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RESUMO 

 

O gênero Trichoderma inclui espécies que possuem habilidade de antagonizar patógenos de 

plantas em um processo complexo que vão desde antibiose, competição por nutrientes, 

micoparasitismo, indução de mecanismos de defesa em plantas ou ainda uma combinação 

desses. Espécies de Trichoderma são conhecidas por sua capacidade de produzir enzimas líticas 

tais como exoglucanases, endoglucanases, quitinases e proteases que desempenham papéis 

importantes na degradação da parede de fitopatógenos. Nos processos de desenvolvimento e 

diferenciação de Trichoderma, as β-glucanases contribuem de forma significativa no processo 

morfogenético-morfolítico uma vez que a β-glucanas é o componente principal da sua parede. 

Nesse trabalho, realizou-se o estudo do papel funcional do gene gluc31 que codifica uma endo 

β-1,3-glucanase da família GH16 de Trichoderma harzianum ALL42, através da deleção deste 

gene.  Observamos que a ausência do gene gluc31 não afetou a capacidade de micoparasitismo, 

in vitro, da espécie mutante de T. harzianum ALL42, entretanto, o envolvimento deste gene na 

síntese e remodelamento da parede celular foi demonstrado. Na ausência do gene gluc31, uma 

maior quantidade de polímero de quitina na parede celular das hifas da linhagem mutante 

Δgluc31 foi observado. A ausência do gene gluc31 em T. harzianum demonstrou ainda um 

efeito sobre a expressão dos outros genes pertencentes à família 16 de glicosil hidrolases em 

ensaios de RT-qPCR, devido a redundância de função entre as glucanases. 

 

Palavras-chave: deleção de genes; fungos filamentosos, glucanase, parede celular, glicosil 

hidrolases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The genus Trichoderma includes species that have the ability to antagonize plant pathogens in 

a complex process ranging from antibiosis, competition for nutrients, mycoparasitism and 

induction of defense mechanisms in plants or a combination of these. Trichoderma species are 

known for their ability to produce lytic enzymes such as exoglucanases, endoglucanases, 

chitinases, and proteases that is essential for phytopathogen cell wall degradation. In the 

development and differentiation processes of Trichoderma, β-glucanases contributes 

significantly to the morphogenetic-morphological process that lead to the presence of β-glucans 

as the main component of fungi wall. In this work, we studied the functional role of the gluc31 

gene that encodes an endo β-1,3-glucanase of the GH16 family of Trichoderma harzianum 

ALL42 through the deletion of this gene. This study demonstrated that the absence of Δgluc31 

gene did not affect the in vivo mycoparasitism ability of the mutant T. harzianum ALL42, 

however the involvement of this gene in cell wall remodeling and synthesis were demonstrated. 

In the absence of the gluc31 gene, a higher deposition of chitin polymers on the cell wall of the 

mutant hyphae was observed. The absence of the gluc31 gene in T. harzianum also 

demonstrated an effect on the expression of other genes belonging to the family 16 of glycosyl 

hydrolases, due to the function redundancy found among the glucanases. 

 

Keywords: gene deletion; filamentous fungi; glucanase, cell wall, glycosyl hydrolase
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Parede celular de fungos - Aspectos gerais  

 

As pesquisas iniciais sobre a parede celular de fungo foram realizadas no século XIX, 

conforme as descrições do trabalho de Guiliermond (1920). De acordo com o autor, dois 

investigadores H. Will em 1896 e O. Casagrandi em 1897 relataram que a parede celular de 

levedura consistia de duas membranas distintas e separadas que se desenvolvem a partir de uma 

membrana fina, a qual se torna espessa à medida que a célula envelhece. Essa teoria da dupla-

membrana, entretanto, não foi bem aceita e novas evidência foram então apresentadas por 

Northcote and Horne em 1952. Em seu trabalho foi demonstrada a presença das duas 

membranas, sendo uma delas composta de um polissacarídeo conhecido como glucanas e a 

outra camada composta de proteínas e/ou mananas na parede celular da levedura, sugerindo seu 

envolvimento como barreira osmótica para a célula (1).  

Os esforços inicias sobre a parede celular de fungo tinha como objetivo determinar sua 

composição. Para isso era utilizado um método químico fortes, que garantia a integridade de 

somente alguns componentes da parede celular, mas destruía ligações químicas e alguns 

polímeros da parede (2). Os estudos sobre a estrutura e composição da parede foi seguido pelo 

método de quebra mecânica e centrifugação para obtenção e estudo dos fragmentos. 

Posteriormente, o uso de métodos enzimáticos ganhou espaço por ser uma técnica menos 

abrasiva, como exemplo, a utilização de β-1,3-glucanases para liberar um grupo de 

manoproteínas conhecidas como proteínas de parede extraída por glucanases (2). Com o 

aprimoramento da técnica para análise de carboidratos de parede celular, os ácidos e bases em 

baixas concentrações para a obtenção destes compostos vem sendo usado e as análises 

realizadas através de cromatrografias (HPLC e HPAEC) (3–5) ou pela utilização de anticorpos 

para reconhecer ligações específicas entre eles (6). Por fim, a espectrometria de massa vem 

sendo bem aplicadas nas pesquisas sobre parede celular para identificar proteínas 

covalentemente ligadas (7).   

Erroneamente, a parede celular era vista como uma estrutura estática com composição 

constante. Esse conceito se baseou no pouco conhecimento gerado na época onde a parede era 

vista somente como responsável pela força mecânica da célula, subestimando assim tantas 

outras importâncias biológicas e evolutivas (8). Evidencias demonstram que além de servir 

como barreira física, a parede atua como sensor, o qual permite que o fungo responda às 

mudanças no ambiente. São importantes no estabelecimento de interações entre célula-célula e 

célula-ambiente e também na virulência e patogenicidade fúngica (9). Sua estrutura dinâmica 
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pode ser notada pelas constantes mudanças que ocorre durante a divisão nas leveduras,  

germinação dos esporos, ramificação das hifas e formação de septos nos fungos filamentosos 

(10). Do ponto de vista evolutivo, a parede celular permitiu que os fungos sobrevivessem e 

colonizassem ambientes diversificados, além de suportar condições de estresse, o que não 

poderia ocorrer sem essa proteção celular.  

Os componentes da parede celular do fungo variam de acordo com o estágio de 

desenvolvimento, as espécies e morfotipos (6). É possível notar diferenças na composição de 

açúcares na parede celular de fungos filamentosos. Em T. reesei, além da glicose e N-acetil-

glicosamina, são encontrados também N-acetil-galactosamina, galactose e manose. F. 

oxysporum, não possui N-acetil-galactosamina na constituição de sua parede, porém o ácido 

urônico está presente, possivelmente originado das glicoproteínas de parede celular (7). Devido 

a especificidade na composição, a parede celular de espécies fúngicas vem sendo utilizada como 

ferramenta taxonômica para sua identificação (11). Essa estrutura dinâmica exerce também 

outras funções para os fungos onde são responsáveis por manter a forma e a integridade celular 

e de proteger a célula de diferentes condições de estresse desempenhando ainda um papel no 

crescimento, desenvolvimento e diferenciação morfogênica (9,12). Para fungos patogênicos, a 

parede celular é um alvo importante durante a invasão ao hospedeiro e serve como uma proteção 

contra os mecanismos de defesa de seu antagonista (13). Free (9), ressalta que os componentes 

da parede celular, tanto os polissacarídeos quanto as proteínas, podem ser estudados através de 

mutações que afetam a sua síntese. Como consequência, o crescimento, a viabilidade e a 

morfologia seriam afetadas, refletindo a importância de cada componente na formação da 

parede celular. 

 

1.2. Componentes da parede celular de fungos   

 

A parede celular dos fungos é constituída por polissacarídeos, proteínas, lipídeos e 

pigmentos, como a melanina. As glucanas e as quitinas são os principais polímeros de 

carboidratos que constituem a parede celular na maioria dos fungos (Figura 3). As β-1,3-

glucanas compõem 30- 80% da sua estrutura, mas outros polímeros como a α-1,3-glucana, α-

1,4-glucana, β-1,3-1,4-glucana e β-1,6-glucana, quitosanas, mananas, galactomananas também 

são encontrados, porém em uma menor proporção (9).  
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Figura 1: Esquema da construção da parede celular de fungos. Adaptado de Ruíz-Herrera (1992) 

 

 

1.2.1. Melaninas 

 

A melanina é um pigmento hidrofóbico formado por compostos fenólicos ou indólico e 

geralmente apresentam coloração marrom ou preta. Atua na proteção contra radiação ionizante, 

luz UV e agentes oxidantes, permitindo que diversos fungos sobrevivam em ambientes hostis. 

Esse polímero amorfo de forma granular contribui para a virulência de patógenos humanos, 

como Cryptococcus neoformans e Paracoccidioide brasiliensis e auxilia os patógenos de 

plantas, como Magnaporthe grisea, na invasão ao hospedeiro, fornecendo resistência mecânica 

a uma estrutura de penetração conhecida como apressório (14). Além dos fungos, a melanina 

pode ser encontrada também em bactérias e helmintos que causam doenças em humanos. Sua 

distribuição e quantidade é variável entre as espécies fúngicas, podendo ser detectada ao longo 

da membrana plasmática e preenchendo a parede celular em C. noeformans, diferente de outras 

espécies fungicas, como C. albicans e Aspergillus sp.  onde as melaninas podem ser encontradas 

em outras regiões da parede ou agrupadas em sua superfície (15).  

Apesar da sua importância, a estrutura química da melanina é pouco conhecida por ser 

insolúvel à maioria das substancias sendo necessário, portanto, a utilização de técnicas 

bioquímicas específicas para este fim, como a ressonância magnética nuclear (NMR) (14) e 

ressonância paramagnética eletrônica (EPR) (15). Outro fato importante se refere ao impacto 
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que a melanina possui na formação de poros na parede celular. Estudos mostraram que a 

melanização diminui consideravelmente o tamanho do poro, principalmente em cultura antigas, 

onde há um aumento na quantidade de melanina depositada na parede (14). A redução do 

tamanho do poro juntamente com as propriedades da melanina sugere um mecanismo para seu 

efeito antifúngico (15). 

As melaninas são sintetizadas em vesículas semelhantes ao melanossomas de mamíferos 

e duas vias foram apresentadas para a formação da melanina. Uma delas conhecida como via 

1-8-dihidroxinaftaleno (DHN), utiliza policetideos sintase e outras enzimas, incluindo as lacase, 

fenoloxidases, tirosinases e catecolases (polifenol oxidases), para biossíntese. A segunda via 

utiliza tirosinase e/ou lacase para gerar DOPA (L-3,4-dihidroxifeninaftaleno) através da 

tirosina. Após sua síntese, as melaninas são transportadas para a parede celular e ligadas aos 

polissacarídeos (9,14). Em 1970, Bull relatou a associação particular entre melanina e quitina 

em A. nidulans e este achado se estendeu também a outras espécies de fungos. Apesar da 

importância da interação entre quitina e melanina, deve ser considerada um provável 

envolvimento de outros componentes envolvidos na manutenção e localização da melanina na 

parede celular (15). 

 

1.2.2. Polissacarídeos  

Glucanas 

 

As glucanas são polissacarídeos formados a partir de unidades de glicose. Podemos 

encontrar variações de glucanas em relação tipo de ligação entre os polímeros que são 

responsáveis pelas características físicas e químicas. Em fungos são encontradas glucanas com 

diferentes tipos de ligações, sendo algumas α-ligadas, como as α-1,3-glucanas ou β-ligadas, 

como as β-1,3-glucanas. Quando localizadas no espaço intracelular, as glucanas podem servir 

como material de reserva e quando encontradas na parede celular, possuem um papel estrutural 

(16). 

 

β-1,3-glucanas 

 

As β-1,3 glucanas formam uma estrutura principal onde os outros componentes da 

parede celular irão se ligar de forma covalente. Sendo assim, a cadeia de β-1,3-glucana é atacada 

pelas β-1,6-glucanas e pela quitina através de um ligação β-1,4-glicosídica. A porção de quitina 

livre pode se ligar tanto na cadeia de β-1,3 quanto na de β-1,6-glucana. Por fim, as 
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manoproteínas podem estar inseridas na parede celular por duas maneiras, ou ligada às β-1,3-

glucanas por uma ligação álcali ou às β-1,6-glucanas através de uma âncora-GPI (17). Estes 

polissacarídeos se encontram divididos em polímeros de acordo com sua solubilidade em álcali, 

sendo solúvel ou insolúvel. A fração álcali-solúvel compõe o material de preenchimento com 

as cadeias lineares de α-1,3-glucanas alternadas com α-1,4-glucanas, podendo ainda conter 

galactomananas e galactosaminagalactana de acordo com a espécie ou gênero estudado. Por 

outro lado, os polissacarídeos álcali-insolúveis são compostos principalmente por β-1,3-

glucanas com poucos pontos de ramificações de β-1,6-glucanas (aproximadamente 3%) no qual 

as quitinas e outros polissacarídeos β-ligados se interagem de forma covalente para formar uma 

estrutura fibrilar na parede. Na maioria dos fungos, a ligação entre as ramificações das β-1,3-

glucanas e quitinas ocorrem por uma ligação β-1,4 celular (4,18).  

A síntese dos polissacarídeos de parede celular ocorre através da catálise das enzimas 

conhecidas como sintases. Diferente da síntese de β-1,6-glucanas que possui uma via mais 

complexa e de pouca compreensão, o mecanismo de formação de β-1,3-glucanas e de quitinas, 

são bem descritas (19). A β-1,3-glucana sintase, uma enzima localizada na membrana 

plasmática, com múltiplos domínios transmembrana, utiliza UDP-glicose como substrato para 

produzir um polímero linear de β-1,3-glucana (20). Cada unidade de glicose é adicionada na 

extremidade não-redutora e assim o polímero é liberado no espaço da parede celular durante o 

alongamento de sua cadeia, passando através do canal formado pelos domínios transmembranas 

das sintases (9,21).  

A glucana sintase (GSC) é um complexo enzimático que consiste da subunidade 

catalítica (FKS1) e da subunidade regulatória (RHO1). Ao contrário do que ocorre em fungos 

filamentos, em S. cerevisiae pode ser encontrado mais de um gene homólogo para fks1. Em 

Aspergillus fumigatus, a deleção do gene fks1 resultou em um crescimento normal, quando 

comparado a cepa selvagem, acompanhado de um efeito compensatório devido ao aumento na 

produção de outros componentes da parede, como a quitina e galactosaminagalactana (22). Um 

aumento na produção de quitina, como efeito compensatório devido a deleção de fks1 também 

tem sido descrito para S. cerevisiae (23). RHO1 é uma proteína G associada a via de transdução 

de sinais MAPK, a qual é responsável pela regulação do crescimento e pela resposta de 

integridade da parede celular (9). Sua síntese ocorre no retículo endoplasmático e após 

modificações pós-traducionais é transferida para a membrana plasmática. Tanto Rho1 quanto 

Fks1 são transportadas para a membrana nas suas formas inativas. Após ser ativada por um 

fator de troca de guanina conhecida como Rom2 (GEF-Rom2), a Rho1é capaz de ativar Fks1 

para síntese de glucana (12,24). 
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Além de compor a estrutura da parede celular, as β-1,3-glucanas podem atuar como 

moduladoras do sistema de defesa de plantas e mamíferos (25). A presença de receptores de 

membranas, como a dectina-1, são capazes de interagir com as β-1,3-glucanas e desencadear 

uma resposta de defesa no organismo hospedeiro. A dectina-1 é uma proteína transmembrana 

pertencente à família da lectina tipo C. O domínio extracelular desta glicoproteína, conhecido 

como CDR é responsável pelo reconhecimento do carboidrato e o domínio citoplasmático C-

terminal contém um motivo de ativação baseado em imunoreceptores da tirosina (ITAM) 

(6,25). Ao reconhecer um polímero de β-1,3-glucana de fungos, a tirosina do domínio ITAM é 

fosforilado e recruta a tirosina kinase spleen (Syk), iniciando assim a ativação da cascata de 

sinalização para ativação de genes subsequentes (6). A presença de α-glucana na parede celular 

fúngica é capaz de bloquear o reconhecimento de β-glucana fúngica pela dectina-1 do 

hospedeiro, impedindo a indução de genes de resposta imune de seu hospedeiro. Como 

consequência, há uma aumento na virulência do patógeno (26).  

Devido a sua importância para a formação da parede celular fúngica, a glucana sintase 

é descrita como alvo importante para tratamentos antifúngicos (20). Algumas drogas 

pertencentes a família das equinocandinas, como as caspofuginas, anidulafungina e 

micafungina, que atuam como inibidores não-competitivos desta enzima, estão sendo 

administrados em 60% dos pacientes com infecções por candidíase (27). 

 

β-1,6-glucanas 

 

As β-1,6-glucanas são polímeros bastante presente na parede celular de C. albicans (28) 

e S. cerevisiae (29). Apesar de serem essenciais para a viabilidade do fungo (28), a síntese de 

β-1,6-glucanas ainda é pouco entendida por ser considerada mais complexa ao comparar com 

a síntese de outros polissacarídeos (19). Entretanto algumas proteínas (KRE, BIG1 e HOT1) 

tem sido identificadas e sua importância relatadas neste processo (9).  

As cadeias de β-1,6-glucanas atua na arquitetura da parede celular através das ligações 

cruzadas que ocorre entre estes polissacarídeos como os outros componentes. Em S. cerevisiae, 

a β-1,6-glucana se liga de forma covalente às cadeias de 1,3-glucanas além de se conectar com 

as manoproteínas (30). Para as ligações das manoproteínas às β-1,6-glucanas foi sugerida uma 

reação de transglicosilação, que deixaria parte da âncora GPI (glicosilfosfatidilinositol) na 

membrana (21). As β-1,6-glucanas atuam, portanto, como modificações pós-traducional das 
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glicoproteínas de parede celular, ligando covalentemente essas glicoproteínas com os polímeros 

de quitina e β-1,3-glucana (28) 

 

α-1,3-glucanas 

 

A α-1,3-glucana é o polissacarídeo encontrado na camada externa da parede celular de 

diversos fungos. A presença de α-1,3-glucana na parede celular tem sido utilizada como 

estratégia para garantir a infecção do fungo patogênico (31). Assim, as α-1,3-glucanas 

promovem a virulência por impedir que as β-glucanas presentes em sua parede seja reconhecida 

pelo receptor de membrana, conhecido como dectina-1, do hospedeiro (32). E pelo fato da 

dectina-1 não interagir com α-1,3-glucana e β-1,6-glucana, não há resposta de defesa na 

presença destes polissacarídeos (6). Além da virulência, as α-1,3-glucanas são descritas para 

garantir a viabilidade de alguns fungos e desempenhar funções adesivas na interação entre hifas. 

A ausência desse polímero foi observada nas espécies de S. cerevisiae e C. albicans (33). 

A síntese de α-1,3-glucana é semelhante ao processo descrito pela β-1,3-glucana, porém α-

1,3-glucana sintase pode atuar também como transglucanases através da ligação dos novos 

polímeros de α-1,3-glucana com outros componentes da parede celular (9). Apesar de sua 

importância, a ausência de α-1,3-glucana de A. fumigatus, gerado por um triplo mutante (ags1, 

ags2, ags3), não afetou a germinação do conídio e nem o crescimento micelial, uma vez que 

ocorreu um efeito compensatório pelo aumento de quitina e β-glucana na sua parede (33). 

 

Quitinas 

 

A quitina é um importante constituinte estrutural dos septos e da parede celular de 

fungos, formado por unidades de N-acetil-glicosamina (GlcNAc) ligados por uma ligação β-

1,4-glicosídica. São encontrados em uma menor quantidade que as β-glucanas, entretanto este 

polímero está presente em todos os tipos de fungos (34). Em leveduras, as quitinas representam 

1 – 2% da massa da parede celular, distribuídos em uma menor porção na parede lateral e uma 

maior concentração nos septos e no gargalo que formam os brotos. Em fungos filamentosos 

ocorre um aumento na quantidade desse polímero é acima de 15%, o qual é amplamente 

encontrado na parede celular, havendo uma deposição maior na ponta da hifa e no septo (9,34). 

Quando esses polímeros estão ligados por pontes de hidrogênio, são formadas as microfibrilas 

que possuem uma grande resistência e por isso contribuem para a rigidez da parede celular (12).  
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Uma forma para detectar mutações ou alterações na parede celular de fungos é através 

do uso de calcofluor (CFW), um agente fluorescente capaz de se ligar ao polímero de quitina 

presente na parede de fungos e interferir na formação da estrutura da parede (2). O Calcofluor 

White, bem como o Congo red (CR), são capazes de se ligar às cadeias nascentes de quitinas, 

impedindo sua ligação com os outros componentes, como a β-1,3-glucana e β-1,6-glucana, 

gerando uma parede enfraquecida. Devido a essa fragilidade na parede, as hifas de fungos 

filamentosos se tornam mais inchadas, pelo aumento na pressão de turgor e as pontas das hifas 

se rompem mais facilmente. De forma geral, as modificações na estrutura da parede são capazes 

de ativar a via de sinalização em resposta ao estresse e como consequência ocorre uma acúmulo 

de quitina na parede celular para reforçar a sua estrutura. Assim, fungos que apresentam 

mutações em genes relacionados a formação da parede celular podem ser detectados devido ao 

aumento de quitina depositado, diminuindo sua suceptibilidade à esses compostos fluorescentes 

(35).    

A quitina-sintase é a enzima responsável pela síntese de quitina. Ela utiliza UDP-N-

acetilglucosamina como substrato para produzir cadeia linear de quitina, onde cada unidade é 

adicionada na extremidade não-redutora. Assim como o glucana, o polímero de quitina é 

liberado no espaço da parede celular durante o alongamento de sua cadeia, passando através do 

canal formado pelos domínios transmembranas da quitina-sintase (9).  

A maioria das espécies de fungos possuem múltiplos genes que codifica a quitina 

sintase. Em C. albicans foram encontrados quatro genes, em S. cerevisiae, somente três genes, 

diferente de A. fumigatus e C. neoformans que esse número aumentou para sete e oito, 

respectivamente (36). A presença desses vários genes sugere que diferentes quitinas sintases 

podem ser requeridas em estágios específicos do ciclo celular do fungo ou em um tipo de célula 

particular, representa uma especialização na sua função, entretanto podem refletir também uma 

possível redundância funcional (34). 

Uma versão menos rígida e mais solúvel da quitina é conhecida como quitosana, um 

polímero formado por unidades de glicosamina devido a desacetilação da quitina pela quitina-

desacetilase (34). Diferentes espécies de fungos possuem quitosana como componente da 

parede celular como o C. neoformans, que apresentou um crescimento diminuído e reduzida 

patogenicidade nos mutantes sem atividade de quitina desacetilase, demonstrando sua atuação 

na biogênese em alguns fungos (9) e sua ação tem sido relacionada com a repressão de genes 

envolvidos na síntese (fks) e alongamento (gel-1) do polímero de glucana (37). Outra 

importância deste polímero se refere ao seu potencial fungicida, avaliada para utilização no 

controle fungos patogênicos de plantas (38). 
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Uma vez que as glucanas e as quitinas tenham sido sintetizadas, o processo alongamento 

e ramificação das cadeias de β-1,3-glucanas e a ligação cruzada entre glucanas-quitinas e 

posteriormente com outros componentes da parede é um passo fundamental para formação da 

estrutura tridimensional (39). 

 

1.2.3.  Proteínas de parede celular 

 

As principais proteínas de parede celular de fungos podem ser encontradas em três 

diferentes grupos: No primeiro são encontradas proteínas que participam efetivamente na 

formação da parede celular, como as hidrolases ou transglicosidases. Já o segundo grupo é 

formado por proteínas não-enzimáticas, como as floculinas, aglutininas e outras proteínas 

ligadas à β-glucana. Por fim, no terceiro grupo estão as proteínas sensoras transmembranas 

responsáveis por detectar algum estresse na parede celular. São conhecidas como proteínas 

Wsc, Mtl e Mid2 (19).   

A maioria dessas proteínas de parede celular possuem carboidratos ligado sua estrutura 

e por isso são conhecidas como glicoproteínas (12). De forma geral são conhecidas como 

manoproteínas devido ao fato da manose ser o principal açúcar dos oligossacarídeos ligados 

nas proteínas, entretanto uma menor quantidade de glicose, galactose, xilose, arabinose, fucose, 

raminose e glucosamina também estão presentes na cadeia externa (40). 

 As glicoproteínas são sintetizadas nos ribossomos associados ao retículo 

endoplasmático, onde ocorre a adição de oligossacarídeos N-ligados e da âncora GPI na 

presença de sequencias sinais. No complexo de Golgi, ocorre as modificações adicionais nos 

carboidratos N-ligados das proteínas pela adição de carboidratos O-ligados e posteriormente as 

glicoproteínas são secretadas e integradas na parede celular. A ligação dessas proteínas e dos 

outros componentes da parede celular ocorre pela ação das glicosil-hidrolases e glicosil- 

transferases (12). 

As proteínas O-glicosiladas é um outro tipo de glicosilação encontrada nas proteínas de 

parede celular. A O- glicosilação ocorre entre o resíduo de uma serina ou treonina com um 

oligossacarídeo contendo cinco unidades de manose, entretanto outros tipos de pequenos 

sacarídeos podem ser encontrados neste tipo de ligação. A O- glicosilação é caracterizada como 

uma ligação variável em cada organismo, tanto em relação aos componentes dos carboidratos 

quanto do tipo de ligação entre esses açúcares (40,41). Em S. cerevisiae a glicosilação ocorre 

principalmente pela adição de resíduos de manose, correspondendo por 80 – 90% da massa da 
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proteína. Já em fungos filamentosos, como Aspergillus e Trichoderma spp. a O-glicosilação 

consiste em uma maior quantidade de resíduos de galactose que de manose (41). 

Algumas glicoproteínas podem estar ligadas a parede celular por ancoras GPI. Essa âncora 

é adiciona nas proteínas que possuem o peptídeo sinal N-terminal na sua sequência, permitindo 

sua passagem pela via secretória, sítios para a adição de carboidratos N- e O-ligados, além do 

sinal na região C-terminal de sua sequência para a adição da âncora GPI. Esta sequência é então 

reconhecida por um complexo de proteína, conhecido como GPI transamidase, localizada na 

membrana do RE, que transfere a estrutura da ancora GPI para a região C-terminal da proteína, 

a qual pode aportar esta proteína para a membrana plasmática e/ou para a parede celular, além 

de ser requerida para proporcionar estabilidade para proteína (12). 

 A maioria das proteínas glicosiladas estão ligadas de forma covalente às glucanas de 

parede e são conhecidas como proteínas de parede celular (CWP). Elas pertencem ao grupo das 

hidrolases (glucanases, quitinases e mananases) e transglicosidases e também ao grupo das 

aglutininas e floculinas, que são proteínas sem atividade enzimática. Outro grupo de proteínas 

importantes de parede celular são proteínas de membrana plasmática com curto domínio 

citoplasmático C-terminal e longa região extracelular rica em Ser/Ter, conhecida como Wsc. 

Essas proteínas atuam como sensores que detectam estresse da parede celular e ativa a via de 

sinalização CWI (19). 

 

1.3. Biogênese da parede celular 

 

A formação e o remodelamento da parede celular demandam várias vias biossintéticas 

e ações conjuntas de centenas de produtos gênicos no interior da célula fúngica, como 

apresentado na Figura 2. 
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Figura 2: Estrutura e síntese da parede celular em S. cerevisiae. Representação esquemática da 

montagem da parede celular. Depois da síntese no Retículo endoplasmático e Golgi, as manoproteínas 

são empacotadas em vesículas e transportadas para a membrana plasmática, onde os polissacarídeos, 

como a quitina, β-1,3-glucana e β-1,6-glucana emergem da membrana plasmática para o espaço 

periplasmático. Nota-se que para a β-1,6-glucana essa descrição é hipotética pois o mecanismo de síntese 

não é bem conhecido. Todos esses componentes componentes são encontrados ligados uns aos outros 

na parede celular como um complexo polissacarídeo-manoproteína. A figura em destaque mostra uma 

representação esquemática desse complexo. A quitina está conectada a β-1,6-glucana através de uma 

ramificação da glicose por uma ligação β-1,3 e para um final não-redutor de uma β-1,3-glicose (na figura 

em destaque, as extremidades não-redutoras são mostradas como círculos mais claros e as extremidades 

redutoras são apresentadas como triângulos). A ligação entre manoproteínas e β-1,6-glucana consiste de 

uma âncora de glicosilfosfatidilinositol remanescente. A proporção de quitina celular livre não foi 

mostrada, nem as proteínas Pir, que são ligadas a β-1,3-glucana através de uma ligação alcalina-lábil. 

Et: etanolamina; Glc: glicose; GlcNAc: N-acetilglicosamina; P: fosfato (Cabib & Arroyo, 2013). 

 

 

Após a síntese da cadeia de β-1,3-glucana pela glucana-sintase, é realizado o 

alongamento desse polímero pelas β-1,3-glucosiltransferases pertencentes às glicosil hidrolases 

da família GH72 e incluem as enzimas descritas como Gas1p, Gel1 e Phr1p. Essas enzimas 

bem caracterizadas, são ancoradas à parede celular por uma âncora-GPI (glicosil-fosfatidil-

inositol) e capazes de clivar uma molécula de β-1,3-glucana e transferir seu final não-redutor à 

um final redutor de uma nova molécula de β-1,3-glucana. Essa reação de transferase resulta em 

novas ligações β-1,3 podendo gerar o alongamento deste polissacarídeo (12).  



22 

 

As enzimas responsáveis pelas ramificações dos polímeros de parede são as Bgl2, Scw4, 

Scw10, Scw11, Bgt1 e Bgt2, pertencentes a glucosil hidrolases da família GH17, as quais 

possuem atividades de glucanosiltransferases (42). A Bgl2 é capaz de clivar um dissacarídeo 

no final de um polímero de β-1,3-glucana e formar um intermediário ativado, o qual é 

transferido para um final não-redutor de um outro polímero de β-1,3-glucana para criar um 

polímero “dobrado” (9). Já a enzima Bgt1 remove o dissacarídeo do final redutor da cadeia 

linear de β-1,3-glucana e transfere as glucanas restantes para uma outra molécula de β-1,3-

glucana, através de uma ligação β-1,6-glicosídica. A Bgt2 possui uma outra atividade de 

ramificação, capaz de clivar dois resíduos de β-1,3-glucana e transferí-los em sítios internos de 

uma outra cadeia de β-1,3-glucana por uma ligação β-1,6-glucosídica (42,43). 

Em relação ao processo de ligação cruzada entre os polissacarídeos de parede celular, 

as enzimas transglicosilases CRH (Congo Red Hypersensitive) da família GH16 são as 

responsáveis por catalisar a formação de ligações covalentes entre as glucanas e quitinas (44). 

Foi descrito o envolvimento das enzimas Crh1 e Crh2 no crescimento vegetativo fúngico, mas 

para o outro membro da família, Crr1 foi relacionado um papel na biogênese da parede do 

esporo (17). As enzimas pertencentes a família GH16 contém um domínio catalítico com as 

sequências consenso (DE(I/L)DXE) e uma estrutura em forma de sanduíche β-jellyroll. Além 

destas características, as enzimas Crh1 e Crh2 apresentaram um peptídeo sinal de secreção na 

região N-terminal, um sinal para ligação de GPI, necessário para sua ancoragem na membrana 

plasmática e uma região rica em serina/treonina. Adicionalmente, um domínio de ligação à 

quitina da família GH18 foi descrito para a enzima Crh2 (17). Pesquisas sugerem que, uma 

simples deleção do gene crh não pode estar relacionada com modificações no fenótipo de 

crescimento. Entretanto, uma deleção com um maior número de genes desta família seria 

necessário para compreender seu papel na morfogênese (42). 

A elucidação do papel de cada um desses componentes vem sendo realizadas por 

técnicas genômicas, proteômicas e mutacionais, em modelos fúngicos como, Saccharomyces 

cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, Candida albicans, Aspergillus fumigatus e 

Neurospora crassa (12). E apesar do envolvimento de várias enzimas associadas à parede 

estarem relacionadas na modificação dos polissacarídeos, os mecanismos envolvidos nesta 

montagem permanecem pouco caracterizados (45).  
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1.4. O gênero Trichoderma 

 

O gênero Trichoderma (Ascomycota, Hypocreales) foi descrito pela primeira vez por 

Persoon em 1794 e revisado mais tarde por Rifai em 1969 (46). Consiste em fungos de vida 

livre, podendo ser reconhecidos através de características macroscópicas, as quais incluem 

crescimento rápido em cultura, rede micelial aérea hialina, septada, muito ramificada e 

produção de conídeos em tons esverdeados. Microscopicamente apresentam conidióforos com 

ramos emparelhados em forma de pirâmide, produzem conídios com tamanho de 5 µm de 

diâmetro, os quais podem apresentar forma globosa, subglobosa, elipsoidal ou oblonga  (47). 

Os conídios, produzidos em abundância, podem ser soltos ou muito compactados, formando 

aglomerações (46). 

 As espécies deste gênero com semelhanças morfológicas comuns, foram conceituadas 

por Rifai (1969) como “espécie agregada” dentro de 9 grupos, porém   algumas espécies de 

Trichoderma não estão associados a um estágio sexual conhecido e por isso são considerados 

fungos de reprodução clonal (anamorfos ou mitospórico) (46,48). O gênero Hypocrea, que 

possui estágio sexual, foi considerado como a conexão teleomórfica de Trichoderma. Outros 

fungos possuem características pleiomórficas, ou seja, existem dois estágios morfológicos e 

fisiológicos diferentes. Embora seja comum as espécies perderem sua capacidade de se 

reproduzir sexualmente e se tornarem espécies clonais (agamoespécies), como Trichoderma 

harzianum, Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma parareesei, a maioria da diversidade 

genética deste gênero é representada pela sua forma sexual (49). Assim, as diferenças 

encontradas na estratégia de reprodução do fungo, seja ela sexual e/ou assexual, dificulta o 

conceito de espécie para este gênero (50). 

 Uma nova revisão do gênero, também com bases morfológicas foi adotada por Bisset a 

partir de 1984. Desde então, diversas espécies de Hypocrea/Trichoderma foram descobertas e 

identificadas, mas devido a sobreposição dos caracteres morfológicos avaliados, essa 

classificação também foi considerada inadequada. A taxonomia molecular através do 

sequenciamento e análise das regiões ITS 1 e 2 do DNA ribossomal (internal trascribed 

spacers) e dos fragmentos do fator 1-alfa de elongação da tradução (tef1), passou então ser 

utilizada na identificação e classificação de novas espécies de Trichoderma (48,51). 

Trichoderma spp. conseguem sobreviver em diferentes zonas climáticas e ainda 

possuem capacidade de adaptar à variadas condições de umidade e salinidade e isto garante sua 

alta dispersão geográfica. Esses fungos são amplamente distribuídos na natureza, podendo ser 
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encontrados em diversos tipos de solo e ambientes contendo matéria orgânica e isso se deve à 

sua grande capacidade metabólica e a sua natureza agressivamente competitiva.  

Muitas espécies de Trichoderma são encontradas na rizosfera de plantas (49,52). Ao se 

estabelecerem nas raízes para obtenção de nutrientes, os fungos desencadeiam alterações 

fisiológicas na planta, promovendo uma melhoria na resistência aos patógenos, no stress 

abiótico, na aquisição de fontes de nitrogênio e também na eficiência fotossintética (53,54). 

Existem ainda espécies que são capazes de beneficiar o meio ambiente através da 

biorremediação de metais pesados e outros poluentes ambientais ou produzir metabólitos 

secundários de importância clínica (55). Outras, são muito utilizadas como produtora de 

enzimas, principalmente celulases e outras proteínas recombinantes em escala industrial. 

Dentre as inúmeras vantagens apresentadas para o gênero Trichoderma, vale destacar sua 

atuação na agricultura como agente de controle biológico (48).  

 

1.4.1. Trichoderma como agente de controle biológico  

 

O controle de doenças de plantas convencional era realizado predominantemente no uso 

de pesticidas químicos (56). Para contrapor os efeitos negativos ao ecossistema gerado por essa 

prática, a agricultura moderna vem buscando tecnologias sustentáveis e efetivas no manejo de 

cultura. Nesse sentido, o controle biológico de plantas é uma alternativa que tem crescido nos 

últimos anos, por sustentar a alta produtividade com baixo impacto ecológico (57,58). 

O controle biológico é baseado no uso de microrganismos antagonistas, sendo uma das 

alternativas no combate a fitopatógenos (59). A principal atuação de Trichoderma como agente 

de controle biológico foi relatada em 1936, por Weindling e Fawcett, no controle da doença em 

plantas de citrus causada pelo fungo Rhizoctonia solani Kühn. Este fato acabou despertando 

interesse dos agricultores para o uso desse sistema. No entanto, com a descoberta dos pesticidas 

químicos para o combate de pragas na lavoura, durante o período da Segunda Guerra Mundial, 

as pesquisas sobre esses agentes de controle biológico perderam espaço. Os efeitos prejudiciais 

desses compostos químicos para o meio ambiente foram então demonstrados por ecologistas. 

Neste mesmo período, foi comprovada a atuação natural das espécies de Trichoderma no 

combate ao patógeno de planta Sclerotium rolfsii e novamente o interese no biocontrole de 

fungos patogênicos foi aumentando (55). Devido a esses eventos sucessivos, novas pesquisas 

sobre o manejo biológico de fitopatógenos foram realizadas, resultando em produtos 

disponíveis comercialmente (60).  
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 Atualmente, produtos à base de Trichoderma, são considerados uns dos mais 

importantes antagonistas encontrados no mercado agrícola, representado por 60% de produtos 

registrados no mundo todo (55). Essas formulações feitas através de uma ou pela combinação 

de diferentes espécies de Trichoderma, vêm sendo utilizadas no aumento da produtividade, 

crescimento da planta, como arroz, milho, tomate, soja e também na proteção de diversas 

culturas contra diferentes patógenos como R. solani, Fusarium oxysporum, Sclerotinia 

sclerotiorum (56). 

As espécies de Trichoderma utilizam várias estratégias para o controle dos 

fitopatógenos, como a competição por nichos ecológicos e nutrientes, antibiose e o 

micoparasitismo. Esses vários mecanismos podem ser usados simultaneamente pelo 

antagonista para potencializar o combate contra determinado patógeno durante o biocontrole 

(49,59). Além disso, foi demonstrado que cada espécie de Trichoderma possui o seu próprio 

modo de ação para interagir com fitopatógenos. Trichoderma atroviride não foi capaz de inibir 

o crescimento do patógeno durante ensaios de confronto, mas avançou sobre as hifas de R. 

solani, produziu metabólitos secundários e secretou enzimas hidrolíticas e para degradação da 

parede e consumo de suas hifas do patógeno. Já a espécie Trichoderma virens foi capaz de inibir 

o crescimento de R. solani através da produção de metabólitos secundários demonstrando uma 

maior eficiência na inibição do crescimento do patógeno. Diferentemente ocorreu com 

Trichoderma reesei, pois não foi capaz de inibir o crescimento, nem de avançar sobre as hifas 

de R. solani, demonstrando uma fraca capacidade de micoparasitismo (61).  

 

 

1.4.2. Micoparasitismo de Trichoderma spp. 

 

O micoparasitismo refere-se à capacidade que algumas espécies deste gênero de 

parasitar e/ou matar fungos de solo e alguns nematóides, protegendo a planta contra doenças, 

sendo essa característica o motivo de grande interesse de muitos pesquisadores durante muitos 

anos (53). É considerada uma característica inata ao gênero Trichoderma, no entanto, algumas 

espécies como T. harzianum, T. virens, T. atroviride e T. asperellum são as mais estudadas para 

este fim (61).  

Fungos micoparasitas podem ser classificados como biotróficos, quando existe uma 

relação nutricional, havendo formação de haustória para penetrar e absorver nutrientes de 

células vivas, ou podem ser necrotrófico, quando o fungo invade e destrói outros fungos e 
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alimentam destas células mortas. Algumas espécies de Trichoderma são conhecidos pela sua 

habilidade necrotófica e por isso são usados como modelo de estudo (62). 

Antes de iniciar o contato com o patógeno, Trichoderma secreta proteases que podem 

liberar oligoquitinas provenientes do hospedeiro. Esses polímeros são então reconhecido por 

receptores acoplados à proteína G desencadeando a cascata de sinalização via MAPK, 

responsável pela expressão de genes relacionados a produção de metabólitos secundários e de 

hidrolases de degradação de parede celular (63). Durante o crescimento em direção ao fungo 

patogênico, as hifas de Trichoderma spp. podem enovelar sobre as hifas da presa, em um evento 

induzido por proteínas com propriedades adesivas conhecidas como lectinas e hidrofobinas, 

que estão presentes na parede celular do patógeno. Apesar de ser um evento comum, esse 

enovelamento não está restrito ao processo de micoparasitismo. O ataque segue com a formação 

de estruturas semelhantes a papilas sobre a hifa do patógeno e posteriormente com a ação 

sinérgica das diferentes estratégias, como a secreção de metabólitos secundários com atividades 

antifúngicas e das enzimas de degradação da parede celular fúngica (Figura 3), as quais são 

importantes neste processo (49). A importância dessas enzimas para degradar a parede celular 

do patógeno é refletida pela quantidade de enzimas quitinolíticas e de glucosil-hidrolases como 

as N-acetil-glicosaminidase e β-1,3-glucanase (64).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Evento de pré-contato na interação de Trichoderma-fungo hospedeiro. Fase 1. Produção de 

compostos de alta massa molecular pelo micoparasita que atinge o hospedeiro. Fase 2. Geração de 

produtos de baixa massa molecular que são liberados da parede celular do hospedeiro e que ativam a 

cascata de expressão de genes envolvidos no micoparasitismo. Vinale etal., (2008). 
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1.5. Trichoderma spp. e as β-glucanases 

 

As β-1,3-glucanases são enzimas que catalisa a hidrólise da cadeia de β-1,3-glucana, 

polímero constituído de resíduos de D-glicose ligados em uma configuração β-1,3 (Figura 4). 

Essas enzimas podem hidrolisar o substrato por dois possíveis mecanismos (1) exo-β-1,3-

glucanases (EC 3.2.1.58) que hidrolisam sequencialmente ligações β-1,3 glicosídicas na 

extremidade não redutora da molécula de glucana liberando glicose como produto final e (2) 

endo-β-1,3-glucanases (EC 3.2.1.39) que clivam randomicamente ligações -β-1,3 ao longo da 

cadeia polissacarídica liberando pequenos oligossacarídeos e glicose como produto final. No 

entanto, a ação sinérgica entre pelo menos duas enzimas com diferentes modos de ação é 

comum em fungos que degradam os β-glucanas (65,66). 

 

 

 

Figura 4: Modo de ação de β -1,3-glucanases. (Martin etal. 2007 com modificações). 

 

  Devido à variedade de ligação e ramificação encontrada na cadeia de β-glucanas, as β-

glucanases (Figura 5) podem ser encontradas com diferentes nomenclaturas, como β-(1,3)-

glucanase, β-(1,6)-glucanase, β-(1,3-1,4)-glucanase ou β-(1,3-1,6)-glucanase (67). 

 

 

 

Figura 5: Esquema de um polímero de glucana. Cadeia linear de glicose unidas por ligações do tipo    

β-1,3 (Martin etal. 2007). 
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Uma classificação alternativa foi dada às β-glucanases, bem como outras diversas 

enzimas ativas por carboidratos, de acordo com CAZY (Carbohidrates-Active Enzymes). Essa 

base de dados agrupa enzimas com similaridade estrutural do domínio catalítico e no módulo 

de ligação ao carboidratos (ou domínio funcional) em famílias. Além de refletir diretamente na 

propriedade estrutural da proteína, é capaz de demonstrar o relacionamento evolutivo entre as 

enzimas (68,69). Algumas famílias de glicosil-hidrolases podem ainda ser agrupadas em clãs e 

isso ocorre quando a determinação estrutural ou a sequência da enzima apresenta semelhança 

entre membros de diferentes famílias (69,70). Assim, as exo-β-glucanases (EC 3.2.1.58) foram 

distribuídas nas famílias GH 3, 5, 17, 55, enquanto as endo-β-glucanases (EC 3.2.1.39) nas 

famílias GH 16, 17, 55, 64 e 81 (71). 

As β-glucanases não-celulolíticas (EC 3.2.1-), têm sido relatadas em diferentes 

organismos como fungos, plantas superiores, bactérias, dentre outros (72). Algumas β-

glucanases de fungos são constitutivas, entretanto algumas delas estão sob o controle de um 

mecanismo regulatório. A presença de um indutor adequado e a ausência de glicose são fatores 

essenciais para sua síntese, a qual é, portanto regulada pela indução ou repressão catabólica. A 

síntese, devido à exaustão de glicose, sugere um processo de sobrevivência relacionado a 

quebra do polissacarídeo como fonte energética (67). 

As β-glucanases fúngicas podem ser encontradas na porção extracelular ou associadas 

na parede celular onde desempenham um importante papel no processo morfogenético durante 

o desenvolvimento e diferenciação fúngica. Isso se refere as constantes mudanças ocorridas na 

parede celular do fungo durante seu crescimento e extensão, onde são necessárias a atuação das 

β-glucanases para uma hidrólise parcial das β-glucanas de parede para permitir a inserção de 

um novo material sem que sua integridade seja abalada. Outras funções das β-glucanases estão 

relacionadas com a autólise celular. Para os fungos micoparasíticos, servem como uma arma 

bioquímica primária para a degradação da parede celular do parasita (66).  

 A atuação das glucanases de Trichoderma no controle de fitopatógenos tem sido 

demonstrado (53,73,74). A produção, purificação e caracterização enzimática de β-glucanases 

de Trichoderma spp. tem sido descrito em vários estudos (65,75). Diferentes condições de 

crescimento e linhagem avaliadas demonstraram que a produção de β-1,3-glucanases é 

dependente da fonte de carbono (76). Altas atividades enzimáticas foram encontradas em 

condições que Trichoderma foi crescido com parede celular de fungos patogênicos, sugerindo 

o papel desta enzima na degradação da parede celular do patógeno (77,78). Outros substratos, 

como a laminarina, é conhecido por favorecer a produção de β-1,3-glucanase (76). Ao contrário, 

níveis basais de β-1,3-glucanases foram encontrados quando o Trichoderma é crescido em meio 
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de cultura contendo glicose como fonte de carbono. Por terem perfis de atividade diferente das 

glucanases encontradas nas outras condições de crescimento, foi sugerido que essas β-1,3-

glucanases detectadas em níveis basais podem estar relacionadas com o crescimento fúngico 

(79). 

As β-1,3-glucanases, por sua vez, tiveram sua massa molecular (80,81), bem como sua 

sequência de aminoácido deduzidas (82), favorecendo a realização da caracterização gênica nas 

diferentes espécies de Trichoderma. Desta forma, alguns genes foram clonados e 

caracterizados, como bgn13.1 (GH55) e lam1.3 de T. harzianum (81,82) e Tv-bgn1 e Tv-bgn2 

de T. virens, os quais apresentaram similaridade com as glicosil hidrolases da família GH55 

(83), lamAI de T. viride (84) e tag83 de T. asperellum (85). 

A construção de bibliotecas genômicas permitiu não só a clonagem de genes que 

codificam para β-1,3-glucanase (66), os quais eram previamente sequenciados, mas também 

para a análise de expressão desses genes, geralmente avaliados em condições de 

micoparasitismo (86,87). Com o avanço da técnica de sequenciamento os genomas de algumas 

espécies de Trichoderma foi sequenciado, como de T. atroviride (36.1 Mpb) e T. virens 

(38.8Mpb) e T. harzianum, com genoma de 40 Mpb 

(http://genome.jgi.doe.gov/Trihar1/Trihar1.home.html), o que facilitou a escolha de genes para 

análise funcional.  

 

1.6. Análise funcional de genes em Trichoderma 

 

 O interesse pela genômica funcional, por parte dos pesquisadores, vem aumentando ao 

longo dos anos e isso ocorreu em consequência do desenvolvimento de sistemas de 

transformação genética eficiente e aperfeiçoamento das técnicas, somado a quantidade de dados 

gerados pelo sequenciamento do genoma de várias espécies de fungos (88). Neste sentido, a 

transformação genética por recombinação homóloga se tornou uma ferramenta indispensável 

para avaliar a função de genes de interesse biotecnológico (89) e a deleção de genes ou knockout 

gênico tem sido a abordagem mais utilizada para este fim (90).  

 O knockout de um gene específico é formado por um cassete de deleção de sequências 

lineares de DNA, contendo um gene marcador o qual será substituído pelo gene de interesse e 

por regiões de flanqueio ao gene (aproximadamente 1kb de comprimento) que irá permitir a 

recombinação homóloga entre a região gênica. Após inserção deste cassete por transformação 

genética, a região específica do DNA do fungo é alterada pelo gene marcador, através da 

recombinação homóloga, permitindo assim a seleção dos transformantes que tiveram seu gene 
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deletado (91). Para este fim, a técnica de PCR de fusão na construção do cassete de deleção 

(figura 7),  é considerada uma abordagem rápida e versátil comparada com a técnica tradicionais 

baseada em clonagens (92,93). 

 

 

 

Figura 6: Representação esquemática da construção do cassete de deleção de genes. Representação 

esquemática da construção do cassete de deleção de genes. Uma reação de PCR irá fusionar os 

fragmentos a sequência de flanqueio 5’ o gene marcador e a sequência de flanqueio 3’. Os primers 2 e 

3 possui uma região com 20 – 30 bases de sequência homóloga que irá se sobrepor aos finais do gene 

marcador de escolha. As setas numeradas de 1 a 10 indicam os primer para a PCR e os primers 2 e 3 são 

primers quiméricos de maior comprimento, contendo 45 – 60 bases. (A). Primeiro round de PCR: 

amplificação dos componentes usando primers específicos e quiméricos (B). Segundo round de PCR: a 

reação de montagem é realizado sem o uso de primers específicos, pois as extensões quiméricas de 

sobreposição atuam como primers. Os dois ciclos iniciais são apresentados em detalhe. (C). Terceiro 

round de PCR: amplificação do produto final usando primersnested. Adaptado de Yu etal., 2004. 

 

 

Atualmente há uma diversidade de genes marcadores que podem ser utilizados para 

seleção dos transformantes de Trichoderma spp., como as marcas auxotróficas argB para 

prototrofismo da arginina, pyr4 para uridina, além dos genes de resistência, como o ben que 

confere resistência ao benomil e o gene ble para resistência em bleomicina. Além destes, o gene 

hphB que codifica higromicina fosfotransferase tem sido amplamente utilizado não só nas 

espécies de Trichoderma, mas também em outros sistemas de transformação, devido a sua 

efetividade como marca de seleção (88,90,94).  

As alternativas ao uso do knockout gênico para avaliar a função de genes, são o knockin 

e a superexpressão de genes. Ambas utilizam a estratégia de recombinação homóloga para 

inserir o cassete linear, porém enquanto no knockin o cassete de deleção é inserido na região 
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codificante do gene de interesse, gerando um gene truncado ou aberrante (89), na 

superexpressão é construído um vetor, contendo a sequência do gene em estudo flanqueado por 

regiões promotoras e terminadora de um gene expresso de forma constitutiva ou altamente 

expresso por uma determinada condição, o qual pode ser integrado em qualquer região do 

genoma  (91).  

Neste sentido, o sequenciamento e anotações do genoma de diferentes espécies de 

Trichoderma vêm favorecendo o estudo funcional dos genes, pois estas informações geradas 

permitem não só a escolha de genes candidatos, mas também a construção de vetores de DNA 

e cassetes de deleção de forma apropriada (89,90). Entretanto a dificuldade deste estudo 

funcional nas espécies de T. harzianum, T. virens ou T. atroviride, se encontra na baixa 

frequência de recombinação homologa requerida durante a formação de uma linhagem 

knockout (95).  

Diferentes genes identificados em Trichoderma spp. foram deletados, silenciados ou 

superexpressos (62) e dentre eles estão os genes de sinalização celular (96–98), elicitor de 

defesa (99) e genes codificando enzimas hidrolíticas, como quitinases e proteases (100–102). 

Apesar da importância das glucanases para o micoparasitismo de Trichoderma spp., há na 

literatura poucos estudos sobre análise funcional de glucanases. Atualmente há registros sobre 

a deleção e superexpressão de uma β-1,6-glucanase (tvbgn3), de T.virens e a superexpressão de 

uma β-1,4-glucanase, codificada pelo gene egl1, de T. longibrachiatum. Esses dois genes 

demonstraram seu envolvimento no micoparasitismo e controle de Pythium ultimum (103,104). 

Portanto, o conhecimento sobre β-1,3-glucanases estão restritos aos estudos bioquímicos e 

propriedades das enzimas purificadas.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O Laboratório de Enzimologia (ICB/UFG) tem estudado o fungo Trichoderma para uma 

melhor compreensão do processo de biocontrole, particularmente o papel das enzimas 

relacionadas ao micoparasitismo. Várias enzimas foram caracterizadas, como quitinases de T. 

harzianum (105), diferentes N-acetil-β-D-glicosaminidases de T. harzianum (106) e uma 

fosfatase ácida de T. harzianum (107), β-1,3-glucanases de T. harzianum (108,109), T. 

asperellum (85) e T. koningii  (65). 

  Em 2002, Lima e colaboradores (110) isolaram e classificaram 46 isolados de 

Trichoderma provenientes do bioma Cerrado baseados em seus aspectos morfológicos e 

moleculares. Das diversas espécies isoladas, a mais representativa foi T. harzianum, com 34 

isolados, seguido por T. asperellum (4 isolados), T. koningii (3 isolados) e T. spirale (2 

isolados). O potencial antagônico dos isolados de Trichoderma foi avaliado através do teste de 

pareamento de culturas contra o fitopatógeno Rhizoctonia solani e a produção de enzimas 

hidrolíticas. Dos vários isolados testados, T. harzianum ALL42 foi um isolado que se destacou 

pela boa atividade micoparasita e produção de enzimas hidrolíticas. 

A maioria dos estudos sobre as enzimas hidrolíticas, como as β-1,3-glucanases,  de 

Trichoderma spp., são realizados sob a indução da parede celular de fungos, seja em ensaios in 

vivo ou in vitro e isso é consistente com seu papel no micoparasitismo (83). Entretanto, até o 

momento há raros registros do envolvimento de β-1,3-glucanases de Trichoderma na 

constituição da sua própria parede celular, principalmente ao que se refere as β-1,3-glucanases 

da família GH16. Dessa forma o estudo funcional, através da técnica de knockout poderá avaliar 

seu envolvimento em diferentes aspectos para a espécie de T. harzianum ALL42. 
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3. OBJETIVO GERAL 

 

 Compreender o papel funcional do gene gluc31 que codifica uma endo β-1,3-glucanase 

da família GH16 através da deleção desse gene em Trichoderma harzianum ALL42. 

 

3.1. Objetivos específicos 

 

 Deletar o gene que codifica uma β1,3-endoglucanase (gluc31) de T. harzianum; 

 Avaliar a expressão do gene gluc31 de T. harzianum em condições de confronto direto 

com fitopatógenos, in vitro; 

 Avaliar o envolvimento do gene gluc31 na síntese e remodelamento da parede celular das 

hifas de T. harzianum; 

 Documentar diferenças morfológicas da parede celular das hifas de T. harzianum e T. 

harzianum Δgluc31 por microscopia de fluorescência;  

 Verificar a capacidade antagonista por confronto direto, in vitro, das linhagens selvagem 

(T. harzianum) e mutante (T. harzianum Δgluc31) contra o patógeno R. solani; 

 Realizar a análise de expressão dos genes de β-1,3-glucanases GH16 na linhagem mutante 

e selvagem durante o crescimento micelial em condições de confronto direto com 

fitopatógenos, in vitro. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Isolados e condições de cultivo 

  

 O fungo T. harzianum ALL42 pertence a coleção do Laboratório de Enzimologia da 

Universidade Federal de Goiás e os fitopatógenos S. sclerotiorum, R. solani e F. oxysporum da 

coleção EMBRAPA Arroz e Feijão. Os patógenos foram mantidos com repiques periódicos em 

meio PDA (Acumedia). O fungo T. harzianum ALL42 foi crescido em meio MEX (3% p/v de 

extrato de malte e 2% p/v de ágar bacteriológico) e mantido em repique periódico. 

 A linhagem selvagem T. harzianum ALL42, bem como o mutante Δgluc31 tiveram sua 

região ITS sequenciadas para confirmação da espécie em estudo. 

 

4.2. Seleção do gene e análise in sílico 

 

 A escolha do gene que codifica uma proteína endo-β-1,3-glucanase (ID da Proteína: 

150678) de T. harzianum, foi baseado em dados preliminares obtidos por Noronha e 

colaboradores (109,111,112), sobre endo-β-1,3-glucanase desta mesma espécie. Foi realizada 

análise de genes que codificam para glucanases de T. harzianum, baseado na classificação 

apresentada no site (http://genome.jgi.doe.gov/pages/search-for-genes.jsf?organism=Triha1) 

do Joint Genome Institute (JGI), o qual está depositado a sequencia de seu genoma.  

A base de dados Pfam foi utilizada na identificação da família de proteínas e o programa 

InterPro HMM para análise da sequência. Esses servidores podem ser encontrados no portal 

European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) (https://www.ebi.ac.uk/services). O SignalP 

4.0, NetNGlic 1.0, YinOYang 1.2 e TMHMM 2.0 foram os servidores usados para a predição 

de um sinal de secreção celular, sinal de N-glicosilação, O-glicosilação e de hélices 

transmembranas, respectivamente. Essas ferramentas podem ser encontrados no Centrer for 

Biological Sequence Analysis (http://www.cbs.dtu.dk/biotools/).  

 

4.3. Construção da linhagem mutante para o gene gluc31 

 

A metodologia utilizada para obtenção dos mutantes foi desenvolvida de acordo com o 

protocolo descrito por Yu e colaboradores (93), como apresentado na figura 6. Neste método, 

o cassete de deleção foi obtido por PCR de fusão, utilizando os primers especificados na tabela 

1.  
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Tabela 1: Primers usados na estratégia de deleção do gene gluc31 de T. harzianum 

 

 

O gene que confere resistência à higromicina codificada pelo gene hph (hygromycin B 

phosphotransferase) de E. coli, foi a marca de seleção utilizada neste trabalho. As 

transformações dos fungos foram conduzidas com a geração de protoplastos como descrito 

previamente (113) e os transformantes, selecionados através do crescimento em meio contendo 

higromicina B (100µg/ml) em 3 rounds consecultivos de seleção.  

 

4.4. Confirmação dos mutantes 

 

A confirmação da integração do cassete de deleção no genoma de T. harzianum foi 

realizada por três técnicas diferentes: PCR, qRT-PCR e Southern Blotting. Para isso, os micélios 

de T. harzianum foram inoculados em 50 ml de meio MEX e mantido em agitador rotatório 

(180 rpm) à 28°C por 48 horas. Após esse período, os micélios foram filtrados e armazenados 

em ultrafeezer (-80°C) para posteriores análises. 

A reação de PCR convencional foi realizada como a primeira estratégia para confirmar 

a deleção do gene e verificar a ausência de recombinação ectópica do cassete de deleção. Os 

oligonucleotídeos iniciadores 5’ (Del_5F) e a região da higromicina (Hyg_3R), foi utilizados 

para amplificar a região de flanqueio ao gene conforme especificado na Tabela 1.  

O perfil de expressão gênica de gluc31, nas linhagens selvagem e mutante, foram 

analisados por qRT-PCR utilizando os oligonucleotídeos iniciadores 150678-F e 150678-R 

(Tabela 2). Os transformantes selecionados foram analisados através de Southern blotting. Para 

isto, 25 µg de DNA genômico total de ambas a linhagens parental e mutantes foram digeridos 

overnight com as enzimas de restrição EcoRI e XbaI e em seguida, o DNA digerido foi 

transferido para membrana GE Healthcare Amersham™ Hybond™-N+ (GE Healthcare, Little 

Chalfont, Reino Unido).  Como sonda, foi utilizado um fragmento amplificado usando os 

Gene 
Oligonucleo-

tídeos 
Sequencia 

Amplicon 

(pb) 

Endoglucanase 

Del_5F CTCCGGGGCGGCAATTCCCAAGTTGATAGTAC 
1214 

Del_5R ATCCACTTAACGTTACTGAAATCTCCAACGCCATTGTCATCCGTGATA 

Del_3F CTCCTTCAATATCATCTTCTGTCTCCGACCATGCGATACCACAGTACATAA 
1214 

Del_3R GGATACCTGGTTGACCCGGAGAGGCG 

Nested 5R GTGATGGAAAGATGGTGTGGAG 

3494 
Nested 3F CGCAGGGTAACTAGCTACAACAT 

Higromicina 
Hyg_5F GTCGGAGACAGAAGATGATATTGAAGGAGC 

1432 
Hyg_3R GTTGGAGATTTCAGTAACGTTAAGTGGAT 
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oligonucleotídeos iniciadores Del_5F e Del_5R, que possui uma região de sobreposição com a 

higromicina (Tabela 1). A marcação da sonda foi realizada através do kit Digoxigenin DIG 

DNA Labeling (Roche, Mannheim, Germany) de acordo com as instruções do fabricante. A 

marcação, hibridização e detecção foi realizada com um kit de marcação e detecção 

imunológica não radioativa utilizando CDP-Star com um substrato quimioluminescente 

(Roche, Mannheim, Germany). 
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Tabela 2: Primers usados na análise de expressão de gene por Real-Time qPCR 

 

 

Gene Primer Sequencia 

Endoglucanase 

GH16 

150678 F GCCAACAAGCAGGGTATCT 

150678 R GATGTCGATCTCACCACAGTT 

101233 R GTC AAT CTC CTG GGT GTC ATT 

101233 F GCG AGG AAG GAC TTG CAT TA 

513507 R CCG CTG CTA CGA TAG TTG TT 

513507 F CAC TGG CGG AGC TAT GAT ATT 

99201 R GGC AGG TTG TTC CAC TTC T 

99201 F GGG AGA GCA TCA AGG TTA CTG 

513340 R TTT GGA TAC CAG GCG TTG AG 

513340 F GGC CGC TAT CTC ATT CTA CAT C 

512534 R GAG TCC AAG ACT GGA TGG ATT C 

512534 F AAC CAG GAG CTC GAG ACT TA 

486218 R CAC CTC CTT GGT CCA AAT ACT C 

486218 F CTG GCT ATT TCC GGC TTC TT 

84167 R CAG ACT TGA GGA CAA TAG CAG TAA 

84167 F CCC ACT CTA ACC AGC AAC AA 

15669 R TTG GAA CCT CAC CCT TCA TTA C 

15669 F GCC GTC CTG TAC GAT ATG ATT T 

15000 R GAA GAG TCG CTG CTG TCA T 

15000 F CAA GAG CGT CAA GGA GTA CAT 

78123 R CTC GTA ATG TCA GAG GGA ATG G 

78123 F TGG CTC GGA TTA CAA CAA GAA 

2738 R CGT ACA CAT CGA TCT CTC CAT C 

2738 F CCC ACC TGC CTA CCA ATA AG 

503986 R GCA CCT AGC CAC TCC AAA T 

503986 F CGT GTT GAA GTC ACC ATG AAA G 

1670 R TCC CGG CAT ATG AGC AAT ATC 

1670 F TTA TGG GCG TCG ATT ACA CTA C 

503766 R GTG GCA TCT CGG TAT GTG AA 

503766 F CAG ACA AAG ACG TCG GAC TAC 

503062 R GCC ACC TCA GTA ATC GTC TTA G 

503062 F TAC TGT GTA CGG CTG TGT TG 

97567 R CGG ATG TTG TCG TAG GTG TAG 

97567 F CAT CCA GAA GAA CGG CTA CTT 

Quitina sintase 
766590_ThF GGCTATATGGCGTTATCCTCATC 

766590_ThR CCAGACCATGGCCGAATAAA 

Actina 
Actin_F GACATTTACGGCGGAGATGAG 

Actin_R AGGACGGCAGGATTGATTTG 
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4.5. Dosagem de carboidratos da parede celular de T. harzianum 

A extração de polissacarídeos foi feita conforme descrito por François (114) usando 10 

mg de massa de parede celular seca. Após extracção, 1 ml da preparação final foi 10X 

concentrado por liofilização e utilizado para quantificação de açúcar por HPLC. Os açúcares 

foram analisados num sistema da série YoungLin YL9100 (YoungLin, Anyang, Coréia) 

equipado com um detector de índice de refracção (RI) da série YL9170 a 40 ° C. As amostras 

foram carregadas na coluna REZEX ROA (Phenomenex, EUA) (300 x 7,8 mm) a 85 ° C e 

eluídas com ácido sulfúrico 0,05 M a um caudal de 1,5 mL / min. A estimativa da quitina e do 

β-1,3-glucana foi baseada no teor de N-acetil-glucosamina e de glicose respectivamente. 

 

4.6. Microscopia de fluorescência 

4.6.1. Microcultivo em lâmina (Técnica de Ridell modificada) 

 

A metodologia de microcultivo em lâmina consiste em utilizar lâminas de 

microscopia como suporte para pequenos blocos de ágar extrato de malte, adicionados no 

interior de placas de Petri, onde foram inoculados em suas extremidades fragmentos de culturas 

e recobertos por lamínula. Essas placas foram incubadas a temperatura ambiente por um período 

de sete dias e após esse período foram coradas e analisadas em microscópio de fluorescência.  

 

4.6.2. Microscopia de fluorescência com Calcofluor White  

 

Após crescimento dos fungos ALL42 e Δgluc31 em microcultivo, as lamínulas foram 

vertidas sobre lâminas com solução de Calcofluor White 0,01% (Sigma®) e analisadas na 

objetiva de 100x em microscópio de fluorescência Zeiss Imager M2 (Zeiss, Germany) acoplado 

ao software AxioVision (Zeiss, Germany). A emissão da fluorescencia foi registrada usando 

uma excitação no espectro de luz azul com intervalo de 300 to 400 nm. Após a aquisição das 

imagens, as mesmas foram submetidas às análises de tamanho de parede e largura das hifas 

através da intensidade de fluorescência emitida pelos fungos. As análises foram realizadas no 

programa Image-Pro Plus 6.0. 

 

 

 



39 

 

4.7. Produção de enzimas e dosagem da atividade de enzimas e proteínas 

 

A produção de enzimas foi realizado através do crecimento do micélio de T. harzianum 

ALL42 em meio liquido TLE (Noronha & Ulhoa, 2000), tendo como fonte de carbono a parede 

celular do fitopatógeno F. oxysporum (Monteiro & Ulhoa, 2006). Após o crescimento a 28°C 

por 48 horas, o micélio foi filtrado em papel-filtro e o sobrenadante foi dializado overnight, 

congelado e liofilizado. A atividade N-acetil-β-D-glucosaminidase (NAGase), quitinase, 

liquenase e β-1,3-glucanase foi realizada através do substrato ρ-nitrofenil-β-N-

acetilglucasamina (ρ-NPNAG), 4-metilumbeliferil-β-N,N,N-triacetilquitotriose, liquenana e 

laminarina, respectivamente. Uma unidade de atividade enzimática (U) é definida como a 

quantidade de enzima necessária para liberar 1 µmol de PNP/MU por minuto de reação. 

Concentração de proteínas totais, determinada pelo método descrito por Bradford (1976) 

utilizando-se albumina sérica bovina (Sigma™) como padrão. 

 

4.8. Avaliação da capacidade antagonista 

 

Para avaliar a capacidade antagonista foi utilizado o método de culturas pareadas. 

Discos de ágar contendo micélio de fitopatógenos, T. harzianum ALL42 e do mutante T. 

harzianum Δgluc31 (5 mm de diâmetro) foram retirados de colônias com sete dias de cultivo e 

depositados, simultaneamente, em extremidades opostas das placas de Petri, contendo meio 

PDA solidificado. As placas foram então incubadas em estufa a 28°C e após sete dias, foi 

avaliado o crescimento micelial dos fungos, conforme a escala proposta por Bell e 

colaboradores (1982) modificada, conforme apresentados na Tabela 3 e Figura 7 (Materiais e 

Métodos). Os experimentos foram realizados com três réplicas biológicas e técnicas. 

 De acordo com essa escala, os isolados serão classificados com notas de 1 a 5, conforme 

a tabela abaixo: 

 

Tabela 3: Escala de notas para o teste de pareamento 

Nota Característica 

1 Trichoderma ocupando 100% de toda a superfície do meio 

2 Trichoderma ocupando 75% de toda a superfície do meio 

3 Trichoderma ocupando 50% de toda a superfície do meio 

4 Trichoderma ocupando 25% de toda a superfície do meio 

5 Ausência de crescimento de Trichoderma e patógeno ocupando toda a superfície do meio 
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Figura 7: Esquema representativo da escala de Bell et at., (1982) modificada. Escala utilizada para 

classificação dos isolados de T. harzianum quanto ao potencial antagônico. 

 

 

4.9. Análise de expressão de genes por RT-qPCR 

 

 1. Para avaliar a expressão do gene gluc31 na linhagem selvagem: ensaios de confronto 

in vitro foi realizado para obtenção dos micélios de T.  harzianum durante a interação com os 

patógenos R. solani, F. oxysporum e S. sclerotiorum. Placas de petri contendo meio BDA foram 

cobertas com folhas de papel celofane estéreis e adicionados discos de ágar contendo colônias 

de cada fungo, colocados em lados opostos das placas de 14 cm de diâmetro e incubados a 

28°C. Os micélios foram então coletados durante o contato dos fungos e após o contato, 

considerando uma margem de 0,5 cm de distância desta zona de interação. Para a condição 

controle, discos de ágar contendo colônias de cada as linhagens de T. harzianum foram crescida 

sozinhas em placa contendo meio BDA e cobertas com papel celofane. A coleta ocorreu após 

7 dias de crescimento. 

2. Para avaliar a expressão do gene da quitina-sintase: placas de petri contendo meio 

MEX foram cobertas com folhas de papel celofane estéreis e em cada placa foi adicionado disco 

de ágar contendo colônias das linhagens selvagem e mutante de T. harzianum. O crescimento 

ocorreu por 7 dias a 28°C.  

3. Para avaliar a expressão dos genes da família GH16 de T. harzianum na linhagem 

selvagem e mutante: ensaios de confronto in vitro foi realizado para obtenção dos micélios de 

T.harzianum durante a interação com o patógeno R. solani. Placas de petri contendo meio MYG 

foram cobertas com folhas de papel celofane estéreis e adicionados discos de ágar contendo 

colônias de cada fungo, colocados em lados opostos das placas de 14 cm de diâmetro e 
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incubados a 28°C. Os micélios foram então coletados durante o contato dos fungos, 

considerando uma margem de 0,5 cm de distância desta zona de interação. Os ensaios de 

confronto foram feitos como se segue: (1) - T. harzianum (wt) x R. solani como placa controle; 

(2) - T. harzianum-∆gluc31 x R. solani. Para o ensaio de crescimento micelial, discos de ágar 

contendo colônias de cada as linhagens de T. harzianum foram crescida sozinhas em placa 

contendo meio MYG e cobertas com papel celofane. A coleta ocorreu após 7 dias de 

crescimento.  

Após a coleta, os micélios foram congelados com nitrogênio líquido, macerados e o 

RNA total foi extraído utilizando o reagente TRI-Reagent® (Sigma-Aldrich™), conforme 

descrito no protocolo do fabricante. Após a extração, o RNA foi quantificado em 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 260 nm e sua integridade avaliada em gel de 

agarose 1%.  

A quantidade equivalente a 5 µg de RNA total de T. harzianum selvagem e mutante 

foram tratados com DNAse, utilizando o kit DNAse I (Sigma-Aldrich™) e os cDNAs foram 

sintetizados pelo uso do kit Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR (Thermo 

Scientific) de acordo com o protocolo do fabricante. O kit Maxima SYBR Green qPCR Master 

Mix (2X) (Thermo Scientific) foi utilizado nas reações de PCR em Tempo Real, conforme as 

especificações do fabricante e o sistema StepOne Plus (Applied Biosystem) utilizado para a 

detecção do sinal fluorescente. Os primers utilizados neste ensaio estão especificados na Tabela 

2. O gene que codifica α-actina (act) em T. harzianum foi usado como controle endógeno 

(housekeeping) na análise de expressão. Os valores de expressão gênica foram calculados de 

acordo com o método 2-ΔΔCT (115), utilizando T. harzianum x R. solani  (contato) como amostra 

de referência. Os estudos de expressão gênica foram conduzidas com três réplicas biológicas e 

técnicas. Para as análises dos dados foi utilizado o programa GraphPad Prism v 5.1. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Análise da sequência do gene gluc31 

 

A sequência do gene gluc31 que codifica para uma endoglucanase (ID 150678) de T. 

harzianum, foi obtida através do site http://genome.jgi.doe.gov/pages/search-for-

genes.jsf?organism=Triha1 onde está depositado a sequencia do seu genoma. Neste mesmo site, 

foi realizada uma identificação de todas as glucanases encontradas para esta mesma espécie, 

como especificado na Tabela 4.   

O gene gluc31 possui uma sequência de 939 pb e apenas um íntron com 60 pb. Com 

base no alinhamento (BlastN), gluc31 apresentou alta identidade com a sequência de uma EST 

(GenBank HS573580) identificada no trabalho de Steindorff e colaboradores (87). De acordo 

com programa ProtParam (Expasy) (116), essa proteína com 293 aminoácidos, apresentou um 

peso molecular de 31505.68 Da e pI teórico de 4.98, como especificados na Tabela 4. Com a 

sequência de aminoácidos foi possível identificar um sinal de secreção celular, (programa 

SignalP 4.0) (117), domínios conservados da família GH16 (Pfam00722) e homologia para a 

superfamília Concanavalina lectina like-A (programa InterPro HMM). Não foram encontrados 

sítios preditos de hélices transmembrana e uma provável localização da enzima  fora da 

membrana foi apresentado pelo programa TMHMM (Figura 8A), mas 13 potenciais sítios de 

O-β-glicosilação foram apresentados, de acordo com o programa YinOYang 1.2 (118) (Figura 

8B). Nenhum sítio predito de N-glicosilação foi encontrado nesta sequência com análise do 

programa NetNGlic 1.0 (dados não apresentados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Tabela 4: Família gênica das β-1,3-glucanases de T. harzianum. Classificação de aordo com a anotação realizada 

pelo site JGI (http://genome.jgi.doe.gov/pages/search-for-genes.jsf?organism=Triha1). 

 

Família 

gênica 
Gene 

N. de acesso 

(JGI)  
ORF (pb) 

Resíduos de 

aminoácidos 
pI 

Massa 

molecular 

GH16 

gluc31 150678 879 293 4.98 31.64 

gluc48 97567 1428 476 4.54 48.94 

gluc84 503062 2268 756 4.81 84.13 

gluc45 503766 1242 414 4.99 45.49 

gluc36 1670 1026 342 4.79 36.6 

gluc39 503986 1131 377 5.33 39.4 

gluc73 2738 2148 716 6.45 73.15 

gluc40 78123 1125 375 5.08 40.72 

gluc40.1 15000 1194 398 4.96 40.62 

gluc34 15669 915 305 6.26 34.52 

gluc42 84167 1149 383 4.75 42.05 

gluc53 486218 1446 482 5.41 53.5 

gluc31.1 512534 852 284 4.34 31.07 

gluc23 513340 624 208 4.60 23.22 

gluc49 99201 1377 459 5.06 49.51 

gluc31.2 513507 849 283 5.74 31.34 

gluc41 101233 1161 387 4.56 41.87 

GH17 

thg17.76 313 2115 705 4.81 76.03 

thg17.42a 72349 1248 416 4.57 42.47 

thg17.59 491834 1758 586 4.92 59.96 

thg17.35 49445 990 330 4.87 35.34 

thg17.41 8924 1110 370 5.72 41.23 

thg17.42b 487382 1176 392 4.76 42.71 

GH55 

thg55.14 526018 3939 1313 5.46 14.26 

thg55.79 523201 2280 760 6.31 79.55 

thg55.86  79543 2403 801 6.68 86.14 

thg55.90 476663 2523 841 5.43 90.02 

thg55.83 294827 2334 778 6.75 83.40 

thg55.79 112874 2292 764 5.23 79.8 

thg55.82 495616 2301 767 5.71 82.50 

thg55.155 153239 4446 1482 4.52 155.86 

thg55.107 129594 3084 1028 4.81 107.43 

thg55.80 84648 2283 761 6.35 80.64 

GH64 

thg64.48 6701 1335 445 4.81 48.49 

thg64.46 510457 1344 448 5.35 46.7 

thg64.40 514104  1143 381 5.08 40.24 

GH81 
thg81.92 479664 2592 864 6.00 92.34 

thg81.79 82773 2139 713 6.92 79.86 
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Figura 8: Análise in silico de GLUC31. (A). Predição da localização de hélices transmembranas e 

orientação. A linha vertical (vermelha) Predição de uma provável localização e orientação de hélices 

transmembrana. A linha vertica (vermelho) indica os prováveis sítios transmembrana; linha paralela ao 

eixo x indica os prováveis sítios dentro da membrana (azul) ou fora da membrana (rosa). (B). Predição 

de O-β-GlcNAc da sequência de aminoácido da β-glucanase. O eixo X representa a sequência N-

terminal para C-terminal. Linhas verticais (verde) são os potenciais sítios O-GlcNAc. O potencial limiar 

(threshold) está representado pela linha horizontal (vermelha). Os sítios com linhas verticais (verde) que 

cruzaram o threshold são considerados sítios preditos para O-GlcNAc  

 

5.2. Deleção do gene gluc31 de T. harzianum 

 

 Um fragmento linear, contendo o gene de higromicina como marca de seleção, foi 

construído através da técnica de  PCR de fusão, descrita por Yu e colaboradores (93), para 

substituir a ORF do gene gluc31 por recombinação homóloga (Figura 9A e 9B).   

 

 

Figura 9: Cassete de deleção da glucanase de T. harzianum. A. Esquema do cassete de deleção 

demonstrando o tamanho esperado para cada região separadamente e após a fusão dos fragmentos. B. 

Avaliação dos tamanhos dos fragmentos amplificados em gel de agarose 1%. M: marcador molecular 1 

Kb; 5’: região de flanqueio 5’ usptream; 3’: região de flanqueio 3’ downstream; F: produto de fusão dos 

três fragmentos (cassete de deleção).  
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Os transformantes estáveis foram avaliados por PCR convencional para verificar a 

correta integração do fragmento de deleção. A banda correspondente a 2.68 kb representa a 

amplificação da região de flanqueio 5’ e higromicina. Os transformantes 8 e 20 tiveram o 

tamanho de amplificação esperado (Figura 10A e B), porém a análise de expressão de genes foi 

necessário para confirmar a ausência do gene em questão. 

 

 

 

Figura 10: Análise dos transformantes por PCR. A. Esquema da estratégia de PCR para confirmar a 

substituição do gene da gluc31 pelo gene marcador hph. Para amplificação do fragmento de 2.68 Kb 

foram utilizados primers específicos para a região 5’ upstream e para a a região da higromicina. B. 

Visualização dos fragmentos amplificados, em gel de agarose 1%. O transformante 8 e 20 indicaram o 

tamanho de amplificação esperado. M: marcador molecular 1Kb; 1 à 22: transformantes; WT: linhagem 

selvagem 
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De acordo com a análise de PCR em tempo real quantitativa (qPCR), apenas um dos 

transformantes não apresentou expressão do gene gluc31, indicando a ausência desta β-

glucanase. A completa deleção do gene de interesse foi confirmada mais uma vez através da 

análise de Southern blot (Figura 11A-D). 

 

 

Figura 11: Análise de Southern blot (A) Representação da região codificante do gene gluc31em T. 

harzianum. Linhagem selvagem (ALL42) (B) Representação do cassete de deleção de △gluc 31. Os 

sítios de restrição de XbaI and EcoRI, os fragmentos formados depois da digestão com seus respectivos 

tamanhos e o local de hibrididzação da sonda estão indicados. (C) Análise de Southern blot do DNA 

total de T. harzianum selvagem (ALL42) and T. harzianum gluc31 mutante (△gluc 31) digerido com as 

endonucleases XbaI and EcoRI. (D) RT-qPCR da expressão de gluc31. 

 

5.3. O gene gluc31 atua na parede celular de T. harzianum 

 

Para determinar uma possível atuação do gene gluc31 na parede celular de T. harzianum, 

os conteúdos de glucanas e as quitinas foram estimados. Uma menor quantidade de β-1,3-

glucana e uma alta concentração de N-acetil-glicosamina foi encontrada na linhagem mutante 

(Δglu31) quando comparado com a linhagem selvagem (ALL42). Esta quantificação pode 

refletir em um maior conteúdo de quitina na parede celular do mutante, conforme demonstrado 

pela análise de qRT-PCR. Um aumento na expressão do gene da quitina sintase na linhagem 
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mutante (cerca de 34 vezes) comparado linhagem selvagem (Figura 12). As imagens geradas 

pela microscopia de fluorescência confirmaram a diferença existente entre as hifas da linhagem 

mutante, que estavam mais finas, porém com a parede celular mais espessa, comparado com a 

linhagem selvagem, conforme as imagens da Figura 13 e análises estatísticas. 

 

 

Figura 12: Conteúdo de carboidratos nas hifas de T. harzianum ALL42 (A e C) e △gluc 31 (B e D). O conteúdo 

de quitina e glucana foram determinados de acordo com a quantificação de NAG (N-acetil glicosamina e glicose). 

(E). Análise da expressão por qPCRdo gene da quitina sintase durante o crescimento das hifas. Valores 

apresentados pela média de três réplicas técnicas e biológicas e a barra de erros indica o desvio padrão. *P < 

0.001; **P <0.01. 
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Figura 13: Caracterização morfológicas das hifas T. harzianum. Largura das hifas e espessura da parede celular 

das linhagens mutantes - Δgluc31 (A, C) e selvagem - ALL42 (B, D). Imagens obtidas pelo ensaio de microscopia 

de fluorescência com o corante Calcofluor white. Medidas realizadas através do programa Image-Pro Plus 6.0. 

Análise estatística realizada com Teste T; ***p-valor < 0.001 

 

 

5.4. Dosagem enzimática 

 

 Para verificar se a deleção da glucanase gluc31 afetou a atividade de glucanase e 

quitinase, foram avaliadas durante o crescimento das hifas de T. harzianum selvagem e mutante, 

em meio de cultura contendo parede de F. oxysporum, como fonte de carbono. A atividade de 

glucanase foi avaliada através de dois substratos. A laminarina, para verificar a atividade de β-

1,3-glucanase e a lichenana, para avaliar a atividade de β-1,3-1,4-glucanase. As atividades de 

glucanases avaliadas foi afetada pela deleção de gluc31, pois houve uma considerável 

diminuição na atividade destas enzimas na linhagem mutante, comparado com a linhagem 

selvagem.  

 A atividade de quitinase foi avaliada através da avaliação enzimática utilizando os 

substratos, triacetilquitotriose e N-acetilglicosamina. A atividade de quitinase não foi diferente 
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entre as linhagens selvagem e mutante e isso sugere que sua ação não foi afetada pela ausência 

de gluc31, ao contrário da atividade de NAGase, que foi influenciada por esse gene, inferido 

pelo aumento significativo em sua atividade enzimática na linhagem mutante (Figura 14). 

 

 

 
Figura 14: Atividade enzimática de β-1,3-glucanase (A), Chitinase (B), Liquenase (c) and NAGAse (D) após 48 

h de cultivo da linhagem T. harzianum ALL42 and △gluc31 na presença de parede celular de F. oxysporum. 

Valores apresentam a média de três réplicas. A barra de erros indica o desvio padrão. ***P < 0.01, ****P < 0.001. 

 

 

5.5. A enzima β-glucanase codificada pelo gene gluc1 não é essencial para o potencial 

antagonista de T. harzianum 

 

Para verificar a atuação de gluc31 no antagonismo de T. harzianum foi realizada 

confronto, in vitro, entre as linhagens de T. harzianum selvagem e mutante em confronto com 

três diferentes patógenos de plantas e análise de expressão de gene por RT-qPCR. A eficiência 

da atividade antagonista das linhagens selvagem e mutante de T. harzianum foi avaliada frente 

a três diferentes patógenos de planta (R. solani, S. sclerotiorum e F. oxysporum), de acordo com 
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a escala descrita por Bell e colaboradores (1982). A eficiência no processo de antagonismo de 

T. harzianum selvagem nos diferentes fitopatógenos foi semelhante ao encontrado T. harzianum 

mutante, não havendo diferença significativa entre eles em nenhuma condição avaliada. 

Entretanto um melhor desempenho foi avaliado quando as linhagens estavam no confronto com 

R. solani (score 1), comparado com os outros patógenos (score 3), conforme a tabela 5. De 

forma interessante, somente nesta condição, as linhagens de T. harzianum foi capaz de lançar 

seus esporos e crescer sobre o patógeno, como mostra a figura 15A e 15B.  

 
 

 

Figura 15: Ensaio do potencial antagonista in vitro após 7 dias (A) e 14 dias (B) de cultivo, nas linhagens selvagem 

de T. harzianum ALL42 (wt) e T. harzianum mutante (∆gluc31), em confronto com os patógenos R. solani (Rs), 

F. oxysporum (Fo) e S. sclerotiorum (Ss). Análise de expressão por qPCR do gene gluc31 durante o contato das 

hifas (C) e após o contato (D). Valores apresentam a média de três replicas. A barra de erro indica o desvio padrão. 

***P < 0.01, ****P < 0.001. 

 

O gene gluc31 apresentou uma expressão diferencial durante o confronto de T. 

harzianum com patógenos de planta. Durante o contato, houve uma maior expressão de gluc31 

quando o fungo antagonizou R. solani e S. sclerotiorum. Esses níveis foram mantidos no pós- 

contato entre T. harzianum e R. solani e uma diminuição na expressão ocorreu entre T. 

harzianum e S. sclerotiorum. Os níveis de expressão de gluc31 durante o confronto com F. 

oxysporum não foi observada durante o contato e uma repressão ocorreu no pós-contato com 

este patógeno (Figura 15C e 15D).      
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Tabela 5: Avaliação do potencial antagonista de T. harzianum linhagens selvagem e mutante contra diferentes 

patógenos de planta 

Isolados R. solani S. sclerotiorum F. oxysporum 

T. harzianum ALL42 1 a 3 a 3 a 

T. harzianum Δgluc31 1 a 3 a 3 a 

Valores seguidos pela mesma letra na coluna não difere estatisticamente, seguindo o teste de Turkey (P ≤  0,05). 

 

 

5.6. O efeito na expressão dos genes da família GH16 no mutante T. harzianum Δgluc31 

  

 Para analisar os efeitos da deleção do gene gluc31 no crescimento vegetativo de T. 

harzianum no crescimento em placa durante confronto com o fitopatógeno R. solani, foi 

realizada a análise de expressão de 14 genes de β-1,3-glucanases da família GH16 na ausência 

de gluc31 (Figura 16). Nossos resultados mostraram que dentre esses 14 genes, 7 genes foram 

diferencialmente expressos no crescimento vegetativo da linhagem T. harzianum Δgluc31 e 10 

genes durante confronto in vitro entre T. harzianum Δgluc31 e R. solani.  

Durante o crescimento micelial, os genes gluc39, gluc45 e gluc41 exibiram os níveis 

mais altos de expressão, sendo 316, 188 e 174 vezes mais expresso na linhagem Δgluc31 

comparado a linhagem parental ALL42. Por outro lado, os genes gluc73, gluc34, gluc48, gluc53 

e gluc40.1 apresentam níveis de expressão menores em relação as três genes citados acima. No 

entanto, o nível de expressão desses genes foi 6, 11, 8, 11 e 3 vezes, respectivamente, mais 

expressos na linhagem mutante Δgluc31 em comparação a linhagem parental. Na condição de 

confronto entre T. harzianum mutante e R. solani, observamos que os genes gluc36, gluc40.1 e 

gluc84 foram mais expressos, comparado com o T. harzianum selvagem e R. solani. Na 

condição de confronto com fitopatógeno esses genes foram cerca de 6, 5 e 4 vezes, 

respectivamente, mais expressos quando comparado ao confronto entre a linhagem parental 

ALL42 e R. solani. Além disso, foi demonstrado que os genes gluc39, gluc34, gluc53 e gluc31.2 

correspondem aos genes com menores valores de expressão nesta condição. Nossos dados 

sugerem que existe um padrão de expressão diferencial dependente da condição avaliada e entre 

essas condições. Embora o gene gluc39 seja altamente expresso na condição de crescimento 

vegetativo, um nível de expressão baixo para esse gene foi observado na condição de confronto 

sugerindo que esse gene não apresenta um papel importante durante a condição de 

micoparasitismo entre T. harzianum mutante e R. solani. Por outro lado, o gene gluc36 

apresentou um nível de expressão elevado nas duas condições avaliadas, sugerindo seu 

envolvimento tanto no crescimento vegetativo quanto no reconhecimento de fitopatógenos. Ao 
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contrário, o gene gluc40.1 teve um nível de expressão maior na condição de contato e no 

crescimento vegetativo um nível de expressão baixo foi observado, o que pode indicar sua 

importância somente durante o antagonismo entre T. harzianum e R. solani. 

 

 

 

Figura 16: Análise de Heatmap do sistema glucanolítico de T. harzianum durante o crescimento vegetativo de T. 

harzianum (Th) ou em confronto com R. solani (Th x Rs), após 48 h de cultivo. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O gene gluc31 codificador uma endo-β-1,3-glucanase em T.harzianum, apresentou 

similaridade com a EST identificada em estudo prévio realizado por Steindorff etal. (2012), 

durante o crescimento de T. harzianum em meio de cultura contendo a parede celular de F. 

solani como fonte de carbono. Entretanto, a predição de sequência revela uma alta identidade 

de GLUC31 com enzimas da família GH16 de T. virens e T. reesei. A atuação dessas enzimas 

na formação da parede celular em diferentes espécies de levedura tem sido descrita (120). 

Nenhum domínio transmembrana foi encontrado para GLUC31 sugerindo sua localização fora 

da membrana. Além disso, a presença de treze potenciais sítios de O-β-glicosilação em gluc31 

indicam a sua atuação, uma vez que, as proteínas O-glicosiladas é um tipo de glicosilação 

encontrada nas proteínas de parede celular (40,41).  

A deleção de gene foi a técnica utilizada para a análise funcional do gene gluc31 de T. 

harzianum. Essa substituição do gene de interesse por um gene marcador através de 

recombinação homóloga é considerada uma estratégia eficaz para estudos de função de genes 

baseada nas mudanças fenotípicas e tem sido realizado com sucesso em diferentes espécies 

como levedura, plantas e bactérias (121).  

Neste estudo, gluc31 teve seu papel relacionado com a estrutura da parede celular. Após 

a deleção de gluc31, foi observado em T. harzianum uma diminuição na largura das hifas e um 

espessamento na parede celular e este fato foi acompanhado de um aumento no conteúdo de 

quitina e diminuição de glucanas. Dados enzimáticos apresentaram uma diminuição nas 

atividades de glucanase e aumento na atividade de NAGase, na linhagem mutante. De acordo 

com microscopia de fluorescência, o maior depósito de quitina ocorreu na parede lateral. 

Consequentemente, uma maior expressão do gene da quitina sintase, considerado por análises 

de qPCR, evidencia uma maior síntese de quitina. De forma semelhante, a deleção do gene 

bgl2, que codifica uma endo-β-1,3-glucanase de Saccharomyces cerevisiae, resultou em um 

acúmulo de quitina na parede celular, seguido de um aumento na atividade de quitina sintase 

como um mecanismo de reparo para a célula ao dano causado na parede. (122). Níveis elevados 

de quitina foram observados no mutante de A. fumigatus para o gene da glucana sintase (fks1) 

para estabilizar a parede celular e prevenir a lise nas pontas das hifas  (22). Este efeito 

compensatório é bem descrito para S. cerevisiae que apresenta mutações na parede celular 

(23,39). Em fungos existe um sistema que garante a integridade da parede celular, onde as 

anormalidades são detectadas pelas proteínas sensoras transmembranas Wsc (cell wall integrity 

and stress-response componente). Essas informações são então transmitidas para uma via de 
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sinalização composta pela cascata de MAPK resultando na ativação de um fator transcricional 

capaz de regular a expressão de genes relacionados à biogênese da parede celular como as   

quitinas-sintases e glucana-sintases (123).  

As características encontradas para T. harzianum gluc31 refletem um efeito comum à 

maioria das mutações dos genes que exercem funções na parede celular de fungos (7). A 

redundância funcional entre as β-1,3-glucanases é considerada uma razão pela falta de alteração 

no fenótipo de linhagens mutantes para eng1 e eng2 que codifica para uma β-1,3-glucanase da 

família GH81 e 16, respectivamente. Deleções sequenciais dos membros de uma mesma família 

é sugerido para evidenciar o estudo funcional desses genes relacionados com a parede celular 

de Aspergillus fumigatus (124). 

Para verificar a atuação do gene gluc31 no processo de antagonismo de T. harzianum, 

foi realizada uma análise trasncricional deste gene. Foi observado uma expressão diferencial, 

durante e após o antagonismo da linhagem selvagem de T. harzianum com os diferentes 

fitopatógeno indicando uma possível atuação neste processo. De forma semelhante, um 

aumento na expressão de uma β-1,3-glucanase da família GH16 ocorreu durante o 

micoparasitismo de T. atroviride com R. solani (61). Porém, a avaliação do confronto in vitro, 

demonstrou que a linhagem mutante Δgluc31 e selvagem de T. harzianum desempenharam de 

forma semelhante à sua capacidade antagonista. As evidencias sugerem que a função de gluc31 

não foi fundamental neste processo. Este fato pode estar relacionado com a quantidade de genes 

de glucanases presentes no genoma de Trichoderma (125,126). E assim, uma redundância 

funcional pode ser esperado dentre as glucanases de T. harzianum. Análise com os diversos 

genes de β-1,3-glucanases da família GH16 demonstrou um aumento na expressão de alguns 

genes no antagonismo in vitro da linhagem mutante Δgluc31. Da mesma forma, a expressão 

diferencial também ocorreu durante o crescimento micelial de T. harzianum Δgluc31. Estas 

observações refletem uma possível tentativa de equilíbrio dentre as glucanases para suprir a 

ausência deste gene em questão, uma vez que essas enzimas hidrolíticas são importantes no 

antagonismo de Trichoderma spp.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 Com base nas informações sobre o gene gluc31 de T. harzianum aqui apresentada, 

juntamente com outros estudos referentes às β-1,3-glucanases de fungos, propuzemos um 

estudo funcional de gene baseado na técnica de knockout por recombinação homóloga. Apesar 

de presente durante o antagonismo de T. harzianum entre diversos patógenos de planta, gluc31 

não foi importante neste processo. Além disso, as características observadas na linhagem 

mutante são considerada comuns às deleções realizadas com genes relacionados a parede 

celular de fungos e isso sugere uma possível atuação na parede celular, fato esse que foi 

reforçado pelas análises in sílico de GLUC31. Esse estudo fornece uma visão diferencial das 

atividades de β-1,3-glucanases, amplamente conhecidas pela sua atuação no micoparasitismo 

de Trichoderma spp. Entretanto, estudos adicionais fazem-se necessários para a compreensão 

da localização e função desempenhada por esta proteína. 
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Abstract 

 

The genus Trichoderma includes species that have the ability to antagonize plant pathogens in 

a complex process ranging from antibiosis, competition for nutrients, mycoparasitism and 

induction of defense mechanisms in plants or a combination of these. Trichoderma species are 

known for their ability to produce lytic enzymes such as exoglucanases, endoglucanases, 

chitinases, and proteases that is essential for phytopathogen cell wall degradation. In the 

development and differentiation processes of Trichoderma, β-glucanases contributes 

significantly to the morphogenetic-morphological process that lead to the presence of β-glucans 

as the main component of fungi wall. In this work, we studied the functional role of the gluc31 

gene that encodes an endo β-1,3-glucanase of the GH16 family of Trichoderma harzianum 

ALL42 through the deletion of this gene. This study demonstrated that the absence of Δgluc31 

gene did not affect the in vivo mycoparasitism ability of the mutant T. harzianum ALL42, 

however the involvement of this gene in cell wall remodeling and synthesis were demonstrated. 

In the absence of the gluc31 gene, a higher deposition of chitin polymers on the cell wall of the 

mutant hyphae was observed. The absence of the gluc31 gene in T. harzianum also 

demonstrated an effect on the expression of other genes belonging to the family 16 of glycosyl 

hydrolases, due to the function redundancy found among the glucanases. 

Keywords: knockout; filamentous fungi; glucanase, cell wall, glycosyl hydrolases
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1. Introduction 

 

The genus Trichoderma  includes species that have the ability to antagonize plant 

pathogens, to act in plant disease prevention and to exert effects on plant growth and 

development (1,2). Trichoderma  species are known for their ability to produce lytic enzymes 

such as exoglucanases, endoglucanases, chitinases, and proteases that play important roles in 

wall degradation of (3–5). 

In general, the fungal cell wall is composed of 90% of polysaccharides, being glucan 

and chitin the main carbohydrate polymers. Other polymers such as α-1,3-glucan, α-1,4-glucan, 

β-1,3-glucan, β-1,3-1,4-glucan, β-1,6-glucan, chitosan, mannan and galactomannan are also 

found in cell wall, although in a lesser extent. The components of the fungal cell wall varies 

according to the stage of growth, species and morphotypes (1,6,7). 

In the development and differentiation processes of Trichoderma , β glucanases are 

essential for the morphogenetic-morphological process to have β-glucans as the main 

component of their wall (8). Glucanases can hydrolyze the substrate by two possible 

mechanisms: (1) exo-β-1,3-glucanases (EC 3.2.1.58) hydrolyze β-glucans by cleaving glucose 

residues from the nonreducing end sequentially, and (2) endo- β-1,3-glucanases (EC 3.2.1.39) 

cleaves β-linkages at random sites along the polysaccharide chain, releasing smaller 

oligosaccharides and glucose (9). 

Sequencing and annotation of the genome of different species of Trichoderma  have 

favored the functional study of genes, since the genomic information generated allow not only 

the selection of candidate genes, but also the construction of DNA vectors and deletion cassettes 

appropriately (10,11).  

Different genes identified in Trichoderma  spp. have been deleted, silenced or 

overexpressed (12) and among them are cell signaling genes (13–15), plant resistance elicitor  

(16)  and genes encoding hydrolytic enzymes, such as chitinases and proteases (17–20). 

Despite the importance of glucanases for the mycoparasitism of Trichoderma  spp., few 

studies describe the functional analysis of glucanases. Currently there are records on the 

deletion and overexpression of a β-1,6-glucanase (tvbgn3), from T.virens and overexpression 

of a β-1,4-glucanase, encoded by the egl1 gene, from Trichoderma  longibrachiatum (21,22). 

Knowledge about β-1, 3-glucanases are still restricted to the biochemical studies and 

properties of the purified enzymes. This work aimed to study the functional role of the gluc31 

gene that encodes an endo β-1,3-glucanase of the GH16 family of T. harzianum ALL42 by 

deleting gluc31 gene. 
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2. Materials and Methods 

2.1 Organism culture conditions 

 

T. harzianum (ALL 42) belongs to the fungi collection of the Laboratory of Enzymology 

of Federal University of Goiás, Brazil. Strains of the phytopathogenics fungi Sclerotinia 

sclerotiorum, Rhizoctonia solani and Fusarium oxysporum were provided by Embrapa 

(Brazilian Company of Agronomic Developing - Rice and Bean unit - Santo Antônio de Goiás, 

Brazil), maintained with periodical sampling on potato dextrose agar  (Acumedia™) and stored 

at 4°C. The wild type T. harzianum ALL42 as well as the Δgluc31 mutant had their ITS region 

sequenced for species confirmation.  

 

2.2 Selection of the gene for knockout studies and in silico analysis 

 

The selected gene (gluc31) encodes an endo β-1, 3 glucanase protein of T. hazianum. 

The amino acid and nucleotide sequence were obtained from T. harzianum database 

(http://genome.jgi.doe.gov/Triha1/Triha1.home.html) (Protein ID: 150678). Pfam database was 

used to identify the protein family and the InterPro HMM program for sequence analysis 

(https://www.ebi.ac.uk/services). SignalP 4.0, NetNGlic 1.0, YinOYang 1.2 e TMHMM 2.0 

programs, were used for the prediction of cell secretion signal, N-glycosylation signal, O-

glycosylation signal and transmembrane helices, respectively 

(http://www.cbs.dtu.dk/biotools/).  

 

2.3 Generation of Δgluc31 T. harzianum strains 

 

The methodology used to obtain the mutants was developed according to the protocol 

described by Yu (23). The deletion vector was constructed through a fusion PCR, and contained 

a selection hph-cassete (hph gene, conferring resistance to hygromycin, under control of the 

Aspergillus nidulans, gpdA promoter and trpC terminator) (24) (Table S1). Fungal 

transformations were performed by protoplasts according to (25) and the resulting 

transformants were selected through three rounds of growth on hygromycin B (100µg/ml) 

containing media. 
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2.4 Validation of Transformants 

 

Homologous integration of the disruption cassette was evaluated by PCR using primers 

specific to the hph gene in combination with primers specific to the sequences flanking the 

deletion cassette. RT-qPCR was conducted on T. harzianum WT and T. harzianum Δgluc31 

strains using primers specific for gluc31 gene and β-actin (Table S2). Southern hybridization 

was carried out using Del_5F/hph_R primers as probe (Table S1).  

 

2.5 Obtaining mycelia for RT-PCR analysis 

 

Mycelia of three different conditions were obtained for qRT-PCR analyzes. The first 

condition was the confrontation between T. harzianum wild type and the pathogens R. solani, 

F. oxysporum or S. sclerotiorum grown on PDA agar plates covered with cellophane at 28 °C 

(better described in item 2.9). The second condition was the growth of disks of the wild type 

and gluc31 T. harzianum on PDA agar plates covered with cellophane at 28 °C. After 7 days, 

the mycelium were collected for analysis of the chitin synthase gene expression. The third 

condition consisted in the confrontation between T. harzianum wild type and the phytopatogen 

R. solani or T. harzianum gluc31 and R. solani. Briefly, culture disks from each T. harzianum 

(wild type and mutant) strains were added diametrically opposite to the phytopathogen R. solani 

on PDA agar plates covered with cellophane at 28 °C in contact and post-contact conditions 

(described in the item 2.9). The wild type and mutant (Δgluc31) strains of T. harzianum were 

also grown in PDA medium without the presence of phytopathogens at 28 °C for 7 days. 

Mycelia were collected for analysis of gene expression of T. harzianum β-1,3-glucanases from 

GH 16 family (Table S2) previously identified according to T. harzianum genome annotation 

(http://genome.jgi.doe.gov/pages/search-for-genes.jsf?organism=Triha1). 

Mycelia of the three conditions were frozen with liquid nitrogen, macerated and total 

RNA extracted using TRI-Reagent® reagent (Sigma-Aldrich™), as described in manufacturer's 

protocol. 

 

2.6 RT-qPCR 

 

The total RNA of samples described in the item 2.5 were digested with DNase I 

(Invitrogen) and a total of 5 μg from each pooled sample was reverse transcribed into cDNA 

using the Maxima™ First Strand cDNA synthesis kit for RT-qPCR in a final volume of 20 μL 
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(Thermo Fisher Scientific). The synthesized cDNA was diluted with 80 μL of water and used 

as a template for real-time PCR reactions using the instrument Step One Plus Real-Time PCR 

system (Thermo Fisher Scientific). Each reaction (20 μL) contained 1 x of MAXIMA® 

SYBRgreen PCR Master Mix (Thermo Fisher Scientific), forward and reverse primers (500 nM 

each), cDNA template, and nuclease free water. Determination of the PCR efficiency was 

performed using triplicate reactions from a dilution series of cDNA (1, 10−1, 10−2, and 10−3). 

Amplification efficiency was then calculated from the given slopes in the Step One PlusTM 

Software v2.3 (Thermo Fisher Scientific). The β-actin transcript was used as internal references 

to normalize the total amount of RNA present in each reaction (26). Gene expression levels 

were calculated from the threshold cycle according to the 2-ΔΔCT method (27). All samples were 

analyzed in at least two independent experiments with three technical replicates in each run. 

 

2.7 Cell wall polysaccharides extraction and sugar quantification 

 

Polysaccharides extraction was done as described by Francois and Parrou (2001) using 

10 mg of dry cell wall mass. After extraction, 1 ml from final preparation was 10X concentrated 

by liophilization and used for sugar quantification by HPLC. The sugars were analyzed in a 

Young Lin YL9100 series system (Young Lin, Anyang, Korea) equipped with an YL9170 

series refractive index (RI) detector at 40°C. The samples were loaded in the REZEX ROA 

(Phenomenex, USA) column (300 × 7.8 mm) at 85 °C and eluted with 0.05 M sulfuric acid at 

flow rate of 1.5 mL/min. The estimation of chitin and β-1, 3-glucan was based on the N-acetyl-

glucosamine and glucose content, respectively. 

 

2.8 Fluorescence microscopy 

 

Microcultures, derived from the wild and mutante lineage culture dishes, were 

conducted based in the modified Ridell technics. After growth, the coverlips were removed 

from culture dish and stained with Calcofluor White (Sigma-Aldrich) at concentrations of  

0,01% and examined under fluorescente microscope Zeiss Imager M2 fluorescence microscope 

(Zeiss, Germany) coupled to the AxioVision (Zeiss, Germany) software. Emission was recorder 

using a blue light excitation of the spectrum a range of 300 to 400 nm. 
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2.9 Direct Confrontation Assays 

 

Discs of PDA medium containing T. harzianum mycelia were taken from the edge of 

actively growing colonies of fresh fungal cultures and placed on the surface of a fresh PDA 

plate 8 cm apart. The plates were incubated at 28°C with a photoperiod of 12 h. Evaluation of 

antagonism was carried out according to the classification proposed by Bell (29). 

 

3. Results 

3.1 Sequence analysis of the gluc31 gene 

 

The gluc31 gene sequence encoding an endoglucanase (ID 150678) of T. harzianum, 

was obtained through the website http://genome.jgi.doe.gov/pages/search-for-

genes.jsf?organism=Triha1 where the genome of T. harzianum is deposited. It is a sequence of 

939 pb containing only one intron of 60 bp. The gene was chosen based on the alignment 

(Blastn) generated with the sequence of an EST (GenBank HS573580) identified in the work 

of  Steindorff  and cols. (2012). The research carried out in ProtParam (Expasy) (30) showed 

that it is a protein with 293 amino acids, had a molecular weight of 31505.68 Da and theoretical 

PI of 4.98 (Table 1). This protein shows cell secretion signal (programa SignalP 4.0) (31), 

conserved domains of the GH16 family (Pfam00722)  and homology to the superfamily 

Concanavalin lectin like-A (programa InterPro HMM)  and 13 potential O-β-glycosylation sites 

(YinOYang 1.2) (32), the search with no predicted N-glycosylation site was found (NetNGlic 

1.0) (Figures S1; S2). 

 

3.2 Deletion of the gluc31 gene from T. harzianum 

 

A linear fragment containing the hygromycin gene as a selection marker was 

constructed by the fusion PCR technique (23) to replace the ORF of the gluc31 gene by 

homologous recombination (Figure S4). Stable transformants were evaluated by standard PCR 

to verify the correct integration of the deletion fragment. The 2.68 kb band represents the 

amplification of the 5 'flanking region and hygromycin (Figure S5). Of the two transformants 

that presented the corresponding band, only one had the deletion confirmed by quantitative real-

time PCR analysis (RT-qPCR) and Southern hybridization (Figure 1).  
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3.3 The gluc31 gene acts on the cell wall of T. harzianum 

 

The evaluation of the influence of the gluc31 gene on the cell wall of T. harzianum was 

performed by determining the glucan contents and the chitins. The comparison of glucans and 

chitins between the mutant (Δglu31) and wild type (ALL42) strains revealed a low content of 

β-1,3-glucans and high N-acetyl-glucosamine content in the mutant strain (Δglu31) (Figure 2A, 

B, C, D). To confirm the increase of chitin in the cell wall hyphae T. harzianum Δgluc31, 

expression analysis of chitin synthase was avaluated. Results showed that chitin synthase 

exhibited increased expression level, of 34 –fold, in the mutant strain compared to the wild- 

type strain and this suggests a greater chitin synthesis production in T. harzianum Δgluc31 

(Figure 2E). The involvement of gluc31 in the cell wall was evaluated by fluorescence 

microscopy with calcofluor white impregnated hyphae revealing thinner hyphae with thicker 

cell wall in the Δgluc31 mutant (Figure 3). 

 

3.4 β-glucanase encoded by the gluc31 gene is not essential for the potential antagonism 

of T. harzianum 

 

The efficiency in the antagonism between the wild type (ALL42) and mutant (Δglu31) 

strains of T. harzianum and the phytopathogen were assessed by confrontation assays. We did 

not observe significant differences in the growth of both wild type and mutant when evaluated 

by Bell, Wells, and Markham (1982) scale (Figure 4-A, 4-B and Table S3). 

To verify the performance of gluc31 gene during the antagonism of T. harzianum with 

phytopathogens we evaluated its expression by RT-qPCR. The gluc31 gene showed a 

differential expression during the confrontation of T. harzianum with plant pathogens studied. 

In the antagonism of T. harzianum and the phytopathogens R. solani and S. sclerotiorum an 

elevation of gluc31 mRNA levels was observed in the contact condition. But when T. 

harzianum was grown in the presence of F. oxysporum the expression of gluc31 was very 

similar to control (T. harzianum growing without phytopathogens) (Figure 4-C). In the 

antagonism between T. harzianum and R. solani in the post-contact condition, it was observed 

that the levels of gluc31 mRNA remained constant, compared to contact condition. This pattern 

is different from that observed in post-contact condition between T. harzianum and S. 

sclerotiorum and T. harzianum and F. oxysporum, where gluc31 expression was repressed 

(Figure 4-D).  
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3.5 The effects of deletion of gluc31 gene on T. harzianum GH16 family gene expression  

 

The expression of 14 genes coding β-1,3-glucanases of the GH16 family were evaluated on 

Δgluc31 mutant by RT-qPCR. To analyze the effects of the deletion of gluc31 gene, wild type 

and mutant strains were grown in petri dishes both in confrontation with R. solani and growing 

without phytopathogens (Figure 5). Our results showed that among these 14 genes, seven were 

differentially expressed during the vegetative growth of T. harzianum Δgluc31 and 10 genes 

during in vitro confrontation between T. harzianum Δgluc31 and R. solani.  

During mycelial growth, genes gluc39, gluc45 e gluc41 exhibited the highest levels of 

expression, being 316, 188 and 174-fold more expressed in the Δgluc31 lineage compared to 

the ALL-42 wild type strain. On the other hand, genes gluc73, gluc34, gluc48, gluc53 and 

gluc40.1 presented lower expression levels relative to the three genes mentioned above. 

However, the expression levels of these genes were, respectively, 6, 11, 8, 11 and 3-fold, being 

induced in the Δgluc31 mutant strain compared to the parental strain. In the confrontational 

condition between T. harzianum mutant and R. solani, we observed that gluc36, gluc40.1 e 

gluc84 genes were more expressed compared to wild T. harzianum and R. solani. In the 

confrontational condition with phytopathogen, these genes were higher expressed about 6, 5 

and 4 times, respectively, when compared to parent strain ALL42 in confrontation with R. 

solani. In addition, genes gluc39, gluc34, gluc53 e gluc31.2 corresponded to the genes with the 

lowest expression values in this condition. Our data suggests that there is a pattern of differential 

expression dependent on the condition assessed and between these conditions. Although gluc39 

gene is highly expressed during vegetative growth, a lower expression level for this gene was 

observed in the confrontational condition suggesting that this gene suffers a differential 

regulation during mycoparasitism. On the other hand, the gluc36 gene presented a high 

expression level in the two conditions of growth evaluated, suggesting its involvement in both 

the vegetative growth and the recognition of phytopathogens. In contrast, the gluc40.1 gene 

showed a higher level of expression in contact condition while in vegetative growth a lower 

level of expression was observed, which may indicate its importance mainly during the 

antagonism between T. harzianum and R. solani. 
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4. Discussion 

 

The gluc31 gene encoding an endo-β-1,3-glucanase of T. harzianum showed similarity 

to an EST identified in a previous study by Steindorff (26), obtained during sequencing of 

samples of T. harzianum growing in culture medium containing F. oxysporum cell wall as 

carbon source. Amino acid sequence prediction revealed a high identity of GLUC31 with 

enzymes from the GH16 family of T. virens and T. reesei. The importance of these enzymes in 

cell wall formation in different yeast species has been described (33). In addition, the presence 

of thirteen potential O-β-glycosylation sites in Gluc31 is an indication of its performance, since 

O-glycosylated proteins are a type of glycosylation found in cell wall proteins (34,35). No 

transmembrane domain was found for GLUC31 suggesting its location outside the membrane.  

In this work, the gene deletion was the technique used for the functional analysis of the 

gluc31 gene of T. harzianum. The replacement of the gene of interest by a marker gene through 

homologous recombination is considered an effective strategy for studies of gene function 

based on phenotypic changes and has been successfully performed in different species such as 

yeast, plants and bacteria (36). 

Our results suggest that gluc31 contributes to the formation of the cell wall structure. 

After deletion of gene, the morphology of the cell wall of T. harzianum was evaluated by 

fluorescence microscopy where it was observed that the hyphae were thinner with thicker cell 

walls with a greater deposition of chitin in the lateral wall. Chitin and glucan contents were 

evaluated on the mutant cell wall and chitin levels were high while glucan levels were 

decreased. The expression of chitin synthase was assessed by RT-qPCR revealing increase in 

the expression of this gene. Altogether, these results indicate that the elevation of chitin in the 

absence of gluc31 might be a compensatory effect. Deletion studies of the bgl2p gene, which 

encodes an endo-β-1,3-glucanase from Saccharomyces cerevisiae, showed a chitin 

accumulation in yeast cell wall, followed by an increase in chitin synthase activity as a repair 

mechanism for the cell damage done to the wall (37). Thickening of the cell wall and increase 

in the expression of chitin synthase genes as observed for T. harzianum gluc31 mutant reflects 

a common effect on most mutations of genes that exert functions on the cell wall of fungi (38). 

High levels of chitin were observed in A. fumigatus mutant for the glucanase synthase gene 

(fks1) to stabilize the cell wall and prevent lysis at the hyphae tips (39). This compensatory 

effect is well described for S. cerevisiae concerning mutations of genes involved in cell wall 

synthesis and remodeling (56, 96). In fungi, there is a system that guarantees the integrity of 

the cell wall, which detects the abnormalities through transmembrane sensor proteins called 
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WSC (cell wall integrity and stress-response). This information is then transmitted to a 

signaling pathway composed by a MAPK cascade, resulting in the activation of a transcriptional 

factor capable of regulating the expression of genes related to cell wall biogenesis such as chitin 

synthases and glucan synthases (42). Functional redundancy between β-1,3-glucanases is 

considered a reason for the lack of change in the phenotype of mutant lineages for eng1 and 

eng2 encoding a β-1,3-glucanase of the GH81 and 16 family, respectively. Sequential deletions 

of members of the same family are suggested to evidence the functional study of these genes 

related to the cell wall of Aspergillus fumigatus (43). 

To verify the performance of the gluc31 gene in the process of antagonism of T. 

harzianum, a transcriptional analysis of this gene was performed. A differential expression was 

observed during and after the antagonism of the wild strain of T. harzianum with different 

phytopathogens indicating a possible performance in this process. Similarly, an increase in the 

expression of a β-1,3-glucanase of the GH16 family occurred during the myoparasitism of T. 

atroviride with R. solani (44). However, morphological evaluation of the in vitro comparison 

demonstrated that the mutant Δgluc31 and wild type T. harzianum strains performed similarly 

concerning their antagonistic capacity. Our data suggest that gluc31 function was not critical in 

mycoparasitism process. This fact may be related to the amount of glucanase genes present in 

Trichoderma  genome (45,46). Analysis of several β-1,3-glucanases genes of T. harzianum 

GH16 family demonstrated an increase in the expression of some genes during the in vitro 

antagonism of the Δgluc31 mutant strain. Likewise, the differential expression also occurred 

during the mycelial growth of T. harzianum Δgluc31. These observations reflect a possible 

equilibrium attempt among glucanases to overcome the absence of this gene in question, since 

these hydrolytic enzymes are important in the antagonism of Trichoderma  spp (47). 

 

5. Conclusion 

 

Based on the information on the T. harzianum gluc31 gene presented here, together with 

other studies concerning fungi β-1,3-glucanases, we performed a functional gene study based 

on the homologous recombination knockout technique. Although gluc31 is being expressed 

during the antagonism of T. harzianum among various plant pathogens, was not fundamental 

in this process. In addition, the characteristics observed in the mutant lineage are considered 

common to other deletions studies performed with fungal cell wall related genes suggesting a 

possible action of gluc31 on cell wall synthesis. This study provides a differential view of the 
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activities of β-1,3-glucanases, widely known for their performance in the mycoparasitism of 

Trichoderma spp.  
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Figures 

 

Figure 1. Southern blot analysis. (A) Representation of gluc31 gene of wild type strain (T. 

harzianum ALL42) (B) Representation of △gluc31 deletion cassette. XbaI and EcoRI restriction 

sites, the fragments formed after digestion with its respective size and probe hybridization are 

indicated. (C) Southern blot analysis of total DNA from T. harzianum wild type (ALL42) and 

T. harzianum gluc31 mutant (△gluc31) digested with XbaI and EcoRI endonucleases. (D) RT-

qPCR to detect gluc31 gene expression. 
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Figure 2. Chitin and glucan content of T. harzianum ALL42 (A and C) and △gluc31 (B and 

D). Chitin and glucan content were determined based on NAG and glucose quantification. (E). 

qPCR expression analyzes of chitin synthase gene during hyphae growth. Values show the 

mean of three replicates, and the error bar indicates the standard deviation. *P <  0.05; **P < 

0.001 
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Figure 3. Fluorescence microscopy of T. harzianum hyphae stained with calcofluor white. 

Hyphae width and cell wall thickeness (A, C) △gluc31 - mutant strain and (B, D) ALL42 wild 

strain. Measures carried out with program Image-Pro Plus 6.0 and statistics analyzes using T-

Test. ***p-value < 0.001 
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Figure 4. In vitro antagonistic potential assays. After 7 days (A) and 14 days of cultivation 

(B). (Th) T. harzianum ALL42; (∆gluc31) T. harzianum ∆gluc31; (Rs) R. solani, (Fo) F. 

oxysporum and (Ss) S. sclerotiorum. RT-qPCR expression analyzes of gluc31 gene during 

hyphae contact (C) and after contact (D). Values show the mean of three replicates. The error 

bar indicates the standard deviation. ***P <0.01, ****P < 0.001. 
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Figure 5. Heatmap analysis of glucanolytic system of T. harzianum. Cells were harvested 

at contact moment during confrontation between T. harzianum (Th) and R. solani (Rs) or 

growing without the presence of phytopathogens. 
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Tables 

Table 1. β-1,3-glucanase gene family from T. harzianum. Classification according to 

annotation performed by JGI site (http://genome.jgi.doe.gov/pages/search-for-

genes.jsf?organism=Triha1). 

 

Família 

gênica 

N. de acesso 

(JGI)  
ORF (pb) 

Resíduos de 

aminoácidos 
pI 

Massa 

molecular 

GH16 

150678 879 293 4.98 31.64 

97567 1428 476 4.54 48.94 

503062 2268 756 4.81 84.13 

503766 1242 414 4.99 45.49 

1670 1026 342 4.79 36.6 

503986 1131 377 5.33 39.4 

2738 2148 716 6.45 73.15 

78123 1125 375 5.08 40.72 

15000 1194 398 4.96 40.62 

15669 915 305 6.26 34.52 

84167 1149 383 4.75 42.05 

486218 1446 482 5.41 53.5 

512534 852 284 4.34 31.07 

513340 624 208 4.60 23.22 

99201 1377 459 5.06 49.51 

513507 849 283 5.74 31.34 

101233 1161 387 4.56 41.87 

GH17 

313 2115 705 4.81 76.03 

72349 1248 416 4.57 42.47 

491834 1758 586 4.92 59.96 

49445 990 330 4.87 35.34 

8924 1110 370 5.72 41.23 

487382 1176 392 4.76 42.71 

GH55 

526018 3939 1313 5.46 14.26 

523201 2280 760 6.31 79.55 

79543 2403 801 6.68 86.14 

476663 2523 841 5.43 90.02 

294827 2334 778 6.75 83.40 

112874 2292 764 5.23 79.8 

495616 2301 767 5.71 82.50 

153239 4446 1482 4.52 155.86 

129594 3084 1028 4.81 107.43 

84648 2283 761 6.35 80.64 

GH64 

6701 1335 445 4.81 48.49 

510457 1344 448 5.35 46.7 

514104  1143 381 5.08 40.24 

GH81 
479664 2592 864 6.00 92.34 

82773 2139 713 6.92 79.86 
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Adicional files 

 

 

Supplementary figure 1. Prediction of transmembrane helices localization and orientation. 

The vertical line (red) indicates probable transmembrane sites; lines parallels to x-axis 

indicates the probability to find amino acid inside (blue) or outside (pink) of the membrane. 
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Supplementary figure 2: O-β-GlcNAc prediction of the β-1,3-glucanase amino acid 

sequence. Vertical lines (green) are potential O-GlcNAc sites. The threshold potential is 

represented by the horizontal line (red). Vertical lines (green) that crossed the threshold line 

are considered predicted sites for O-GlcNAc. 
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Supplementary figure 3. Glucanase deletion cassette of T. harzianum. (A). Scheme of 

deletion cassette showing expected size for each region separately and after fragments fusion. 

(B). Evaluation of size amplified fragments in 1% agarose gel. M: 1Kb molecular marker; 5': 

flanking region 5' usptream; 3 ': flanking region 3' downstream; F: fusion product of three 

fragments (deletion cassette). 
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Supplementary Figure 4: (A). Analysis of transformants by PCR. Strategy used to confirm 

PCR replacement of the gluc31 gene by the hph gene marker. For amplification of the 2.68 

Kb fragment, specific primers annealing in 5 'upstream region and in hygromycin region were 

used. B). Fragments were resolved in 1% agarose gel. Transformants 8 and 20 indicated the 

expected amplification size. M: 1Kb molecular marker; 1 to 22: transformants; WT: wild type 

lineage. 
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Tabela S1: Primers used in the deletion strategy of the gluc31 gene of T. harzianum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gene 
Oligonucleo-

tídeos 
Sequencia 

Amplicon 

(pb) 

Endoglucanase 

Del_5F CTCCGGGGCGGCAATTCCCAAGTTGATAGTAC 
1214 

Del_5R ATCCACTTAACGTTACTGAAATCTCCAACGCCATTGTCATCCGTGATA 

Del_3F CTCCTTCAATATCATCTTCTGTCTCCGACCATGCGATACCACAGTACATAA 
1214 

Del_3R GGATACCTGGTTGACCCGGAGAGGCG 

Nested 5R GTGATGGAAAGATGGTGTGGAG 

3494 
Nested 3F CGCAGGGTAACTAGCTACAACAT 

Higromicina 
Hyg_5F GTCGGAGACAGAAGATGATATTGAAGGAGC 

1432 
Hyg_3R GTTGGAGATTTCAGTAACGTTAAGTGGAT 
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 Tabela S2. Primers used in gene expression analysis by Real-Time qPCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gene Primer Sequence 

Endoglucanase 

GH16 

150678 F GCCAACAAGCAGGGTATCT 

 150678 R GATGTCGATCTCACCACAGTT 

101233 R GTC AAT CTC CTG GGT GTC ATT 

101233 F GCG AGG AAG GAC TTG CAT TA 

513507 R CCG CTG CTA CGA TAG TTG TT 

513507 F CAC TGG CGG AGC TAT GAT ATT 

99201 R GGC AGG TTG TTC CAC TTC T 

99201 F GGG AGA GCA TCA AGG TTA CTG 

513340 R TTT GGA TAC CAG GCG TTG AG 

513340 F GGC CGC TAT CTC ATT CTA CAT C 

512534 R GAG TCC AAG ACT GGA TGG ATT C 

512534 F AAC CAG GAG CTC GAG ACT TA 

486218 R CAC CTC CTT GGT CCA AAT ACT C 

486218 F CTG GCT ATT TCC GGC TTC TT 

84167 R CAG ACT TGA GGA CAA TAG CAG TAA 

84167 F CCC ACT CTA ACC AGC AAC AA 

15669 R TTG GAA CCT CAC CCT TCA TTA C 

15669 F GCC GTC CTG TAC GAT ATG ATT T 

15000 R GAA GAG TCG CTG CTG TCA T 

15000 F CAA GAG CGT CAA GGA GTA CAT 

78123 R CTC GTA ATG TCA GAG GGA ATG G 

78123 F TGG CTC GGA TTA CAA CAA GAA 

2738 R CGT ACA CAT CGA TCT CTC CAT C 

2738 F CCC ACC TGC CTA CCA ATA AG 

503986 R GCA CCT AGC CAC TCC AAA T 

503986 F CGT GTT GAA GTC ACC ATG AAA G 

1670 R TCC CGG CAT ATG AGC AAT ATC 

1670 F TTA TGG GCG TCG ATT ACA CTA C 

503766 R GTG GCA TCT CGG TAT GTG AA 

503766 F CAG ACA AAG ACG TCG GAC TAC 

503062 R GCC ACC TCA GTA ATC GTC TTA G 

503062 F TAC TGT GTA CGG CTG TGT TG 

97567 R CGG ATG TTG TCG TAG GTG TAG 

97567 F CAT CCA GAA GAA CGG CTA CTT 

Chityn sinthase 
766590_ThF GGCTATATGGCGTTATCCTCATC 

766590_ThR CCAGACCATGGCCGAATAAA 

Actin 
Actin_F GACATTTACGGCGGAGATGAG 

Actin_R AGGACGGCAGGATTGATTTG 
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Table S3. Evaluation of antagonistic potential of T. harzianum wild and mutant strains 

against different plant pathogens, according to Bell et al., 1982. 

 

 

 

Strain R. solani S. sclerotiorum F. oxysporum 

T. harzianum (wt) 1 a 3 a 3 a 

T. harzianum (Δgluc31) 1 a 3 a 3 a 


