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RESUMO 

 

O gênero Aspergillus pertence ao grupo de fungos filamentosos de grande dispersão 

no meio ambiente. Algumas espécies estão associadas a doenças, principalmente em 

pessoas imunocomprometidas. Outras são importantes por razões econômicas, devido à 

aplicação biotecnológica ou à produção de aflatoxinas. A identificação das espécies por 

métodos tradicionais, aliados ao uso de marcadores moleculares, estão somando 

conhecimentos e estabelecendo maior eficiência na caracterização de isolados. Foram 

utilizados os marcadores moleculares ISSR, utilizando os primers (GACA)4 e (GTG)5, e os 

marcadores ITS e RAPD, com o objetivo de caracterizar geneticamente linhagens de 

Aspergillus flavus e linhagens de outras espécies pertencentes ao grupo A. flavus. Alta 

diversidade genética foi obtida com os marcadores RAPD e ISSR, sendo que o primer 

(GTG)5 gerou menor diversidade que o (GACA)4, mas apresentou perfis característicos 

para cada espécie. A partir destes dados foi construída uma matriz de similaridade e 

confeccionados os dendrogramas, através do método de agrupamento UPGMA. Os perfis 

dos marcadores ISSR e RAPD mostraram que entre as linhagens estudadas de A. flavus, 

quatro apresentaram perfis diferenciados, tendo sido reclassificadas como A. oryzae, A. 

parasiticus e duas como A. tamarii. No entanto, uma das linhagens previamente 

identificadas como A. parasiticus, devido ao seu perfil de marcadores ser idêntico ao de A. 

flavus, foi revisada como sendo desta espécie. Esses resultados reforçam a importância do 

uso de marcadores moleculares para a diferenciação de espécies e linhagens fúngicas. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O gênero Aspergillus pertence ao grupo de fungos filamentosos de grande dispersão 

no meio ambiente. Desenvolvem papel importante nos processos de biodeterioração, 

principalmente nos alimentos estocados e industrializados, e são utilizados nos processos de 

industrialização de alimentos e na produção de diversos antibióticos e ácidos, tais como 

ácido cítrico, ácido glucônico e ácido gálico. São também produtores de várias enzimas, as 

quais, na maioria das vezes, são utilizadas como aditivos alimentares. Esses fungos também 

apresentam importância significativa na área médica, pelo fato de algumas espécies serem 

patógenas oportunistas ao homem e demais animais (Klick e Pitt, 1988; Samson, 1994). 

Algumas espécies de Aspergillus são produtoras de aflatoxinas, em especial A. 

flavus e A. parasiticus, tendo como substrato amendoim, trigo, milho, soja, arroz e outras 

sementes. O homem está direta ou indiretamente sujeito a ação desses metabólitos tóxicos, 

que podem causar danos irreversíveis a saúde, como por exemplo, hepatocarcinoma 

(Somashekar et al., 2004). 

O estudo genético desse grupo é muito intenso, mas devido à alta diversidade, que 

dificulta a classificação, a taxonomia se apresenta altamente complexa. A identificação das 

espécies e caracterização das linhagens, até a década de 90, era feita levando-se em 

consideração principalmente os caracteres morfológicos, como por exemplo, diâmetro, cor 

e textura das colônias, tamanho e textura do conídio e estrutura do conidióforo (Klich, 

2002). Com o domínio das técnicas para se detectar polimorfismo e grau de similaridade 

entre as espécies e linhagens, esse problema vem sendo minimizado. Diversos marcadores 

moleculares (RFLP, AFLP, RAPD, ITS, microssatélites, íntrons, etc) são aprimorados e 

adaptados em laboratórios especializados, colaborando para auxiliar nas dificuldades 

taxonômicas encontradas pelos métodos tradicionais (Ferreira e Grattapaglia, 1998; 

Kumeda e Asao, 2001; Dendis et al., 2003).  

Este trabalho teve por objetivo analisar a diversidade genética entre diferentes 

linhagens de Aspergillus flavus, obtidas de regiões geográficas e hospedeiros distintos, por 

meio dos marcadores ITS, RAPD e ISSR, visando colaborar na sua caracterização 

molecular. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ASPECTOS TAXONÔMICOS DO GÊNERO ASPERGILLUS 

 

 Na década de 70, Raper e Fennell (1977) reconheceram cerca de 200 espécies no 

gênero Aspergillus, subdivididas dentro de 18 grupos, os quais são constantemente 

investigados devido aos problemas de identificação gerados pela acentuada diversidade 

dentro das espécies. Os métodos tradicionais para identificação dessas espécies são 

baseados principalmente nas suas características morfológicas, como diâmetro, cor e 

textura da colônia, tamanho e textura do conídio e estrutura do conidióforo. Entretanto, 

torna-se difícil a classificação levando-se em consideração apenas os caracteres 

morfológicos, devido à existência de divergências morfológicas entre isolados da mesma 

espécie. Além disso, a variabilidade intraespecífica dificulta o discernimento da 

variabilidade interespecífica, de maneira que variedades e espécies são às vezes 

confundidas. Neste sentido, a taxonomia molecular tem importância fundamental como 

auxiliar na caracterização das espécies (Bollet e Micco, 1992; Yuan et al., 1995; Henry et 

al., 2000; Parenicová et al., 2001). A partir da década de 90, estudos moleculares baseados 

na PCR (Polymerase Chain Reaction) estão contribuindo para tornar mais eficiente a 

complexa taxonomia desses fungos (Williams et al., 1990; Ferreira e Grattapaglia, 1998; 

Fungaro, 2000). 

As espécies que compreendem o gênero Aspergillus produzem hifas especializadas 

denominadas conidióforos (Figura 1), nos quais se encontram as células conidiogênicas que 

irão dar origem aos conídios. O conidióforo possui três partes bem diferenciadas: a 

vesícula, a haste e a célula-pé. Na vesícula estão as células conidiogênicas denominadas 

fiálides. Em algumas espécies, entre a vesícula e as fiálides encontram-se outras células 

denominadas métulas (Klich, 2002).  

As principais técnicas para diferenciação taxonômica das espécies do grupo 

Aspergillus flavus, que incluem espécies potencialmente aflatoxigênicas, como A. flavus, A. 

parasiticus e A. nomius, e espécies não aflatoxigênicas, como A. oryzae, A. sojae e A. 

tamarii, foram descritas por Klich e Pitt (1988). Alguns trabalhos sugerem que A. oryzae e 

A. sojae, amplamente usados na fermentação de alimentos no Oriente, são variantes 
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domesticadas de A. flavus e A. parasiticus, respectivamente. Utilizando o método de 

reassociação do DNA, Kurtzman et al. (1986) encontraram 100% de similaridade entre A. 

flavus e A. oryzae, e 91% entre A. parasiticus e A. sojae, enquanto que a homologia entre os 

grupos foi de 70%. Entretanto, o estudo da seqüência ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA não separa 

claramente linhagens de A. flavus e A. oryzae (Lin et al., 1995).  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Conidióforo de Aspergillus flavus. 

(http://www.infocusnaweb.com.br/.../flaviotelles.jpg) 
 

 A diferenciação de A. flavus e A. parasiticus como espécies separadas ou como 

subespécies da mesma espécie é controversa. As espécies A. flavus, A. parasiticus e A. 

nomius podem ser diferenciados por hibridização do DNA nuclear, sendo que A. flavus 

mostra 79% similaridade genética com A. parasiticus, enquanto A. nomius apresenta apenas 

34% de similaridade com A. flavus e 39% com A. parasiticus (Kurtzman et al, 1986). 

 Freqüentemente as técnicas moleculares têm sido utilizadas como ferramentas para 

estudo filogenético e classificação do grupo A. flavus. Métodos moleculares, incluindo 

análise de isoenzimas, hibridização DNA-DNA e seqüenciamento de DNA, têm 

confirmado uma forte relação filogenética entre A. flavus e A. oryzae (Kurtzman et al., 

1986). Egel et al. (1994), sugeriram que a análise por enzimas de restrição do gene da 

Taka-amilase A pode separar as espécies do grupo A. flavus em vários grupos e detectar 

variações intraespecíficas em A. nomius, A. tamarii e A. flavus. No entanto, com base nas 

seqüências de genes que codificam várias proteínas, Geiser et al. (1998) não encontraram 

vesícula 

conídios haste 
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evidências de que A. flavus e A. oryzae sejam espécies independentes e sugerem que A. 

oryzae tenha evoluído pela domesticação de A. flavus. 

 Outras análises moleculares têm sido feitas para auxiliar na caracterização de 

linhagens dentro do grupo A. flavus, como por exemplo, análise do polimorfismo de 

tamanho dos fragmentos de restrição (Restriction Fragment Length Polymorphisms, RFLP) 

do DNA nuclear e mitocondrial. Moody e Tyler (1990) identificaram as espécies do grupo 

A. flavus (A. flavus, A. parasiticus e A. nomius), com base em seus diferentes padrões de 

RFLP. Avaliando o polimorfismo interespecífico do tamanho dos fragmentos de restrição 

do DNA mitocondrial, Quirk e Kupinski (2002) conseguiram diferenciar o grupo A. flavus-

A. oryzae do grupo A. parasiticus-A. sojae.  

 

2.2 TAXONOMIA MOLECULAR 

 

 As características morfológicas dos fungos freqüentemente não são suficientes para 

identificação, devido à grande diversidade genética existente, sendo necessárias provas 

fisiológicas e bioquímicas adicionais. Entretanto, esses métodos são laboriosos, consomem 

bastante tempo, e estão sujeitos a variações, fornecendo uma insuficiente resolução 

taxonômica. Em contraste, métodos moleculares são universalmente aplicados e fornecem 

segurança na sistemática de fungos (Hibbett, 1992). 

 Duas vantagens importantes têm estimulado o uso de técnicas de biologia 

molecular. Em primeiro lugar, com o advento da PCR foi possível fazer análise de uma 

pequena quantidade de células fúngicas ou ainda esporos únicos, material herborizado ou 

até de organismos mortos (Carlile e Watkinson, 1994). A seleção de oligonucleotídeos 

(primers) específicos para fungos, tem fornecido fácil acesso ao seu genoma, permitindo 

inferências filogenéticas, estudos taxonômicos, epidemiológicos e de genética de 

populações, bem como uma posterior aplicação diagnóstica desses novos conhecimentos 

(White et al., 1990). 

 Um grupo de genes bastante utilizados como alvo de estudos filogenéticos são os 

que transcrevem rRNA. Esses genes, em eucariotos, estão presentes em múltiplas cópias, 

não codificam proteínas e são repetidos in tandem. Parte do gene é altamente conservada, 

servindo como ponto de referência para estudos de divergência evolucionária, sendo essas 
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regiões conservadas alternadas com regiões variáveis, as quais são geralmente utilizadas na 

diferenciação de espécies (Hibbett, 1992). 

 A distância evolucionária é geralmente demonstrada em forma de árvores, as quais 

são construídas a partir de uma variedade de algoritmos. Os dois métodos básicos 

disponíveis são: métodos da matriz de distância que resultam em fenogramas, e métodos da 

máxima parcimônia, que resultam em cladogramas (Avise, 1989). 

 Entre os métodos clássicos baseados em DNA, está a determinação do conteúdo 

nuclear de G+C, o qual tem sido estabelecido para muitos fungos, principalmente 

leveduras. Alguns autores sugerem que uma diferença de 2% no conteúdo G+C indica que 

duas linhagens pertencem a diferentes espécies. Em alguns grupos de fungos 

insuficientemente resolvidos, uma diferença de 8% é permitida dentro da espécie 

(Kurtzman, 1994). 

 Atualmente, os métodos mais amplamente utilizados para taxonomia têm sido o 

seqüenciamento do DNA e os métodos baseados em fingerprinting, entre os quais RFLP é 

particularmente significante para a taxonomia. Esta técnica envolve a digestão de amostras 

de DNA com várias enzimas de restrição, para uma posterior comparação dos padrões 

obtidos (Moody e Tyler, 1990; Delabesse et al., 2001; Dendis et al., 2003; Quirk e 

Kupinski, 2002; Verweij et al., 1996). 

 Os métodos baseados em PCR com primers aleatórios, como RAPD, são úteis para 

determinar relação intraespecífica, mas dependendo do comprimento dos primers e da 

diversidade taxonômica do grupo em estudo, o método pode ajudar a discriminar espécies 

(Hadrys et al.,1992). 

 Em Aspergillus, vários métodos moleculares vêm sendo aperfeiçoados, na tentativa 

de melhor caracterizar seus grupos e espécies (Parenicóva et al., 2001; Kumeda e Asao, 

2001; Delabesse et al., 2001; Diaz-Guerra et al., 2000; Henry et al., 2000; Lasker, 2002; 

Rath, 2002; Moody e Tyler, 1990). Devido à alta variabilidade desses fungos, evidenciada 

pela utilização de diversas técnicas, faz-se necessário que vários marcadores moleculares 

sejam utilizados para auxiliar estudos taxonômicos. 
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2.3 MARCADORES MOLECULARES BASEADOS EM PCR PARA ANÁLISE DA 

DIVERSIDADE GENÉTICA 

 

 A reação em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction, PCR) é uma 

técnica in vitro rápida e versátil para amplificação de seqüências-alvo definidas de DNA, 

presentes em uma preparação genômica, a partir da utilização de uma DNA polimerase 

termorresistente (Taq polimerase) e componentes como desoxirribonucleotídeos trifosfatos 

(dNTPs) e oligonucleotídeos iniciadores (primers). Estes primers hibridizam com a região 

que flanqueia a seqüência-alvo, levando a produção de bilhões de cópias. Para a 

amplificação da região de interesse, fazem-se necessários ciclos de temperatura, os quais 

permitem a desnaturação da dupla-hélice do DNA, a ligação dos primers e extensão da fita 

pela Taq DNA polimerase (Newton e Graham, 1997). A utilização desta ferramenta para 

detectar polimorfismos, que anteriormente eram analisados através de sondas marcadas 

radioativa ou quimicamente, reduziu significativamente o tempo de execução dos 

experimentos, o custo e a complexidade dos mesmos (Ferreira e Grattapaglia, 1998). 

Muitas técnicas de DNA fingerprinting são usadas para definir populações fúngicas 

e com isso tem crescido o interesse pelo uso de marcadores que detectam e caracterizam 

múltiplos alelos em um determinado locus (Barnes et al., 2001; Han et al., 2002). 

  

2.3.1 DNA POLIMÓRFICO AMPLIFICADO AO ACASO (RAPD) 

 

Baseando-se no princípio da PCR, a técnica de RAPD (Random Amplified 

Polymorphic DNA) consiste na amplificação in vitro de segmentos específicos de DNA 

utilizando primers arbitrários (Ferreira e Grattapaglia, 1998). Williams et al. (1990) e 

Welsh e McClelland (1990) descreveram essa classe de marcador molecular, chamada 

RAPD, que consiste na utilização de um único primer ao invés de um par, e este primer 

possui seqüência arbitrária de 6 a 10 nucleotídeos. 

Nos fungos, em média, cada primer de RAPD gera 10 fragmentos amplificados, 

com peso molecular de aproximadamente 300 a 2500 pb. Ao serem totalizados, os 

fragmentos obtidos com diferentes primers formam um grande número de bandas a serem 

analisadas. A presença de um fragmento amplificado em alguns dos genótipos, comparada 
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com a ausência do mesmo em outros genótipos, caracteriza o que se denomina 

polimorfismo de RAPD (Fungaro, 2000). 

Desta forma, polimorfismos podem ser detectados tanto em regiões repetitivas 

quanto em não-repetitivas do genoma (Williams et al., 1993). A técnica é empregada em 

várias espécies para a obtenção de fingerprints genômicos, favorecendo a identificação do 

grau de similaridade inter e intraespecífico (Ferreira e Grattapaglia, 1998). Esse método 

tem-se apresentado muito eficiente na diferenciação e identificação de fungos, bem como 

na determinação da variabilidade intraespecífica (Guthrie et al., 1992). Em geral, um 

padrão de bandas de mais de 90% de similaridade são classificados como idênticos, ou seja, 

os organismos analisados são linhagens da mesma espécie (Bollet e Micco, 1992). Por 

exemplo, Brown et al., (1992) testando a habilidade de 44 oligonucleotídeos (decâmeros) 

em diferenciar isolados de Aspergillus fumigatus, verificaram que os perfis de RAPD 

diferenciaram os isolados, demonstrando a utilidade desta técnica na determinação da 

variabilidade intraespecífica destes fungos. 

O marcador RAPD foi utilizado por Megnegneau et al. (1993) para investigar a 

variabilidade genômica entre linhagens de Aspergillus niger de uma coleção e as espécies 

relacionadas. Essa técnica foi comparada com a análise de RFLP do rDNA e isoenzimas, 

tendo sido sugerido que RAPD é uma ferramenta rápida e segura para detectar 

variabilidade genética em espécies proximamente relacionadas, pois foi capaz de evidenciar 

diferenças inter e intraespecíficas entre os isolados, o que não aconteceu com os demais 

marcadores utilizados. 

Adequada discriminação entre linhagens também foi obtida por Yuan et al. (1995), 

que empregaram com sucesso o marcador RAPD para diferenciar linhagens de A. 

parasiticus e A. sojae, duas espécies morfologicamente similares, através da utilização dos 

primers OPA-04, OPB-10 e OPR-01. Da mesma forma, Diaz-Guerra et al. (2000) isolaram 

A. flavus da prótese da aorta de um paciente submetido a uma cirurgia cardíaca e outros 

dois isolados de A. flavus foram recuperados de um duplo reservatório de aquecimento e 

resfriamento localizado no centro cirúrgico. Genotipando esses três isolados por RAPD foi 

verificado que eles eram idênticos, as demais amostras de A. flavus testadas, as quais foram 

obtidas das outras possíveis fontes, tiveram genótipos diferentes, comprovando assim a 

origem da infecção do paciente. 
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Amostras de 4 espécies de Aspergillus (A. fumigatus, A. flavus, A. niger e A. 

nidulans) oriundas de coleções de cultura foram caracterizadas por Rath (2001), que 

utilizando métodos diferentes, entre os quais RAPD, concluiu que esse apresentou maior 

poder de discriminação em todas as espécies de Aspergillus investigadas. Em outro 

trabalho, Rath et al. (2002), utilizaram RAPD para diferenciar linhagens de Aspergillus 

ustus. Em contraste com o método fenotípico utilizado (SDS-PAGE), eles mostraram que o 

RAPD tem maior poder discriminatório, diferenciando todas as linhagens analisadas. 

 

2.3.2 ESPAÇADOR INTERNO TRANSCRITO (ITS) DO DNA RIBOSSOMAL 

 

O DNA ribossomal (rDNA) consiste de uma série repetitiva de regiões conservadas 

do genoma, composta pelos genes 18S, 5.8S e 28S e de duas regiões espaçadoras 

intergênicas variáveis, denominadas: espaçador interno transcrito (Internal Transcrided 

Spacer, ITS) e espaçador intergênico (Intergenic Spacer, IGS). Existem cerca de 100 a 300 

cópias desta repetição por genoma fúngico haplóide (Borsuk et al., 1982). As seqüências 

ITS estão localizadas de cada lado do gene 5.8S e são denominadas ITS1 e ITS2, enquanto 

que as regiões IGS estão entre as unidades repetitivas (Figura 2). Estas regiões permitem 

que primers universais de PCR para eucariotos sejam desenhados e utilizados para uma 

ampla gama de espécies fúngicas (White et al., 1990; Henry et al., 2000; Fujita et al., 

2001). 

 

Figura 2. Agrupamento de genes e as regiões espaçadoras do rDNA nuclear. As setas 

indicam os locais onde ligam os primers. 

 

A amplificação e o sequenciamento direto do rDNA foi uma das primeiras 

aplicações da PCR na micologia (White et al., 1990). Marcadores intergênicos dessa região 

18S ITS1 ITS2 

ITS5 

ITS4 

5.8S 28S 
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são objeto de interesse para estudos evolucionários e filogenéticos, devido ao seu alto grau 

de variabilidade, comparada com outras regiões gênicas do rDNA (Baldwin et al., 1995). 

Entre os genes que codificam o rRNA, a região 18S é a mais conservada, sendo utilizada 

somente para comparação de organismos distantemente relacionados, e a região 28S é a 

mais variável, sendo pois favorável para a comparação de gêneros e, em alguns casos, de 

espécies diferentes. Variações individuais entre repetições do rDNA podem ser observadas 

em ambas as regiões ITS e IGS. Essas regiões têm mostrado variabilidade suficiente para 

discriminar isolados em nível específico e intraespecífico (White et al., 1990; Hibbett, 

1992; Chen et al., 2000; Chen et al., 2001). Segundo Hibbett (1992) o mais alto grau de 

variabilidade está na região IGS. 

Com o objetivo de classificar espécies de Aspergillus do grupo A. flavus, Kumeda e 

Asao (1996), utilizaram primers universais para amplificação das regiões ITS1-5.8S-ITS2 e 

analisando o produto de PCR pelo método de Polimorfismo de Conformação de DNA de 

Fita Simples (Single Strand Conformation Polymorphism, SSCP), foram capazes de 

classificar 67 dos 68 isolados de Aspergillus Seção Flavi, originados de diferentes regiões 

geográficas, dentro dos 4 grupos: A. flavus/A. oryzae, A. parasiticus/A. sojae, A. Tamarii e 

A. nomius, exceto um isolado de A. nomius. Os resultados das análises do polimorfismo dos 

produtos de PCR da região ITS tratados com enzimas de restrição foram consistentes com 

as análises da PCR-SSCP. 

Algumas espécies de Aspergillus estão associadas a doenças broncopulmonares, 

otomicose, sinusite e infecções invasivas, principalmente em pessoas 

imunocomprometidas, sendo a presença de sintomas não-específicos, aliada à falta de um 

diagnóstico rápido, são as principais causas de mortalidade desses pacientes. Com isso, 

vários trabalhos baseados na caracterização molecular desses fungos foram realizados, 

visando acelerar o diagnóstico. As seqüências ITS1 e ITS2 de espécies de Aspergillus 

clinicamente importantes foram comparadas por Henry et al. (2000), na tentativa de 

determinar se existia uma variabilidade suficiente para identificação ao nível de espécies. A 

comparação das seqüências ITS1-5.8S-ITS2 entre isolados clínicos e amostras de referência 

de 6 espécies de Aspergillus revelou algumas variações, sendo a região ITS1 mais variável 

que a região ITS2, o que demonstra que essas seqüências podem ser usadas para a 

diferenciação de espécies fúngicas. Da mesma forma, Dendis et al. (2003) analisaram as 
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seqüências ITS2 e regiões adjacentes de fungos patógenos, desenharam primers específicos 

e avaliaram os padrões gênero ou espécie-específicos produzidos por APLP (Amplification 

Product Length Polymorphism) e RFLP. O método mostrou-se bastante sensível e 

específico, sendo capaz de detectar três células fúngicas por 1ml de sangue, aperfeiçoando 

o diagnósticos de infecções fúngicas em pacientes imunocomprometidos. Avaliando os 

domínios D1-D2 da subunidade ribossomal maior e as regiões ITS1 e ITS2 como alvo para 

a identificação molecular de espécies de Aspergillus clinicamente importantes, Hinrikson et 

al. (2005) verificaram que a identificação dessas espécies através da análise da região ITS é 

mais segura que as seqüências D1-D2, principalmente para a identificação de espécies 

intimamente relacionadas.  

Estudos baseados na epidemiologia molecular de Aspergillus fumigatus em uma 

unidade de transplante de medula óssea, comprovam a utilidade da região IGS do rDNA em 

discriminar subespécies, o que facilita o monitoramento das linhagens persistentes no 

ambiente hospitalar. Usando os primers IGSL e IGSR, Radford et al. (1998) diferenciaram 

11 tipos distintos de DNA em 119 isolados de Aspergillus fumigatus e concluíram que a 

amplificação da região IGS é um método reprodutível para a tipagem subespecífica destes 

organismos. 

Devido à baixa sensibilidade da técnica de cultura de fungos a partir de sangue e 

tecidos, Turenne et al. (1999) desenvolveram uma técnica molecular sensível e específica, 

baseada na variabilidade de comprimento da região ITS2 de fungos clinicamente 

importantes, incluindo espécies de Candida, outras leveduras, espécies de Aspergillus e 

uma variedade de dermatófitos. Eles verificaram que a maioria dos isolados fúngicos 

poderiam ser diferenciados por este método, sendo portanto uma ferramenta rápida (< 7h) 

para diagnóstico de fungemia e outras infecções fúngicas invasivas.  

 

2.3.3 MICROSSATÉLITES OU SEQÜÊNCIAS SIMPLES REPETIDAS (SSR) 

 

No início dos anos 80, diversos experimentos demonstraram que o genoma dos 

eucariotos é densamente povoado por diferentes classes de seqüências repetidas, umas mais 

complexas (minissatélites) e outras mais simples (microssatélites). As seqüências simples 

repetidas (Simple Sequence Repeats, SSR), que correspondem aos microssatélites, 
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consistem de pequenas seqüências com 1 a 4 nucleotídeos de comprimento, repetidas in 

tandem, mais freqüentes no genoma dos eucariotos e distribuídas ao acaso (Ferreira e 

Grattapaglia, 1998). 

Esses marcadores são indicados para o mapeamento genético e físico do genoma, 

para identificação e discriminação de genótipos e para estudos de polimorfismos de 

populações. Este método já foi testado em fungos, evidenciando polimorfismo inter e 

intraespecífico nos patógenos (Han et al., 2002). Esta técnica exibe vantagem em relação ao 

RAPD, por apresentar grande reprodutibilidade, e por ser um marcador codominante, 

permitindo a visualização do heterozigoto em organismos diplóides (Carvalho et al., 2000; 

Jimènez e Collada, 2000). Estudos sobre a diversidade genética em Aspergillus fumigatus, 

utilizando microssatélites, demonstraram alto polimorfismo na espécie (Delabesse et al., 

2001). 

Isolados de Aspergillus fumigatus foram tipados por RFLP, RAPD, primers 

específicos e microssatélites e foi verificado que as análises por microssatélites e RFLP 

fornecem o melhor poder discriminatório, reprodutibilidade, fácil interpretação e uso no 

planejamento epidemiológico e vigilângia de infecções nosocomiais deflagradas por esse 

agente (Lasker, 2002). 

Muitos autores utilizam os microssatélites como primers para analisar a 

variabilidade genética das regiões entre as seqüências simples repetidas (Inter Simple 

Sequence Repeats, ISSR). Como por exemplo, Haynes et al. (1995) utilizaram o primer 

(GATA)4 para caracterizar linhagens de Cryptococcus neoformans, o qual apresentou 

grande poder discriminatório entre as linhagens. Da mesma forma, os primers (GTG)5 e 

(GACA)4 foram utilizados por Meyer et al. (2005) para identificar espécies de Candida. 

Cada espécie, representada por sua linhagem tipo, pôde ser identificada pelo seu padrão 

multilocus específico, permitindo a designação de todos os isolados para uma determinada 

espécie. A variação intraespecífica nos perfis foi em torno de 20%, comparada a variação 

interespecífica que foi maior que 80%. Com isso, concluíram que os padrões de ISSR são 

ferramentas poderosas na identificação de leveduras de importância médica, apresentando 

maior poder discriminatório quando comparado com os testes bioquímicos e análises das 

características fenotípicas. 
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Baleiras Couto et al. (1996) utilizando os microssatélites (GAC)5 e (GTG)5 

discriminaram espécies de Zygosaccharomyces, o que não era possível pelo método 

clássico. No mesmo ano, Thanos et al. (1996) analisaram o polimorfismo de DNA em 

diferentes espécies e linhagens do gênero Candida utilizando os primers únicos não-

específicos T3B, (GTG)5 e (AC)10. Todas as espécies de leveduras puderam ser claramente 

distinguidas pelo seu padrão de amplificação, comparando o perfil espécie-específico de 

isolados clínicos com os perfis das linhagens de referência. 

O primer (GACA)4 foi utilizado por Faggi et al. (2001) para distinguir espécies 

comuns de dermatófitos. As características morfológicas e fisiológicas desses fungos 

podem variar, pois são facilmente influenciadas por fatores externos, o que dificulta a 

identificação. O primer utilizado amplificou todas as linhagens, produzindo perfil espécie-

específico para Microsporum gypseum, Trichophyton rubrum, Trichophyton ajelloi e 

Epidermophyton floccosum. Esses perfis podem ser usados para identificação de linhagens 

que não apresentam características morfológicas típicas, e não podem ser identificadas pelo 

método clássico. 
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RESUMO 
 

O gênero Aspergillus pertence ao grupo de fungos filamentosos de grande dispersão 

no meio ambiente. Algumas espécies estão associadas a doenças, principalmente em 

pessoas imunocomprometidas. Outras são importantes por razões econômicas, devido à 

aplicação biotecnológica ou à produção de aflatoxinas. A identificação das espécies por 

métodos tradicionais, aliados ao uso de marcadores moleculares, estão somando 

conhecimentos e estabelecendo maior eficiência na caracterização de isolados. Foram 

utilizados os marcadores moleculares ISSR, utilizando os primers (GACA)4 e (GTG)5, e os 

marcadores ITS e RAPD, com o objetivo de caracterizar geneticamente linhagens de 

Aspergillus flavus e linhagens de outras espécies pertencentes ao grupo A. flavus. Alta 

diversidade genética foi obtida com os marcadores RAPD e ISSR, sendo que o primer 

(GTG)5 gerou menor diversidade que o (GACA)4, mas apresentou perfis característicos 

para cada espécie. A partir destes dados foi construída uma matriz de similaridade e 

confeccionados os dendrogramas, através do método de agrupamento UPGMA. Os perfis 

dos marcadores ISSR e RAPD mostraram que entre as linhagens estudadas de A. flavus, 

quatro apresentaram perfis diferenciados, tendo sido reclassificadas como A. oryzae, A. 

parasiticus e duas como A. tamarii. No entanto, uma das linhagens previamente 

identificadas como A. parasiticus, devido ao seu perfil de marcadores ser idêntico ao de A. 

flavus, foi revisada como sendo desta espécie. Esses resultados reforçam a importância do 

uso de marcadores moleculares para a diferenciação de espécies e linhagens fúngicas. 

 

Palavras-chave: Aspergillus flavus, diversidade genética, marcadores moleculares, RAPD, 

ITS, ISSR. 
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INTRODUÇÃO 

 
Aspergillus pertence ao grupo de fungos filamentosos de grande dispersão no meio 

ambiente, apresentando cerca de 200 espécies (Raper e Fennell, 1977). As espécies 

pertencentes ao grupo A. flavus têm atraído maior atenção em decorrência das aplicações 

biotecnológicas ou problemas de saúde pública. Este grupo é formado por dois subgrupos 

de espécies, o primeiro incluindo A. flavus, A. parasiticus e A. nomius, os quais são os 

principais fungos produtores de aflatoxina, metabólito secundário que causa sérios 

problemas à saúde humana e o outro inclui espécies não produtoras de aflatoxinas, A. 

oryzae, A. sojae e A. tamarii, as quais são utilizadas nos processos de fermentação de 

alimentos no Oriente (Kumeda e Asao, 2001). Alguns autores sugerem que A. oryzae e A. 

sojae sejam variantes domesticadas de A. flavus e A. parasiticus, respectivamente 

(Kurtzman et al., 1986). Algumas espécies de Aspergillus também apresentam importância 

significativa na área médica, sendo patógenos oportunistas ao homem (Verweij et al., 1996; 

Bertout et al., 2001). 

Os métodos tradicionais para identificação desses fungos são baseados 

principalmente nas suas características morfológicas, como diâmetro, cor e textura da 

colônia, tamanho e textura do conídio e estrutura do conidióforo (Klick, 2002). Entretanto, 

existem dificuldades em classificar as diversas espécies, devido à existência de 

divergências inter e intraespecíficas dos caracteres morfológicos, produzidas pela extensa 

variabilidade genética (Kumeda e Asao, 1996). 

Após a década de 90 o estudo genético desse grupo foi intensificado, mas devido à 

diversidade, a taxonomia se apresenta ainda altamente complexa. Com o domínio das 

técnicas para detecção de polimorfismo e grau de similaridade entre as espécies e 

linhagens, este problema vem sendo minimizado. Diversos marcadores moleculares como 

RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), RFLP (Restriction Fragment Lenght 

Polymorphism), AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism), ISSR (Inter Simple 

Sequence Repeats), ITS (Internal Transcribed Spacer) e íntrons, além de outras técnicas 

como SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism), foram aprimorados e aplicados 

em laboratórios especializados, auxiliando nas dificuldades taxonômicas apresentadas pelos 

métodos tradicionais (Ferreira e Grattapaglia, 1998; Kumeda e Asao, 2001; Dendis et al., 

2003). 
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A comparação de seqüências das regiões ITS1-5.8S-ITS2 entre espécies de 

Aspergillus tem sido utilizada para a classificação de linhagens e estudos filogenéticos, 

devido ao alto grau de variabilidade dessa região (Kumeda e Asao, 1996; Henry et al., 

2000). Hinrikson et al. (2005) verificaram que a identificação de espécies de Aspergillus 

através do marcador ITS é mais segura do que através da análise das seqüências dos 

domínios D1-D2 da subunidade ribossomal maior. O marcador RAPD também tem sido 

utilizado para investigar a variabilidade genética em Aspergillus, o que contribui de forma 

significativa na classificação desses fungos (Rath, 2001). Entretanto, este é o primeiro 

trabalho que relata a utilização de marcadores ISSR para a caracterização de espécies de 

Aspergillus do grupo A. flavus.  

Este trabalho teve por objetivo caracterizar geneticamente diversas linhagens de 

Aspergillus flavus, isoladas de hospedeiros distintos obtidos em Pernambuco e outras 

regiões geográficas, por meio de amplificação por PCR de marcadores moleculares. A 

obtenção dos perfis dos marcadores RAPD, ITS e ISSR foi um importante auxílio para a 

reclassificação de algumas linhagens pela metodologia tradicional. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Linhagens fúngicas 

As linhagens utilizadas neste trabalho foram obtidas da Coleção de Culturas de 

Fungos (Micoteca-URM) do Departamento de Micologia, do Centro de Ciências 

Biológicas, da Universidade Federal de Pernambuco, conforme descrito na Tabela 1. Foram 

utilizadas 25 linhagens de Aspergillus do grupo A. flavus, incluindo 20 de A. flavus, 2 de A. 

parasiticus, 2 de A. oryzae e 1 de A. sojae. Uma linhagem de A. niger foi utilizada como 

outgroup. Todas as linhagens foram mantidas em BDA (Batata-Dextrose-Ágar) da Oxoid a 

4oC. 

 

Obtenção do micélio e extração do DNA 

Os conídios de cada linhagem foram suspensos em 3,0 ml de solução Tween 80 

0,1% (v/v) e transferidos para frascos de Erlenmeyer contendo 100ml de meio de Czapeck 
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líquido. Após inoculação, foram mantidos sob agitação a 250 rpm à temperatura ambiente 

(±28oC) por 96 horas para obtenção da massa micelial, sendo então o micélio coletado por 

filtração a vácuo, lavado com água destilada esterilizada e estocado a -20oC. O DNA foi 

extraído pelo método do fenol-clorofórmio descrito por Raeder e Broda (1985) e estocado 

em TE (Tris EDTA) a -20oC até o momento do uso. Todas as amplificações por PCR foram 

realizadas em termociclador Techne TC-512 (Analitica). 

 

Amplificação da região ITS do rDNA 

As reações de amplificação foram feitas para um volume final de 50µL, contendo 

tampão de reação (Tris-HCl 20mM, pH 8,4; KCl 50mM), 1,5mM MgCl2, 0,2mM dNTP, 

12,5 mM de cada primer ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) e ITS5 (5’-

GGAAGTAAAAGTCGTAACAA-3’), 1,25U de Taq DNA polimerase (Invitrogen Life 

Technologies) e 50ng do DNA genômico, conforme descrito por White et al. (1990). A 

amplificação foi realizada com uma etapa de desnaturação inicial de 4 minutos a 95oC, 

seguida de 40 ciclos de 1 minuto a 92oC, 1 minuto a 51,3oC e 2 minutos a 72oC, seguidos 

de uma extensão final de 5 minutos a 72oC. Os produtos de amplificação do locus ITS1-

5,8S-ITS2 do rDNA foram separados em gel de agarose 0,8% (w/v) por eletroforese a 3 

V.cm-1 em tampão TBE (Tris Borato EDTA) 0,5X (pH 8,0), utilizando o marcador de peso 

molecular de 100pb (Invitrogen Life Technologies). Em seguida o gel foi corado com 

brometo de etídio, visualizado sob luz UV e fotografado. 

 

Amplificação de RAPD  

Para estabelecer um perfil de RAPD foram testados 29 oligonucleotídeos arbitrários, 

provenientes dos Kits OPW, OPA e OPX da Invitrogen Operon Technologies, usando o 

DNA total da linhagem de A. flavus URM2578, para verificar quais dos primers revelariam 

perfis de amplificação mais informativos e com reprodutibilidade. Cinco primers, OPA-10 

(5`-GTGATCGCAG-3’), OPA-14 (5’-TCTGTGCTGG-3’), OPA-17 (5’-GACCGCTTGT-

3’), OPA-20 (5’-GTTGCGATCC-3’), OPW-04 (5’-CAGAAGCGGA-3’) e OPW-05 (5’-

GGCGGATAAG-3’), foram escolhidos para serem utilizados com as diferentes linhagens.  
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Tabela 1. Espécies do grupo Aspergillus flavus utilizadas no presente trabalho. 

Linhagens Nºde 

acesso 

URM1 

Espécie Substrato ou 

hospedeiro 

Origem 

geográfica 

Ano de 

registro 

1 036 Aspergillus flavus _ Pernambuco 1954 

2 221 Aspergillus flavus _ Pernambuco 1957 

3 1869 Aspergillus flavus Solo Amapá 1969 

4 2226 Aspergillus flavus Lavado brônquico Pernambuco 1968 

5 2487 Aspergillus flavus Folhedo Pernambuco 1978 

6 2578 Aspergillus flavus Semente de soja Rio Grande do Sul 1980 

7 2701 Aspergillus flavus Contaminante Brasília 1981 

8 2814 Aspergillus flavus Bagaço da cana Alagoas 1985 

9 3091 Aspergillus flavus  Rudigea gardenoides São Paulo 1989 

10 3426 Aspergillus flavus Aveia Pernambuco 1994 

11 3739 Aspergillus flavus Água Pernambuco 1997 

12 4365 Aspergillus flavus Solo Pernambuco 2001 

13 4509 Aspergillus flavus Solo Pernambuco 2002 

14 4526 Aspergillus flavus Farinha de milho Pernambuco 2002 

15 4541 Aspergillus flavus Fubá de milho Pernambuco 2002 

16 4709 Aspergillus flavus Solo Pernambuco 2003 

17 4928 Aspergillus flavus Solo Pernambuco 2005 

18 4933 Aspergillus parasiticus Solo Pernambuco 2005 

19 4999 Aspergillus flavus Chá Pernambuco 2005 

20 5167 Aspergillus flavus Pele humana Rio de Janeiro 2005 

21 648 Aspergillus flavus Secreção ouvido Pernambuco 1956 

22 433 Aspergillus oryzae Ar Bahia 1955 

23 951 Aspergillus sojae - Japão 1957 

24 1873 Aspergillus oryzae Solo Amapá 1873 

25 5119 Aspergillus parasiticus Solo Pernambuco 2005 

26 5162 Aspergillus niger Argamassa Pernambuco 2005 

1- Micoteca URM, Universidade Federal de Pernambuco, PE, Brasil. 
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As reações de amplificação foram feitas para um volume final de 25µL, contendo 

tampão Tris-HCl (20mM pH 8,4; KCl 50mM), MgCl2 3,4mM, dNTP 0,25mM, 0,4mM do 

respectivo primer, 2U Taq DNA polimerase (Invitrogen Life Technologies) e 25ng do 

DNA genômico, conforme descrito por Williams et al. (1990). O programa de amplificação 

consistiu de uma etapa de desnaturação inicial de 5 minutos a 92oC, seguida de 40 ciclos de 

1 minuto a 92oC, 1 minuto e 30 segundos a 39oC e 2 minutos a 72oC, seguidos por uma 

extensão final de 5 minutos a 72oC. Os produtos de amplificação foram separados por 

eletroforese em gel de agarose 1,4% (w/v) a 3 V.cm-1 em tampão de TBE 0,5X (pH 8,0), 

utilizando o marcador de peso molecular de 500pb (Invitrogen Life Technologies). Em 

seguida o gel foi corado com brometo de etídio, visualizado sob luz UV e fotografado. 

 

Amplificação de ISSR  

A amplificação das ISSR foi realizada com os primers (GTG)5 e (GACA)4. As 

reações de amplificação foram feitas para um volume final de 25µL, contendo tampão de 

reação (Tris-HCl 20mM pH 8,4; KCl 50mM), 1,5mM de MgCl2, 0,25mM de dNTP, 0,25 

mM do primer, 1,25U de Taq DNA polimerase (Invitrogen Life Technologies) e 50ng do 

DNA genômico. As reações de amplificação foram realizadas com uma etapa de 

desnaturação inicial por 5 minutos a 93°C, seguida por 40 ciclos de 20 segundos a 93°C, 45 

segundos a 55°C e 90 segundos a 72°C, seguidos por uma extensão final de 6 minutos a 

72oC. Os produtos de amplificação foram separados por eletroforese em gel de agarose 

1,4%, a 3 V.cm-1 em tampão TBE 0,5X (pH 8,0), utilizando o marcador de peso molecular 

de 100pb (Invitrogen Life Technologies). Em seguida o gel foi corado com brometo de 

etídio, visualizado sob luz UV e fotografado. 

 

 

RESULTADOS 

 

Análise dos produtos de amplificação da região ITS do DNA ribossomal 

 

 A amplificação da região ribossomal ITS1-5.8S-ITS2 utilizando os primers ITS4 e 

ITS5 resultou em um produto de amplificação de uma única banda com aproximadamente 
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600pb (Figura 1), similar para todas as 20 linhagens testadas de A. flavus e para as 

diferentes espécies de Aspergillus, inclusive aquela utilizada como outgroup (A. niger). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Perfil de amplificação da região ITS do rDNA de diversas linhagens do grupo 
Aspergillus flavus (1 - 25) e Aspergillus niger (26).  M - marcador de 100pb.  
 

 

Análise da amplificação de ISSR 

 

O perfil de amplificação de ISSR com o primer (GTG)5 para as 20 linhagens de A. 

flavus e das diferentes espécies de Aspergillus testadas apresentou em média 12 bandas 

cada uma, variando de 0,4 a 2,0Kb (Figura 2). Com base na comparação do padrão de 

bandas apresentado, foi possível confirmar para a maioria das linhagens testadas a 

classificação inicial como A. flavus obtida pela metodologia clássica. No entanto, a 

linhagem URM2814 inicialmente classificada como A. flavus, por apresentar um padrão de 

bandas diferenciado, foi novamente avaliada pela metodologia clássica e mostrou-se 

semelhante a A. parasiticus. Ao contrário, a linhagem de A. parasiticus URM4933 

apresentou um padrão de bandas similar ao das linhagens de A. flavus, e após estudo mais 

detalhado dos seus caracteres morfológicos, aproximou-se de A. flavus. De maneira similar, 

as linhagens de A. flavus URM3091 e URM648, por apresentar um padrão diferenciado de 
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bandas ficaram próximas de A. tamarii enquanto a linhagem de A. flavus URM4709 de A. 

oryzae.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Perfil de amplificação de ISSR com o primer (GTG)5 de diversas linhagens do 
grupo Aspergillus flavus (1 - 25) e Aspergillus  niger (26). M - marcador de 100pb.  
 

 

A amplificação de ISSR com o primer (GACA)4 gerou um número variável de 

bandas por linhagem testada, entre 0,4 e 2,1 Kb (Figura 3). Devido à grande variação 

observada para este marcador, não ficou evidenciado um perfil característico para A. flavus.  

 

 
Figura 3. Perfil de amplificação de ISSR com o primer (GACA)4 de diversas linhagens do 
grupo Aspergillus flavus (1 - 25) e Aspergillus niger (26). M - marcador de 100pb.  
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Análise fenética 

O dendrograma gerado a partir da matriz de similaridade construída com os primers 

(GTG)5 e (GACA)4 (Figura 4)  mostrou a formação de um grupo principal, formado 

somente por A. flavus, com nível de similaridade acima de 80%, apresentando-se como dois 

subgrupos e revelando considerável variação interna. O primeiro subgrupo é formado 

apenas por linhagens de A. flavus, enquanto que no segundo, além das linhagens de A. 

flavus está a linhagem de A. parasiticus URM4933, que aproximou-se de A. flavus 

apresentando 100% de similaridade com a linhagem de A. flavus URM4999. As outras 

linhagens de A. flavus que não agruparam no conjunto principal foram URM2814 e 

URM5167, que agruparam com A. sojae URM951, em torno de 60% de similaridade, 

associada também à linhagem URM4709 ao nível de 50% de similaridade. Houve o 

agrupamento das linhagens de A. oryzae URM433 e URM1873, com nível de similaridade 

entre elas em torno de 62%. Embora sem agrupamento, as linhagens de A. flavus URM648 

e URM3091, próximas de A. tamarii, ficaram conectadas por volta de 40% de similaridade. 

A linhagem de A. parasiticus URM5119 também permaneceu separada, conectando-se por 

volta de 25% de similaridade entre URM3091 e o outgroup. A linhagem de A. niger 

URM5162 ficou corretamente localizada como out group, por ser uma espécie que não faz 

parte do grupo A. flavus.  

 

 

Figura 4. Dendrograma construído pelo método de agrupamento UPGMA, utilizando o 
coeficiente de similaridade de Jaccard (J) a partir dos perfis de amplificação de ISSR de 26 
linhagens de Aspergillus com os primers (GTG)5 e (GACA)4. 
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Análise do marcador RAPD 
 

Para o polimorfismo de DNA amplificado ao acaso foram testados 29 primers 

arbitrários com o DNA total da linhagem de A. flavus URM2578. Todos os primers 

mostraram grande número de fragmentos, mas apenas os primers OPA-10, OPA-14, OPA-

17, OPA-20, OPW-04 e OPW-05 foram selecionados para análise da variabilidade genética 

entre diferentes espécies do grupo A. flavus, que mostraram perfis bastante polimórficos. 

Com o primer OPW-04 as linhagens de A. flavus mostraram baixa variabilidade 

intraespecífica e alta variabilidade interespecífica (Figura 5). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Perfil de RAPD obtido com o primer OPW-04 representando o perfil 
característico das linhagens de Aspergillus flavus (17, 19 e 20), da linhagem de Aspergillus 

parasiticus (18) com perfil similar ao de Aspergillus flavus e das linhagens de Aspergillus 

flavus que apresentaram perfil diferenciado (8, 9, 16 e 21). M – marcador de 500pb. 
 
 

Foram obtidos diferentes perfis de bandas com os seis primers de RAPD, sendo 

representado na Figura 5 para o primer OPW-04. Com base na presença ou ausência de 

bandas foram construídas matrizes de dados, para a geração de um dendrograma (Figura 6). 

No dendrograma verificou-se a formação de dois grupos ao nível de 75% de similaridade, 

os quais são formados por diferentes linhagens de A. flavus, inclusive a linhagem de A. 

M  17  18   19   20   8     9    16  21 

2500pb 
2000pb 

500pb 
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parasiticus URM4933 próxima de A. flavus. As linhagens de A. flavus URM2814, 

URM4709, URM3091, URM648 exibiram baixa similaridade de tamanho de fragmentos e 

mostraram um padrão de RAPD bem diferenciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Dendrograma construído pelo método de agrupamento UPGMA, utilizando o 
coeficiente de similaridade de Jaccard (J), a partir dos perfis de amplificação de RAPD de 
linhagens do grupo Aspergillus flavus com os primers OPA-10, OPA-14, OPA-17, OPA-
20, OPW-04 e OPW-05. 
 

 

DISCUSSÃO 

 

Análise da região ITS do DNA ribossomal 

 

A amplificação da região ribossomal ITS1-5.8S-ITS2 para todas linhagens de 

Aspergillus testadas neste trabalho, incluindo A. niger, utillizada como outgroup, utilizando 

os primers ITS4 e ITS5, resultou em uma única banda de aproximadamente 600pb (Figura 

1). Este resultado está de acordo com os obtidos por Henry et al. (2000), que detectaram 

fragmentos de 565 a 613 pb em diferentes espécies de Aspergillus, sendo o fragmento 

correspondente de A. flavus de 595pb. Analisando a variação no tamanho da região ITS2 

em diferentes fungos, Turenne et al. (1999) não identificaram todas as linhagens ao nível de 

espécie, sendo necessário o estudo da seqüência para tal fim. Resultados similares 
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permitiram a Hinrikson et al. (2005) afirmar que o comprimento das regiões ribossomais 

não é um parâmetro seguro para diferenciar espécies de Aspergillus, o que invibializa sua 

utilização na diferenciação das espécies do grupo A. flavus conforme demonstrado no 

presente trabalho. Portanto, a ineficácia da utilização apenas do tamanho da banda do 

marcador ITS para a separação de linhagens fúngicas ao nível de espécie está descrita na 

literatura. 

A uniformidade detectada no tamanho da região ITS1-5,8S-ITS2 do rDNA em 

diferentes fungos torna necessária uma análise mais detalhada da seqüência, para a 

determinação da variabilidade interespecífica e, em alguns casos, também intraespecífica. 

Esta abordagem tem sido freqüentemente empregada para detectar variabilidade genética 

em fungos (Radford et al., 1998; Chen et al., 2000; Henry et al., 2000; Hinrikson et al., 

2005; Inglis e Tigano, 2006). Kumeda e Asao (1996) utilizaram primers universais para a 

amplificação da região ITS1-5.8S-ITS2 de espécies de Aspergillus do grupo A. flavus e 

analisaram o produto de PCR pelos métodos de SSCP e RFLP, que permitiram a 

classificação dos isolados, devido ao alto grau de diversidade dessa região.  A região ITS 

tem se mostrado útil na resolução de algumas dificuldades taxonômicas também em outros 

grupos de fungos. Por exemplo, uma revisão taxonômica de Metarhizium foi realizada com 

base nas regiões do rDNA (Driver et al., 2000). De maneira similar, Inglis e Tigano (2006) 

analisaram as seqüências ITS1-5.8S-ITS2 dos fungos entomopatogênicos Paecylomyces 

spp. e o alto grau de variabilidade encontrado entre os isolados permitiu a reclassificação de 

algumas espécies, as quais tinham sido previamente identificadas pela metodologia 

clássica.  

 

PCR-fingerprinting utilizando primers de microssatélites 

Os dois primers utilizados geraram diferentes produtos de amplificação, os quais 

variaram em tamanho e intensidade. Individualmente, o primer (GTG)5 apresentou padrões 

mais característicos para várias linhagens de A. flavus, enquanto o primer (GACA)4 revelou 

intensa variação intraespecífica. O número e o tamanho dos produtos de amplificação 

obtidos com o primer (GTG)5 foram característicos para a maioria das linhagens de A. 

flavus, gerando seu agrupamento ao nível de similaridade superior a 80%. No entanto, a 

maior variabiliade genética foi detectada com o primer (GACA)4.  
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Estes resultados estão de acordo com Baleiras-Couto et al. (1996) e Meyer et al. 

(2005) que utilizando primers de microssatélite para estudar espécies de 

Zygosaccharomyces e Candida respectivamente, obtiveram perfis específicos para 

determinadas linhagens, de maneira similar aos resultados obtidos neste trabalho. No 

entanto, Brasileiro et al. (2004) utilizando o primer (GTG)5 encontraram alta variabilidade 

intraespecífica em diferentes linhagens de Fusarium solani, sendo este primer capaz de 

discriminar todos os isolados.  

Apesar da substancial variação interespecífica observada dentro das espécies de 

Aspergillus, todas produziram perfis característicos de ISSR. No entanto, quatro linhagens 

de A. flavus mostraram um padrão de bandas bem diferenciado. De maneira contrária, uma 

linhagem de A. parasiticus mostrou um padrão de bandas similar ao de A. flavus (Tabela 2) 

 
 
Tabela 2. Linhagens de Aspergillus após análise por metodologia clássica e dos perfis de 
ISSR e RAPD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do dendrograma gerado a partir da matriz de similaridade construída com 

os primers (GTG)5 e (GACA)4 (Figura 6), mostrou um grupo principal formado 

exclusivamente por A. flavus, dividido em dois subgrupos com nível de similaridade em 

torno de 80%. O primeiro subgrupo interno é formado apenas por linhagens de A. flavus 

isoladas de diferentes substratos no Estado de Pernambuco, revelando, portanto, uma 

similaridade de acordo com a localização geográfica. No segundo subgrupo interno, além 

das demais linhagens de A. flavus, isoladas em Pernambuco ou em outros Estados, está a 

linhagem URM4933 de A. parasiticus. As demais linhagens ficaram incluídas no 

dendrograma em diferentes níveis de similaridade. A linhagem de A. niger URM5162 

Linhagens Metodologia Clássica Análise Molecular 

URM648 Aspergillus flavus  Aspergillus tamarii 

URM3091 Aspergillus flavus  Aspergillus tamarii 

URM4709 Aspergillus flavus  Aspergillus oryzae 

URM2814 Aspergillus flavus  Aspergillus parasiticus 

URM4933 Aspergillus parasiticus  Aspergillus flavus 
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mostrou-se adequada como outgroup, por ser uma espécie que não faz parte do grupo A. 

flavus.  

Em alguns grupos foi detectado agrupamento de acordo com a localização 

geográfica, o que não ocorreu com o substrato, corroborando com os resultados de Wang et 

al. (2005) que utilizando marcadores ISSR para detectar diversidade genética entre 

linhagens de Beauveria bassiana, verificaram agrupamento de acordo com a localização 

geográfica, mesmo não havendo agrupamento entre isolados do mesmo inseto hospedeiro. 

No entanto, Brasileiro et al. (2004) utilizando o primer (GTG)5 para a caracterização de 

isolados de Fusarium solani não encontraram relação entre os grupos obtidos e a região 

geográfica e/ou substrato de onde foram adquiridos os isolados.  

Os marcadores moleculares baseados na amplificação das ISSR detectaram 

variabilidade inter e intraespecífica. Muitos autores utilizaram primers de microssatélites 

para analisar a variabilidade genética em fungos. Baleiras-Couto et al. (1996) utilizaram 

com sucesso os primers (GAC)5 e (GTG)5 para discriminar espécies do gênero 

Zygosaccharomyces, da mesma forma, Meyer et al. (2005) utilizaram os primers (GTG)5 e 

(GACA)4 para identificar espécies de Candida. Esses resultados reforçam a importância da 

utilização desses marcadores moleculares como ferramenta auxiliar nos estudos 

taxonômicos. 

O marcador molecular ISSR foi eficiente para a caracterização de A. flavus, e de 

acordo com dados da literatura, confirma a utilidade deste marcador molecular para 

caracterização de linhagens, por não ser necessário o conhecimento prévio do genoma, 

além de ser uma técnica rápida e reprodutível. Os primers utilizados neste trabalho podem 

ser empregados para análise genética de população, estudos epidemiológicos e ecológicos 

de A. flavus. Adicionalmente, a análise de ISSR através do primer (GTG)5 pode ser 

utilizada para gerar produtos únicos de PCR em diferentes espécies de Aspergillus de 

interesse, sendo então convertido em um marcador SCAR (Sequence Characterized 

Amplified Region) para amplificação de seqüências características, auxiliando na 

identificação de linhagens. 
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Análise de RAPD 

Os seis primers utilizados para estabelecer o perfil de RAPD geraram diferentes 

produtos de amplificação, evidenciando alta diversidade genética. Com o primer OPW-04, 

todas as linhagens de A. flavus produziram um padrão similar de bandas, com exceção das 

linhagens URM2814, URM4709, URM3091, URM648, que apresentaram um padrão bem 

diferenciado. A linhagem de A. parasiticus URM4933 apresentou um padrão de bandas 

similar ao das linhagens de A. flavus. Esses resultados reforçam os obtidos com os 

marcadores ISSR (Tabela 2). Resultados semelhantes foram encontrados por Yuan et al. 

(1995) que utilizando os primers OPA-04, OPB-10 e OPR-01 para diferenciar linhagens de 

A. parasiticus e A. sojae, duas espécies morfologicamente similares, detectaram que uma 

das linhagens analisadas exibia um perfil de RAPD diferente do obtido para as linhagens de 

A. parasiticus e A. sojae, e após uma revisão morfológica, foi reclassificada como uma 

linhagem de A. flavus. 

Analisando o dendrograma (Figura 6) obtido com os primers de RAPD, verificou-se 

a formação de um grupo principal composto por dois subgrupos ao nível de 75% de 

similaridade, os quais são formados por diferentes linhagens de A. flavus, inclusive a 

linhagem de A. parasiticus URM4933. Esta subdivisão do grupo principal também ocorreu 

com os dados de ISSR, provavelmente representando a alta variabiliade genética das 

linhagens estudadas. As linhagens de A. flavus URM2814, URM4709, URM3091, 

URM648 mostraram baixa similaridade genética, pois as mesmas apresentaram um padrão 

de RAPD bem distinto. 

Esses resultados reforçam a utilidade da análise de RAPD para fingerprinting 

também de A. flavus, quando diferentes primers são utilizados (Diaz-Guerra et al., 2000), 

como já havia sido mostrado para A. fumigatus (Bertout et al., 2001), A. nidulans (Rath, 

2001), A. terreus (Rath et al., 1999), A. ustus (Rath et al., 2002), A. niger (Megnegneau et 

al., 1993).  

 A técnica de RAPD permitiu distinguir as linhagens de A. flavus das outras espécies 

do grupo A. flavus, o que reforça a importância da sua utilização em estudos taxonômicos, 

principalmente na diferenciação de linhagens que apresentam morfologia variada em 

diferentes condições ambientais. Geiser et al. (1998) reportaram a variabilidade intra-



 45 

especifica em A. flavus. Jimenez et al. (2000) utilizando marcadores RAPD, distinguiram 

isolados de Fusarium moniliforme produtores de fumonisina. 

 Marcadores de RAPD são amplamente utilizados para investigar variabilidade 

genética em diferentes organismos (Diaz-Guerra et al., 2000; Bertout et al., 2001; 

Delabesse et al., 2001). Uma quantidade considerável de trabalhos têm sido conduzidos 

tomando por base RAPD fingerprinting de isolados de A. fumigatus, um patógeno humano, 

para monitorar a origem e movimentação desse patógeno, a exemplo dos trabalhos de 

Verweij et al. (1996); Bertout et al. (2001); Delabesse et al. (2001); Lasker BA (2002). 

 Em conclusão, o tamanho do fragmento da região ITS do rDNA foi semelhante para 

todas as espécies de Aspergillus do grupo A. flavus, não permitindo a separação das 

espécies. Os marcadores ISSR e RAPD possibilitaram a detecção de variações inter e 

intraespecíficas, auxiliando de forma significativa na caracterização das linhagens de A. 

flavus depositadas na Coleção de Cultura URM. 
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5. CONCLUSÕES 

 

1. Os marcadores ISSR e RAPD demonstram alta variabilidade genética entre 

linhagens de Aspergillus flavus; 

 

2. O fragmento de 600pb do locus ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA não permite diferenciar 

as linhagens; 

 

3. Perfis característicos são obtidos com o primer (GTG)5; 

 

4. O marcador ISSR mostra associação com a região geográfica; 

 

5. As linhagens de Aspergillus flavus URM2814, URM3091, URM4709 e URM648 

são revisadas pela metodologia clássica, e aproximaram-se de A. parasiticus, A. 

tamarii, A. oryzae e A. tamarii, respectivamente. Já Aspergillus parasiticus 

URM4933 aproxima-se de A. flavus;  

 

6. Os marcadores moleculares ITS, ISSR e RAPD auxiliam de forma significativa na 

caracterização molecular de linhagens de Aspergillus do grupo A. flavus; 
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6. ABSTRACT 

 

The genus Aspergillus belongs to the group of filamentous fungi characterizes by 

broad environmental dispersion. Some species in this genus are associated to diseases, 

specially in immunodepressed patients. Other species are economicaly important, due to 

biotechnological use or due to aflatoxin production. The species identification is nowadays 

performed by traditional methods associated to the use of molecular markers, which turns 

the the process more efficient and reliable.  We used the ISSR with (GACA)4 e (GTG)5 

primers, ITS and RAPD markers to characterize several strains of Aspergillus flavus and 

other species on the A. flavus group. High genetic diversity was highlighted by the 

molecular markers RAPD and ISSR. Although (GTG)5 generates lower diversity than 

(GACA)4, it has shown characteristic banding patterns to each species. These data were 

used to prepare a similarity matrix that generates the dendrograms by the UPGMA method. 

The molecular markers profiles of ISSR and RAPD have shown differentiated profiles in 

four A. flavus strains, which were reclassificated as A. oryzae, A. parasiticus and two strais 

as A. tamarii. On the other hand, a strain previously identified as A. parasiticus has shown 

a similar profiles to the A. flavus strains and after revision it was reclassificated as A. flavus.  

The results shown here reinforce the importance of using molecular markers as an auxiliary 

tool in the classification of fungi strains and species. 

 

 

Key-words: Aspergillus flavus, molecular markers, ISSR, ITS, RAPD, genetic diversity. 
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