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“Para cultivar a sabedoria, é preciso força interior. Sem crescimento interno, é difícil conquistar a 

autoconfiança e a coragem necessárias. Sem elas, nossa vida se complica. O impossível torna-se 

possível com a força de vontade”. 

(Dalai Lama) 



RESUMO 

CARRARO, Cláudia Batista. Identificação de alvos de fosforilação de MAPK em Trichoderma 

reesei através de fosfoproteômica durante a produção de celulases. 2018. 82f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2018. 

 

O fungo filamentoso Trichoderma reesei é uma espécie de grande importância 

biotecnológica no que tange a degradação de biomassa lignocelulósica para a produção de 

bioetanol em larga escala. Seu sistema de enzimas celulolíticas é muito eficiente, apesar de ser 

possuir poucas celulases, sugerindo que o controle dessas enzimas vai além da regulação 

transcricional. Assim, neste trabalho nós obtivemos o perfil fosfoproteômico de T. reesei cultivado 

em glicose e bagaço de cana-de-açúcar a partir de análise fosfoproteômica LC-MS/MS por spectral 

counting. A comparação entre os perfis de fosfoproteínas obtidos das linhagens parental QM6a de 

T. reesei e dos mutantes knockout para TMK1 e TMK2 permitiu a demonstração de que essas 

MAPK agem de maneira interconectada com outras vias de transdução de sinal na célula, 

especialmente a via de TOR e de AMPc-PKA, para regulação da produção de celulases. Além 

disso, também demonstramos a regulação da resposta a estresse celular por TMK2, e o papel da 

fosforilação no controle direto de enzimas CAZy. Nossos resultados mostram que a fosforilação 

desempenha papel importante na regulação dessas enzimas e de outras funções celulares no fungo 

após a transcrição de seus respectivos genes. O agrupamento desses dados permite melhor 

entendimento da via de sinalização mediada pelas MAPK TMK1 e TMK2 de T. reesei, e como as 

modificações pós-traducionais promovidas por elas afetam no sensing de nutrientes celulares e, por 

consequência, na produção de enzimas celulolíticas, de forma direta ou indireta. 

Palavras-chave: Trichoderma reesei. Vias de sinalização. MAPK. Celulases. 

Fosfoproteômica 

  



ABSTRACT 

CARRARO, Cláudia Batista. Identification of phosphorylation targets for Trichoderma reesei 

MAPKs through phosphoproteomics during the production of cellulases 2018. 82f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

The filamentous fungus Trichoderma reesei has great biotechnological importance in 

regards to the lignocellulosic biomass degradation for large-scale production of bioethanol. Its 

cellulolytic system is very efficient, despite being composed by only a few cellulases, which 

suggests that the control of these enzymes goes beyond their transcriptional regulation. Thus, in 

this study, we performed a spectral counting LC-MS/MS analysis and achieved the 

phosphoproteomic profile of T. reesei grown either in glucose or sugarcane bagasse as sole carbon 

source. The comparison between the phosphoproteins profiles obtained from the parental strain 

QM6a and the knockout mutants for TMK1 and TMK2 allowed us to demonstrate that these MAPK 

act in an interconnected manner with other signaling transduction pathways, especially the TOR 

and cAMP-PKA pathways, in order to regulate the cellulases production. Furthermore, we were 

also able to determine the regulation of cellular stress response by TMK2, and the role of 

phosphorylation in the direct control of CAZymes. Our results show that phosphorylation plays an 

important role on the control of these enzymes and other cellular functions in T. reesei after the 

transcription of their respective genes. Taken together, this data allows better comprehension of 

the signaling pathways mediated by TMK1 and TMK2 in T. reesei, and how the post-translational 

modification promoted by these MAPK might affect the nutrient sensing and, therefore, the 

production of the cellulolytic enzymes, either directly or indirectly. 

Keywords: Trichoderma reesei. Signaling pathways. MAPK. Cellulases. 

Phosphoproteomics. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Trichoderma reesei e a produção de holocelulases 

Com o aumento da população mundial, o rápido desenvolvimento da industrialização e com 

o início de escassez dos combustíveis fósseis e os danos ambientais causados por esse tipo de fonte 

energética, dá-se atenção à busca e desenvolvimento de novas tecnologias de fontes alternativas de 

energia renovável. Assim, é fundamental que a produção de biocombustíveis não implique na 

produção de alimentos para animais e pessoas, e que não cause desflorestamento ou qualquer tipo 

de dano ambiental, ou seja, deve ser sustentável, além de economicamente viável  (PEREIRA et 

al., 2015). O Brasil, por ser o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo atual e um dos maiores 

de bioetanol, tem também a maior geração de resíduos provindos desse tipo de cultivo. Os resíduos 

lignocelulósicos (constituídos de celulose, hemicelulose e lignina), como o bagaço da cana-de-

açúcar, são normalmente queimados ou descartados, porém, atualmente tem-se percebido que esse 

tipo de material é uma potente fonte de etanol de segunda geração (CANILHA et al., 2012; 

KILBANE, 2016; KOPPRAM et al., 2014; PEREIRA et al., 2015; YADAV et al., 2014).  

Enquanto o etanol de primeira geração é produzido a partir da fermentação do suco 

diretamente extraído da cana-de-açúcar, a produção de etanol de segunda geração consiste 

primeiramente na liberação de celulose e hemicelulose do bagaço dessa cana-de-açúcar, para que, 

então, os monômeros de glicose provindos desses polímeros possam sofrer fermentação até etanol 

(CANILHA et al., 2012; KILBANE, 2016; KOPPRAM et al., 2014; PAULOVA et al., 2015; 

PEREIRA et al., 2015). Embora essa produção seja muito vantajosa em termos de disponibilidade 

de matéria prima e sustentabilidade ambiental (YADAV et al., 2014), o processo de produção de 

etanol de segunda geração apresenta alguns desafios técnicos e econômicos (KLEIN-

MARCUSCHAMER et al., 2012; PAULOVA et al., 2015; PEREIRA et al., 2015). Uma vez que a 

degradação da biomassa lignocelulósica é realizada, normalmente, por processos enzimáticos 

(PITARELO et al., 2012), a compatibilidade dos coquetéis enzimáticos e tipos de microorganismos 

usados para produção dos mesmos têm grande influência na produção do biocombustível 

(PAULOVA et al., 2015).  
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Neste quesito, destaca-se a importância do Trichoderma reesei, um fungo filamentoso 

usado em escala industrial por ser o principal produtor das enzimas celulases e hemicelulases, as 

quais são extremamente interessantes para a indústria de biocombustíveis de segunda geração a 

partir de resíduos de celulose, uma vez que, para este tipo de produção são requeridas enzimas 

específicas para a decomposição da biomassa celulósica em monômeros de glicose (BISCHOF; 

RAMONI; SEIBOTH, 2016; GUPTA et al., 2016; HUANG et al., 2014; KLEIN-

MARCUSCHAMER et al., 2012; LI et al., 2016). 

A primeira descrição do gênero Trichoderma se deu no final do século XVIII, porém 

somente após a segunda metade do século XIX, o gênero foi identificado como sendo a fase 

assexuada do gênero teleomórfico Hypocrea (BISCHOF; RAMONI; SEIBOTH, 2016; 

SCHUSTER; SCHMOLL, 2010; SHIDA; FURUKAWA; OGASAWARA, 2016a). As espécies do 

gênero Trichoderma são ubíquas e cosmopolitas, colonizadores de material celulósico e de 

rizosferas de vegetais. São produtores de diversos pigmentos, e apresentam rápido crescimento 

(GUPTA et al., 2016; HARMAN et al., 2012; SCHUSTER; SCHMOLL, 2010; SHIDA; 

FURUKAWA; OGASAWARA, 2016a). Atualmente, mais de 100 espécies caracterizadas 

filogeneticamente são descritas, sendo que T. reesei, representante da fase assexuada de Hypocrea 

jecorina, é uma das espécies mais estudadas com relação à degradação de lignocelulose, sendo 

produtor altamente eficiente de enzimas celulolíticas e xilanolíticas (BISCHOF; RAMONI; 

SEIBOTH, 2016; HARMAN et al., 2012; LI et al., 2016; SCHUSTER; SCHMOLL, 2010; SHIDA; 

FURUKAWA; OGASAWARA, 2016a).  

Apesar de T. reesei apresentar uma quantidade pequena de enzimas celulolíticas, ele é o 

fungo filamentoso com maior capacidade de degradação de biomassa lignocelulósica, pois possui 

um sistema muito eficiente de indução transcricional de genes de celulases, e de alta produção e 

secreção dessas enzimas (BERLIN, 2013; GUPTA et al., 2016; LI et al., 2016; SHIDA; 

FURUKAWA; OGASAWARA, 2016a). Seu sistema enzimático está ilustrado de modo geral na 

Figura 1 e é composto por enzimas específicas para degradação de hemicelulose e de celulose. As 

enzimas que participam da degradação de hemicelulose são (Figura 1b) endoxilanases, β-

xilosidases, manosidases, mananases, endoarabinases, galactosidases, feruloil-esterases, 

arabinofuronidases, glicuronidases, xiloglicanases e acetil-xilanesterases; sendo que todas essas 

agem de maneira conjunta e sinérgica para remoção da barreira hemicelulósica, otimizando o 
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acesso das enzimas celulolíticas à celulose (BERLIN, 2013; PAYNE et al., 2015; SEGATO et al., 

2014).  

 

Figura 1. Desenho esquemático das holocelulases de Trichoderma reesei. (A) Modelo estrutural da biomassa 

lignocelulósica, a qual é composta por lignina, hemicelulose e celulose; (B) As hemicelulases e seus respectivos alvos; 

(C) Celulases de T. reesei e seus mecanismos de ação geral. 

Com relação à degradação de celulose (Figura 1c), especificamente, a espécie T. reesei faz 

uso de duas exoglicanases ou celobiohidrolases (CEL7A e CEL6A), que fazem a quebra nas 

extremidades redutoras e não-redutoras da cadeia polissacarídica, respectivamente; cinco 

endoglicanases (CEL7B, CEL5A, CEL12A, CEL61, CEL45A) e três endoglicanases preditas 

(CEL74A, CEL61B, CEL5b), as quais hidrolisam regiões amorfas do polissacarídeo; duas β-

glicosidases (CEL3A, CEL1A) e cinco β-glicosidases preditas (CEL3B, CEL3D, CEL1B, CEL3C, 

CEL3E), que fazem a quebra dos oligossacarídeos, especialmente a celobiose, provindos da ação 

das outras enzimas celulolíticas em monossacarídeos passíveis de metabolização direta pelo 

microorganismo (GUPTA et al., 2016; HERPOEL-GIMBERT et al., 2008; OUYANG et al., 2006). 

Além disso, outras proteínas de T. reesei também estão envolvidas no processo de degradação de 

celulose, sendo elas a solenina (swo1) e expansinas/família 45 endoglicanase-like (EEL1, EEL2 e 

EEL3), as quais auxiliam no acesso das enzimas celulolíticas à cadeia polissacarídica; e 
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lipopolissacarídeo mono-oxigenases (LPMOs), cuja ação é compreendida pelo metabolismo 

oxidativo dependente de íons metálicos bivalentes (BISCHOF; RAMONI; SEIBOTH, 2016; 

GUPTA et al., 2016; HERPOEL-GIMBERT et al., 2008). A ação sinérgica de todas essas proteínas 

e este sistema enzimático permitem que a holocelulose seja hidrolisada de modo eficiente pelo 

respectivo fungo filamentoso (BERLIN, 2013; GUPTA et al., 2016; HORTA et al., 2018). 

1.2.  Regulação transcricional da expressão de celulases 

A regulação da produção e secreção de holocelulases por T. reesei é um mecanismo 

altamente coordenado, sendo dependente da disponibilidade de fontes de carbono do meio. Glicose 

e frutose atuam como fontes de carbono repressoras da produção de celulases, uma vez que o fungo 

utiliza essas fontes rapidamente metabolizáveis por serem mais favoráveis energeticamente, não 

necessitando da produção das enzimas para degradar materiais mais complexos (CASTRO et al., 

2014; CHAMBERGO et al., 2002; DOS SANTOS CASTRO et al., 2014). Quando não há glicose 

ou frutose no meio, o organismo ativa sua maquinaria de degradação da biomassa, sendo os 

açúcares soforose, lactose e celulose, indutores do sistema celulolítico (CASTRO et al., 2014; DOS 

SANTOS CASTRO et al., 2014; SILVA, 2008). Foi demonstrado que, ao entrar em contato com a 

celulose presente no meio, a célula degrada essa fonte de carbono complexa pela ação da 

celobiohidrolase, produzindo celo-oligossacarídeos que podem ser hidrolisados até glicose 

diretamente metabolizável, ou transglicosilados para produção de soforose. Essa soforose age 

como um indutor da produção de celulases para degradação de mais biomassa, sendo que o 

processo funciona como um ciclo em que a soforose é continuamente formada até completa 

degradação da celulose (SUTO; TOMITA, 2001). A explicação para esse fenômeno é baseada na 

produção de um sinal intracelular pela celulose do meio, promovendo a produção rápida de 

celulases para adaptação da célula para utilização de fontes de carbono mais complexas (ZHOU et 

al., 2012). 

Além do tipo de fonte de carbono presente no meio, o sistema celulolítico também é 

regulado a nível transcricional (FURUKAWA et al., 2009; NAKARI-SETALA et al., 2009; 

PORTNOY et al., 2011b; SHIDA; FURUKAWA; OGASAWARA, 2016b). Sabe-se que T. reesei 

possui dez fatores de transcrição envolvidos no controle da produção das celulases, sendo os 

reguladores positivos, ou seja, que ativam o sistema celulolítico, o XYR1, ACE2, ACE3, LAE1 
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VEL1, BglR e o complexo HAP2/3/5. Da mesma forma, os fatores de transcrição negativos ou 

repressores de celulases são ACE1, RCE1 e CRE1. XYR1 é o principal fator de transcrição 

responsável pela ativação da expressão dos genes relacionados com a degradação da biomassa 

lignocelulósica e, como já demonstrado, a deleção de xyr1 bloqueia a expressão desses genes por 

completo (AKEL et al., 2009; FURUKAWA et al., 2009; PORTNOY et al., 2011a; STRICKER et 

al., 2006). Além disso, XYR1 é responsável pela regulação de enzimas da família CAZy, além de 

transportadores e outros fatores de transcrição envolvidos com esse processo, sendo também 

dependente da fonte de carbono presente no meio (DOS SANTOS CASTRO et al., 2016). 

Igualmente, ACE2 e ACE3 também são importantes para a transcrição dos genes de celulases, bem 

como para a função adequada dessas enzimas, já que a deleção de seus respectivos genes prejudica 

a atividade celulolítica em T. reesei (ARO et al., 2001; HÄKKINEN et al., 2014). O complexo 

HAP2/3/5 se liga à região promotora de cbh2 e é necessário para a ativação do processo de 

transcrição (ZEILINGER et al., 2003). Enquanto isso, BglR controla positivamente a transcrição 

de genes relacionados a β-glicosidases (NITTA et al., 2012). Por fim, VEL1 tem grande influência 

na expressão de genes de celulases e xilanases, além de regular xyr1 em lactose (SEIBOTH et al., 

2012). Da mesma forma, LAE1 pode regular a expressão de genes de celulases, de proteínas 

acessórias, de β-glicosidases e de xilanases, de forma coordenada com VEL1 (KARIMI-

AGHCHEH et al., 2014; SEIBOTH et al., 2012). 

O principal regulador negativo da produção de celulases em T. reesei é CRE1, que utiliza 

do mecanismo de CCR (carbon catabolite repression) para repressão da expressão dos genes de 

holocelulases na presença de glicose, como forma de se economizar energia por reprimir processos 

de produção de compostos para degradação de fontes mais complexas de carbono (ANTONIETO 

et al., 2014; PORTNOY et al., 2011b). CRE1 pode reprimir a expressão de genes de celulases e 

dos fatores de transcrição que agem como reguladores positivos desses genes, XYR1, ACE2 e o 

complexo HAP2/3/5, ou pode inibir a captação e assimilação da fonte de carbono indutora de 

celulases (MACH-AIGNER et al., 2008, 2012). Além disso, foi demonstrado que esse fator de 

transcrição pode modular a expressão de genes envolvidos com o transporte de nutrientes e com o 

metabolismo oxidativo. Outro regulador negativo da expressão de celulases é ACE1, o qual 

reprime a expressão dos principais genes de celulases, cbh1, cbh2, egl1 e egl2, e de xilanases, xyn1 

e xyn2, em condições indutoras (ARO et al., 2003). Finalmente, o fator de transcrição Rce1 foi 



6 

 

recentemente descrito como possuindo ação contrária ao XYR1, uma vez que pode se ligar à região 

promotora de cbh1 e reprimir a expressão das celulases (CAO et al., 2017). 

1.3.  As vias de sinalização e a produção de celulases por T. reesei 

A percepção e captação dos sinais do ambiente extracelular é crucial para a sobrevivência 

da célula fúngica. A reação aos sinais externos se dá a partir da integração de vias de sinalização 

celular, que se intercomunicam para promoção de uma interpretação correta do estímulo e, por 

consequência, de resposta rápida a esse ambiente para que a célula se adapte de maneira adequada 

e consiga sobreviver de forma eficiente (SCHMOLL et al., 2016). Dentre as diversas vias, a 

sinalização mediada por AMPc é de grande importância e altamente conservada em eucariotos, 

estando envolvida com diversos processos, como o controle da morfogênese, esporulação, e o 

monitoramento do estado nutricional e estresse celular, influenciando também nos processos de 

transcrição e progressão do ciclo celular (D’SOUZA; HEITMAN, 2001; KRONSTAD et al., 1998; 

MEHRABI et al., 2009). A via de sinalização AMPc-PKA é composta principalmente pela 

adenilato ciclase e as subunidades regulatória e catalítica da proteína quinase A, além de proteínas 

Gα e GTPases como elementos upstream a essa cascata. Basicamente, a partir de um estímulo 

externo captado por um receptor GPCR, a subunidade Gα é desprendida desse receptor e ativa a 

adenilato ciclase, que catalisa a conversão de ATP a AMPc, aumentando a concentração 

intracelular desse mensageiro secundário (KRONSTAD et al., 1998; LEE; D’SOUZA; 

KRONSTAD, 2003; OMANN; ZEILINGER, 2010; TAMAKI, 2007). Outra forma de ativação da 

adenilato ciclase é por meio das proteínas Ras, uma família de GTPases que interagem com essa 

enzima com o mesmo objetivo de se aumentar os níveis de AMPc na célula (BUDOVSKAYA et 

al., 2004; TAMANOI, 2011; ZHANG et al., 2012). A alta concentração de AMPc estimula a 

ativação da PKA, desencadeando a fosforilação de proteínas envolvidas nos diversos processos 

celulares já citados (BUDOVSKAYA et al., 2004; MEHRABI et al., 2009; TAMAKI, 2007). As 

vias de sinalização têm sido extensivamente estudadas em T. reesei, estando envolvidas com 

diversos processos celulares relacionados com a esporulação e o sensing do ambiente externo, além 

da produção de enzimas celulolíticas nessa espécie (DE PAULA, 2017; LENDENFELD; 

KUBICEK, 1998; MORAWETZ et al., 1996; REITHNER et al., 2005; ROCHA-RAMIREZ et al., 
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2002; SCHMOLL, 2008; SESTAK; FARKAS, 1993; TISCH; SCHMOLL, 2013; WANG et al., 

2013b, 2014a; ZHANG et al., 2012). 

A via de sinalização intercedida por proteínas G e AMPc pode controlar diversos processos 

envolvidos com o desenvolvimento celular, morfogênese, metabolismo secundário, manutenção da 

parede celular e micoparasitismo em Trichoderma (REITHNER et al., 2005; ROCHA-RAMIREZ 

et al., 2002; SILVA et al., 2009). Foi demonstrado que as proteínas Gα podem auxiliar no controle 

da transcrição de genes relacionados à produção de celulases a partir de estímulos luminosos 

(SCHMOLL et al., 2009; SEIBEL et al., 2009). Da mesma forma, as proteínas G e GTPases Ras 

podem modular a expressão de cbh1 na presença de celulose (WANG; NUSS, 1995; ZHANG et 

al., 2012). Além disso, as concentrações intracelulares de AMPc podem regular a expressão de 

genes de celulases dependendo da fonte de carbono do meio em que a célula se encontra 

(NOGUEIRA et al., 2015; SESTAK; FARKAS, 1993).  

A fosforilação desempenha importante papel no controle de muitos processos celulares. A 

adição de grupamentos fosfato às proteínas se dá a partir da ação de proteínas quinase, e a retirada 

desses grupamentos pelas proteínas fosfatases (DICKMAN; YARDEN, 1999; HUMPHREY; 

JAMES; MANN, 2015). Esse processo de fosforilação e desfosforilação tem se mostrado como 

envolvido no controle da expressão de genes das enzimas celulolíticas em T. reesei (SCHMOLL 

et al., 2016). Foi demonstrado que, a partir do controle exercido por estímulo luminoso, a PKA 

participa ativamente da regulação da transcrição dos referidos genes (SCHUSTER et al., 2012). 

Além dela, outras proteínas quinases, como a casína quinase CKIIα2 e a EKi1, modulam a 

expressão de genes relacionados com a produção de quitinases, além da esporulação, metabolismo 

de glicose e processos relacionados com a parede celular (HE; GUO; ZHANG, 2015; WANG et 

al., 2015).  

1.4. Vias de sinalização por MAPK 

Para que o T. reesei tenha sucesso na colonização de diversos habitats, é preciso que ele 

utilize o substrato presente no ambiente de forma bastante eficiente. Para isso, produção e secreção 

das enzimas holocelulolíticas deve ser finamente regulada, para que a degradação da biomassa 

disponível se dê de forma eficaz (GUPTA et al., 2016; SCHUSTER; SCHMOLL, 2010; SHIDA; 
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FURUKAWA; OGASAWARA, 2016a). Esse controle é realizado por meio da regulação da 

expressão gênica e por modificações pós-traducionais, em especial a fosforilação. Os mecanismos 

de transdução de sinal por meio de proteínas ativadoras de mitógenos (MAPK) permite que o 

microrganismo seja capaz de sentir as mudanças no ambiente externo e de promover a resposta 

celular adequada para sua adaptação. A partir da recepção de um sinal externo, as cascatas de 

fosforilação são responsáveis pela transmissão, integração e amplificação desse sinal, o qual pode 

estar envolvido em vários processos celulares e fundamentais para a sobrevivência celular. 

Cada cascata corresponde à fosforilação de uma proteína quinase para a sua ativação. As 

MAPKKK (proteínas quinase quinase quinase) são ativadas, dependendo da situação, por uma 

MAPKKKK (proteína quinase quinase quinase), ou diretamente por uma proteína ativadora, 

estando as GTPases e a proteína quinase C (PKC) dentre as principais ativadoras das MAPKKK 

(QI; ELION, 2005). Sua ativação induz à fosforilação de uma MAPKK (proteína quinase quinase), 

em resíduos específicos dos aminoácidos serina e treonina. A MAPKK fosforila a MAPK em 

resíduos específicos de treonina e tirosina, que a partir disso, age em substratos, podendo essa 

interação ocorrer no núcleo ou citoplasma, regulando as funções celulares (HAMEL et al., 2012; 

PEARSON et al., 2001; SCHAEFFER; WEBER, 1999). A sinalização é dinâmica, em que a célula 

responde às alterações do ambiente em certo tempo, podendo a mesma ser isolada ou 

interconectada (cross-talk), sendo, portanto, de suma importância a regulação estrita de cada uma 

das cascatas. As MAPK são proteínas responsáveis pela regulação da resposta celular de acordo 

com estado nutricional, estresse ambiental, desenvolvimento sexual ou assexual, e morfogênese 

celular (HAMEL et al., 2012; LENGELER et al., 2000; PEARSON et al., 2001; SCHAEFFER; 

WEBER, 1999). 

Em Saccharomyces cerevisiae são definidas cinco MAPKs (Figura 2): Fus3, essencial para 

a regulação da resposta a feromônios; Kss1, que participa da mesma resposta de Fus3, mas também 

se envolve na regulação do crescimento invasivo e filamentoso; Hog1, que regula a resposta ao 

estresse osmótico extracelular e ao ácido cítrico; Mpk1, que regula a integridade da parede celular 

e brotamento em respostas a mudanças físicas na parede; e Smk1, envolvida na regulação da 

esporulação (CHEN; THORNER, 2007; MART, 2010; QI; ELION, 2005).  
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A partir do sequenciamento genômico de T. reesei, foi possível a identificação de três genes 

para MAPK (MARTINEZ et al., 2008; SCHMOLL et al., 2016). O primeiro deles, tmk1 (ID 

121539), que é homólogo de Fus3 de S. cereviseae, o qual codifica TMK1 e participa das funções 

de regulação da produção de chitinases, celulases e glicosil-hidrolases; e, ao deletar-se esse gene 

em T. reesei, observa-se uma superexpressão gênica pra chitinases (MENDOZA-MENDOZA et 

al., 2003; MUKHERJEE et al., 2003; REITHNER et al., 2007; SCHMOLL, 2008; WANG et al., 

2017). A segunda MAPK de T. reesei identificada é a TMK2 (ID 82351), homóloga de Slt2 de S. 

cerevisiae, sendo envolvida em respostas para estresse e integridade da parede celular, esporulação 

e produção de celulases no respectivo fungo filamentoso (WANG et al., 2014b). TMK3 (ID 45018), 

outra MAPK de T. reesei, é homóloga de Hog1 em S. cerevisiae, estando envolvida em 

mecanismos de osmorregulação e integridade da parede celular (WANG et al., 2013a, 2017).  

Através de caracterizações funcionais, De Paula (2017) demonstrou que em T. reesei, assim 

como acontece com as MAPK descritas em S. cerevisiae, , TMK1 e TMK2 podem regular 

processos independentemente entre si, ou podem ser interconectadas, sendo isso importante para a 

modulação da expressão gênica desse organismo. Também foi demonstrado que, além de ambos 

Privação nutricional parcial Feromônios Estresse osmótico Estresse de parede celular Starvation 

Reprodução 

(mating) 

Crescimento 

filamentoso 
Osmorregulação 

Integridade da 

parede celular 

Esporulação 

e conidiação 

Figura 2. Vias de sinalização mediada por MAPK em Saccharomyces cerevisiae. Adaptado de Chen e Thorner, 

2017. 
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os genes que codificam para essas MAPK serem superexpressos na linhagem parental QM6a 

quando cultivada em bagaço de cana-de-açúcar, os respectivos mutantes knockout têm seus 

fenótipos mudados quando crescidos em glicose e lactose, assim como alterações no controle 

osmótico. Por meio de análises transcricionais por RNA-seq, o mesmo autor mostrou que tmk1 e 

tmk2 são envolvidos na regulação de expressão de celulases, do controle epigenético da expressão 

gênica, no reconhecimento, transporte e metabolismo de diferentes fontes de carbono e no 

metabolismo oxidativo. Além disso, TMK1 e TMK2 apresentam sítios preditos de fosforilação em 

diversos genes diferencialmente expressos em mutantes para a referida linhagem, o que levanta a 

hipótese de um papel fundamental das cascatas de fosforilação de MAPKs para a regulação e 

expressão gênica em T. reesei. 

O presente trabalho consiste na análise fosfoproteômica do papel de duas das MAPK de T. 

reesei, TMK1 e TMK2. A partir da predição de redes de associações proteicas obtidas pela 

plataforma STRING (https://string-db.org/) (SZKLARCZYK et al., 2017), é possível observar que 

TMK1 (Figura 3) interage diretamente com três MAPKK, sendo elas a Mkk1 (ID 21168), com a 

qual possui uma relação inibitória; uma MAPKK envolvida com a osmorregulação intracelular (ID 

80816); e uma MAPKK homóloga a Ste7p de S. cerevisiae, a qual é envolvida na resposta a 

feromônios e controle do crescimento filamentoso (CHEN; THORNER, 2007). TMK1 também 

interage com duas proteínas fosfatases, sendo uma de dupla especificidade (ID 119697), 

possivelmente interferindo com a regulação transcricional da mesma; e duas de domínio Tyr-

fosfatase (ID 77689 e ID 25159). Além disso, na mesma predição, TMK1 se mostra diretamente 

envolvida na inibição de Ste12, um transativador transcricional envolvido na resposta a 

feromônios; e na inibição da adenilato-ciclase (acy1, ID 49183), mostrando o possível 

envolvimento de AMPc nas vias de sinalização envolvidas na produção de celulases, como 

demonstrado por Nogueira et al. (2015). Não obstante, TMK1 ainda se mostra envolvido na 

ativação direta e indireta (por meio de uma interação com o regulador da resposta a estresse celular, 

ID 47635) de uma proteína com domínio Hsp90 (ID 123114), ainda não descrita em literatura.  
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Figura 3. Rede de interações proteína-proteína envolvendo TMK1, de forma direta ou indireta. Rede predita 

pela plataforma STRING, mostrando as possíveis interações entre TMK1 e outras proteínas de T. reesei.  

Da mesma forma, a análise da predição das interações proteína-proteína que envolvem 

TMK2 (Figura 4) demonstra que essa MAPK se encontra envolvida com as MAPKK Mkk1 (ID 

21168), ID 80186 e ID 75872; e com as fosfatases de IDs 77689, 119697 e 25159. TMK2 também 

está envolvida em uma relação inibitória com a adenilato ciclase Acy1 (ID 49183); e na ativação 

de uma proteína predita de domínio Hsp90 (ID 123114), de forma direta ou indireta. Além disso, 

TMK2 parece estar envolvido na ativação de um fator de transcrição predito de domínio MADS-

box, o qual ainda não foi descrito na literatura. 
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Figura 4. Rede de interações proteína-proteína envolvendo TMK2, de forma direta ou indireta. Rede predita 

pela plataforma STRING, mostrando as possíveis interações entre TMK2 e outras proteínas de T. reesei. 

1.5.  Análise fosfoproteômica por espectrometria de massas 

A adição de grupamentos fosfato em determinados resíduos aminoacídicos permite a 

alteração de atividade proteica, estabilidade, localização e de interações entre as proteínas, 

propiciando uma resposta celular rápida aos estímulos externos e adaptação com rapidez e 

eficiência aos diversos tipos de ambientes e situações que ela possa se encontrar, como já 

mencionado (GRIMSRUD et al., 2010; HUANG; WHITE, 2008; LARANCE; LAMOND, 2015; 

MUMBY; BREKKEN, 2005). 

Devido ao fato de que a quantidade de proteínas fosforiladas em uma célula é muito menor 

do que as demais proteínas em determinado momento, e pela transigência dos eventos de 

fosforilação, torna-se desafiadora a análise desses parâmetros (GRIMSRUD et al., 2010; HUANG; 
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WHITE, 2008; HUANG et al., 2010; ROUX; THIBAULT, 2013). Assim, técnicas mais sensíveis 

para quantificação de proteínas fosforiladas em um proteoma têm sido desenvolvidas, sendo uma 

das técnicas mais empregada a análise baseada em espectrometria de massas (MS), uma vez que 

ela permite a investigação fosfoproteômica em larga escala e em diversos contextos biológicos 

(GRIMSRUD et al., 2010; HUANG et al., 2010; LARANCE; LAMOND, 2015; MUMBY; 

BREKKEN, 2005; ROUX; THIBAULT, 2013).  

Um dos fatores que determina o sucesso da análise fosfoproteômica é o isolamento de 

peptídeos fosforilados de misturas complexas de proteínas. Para isso, é necessário o 

enriquecimento desses fosfopeptídeos (GRIMSRUD et al., 2010; ROUX; THIBAULT, 2013). 

Atualmente, existem diversas técnicas de enriquecimento, sendo as principais baseadas em 

cromatografias de afinidade por metais, porém métodos alternativos também podem ser utilizados, 

como métodos químicos e de imunoprecipitação (GRIMSRUD et al., 2010; HUANG; WHITE, 

2008; ROUX; THIBAULT, 2013). No nosso trabalho, usamos o enriquecimento baseado em 

afinidade com óxidos de metais (MOAC), sendo essa a técnica geralmente mais utilizada, e que 

compreende o uso de microcolunas com óxido de titânio ou zircônio, onde os grupos fosfato são 

adicionados em pH ácido e eluídos em pH básico (NEGRONI et al., 2012; ROUX; THIBAULT, 

2013; WOLSCHIN; WECKWERTH, 2005; WOLSCHIN; WIENKOOP; WECKWERTH, 2005).  

Após o enriquecimento, pode-se realizar técnicas de análise quantitativa, como o uso de 

isótopos estáveis incorporados em cultura celular (SILAC), marcadores químicos (TMT, iTRAQ 

ou DiART), e o método de spectral counting (GRIMSRUD et al., 2010; HUANG; WHITE, 2008; 

HUANG et al., 2010). Devido a certas limitações no emprego de marcadores químicos e isótopos, 

a abordagem por spectral counting tem sido muito utilizada para quantificação em fosfoproteômica 

(BALBUENA; DEMARTINI; THELEN, 2014; HUANG; WHITE, 2008; LUNDGREN et al., 

2010). Esta técnica, que foi utilizada no nosso trabalho, tem a vantagem de permitir que os 

peptídeos fosforilados possam ser quantificados em apenas uma condição específica, já que ela é 

fundamentada na contagem dos espectros gerados nas amostras em que determinado peptídeo foi 

identificado (BALBUENA; DEMARTINI; THELEN, 2014; HUANG et al., 2010; LUNDGREN 

et al., 2010; ROUX; THIBAULT, 2013). 
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Considerando as possíveis interações proteína-proteína em que as MAPK estão envolvidas 

e os dados de RNA-seq obtidos previamente por nosso grupo de pesquisa (De Paula, 2017), nós 

fizemos a análise fosfoproteômica por espectrometria de massas para avaliar o papel da 

fosforilação mediada pelas MAPK TMK1 e TMK2 na presença de bagaço de cana-de-açúcar e 

glicose como  fontes de carbono, e como isso pode influenciar na regulação da produção e 

expressão de celulases em T. reesei após a transcrição de seus respectivos genes.  
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo geral 

Realizar a análise fosfoproteômica do fungo filamentoso Trichoderma reesei durante a 

degradação de glicose e bagaço de cana-de-açúcar no intuito para identificar os mecanismos 

regulatórios envolvendo as vias de sinalização celular mediada pelas MAPKs a partir da 

identificação de seus alvos específicos de fosforilação. 

2.2.  Objetivos específicos: 

Realizar a análise fosfoproteômica de T. reesei cultivado em bagaço de cana-de-açúcar e 

glicose para identificar os alvos de fosforilação das MAPKs em T. reesei cultivado em bagaço de 

cana de açúcar e em glicose;  

Correlacionar a via de sinalização mediada pelas MAPK TMK1 e TMK2 de T. reesei com 

outras vias de sinalização envolvidas na regulação da produção de celulases. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Origem e manutenção das cepas de Trichoderma reesei 

A linhagem parental QM6aΔtmus53Δpyr4 (DERNTL et al., 2015) de Trichoderma reesei  

foi obtida do Laboratório da Dr. Astrid Aigner-Mach da coleção da Research Area Gene 

Technology and Applied Biochemistry, Institute for Chemical Engineering, Vienna University of 

Technology, Áustria. Este teve sua manutenção em meio MEX (Tabela 1) suplementado com 5 

mM de uridina, a 4 °C, no Laboratório de Biotecnologia Molecular na Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. 

As cepas mutantes knockout tmk1 e tmk2 foram construídas por De Paula (2017), 

partindo-se do princípio de recombinação homóloga mediada por levedura, de acordo com os 

protocolos descritos por Collopy et al. (2010), Colot et al. (2006), e Gietz et al. (2007). Para isso, 

foi utilizada a linhagem SC9721 de S. cerevisiae (MATα his3-Δ200 URA3-52 leu2Δ1 lys2Δ202 

trp1Δ63) (Fungal Genetic Stock Center – www.fgsc.net), e o vetor pRS426 (ampR lacZ URA3) 

digerido pelas enzimas de restrição EcoRI e XhoI (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA), 

e purificado com o kit QIAquick PCR Purification (Qiagen, Hilden, Alemanha). As leveduras 

positivas foram selecionadas pelo crescimento em lisina, histidina, leucina, triptofano e a ausência 

de uracila. O DNA genômico das leveduras selecionadas foi extraído conforme protocolos de 

Goldman et al. (2003) (GOLDMAN et al., 2003) e Sambrook e Russel (2001) (SAMBROOK; 

RUSSEL, 2001), e usado para a amplificação dos cassetes de deleção descritos por De Paula 

(2017). A transformação de T. reesei foi realizada utilizando protoplastos de acordo com protocolo 

descrito por Gruber et al. (1990) (GRUBER et al., 1990) e a confirmação da deleção dos genes 

tmk1 e tmk2 se deu por meio de PCR convencional, de qRT-PCR e de Southern Blotting, também 

por De Paula (2017). 

3.2. Condições de cultivo e meios de cultura utilizados 

As três cepas utilizadas nesse trabalho foram cultivadas em meio MEX (Tabela 1) e 

incubadas a 30 °C por 7 dias para esporulação total. A linhagem parental QM6a foi cultivada da 

mesma forma, porém com a adição de 5 mM de uridina. Para cultivo em glicose como fonte de 
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carbono, 106 esporos/mL de cada uma das linhagens mutantes e parental cultivadas em meio MEX 

foram inoculados, em triplicata, em 200 mL de meio de cultura Mandels-Andreotti (Tabela 2) 

provido de 2% (p/v) de glicose. Cada Erlenmeyer contendo os referidos inóculos foi incubado em 

shaker a 30 °C/200 rpm por 48h. Após esse período, os micélios produzidos foram coletados por 

filtração, congelados em N2 líquido e mantidos a -80°C para posterior extração de proteínas.  

Tabela 1. Meio MEX 

Extrato de malte 3% (p/v) 

Agar-Agar 2% (p/v) 

Água destilada q.s. 

 

Tabela 2. Meio Mandels-Andreotti 

Solução mineral 50% (v/v) (NH4)2SO4 2,8g/L 

KH2PO4 4,0g/L 

MgSO4.7H2O 0,6g/L 

CaCl2.2H2O 0,8g/L 

Tampão citrato-fosfato pH 5,0 (48% (v/v)) Na2HPO4 anidro 0,2M 

Ácido cítrico 0,2M 

Solução de elementos traços 50x (2% (v/v)) FeSO4.7H2O 250mg/L 

MnSO4.H2O 85mg/L 

ZnSO4.7H2O 70mg/L 

CaCl2.2H2O 100mg/L 

H2SO4 Ajuste para pH 2,0 

Adicionar 1g/L de peptona bacteriológica, 5 mM de ureia e a fonte de carbono 

O cultivo das linhagens parental e mutantes knockout em bagaço de cana-de-açúcar como 

única fonte de carbono se deu em duas etapas. A primeira delas consistiu na transferência de 106 

esporos/mL de cada uma das cepas para 200 mL de meio Mandels-Andreotti com 1% (p/v) de 

glicerol por 24h, a 30 °C/200 rpm. Após essa etapa, o micélio obtido foi transferido para 200 mL 

de meio Mandels-Andreotti sem peptona, contendo 1% (p/v) de bagaço de cana-de-açúcar, e 
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cultivado por 48h a 30 °C/200 rpm. Da mesma forma que o cultivo em glicose, o micélio oriundo 

do cultivo em bagaço de cana foi coletado por filtração, congelado e armazenado a -80°C, e as 

culturas se deram em triplicatas.  

O bagaço de cana-de-açúcar utilizado como fonte de carbono nos nossos experimentos foi 

doado por Nardini Agroindustrial Ltda, Vista Alegre do Alto, São Paulo, Brasil. Este foi preparado 

de acordo com protocolo descrito por Souza et al. (2011) (DE SOUZA et al., 2011), em que o 

bagaço in natura passa por tratamento com vapor d’água, é lavado com água destilada até 

eliminação total dos açúcares redutores (detecção por método DNS (ácido 3,5-dinitrosalicílico)), e 

é seco em estufa a 40 °C para que seja triturado por moinho de facas e esteja pronto para uso. 

3.3. Extração de proteínas 

Os micélios produzidos a partir do cultivo das linhagens QM6a e mutantes, tmk1 e tmk2, 

em meio Mandels-Andreotti com 2% (p/v) glicose ou 1% (p/v) bagaço de cana-de-açúcar como 

fonte de carbono e armazenados a -80°C, foram utilizados para extração das proteínas 

intracelulares. Primeiramente, eles foram triturados com o uso de nitrogênio líquido para 

manutenção de temperatura. A partir disso, 0,1g de cada micélio foi transferido para 900 µL de 

tampão de extração (Tabela 3) para imediata sonicação (amplitude 60% e pulso 10 on/10 off, por 

1 minuto) em gelo, a fim de que houvesse o rompimento da parede celular fúngica. Após isso, os 

micélios sonicados foram centrifugados duas vezes a 4 °C/13500 rpm por 15 min, e tiveram seus 

respectivos sobrenadantes cuidadosamente coletados e transferidos para novos tubos, para 

armazenamento em -20°C para posterior análise. 

Tabela 3. Solução-tampão de extração de proteínas intracelulares 

PBS pH 7,4 (0,8% NaCl, 0,02% KCl, 0,7% Na2HPO4.7H2O, 0,024% KH2PO4) 877µL 

NaF 18µL 

Na3VO4 1,8µL 

Inibidor de protease 1,8µL 

Inibidor de fosfatase 1,8µL 
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3.4. Análise eletroforética por SDS-PAGE 

Para verificar a qualidade da extração proteica, foi realizada uma eletroforese em gel SDS-

PAGE. Para isso, após dosagem de proteínas em cada amostra pelo método de Bradford (1976), 50 

µg de proteínas intracelulares de cada replicata correspondente às linhagens QM6a e mutantes, 

tmk1 e tmk2, em cada fonte de carbono, foram transferidas para uma solução de ácido 

tricarboxílico (TCA) 20% em acetona, e armazenados a -20 °C overnight. As amostras precipitadas 

foram então centrifugadas a 4 °C/12000 rpm por 10 minutos e o sobrenadante de cada uma foi 

coletado. Neste, foi então adicionada uma solução de 0,07% de β-mercaptoetanol em acetona, 

seguindo-se de três centrifugações sucessivas de 10 minutos, a 4 °C/12000 rpm, com remoção do 

sobrenadante formado após cada uma delas. Então, as proteínas precipitadas foram purificadas com 

o 2D Clean-Up Kit (GE Healthcare, Waukesha, WI, USA), transferidas para o tampão de amostra 

(Tabela 4) e incubadas a 100 °C por 5 minutos.  

Tabela 4. Solução-tampão de amostra 

Tris-HCl, 0,5M - pH 6,8 12,5% (m/v) 

Glicerol 10% (m/v) 

SDS 2% (m/v) 

Azul de Bromofenol 2,5% (m/v) 

β-mercaptoetanol 5% (m/v) 

H₂O (q.s.p.) 1000 mL 

Para confecção do gel de poliacrilamida, o gel separador 12% (Tabela 5) foi aplicado em 

placa de vidro 10,1 x 7,3 cm, a qual foi completada com água destilada e mantida em temperatura 

ambiente por 15 minutos. Então, a água destilada foi substituída pelo gel concentrador 5% (Tabela 

6), aguardando-se novos 15 minutos. O gel foi transferido para o sistema de eletroforese acrescido 

do tampão de corrida (Tabela 7) e 30 µL de cada amostra foi aplicada em cada poço do gel, além 

do marcador molecular (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA). A corrida eletroforética 

se deu em tensão fixa de 200 V em temperatura ambiente, por 50 minutos. 

Tabela 5. Gel Separador 12% 

Acrilamida/Bisacrilamida 4mL 



20 

 

Tris 1,0M pH – 6,8 2,5mL 

SDS 10% 1,0mL 

H₂O (q.s.p.) 2,3mL 

Temed 10µL 

PSA 10% 200µL 

 

Tabela 6. Gel Concentrador 5% 

Acrilamida/Bisacrilamida 830µL 

Tris 1,0M pH – 6,8 625µL 

SDS 10% 500µL 

H₂O (q.s.p.) 3mL 

Temed 5µL 

PSA 10% 100µL 

 

Tabela 7. Tampão de corrida 

Tris 25 mM, pH 8,3 

Glicina 0,192M 

SDS 0,1% 

Após a corrida, o gel de poliacrilamida foi corado com o corante fluorescente Pro-Q® 

Diamond Phosphoprotein Gel Stain (Molecular Probes, Eugene, OR), de acordo com protocolo do 

fabricante. O gel foi então imerso em água Milli-Q por duas vezes de 5 minutos cada, e suas 

imagens foram em seguida capturadas pelo leitor Pharos FX Plusgel (Bio-Rad) com o software 

Quantity One 4.6.9. (Bio-Rad), com filtro de emissão 532±50 nm, a fim de que pudessem ser 

visualizadas as fosfoproteínas nele presentes. Para a visualização das proteínas totais, os géis foram 

submetidos à imersão em corante Coomassie Brilliant Blue Coloidal R-250 (Tabela 8) em 

temperatura ambiente, overnight, e em seguida descorados com 30% (v/v) de metanol e 10% (v/v) 

de ácido acético até aparecimento das bandas. As imagens do gel pronto foram capturadas também 

por meio do software Quantity One 4.6.9. (Bio-Rad), sem filtro, apenas com luz branca. 
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Tabela 8. Corante Coomassie Brilliant Blue Coloidal R-250 

Ácido Fosfórico 85% 10% (v/v) 

Sulfato de Amônio 10% (m/v) 

Coomassie G-250 0,12% (m/v) 

Metanol 20% (v/v) 

H₂O Mili-Q q.s. 

3.5. Digestão tripsínica 

Como início da preparação das amostras para leitura em espectrômetro de massas, 500 µg 

das proteínas intracelulares de cada amostra foram incubadas em TCA 20% gelado, na proporção 

de 1:1, por 1h. Então, elas foram centrifugadas por 15 minutos a 4 °C/14000 rpm, sendo o 

sobrenadante removido e o precipitado formado ressuspendido em acetona, para posterior 

centrifugação e secagem do pellet. O pellet foi ressuspendido em 250 µL de uma solução de DTT 

7,5 mM, ureia 8 M e NH4HCO3 100 mM, e incubado em coluna de centrifugação Amicon Ultra 

0.5 mL (MWCO 3 kDa) (Millipore, Burlington, Massachusetts, EUA) a 37 °C por 1 hora. Em 

seguida, a amostra solubilizada foi centrifugada a 14000 rpm por 15 minutos, e aplicou-se uma 

solução de ureia 8 M, NH4HCO3 100 mM e iodoacetamida 50 mM, na proporção 1:1, com 

incubação em temperatura ambiente, no escuro, por 1 hora. Posteriormente,  250 µL de DTT 500 

mM foram adicionados às amostras e as colunas seguiram para centrifugação a 14000 rpm por 15 

minutos, seguida de lavagem dos filtros das colunas com NH4HCO3 100 mM. As proteínas retidas 

foram então transferidas para novos tubos, nos quais foi adicionado 1 µg de tripsina para cada 50 

µg de proteína, seguindo-se de incubação a 37 °C por 16 h. Para bloqueio da reação, ao final desse 

período, foi adicionada solução de ácido trifluoracético (TFA) 10% até concentração final de 1% 

TFA, obtendo-se pH <4 para desativação da tripsina. Os peptídeos foram então ressuspendidos em 

5% de acetonitrila com 0,1% de ácido fórmico para cada 1µg/µL de proteína, e foram então 

armazenados a -80 °C até o processo de enriquecimento dos fosfopeptídeos. 

3.6. Enriquecimento de fosfopeptídeos 

As amostras com os peptídeos oriundos da digestão das proteínas intracelulares foram 

submetidas a um processo de enriquecimento dos fosfopeptídeos nelas presentes por uma coluna 
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TiO2 Mag Sepharose (GE Healthcare Bio-Sciences AB, Uppsala, Suécia), composta por beads 

magnéticas de TiO2. O procedimento de enriquecimento de fosfopeptídeos se deu conforme 

protocolo do fabricante das colunas TiO2 Mag Sepharose. Os fosfopeptídeos enriquecidos foram 

então liofilizados e enviados para leitura em espectrômetro de massas. 

3.7. Espectrometria de massas 

Os fosfopeptídeos enriquecidos foram submetidos à análise de espectrometria de massas 

por um sistema Easy-nLC 1200 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA) acoplado ao 

espectrômetro Orbitrap Fusion Lumos equipado com uma fonte nanospray (Thermo Fischer 

Scientific, Waltham, MA, EUA). Para isso,12µL de cada amostra de fosfopeptídeos foram 

injetados em uma coluna de retenção (Acclaim PepMap 0,075mm, 2cm, C18, 3μm, 100A; Thermo) 

alinhada com uma coluna Nano-LC (Acclaim PepMap RSLC (0,050mm, 15cm, C18, 2μm, 100A; 

Thermo), e lavados com 20 µL de solvente A (0,1% (v/v) de ácido fórmico em água) em pressão 

constante (500 bar) e taxa de fluxo de 300 nL/min para eluição das amostras. A separação ocorreu 

conforme o gradiente mostrado na Tabela 9, com o solvente B (0,1% (v/v) de ácido fórmico em 

solução de acetonitrila:água (80:20)).  

Tabela 9. Gradiente de separação dos fosfopeptídeos 

Tempo (min) Duração (min) Fluxo (nL/min) Mistura (% de solvente B) 

00 00 300 5 

80 80 300 28 

90 10 300 40 

92 02 300 95 

104 12 300 95 

As análises MS/MS foram conduzidas no modo ESI+ (positive-ion electrospray ionization). 

O instrumento foi configurado com voltagem do spray de 1950 kV, temperatura capilar de 300 °C, 

nível de S-Lens RF de 30%. A verificação completa dos espectros se deu no modo profile, com 

relação massa/carga (m/z) de 400-1600, sob resolução de 120000, seguida de análises MS/MS em 

um ciclo de 3 segundos. Dissociação por colisão de alta energia (HCD), com energia de colisão 

normalizada a 30% foi usada para fragmentação. Os fragmentos resultantes foram detectados em 
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m/z 100-2000, por meio do espectrômetro Orbitrap com resolução de 30000, em modo centroide. 

Foram utilizados um alvo AGC (Automatic Gain Control) de 5e4 e um tempo de injeção máxima 

de 54 ms. 

3.8. Processamento e análise de dados obtidos pela espectrometria de massas 

Com a finalidade de identificar os fosfopeptídeos presentes nas amostras de proteínas 

intracelulares provenientes das linhagens QM6a e mutantes tmk1 e tmk2 de T. reesei, os arquivos 

.raw provenientes da leitura pelo espectrômetro de massas Orbitrap Fusion Lumos (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, EUA) foram processados pelo software MaxQuant 1.6.1.0. (Max Planck 

Institute of Biochemistry, München, Alemanha) e sua ferramenta de busca Andromeda 

(TYANOVA et al., 2015), tendo sido usado o conjunto de proteínas de Trichoderma reesei, obtidos 

pelo banco de dados UniProt (http://www.uniprot.org). A partir dos valores de intensidades 

múltiplas obtidos no arquivo “Phospho(STY)Site” gerado pelo MaxQuant, os fosfopeptídeos 

identificados foram submetidos a análises estatísticas pelo software Perseus 1.6.1.2. (Max Planck 

Institute of Biochemistry, München, Alemanha) (TYANOVA et al., 2016), sendo os 

fosfopeptídeos considerados significativos quando com a probabilidade de localização do sítio de 

fosforilação fosse igual ou maior que 75%, admitindo-se como treshold para análise múltipla 

ANOVA, o p-valor de 0,05, FDR de Benjamini-Hochberg de 0,05, e 250 randomizações, em pelo 

menos duas das três replicatas para cada condição analisada. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Verificação da qualidade do extrato proteico e da presença de proteínas fosforiladas 

 Para realização de estudos proteômicos, a obtenção de extratos proteicos para a análise 

fosfoproteômica é uma etapa bastante crítica, uma vez que, a partir do rompimento da parede 

celular fúngica, são liberadas proteases e outros compostos que podem interferir nos experimentos 

posteriores. Para verificar a qualidade dessa extração a fim de prosseguir com os estudos, 

submetemos nossas amostras a uma análise eletroforética em gel de poliacrilamida desnaturante 

unidimensional (SDS-PAGE) (Figura 5). Como pode-se observar na Figura 5, a ausência de arraste 

e a presença de bandas proteicas bem definidas e de vários tamanhos demonstram boa qualidade 

na etapa de extração e a presença de fosfoproteínas de boa qualidade em todas as replicatas. A 

partir do momento em que se verificou a qualidade dos extratos proteicos, os mesmos foram 

digeridos com Tripsina 20 ng/uL na proporção de 1:50 tripsina:amostra, e, a seguir, os peptídeos 

foram enriquecidos em colunas de TiO2. 

 

Figura 5. Eletroforese SDS-PAGE do extrato proteico total obtido das linhagens QM6a, tmk1 e tmk2 de T. 

reesei. Os géis mostram a presença de fosfoproteínas e a qualidade das mesmas. Coloração por Pro-Q® Diamond 

Phosphoprotein Gel Stain (Molecular Probes, Eugene, OR). 
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4.2. Identificação e quantificação de fosfopeptídeos e fosfoproteínas nas linhagens QM6a, 

tmk1 e tmk2 de T. reesei 

Os fosfopeptídeos enriquecidos provenientes das linhagens parental (QM6a) e mutantes 

tmk1 e tmk2, em ambas as fontes de carbono (glicose e bagaço de cana-de-açúcar), foram 

submetidos à análise pelo espectrômetro de massas Orbitrap Fusion Lumos (Thermo Fisher 

Scientific). Após o processamento dos dados gerados nessa análise pelos softwares MaxQuant e 

Perseus, foi identificado um total bruto de 5318 fosfopeptídeos nas amostras de todas as linhagens 

e nos diferentes cultivos. Desse total, 3195 fosfopeptídeos foram identificados como possuindo 

probabilidade de localização maior ou igual a 75%. Foi avaliada a qualidade dos dados gerados e 

uma correlação de Pearson adequada foi obtida quando comparamos as replicatas de QM6a, tmk1 

e tmk2 sob cultivo em glicose (Figura 6) e em bagaço de cana-de-açúcar (Figura 7). 

 

Figura 6. Replicatas biológicas da linhagens cultivadas em glicose, usadas para análise de espectrometria de 

massas MS/MS. Os gráficos representam a correlação de Pearson entre as réplicas biológicas para cada amostra 

cultivada em glicose demonstrando a confiabilidade dos dados de intensidade. 
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Figura 7. Replicatas biológicas da linhagens cultivadas em bagaço de cana-de-açúcar, usadas para análise de 

espectrometria de massas MS/MS. Os gráficos representam a correlação de Pearson entre as réplicas biológicas para 

cada amostra cultivada em bagaço de cana demonstrando a confiabilidade dos dados de intensidade. SCB: bagaço de 

cana-de-açúcar (sugarcane bagasse). 

A partir da confirmação de que os extratos proteicos obtidos em suas respectivas fontes de 

carbono para as diferentes linhagens são comparáveis entre si, prosseguiu-se a análise estatística 

no software Perseus, onde selecionamos 1392 fosfopeptídeos significativos de acordo com a 

análise de significância para amostras múltiplas, ANOVA (Tabela 10). Sob cultivo em glicose 

como fonte de carbono, foram identificados 1307 fosfopeptídeos significativos, correspondentes a 

504 proteínas. Destes, 922, 851 e 1020 fosfopeptídeos foram identificados em QM6a, tmk1 e 

tmk2, respectivamente, correspondendo a 310, 280 e 359 fosfoproteínas obtidas a partir do cultivo 

em glicose (Tabelas 11, 12 e 13, no Apêndice, CD em anexo). Já em bagaço de cana-de-açúcar, 

um total de 710 fosfopeptídeos significativos foi identificado, correspondendo a 264 proteínas 

fosforiladas. De todos os fosfopeptídeos identificados em cultivo com bagaço de cana-de-açúcar, 

443, 442 e 211 foram encontrados em QM6a, tmk1 e tmk2, respectivamente, correspondendo a 

162, 152 e 72 fosfoproteínas (Tabelas 14, 15 e 16, no Apêndice, CD em anexo). 
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Tabela 10. Total de fosfopeptídeos e fosfoproteínas significativos identificados nas linhagens QM6a, tmk1 e tmk2, 

sob cultivo em diferentes fontes de carbono. 

Linhagem Quantificação Glicose Bagaço de cana-de-açúcar 

QM6a 
Fosfopeptídeos 922 443 

Fosfoproteínas 310 162 

tmk1 
Fosfopeptídeos 851 452 

Fosfoproteínas 280 152 

tmk2 
Fosfopeptídeos 1020 211 

Fosfoproteínas 359 72 

A partir da seleção desses fosfopeptídeos, foi possível a classificação dos mesmos e de suas 

respectivas proteínas com relação ao número de sítios de fosforilação e ao tipo de resíduo 

fosforilado. A Figura 8 mostra a proporção detalhada da quantidade de sítios de fosforilação nas 

proteínas encontradas em cada linhagem, sob as diferentes formas de cultivo. Percebe-se que para 

todas as linhagens testadas em ambas as fontes de carbono, apesar de que a maior parte das 

proteínas encontradas são única ou duplamente fosforiladas, tomando-se em conjunto, grande parte 

da fosforilação acontece em múltiplos sítios em uma única proteína. Assim, é possível inferir que 

há uma fina regulação funcional por meio de múltiplos sítios de fosforilação em cada fosfoproteína.  
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Figura 8. Proporção das quantidades de sítios de fosforilação encontrados nas fosfoproteínas identificadas na 

análise de espectrometria de massas MS/MS. Os gráficos representam distribuição proporcional do número de vezes 

que as fosfoproteínas identificadas nas linhagens QM6a, tmk1 e tmk2, quando cultivadas em glicose ou bagaço de 

cana-de-açúcar. SCB: bagaço de cana-de-açúcar (sugarcane bagasse). 

De todos os sítios de fosforilação encontrados nas três cepas de T. reesei, quando crescidas 

tanto em glicose quanto em bagaço de cana-de-açúcar, a maioria corresponde a fosfoserinas (pS) 

(87,30% e 87,75%, respectivamente), seguidos de fosfotreoninas (pT) (12,24% e 11,97%) e de 

fosfotirosinas (pY) (0,46% e 0,28%) (Figura 9a), estando esta distribuição de acordo com outras 

células eucarióticas de um modo geral. A proporção específica dos três tipos de resíduos 

fosforilados em cada uma das cepas trabalhadas é detalhada na figura 9b.  
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Figura 9. Distribuição dos tipos de resíduos fosforilados encontrados nas fosfoproteínas identificadas na análise 

de espectrometria de massas MS/MS. (A) proporção dos tipos de resíduos fosforilados nas fosfoproteínas 

encontradas em todas as cepas estudadas, quando crescidas em glicose ou bagaço de cana; (B) proporção específica 

dos fosforesíduos encontrados em cada uma das linhagens nas diferentes fontes de carbono. SCB: bagaço de cana-de-

açúcar (sugarcane bagasse). 

4.3. Categorização funcional das fosfoproteínas identificadas nas linhagens QM6a, tmk1 e 

tmk2 de T. reesei 

Foi realizada a análise funcional de cada uma das fosfoproteínas encontradas nas linhagens 

parental, tmk1 e tmk2 de T. reesei em ambas condições de crescimento (glicose ou bagaço de 

cana-de açúcar como fonte de carbono), com base nas anotações de KOG (Eukaryotic Ortholog 

Groups) (Figura 10). A partir desta análise, verificou-se que as fosfoproteínas identificadas têm 

envolvimento em uma série diversa de papéis biológicos e moleculares, incluindo processos 

celulares, metabólicos e de armazenamento e processamento de informação. Dentre esses 

processos (Figuras 11, 12 e 13), destaca-se a grande quantidade de proteínas fosforiladas 

relacionadas à transcrição, processamento de RNA e, não surpreendentemente, à transdução de 

sinal, uma vez que a fosforilação desempenha grande importância na captação de sinais externos 

para adaptação celular. 

A) B) 
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Figura 10. Distribuição das fosfoproteínas identificadas com base na classificação por grupos KOG. SCB: bagaço 

de cana-de-açúcar (sugarcane bagasse). 
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Figura 11. Classificação das fosfoproteínas encontradas na linhagem parental QM6a de acordo com as classes 

de KOG, sob cultivo em glicose ou bagaço de cana-de-açúcar. SCB: bagaço de cana-de-açúcar (sugarcane bagasse). 



32 

 

 

Figura 12. Classificação das fosfoproteínas encontradas na linhagem mutante tmk1 de acordo com as classes 

de KOG, sob cultivo em glicose ou bagaço de cana-de-açúcar. SCB: bagaço de cana-de-açúcar (sugarcane bagasse). 
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Figura 13. Classificação das fosfoproteínas encontradas na linhagem mutante tmk2 de acordo com as classes 

de KOG, sob cultivo em glicose ou bagaço de cana-de-açúcar. SCB: bagaço de cana-de-açúcar (sugarcane bagasse). 

Além disso, quando comparamos a proporção das fosfoproteínas envolvidas em cada um 

dos processos anotados em KOG com relação às diferentes condições de cultivos em que as 

linhagens parental QM6a e mutantes tmk1 e tmk2 foram submetidas, é possível perceber que, 

ao contrário do crescimento em glicose como fonte de carbono, sob crescimento em bagaço de 

cana-de-açúcar, não foram identificadas fosfopeptídeos correspondentes às fosfoproteínas 

envolvidas em processos de motilidade celular e estruturas extracelulares (Figuras 14 e 15). 

Somados, estes resultados comprovam a influência e importância da fosforilação em grande 

variedade de processos regulatórios na célula deste fungo. 
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Figura 14. Proporção das funções das fosfoproteínas identificadas nas linhagens parental QM6a, tmk1 e tmk2, 

de acordo com as anotações KOG, sob crescimento em glicose como fonte de carbono. 
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Figura 15. Proporção das funções das fosfoproteínas identificadas nas linhagens parental QM6a, tmk1 e tmk2, 

de acordo com as anotações KOG, sob crescimento em bagaço de cana-de-açúcar como fonte de carbono. SCB: 

bagaço de cana-de-açúcar (sugarcane bagasse). 

4.4. Comparação do perfil transcricional com o perfil de fosforilação das proteínas identificadas 

nas linhagens QM6a, tmk1 e tmk2 de T. reesei cultivadas em glicose como fonte de 

carbono 

As fosfoproteínas aqui estudadas foram selecionadas a partir de seus valores de intensidade, 

oriundos da análise de espectrometria de massas MS/MS. A figura 16 mostra o perfil desses valores 

nas linhagens QM6a, tmk1 e tmk2, tanto no crescimento em glicose como em bagaço de cana 

como fonte de carbono. A partir dela, percebe-se que há diferentes padrões de intensidades em cada 

cepa, mostrando as diferenças do perfil de fosforilação das proteínas encontradas em cada uma 

delas, o que indica que a fosforilação mediada pelas MAPK TMK1 e TMK2 pode ter um papel 

importante na regulação de proteínas relacionadas a diversos processos celulares em T. reesei. 
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Figura 16. Heatmap das intensidades computadas para as fosfoproteínas identificadas nas linhagens parental 

QM6a, tmk1 e tmk2, sob crescimento em glicose ou bagaço de cana como fonte de carbono. Intensidades obtidas 

a partir do processamento dos arquivos .raw no software MaxQuant; heatmap confeccionado a partir de análise de 

clusterização hierárquica no software Perseus. 
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 A fim de verificar o papel da importância da fosforilação na regulação da função proteica, 

comparamos os dados de RNA-seq obtidos por De Paula (2017) com as fosfoproteínas encontradas 

nas linhagens QM6a, tmk1 e tmk2 neste trabalho. A figura 17 mostra a distribuição das 

fosfoproteínas identificadas em cada cepa estudada, sob cultivo em glicose como fonte de carbono. 

 

Figura 17. Distribuição do total de fosfoproteínas identificadas nas linhagens parental QM6a, tmk1 e tmk2, 

sob crescimento em glicose como fonte de carbono. Diagrama de Venn confeccionado na plataforma Venny 2.1.0. 

Analisando-se detalhadamente o perfil de fosforilação das proteínas selecionadas em cada 

uma das linhagens estudadas sob cultivo em glicose como fonte de carbono (Figura 18), nota-se a 

presença de 166 e 209 proteínas igualmente fosforiladas nas linhagens parental e mutante tmk1, 

e parental e mutante tmk2, respectivamente. Ainda sob mesmo cultivo, identificamos 144 e 101 

proteínas fosforiladas somente em QM6a, quando comparada com os mutantes tmk1 e tmk2, 

respectivamente. Da mesma maneira, verificamos que 114 e 150 proteínas foram diferencialmente 

fosforiladas em tmk1 e tmk2, respectivamente, quando comparados com a linhagem parental.  
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Figura 18. Distribuição das proteínas igual e diferencialmente fosforiladas nas linhagens parental QM6a, tmk1 

e tmk2, sob crescimento em glicose como fonte de carbono. (A) quantificação de fosfoproteínas igual e 

diferencialmente fosforiladas em QM6a e tmk1; (B) quantificação de fosfoproteínas igual e diferencialmente 

fosforiladas em QM6a e tmk2.  Diagrama de Venn confeccionado na plataforma Venny 2.1.0. 

A fim de se comparar as proteínas encontradas fosforiladas somente na linhagem parental 

QM6a cultivada em glicose com suas respectivas taxas de transcrição obtidas pela referida análise 

de RNA-seq, verificamos que, das 144 proteínas diferencialmente fosforiladas somente nesta 

linhagem (Tabela 17, Apêndice, CD em anexo) quando comparada com o mutante tmk1 (Figura 

18a), 141 delas (97,92%) foram consideradas como tendo seus genes igualmente transcritos, uma 

vez que a razão entre valor de TPM (Transcripts per Million) encontrados em tmk1 e em QM6a 

se encontram numa faixa de -2 a 2 (DE PAULA, 2017). A maioria dessas proteínas está relacionada 

com processos de transcrição, de sinalização celular, processamento de RNA, transporte e 

metabolismo de carboidratos e outros metabólitos, e proteínas de função desconhecida. Dentre as 

fosfoproteínas envolvidas com a sinalização celular (Figura 19), destacam-se RasGEF, um fator de 

troca de nucleotídeo guanina para GTPases Ras-like (ID 34726), com um sítio de fosforilação 

predito no resíduo S218; uma Ser/Thr-kinase dependente de cAMP relacionada com SCH9 de 

Saccharomyces cerevisiae (ID 119614), fosforilada em T63, T73, S45 e S69; KIN1, envolvida na 

morfogênese celular (ID 79895), fosforilada em S635 e S638; e uma quinase TOR (ID 121610), 

fosforilada em S2357 e S2358. Além dessas, também foi identificada como sendo fosforilada somente 

em QM6a, em relação a tmk1, uma glicosidase GH63 (ID 44529), fosforilada em S635 e S639. As 

tabelas 18 e 19 (Apêndice, CD em anexo) correspondem às proteínas fosforiladas somente no 

mutante tmk1, e igualmente em QM6a e tmk1, respectivamente. 

 

A) B) 
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Figura 19. Predição da interação de TMK1 com as proteínas diferencialmente fosforiladas envolvidas com 

processos de sinalização celular, em glicose. Predição obtida pela plataforma STRING, considerando somente as 

proteínas identificadas como diferencialmente fosforiladas na linhagem parental QM6a com relação ao mutante tmk1 

sob cultivo em glicose, e que foram igualmente expressas nessas cepas, sob mesmas condições de cultivo, de acordo 

com os dados de RNA-seq obtidos por De Paula (2017). 

Ainda com relação ao cultivo em glicose como fonte de carbono, identificamos 101 

proteínas fosforiladas somente em QM6a (Tabela 20, Apêndice, CD em anexo), quando 

comparamo-las com o perfil de fosfoproteínas encontradas no mutante tmk2 (Figura 18b). Dessas, 

considerando a razão -2 ≤ TPM ≥ 2, observamos que 89,11% (90) tiveram seus genes igualmente 

transcritos nas mesmas condições de crescimento, sendo envolvidas em vários processos celulares. 

As proteínas envolvidas na sinalização celular que foram consideradas como igualmente transcritas 

(DE PAULA, 2017), mas diferencialmente fosforiladas em QM6a com relação ao mutante tmk2 
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sob cultivo em glicose estão ilustradas na figura 20, de acordo com suas possíveis interações com 

TMK2. Da mesma forma, quando comparamos as linhagens QM6a com ambos mutantes tmk1 e 

tmk2 (Figura 17), simultaneamente, verificamos que 68 proteínas são fosforiladas somente em 

QM6a, e, dentre as que são expressas igualmente nas três linhagens, destacamos uma trealase 

GH37 (ID 120676), fosforilada nos resíduos S43 e T41. As tabelas 21 e 22 (Apêndice, CD em anexo) 

trazem as proteínas fosforiladas somente no mutante tmk2, e igualmente fosforiladas em QM6a e 

tmk2, respectivamente. 

 

 

Figura 20. Predição da interação de TMK2 com as proteínas diferencialmente fosforiladas envolvidas com 

processos de sinalização celular, em glicose. Predição obtida pela plataforma STRING, considerando somente as 

proteínas identificadas como diferencialmente fosforiladas na linhagem parental QM6a com relação ao mutante tmk2 

sob cultivo em glicose, e que foram igualmente expressas nessas cepas, sob mesmas condições de cultivo, de acordo 

com os dados de RNA-seq obtidos por De Paula (2017). 
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4.5. Comparação do perfil transcricional com o perfil de fosforilação das proteínas identificadas 

nas linhagens QM6a, tmk1 e tmk2 de T. reesei cultivadas em bagaço de cana-de-açúcar 

como fonte de carbono 

Ainda com o objetivo de conferir a influência da fosforilação sobre os processos celulares 

de T. reesei, identificamos as fosfoproteínas de acordo com sua distribuição nas linhagens QM6a, 

tmk1 e tmk2 crescidas em bagaço de cana-de-açúcar como fonte de carbono (Figura 21), e, da 

mesma maneira que foi feito com os dados obtidos em glicose, comparamos o padrão de 

fosforilação delas com suas respectivas taxas de expressão. Verificamos que 77 proteínas são 

fosforiladas somente em QM6a, quando comparamos com os dois mutantes estudados. Dentre 

essas proteínas, 20 (25,97%) delas têm seus respectivos genes igualmente transcritos (DE PAULA, 

2017), sendo relacionadas a diversos processos celulares. Assim, destaca-se principalmente uma 

proteína envolvida na transdução de sinal, proteína kinase A dependente de cAMP (ID 75878), 

fosforilada em S56 e S62. 

 

Figura 21. Distribuição do total de fosfoproteínas identificadas nas linhagens parental QM6a, tmk1 e tmk2, 

sob crescimento em bagaço de cana-de-açúcar como fonte de carbono. Diagrama de Venn confeccionado na 

plataforma Venny 2.1.0. SCB: bagaço de cana-de-açúcar (sugarcane bagasse). 
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Figura 22. Distribuição das proteínas igual e diferencialmente fosforiladas nas linhagens parental QM6a, tmk1 

e tmk2, sob crescimento em bagaço de cana-de-açúcar como fonte de carbono. (A) quantificação de 

fosfoproteínas igual e diferencialmente fosforiladas em QM6a e tmk1; (B) quantificação de fosfoproteínas igual e 

diferencialmente fosforiladas em QM6a e tmk2.  Diagrama de Venn confeccionado na plataforma Venny 2.1.0. SCB: 

bagaço de cana-de-açúcar (sugarcane bagasse). 

Em comparação minuciosa das fosfoproteínas identificadas em QM6a e tmk1 sob cultivo 

em bagaço de cana-de-açúcar (Figura 22a), verifica-se que 62 proteínas são igualmente fosforiladas 

nas duas linhagens, enquanto que 90 são fosforiladas somente em tmk1, e 100 somente em QM6a. 

As proteínas igual e diferencialmente fosforiladas em bagaço de cana de açúcar, com relação à 

TMK1, encontram-se listadas nas tabelas 23, 24 e 25 (Apêndice, CD em anexo). Dentre as 

proteínas diferencialmente fosforiladas em QM6a, encontramos 27 delas (27%) como tendo seus 

genes igualmente transcritos (-1 ≤ Log2 fold change ≥ 1 e p ≤ 0,05). Dessas, encontram-se 

ilustradas na figura 23 as proteínas envolvidas na sinalização celular com suas possíveis interações 

preditas com TMK1. 

 

Figura 23. Predição da interação de TMK1 com as proteínas diferencialmente fosforiladas envolvidas com 

processos de sinalização celular, em bagaço de cana-de-açúcar. Predição obtida pela plataforma STRING, 

considerando somente as proteínas identificadas como diferencialmente fosforiladas na linhagem parental QM6a com 

relação ao mutante tmk1 sob cultivo em bagaço de cana-de-açúcar, e que foram igualmente expressas nessas cepas, 

sob mesmas condições de cultivo, de acordo com os dados de RNA-seq obtidos por De Paula (2017). 

A) B) 
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Da mesma maneira, detalhando-se o perfil de fosfoproteínas encontradas na linhagem 

parental com relação ao mutante tmk2 crescidos em bagaço de cana (Figura 22b), percebemos 

que 40 proteínas são encontradas fosforiladas em ambas as cepas, enquanto que 37 são vistas 

somente em tmk2, e 122 somente em QM6a (Tabelas 26, 27 e 28, Apêndice, CD em anexo). 

Dentre as 122 proteínas fosforiladas apenas na linhagem parental, 36 (29,51%) têm seus genes 

igualmente transcritos (-1 ≤ Log2 fold change ≥ 1 e p ≤ 0,05) e, além das mostradas anteriormente 

como exclusivas de QM6a, destaca-se uma MAPK ativada por estresse celular Sin1p (ID 66985), 

fosforilada em S166 e S169, além de outras proteínas envolvidas na sinalização celular (Figura 24). 

 

Figura 24. Predição da interação de TMK2 com as proteínas diferencialmente fosforiladas envolvidas com 

processos de sinalização celular, em bagaço de cana-de-açúcar. Predição obtida pela plataforma STRING, 

considerando somente as proteínas identificadas como diferencialmente fosforiladas na linhagem parental QM6a com 

relação ao mutante tmk2 sob cultivo em bagaço de cana-de-açúcar, e que foram igualmente expressas nessas cepas, 

sob mesmas condições de cultivo, de acordo com os dados de RNA-seq obtidos por De Paula (2017). 
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5. DISCUSSÃO 

Dentre os diversos tipos de modificação pós-traducionais, a fosforilação das proteínas é 

uma das mais prevalentes, podendo controlar vários processos celulares, a partir da modulação da 

função e/ou da localização proteica. A fosforilação pode regular a função das proteínas por 

alterações nas interações proteína-proteína, ou por meio de mudanças conformacionais, a partir da 

adição de um grupamento fosfato por uma proteína quinase nos resíduos de aminoácidos Ser, Thr 

e Tyr, principalmente. Esse tipo de modificação deve ser bastante rápido, pois a célula necessita de 

ligeira adaptação ao ambiente externo, e é também transitório, devido a retirada dos fosfatos por 

fosfatases. O avanço da tecnologia de espectrometria de massas permitiu a identificação de grande 

número de resíduos fosforilados em diversos tipos de organismos, porém, ainda assim, muitos dos 

peptídeos que sofrem esse tipo de modificação podem não ser identificados devido a limitação de 

sensibilidade desse tipo de análise, já que eles podem existir de forma transitória e pouco abundante 

nas células. Não obstante, a espectrometria de massas é uma ferramenta bastante poderosa para 

análise de fosfoproteômica de larga escala. Essa técnica tem sido aplicada em diversos organismos 

e tem permitido a análise do envolvimento entre a fosforilação e a regulação das diversas funções 

desempenhadas por fungos de importância biotecnológica ou patogênica (ENGHOLM-KELLER; 

LARSEN, 2013; GRIMSRUD et al., 2010; HUANG; WHITE, 2008; HUMPHREY; JAMES; 

MANN, 2015; MUMBY; BREKKEN, 2005; RIBEIRO et al., 2017). 

Com o objetivo de se estudar os efeitos da fosforilação mediada por MAPK na produção 

de celulases pelo fungo filamentoso T. reesei, foi realizada a análise fosfoproteômica diferencial 

entre a linhagem parental QM6a e dois mutantes knockout para duas das três MAPK dessa espécie, 

TMK1 e TMK2. No nosso trabalho foi possível identificar 1307 fosfopeptídeos de alta confiança 

correspondentes a 504 proteínas, quando as linhagens parental, tmk1 e tmk2 foram cultivadas 

em glicose como fonte única de carbono; e 710 fosfopeptídeos equivalentes a 264 proteínas nas 

mesmas linhagens, sob cultivo em bagaço de cana-de-açúcar. De acordo com as análises de 

enriquecimento e de anotações por KOG, foi possível observar que, de forma similar a outros 

organismos (FRANCK et al., 2015; LI et al., 2015; REN et al., 2016; WANG et al., 2016; XIONG 

et al., 2014), as fosfoproteínas identificadas participam de diversos processos biológicos celulares, 

principalmente de sinalização celular, transcrição, processamento de RNA e processos 

metabólicos.  
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Nosso grupo de pesquisa analisou o transcriptoma de T. reesei (De Paula, 2017) pelo qual 

foi verificado o papel das vias de sinalização pelas MAPK TMK1 e TMK2 em fontes repressoras 

e indutoras da produção de celulases (glicose e bagaço de cana-de-açúcar, respectivamente), e, a 

partir de análise in silico, observou-se grande quantidade de sítios de fosforilação preditos em genes 

diferencialmente expressos nessas condições de crescimento. Esses dados mostram que a 

fosforilação a partir dessas MAPK pode ter grande importância no controle da expressão gênica 

nessa espécie de fungo filamentoso. Sabe-se que a fosforilação desempenha papel importante na 

regulação da produção de celulases em diversas espécies de fungos. Como evidência desse papel, 

foi demonstrado, por exemplo, que a sinalização mediada por Ras GTPases influencia na produção 

de celulases em Cryphonectria parasítica (WANG; NUSS, 1995) e em T. reesei (ZHANG et al., 

2012); e que a deleção de PKA induz a produção de celulases em Aspergillus nidulans (DE ASSIS 

et al., 2015). Em T. reesei, sabe-se que a que a concentração de AMPc intracelular influencia a 

produção de celulases durante seu crescimento em meio contendo soforose como fonte de carbono 

(NOGUEIRA et al., 2015), e que a luz influencia nas funções da PKA, sendo uma delas o controle 

da produção dessas enzimas (SCHMOLL; ESQUIVEL-NARANJO; HERRERA-ESTRELLA, 

2010; SCHUSTER et al., 2012). Além disso, devido à pequena quantidade de genes que produzem 

essas enzimas (MARTINEZ et al., 2008), supõe-se que esse tipo de modificação pós-traducional 

exerce grande controle na regulação da produção e secreção das holocelulases em T. reesei, a fim 

de se garantir a eficiência de seu sistema celulolítico. 

Para que o organismo seja capaz de responder às condições ambientais de maneira eficaz e 

específica, as vias de sinalização agem de maneira interconectada (CHEN; THORNER, 2007; 

HUANG; WHITE, 2008; LENGELER et al., 2000; SCHMIDT, 2013; SHASHKOVA; 

WELKENHUYSEN; HOHMANN, 2015; VINOD et al., 2008). TOR (Target of Rapamycin) e 

Proteína kinase dependente de AMPc (PKA) são as duas principais vias de resposta a nutrientes no 

meio externo para regulação do crescimento celular em S. cerevisiae. A via TOR é altamente 

conservada entre eucariotos e é envolvida no controle do crescimento celular mediado pela 

disponibilidade de nutrientes, reprimindo processos catabólicos celulares e regulando processos 

relacionados ao citoesqueleto de actina e integridade da parede celular (ROHDE et al., 2008; 

SOULARD et al., 2010; VINOD et al., 2008). SCH9 de S. cerevisiae é um alvo direto de TORC1 

e foi descrito que esta pode desempenhar papeis semelhantes a PKA, porém por mecanismos 

diferentes (ROOSEN et al., 2005; SMETS et al., 2008). Foi demonstrado que a ausência da SchA, 
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em Aspergillus nidulans, reduz drasticamente a produção de celulases, e que essa Ser/Thr kinase 

age sinergicamente com SnfA durante a repressão catabólica (BROWN et al., 2013). No nosso 

trabalho, foi verificado que, apesar de TrSch9 ter sido transcrito de maneira semelhante nas 

linhagens QM6a e tmk1 sob cultivo em glicose (DE PAULA, 2017), sua proteína correspondente 

(ID 119614) foi fosforilada somente na linhagem parental, nas mesmas condições de cultivo, 

indicando que essa fosforilação pode ser mediada por TMK1. Esse achado pode estar relacionado 

com o crescimento vegetativo controlado por TMK1 (GRUBER; ZEILINGER, 2014), uma vez 

que TrSch9 possui papel na resposta a estresse celular e no crescimento filamentoso, além da 

produção de celulases, já que a deleção TrSch9 leva a uma leve diminuição da produção dessas 

enzimas (LV et al., 2015). Da mesma forma, identificamos uma proteína fosfatidilinositol 3-kinase 

(ID 121610) homóloga de Tor1p de S. cerevisiae e similar a TorA de A. nidulans (FITZGIBBON 

et al., 2005), como sendo fosforilada somente na linhagem parental QM6a de T. reesei, na presença 

de glicose, sendo essa fosforilação influenciada também pela presença de TMK1. Em S. cerevisiae, 

Tor1, a subunidade catalítica de TORC1, juntamente com Sch9, funciona no controle da autofagia 

em resposta a estresses celulares e repressão catabólica. Aluru et al. (2017) implicaram que TOR1 

e FUS3 interagem de modo que a ausência de FUS3 em cepas mutantes knockout para tor1 aumenta 

a longevidade celular, por incapacitar a célula de reprimir os processos autofágicos em starvation 

(ALURU et al., 2017).  Além disso, em Neurospora crassa, foi sugerido que a inibição da via de 

sinalização TOR por rapamicina faz com que seja aumentada a taxa de produção de enzimas 

celulolíticas (XIONG et al., 2014). Somados, esses resultados indicam uma possível integração 

entre a via das MAPK mediada pela TMK1 e a via de sinalização por TOR em T. reesei, no que 

tange ao sensing de nutrientes e a regulação da produção de celulases. 

As proteínas Ras são GTPases que se apresentam inativas quando ligadas a GDP e ativas 

com GTP. A hidrólise do GTP para inativação de Ras é induzida por GAPs (GTPase-activating 

proteins), e o processo contrário é realizado a partir do estímulo dos GEFs (guanine nucleotide 

exchange factors). Um dos principais exemplos de GEF é a Cdc25 de S. cerevisiae, tendo sido 

observado que a ausência dessa proteína não permite que o ciclo de divisão celular proceda de 

forma normal (BOS; REHMANN; WITTINGHOFER, 2007; ZHANG et al., 2005; ZHENG; 

QUILLIAM, 2003). Dependendo da presença de fontes de carbono diretamente fermentáveis no 

ambiente, a ativação de Ras a partir da ação de Cdc25 estimula a produção de AMPc pela adenilato-

ciclase, e, por consequência, a indução de respostas adaptativas relacionadas com o crescimento e 
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diferenciação celular, proliferação, morfogênese e apoptose (SANTANGELO, 2006; TAMANOI, 

2011). S. cerevisiae possui dois genes codificadores para Ras, ras1 e ras2, sendo que Ras1 controla 

o ciclo celular a partir do sensing de glicose extracelular, e Ras2, além dessa mesma função, regula 

a produção de pseudo-hifas, juntamente com intermédio da via das MAPK (TAMANOI, 2011; 

VINOD et al., 2008). Da mesma forma, Ras1, de forma interconectada com a sinalização por 

MAPK, controla a produção de fatores de virulência em Cryptococcus neoformans (IDNURM et 

al., 2005; WAUGH et al., 2002) e em Candida albicans (ALBATAINEH; KADOSH, 2018; 

LEBERER et al., 2001), enquanto Ras1 controla o crescimento filamentoso de Ustilago maydis, 

uma espécie de fungo fitopatógeno (LEE; D’SOUZA; KRONSTAD, 2003). Em A. nidulans, 

homólogos de Ras1 e Ras2 regulam a expressão de aflatoxinas (aflR), por influenciar na atividade 

de PKA a partir da regulação da produção de AMPc (SHIMIZU et al., 2003). A partir desses 

achados, Schmoll (2008) sugeriu que a transdução de sinal mediada por Ras poderia influenciar na 

regulação da produção de celulases, e foi observado que esse tipo de sinalização pode controlar a 

expressão de genes responsáveis por essas enzimas (ZHANG et al., 2012). Nós verificamos que 

uma proteína RasGEF (ID 34726) apresentou-se fosforilada no resíduo Ser218, somente na 

linhagem QM6a de T. reesei, sob cultivo em glicose, possivelmente sob influência de TMK1. T. 

reesei possui homólogos para Ras1 e Ras2 de S. cerevisiae, sendo eles regulados a nível 

transcricional por xyr1 (ZHANG et al., 2012). Nosso padrão de fosforilação desse RasGEF (ID 

34726), interessantemente, se deu de forma contrária ao encontrado por Nguyen et al. (2016), onde 

foi observada fosforilação intensa sob cultivo em DDGS (distillers grains, uma mistura de milho, 

arroz e outros grãos), uma fonte de carbono complexa e indutora da produção de celulases 

(NGUYEN et al., 2016). Entretanto, nossos achados podem indicar uma possível inibição de Ras 

mediada pela fosforilação de seu GEF por TMK1, uma vez que essa fosforilação se deu em uma 

fonte de carbono repressora de celulases.  

A PKA faz parte da cascata de sinalização mediada por RAS e AMPc, e é envolvida no 

controle do crescimento celular, em processos de tradução, de resposta a estresse celular e no 

metabolismo de glicose, além de outros processos celulares. Em S. cerevisiae, na presença de 

glicose, uma proteína Ras é fosforilada por CdC25 e, assim, estimula a produção de AMPc pela 

adenilato-ciclase. Altas concentrações de AMPc ativam a PKA, uma vez que o AMPc se liga à 

subunidade regulatória de PKA, BCY1, e a desprende da subunidade catalítica, a fim da promoção 

do crescimento celular (DICKMAN; YARDEN, 1999; TAMAKI, 2007). Em baixos níveis de 
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glicose, foi demonstrado que BCY1 é altamente fosforilada, favorecendo a localização nuclear de 

PKA e, por consequência, sua inativação (GRIFFIOEN et al., 2001). Soulard et al. (2010) 

verificaram que a fosforilação de BCY1 pode ser inibida por TORC1, ativando PKA em resposta 

à presença de glicose. No nosso trabalho, identificamos que a subunidade regulatória de PKA (ID 

75878) foi diferencialmente fosforilada sob cultivo em bagaço de cana-de-açúcar e, tendo sido 

igualmente expressa (DE PAULA, 2017) nas três linhagens aqui estudadas de T. reesei, essa 

fosforilação pode ser mediada por ambas TMK1 e TMK2. Diferentemente dos achados de Soulard 

et al. (2010) para S. cerevisiae, foram identificados apenas dois sítios de fosforilação em PKAR1, 

Ser56 e Ser62, para T. reesei, neste trabalho. Já de forma similar ao encontrado em nosso estudo, 

Nguyen et al. (2015) identificaram PKAR1 como sendo fosforilada em soforose, fonte indutora da 

produção de celulases. Nesse mesmo trabalho, o grupo encontrou outros componentes da via 

cAMP-PKA fosforilados em soforose em T. reesei, como a adenilato-ciclase. Previamente, foi 

demonstrado que PKA responde a outros sinais além da disponibilidade de glicose no meio, uma 

vez que, em T. atroviridiae, essa via pode regular as respostas celulares à presença ou ausência de 

luz (CASAS-FLORES et al., 2006), e que esse mesmo estímulo participa da regulação da produção 

de celulases de forma positiva ou negativa, respectivamente, em T. reesei (SCHMOLL; 

ESQUIVEL-NARANJO; HERRERA-ESTRELLA, 2010; SCHUSTER et al., 2012). Em A. 

nidulans, a ausência de PKA permitiu um aumento na secreção de celulases e xilanases, e os 

mutantes knockout para PKA apresentaram incapacidade de responder à presença de glicose 

extracelular e dificuldade em manter CreA no núcleo da célula (DE ASSIS et al., 2015). Desse 

modo, Nguyen et al. (2015) propuseram que os mecanismos de controle da secreção de enzimas 

celulolíticas, apesar de poderem ser estimulados de formas diferentes, podem compartilhar de 

mesmos membros das vias de sinalização.  

Outra proteína cuja fosforilação pode ter sido mediada, de alguma forma, por TMK2 sob 

cultivo em bagaço de cana-de-açúcar foi uma proteína predita como sendo uma MAPK de resposta 

a estresse celular Sin1p (ID 66985). Em Schizosaccharomyces pombe, sin1 codifica uma SAPK 

(stress-activated MAP kinase), a qual participa das vias de sinalização por MAPK e por TOR, 

sendo parte do complexo TORC2, e responsável pela seleção de seus alvos através de processos 

de ubiquitinação (TATEBE et al., 2017; WILKINSON et al., 1999). Sin1, em S. pombe, é 

fosforilada por Sty1, na presença de estresse, e facilita a entrada de Sty1 no núcleo celular, para 

que esta fosforile Atf1 (WILKINSON et al., 1999). Sin1 é homóloga de Avo1 em S. cerevisiae, a 
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qual, juntamente com Avo3 e Lst8, mantém a integridade do complexo TORC2, que, 

diferentemente de TORC1, não é sensível à rapamicina, e desempenha funções na regulação da 

integridade da parede celular, do metabolismo de esfingolipídeos e no remodelamento de actina 

(PAN; MATSUURA, 2012; SCHONBRUN et al., 2009). Em T. reesei, foi proposto que TMK2 

regula negativamente a produção de celulases, sendo envolvida em processos de resposta a 

estresses de parede celular e em processos de esporulação (WANG et al., 2014b). Assim, nosso 

trabalho sugere que pode haver uma interação entre Sin1p e TMK2 como parte de uma via de 

sinalização de resposta ao estresse celular, sendo esse um dos papéis dessa MAPK demonstrados 

por De Paula (2017), além do remodelamento de cromatina e na regulação de fatores de transcrição 

em T. reesei. 

Além dessas e outras proteínas envolvidas nas vias de sinalização intracelular identificadas 

como sendo fosforiladas sob influência de TMK1 e TMK2 em T. reesei, também observamos, 

dentre outras funções, a fosforilação diferencial em proteínas relacionadas com o metabolismo de 

carboidratos. Verificamos que, sob cultivo em glicose, uma glicogênio sintase (ID 44529), uma 

glicosidase da família GH63 (ID 75036) e uma trealase da família GH37 (120676) foram 

fosforiladas sob possível influência de TMK1. Essas proteínas foram identificadas como 

fosforiladas nessa espécie no estudo de Nguyen et al. (2016), porém no cultivo em fonte de carbono 

indutora de celulases, soforose e DDGS. De Paula (2017) verificou que em glicose, TMK1 pode 

participar da desrepressão de genes que codificam exoglicanases, manosidases e galactosidases, 

indicando uma atuação dessa MAPK na repressão catabólica. Sendo assim, nós supomos que 

TMK1 pode exercer um mecanismo regulatório dessas enzimas na presença de glicose, por meio 

de fosforilação em diferentes resíduos aminoacídicos. 
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6. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi analisado o papel da fosforilação mediada pelas MAPK TMK1 e TMK2 

em T. reesei, no que tange o controle da produção de celulases por essa espécie de fungo 

filamentoso. Nossos resultados nos permitem afirmar que: 1. TMK1 e TMK2 estão envolvidas em 

diversos tipos de processos celulares, pois participam da fosforilação direta ou indireta de proteínas 

com diversas funções na célula. 2. A grande quantidade de sítios de fosforilação diferentes em uma 

mesma proteína pode permitir a regulação mais fina da função da mesma; 3. As vias de sinalização 

em T. reesei trabalham de forma interconectada para que diversas funções celulares possam ser 

desempenhadas de maneira eficiente, inclusive o controle da produção de enzimas celulolíticas. 4. 

A análise fosfoproteômica em fontes de carbonos diferentes reafirmaram o fato de que a regulação 

da produção de celulases é dependente do substrato disponível no meio, uma vez que foram 

encontradas proteínas fosforiladas de forma diferente em glicose e bagaço de cana-de-açúcar para 

as linhagens parental QM6a e mutantes tmk1 e tmk2. 5. A proteína TMK1 participa 

principalmente do controle da produção de celulases pelas vias mediadas por TORC1 e de Ras-

AMPc. 6. As proteínas TMK1 e TMK2 podem participar da fosforilação da subunidade regulatória 

de PKA, regulando a expressão de celulases. 7. A proteína TMK2 possui papel na via de resposta 

a estresse celular, uma vez que participa da fosforilação de Sin1p, importante na via de SAPK e 

TORC2. 8. A proteína TMK1 tem papel no mecanismo regulatório direto de celulases, por 

participar da fosforilação em enzimas CAZy. Nosso trabalho permite a identificação de novos alvos 

e possíveis mecanismos regulatórios de vários processos celulares relacionados com a produção 

das enzimas celulolíticas do fungo Trichoderma reesei no cultivo em bagaço de cana-de-açúcar e 

glicose, ampliando, assim, os conhecimentos acerca do sistema celulolítico dessa espécie de grande 

importância biotecnológica. 
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