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Metarhizium anisopliae é considerado modelo para estudos das interações entre patógenos e seus 

hospedeiros devido a sua alta capacidade de infectar diferentes artrópodes. Para infectar seus 

hospedeiros M. anisopliae produz enzimas hidrolíticas que degradam a cutícula, dentre as quais estão 

as quitinases. A quitina é componente da parede celular de fungos e do exoesqueleto dos hospedeiros 

artrópodes. As quitinases apresentam função morfogênica, autolítica e nutricional, atuando em 

diferentes etapas do desenvolvimento do fungo e também participam do processo de infecção. Atribuir 

à função destas quitinases em cada um destes processos é um dos alvos de estudo em fungos 

entomopatogênicos. Uma análise genômica realizada em nosso laboratório, na linhagem E6 de M. 

anisopliae, identificou vinte e três quitinases que foram categorizadas em quatro subgrupos, sendo 

nove pertencentes ao subgrupo A, sete ao B, quatro ao C e três a um novo subgrupo D. Considerando 

essa variedade de quitinases o presente estudo visa avaliar a diversidade de quitinases em outras 

linhagens de M. anisopliae para conhecer a distribuição destes genes nas populações do fungo. Foram 

utilizadas amostras de DNA de 21 linhagens de M. anisopliae (CG291, NORDESTE, C7, CG125, 

CG343, CG374, CG46, C12, C14, C19, CG30, CG97, CG320, AL, MT, M5, C11, CG27, CG87, MF e 

CG47), para avaliar, pela técnica de PCR, a presença de cada um dos 23 genes de quitinases descritos 

no genoma da linhagem E6. Resultados preliminares indicam que a linhagem CG374 não apresenta as 

quitinases ChiMaA9 e ChiMaB6. A quitinase ChiMaA7 não foi detectada nas linhagens CARO12,  

CARO19, CG30 e CARO14. Em relação às 21 linhagens, a linhagem CARO14 destacou-se por não 

apresentar quatro quitinases (ChiMaA5, ChiMaA7, ChiMaB2 e ChiMaB6). Posteriormente, serão 

analisadas as linhagens que apresentaram menor número de quitinases em relação à linhagem modelo 

E6 quanto a sua capacidade de degradação de quitina, utilizando quitina azure, glicol quitina e 

zimogramas de quitinases. Elas também serão submetidas à análise por Southern Blot para 

confirmação da presença/ausência dos genes e bioensaios avaliando sua virulência. Estas linhagens 

representam mutantes naturais e podem ser importantes na determinação da função dessas enzimas.  
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