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Amplificação por PCR do gene de um fator de 
transcrição de Fusarium oxysporum f.sp. vasin-
fectum
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O Fungo Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum (Fov) , afeta o algodoeiro em 
qualquer estádio de desenvolvimento. Em plântulas, ocorre amarelecimento, 
murcha e necrose das folhas cotiledonares; em plantas adultas, ocorre 
amarelecimento em áreas irregulares da superfície foliar e murcha de folhas 
e ramos. Algumas plantas afetadas podem sobreviver à doença, emitindo 
novas brotações próximas ao solo, mas, em geral, os ramos originados a partir 
desses novos brotos não são produtivos. Durante o processo infeccioso, as 
plantas perdem todas as folhas e as novas brotações caem. Internamente 
ao caule, ocorre escurecimento dos feixes vasculares, devido à oxidação e à 
polimerização de compostos fenólicos. As plantas que conseguem sobreviver 
sofrem severa redução de crescimento. A resistência a Fov é considerada 
oligogênica em algodoeiro, e os locos variam em diferentes genótipos ou com o 
isolado do fungo. Foi feito um crescimento de 07 isolados em meio de cultura 
BDA por 10 dias seguido de filtragem e liofilizaçãodurante 1 a 3 dias.  Em 
seguida foi feito um PCR para amplificação do genesFusarium Transcription 
Factor 1 (FTF1). Todos os isolados cresceram bem em meio líquido. Foi obtido 
uma media de 3000 nanogramas por microlitro de DNA de Fov. Os produtos de 
PCR foram de cinco tamanhos distintos entre 1500 e 3000 pb. O gene FTF1 
ocorre em isolados patogênicos de F. oxysporum mas não em formas livres do 
fungo. Os diferentes tamanhos dos produtos PCR sugerem que este gene possa 
ser utilizado em estudos de diversidade do fungo. 
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