incubados a 

28 °C no shaker a 180 rpm. Após 24 horas de crescimento, os micélios foram 

coletados, lavados com solução salina (0,9%) e transferidos para o meio TLE 

contendo: COMPOSIÇÃO Peptona, Uréia, (NH4)2SO4, KH2PO4, MgSO4 . 7 H20 

CaCl2, Glicose, 50 x Sol. Elementos Traços) e  0,5% de  parede celular de cada 

fitopatógeno. As amostras foram preparadas em duplicata. Após 96 horas de 

crescimento foram coletados e armazenados a – 80 ºC, para posterior extração de 

RNA. 

3.2. Produção de parede celular de S. sclerotiorum, F. solani e F. oxysporum 

 

Vinte discos (5 mm de diâmetro) de micélio de S. sclerotiorum, F. solani e F. 

oxysporum crescidos em meio BDA e MYG foram utilizados para inocular 4 frascos 

erlenmeyer de 1L contendo 250 mL de meio MYG. As culturas foram incubadas por 

sete dias em agitador rotatório, à 28º C e 180 rpm. Após a incubação, o meio de 

cultura foi filtrado e lavado com solução salina 0,9% e o micélio coletado em papel 

de filtro. O micélio foi liofilizado e triturado com gral e pistilo.  

 

3.3. Teste de pareamento de cultura. 

O ensaio de confronto entre T. harzianum (ALL42) e os demais fitopatógenos foi 

avaliado através da técnica de pareamento de cultura como descrito por CARSOLIO 

et al., 1994. Discos de cultura dos respectivos fungos foram colocados de lados 

opostos, em placas de 14 cm contendo BDA e cobertos com membranas estéreis de 

celofane. Os fungos foram crescidos a 28 ºC, e o micélio foram coletados antes, 

durante e depois do contato. Após o realização do confronto foi feita a extração de 

RNA e validado a pureza dos mesmos para assim então fazermos o cDNA e 
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posteriormente o RT-PCR, para a avaliação da expressão do gene de alfa-

manosidase.  

 

3.4. Extração de RNA  

Para a extração do RNA total foi adicionado 1 ml de Trizol livre de DNAse em 

cada tubo de 2 ml, e logo em seguida foi adicionado com uma espátula estéril 

aproximadamente  100 mg de micélio macerado em nitrogênio líquido, e após a 

mistura foi passado pelo vortex afim de homogeneizar a reação. Posteriormente a 

esta etapa foi adicionado 200 µl de clorofórmio que agitado por 20 segundos e 

passado pelo vortex e incubado por 3 minutos a temperatura ambiente e 

centrifugado a 12000 x g por 15 minutos a 4 ºC. Após a centrifugação foi transferido 

para um novo tubo 500 µl da fase aquosa a fim de evitar a contaminação fenólica. 

Após a adição de 500 µl de isopropanol as amostras foram homogeneizadas por 

inversão suave e incubadas por 10 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente 

a essa etapa as amostras foram centrifugadas novamente nas mesmas condições 

anterior e removido o sobrenadante e secando a boca do tubo com papel, e 

adicionado 950 µl de etanol 75% e centrifugado por mais 10 minutos nas mesmas 

condições para lavar o RNA, foi removido o sobrenadante por inversão e secado a 

boca do tubo com papel, secado por aproximadamente 1 hora e ressuspendido com 

50 µl de água DEPC e conservado a -20 ºC. 

As amostras de RNA total foram tratadas DNAse antes da síntese do DNA 

complementar (cDNA). Para isto, foi adicionado em um eppendorf 1 µg de RNA, 1 µL 

de tampão 10x  com MgCl2, 1 µL de RNAse free e 7 µl de água DEPC completando 

para o volume final de 10 µL. Em seguida, as amostras foram incubadas à 37 ºC por 

30 minutos. Após esse período foi adicionado 1 µL de EDTA 50 mM e incubado à 65 

ºC por 10 minutos. 
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3.5. Síntese do cDNA 

 Foi adicionado em uma mistura contendo 4 µL de 5x reaction mix, 2 µL de 

máxima enzyme mix, 11 µL de RNA tratado com DNAse e 3 µl de água DEPC para 

um volume final de 20 µL da reação. Posteriormente, as amostras foram incubadas 

por 10 minutos à 20 ºC e seguidos por 15 minutos à 50 ºC e aquecido por 80 ºC por 

5 minutos.  Após esta etapa foi feita a diluição do cDNA para a reação de q-PCR-RT 

utilizando 10 µL do cDNA e 490 µL de água DEPC. 

 

3.6. PCR em tempo real (RT-PCR) 

Para um volume final de 10 µL de reação, foram utilizados 250 nM dos 

oligonucleotídeos Forward e Reverse, 5 µL de Eva-green SYBER PCR Master Mix 

(Applied Biosystems) e 2,5 µL cDNA como amostra (ou água como controle 

negativo). Os níveis relativos de transcritos foram normalizados utilizando-se actina 

como o gene constitutivo. As reações de amplificação foram realizadas em triplicata. 

O aparelho CFX96 Real-time Systems (Bio-Rad) foi utilizado para calcular os níveis 

de transcritos normalizados com o controle endógeno actina de acordo com o 

método 2-ΔCt (Applied Biosystems, 1997). As diferenças entre os grupos foram 

avaliadas utilizando a análise de variância one-way (Teste Tukey). Para admitir 

diferenças estatisticamente significativas foi considerado P<0,05. 

 

3.7. Estratégia de construção do vetor mediada por levedura Saccharomyces 

cerevisiae 

Para a construção do vetor começamos com o proposito de deleção do gene 

da alfa-manosidase de T. harzianum onde foi utilizada a estratégia de construção do 

cassete de deleção mediada por recombinação em levedura Saccharomyces 

cerevisiae (Colot et al., 2006) (Figura 1). Para isto, foram desenhados primers 

(oligonucleotídeos) para amplificação da região promotora e terminadora do gene da 

alfa-manosidase (Triha_84143). Para transformação da levedura Saccharomyces 

cerevisiae, linhagem SC-9721, foi utilizado o vetor pRS426. Este vetor é um vetor de 

dupla seleção, apresentando uma marca de seleção para ampicilina e outra para o 

gene URA3 (Orotidina 5'-fosfato descarboxilase). 
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Sequencia ORF alfa-manosidase 

ATGGCGAAATTAAACCAAGCTGCCAATGCTGTTGGTCTACTTTATGGACTTACAGCTACTACGCAGGTTCAAGCCGCCTCA

TTTGATCCCTTGACACACGTCGACCTTCTCATTGGCAGCAGCAATGGCGGCAATGTATTCCCAGGAGCTACTCTTCCTTTTG

GCATGGCCAAGGCTGTAGCCGATACCAATAGCGGCAGCAACCAAGGCGGATTTACTCTAGATGGCTCGTCTGTCACCGGT

TTCAGCGTCATGCACGACTCTGGCACTGGAGGCTCGCCATCGCTTGGTAATTTCCCACTATTTCCGTATACTTCTTGCCCAG

GCGGCGAAGTAGACGGTTGTTCTTTTCCCAAGAATGACCGTGTCAAGTTCGGCAGCTTCTCTAATGAGAGTGTTGTCGCGA

AGCCGGGATACTTTGGGATAACCCTCAACAGCGGGCCCAAGGTTGAGATGACAACATCTCAGCATGCGGCACTATTCAAGT

TCACGTTCCCCAATGCAGGCCCTGACGATAAGCCGCTTATCCTGCAAGACTTGACGGATCTTTCAAATTCGAGACAAGACA

ATGGCACTGTGAGTGTGGACGGAAAGACTGGCCGCATCACCGGCAATGCCGTTTTCGTTCCCAGCTTCGGCACTGGCTTC

TATAAGTTGTACTTCTGCACAGATTTCTCAGGTGCTGAAATTTATGACAATGGCATCTTTGTGAACTCACGCGCCAGTTCTGA

CGTCAAAGATCTTACCATCTCGCGCTCTATCAACGGCTACCCGTTGCCAGGCGGTGCCTTTGTCCGCTTCGCCAGTGCTCA

AGAGCCCATTTATGCTCGTACTGGTGTTAGCTTCATCAGCAGTGCACAAGCATGCTCCAATGCGGAGAAAGAAATTACCAAA

TGGGATCTCGACAAATATGCCAATGAGGCCGCCAATATCTGGCGGCAGAAGCTTTCTCCTATTACCATCAAGGCTGGTAAT

GGTGTGAGTGAGGACTATATCAAGTCATTTTACTCGGGTATCTATCGCACACTCGTCAATCCTCAGAATTATACTGGAGAGA

ACCCTCTCTGGAACGACGGCGAGCCGTACTACGACTCATTTTACTGTATTTGGGATTTGTTCCGATCTCAGATGCCCTTTAT

GACTATTCTGGATCCTGCGGCTCTTACGGAACAAATCCGTTCGCTGATATCTATCTATGAAAACTTGGGATGGCTGCCTGAT

TGCCGTATGAGTCTCTGTCCGGGATACACCCAGGGTGGCTCAAACGCAGACAACGTCTTGGCAGACGCCTATCTCAAGGG

TCTCAAAGATGGAATCGATTGGGAAAAGGGTTATGAGGCTGTTGTCAAAGATGCAGAAGTTGAGCCTTATGCCTGGTCCAC

GAACGGTAGGGGAGGCATCGACTCGTGGAAAAAGCTCAACTACGTTCCCGTACAAGACTTTGACTACAAGGGTTTTGGAAC

CATGACGCGCACCATCAGTCGCACTCTTGAGTATAGCTACAACGACTTTTGCATCTCCCAGATTGCTGCAGGGTTGGGTAA

AAAGGGAGACCAAGAGAAATACATCGAATCCAGCGGCTATTGGCAAAATTTGTTCAAAGCTGACCAGACCTCATTCTTCTC

AAACGGGACCGACACTGGATTTACGGGCTTCTTCCAAGCCAAGTTCTTGAACGAGACCTGGTTCACGCAAGATCCATTGAT

GTGCAGCAACTTGGATTCTAGGAGCGTATGCTCGCTTCAAAACTCTGGGGCTGAGACATTCGAGAGCAGCACTTGGGAATA

CGGCTTCTTCGTTCCACACGATCAAGCCAGCCTGCTTAACCTTTATGGCGGCTCTGACGCTTTTGTCAGCCGTCTAGATTAT

ATGCACGACCAAGAGATTACATATATCGGCAACGAACCCAGTTTCCTCACTGTCTTCCAATACCATTATGCTGGCCGACCAG

CCTTGTCCGCTGAACGCAGCCACTTCTACATCCCCAAGTTCTTTGCTCCTACACCAGATGGGCTGCCAGGTAACGACGACA

GCGGCGCTATGGGCAGCTTCGTTGCCTTCTCCATGATGGGCCTATTCCCCAACCCCGGTCAGGATGTCTATCTCATCATTC

CACCCTACTTTGAGAGCGTTAGCATCAAGAGTCCGATTACAGGGAAGACTGCGACTATTCGCAATGTCAACTTTGATTCCAC

TTACAAGAATGTGTATATTCAAAAGGCTACTTTGAATGGCAAACCTTACACGAAGAATTGGATCGACCACAGCTTCTTCCTTG

AAGGAAAGGAGCTTGTACTCACTCTAGGCAGCAAGGAAAGTTCATGGGGTACTAGGGTGGAGGATCTTCCGCCGAGTTTG

AGCCCTTACAACAGTAGCAACGTTGCTCACACTTCTGCGCCGGCCAAACGATCTTATCGACCGCGCTTTGACAGTGGAGGG

ATGATGTTTTATTGA 

 

 

Figura 1. Esquema representativo da metodologia utilizada para a montagem do cassete de 

deleção. Adaptado de Schuster et al., 2012. 
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Os primers utilizados para construção do cassete de deleção gênica foram 

desenhados primers para amplificar 1175 pares de bases da região promotora e 

1094 pares de bases da região terminadora do gene da alfa-manosidase. Para que a 

recombinação ocorra com alta eficiência, os primers utilizados apresentam 29 pares 

de bases complementares ao vetor pRS426 (Tabela 1). Além disso, a região de 

leitura do gene da alfa-manosidase (open reading frame - ORF) foi substituída pelo 

gene de resistência ao antibiótico higromicina B (hph) de Streptomyces 

hygroscopicus. Para isto, os primers Man 5’R e Man 3’F apresentam 27 pares de 

bases complementares ao gene do marcador de seleção (higromicina) (Ver tabela 1 

e Figura 1). 

 

Tabela 1. Sequência dos primers utilizados para construção do cassete de 

deleção gênica 

 

*Em sublinhado região complementar ao vetor (pRS426) e em negrito região completar ao marcador de 

seleção higromicina (hph). 

 

Gene 
Alvo 

Sequência dos Primers* 
Tamanho 

(pb) 
Tm 
(ºC) 

Man 5´F 
 
Man 5´R 
 

GTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGACGCAGTATGACACTGCAGGAAC 
 
 
ATCCACTTAACGTTACTGAAATCTCCAACGCATCCAACACCAAAGATGC 
 

1175 55 

Man 3´F 
 
Man 3´R 

CTCCTTCAATATCATCTTCTGTCTC0,CGACCGCCTTGTCATATGCAATGT 
 
 
GCGGATAACAATTTCACACAGGAAACAGCGACAAGGCTCTCTTGCATTG 

1094 65 

 
 
hph      F 
 
 
hph      R 

 
 
 
GTCGGAGACAGAAGATGATATTGAAGGAGC 
 
 
 
GTTGGAGATTTCAGTAACGTTAAGTGGAT 

1432 50 

  
Tamanho cassete deleção: 3701  
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3.8. Construção Cassete de deleção 

Para a construção do cassete de deleção foi utilizada a linhagem SC-9721 

(MATa his 3-D200 URA 3-52 leu2D1 lys 2D202 trp 1D63 – DOS REIS et al., 2013) 

de S. cerevisiae. Inicialmente, foi feito um pré-inóculo de SC9721 em 10 mL de meio 

YPD (1% de extrato de levedura, 2% de peptona, e 1% de glicose – Sigma Aldrich) e 

mantido sob agitação a 200 rpm a 30 ºC por 16 horas. No dia seguinte foram 

inoculados 5 mL do pré-inóculo em 200 mL do meio YPD divididos em dois frascos 

de 100 mL contendo 2,5 mL do pré-ínóculo. Estes frascos foram incubados por 4 

horas á 30 ºC sob agitação de 200 rpm, até atingir a O.D. 600 = 1. 

Em seguida, as células foram centrifugadas por 5 minutos a 5000 ×g, sendo o 

sobrenadante descartado e o precipitado lavado e ressuspendido com 20 mL de 

água estéril, seguido por centrifugação por 5 minutos a 5000 ×g. O sobrenadante foi 

novamente descartado e o precipitado ressuspendido em 1 mL de solução 1x de 

TE/acetato de lítio (Sigma Aldrich). Para o volume final de células igual a 1,5 mL foi 

adicionado 150 µL TE (pH 7,5), 150 µL de acetato de lítio 1M e 1200 µL de H2O Milli-

Q. Para cada reação de transformação, foram utilizados 100 µL de células 

competentes. Para reação, foi preparada uma mistura reacional 1 contendo  os 

fragmentos gênicos da região 5´ (200 ng), região 3´ (200 ng), marcador de seleção 

(100 ng),  100 ng do vetor pRS426 digerido com as enzimas de restrição XhoI e 

EcoRI e 100 µg de DNA de esperma de salmão desnaturado (100 ºC por 10 

minutos). 

Posteriormente, foi preparada uma segunda mistura reacional contendo 800 

µL de PEG 3350 50%, 100 µL de acetato de lítio e 100 µL de H2O Milli-Q. À mistura 

reacional 1 foi adicionado 600  µL da mistura reacional 2 e 100 µL de células 

competentes. Esta mistura foi então homogeneizada por inversão suave e incubado 

a 30ºC por 30 minutos sob a agitação de 200 rpm. Para aumentar a tensão 

superficial do meio reacional e favorecer a proximidade entre os fragmentos de DNA 

na reação, foram adicionados 70 µL de DMSO, sendo em seguida realizado o 

choque térmico a 42 ºC por 15 minutos seguidos de banho em gelo por 2 minutos. 

Por fim, foram adicionados 700 µL de H2O Milli-Q para a mistura reacional, sendo 

então as amostras centrifugadas por 30 segundos a 13000 rpm. Finalmente, 

aproximadamente 800 µL do sobrenadante foi descartado, sendo o restante 

plaqueado em meio SC-URA e incubado a 30 ºC por 3 a 4 dias. Como controle 

foram realizadas reações sem DNA (controle negativo), reação só com levedura 
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(controle negativo), reação com vetor aberto (controle negativo) e por fim, reação 

com vetor fechado (controle positivo). 

Em seguida, as colônias positivas foram transferidas para erlenmeyer 

contendo 10 mL de meio SC-URA líquido, sendo estes mantidos a 30 ºC por 24 

horas. Posteriormente, as células foram centrifugadas por 5 minutos a 4000 rpm em 

tubos falcon de 50 mL. Após o descarte do sobrenadante, foi adicionado ao 

precipitado1 mL do tampão de extração de DNA (Tris-HCl 2M pH 8.0, NaCl,  EDTA 

0,5 M e SDS (10%). Logo após, foi adicionado a esta mistura  pérolas de vidro 

tratadas e autoclavadas, sendo as amostras  agitadas em vórtex por 10 minutos. 

Após essa etapa foi coletado aproximadamente 1 mL do produto lisado e iniciou-se o 

processo de extração. Primeiramente, foram adicionado do sobrenadante coletado  

800 µL de solução de fenol:clorofórmio 1:1, sendo a mistura agitada em vórtex por 

10 minutos, seguido por centrifugação por 15 minutos a 12000 rpm. Após 

centrifugação, o sobrenadante foi coletado e procedeu-se a adição de  0,6  volumes 

de isopropanol. As amostras foram então homogeneizadas e centrifugadas por 2 

minutos a 1200 rpm. Logo após, o sobrenadante foi coletado e a este foi adicionou-

se 100 µL de etanol 70% e procedeu-se uma centrifugação  por 1 minuto a 12000 

rpm. O sobrenadante foi descartado e o precipitado seco a temperatura ambiente, 

sendo as amostras posteriormente ressuspendidos em 50 µL de H2O Milli-Q 

contendo  RNAse (1 mg/mL ), seguida por  incubação a 37 ºC por 1 hora em banho-

maria. Por fim, o material foi armazenado a -20ºC até o momento do uso.  Para a 

confirmação da montagem do cassete, o DNA extraído das leveduras transformadas 

foi  amplificado por PCR utilizando os primers Man 5’F e Man 3’R e o resultado 

analisado em por eletroforese em gel de agarose 1%. Para as reações de 

amplificação foi utilizada a enzima Takara (Takara-Bio, Madison, USA),  utilizando as 

seguintes condições: 98 ºC por 7 segundos, 98 ºC por 10 segundos, 60 ºC por 30 

segundos, 72 ºC por 5 minutos e 30 segundos, 72 ºC por 10 minutos, com 40 ciclos.  

 

3.9. Sub- Clonagem pGEM-T Easy  

Para reação de subclonagem do cassete de deleção foi utilizado o vetor 

pGEM-T Easy. Este plasmídeo apresenta uma extremidade rico em timina (T) o qual 

permitiu a eficiente clonagem do fragmento de interesse. O fragmento do cassete de 

deleção foi amplificado com a polimerase Takara (Takara-Bio, Madison, USA) e em 

seguida foi realizada a reação de ligação à 16 ºC por 1hora utilizando duas 
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proporções de DNA:vetor, sendo a primeira de 1:3  (75 ng de DNA cassete) e outra 

na proporção de 1:5  (125 ng de DNA), e 50 ng do vetor. Para reação de ligação 

foram utilizados2 µL de tampão (2x Rapid Ligation Buffer, T4 DNA Ligase – 

Promega), 0,5 µL de enzima (T4 DNA Ligase – Promega) e o volume completado 

com H2O Milli-Q para a reação final de 20 µL.  

 

Figura 2. Vetor pGEM-T Easy. 

 

Após esta etapa foi realizada a transformação em bactéria (DH5α) utilizando 

100 µL de células competentes. Para a reação de transformação, foram utilizados 10 

µL do plasmídeo de interesse, sendo a mistura incubada por 40 minutos no gelo. Em 

seguida, realizou-se o choque térmico a 42º C por 2 minutos, seguido de banho em 

gelo por 5 minutos. . Para a recuperação das células após o choque térmico, foi 

adicionado 200 µL de meio LB (Peptona – Himedia, extrato de levedura – Himedia, 

NaCl – Vetec), sendo as amostras incubadas  a 37 ºC por 30 minutos sob agitação 

de 200 rpm. Após esse período, as células foram plaqueadas em placas com LB-

Ampicilina sendo incubadas a 37 ºC por 16 horas. Após a transformação, colônias 

positivas foram transferidas para tubos de ensaio contendo 4 mL de meio LB – 

ampicilina e incubadas novamente a 37 ºC a 200 rpm com agitação por 16 horas. 

Por fim, foi realizada a extração do DNA plasmidial das células transformadas. Para 

isto, a cultura de células transformadas foi transferida para tubos de2 mL e 

centrifugadas à 14000 rpm durante 60 segundos, sendo o  sobrenadante descartado 

e adicionado ao precipitado 300 µL de solução P1 (Tris-HCl (pH 8,0) a 50 mM, EDTA 

(pH8,0) a 10 mM, RNase 100 µg/ml), seguido por agitação em vórtex e adição de 
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300 µL de solução P2 (NaOH 200 mM) agitando aproximadamente 5 vezes 

fortemente, e incubando a temperatura ambiente por 5 minutos. Por fim, foram 

adicionados 300 µL de solução P3 (acetato de potássio 3M (pH 5,5) e seguido por 

agitação inversão forte e incubação por 10 minutos no gelo. As amostras foram 

centrifugadas a 14000 rpm durante 10 minutos a 4 ºC e posteriormente foi coletado 

700 µL do sobrenadante para um novo tubo, e adicionado 900 µL de isopropanol 

seguido por homogeneização incubação por 30 á 60 minutos para precipitação do 

DNA. Em seguida, as amostras foram novamente centrifugadas a  14000 rpm a 4 ºC 

por 30 minutos, sendo o sobrenadante descartado e o precipitado lavado com 300 

µL de etanol 70% e seco a temperatura ambiente por  10 minutos. Por fim, as 

amostras foram ressuspendidas em 50 µl de H2O Milli-Q.  1%.  

 

3.10. Transformação em Trichoderma harzianum 

No presente estudo foi usado o fungo T. harzianum linhagem ALL 42, o qual 

foi mantido em placas de meio mínimo (MgSO4  0,1%,  KH2PO4 1,0%, (NH4)2SO4 

0,6%, Citrato de Sódio.2H2O 0,3%, glicose 1%, solução elementos traço 50x, Agar-

Bacteriológico1,5%, H2O destilada, Sigma Aldrich, St. Louis, EUA). 

Para transformação de T. harzianum foi utilizado a técnica de transformação 

por protoplastos, sendo o procedimento realizado como descrito por (GRUBER et 

al., 1990). Esporos de T. harzianum ALL 42 foram colhidos a partir de uma placa 

recém-esporulada. Em seguida, os esporos foram coletados com o auxilio de uma 

espátula estéril e colocados em tubos eppendorf contendo 1 mL de solução de 

esporo (solução salina 0,8%, Tween 80 0,05%), agitados em  vórtex e filtrados com 

auxílio de filtro miracloth. Para germinação dos esporos, foi adicionado papel 

celofane estéril em cada placa de meio MEX e adicionado 100 µL de solução de 

esporo em cada placa e deixando sob incubação a 30 ºC por 16 horas. Os 

protoplastos foram obtidos utilizando solução de lise composta por enzima T. 

harzianum (Sigma #L-1412) e 15 mL de solução A (KH2PO4 0,1 M, Sorbitol 1,2 M, 

H2O destilada). Em seguida, 3 mL da solução de lise foram pipetados na  placa de 

petri (90 mm) e adicionado o papel celofane contendo os esporos germinados de T. 

harzianum que haviam sido inoculados no dia anterior. Esses passos foram 

repetidos até serem colocados 5 discos de papel celofane por placa contendo a 

solução de lise. A placa com os discos de celofane em contato com a solução de lise 

foi incubada a 30 ºC por 90 minutos sob agitação para garantir que a solução de lise 
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fosse espalhada com eficiência em todos os discos de celofane. Após os 90 minutos 

foi obtida a solução deixando o micélio dentro, e usado ponteiras cortadas para se 

livrar de detritos grandes de micélio, e depois foi filtrado a solução dentro de falcon 

de 50 mL utilizando lã de vidro estéril e funis de vidro. 

Logo em seguida, as células foram centrifugadas por 10 minutos a 2000 rpm 

á 4 ºC utilizando o rotor. Cuidadosamente o sobrenadante foi descartado e os 

protoplastos precipitados ressuspendidos em 4 mL de solução B (CaCl2 50 mM, 

Sorbitol 1M, Tris HCl 1 M, pH 7,5, H2O destilada), sendo esta mistura novamente 

centrifugada nas mesmas condições e o sobrenadante descartado. Por fim, 500 µL 

de solução B foram adicionados ao precipitado, obtendo assim a solução de 

protoplastos para a transformação. Para avaliar a integridade dos protoplastos foi 

analisada ao microscópio óptico uma alíquota com 3 µL da solução de protoplastos. 

Para a reação de transformação, foi utilizado 4-6 x 108 esporos. 

Para a transformação foi feita uma reação contendo 10 µg de fragmento de 

DNA, 200 µL de suspensão de protoplastos e 50 µL e de PEG 6000 (PEG 6000 

25%, Sorbitol 50 mM, Tris HCl 1M, pH 7,5 e H2O destilada). Esta reação foi então 

homogeneizada e posteriormente adicionou-se mais 2 mL de PEG 6000 e 

incubando-se por 5 minutos a temperatura ambiente (20 ºC), seguido pela adição de 

4 mL de solução B. Por fim,  1 mL da reação de transformação foi adicionado em 4 

mL de meio overlay (MEX 3%, Agarose 2%, Sorbitol 1M) juntamente com 50 µl 

reagente de seleção higromicina B na concentração de  100 µg/mL, sendo vertido 

em placas de meio Bottom (MEX 3%, Agar-Bacteriológico 2%, Sorbitol 1M, H2O 

destilada). As placas de transformação foram incubadas á 30 ºC por 4 dias para 

visualização dos transformantes. Cada transformante foi cortado da placa de 

transformação e transferido para pequenas placas de meio mínimo (MgSO4 0,1%,  

KH2PO4 1,0%, (NH4)2SO4 0,6%, Citrato de Sódio 2.H2O 0,3%, glicose 1%, solução 

elementos traço 50x, Agar-Bacteriológico1,5%, H2O destilada, Sigma Aldrich, St. 

Louis, EUA) contendo higromicina (100 µg/mL) e crescidos a 30 ºC até a 

esporulação. Com uma gota de solução de esporos, poucos esporos foram tomados 

a partir destas placas e espalhados em placas meio mínimo / triton-X100(Fisher 

Biotech) para isolamento de esporos únicos. Estas colônias de esporos únicos foram 

novamente cultivadas em pequenas placas até a esporulação, depois de uma 

terceira rodada de simples isolamento de esporos, os transformantes foram 
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cultivados em meio líquido e utilizados para análises de confirmação de deleção 

gênica. 

3.11. Crescimento dos transformantes em meio líquido e extração de DNA 

Após a terceira rodada de seleção de esporo único em meio mínimo/triton, os 

esporos foram coletados e transferidos para meio mínimo líquido e crescidos por 

24h à 180 rpm 28 ºC, após este período os micélios foram coletados e utilizados 

para extração de DNA e PCR. 

Para a extração de DNA foi utilizado 800 µLdo tampão de extração composto por 

1,4 M NaCl, 0,1 M Tris-HCl pH 7,5, 5 mM EDTA, 10 µL de RNase H (10 mg/ml) e 16 

µl de β-mercaptoetanol. Aproximadamente 100 mg de massa micelial macerada em 

nitrogênio líquido foi ressuspendida em 800 µL de tampão de extração, sendo 

homogeneizadas  através de agitação em vórtex. Após completa homogeneização 

das amostras, estas foram incubadas em banho-maria a 65 ºC por 20 minutos.  Após 

20 minutos, as amostram foram colocadas no gelo e adicionado para cada amostra 

400 µL de fenol e 400 µL de clorofórmio:álcool isoamílico (49:1).As amostras foram 

homogeneizadas e centrifugadas por 10 minutos á 20000 ×g á 4 ºC. Posteriormente, 

o sobrenadante foi transferido para um novo tubo contendo 800 µL de 

clorofórmio:álcool isoamílico (49:1), e passado pelo vortex e centrifugado novamente 

por 10 minutos á 20000 ×g á 4 ºC. Logo após, o sobrenadante foi transferido para 

outro tubo contendo 800 µL de isopropanol e misturado por inversão suave e 

incubado por 5 minutos no gelo, sendo em seguida centrifugado por 10 minutos á 

20000 ×g á 4 ºC. Após precipitação do DNA, o isopropanol foi descartado e o 

precipitado lavado com etanol 70% e seco à temperatura ambiente, sendo em 

seguida, ressuspendido com 100 µL com H2O Milli-Q. a integridade do DNA foi 

analisada através de eletroforese em gel de agarose 1%.  

 

3.12. Reação de PCR 

Foi feito um PCR convencional para avaliar se o marcador de seleção hph 

está presente no DNA usando o primer 5´do gene e o primer do marcador de 

seleção. Outra PCR foi realizada para saber se a ORF foi deletada com sucesso, 

usando os primers específicos para a ORF. As reações de PCR em gel de agarose 

1% para eletroforese, utilizando (Takara-Bio, Madison, USA) para o PCR, foram nas 

seguintes condições: 98 ºC por 7 segundos, 98 ºC por 10 segundos, 60 ºC por 30 

segundos, 72 ºC por 5 minutos e 30 segundos, 72 ºC por 10 minutos, com 40 ciclos. 
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4. Resultados e Discussão  

Existem várias estratégias de se estudar a expressão de genes de interesse 

em controle biológico produzidos por fungos do gênero Trichoderma (MUKHERJEE 

et al., 2012). Neste trabalho utilizamos três técnicas utilizadas para este fim: 1) 

técnica de indução em meio líquido com parede celular de fitopatógenos; 2) 

estratégia de pareamento de cultura entre o agente de controle biológico e os 

fitopatógenos; e 3) obtenção de mutantes de Trichoderma com o gene de estudo 

deletado.   

Na primeira estratégia, micélios de T. harzianum foram inicialmente crescidos 

em meio BDA por 24 horas e posteriormente transferidos para o meio TLE contendo 

1% de parede celular dos fitopatógenos S. sclerotiorum, F. solani e F. oxysporum. 

Como controle do experimento foi utilizado à parede celular de T. harzianum. 

Podemos observar que houve um aumento significativo na expressão da alfa-

manosidase de T. harzianum quando crescido na presença de parede celular dos 

fitopatógenos estudados (Figura 3). Todos os dados obtidos foram comparados com 

o nível de expressão do gene de actina utilizado como controle endógeno. A maior 

expressão foi observada quando micélio de T. harzianum foi transferido para meio 

contendo parede celular de F. oxysporum (75X), seguida de F. solani (18X), S. 

sclerotiorum (4,5X) e T. harzianum (1X). 

 Estes dados sugerem que a composição da parede celular dos fitopatógenos 

é fundamental para a expressão do gene de alfa-manosidase de T. harzianum. 

Entretanto, a baixa expressão do gene de alfa-manosidase na presença de parede 

celular de T. harzianum não pode ser explicada neste trabalho. A parede celular de 

fungos fitopatogênicos é rica em carboidratos e glicoproteínas que podem ter 

contribuído para o aumento da expressão do gene da alfa-manosidase (HORN et al., 

2012). Dados da literatura mostram que as alfa-manosidases tem um papel 

fundamental na reciclagem de carboidratos e glicoproteicas em fungos (BRINK et al., 

2011), mas nada sabemos sobre o papel destas enzimas no micoparasitismo.  
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Figura 3. Expressão relativa do gene alfa-manosidase da indução em parede celular com S. 

sclerotiorum, F. solani, F. oxysporum. 

 

Para obter maiores informações sobre o papel desta enzima no micoparasitismo 

utilizamos a técnica de pareamento de cultura (CARSOLIO et al., 1994) seguida de 

extração de RNA e da técnica de RT-PCR (STEIDORFF et al., 2012). A técnica 

consiste em avaliar a expressão por PCR em tempo real do gene de alfa-

manosidase de T. harzianum antes, durante e após o contato com os fitopatógenos 

S. sclerotiorum, F. solani e F. oxysporum (Figura 4). Após o crescimento das culturas 

em meio BDA o RNA foi extraído (Figura 5) e quantificado (Tabela 2). 

Como controle foi utilizado para a RT-PCR o RNA extraído do confronto entre 

T. harzianum versus T. harzianum. Todos os dados obtidos foram também 

comparados com o nível de expressão do gene de actina utilizado como controle 

endógeno. Nossos dados mostraram que houve um aumento na expressão do gene 

de alfa-manosidase em todas as condições estudadas (Figura 6), mesmo no 

pareamento controle quando T. harzianum foi confrontado com ele mesmo. 
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  Neste caso houve um aumento significativo (1X) na expressão da alfa-

manosidase durante o contato, seguido de uma queda (0.3X) após o contato.  

Quando T. harzianum foi confrontado com S. sclerotiorum observamos um aumento 

da expressão (1.3X) antes do contato, seguida de uma queda durante o contato e 

pós-contato. No caso em que T. harzianum foi confrontado com F. solani a maior 

expressão (0.6X) foi pós-contato.  

O maior nível de expressão observado em todos os experimentos foi durante 

o contato entre T. harzianum e F. oxysporum quando observamos um aumento de 

58X na expressão nos níveis de mRNA. Dados semelhantes foram obtidos no 

experimento anterior onde a maior expressão do gene de alfa-manosidase foi 

encontrada quando o micélio de T. harzianum foi transferido para meio com parede 

celular de F. oxysporum. Entretanto, os experimentos deste trabalho não nos 

permitem identificar moléculas (carboidratos ou glicoproteínas) presentes na parede 

celular de F. oxysporum que possam estar envolvidas neste processo.  
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Figura 4. Confrontos biológicos entre T. harzianum versus T. harzianum, T. harzianum versus 

S. sclerotiorum, T. harzianum versus F. solani, T. harzianum versus F. oxysporum antes, durante e 

depois do contato crescidos em meio BDA. 
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                                     Figura 5. Gel de agarose do RNA total extraído das 

                                     placas dos confrontos T. harzianum versus S. sclerotiorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Amostra

s 

Concentração em 

µg/µl 

A260/28

0 

1 2,932 1,82 

2 4,414 1,84 

3 3,19 1,81 

4 2,65 1,84 

5 3,74 1,84 

6 2,485 1,84 

7 2,968 1,87 

8 3,428 1,84 

9 2,207 1,87 

Tabela 2.  Quantificação de RNA total extraído 
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  Figura 6. Expressão relativa do gene alfa-manosidase dos confrontos T. harzianum, S. sclerotiorum, 

F. solani, F. oxysporum. Pré-contato, contato e pós-contato.  

 A última estratégia que utilizamos para tentar avaliar o papel da alfa-

manosidase no micoparasitismo foi tentar obter mutantes de T. harzianum com 

deleção no gene alfa-manosidase. Para tanto, foi utilizado um sistema de 

transformação baseado na substituição da ORF por uma marca de seleção de 

higromicina (hph). Este marcador de seleção é um dos mais usados para a 

transformação de fungos filamentosos, incluído aqueles do gênero Trichoderma 

(ULHOA, 1992). Trata-se de um gene de bactéria ausente nos fungos (HARTL  et 

al., 2005). O sistema mediado por vetores permitindo a excisão do cassete de 

deleção vem sendo uma ótima metodologia para a modificação de genomas, porém 

a eficiência da integração homóloga é inferior a 10% (STEIGER et al., 2011). 

Com o objetivo de obter uma quantidade ideal de DNA para a transformação 

em S. cerevisiae Linhagem SC- 9721, foram feitos experimentos de PCR para obter 

os fragmentos gênicos do marcador de seleção higromicina B, da região 5´ e da 

região 3´ da alfa-manosidase. O s fragmentos esperados seriam de 1432 pb para 

hph, 1175 pb para a região 5´ e de 1094 pb para a região 3´, totalizando 3701 pb. 

Para a realização da amplificação dos fragmentos foram desenhados primers 

específicos a região determinada ambos contendo complementaridade de bases 
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com a marca de seleção higromicina B e complementaridade com o vetor 

selecionado com aproximadamente 29 pares de bases. Podemos observar na figura 

7, que os fragmentos obtidos da amplificação da região promotora (TM de 55 ºC), 

terminadora (TM de 65 ºC) e da marca de seleção (TM de 50 ºC) correspondem ao 

tamanho esperado. Entretanto, foram necessárias outras amplificações da região 

terminadora para prosseguir os experimentos. Em seguida estes fragmentos foram 

adicionados na levedura conforme metodologia descrita por COLOT et al., 2006.  

Em seguida foi extraído o DNA da levedura (Figura 8) e realizada uma PCR 

convencional, para confirmar se a recombinação foi correta (Figura 9). Os resultados 

mostraram que houve amplificações do tamanho esperado e outras inespecíficas.  

Várias tentativas de obter um fragmento com o tamanho esperado de 3701 pb foram 

feitas através da subclonagem em p-GEM-T Easy.  Entretanto, não tivemos sucesso 

e os plasmídeos contendo o cassete de deleção, com fragmentos diversos, foram 

usados para a transformação de T. harzianum.  

Sequencia de primers: MANKpnIF: ATGGGTACCGCAGGAACAGTTGTGAATAATG 

MANXhoIR: ATGCTCGAGAACCGAGACACATGGAGA 

 

 

 
Figura 7. Gel de agarose dos fragmentos do gene da alfa-manosidase. Seta indicando o tamanho de 
cada fragmento gênico e coluna ao lado com marcador de peso molecular, indicando o tamanho do 
fragmento gênico. 
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                           Figura 8. Gel de agarose do DNA genômico total de SC-9721.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gel de agarose do cassete de deleção do gene Alfa-Manosidase. Grifado em vermelho com 

3701 pb, e coluna ao lado com marcador de peso molecular, indicando o tamanho do fragmento 

gênico. 
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 Após a obtenção do cassete de deleção foi realizado a transformação do T. 

harzianum (ALL 42) pela técnica de protoplastos. Para tanto, rompemos a sua 

parede celular com enzimas de lise, adicionamos 10 µg do DNA do cassete de 

deleção, passamos por 3 rounds de seleção dos transformantes com meio mínimo a 

1% de glicose mais Triton que permite o isolamento de esporo único para melhor 

obtenção das colônias, passamos por um meio mínimo líquido a 1% de glicose para 

posteriormente realizarmos a extração de DNA e mRNA e feito o Screening dos 

mutantes por PCR e RT-PCR. O DNA dos transformantes (50) foi extraído e sua 

integridade analisada por eletroforese em agarose 1% (Figura 10). Em seguida, uma 

reação de PCR convencional foi realizada para avaliar a presença da marca de 

seleção (hph) nos transformantes obtidos (Figura 11). A amplificação ocorre com 

primers que amplificam a marca de seleção e um pouco da região promotora. 

Observamos fragmentos com o tamanho esperado (1989 pb) e outros inespecíficos 

(Figura 11A), provavelmente pela taxa de recombinação dos fragmentos ser muito 

baixa, inferior a 10% assim permitindo  que ocorra diversas amplificações 

inespecíficas. Para averiguar se houve deleção do gene outra PCR convencional foi 

realizada com primers específicos da alfa manosidase (Figura 11B). Houve a 

amplificação em todos os transformantes analisados mostrando que não houve 

deleção do gene.  

 Apesar de não ter sucesso na obtenção de mutantes neste trabalho é descrito 

na literatura que a deleção ou superexpressão de genes específicos podem alterar a 

capacidade micoparasitica de isolados de Trichoderma. Por exemplo, a super 

expressão da protease (PRB1) em T. harzianum aumentou o número de cópias 

deste gene e com isto a capacidade do fungo em inibir o crescimento de R. solani 

em placa de Petri. Em casa de vegetação, a incorporação de transformantes de T. 

harzianum no solo infestado por R. solani, reduziram significativamente a doença em 

plantas de algodão (Flores et al., 1997).  
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                         Figura 10.  Gel de agarose do DNA genômico dos transformantes de T. harzianum.  

 

 

 

Figura 11. PCR convencional do DNA genômico de T. harzianum utilizando primers 

específicos para a marca de seleção (A) e da ORF de alfa manosidase (B). 
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Conclusões 

 

Concluímos que na indução com parede celular de fitopatógenos existe um aumento 

na expressão da alfa-manosidase na degradação da parede celular, principalmente 

quando usamos de parede celular F. oxysporum;  

 

Experimentos de confronto em placa mostraram que este gene também é foi 

expresso nas condições testadas. A maior expressão do gene de alfa-manosidase 

foi encontrada no confronto T. harzianum x F. oxysporum; 

 

A estratégia utilizada para a obtenção dos mutantes não foi eficiente, no entanto 

precisamos repetir os experimentos e obter mais transformantes para que tenhamos 

sucesso na obtenção de mutantes com o gene de alfa-manosidase deletado.  
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