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RESUMO 

 

 

SANTOS, R. S. Regulação da expressão gênica no patógeno humano Trichophyton 
rubrum em resposta ao pH ambiente, a variações nutricionais e na interação 
dermatófito-hospedeiro. 2013. 168 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 2013. 
 
O patógeno Trichophyton rubrum é um fungo queratinofílico e o principal agente de micoses 
cutâneas humanas. O processo de degradação de substratos queratinizados por dermatófitos 
está relacionado com a alcalinização do ambiente, o que modula a expressão e a secreção de 
enzimas responsáveis pela captação e utilização dos nutrientes presentes no microambiente 
hospedeiro. Essa modulação do pH parece determinante para o sucesso do processo 
infeccioso, quando o fungo se depara com o pH ácido da pele humana. A hipótese deste 
trabalho foi verificar se há influência do pH e da fonte nutricional na modulação da expressão 
de genes de T. rubrum que codificam proteínas envolvidas nos processos de autofagia (atg8 e 
atg15), adesão celular (sowgp) e de alguns fatores de transcrição (pacC, bZIP/cys-3 e nuc-1), 
e se estes processos estão relacionados à patogenicidade deste dermatófito. De modo a avaliar 
a modulação da expressão destes genes na patogenicidade e sobrevivência fúngica, T. rubrum 
foi cultivado em meios de cultura tamponados (pH 5,0 e pH 8,0) e não tamponados, contendo 
glicose, glicina, glicose com glicina, ou queratina como fonte nutricional. Os genes 
envolvidos no processo de autofagia também foram avaliados na presença do inibidor de 
autofagia 3-metiladenina (3-MA). Além disso, o perfil transcricional destes genes de T. 
rubrum foi avaliado durante a interação ex vivo com unha e pele humana. As análises 
demonstraram a influência concomitante da fonte nutricional e do pH ambiente na modulação 
da expressão dos transcritos gênicos estudados nas diferentes linhagens de T. rubrum 
utilizadas neste trabalho (CBS, H6 e pacC-1). Nossos resultados revelaram que o crescimento 
destas linhagens é maior na fonte nutricional queratina, quando comparado com as outras 
fontes nutricionais (glicose e glicina), havendo uma diferença na taxa de crescimento entre as 
linhagens neste substrato preferencial. Os genes bZIP/cys-3 e nuc-1 apresentaram perfil de 
expressão semelhante, mais elevada durante cultivos longos, respondendo a condições de 
estresse nutricional e pH alcalino, sugerindo a participação dos mesmos nos processos de 
crescimento e sobrevivência do fungo. Além disso, mecanismos regulatórios diferentes destes 
genes devem ocorrer nas três linhagens de T. rubrum em relação ao crescimento na fonte 
nutricional queratina. A variação transcricional do gene pacC em resposta às diferentes fontes 
nutricionais sugere que sua expressão depende das condições nutricionais encontradas por 
esse fungo, sendo o pH uma resposta secundária. Nossos resultados sugerem ainda que a via 
de autofagia seja importante para o desenvolvimento e sobrevivência de T. rubrum nestes 
substratos, e que o FT PacC atue regulando um dos pontos deste processo, visto que o gene 
atg15 apresenta um perfil semelhante de expressão ao gene pacC, e o gene atg8 tem perfil 
antagônico de expressão nas linhagens H6 e pacC-1, nas condições avaliadas neste trabalho. 
3-MA inibiu a transcrição dos genes atg8 e atg15 em T. rubrum de modo especifico, e por 
consequência a via de macroautofagia. Os dados de expressão de sowgp sugerem que essa 
molécula atue durante a privação nutricional e situações de estresse pelo dermatófito, 
provavelmente desempenhando seu papel na progressão e manutenção do processo infeccioso, 
permitindo a permanência do fungo em tecidos queratinizados, e auxiliando na fixação do 
fungo ao epitélio humano. Desta maneira, nossos resultados fornecem informações sobre os 
eventos moleculares envolvidos na regulação da expressão genica durante a adaptação de T. 
rubrum ao pH, à variação nutricional, e interação com células e moléculas do microambiente 



hospedeiro. Os resultados revelam o envolvimento do processo de autofagia e de moléculas 
de adesão no sensoriamento e resposta a variações ambientais, e a modulação dos fatores de 
transcrição bZIP/Cys-3, Nuc-1 e PacC durante a adaptação de T. rubrum ao pH e à fonte 
nutricional podem ser importantes na regulação de moléculas necessárias para sua 
patogenicidade. 
 
 
Palavras-chave: Trichophyton rubrum, expressão gênica, fator de transcrição, autofagia, 
adesão celular.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

SANTOS, R. S. Regulation of gene expression in human pathogen Trichophyton rubrum 
in response to ambient pH, the variations in nutritional and dermatophyte-host 
interaction. 2013. 168 f. Thesis (PhD) - Ribeirão Preto Medical School, University of São 
Paulo, Ribeirão Preto-SP, 2013. 
 
The pathogen Trichophyton rubrum is a keratinophylic fungi and the major agent of 
cutaneous mycosis in humans. The process of degradation of keratinized substrates by 
dermatophytes is related with environment alkalinization, which modulates the expression and 
secretion of the enzymes responsible for the acquisition and utilization of nutrients from the 
host microenvironment. This pH modulation seems to be determinant for the success of the 
infectious process when the fungus encounters the acidic pH of the human skin. The 
hypothesis of this study was to determine whether there is influence of ambient pH and 
nutritional source in the modulation of gene expression of T. rubrum genes coding for 
proteins involved in the processes of autophagy (atg8 and atg15), cellular adhesion (sowgp) 
and some transcription factors (pacC, bZIP/cys-3 and nuc-1), and if they are related with the 
pathogenicity of this dermatophyte. To evaluate the modulation of the expression of these 
genes in fungal pathogenicity and survival, T. rubrum was cultivated in buffered (pH 5.0 and 
pH8.0) or non-buffered media, containing glucose, glycine, glucose and glycine, or keratin as 
nutrient source. The autophagy-related genes were also analyzed in the presence of 3-
methyladenine (3-MA) autophagy inhibitor. Moreover, the transcriptional profile of these 
genes was evaluated during T. rubrum ex vivo interaction with human nail and skin. The 
analyses demonstrate the simultaneous influence of the nutritional source and environment pH 
in the modulation of gene transcription in the different T. rubrum strains evaluated here (CBS, 
H6 and pacC-1). Our results revealed that growth of these strains is higher in keratin source, 
compared with other nutrient sources (glucose or glycine), and that they present different 
growth rates in this preferential substrate. The genes bZIP/cys-3 and nuc-1 presented a similar 
expression profile, which is higher during longer periods of growth, responding to nutritional 
stress and alkaline pH, suggesting their involvement in fungal growth and survival. Also, 
different regulatory mechanisms of these genes in these three T. rubrum strains might be 
implicated during keratin degradation. The transcriptional variation in the pacC gene in 
response to different nutritional sources, suggests that its expression is dependent on the 
nutritional conditions, being the ambient pH a secondary response. Furthermore, our results 
indicate that the autophagy pathway is important for T. rubrum survival and development 
during nutrient and pH adaptation, and that PacC might regulates some points of this process, 
since atg15 and pacC genes presented a similar expression profile, and atg8 has antagonistic 
expression profiles in the H6 and pacC-1 strains, in the conditions evaluated here. 3-MA 
inhibited the transcription of atg8 and atg15 T. rubrum genes in a specific manner, and thus 
inhibited the macroautophagy process. The expression profile of the sowgp gene suggests that 
this molecule is important during nutrient starvation and stress situation, probably having a 
role in the progression and maintenance of the infectious process, allowing fungal 
maintenance in the host keratinized tissues, contributing to fungal adherence to human 
epithelia. Taken together, our results provide insights into the molecular events involved in 
the regulation of gene expression during T. rubrum adaptation to pH, nutritional variation and 
interaction with the host cells and molecules. Our data reveals the involvement of the 
autophagy process and adhesion molecules in sensing and response of environmental changes, 
and the modulation of the bZIP/Cys-3, Nuc-1 and PacC transcription factors during T. rubrum 



adaptation to pH and nutrient source might be important in the regulation of molecules 
required for its pathogenicity. 
 
 
Keywords: Trichophyton rubrum, gene expression, transcription factors, autophagy, cellular 
adhesion. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os fungos se constituem em um reino próprio e são eucariotos primitivos de vida livre 

e saprobiótica, desempenhando um papel fundamental ao ser um dos constituintes da base de 

cadeias e teias alimentares, fazendo a decomposição da matéria orgânica. A importância 

econômica dos fungos é inegável, uma vez que são utilizados na produção de um grande 

número de produtos biotecnológicos. Por outro lado, muitos fungos são fitopatógenos, 

causando enormes perdas para a agricultura ou são patógenos humanos e animais, causando 

desde micoses cutâneas até sistêmicas (Murray et al., 2004; Schaechter et al., 2002).  

Visto que os microrganismos evoluíram em ambientes hostis, onde muitos nutrientes 

vitais eram escassos e a competição intensa, a sua sobrevivência está diretamente ligada à 

adaptação a alterações ambientais como temperatura, salinidade, pH, entre outros. A 

quantidade de nutrientes no meio em que vivem (fontes de carbono, nitrogênio e fosfato) 

também interfere no seu desenvolvimento e durante a interação com o hospedeiro, no caso 

dos patógenos. Esta interação é um processo dinâmico, envolvendo a capacidade do 

organismo em atravessar o epitélio, disseminar para diversos tecidos e resistir aos 

mecanismos de defesa do hospedeiro (Kumamoto, 2008).Vários aspectos envolvidos nos 

estudos da patogenicidade fúngica estão ainda na sua fase inicial (Albrecht et al., 2008), 

porém estudos pioneiros de modelagem teórica da interação patógeno hospedeiro baseando-se 

em infecções causadas por Candida albicans tem elucidado diversos mecanismos biológicos 

importantes (Hummert et al., 2010). 

É descrito que o pH homeostático governa o crescimento, a diferenciação e a 

viabilidade de todos os seres vivos, e que as células alteram sua resposta metabólica em 

função dos fatores abióticos presentes. Os microrganismos possuem a capacidade de adaptar-

se ao pH ambiente modulando a expressão gênica para ajustes fisiológicos adequados. A 

expressão gênica ocorre de forma coordenada na célula em resposta a sinais internos ou 

externos, e dados experimentais comprovam que certos mecanismos de patogenicidade 

dependem direta ou indiretamente dos genes responsáveis pelo monitoramento do pH 

extracelular (Nozawa et al., 2003; Ferreira-Nozawa et al., 2006). 

Tanto para explorar economicamente os fungos, quanto para controlar as infecções 

causadas por eles é fundamental entender os processos de sensoriamento do ambiente, a 

cascata de eventos fisiológicos que ocorre em função desse sensoriamento e os mecanismos 

moleculares envolvidos nas respostas adaptativas. A compreensão das respostas metabólicas 
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que governam a homeostase e o sensoriamento do pH ambiente, e a captação de nutrientes, é 

importante para os dermatófitos, fungos patogênicos queratinofílicos, uma vez que estes 

mecanismos estão possivelmente envolvidos na instalação, virulência, desenvolvimento e 

sobrevivência desses microrganismos no hospedeiro (Martinez-Rossi et al., 2011). 

 

1.1 Dermatofitoses e a interação dermatófito-hospedeiro 

 

A habilidade que os microrganismos possuem para causarem infecções está 

diretamente ligada com a relação complexa existente no processo de interação entre o 

patógeno e o hospedeiro. A instabilidade entre a resposta do hospedeiro e os mecanismos de 

virulência pode desencadear os processos que caracterizam a infecção, tais como: adesão, 

instalação, invasão e proliferação do microrganismo. A virulência e a patogenicidade destes 

organismos são determinadas por uma íntima relação com as estratégias que estes utilizam 

para infectar e sobreviver aos mecanismos de defesa e a resposta imune do hospedeiro. 

Portanto, o sucesso da infecção requer uma rápida adaptação do patógeno por meio de 

mudanças na expressão de determinados repertórios gênicos requeridos frente aos diferentes 

nichos do hospedeiro. Portanto, os estudos envolvendo análises de perfil transcricional vêm 

sendo amplamente utilizados na determinação dos mecanismos de adaptação, sobrevivência e 

patogenicidade desencadeados pelo patógeno durante o processo infeccioso (Kumamoto, 

2008).  

Estima-se que as infecções fúngicas superficiais afetem 20 a 25% da população 

mundial, sendo que sua incidência continua a aumentar. A maioria é causada por 

dermatófitos, que são fungos que necessitam de queratina para crescer, o que restringe o seu 

crescimento à pele, unhas e cabelo, poupando as mucosas (Sobera e Elewski, 2008). Os 

dermatófitos constituem um grupo de fungos que são inter-relacionados pela similaridade 

morfológica, fisiológica e de patogenicidade, e que em vida parasitária, têm a capacidade de 

invadir tecidos queratinizados de humanos e de outros animais, causando infecções 

denominadas dermatofitoses. As dermatofitoses são enfermidades infectocontagiosas, cujos 

agentes etiológicos pertencem aos gêneros Epidermophyton, Microsporum e Trichophyton, 

que constituem um dos grupos de infecções fúngicas mais frequentes na prática 

dermatológica. Além disso, podem ser divididos em conformidade com seu habitat primário, 

sendo que espécies geofílicas habitam o solo, zoofílicas os animais e as antropofílicas os seres 

humanos (Weitzman e Summerbell, 1995; Seebacher et al., 2008) 
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As dermatofitoses estão entre as doenças infecciosas cosmopolitas mais 

diagnosticadas no mundo e os dermatófitos estão entre os agentes etiológicos mais comuns de 

infecção no homem, não existindo povos ou regiões geográficas sem terem sido acometidas 

por eles. Essas infecções afetam aproximadamente 40% da população mundial, representando 

30% de todas as infecções fúngicas cutâneas. Além disso, registros epidemiológicos apontam 

o predomínio das espécies Trichophyton rubrum e Trichophyton mentagrophytes como um 

dos principais agentes causadores de dermatofitoses em humanos, nas mais diversas 

manifestações clínicas (Ameen, 2010). 

Atualmente, as infecções causadas por dermatófitos e outros fungos vêm aumentando 

consideravelmente entre crianças, idosos e principalmente na população imunocomprometida 

(Mukherjee et al., 2003). As dermatofitoses, também chamadas de tinea, são infecções muito 

comuns no mundo inteiro e têm como agente etiológico mais comum o fungo filamentoso e 

antropofílico T. rubrum, sendo isolado principalmente dos pés (tinea pedis), das unhas (tinea 

unguinum), das virilhas (tinea cruris) e do corpo (tinea corporis) (Weitzman e Summerbell, 

1995; Elliset al., 2000). Estudos envolvendo este patógeno são cada vez mais importantes 

devido à sua incidência, ao aparecimento de linhagens resistentes aos medicamentos 

antifúngicos disponíveis no mercado e ao comportamento invasivo deste agente em pacientes 

com o sistema imune comprometido. Estes fatos levam à necessidade de se ampliar o 

conhecimento sobre a biologia deste microrganismo na tentativa de se desenvolver estratégias 

terapêuticas mais eficazes. Desta maneira, o genoma de T. rubrum e outras seis espécies de 

dermatófitos foram sequenciados, anotados e disponibilizados pelo Broad Institute of MIT 

and Harvard para a comunidade científica (http://www.broad.mit.edu/annotation/ 

genome/dermatophytecomparative. 2/MultiHome.html), revelando que o tamanho do genoma 

de T. rubrum corresponde a 22,5 MB, corroborando com estudos anteriores que pela técnica 

de eletroforese em campo pulsado (Pulsed Field Gel Electrophoresis), descreveram que o 

genoma da espécie apresentava 22MB (Cervelatti et al., 2004; Martinez et al., 2012). 

Fungos antropofílicos causam uma infecção crônica, de progressão lenta, sugerindo 

que o fungo tenha se adaptado ao hospedeiro humano. A transmissão das dermatofitoses ou 

tineas ocorre por contato direto com animais e humanos infectados, ou indireto por fômites 

contaminados, e as formas clínicas variam de acordo com o agente etiológico (espécie) e o 

sítio anatômico acometido. Os sintomas podem ser brandos ou severos dependendo do estado 

imunológico do hospedeiro, e geralmente não ocorre invasão de tecidos subcutâneos ou 

órgãos internos (Weitzman e Summerbell, 1995; White et al., 2008, Peres et al., 2010a). As 
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lesões características nas infecções de pele são circulares, eritematosas e pruriginosas, sendo 

consequentes da ação direta do fungo ou reações de hipersensibilidade ao microrganismo e/ou 

a seus produtos metabólicos. Nas infecções de unha (onicomicoses) pode ocorrer 

descolamento das bordas, espessamento, aparecimento de manchas brancas e até distrofia 

total das unhas (Figura 01) (Degreef, 2008; Peres et al., 2010a). 

 

 
Figura 01: Principais manifestações clínicas de dermatofitoses (Tinea unguium e Tinea corporis) causadas pelo 
patógeno Trichophyton rubrum (Fonte: Degreef, 2008 e http://www.dermatlas.net). 

 

Durante o processo infeccioso, os dermatófitos se deparam com os mecanismos 

primários de defesa do hospedeiro, como a pele e sua microbiota normal, exposição à luz 

ultravioleta, falta de umidade, pH ácido e alta temperatura. Uma das mais importantes 

barreiras contra infecções é a queratinização dos tecidos superficiais, que consiste no processo 

de renovação do estrato córneo da pele, realizado pelos queratinócitos, levando a descamação 

epitelial. Para evitar a eliminação juntamente com a descamação do epitélio, o fungo deve se 

aderir à superfície do tecido. Para tanto, T. rubrum expressa proteínas que funcionam como 

adesinas e fatores de transcrição que regulam essas possíveis adesinas, responsáveis por 

mantê-lo na superfície da célula do hospedeiro (Kaufman et al., 2007; Vermout et al., 2008). 

O microrganismo, já aderido à célula, necessita de nutrientes para seu 

desenvolvimento e manutenção. Para isso, o fungo utiliza macromoléculas presentes no tecido 

do hospedeiro para sua sobrevivência. Entretanto, devido à seletividade da membrana 
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plasmática, é necessário que ocorra a degradação destes compostos em moléculas menores, 

para que possam ser transportadas até o interior das células e então metabolizadas. A 

degradação destes compostos é realizada por enzimas hidrolíticas secretadas que apresentam 

especificidade para diferentes substratos. Esta maquinaria enzimática é um dos fatores de 

virulência mais bem caracterizados nos dermatófitos, permitindo a hidrólise de componentes 

estruturais da pele e possibilitando a invasão tecidual (Kaufman et al., 2007; Vermout et al., 

2008). Uma vez estabelecidos, os dermatófitos desenvolvem uma resposta adaptativa regulada 

pelo pH ambiente, uma via intracelular bem conhecida em fungos modelo, e pela 

disponibilidade de nutrientes. Esta resposta é baseada na expressão de uma diversidade de 

proteínas com a finalidade de captação de nutrientes, regulação de prováveis fatores de 

virulência, desenvolvimento e sobrevivência do organismo (Ferreira-Nozawa et al., 2003; 

Peres et al., 2010a, Martinez-Rossi et al. 2011). 

 

1.2 O fator de transcrição PacC e a resposta ao pH ambiente 

 

A adaptação a mudanças ambientais, como variações de pH extracelular e limitação de 

fosfato inorgânico tem sido amplamente estudada em fungos modelos, como Aspergillus 

nidulans e Neurospora crassa, cujo principal objetivo são as abordagens biotecnológicas. 

Devido ao aumento da incidência de dermatofitoses em pacientes imunocomprometidos nos 

últimos anos, o estudo da adaptabilidade fúngica a variações ambientais tem sido de 

fundamental importância para a compreensão dos mecanismos de patogenicidade e resistência 

aos inibidores em organismos patogênicos (Nahas et al., 1982; Caddick et al., 1986; Peleg et 

al., 1996; Wu et al., 2004). 

Em 1965, o pesquisador Dorn, utilizando-se da genética clássica, iniciou os primeiros 

estudos relacionados ao entendimento sobre regulação da expressão gênica em resposta ao pH 

ambiente no organismo A. nidulans. Esses estudos demonstraram que em concentrações 

limitantes de fosfato e em pH 6,5, mutações nos genes pal (A, B, C, F) apresentavam níveis 

altos de fosfatase ácida e baixos níveis de fosfatase alcalina, enquanto que os mutantes pacC 

apresentam altos níveis de fosfatase alcalina e redução de fosfatase ácida. Mas foi somente em 

1982, que Nahas e colaboradores descreveram pela primeira vez a resposta adaptativa ao pH, 

quando foi demonstrado que, no fungo N. crassa, a secreção, mas não a síntese das fosfatases 

é pH dependente (Dorn, 1965; Nahas et al., 1982). O envolvimento dos genes pal/pacC no 

sensoriamento do pH ambiente foi descrito por Caddick e colaboradores (1986) no fungo A. 
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nidulans,  demonstrando que a resposta ao pH é mediada por uma via de sinalização 

constituída por pelo menos sete genes: os genes pal (palA, B, C, F, H e I) e o gene pacC. 

No fungo A. nidulans, o gene pacC codifica um fator de transcrição de 678 

aminoácidos (72KDa),contendo três dedos de zinco (zinc-finger) Cis2His2, o qual reconhece a 

região consenso 5´-GCCAR(A/G)G-3  ́na região promotora de genes responsivos ao pH. Foi 

proposto um modelo de regulação pelo pH ambiente em A. nidulans, no qual o fator de 

transcrição PacC seria responsável pela ativação da transcrição de genes alcalino-específicos e 

repressão da transcrição de genes ácido-específicos, modulado por um sinal gerado pelos 

produtos dos genes pal ( A, B, C, F, H e I) em resposta ao pH alcalino, em meios complexos 

(Tilburn et al., 1995; Freitas et al., 2011). 

Estudos experimentais revelaram que o fator de transcrição PacC seria mantido inativo 

em pH ácido por interações intramoleculares na extremidade C-terminal. Em pH alcalino, os 

produtos dos genes pal introduzem uma modificação estrutural, ocasionando a quebra das 

interações intramoleculares e expondo uma região da proteína PacC à proteólise, o que 

deixaria esse fator de transcrição ativo e funcional, sendo capaz de induzir a transcrição de 

genes alcalinos e reprimir a transcrição de genes ácidos (Orejas et al., 1995). No entanto, 

existem evidências de que o fator de transcrição PacC é funcional tanto em meio ácido como 

alcalino, e que os mecanismos moleculares envolvidos na regulação da expressão gênica pelo 

pH em A. nidulans dependem das condições nutricionais encontradas pelo fungo (Freitas et 

al., 2007; Silva et al., 2008; Freitas et al., 2011; Rossi et al., 2013 in press). 

O fungo filamentoso Sclerotinia sclerotiorum é um fitopatógeno capaz de causar 

perdas significativas para culturas agrícolas economicamente importantes. O sucesso do 

processo infeccioso desencadeado por esse fungo se deve inicialmente à síntese e secreção de 

ácido oxálico, que é dependente do pH do meio, via PacC. O pH neutro ou ligeiramente 

alcalino do tecido do hospedeiro estimula a síntese de oxalato, resultando em uma 

acidificação do meio extracelular que tem sido mostrada como um sinal chave na 

diferenciação entre o crescimento saprobiótico e o crescimento necrotrófico. O oxalato 

secretado além de ser diretamente tóxico à planta funciona como quelante de íons cálcio, 

desestabilizando o sistema bioquímico funcional do hospedeiro, sequestrando o cálcio da 

parede celular, suprimindo o estresse oxidativo gerado pela planta pela neutralização das 

espécies reativas de oxigênio e diminuindo a afinidade da ligação entre as poligalacturonases 

do fungo com os inibidores de poligalacturonases do hospedeiro (Rollins et al., 2001; Favaron 

et al., 2004; Durman et al., 2005). 
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Para que ocorra uma colonização bem sucedida do hospedeiro, os microrganismos 

devem inicialmente aderir a tecidos alvos e concomitantemente obter nutrientes essenciais 

para o seu crescimento. Estes organismos desenvolveram estratégias complexas para 

aquisição de micronutrientes, tais como o ferro, sendo que para muitos desses microrganismos 

a disponibilidade desse elemento é um sinal para a indução da expressão de fatores de 

virulência. No fungo patogênico Cryptococcus neoformans foi demonstrado que o excesso de 

ferro promove a exacerbação da meningite em um modelo animal de infecção cerebral e 

estudos recentes revelam que a absorção de ferro é regulada por uma rede de fatores de 

transcrição, incluindo o PacC, que atua na regulação de genes envolvidos na manutenção da 

homeostase de ferro, sensoriamento nutricional e biogênese da parede celular (Kronstad et al., 

2013). 

Nos patógenos Candida albicans e C. neoformans vários genes que respondem ao pH 

ambiente, incluindo o gene pacC, que codifica uma proteína homóloga da família 

PacC/Rim101p dos reguladores de transcrição em função do pH estão diretamente ligados a 

patogenicidade desses fungos. Em C. albicans, análises do fator de transcrição Rim101 

revelaram que existem diferenças significativas na maneira como rim101 é processado, os 

níveis relativos de ativação ou repressão da transcrição, assim como os tipos de genes 

regulados por ele, quando comparado aos seus homólogos Rim101 de Saccharomyces 

cerevisiae e PacC de A. nidulans. Porém, C. albicans tem aperfeiçoado sua via de sinalização 

em resposta ao pH, para se adaptar a sítios específicos de infecção dentro do hospedeiro 

humano. Já em C. neoformans, a linhagem mutante Cnrim101, é mais susceptível ao pH 

elevado e à privação de ferro, duas condições existentes no hospedeiro. Além disso, verificou-

se em modelos experimentais de criptococose que essa linhagem apresenta dificuldades para 

fixação da cápsula, o principal fator de virulência para este fungo patogênico (Selvig e 

Alspaugh, 2011). 

No dermatófito T. rubrum foi identificada uma proteína homóloga a PacC, cuja 

inativação gênica demonstrou que o desenvolvimento em queratina e a consequente 

degradação desta molécula estão de alguma forma sob regulação deste gene, interferindo na 

secreção e/ou atividade de proteases que apresentam atividade ótima em pH alcalino 

(Ferreira-Nozawa et al., 2006; Peres et al., 2010a). O fator de transcrição PacC está 

provavelmente associado à virulência do dermatófito T. rubrum, visto que para o 

estabelecimento da infecção, T. rubrum precisa mobilizar uma maquinaria enzimática, em 

função do pH ambiente, baseada na expressão de proteases que estão ativas em uma ampla 
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faixa de pH. Em 2004, foi proposto um modelo de regulação das enzimas proteolíticas pelo 

pH ambiente durante o processo infeccioso por dermatófitos. Nos estágios iniciais da 

infecção, ao entrar em contato com o pH ácido da pele, o patógeno sintetiza queratinases e 

proteases não específicas que atuam com atividade ótima em pH ácido. Estas atuam tanto em 

substratos queratinosos quanto em não queratinosos, gerando peptídeos que são hidrolisados 

em aminoácidos, que são utilizados pelo fungo como fonte de carbono, nitrogênio e enxofre. 

A metabolização de alguns aminoácidos, como a glicina, resulta na liberação de amônia 

elevando o pH do meio, adequando-o para ação das queratinases com atividade ótima em pH 

alcalino, o que possibilita a manutenção da infecção. Esta maquinaria metabólica permite que 

os dermatófitos utilizem proteínas para captação de nutrientes em um amplo espectro de pH, 

possibilitando a completa instalação, desenvolvimento e permanência do dermatófito no 

tecido hospedeiro (Martinez-Rossi et al., 2004; Martinez-Rossi et al., 2011). 

Recentemente, estudos de genômica funcional, utilizando a linhagem mutante pacC-1, 

demonstraram que o fator de transcrição PacC atua direta ou indiretamente na regulação e 

modulação da expressão de uma gama de genes, que executam diversas funções celulares e 

que podem estar relacionados com a sobrevivência, patogenicidade e resposta adaptativa ao 

pH pelo dermatófito T. rubrum. Os genes identificados possuem funções biológicas 

relacionadas, desde as necessidades básicas celulares até mesmo a glicosilação proteica, que é 

um processo de manutenção da integridade da parede celular e consequente virulência de 

algumas espécies fúngicas, uma vez que essas enzimas também atuam na adesão do 

organismo à célula do hospedeiro (Cazzaniga, 2011; Mendes et al., 2012). 

 

1.3 O fator de transcrição Nuc-1 

 

O fosfato inorgânico (Pi) é um nutriente essencial em todos os organismos, necessário 

tanto para a estrutura e crescimento celular, como para respostas metabólicas, síntese de 

ácidos nucléicos e fosfolipídeos de membrana, sendo componente de inúmeros metabólitos 

celulares (Paytan e McLaughlin, 2007). Assim, a assimilação de fosfato do ambiente, em 

procariotos e em eucariotos primitivos, é um dos processos mais importantes de aquisição de 

nutrientes (Furukama et al., 1987). Os fungos N. crassa e S. cerevisiae são utilizados como 

modelos biológicos para a realização de estudos experimentais que visam o entendimento dos 

mecanismos moleculares desencadeados pela oscilação da concentração de Pi no ambiente. 

Nesses fungos, a aquisição celular, o estoque, a liberação e a integração metabólica do Pi 

dependem da participação de muitas enzimas, como nucleases, fosfatases ácida e alcalina, 
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permeases e outras, cuja expressão depende dos níveis intracelulares de Pi (Ogawa et al., 

2000; Peleg et al., 1996; Persson et al., 2003). 

Quando o fungo filamentoso N. crassa é cultivado em meio contendo quantidades 

limitantes de Pi, ou com ácidos nucléicos como única fonte de Pi, diversas enzimas são 

sintetizadas com a finalidade de disponibilizar mais fosfato para a célula. Em resposta a essa 

limitação, N. crassa, e provavelmente todos os organismos vivos, sintetiza fosfatases, 

nucleases e fosfato permeases para atender a demanda intracelular desse nutriente 

(Metzenberg e Chia, 1979; Nahas et al., 1982). Quando o Pi é insuficiente, as fosfatases são 

sintetizadas e secretadas no meio, sendo que alguns estudos demonstram que o pH 

extracelular é determinante para a secreção das fosfatases Pirepressíveis, como a fosfatase 

alcalina, codificada pelo gene pho-2 (Grotelueschen et al., 1994), a qual é preferencialmente 

secretada quando o pH do meio é 8,0 (Nahas et al., 1982; Nozawa et al., 2002). Entretanto, é 

importante ressaltar que em S. cerevisiae, a indução de vários genes em pH alcalino ocorre 

por mecanismos independentes da via de sinalização de pH mediada por PacC (Lamb et al., 

2001). Em N. crassa, embora o gene pho-2 seja induzido tanto em pH ácido como alcalino, a 

forma estável e ativa da enzima é extensivamente secretada somente em pH alcalino, um 

processo dependente de glicosilação (Han et al., 1987; Palma et al., 1989; Thedei Jr et al., 

1997). 

Os mecanismos moleculares envolvidos no sensoriamento de fosfato e na sinalização 

celular para a biossíntese de enzimas e permeases envolvidas na homeostase de Pi, foram 

muito bem estabelecidos em N. crassa através de abordagens genéticas e bioquímicas, 

revelando que esse mecanismo de resposta ao Pi é mediado por pelo menos quatro genes 

regulatórios: nuc-1, nuc-2, preg e pgov (Metzenberg e Chia, 1979). Esse genes envolvidos na 

aquisição de Pi, mostram-se bastante conservados entre os fungos modelo N. crassa e S. 

cerevisae (Davis, 2000). 

Leal e colaboradores em 2007 propuseram uma modificação para o modelo de 

regulação da aquisição de fosfato em N. crassa, proposto anteriormente por Metzenberg em 

1979. De acordo com esse modelo, a ação do produto do gene nuc-1 permite a expressão de 

genes estruturais envolvidos na captação de Pi. A ação de NUC-1 é antagonizada pelos 

produtos dos genes preg e pgov, os quais são antagonizados pelo produto do gene nuc-2. 

NUC-2 é o componente que transmite o sinal de ativação desse circuito regulatório e sua ação 

é inativada pelo Pi ou um co-repressor derivado dele. Sendo assim, em baixa concentração de 

Pi, NUC-2 inibe o funcionamento do complexo PREG-PGOV, ativando assim o fator de 
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transcrição NUC-1 e a expressão de fosfatases ácida e alcalina, fosfato permeases e nucleases, 

entre outras. Assim, Leal e colaboradores em 2007, descreveram que os genes nuc-1, nuc-2, 

preg e pgov participam não apenas na regulação da transcrição de genes estruturais desse 

sistema, mas também no controle de modificações pós-transcricionais e/ou na secreção das 

fosfatases. (Metzenberg, 1979; Leal et al., 2007).Recentemente foi demonstrado que uma 

MAP quinase (MAK-2) representa um novo componente desta via, provavelmente 

interagindo com o complexo PREG-PGOV em condições repressíveis, como alta 

concentração de Pi extracelular, adicionando um novo componente ao modelo (Gras et al. 

2013). 

O gene nuc-1 é expresso constitutivamente, independente das concentrações de Pi, e a 

atividade da proteína NUC-1, é positivamente regulada em condições limitantes de Pi, onde 

NUC-1 promove a ativação de fosfatases alcalinas Pi-repressível e fosfato permeases (Kang e 

Metzenberg, 1990). O fator de transcrição NUC-1 apresenta aproximadamente 802 

aminoácidos, além de possuir na sua região carboxi-terminal um domínio funcional básico 

contendo um motivo de ligação ao DNA do tipo hélice-volta-hélice (ou basic helix-loop-helix 

– bHLH), que está presente em um grande número de fatores de transcrição envolvidos numa 

variedade de processos celulares, incluindo diferenciação, desenvolvimento, proliferação 

celular e resposta ao estresse. Esses fatores de transcrição, do tipo bHLH ligam-se às 

sequências consensos 5’-CACGTG-3’ presentes no DNA formando dímeros ou combinações 

de heterodímeros com outras proteínas bHLH  (Peleg e Metzenberg, 1994; Chen e Lopes, 

2007). 

O fator de transcrição NUC-1 é considerado uma proteína HLH atípica, pois apresenta 

algumas diferenças estruturais, em relação aos outros fatores de transcrição HLH, uma vez 

que NUC-1 possui adicionalmente um domínio de dimerização constituído por um motivo do 

tipo zíper, identificado também em outras proteínas HLH, as quais foram classificadas como 

proteínas HLH/Z. Porém, o motivo zíper identificado em NUC-1 apresenta regiões de 

repetições de alanina e metionina e não resíduos de leucina, como normalmente são 

encontrados nas proteínas HLH/Z (Peleg e Metzenberg, 1994). Outra característica estrutural 

da proteína NUC-1 descrita por Peleg e Metzenberg em 1994, por estudos proteômicos, é de 

que os domínios de hélice II e zíper são essenciais para a dimerização da proteína, enquanto 

que o domínio de hélice I está envolvido na ligação ao DNA. Além de possuir outros 

domínios funcionais, potencialmente envolvidos na interação com os fatores regulatórios 

negativos PREG/PGOV e com a ativação transcricional. 
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C. albicans é um patógeno oportunista que pode se proliferar no trato intestinal de 

pacientes criticamente imunocomprometidos, sendo um dos principais agentes responsáveis 

por doenças infecciosas causadas por fungos. Estudos experimentais envolvendo análises 

funcionais da linhagem mutante pho4 de C. albicans, homólogo a nuc-1, revelaram que essa 

linhagem é mais virulenta quando comparada à selvagem, uma vez que a ausência da proteína 

PHO4 estimulou uma extensa filamentação em resposta à limitação de fosfato, indicando a 

importância dos genes pho na absorção e utilização de fosfato durante a infecção. A 

capacidade de sequestrar fosfato sem dúvida beneficia fungos para competir com a microbiota 

normal e representa uma aptidão para a adaptação ao ambiente com escassez nutricional 

(Dongliang et al., 2004; Romanowski et al., 2012). Embora as pesquisas avançaram rumo à 

compreensão da resposta adaptativa e do sensoriamento dos fungos aos níveis de Pi 

disponíveis no ambiente, ainda não encontram-se totalmente esclarecidos os mecanismos 

moleculares envolvidos na regulação da expressão gênica do fator de transcrição NUC-1 em 

resposta à diferentes fontes nutricionais e seu papel na patogenicidade, adaptabilidade e na 

infectividade de fungos patogênicos, como o dermatófito T. rubrum. 
 

1.4 O fator de transcrição bZIP/Cys-3 

 

Estudos realizados em nosso laboratório por Silva e colaboradores (2008), utilizando a 

técnica de Hibridização Subtrativa Supressiva (SSH), avaliaram a expressão diferencial de 

genes na linhagem mutante de A. nidulans biA1palA1, com o objetivo de identificar genes 

responsivos ao pH ambiente dependentes da proteína codificada pelo gene palA. Conforme 

mencionado anteriormente, os genes da família pal participam da cascata sinalizadora do pH 

ambiente promovendo a ativação da proteína PacC, responsável pela cascata de sinalização 

em resposta ao pH. Nesse estudo foi mostrado o acúmulo do transcrito do gene que codifica 

um fator de transcrição da família bZIP (ANID_4361.3) na linhagem mutante biA1palA1 

(Silva et al, 2008).  

Os reguladores do tipo bZIP são caracterizados pela presença da região denominada 

bZIP que apresenta usualmente 60 a 80 resíduos de aminoácidos específicos, sendo 

subdividida em dois domínios. O primeiro, denominado zíper de leucinas, é caracterizado por 

repetições de resíduos de leucina a cada sete aminoácidos numa extensão de 30 a 40 resíduos, 

sendo responsável por interações entre bZIPs, promovendo assim dimerizações. O segundo, 

adjacente ao zíper de leucinas, denominado domínio básico, sendo constituído por 

aproximadamente 30 resíduos dos quais a maioria deles apresenta caráter básico. Esse 
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domínio é responsável pela interação com o sítio alvo do DNA, que apresenta afinidade para 

sequências de DNA que apresentam um motivo 5’-ACGT-3’ (domínio G-box). Vários 

estudos mostraram que os bZIPs apresentam preferências em relação às bases que flanqueiam 

o motivo 5’-ACGT-3’ e estas definem a afinidade e especificidade da interação do diferentes 

fatores de transcrição bZIPs e o DNA (Foster et al., 1994; Williams et al.,1992). 

Apesar dos reguladores do tipo bZIP apresentarem um domínio relativamente simples 

de ligação com o DNA, eles são capazes de reconhecer um grande número de sequências de 

DNA discriminando-as suficientemente a fim de regular a transcrição de diversos genes com 

diferentes promotores (Riechmann e Ratcliffe, 2002). Estudos filogenéticos realizados por 

Vincentz e colaboradores (2001 e 2003) demonstraram que o conjunto completo e não 

redundante dos fatores de transcrição bZIP de Arabidopsis thaliana foi agrupado em 13 sub-

famílias. Essa classificação permitiu organizar 85 grupos de genes de cana-de-açúcar que 

codificam bZIPs, porém algumas sub-famílias de A. thaliana não foram encontradas em cana 

de açúcar, provavelmente devido ao baixo nível de expressão destas sub-famílias. Uma 

proteína bZIP de cana-de-açúcar, SCbZIP I, foi clonada e caracterizada bioquimicamente, e 

ensaios de mobilidade eletroforética mostraram que esta proteína liga-se fortemente a sondas 

de DNA do tipo G-box (core ACGT). Além disso, o perfil de expressão dos 85 genes que 

codificam bZIPs de cana-de-açúcar foi avaliado por microarranjos de cDNA sendo que, 

destes, 15 foram diferencialmente expressos durante o desenvolvimento das plântulas ou 

modulados por ação hormonal.  

Corrêa e colaboradores (2008) demonstraram que AtbZIP9 é um fator de transcrição 

do tipo bZIP, de A. thaliana, participando da adaptação de Arabidopsis ao estresse osmótico 

(salino ou hídrico) e que possivelmente sua atividade seja modulada por regulações pós-

transcricionais. Em vegetais, o fator de transcrição bZIP designado TabZIP1 é superexpresso 

durante o processo de infecção causado pelo fitopatógeno Puccinia striiformis e durante 

condições de estresse ambiental, tais como: temperatura, pH e salinidade (Zhang et al., 2009). 

A expressão do gene que codifica para uma proteína putativa do tipo bZIP de uma espécie de 

castanha-do-Brasil (homólogo ao gene Opaco-2/bZIP de milho e bZIP encontrado em raiz de 

mandioca), foi avaliada em experimentos de RT-PCR semi-quantitativa, que mostraram que 

este gene é expresso em grandes quantidades nas folhas e apresenta expressão regulada 

durante o desenvolvimento da semente, o que corrobora com a descrição já existente na 

literatura, onde o fator é descrito como ativador de genes de reserva de sementes em 

diferentes espécies vegetais (Souza et al., 2003; Segal et al., 2003).  
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Em fungos, os bZIPs são descritos como ativadores da transcrição de diversos genes 

envolvidos nos processos de divisão celular e no metabolismo de assimilação do enxofre. Em 

N. crassa, mutantes para o gene cys3, que codifica o fator de transcrição Cys3 pertencente à 

família bZIP e homólogo ao encontrado em A. nidulans (Silva et al. 2008), apresentaram 

baixa viabilidade celular, assim como comprometimento de atividades celulares básicas 

(Paietta, 2008; Kent et al., 2004). Em A. nidulans o gene flbB (um fator de transcrição do tipo 

bZIP) é expresso em hifas vegetativas e ativa a expressão do gene brlA, o principal regulador 

do processo de conidiação. Cepas mutantes para flbB apresentaram um padrão de ramificação 

das hifas defeituoso, revelando um papel importante no crescimento vegetativo, sendo um 

fator-chave na transição para o desenvolvimento assexuado (Etxebeste et al ., 2009).  

Os microrganismos crescem em habitats onde permanentemente são confrontados com 

uma variedade de agressões externas. Em A. nidulans, uma das estratégias para sobreviver ao 

estresse ambiental é o desenvolvimento de conídios resistentes. Hagiwara e colaboradores 

(2008) demonstraram que A. nidulans super-expressa em conídios o gene atfA que codifica 

para um fator de transcrição bZIP, que desempenha um papel crucial na tolerância contra o 

estresse oxidativo e variações de temperatura. No patógeno humano C. albicans, um fator de 

transcrição bZIP denominado CAP1 está envolvido na resistência a múltiplas drogas, 

principalmente em tratamentos utilizando o antifúngico fluconazol. Também está envolvido 

na proteção deste microrganismo contra os danos oxidativos causados pelos mecanismos de 

defesa do hospedeiro (Alarco e Raymond, 1999). No fungo filamentoso Podospora anserina, 

o fator de transcrição bZIP, teve sua expressão induzida durante o processo de morte celular 

(Dementhon et al., 2004). 

 

1.5 O controle molecular da autofagia e o papel de Atg8 e Atg15 

 

A autofagia (autodigestão) é um processo catabólico, conservado evolutivamente, que 

degrada e recicla componentes celulares. Esse mecanismo celular é disparado quando um sinal 

pró-autofágico (indutor de autofagia) é percebido pela célula, tanto fisiologicamente quanto em 

circunstâncias patológicas. Alguns sinais pró-autofágicos são classicamente descritos, tais como: 

proteínas danificadas, proteínas de longa vida e presença de compostos citotóxicos. Porém, 

condições de estresse como a variação e a privação de nutrientes e oxigênio, também são descritos 

como indutores do processo. Portanto, a autofagia está envolvida em diversos processos 

fisiológicos ou patológicos, como o desenvolvimento e a manutenção da homeostase, 

diferenciação celular, infecção, entre outros (Levine e Yuan, 2005). 
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São descritos na literatura pelo menos três formas de autofagia: a autofagia mediada 

por chaperonas, a microautofagia e a macroautofagia. Essas três formas diferem-se em relação 

à forma pela qual os componentes citoplasmáticos são levados ao lisossomo (Rubinsztein et 

al., 2007; Levine e Kroemer, 2008). No processo de autofagia mediada por chaperonas 

(CMA), as proteínas citoplasmáticas que possuem chaperonas ligadas são entregues aos 

lisossomos para degradação, e nesse caso a chaperona mais requisitada para o processo é a 

Hsp70. Chaperonas são as proteínas do retículo endoplasmático rugoso, responsáveis pelo 

dobramento correto das proteínas celulares. Nesse processo, as proteínas que são mal 

dobradas e permanecem com chaperonas ligadas são reconhecidas pelos lisossomos, sendo 

desdobradas e translocadas para degradação e reutilização dos produtos de degradação pela 

célula. Outros tipos de processos de autofagia degradam conjuntos de componentes celulares 

ao mesmo tempo, entretanto, a CMA degrada apenas certas proteínas e não organelas, e 

caracteriza-se pela autofagia de uma proteína por vez, o que caracteriza esse processo como 

bastante seletivo em relação ao componente celular que é degradado (Massey et al., 2006). Já 

no processo de microautofagia, os componentes celulares são englobados e degradados 

diretamente pelos lisossomos das células, por invaginação, protusão e/ou septação da 

membrana do lisossomo, e posteriormente os produtos da autofagia são reutilizados pela 

célula (Levine e Kroemer, 2008). 

No decorrer deste trabalho, será referido como autofagia o processo denominado como 

macroautofagia. Este processo é responsável por mais de 90% da autofagia celular, sendo 

ainda um processo enigmático para diversos organismos, inclusive os fungos e seus processos 

patológicos, no entanto, é a autofagia mais estudada e conhecida para outros organismos 

eucariotos. Neste processo, o qual é induzido por sinais pró-autofágicos como drogas, hipóxia 

ou privação de nutrientes, existe o envolvimento de diversas proteínas, tais como a 

fosfatidilinositol 3-cinase classe III (PI3K III) e os membros da família Atg, principais 

controladores da autofagia (Behrends et al., 2010).  

Como estamos descrevendo um processo evolutivamente conservado, vale ressaltar 

que a maquinaria molecular de controle da autofagia foi primeiramente descrita em leveduras, 

sendo regulada e coordenada por um grupo de genes da família Atg. As proteínas geradas a 

partir destes genes possuem funções específicas e fundamentais durante as diferentes etapas 

do processo autofágico, recebendo uma numeração de 1 a 16, além de outras nomenclaturas 

específicas (Suzuki et al., 2001). O início do processo de autofagia envolve a participação de 

diversos membros da família das proteínas Atgs, como Atg5, 6, 7, 10, 12 e 16, sendo que os 
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três principais membros desse complexo são Atg6, Atg5 e Atg12. No inicio, um sistema de 

conjugação envolvendo as proteínas Atg12 e Atg5 é utilizado na formação do autofagossomo. 

A proteína Atg12 é covalentemente ligada a Atg5 e direcionada à membrana do 

autofagossomo, sendo que essa conjugação é mediada pelas enzimas Atg7 e Atg10, 

funcionalmente semelhantes às ubiquitina-ligases E1 e E2, respectivamente. Finalmente, o 

membro da família Atg mais importante no processo de sequestramento e formação do 

autofagossomo, o Atg8 (também chamada de LC3-II), sofre uma lipidação por Atg7 e, em 

consequência, se acopla à membrana do autofagossomo em formação. Outra proteína, muito 

importante durante a finalização do processo de autofagia é Atg15, uma lipase necessária para 

a lise intravacuolar dos corpos autofágicos, liberando os produtos finais da degradação celular 

(Mizushima et al., 1998; Suzuki et al., 2001; Wirawan et al., 2012). 

Desta maneira, no início do processo de macroautofagia, uma dupla membrana de 

origem desconhecida forma uma estrutura chamada fagóforo. Essa membrana se expande 

sequestrando partes do citoplasma, como proteínas isoladas ou fragmentos de organelas, 

formando vesículas chamadas autofagossomo. Durante a maturação dessa vesícula, proteínas 

Atg8 são recrutadas para a membrana (Rubinsztein et al., 2007). Essas vesículas fundem-se 

com lisossomos, formando o autofagolisossomo, que por sua vez atua na degradação de 

proteínas e organelas que não são mais necessárias para o metabolismo celular (Okada e Mak, 

2004; Maiuri et al., 2007). Já é descrito que em todas as células, encontra-se um nível basal do 

processo autofágico, uma vez que o mesmo é necessário e importante para a manutenção da 

homeostase celular (Mizushima et al., 1998). 

Esta autodigestão pode representar uma adaptação ao estresse causado por privação ou 

variação de fontes nutricionais prevenindo a morte celular, resistência à drogas ou até mesmo 

uma rota alternativa para a morte celular (Reggiori e Klionsky, 2002; Okada e Mak, 2004). 

Por meio do processo de autofagia a célula adapta seu metabolismo à falta de nutrientes no 

ambiente extracelular, ao estresse ambiental como extremos de pH e temperatura ou à 

diminuição de metabólitos no ambiente intracelular. Pelo catabolismo de macromoléculas, a 

autofagia gera substratos que suprem as necessidades bioenergéticas das células (Maiuri et al., 

2007). 

Em microrganismos, estudos vêm demonstrando a importância da autofagia em 

diversos processos biológicos, entre os quais podemos citar a adaptação, a diferenciação e o 

desenvolvimento celular. O envolvimento mais conhecido e bem descrito do processo de 

autofagia é no que se refere ao controle da homeostase de micronutrientes, visando a 
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adaptação das células a nutrientes específicos e/ou na sobrevivência do organismo em 

condições de estresse (Takeshige et al., 1992; Onodera e Ohsumi, 2005).  

Todos os fungos têm mecanismos homeostáticos para assegurar que quantidades 

mínimas de micronutrientes essenciais estejam disponíveis para suas necessidades 

metabólicas. Quando o fungo filamentoso patogênico Aspergillus fumigatus foi cultivado na 

ausência de micronutrientes essenciais, mimetizando as condições encontradas no hospedeiro 

durante o processo infeccioso, apresentava deficiência de crescimento, e o fungo passava a 

realizar processos autofágicos, reciclando proteínas associadas à micronutrientes pré-

existentes. Dessa maneira ocorre a liberação de íons metálicos, deixando-os livres para 

utilização em processos metabólicos necessários para o crescimento do fungo e 

restabelecimento da homeostase, estabelecendo assim uma relação entre os processos 

biológicos de autofagia e homeostase de micronutrientes. Vale ressaltar que quando 

acrescentados os micronutrientes essenciais aos meios de cultura pobres, o crescimento do 

microrganismo foi normalizado (Richie e Askew, 2008).  

No fitopatógeno Magnaporthe oryzae, agente causador da brusone, doença infecciosa 

que ataca culturas de arroz, a inativação dos genes atgs envolvidos na regulação da 

maquinaria autofágica causaram perda da patogenicidade do fungo durante experimentos de 

infecções in vitro em plantas hospedeiras. Esses resultados sugerem o envolvimento da 

autofagia na patogenicidade, auxiliando no desenvolvimento de novas estratégias de controle 

da doença. Porém, ainda existem muitas questões que precisam ser respondidas, sobre a 

maquinaria e a vias de sinalização envolvidas no processo de ativação e regulação da 

autofagia em fungos patogênicos (Liu et al., 2012). 

Portanto, a autofagia é um processo celular onipresente nos eucariotos, que foi 

evidenciado há muitos anos, mas o conhecimento sobre esse processo sofreu um grande 

avanço na década passada, especialmente através de estudos genéticos em S. cerevisiae 

(Reggiori e Klionsky, 2002; Reggiori e Klionsky, 2005). Entretanto, mesmo levando-se em 

conta os inúmeros estudos realizados sobre autofagia em leveduras, poucos trabalhos têm 

focado este processo em fungos filamentosos (Cole et al., 1998; Reggiori e Klionsky, 2005). 

 

1.6 A glicoproteína SOWgp 
 

A adesão dos fungos no tecido do hospedeiro constitui um alvo potencial dos fármacos 

antifúngicos. E essa adesão é mediada pela ligação de proteínas de adesão fúngica aos 

receptores da célula hospedeira. Nas leveduras, a adesão é mediada por aspartil proteases e 
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fosfolipases. Na atualidade, estão sendo desenvolvidos compostos que bloqueiam as 

interações de adesão entre as células fúngicas e as células de mamíferos. A composição da 

parede celular dos fungos desempenha um importante papel na patogenia das infecções 

fúngicas e patógenos como Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum e 

Paracoccidioides brasiliensis modulam o comportamento e a composição de glicoproteínas 

em suas paredes celulares em resposta a interações com o sistema imune do hospedeiro (Ruiz-

Herrera et al., 2006). 

As glicoproteínas de parede celular são descritas como importantes fatores de 

virulência, facilitando a adesão dos microrganismos aos nichos específicos do hospedeiro, 

estabelecendo assim o processo de infecção fúngica. Um dos mecanismos de virulência de 

fungos patogênicos decorre de uma glicoproteína denominada SOWgp (Spherule Outer Wall), 

localizada na parede celular dos esporos, preferencialmente expressa na fase parasitária, a 

qual é indispensável para o reconhecimento do sistema imune, e para a opsonização destas 

proteínas por anticorpos específicos. Essa proteína permite ao microrganismo evadir das 

defesas do hospedeiro degradando imunoglobulinas e proteínas do sistema complemento, 

permitindo assim que cepas virulentas escapem da detecção e destruição pelo sistema imune 

do hospedeiro. (Moroyoqui e Figueroa, 2008).  

O gênero Coccidioides (composto pelas duas espécies patogênicas que causam 

infecção, Coccidioides immitis e Coccidioides posadasii) é considerado um dos mais 

virulentos e infectantes patógenos fúngicos, sem predileção por sexo, raça e idade. C. immitis 

é o agente causador da coccidioidomicose, uma doença crônica que causa comprometimento 

pulmonar. Um dos principais fatores de virulência de Coccidioides sp. é a glicoproteína 

presente na parede externa de esporos SOWgp, codificada por um gene de cópia única no 

genoma, e que também é considerada um antígeno imunodominante, que estimula tanto a 

resposta imune mediada por células quanto por anticorpos (Johannesson et al., 2005). Este 

gene foi identificado por Hung e colaboradores (2002), e ensaios in vitro, com a proteína 

recombinante (rSOWp) mostraram que esta se liga à laminina, fibronectina e colágeno do tipo 

IV, sugerindo que este antígeno de superfície celular possa funcionar como uma adesina. A 

deleção do gene sowgp resultou na perda parcial da capacidade dos esporos em se ligar às 

proteínas da matriz extracelular (MEC), bem como uma significante redução da virulência 

durante infecção de camundongos (Hung et al., 2002). 

O fungo C. immitis expressa também uma metaloproteinase (MEP1) que atua na 

digestão da glicoproteína SOWgp na superfície dos esporos, evitando seu reconhecimento 
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pelo sistema imune, sugerindo que MEP1 desempenha um papel determinante na 

patogenicidade do gênero Coccidioides e contribui, assim, para a capacidade do patógeno de 

persistir no seu hospedeiro e escapar da resposta imune (Nosanchuk et al., 2007; Moroyoqui e 

Figueroa, 2008). 

Entretanto, pouco se sabe sobre a relação da proteína SOWgp e os mecanismos de 

virulência fúngica em outros fungos patogênicos. No entanto, a aplicação de métodos 

baseados em genômica para estudos de interações patógeno-hospedeiro, será capaz de 

desvendar a função biológica dessa proteína durante a progressão da infeção causada por 

fungos filamentosos, assim como a sua relação com outros fatores de virulência (Hung et al., 

2007).  
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2 HIPÓTESE DO TRABALHO 
 

A sinalização celular gerada pela leitura do pH extracelular por fungos ocorre por 

meio de uma cascata molecular conservada, envolvendo a ativação do fator de transcrição 

PacC. Essa resposta adaptativa apresenta-se como um fenômeno universal, com reflexos em 

muitos processos metabólicos, biotecnológicos e relacionados à patogenicidade de alguns 

fungos. Nos últimos anos, o estudo desses processos biológicos envolvidos na adaptabilidade 

dos fungos às mudanças do ambiente passou a ser relevante para a medicina. Os fungos 

patogênicos, em especial o dermatófito T. rubrum, vem atuando de modo invasivo, sendo 

responsáveis pelo aumento da mortalidade de pacientes imunodeprimidos. 

 

Assim, a hipótese desse trabalho foi verificar se há influência do pH e da fonte 

nutricional na modulação da expressão de genes de T. rubrum que codificam proteínas 

envolvidas nos processos de autofagia, adesão celular e fatores de transcrição, e se estes 

processos estão relacionados à patogenicidade deste dermatófito. 
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3 OBJETIVO GERAL 
 

Estudos experimentais envolvendo o patógeno T. rubrum são cada vez mais 

necessários, devido à sua prevalência, ao surgimento de linhagens resistentes aos fármacos 

disponíveis, e pelo seu comportamento agressivo durante a infecção de pacientes 

imunocomprometidos. Embasado nesses fatos e na escassez de estudos relacionados à 

biologia deste microrganismo, o objetivo deste projeto foi estudar a regulação da expressão de 

genes codificantes para fatores de transcrição e genes envolvidos nos processos de autofagia e 

adesão celular, pelo pH ambiente, variações nutricionais e durante a interação com células e 

moléculas do microambiente hospedeiro, no patógeno humano T. rubrum, avaliando o papel 

dos mesmos na patogenicidade e sobrevivência desse dermatófito durante o processo 

infeccioso.  

 

3.1 Objetivos específicos 
 

3.1.1 – Análise in silico da região promotora dos genes anotados de T. rubrum no banco de 

dados do genoma estrutural (http://www.broad.mit.edu/annotation/genome), buscando por 

domínios consenso de ligação ao DNA dos fatores de transcrição bZIP/Cys-3, Nuc-1 e PacC, 

utilizando ferramentas de bioinformática, visando estabelecer uma relação hierárquica entre 

esses fatores de transcrição.  

 

3.1.2 – Avaliar o perfil de crescimento das linhagens CBS, H6 e pacC-1 de T. rubrum em 

diferentes fontes nutricionais e realizar o monitoramento do processo de alcalinização das 

culturas celulares, através da detecção do pH extracelular. 

 

3.1.3 – Avaliar o perfil transcricional dos genes bZIP/cys-3, pacC e nuc-1 (codificantes para 

fatores de transcrição), atg8 e atg15 (envolvidos no processo de macroautofagia) e do gene 

sowgp (glicoproteína) em função da fonte nutricional (glicose, glicina, glicose com glicina e 

queratina) e do pH do meio de cultivo, e analisar a modulação da expressão destes transcritos 

pelo fator de transcrição PacC. 

 

3.1.4 – Avaliar o perfil transcricional dos genes atg8, atg15 e pacC na presença do inibidor 3-

metiladenina/3-MA (um fármaco que bloqueia o processo de autofagia celular). 
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3.1.5 – Avaliar o perfil transcricional dos genes envolvidos nos mecanismos de autofagia e 

adesão celular durante a interação com células e moléculas do hospedeiro na infecção ex vivo 

de pele e unha humana, buscando verificar o possível papel dos mesmos na patogenicidade 

fúngica desse dermatófito. 

 

3.1.6 – Inativação gênica por recombinação homóloga: padronizar a construção do cassete de 

inativação gênica por meio da metodologia de PCR de fusão e a transformação da linhagem 

selvagem CBS-118892 de T. rubrum com os cassetes, para obtenção de uma linhagem 

inativada para o gene bZIP/cys-3. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
4.1 Delineamento experimental 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Desenho experimental e representativo das propostas e objetivos realizados neste trabalho. 
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4.2 Microrganismos e condições de cultivo 

 

Foram utilizadas no desenvolvimento do trabalho, três linhagens de Trichophyton 

rubrum, que se encontram estocadas em nosso laboratório. O cultivo e condições de 

crescimento seguem os protocolos já descritos pelo grupo em suas publicações científicas. 

 

A - Linhagem CBS-118892: foi doada pelo Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS – 

Fungal Biodiversity Centre - Holanda). Essa linhagem foi isolada, de um paciente alemão 

portador de onicomicose (Tinea unguium), pela Dra.Yvonne Gräser (Consiliary Laboratory 

for Dermatophytes, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institute of Microbiology, Berlin, 

Germany). O genoma completo dessa linhagem encontra-se disponível no Banco do Genoma 

Comparativo de Dermatófitos do Broad Institute  of MIT and Harvard em (http://www. 

broad.mit.edu/annotation/genome).  

 

B - Linhagem H6 (ATCC MYA-3108): foi isolada de um paciente do sexo masculino 

portador de tinea pedis, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-

USP. Essa linhagem foi identificada conforme descrito em McGinnis (1980), pela Profa. Dra. 

Cláudia Maria Leite Maffei, responsável pelo setor de Micologia Médica do Departamento de 

Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, USP (Fachin et al., 1996).  

 

C - Linhagem mutante pacC-1: foi obtida a partir do isolado clínico H6 e possui o gene 

pacC de T. rubrum interrompido, em decorrência da inserção do gene higromicina 

fosfotransferase (hph), sob controle do promotor e terminador do gene trpC  de Aspergillus 

nidulans. O gene hph é utilizado como gene repórter ou marcador de seleção, pois confere ao 

fungo resistência ao antibiótico higromicina, que também atua como antifúngico. Essa 

linhagem não apresenta diferenças macroscópicas em relação à linhagem selvagem H6, 

embora seja observada a diminuição da quantidade de conídios quando cultivada em ágar 

Sabouraud acrescido de higromicina (Ferreira-Nozawa et al., 2006).  
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4.3 Busca por regiões promotoras contendo a sequência consenso de ligação ao DNA dos 

fatores de transcrição bZIP/Cys-3, Nuc-1 e PacC 

 

Recentemente o genoma do dermatófito T. rubrum foi disponibilizado pelo Broad 

Institute (http://www.broad.mit.edu/annotation/genome), possibilitando análises genômicas in 

silico. Com o objetivo de identificar genes possivelmente regulados pelos fatores de 

transcrição bZIP/Cys-3, Nuc-1 e PacC, análises de bioinformática foram realizadas para 

procurar no genoma de T. rubrum genes que apresentem em sua região promotora os sítios de 

ligação destes fatores de transcrição. Em nosso laboratório foi desenvolvido um programa de 

análise e busca de domínios conservados (proteicos ou nucleotídicos), denominado Domain 

Search Tool (http://fox.fmrp.usp.br/domainsearch/). Com esta ferramenta, foram analisadas as 

regiões a 1000pb upstream das ORFs preditas no genoma de T. rubrum, buscando-se a 

sequência consenso de ligação ao DNA de bZIP/Cys-3, Nuc-1 e PacC. O número de genes 

que apresentaram regiões consenso de ligação ao DNA para os fatores de transcrição citados e 

que possivelmente apresentam regulação pelos mesmos, foram representados 

esquematicamente no diagrama de Venn. Esse diagrama possui um papel fundamental na 

organização de dados obtidos em pesquisas, e foi criado com a finalidade de demonstrar as 

relações de união e intersecção entre os conjuntos de genes. 

 

4.4 Meios de cultura celular 

 

Tabela 01: Meio Extrato de Malte – MEA 

Extrato de malte 20g 

Glicose 20g 

Peptona 1g 

Ágar 20g 

Água destilada estéril (q.s.p) 1000mL 

O pH do meio foi ajustado para 5,7 , autoclavado a 1atm  de pressão e 120oC por 20 min. Fonte: (Atlas, 
1993). 
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Tabela 02: Meio Sabouraud para T. rubrum 

Glicose 20g 

Peptona 10g 

Água destilada estéril (q.s.p) 1000mL 
O pH do meio foi ajustado para 5, 7.  O meio foi autoclavado a 1atm de pressão a 120oC  por  20 min. 
Fonte:  (Atlas, 1993). 

 

Tabela 03: Meio Mínimo (MM) 

Solução de sais 20mL 

Elementos traços 1mL 

Água destilada estéril (q.s.p) 1000mL 
O pH do meio foi ajustado para 5,0 ou 8,0, conforme desejado. O  meio foi autoclavado a 1atm de pressão 
a 120oC por 20 min. Fonte: Cove, 1996. Este meio não contém fonte de carbono, a qual será adicionada 
posteriormente de acordo com o delineamento experimental. Para todos os MMs foi adicionado ao meio 
nitrato de sódio na concentração de 70mM como fonte de nitrogênio. Quando de interesse, foi utilizado 
como tamponante o citrato de sódio (14,705g/L) em pH 5,0 ou Tris base (6,057g/L) em pH 8,0, ambos com 
concentração final de 50mM. Para variação das fontes nutricionais foram utilizados: glicose (55mM), 
glicina (50mM), glicose (55mM) e glicina (50mM), queratina bovina (4g/L).  

 

Tabela 04: Solução de sais 

Cloreto de potássio  26g 

Sulfato de magnésio heptahidratado 26g 

Fosfato de potássio monobásico 30mg 

Solução de elementos traços 50mL 

Água destilada estéril (q.s.p) 1000mL 
Nos experimentos, o fosfato foi omitido desta solução, sendo acrescentado separadamente para uma 
concentração de 2mM. Adicionar 3mL de clorofórmio como agente antimicrobiano e estocar a solução a 
4oC. Fonte: (Cove, 1966). 

 

Tabela 05: Solução de elementos traços 

Borato de sódio decahidratado 40mg 

Sulfato de cobre pentahidratado 400mg 

Sulfato de ferro heptahidratado 532mg 

Sulfato de manganês monohidratado 292mg 

Molibdato de sódio bihidratado 800mg 

Sulfato de zinco heptahidratado 8g 

Água destilada estéril (q.s.p.) 1000mL 
Adicionar 2mL de clorofórmio como agente antimicrobiano e estocar a solução a 4oC. Fonte: (Cove, 1966) 
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4.5 Condições de cultivo e cultura de células durante variações de pH e fontes 

nutricionais 

 

As linhagens do dermatófito T. rubrum utilizadas na pesquisa foram cultivadas em 

meio sólido Extrato de Malte – MEA (Malt Extract Agar) (Atlas, 1993), pH 5,7, durante 17 – 

22 dias a 28oC, sendo o meio da linhagem pacC-1 acrescido de 450µg/mL de higromicina. De 

forma estéril, o micélio obtido foi transferido para solução salina (0,9%, NaCl e 0,001 de 

Tween) e agitado em vórtex por aproximadamente dez minutos, sendo posteriormente filtrado 

em lã de vidro para obtenção somente de conídios, presentes no filtrado. Após contagem em 

câmara de Neubauer, 1x107 conídios foram inoculados em frasco Erlenmeyer (125mL) 

contendo 50mL de Meio Sabouraud - SDB (Sabouraud dextrose broth) (Sambrook et al., 

1989), líquido, pH 5,7 e incubados por 96h a 28°C, com agitação de 110 rpm, sendo o meio 

da linhagem pacC-1 acrescido de higromicina (225µg/mL). O micélio resultante foi 

assepticamente lavado e transferido para os meios mínimos de cultura com variações de 

nutrientes e tempo de incubação. 

O micélio obtido em cada Erlenmeyer de 125mL foi transferido individualmente para 

um frasco Erlenmeyer de 250mL contendo 100mL de meio mínimo (MM) (Cove, 1966). O 

meio mínimo foi suplementado com fosfato de potássio – KH2PO4 (2mM), o pH foi ajustado 

para 5,0, com a variação de nutrientes e tempo de incubação. Para variação das fontes 

nutricionais foram utilizados: glicose (55mM), glicina (50mM), glicose (55mM) e glicina 

(50mM) e queratina obtida a partir da unha espessa (casco) de bovinos (4g/L). Para 

tamponamento, o pH foi ajustado para 5,0 ou 8,0, sendo utilizado 50mM de citrato de sódio 

(pH 5,0) ou 50mM de Tris-HCl (pH 8,0). Nas condições de MM também foi acrescentado 

225µg/mL de higromicina para os cultivos da linhagem pacC-1.  

O micélio foi cultivado em MM não tamponado por 24, 48, 72 e 96 horas e em meio 

tamponado por 24 horas. Nos experimentos de shift de pH, após 72h de cultivo, o micélio foi 

transferido para seu respectivo MM, pH 5,0, e incubado  novamente por 5h. Após cada 

período de cultivo, o pH do meio extracelular do meio de cultura foi aferido, utilizando-se um 

pHmetro calibrado, e as culturas filtradas assepticamente com o auxílio de uma bomba a 

vácuo, os micélios obtidos foram prensados entre folhas de papel de filtro esterilizado para 

remoção do excesso de meio de cultura, pesados, congelados em nitrogênio líquido e 

estocadas a -80°C até o momento do uso (Padronizado por Santos, RS & Cruz, AHS).  
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4.6 Condições de cultivo na presença do inibidor 3-metiladenina (3MA) 

 

A linhagem CBS-118892 de T. rubrum utilizada no experimento foi cultivada em 

meio sólido Extrato de Malte – MEA (Malt Extract Agar) (Atlas, 1993), pH 5,7, durante 17 – 

22 dias a 28oC. De forma estéril, o micélio obtido foi transferido para solução salina (0,9%, 

NaCl e 0,001 de Tween) e agitado em vórtex por aproximadamente dez minutos, sendo 

posteriormente filtrado em lã de vidro para obtenção somente de conídios, presentes no 

filtrado. Após contagem em câmara de Neubauer, 1x107 conídios foram inoculados em frasco 

Erlenmeyer (125mL) contendo 25mL de Meio Sabouraud - SDB (Sabouraud dextrose broth) 

(Sambrook et al., 1989), líquido, pH 5,7 e incubados por 96h a 28°C, com agitação de 

110rpm. O micélio resultante foi assepticamente lavado e transferido para os meios mínimos 

de cultura. 

O micélio obtido em cada Erlenmeyer de 125mL foi transferido individualmente para 

um frasco Erlenmeyer de 250mL contendo 50mL de meio mínimo (MM) (Cove, 1966). O 

meio mínimo foi suplementado com fosfato de potássio – KH2PO4 (2mM), e como fonte 

nutricional foi utilizada a glicina (50mM) e o pH foi ajustado para 8,0, sendo utilizado 50mM 

de Tris-HCl para o tamponamento. Nesse meio de cultura, também foi adicionado o composto 

3-metiladenina (3MA) (Sigma-Aldrich Chemical), usualmente utilizado para inibir e estudar o 

mecanismo de autofagia em várias condições experimentais (Figura 03). O composto 3MA foi 

dissolvido previamente em água milli-Q.  

 

 
Figura 03: Estrutura química do composto 3-metiladenina (3MA) (C6H7N5), que inibe a autofagia bloqueando a 
formação do autofagossomo (Fonte: Sigma-Aldrich Chemical, http://www.sigmaaldrich.com). 
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Portanto as células foram incubadas em meio MM tamponado com glicina pH 8,0 por 

2, 5 e 24h, na presença ou não de 3MA, nas concentrações de 2,5mM e 5,0mM. Após cada 

período de cultivo, as culturas foram filtradas assepticamente com o auxílio de uma bomba a 

vácuo, os micélios obtidos foram prensados entre folhas de papel de filtro esterilizado para 

remoção do excesso de meio de cultura, pesados, congelados em nitrogênio líquido e 

estocadas a -80°C até o momento do uso.  

 

4.7 Extração de ácido desoxirribonucléico (DNA) genômico 

 

Para extração do DNA genômico, os conídios de T. rubrum foram cultivados em MEA 

(líquido) por 72 horas a 30°C, em agitação de 35 x g. O micélio resultante foi filtrado (funil 

de Buchner) e congelado em nitrogênio líquido, podendo ser estocado a -80°C, para posterior 

extração. O micélio congelado foi macerado em nitrogênio liquido até a obtenção de um pó 

bem fino que foi transferido para um tubo de microcentrífuga (Tipo Eppendorf) ou tubo de 

ensaio, dependendo da quantidade de micélio, ao qual foi adicionado 2ml de solução de lise 

para cada 100mg de micélio. 

A mistura foi incubada a 68°C por 15 minutos, centrifugada a 3800 x g por 10 minutos 

e o sobrenadante transferido para um novo tubo. Quando era detectada a presença de debris 

celulares no sobrenadante, a amostra era centrifugada novamente e o sobrenadante transferido 

para um novo tubo. Ao sobrenadante foram acrescentados 40µl de acetato de potássio 5M pH 

8,0, com incubação em gelo por 1 hora, sendo posteriormente centrifugado a 3800 x g por 10 

minutos e o sobrenadante transferido para um novo tubo, usando uma ponteira cortada para 

evitar degradação mecânica do DNA. 

Ao sobrenadante foi adicionado isopropanol na proporção de 1:2 (sobrenadante: 

isopropanol) e para precipitação do DNA resultante a solução foi centrifugada a 3800 x g por 20 

minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet de DNA foi lavado com adição de 1mL de etanol 

70%, centrifugado a 3800 x g rpm por 10 minutos, o sobrenadante descartado e o  tubo deixado a 

temperatura ambiente para secagem do DNA (e consequente evaporação do etanol restante). 

Após seco, o DNA foi eluído em tampão TE (Tris-EDTA) contendo RNase (2µg/mL), 

e posteriormente estocado a -20°C. A concentração do DNA genômico obtido foi determinada 

utilizando-se o aparelho Nanodrop® (Thermo), pela absorbância das preparações em 260nm, 

utilizando 1OD260 = 40mg/mL de DNA como valor padrão. O grau de pureza foi avaliado pela 

relação OD 260/280nm, que deve ser próximo de 2,0 para ácidos nucléicos. 
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4.7.1 Soluções para extração de ácido desoxirribonucléico (DNA) 
 

Tabela 06: Solução de lise 

SDS 1% 

EDTA pH 8,0 50mM 

Água destilada estéril (q.s.p.) 200mL 

A solução de lise deve ser preparada na hora do uso. Fonte: (Sambrook et al., 1989) 

 

Tabela 07: Etanol 70% 

Etanol 100% 70mL 

Água destilada estéril (q.s.p.) 30mL 
 

Tabela 08: Tampão TE (Tris-EDTA) 

Tris-HCl 10M 

EDTA pH 8,0 1M 

Água destilada estéril (q.s.p.) 1000mL 
Ajustar o pH da solução para 8,0 e autoclavar a 1 atm de pressão, 120oC por 20 minutos. Fonte: 
(Sambrook et al., 1989). 

 

 

4.8 Obtenção das sequências genômicas parciais da linhagem H6 
 

A linhagem H6 manipulada durante as etapas experimentais desse trabalho não possuía 
seu genoma sequenciado (análises do sequenciamento em fase de conclusão). Portanto, com a 
finalidade de avaliar e confirmar se os fragmentos gênicos manipulados são homólogos ao do 
genoma de referência de T. rubrum CBS, disponível no banco de dados do genoma estrutural 
(http://www.broadinstitute.org/annotation/genome/dermatophytecomparative/MultiHome.htm
l), tornou-se necessário o sequenciamento de cada gene caracterizado. Para tanto, foram 
utilizados os primers construídos a partir da sequência disponibilizada para a linhagem CBS. 
Para cada par de primer foi realizado uma reação de PCR. Em cada reação de PCR foram 
utilizados 100ng de DNA genômico da linhagem H6, 2,5µl de tampão Taq polimerase 
recombinante (10X), 1,5µl de MgCl2 (25mM), 2µl de dNTP (2,5mM), 0,1µl de cada primer 
sense e antisense (50mM), 0,5U de Taq polimerase e o volume final foi completado para 25µl 
de reação com água milli-Q.  A reação foi submetida por 2 min a 94°C, seguido de 40 ciclos 
de 30s a 94°C, 45s a 60°C, 1 min a 72°C e uma extensão final de 10 min a 72°C. O produto 
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da reação foi fracionado em gel de agarose 1,5%. Em seguida os fragmentos amplificados 
para cada par de primer foram visualizados sob luz UV, recortados do gel e purificados, 
usando o GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit ® (GE Healthcare), seguindo as 
normas do fabricante. O DNA de cada amostra foi eluído e a concentração determinada 
utilizando-se o aparelho Nanodrop® (Thermo), pela absorbância das preparações em 260nm, 
utilizando 1OD260 = 40 mg/mL de DNA como valor padrão. O grau de pureza foi avaliado pela 
relação OD 260/280nm, estando próximo de 2,0. Os DNAs foram armazenados a -20°C para 
posterior utilização em reação de sequenciamento. 

 

4.9 Reação de sequenciamento 
 

As reações de sequenciamento foram realizadas no sequenciador automático ABI 3130 
Genetic Analyser utilizando o Kit Big Dye Terminator Cycle Sequencing I, seguindo as 
recomendações disponibilizadas pelo fabricante.  Foram utilizados 100 a 200ng dos produtos 
de PCR amplificados a partir do DNA genômico da linhagem H6 de T. rubrum (ATCC MYA 
3108), 1µL de oligonucleotídeo de interesse, sentido sense ou antisense (2,5µmol), 2µL do 
reagente Big Dye Terminator (v3.1), 2µL de tampão e água Milli-Q q.s.p. para um volume 
final de 10µL. Em seguida realizou-se a PCR para reação de sequenciamento, sendo as 
amostras desnaturadas por 1 min a 96°C, seguidas de 25 ciclos de 10s a 95°C, 5s a 52°C e 4 
min a 60 °C, finalizando com a redução da temperatura para 4°C. 

Após a ciclagem, as amostras foram precipitadas com isopropanol, para tanto foram 
adicionados 30µl de água Milli-Q, 60µL de isopropanol 100% e as amostras mantidas a 
temperatura ambiente por 20 minutos. Depois as amostras foram centrifugadas por 45 minutos a 
2000x g e o isopropanol descartado por inversão dos tubos. Em seguida foi adicionado 200µL de 
etanol 70% e novamente centrifugado a 2000x g por 20 minutos. Todo etanol foi removido por 
spin invertido da placa, pois qualquer etanol residual resulta em manchas fluorescentes. Por fim, 
as amostras foram secas à temperatura ambiente ao abrigo da luz e envolvidas em papel alumínio, 
até o momento da aplicação. Depois de secas, as amostras foram ressuspendidas com 2,5µL de 
Loading Color e 0,7µL e analisadas no sequenciador automático ABI 3130 Genetic Analyser 
DNA Sequencer (Applied Biosystems, Foster City, CA). 

 

4.10 Análise das sequências obtidas no sequenciamento 
 

Primeiramente, os cromatogramas foram analisados quanto à qualidade pelo software 
Phred (Ewing e Green, 1998). As sequências aceitas contêm pelo menos 80 nucleotídeos com 
qualidade Phred maior ou igual a 20. A seguir, as sequências idênticas foram agrupadas em 
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contigs através do programa CAP3 Sequence Assembly Program (Huang e Madan, 1999), 
disponível em http://pbil.univ-lyon1.fr/cap3.php.  

As sequências formadas nos contigs foram avaliadas utilizando os programas blastx e 
blastn disponíveis em http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi. Posteriormente, as sequências 
obtidas foram alinhadas com suas respectivas sequências homólogas depositadas no banco do 
genoma da linhagem referência T. rubrum CBS118892. O alinhamento foi realizado com o 
programa Clustal X (1.83), disponível em http://www.clustal.org (Thompson et al., 1997). 

 
4.11 Extração de ácido ribonucleico (RNA) 

 
Para avaliação da expressão gênica, o RNA total das três linhagens foi obtido com o 

uso do reagente TRIzol® (Invitrogen) de acordo com as instruções do fabricante, com algumas 
modificações, a partir das células de T. rubrum cultivadas e estocadas a -80oC. Este protocolo 
foi adaptado para o patógeno T. rubrum por Santos, RS & Cruz, AHS em 2010. 

 
1 – Trituração das células de T. rubrum por moagem sob baixa temperatura (Nitrogênio líquido). 
2 – Adicionar 35µL de TRIzol® para cada 10mg de células maceradas.  
3 – Agitar em vórtex por 10 minutos. 
4 – Repousar a temperatura ambiente por 10 minutos 
5 – Centrifugar por 10 minutos (2-8°C, 1500 x g) 
6 – Com o auxílio de uma pipeta, transferir a fase superior para um tubo novo e anote o volume. Obs: Nessa etapa formam-se três fases. A 
fase superior (vermelha) contem o trizol e o RNA, a fase intermediária (branca) contém DNA e proteínas e a fase inferior contem restos 
celulares.  
7 – Adicionar 0,2 mL de clorofórmio para 0,75mL de Trizol recuperado. O clorofórmio separa a solução em fase aquosa e orgânica e o RNA 
permanece exclusivamente na fase aquosa.  
8 – Agitar vigorosamente em vórtex, 5 minutos. Caso não consiga, misturar vigorosamente por 5 minutos. 
9 – Repousar a temperatura ambiente por 10 minutos. 
10 – Centrifugar por 15 minutos (2-8°C, 1500 x g) 
11 – Com o auxílio de uma pipeta, transferir a fase superior (aquosa – fase clara) para um tubo novo. Formam-se novamente as três fases, 
conforme item 06. 
12 – Adicionar o volume recuperado no item anterior de uma mistura da Invitrogen composta por: Fenol: Clorofórmio: Álcool isoamílico 
(25:24:1).  
13 – Agitar gentilmente (Não utilizar o vórtex). 
14 – Repousar à temperatura ambiente por 10 minutos 
15 – Centrifugar por 15 minutos (2-8°C, 1500 x g) 
16 – Com o auxílio de uma pipeta transfira a fase superior (aquosa) para um tubo limpo e anote o volume. 
Obs: Caso necessário repetir as etapas 12 a 16.  
17 – Adicionar 0,25mL de solução de sal para cada 0,75mL de TRIzol® recuperado, logo após acrescentar 0,25mL de Isopropanol para cada 
0,75mL de TRIzol® recuperado. 
18 - Agitar gentilmente (homogeneizar por inversão). Nessa etapa a solução apresenta aspecto leitoso. 
19 – Repousar à temperatura ambiente por 10 minutos ou armazenar overnigth a -20°C. 
20 – Centrifugar por 30 minutos (2-8°C, 1500 x g). 
21 – Com o auxílio de uma pipeta, retirar o sobrenadante e descartar. O pellet é o próprio RNA. 
22 – Adicionar 1 mL de Etanol 75%, preparado com água DEPC, para 0,75mL de TRIzol® recuperado. Obs: Não ressuspender o pellet. 
23 – Centrifugar por 5 minutos (2-8°C, 1500 x g). 
24 – Descartar o sobrenadante com cuidado para não ressuspender o pellet. 
25 – Deixar o pellet secar à temperatura ambiente com o tubo aberto. 
26 – Ressuspender o pellet com água bidestilada DEPC. 
27 – Transferir para um tubo Eppendorf novo e deixar sempre no gelo, quando utilizar.  
28 – Quantificar em espectrofotômetro e analisar em gel de agarose 0,8-1,0%. 
29 – Tratar o RNA com DNAse. Quantificar em espectrofotômetro e analisar em gel de agarose 0,8-1,0%. 
30 - Preparar alíquotas para estoque e uso rotineiro. 
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4.11.1 Soluções para extração de RNA total 

 

Tabela 09: Solução de sal para extração de RNA 

Citrato de sódio 0,4M 5,9g 

Cloreto de sódio 0,8M 2,34g 

Água destilada (q.s.p.) 50mL 

 

Tabela 10: Água livre de RNase /Água DEPC (0,1% v/v) 

dietilpirocarbonato (DEPC) 1mL 

Água destilada 1000mL 

Em frasco âmbar, incubar a 37 °C por 18 - 20 horas e autoclavar  por 30 minutos, a 1atm de pressão e 
120°C. Fonte: (Sambrook et al., 1989). 

 

 

4.12 Síntese de cDNA 

 

Após a obtenção do RNA total, o mesmo foi tratado com DNase-I livre de RNase 

(Invitrogen) para remover todas as contaminações com DNA genômico. A primeira fita de 

cDNA foi amplificada através da enzima transcriptase reversa (Invitrogen) a partir do RNA 

tratado com DNase-I, seguindo as normas do fabricante.  

 

4.13 Construção de oligonucleotídeos 

 

Para obtenção de sequências parciais do cDNA das moléculas de interesse foram 

desenhados oligonucleotídeos (Tabela 11) a partir das sequências obtidas do genoma de T. 

rubrum (http://www.broadinstitute.org). Para tanto, foi utilizado o programa Gene Runner, 

versão 3.01 (http://www.generunner.net/). Os genes endógenos utilizados foram 

gliceraldeido-3-fosfato-desidrogenase (gapdh - TERG_04402) e a cadeia β de tubulina (β-tub 

- TERG_07904) seguindo informações de Jacob e colaboradores em 2012. Esses 

oligonucleotídeos foram utilizados no sequenciamento das sequências amplificadas por PCR a 

partir do DNA genômico da linhagem H6 e para mensurar a expressão gênica através da 

reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (qRT-PCR) de todas as linhagens 

utilizadas neste trabalho. 
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Tabela 11: Oligonucleotídeos iniciadores utilizados nos experimentos de PCR em tempo real 

Gene Número de acesso a Nome do 
oligonucleotídeo 

Sequência do oligonucleotídeo 

bZIP/cys-3 TERG_07696.2 bZIP/cys-3-S 5’   CGGCATAGACGAACAGCA  3’ 

bZIP/cys-3-AS 5’ GAGATGTGTTGGCAGGGAG 3’ 

pacC TERG_00838.2 pacC-S 5’  TCCCAGCAGCCCCAAC   3’ 

pacC-AS 5’ ATGTGGGAGGTGATGTGGT  3’ 

nuc-1 TERG_06960 nuc-1-S 5’ GTCAGTCGTTTGTTCCACCA 3’ 

nuc-1-AS 5’ GGAGTGGTGTATTCGGGGA  3’ 

atg8 TERG_06497.2 atg8-S 5’ CGAGCACCCCTTTGAGA   3’ 

atg8-AS 5’   CGACGAAGATGAAGATGGC    3’ 

atg15 

 

TERG_02016.2 atg15-S 5’AGAGGAGGCTGGAGAAGAG 3’ 

atg15-AS 5’   CGAGCCGCCTGAAGC   3’ 

sowgp TERG_08024.2 sowgp-S 5’ AAGACTGAGGAAAACAAGGAG  3’ 

sowgp-AS 5’ TCTCCTCGGGCTTTGAC   3’ 

gapdh TERG_04402 gapdh-S 5’ GCGTGACCCAGCCAACA 3’ 

gapdh-AS 5’ CGGTGGACTCGACGATGTAGT 3’ 

β- tubulina TERG_07904  tub-S 5’ CCGTATGATGGCCACTTT 3’ 

tub-AS 5’ CTGACCTGGGAAACGAAGAC 3’ 
aNúmero de acesso ao gene através do genoma de T. rubrum no Dermatophytes Genome Database (Broad 

Institute). 

 

 

4.14 Análise da expressão gênica por PCR em Tempo Real 

 

As análises por PCR quantitativa em tempo real (qRT-PCR) foram realizadas 

utilizando-se a metodologia de detecção por SYBR Green, de acordo com as instruções do 

fabricante (Applied Biosystems), no aparelho StepOnePlus Real Time PCR (Applied 

Biosystems). Cada reação, realizada em um volume final de 12,5µL, continha 1µL de cada 

oligonucleotídeo (2,5µM) iniciador, 6,25µL de SYBR Green (PCR mix) e 1µL  de cDNA 

(50ng). As condições de ciclagem foram um passo inicial de 2 minutos a 50 °C e 10 minutos a 

95 °C, seguindo-se de 40 ciclos de 95 °C por 15 segundos e 60 °C por 1 min.  

A normalização dos dados foi realizada com o programa GenEx qPCR data analysis 

(http://genex.gene-quantification.info/), sendo que, a quantificação relativa dos genes de 
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interesse foi calculada pelo método de 2-∆∆Ct, normalizando-se os dados com dois controles 

endógenos, também chamados de genes de referência, cuja expressão não variasse 

significativamente entre as amostras analisadas. A quantificação relativa da expressão gênica 

é usada para descrever variação na expressão do gene de interesse, em um grupo de amostras 

em relação a uma amostra de referência, denominada calibrador, que neste caso, foi à amostra 

com menor ∆Ct.  

O cálculo desta expressão relativa utiliza os valores de Ct dos controles endógenos, 

neste caso gapdh e β-tub, que foram somados e divididos por dois e então o valor obtido 

subtraído dos valores de Ct dos genes alvos, obtendo-se assim o ∆Ct de cada amostra. O ∆Ct 

do calibrador utilizado foi o de menor valor de expressão, que equivale ao maior valor de ∆Ct. 

O valor de ∆Ct do calibrador foi então subtraído do valor de ∆Ct das demais amostras, para 

obter o ∆∆Ct. Finalmente, as quantificações relativas dos genes foram expressas como 2-∆∆Ct e 

convertidas em Log2. Os gráficos finais e análises no programa MeV (MultiExperiment 

Viewer ) foram obtidos a partir dos valores de Log2. 

 

4.15 Modelos de infecção ex vivo de pele e unha 

 

Para os experimentos de infecção ex vivo (Comitê de ética HCRP, n° 8330/2009) 

foram utilizados fragmentos de pele humana obtidos de pacientes submetidos à cirurgia 

plástica de abdômen no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, e cedidas pela equipe do Dr. Mário Eduardo Monteiro de Barros. 

Os fragmentos de pele foram estocados e mantidos em solução SGF (Skin Graft Fluid) até o 

momento do uso (Duek et al., 2004). Após a remoção do tecido adiposo, a camada superior 

foi cortada em fragmentos de 1cm2 e então infectados com 1x104 conídios de T. rubrum 

(CBS) (Figura 04).  
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Figura 04: Pele humana utilizada para o experimento de infecção ex vivo, obtida de paciente submetido à 
cirurgia abdominal. O tecido adiposo foi retirado por raspagens consecutivas com bisturi em ambiente 
esterilizado e o fragmento de pele foi processado em pedaços de 1cm2 e estocado em solução SGF a 4ºC. 
Durante os ensaios de interação, os fragmentos de pele foram infectados com 1x104 conídios de T. rubrum, e 
foram incubados a 28ºC por 96h. (Foto: Peres, NTA; 2009). 

 

As peles infectadas foram colocadas em aproximadamente 5ml de SGF e a interação 

foi mantida a 28ºC por 96h. Para a obtenção de RNA total, após incubação os fragmentos de 

pele infectados foram colocados em tubos de 50ml contendo 1ml de água esterilizada e 0,1% 

Triton X-100. Após intensa agitação em vórtex, a parte aquosa foi transferida para um tubo 

limpo, incubada a 37ºC por 20 min e centrifugada a 1000×g por 5min. Em seguida, descartou-

se o sobrenadante, o precipitado foi ressuspendido em 1ml de RNase (10µg/ml) e a mistura 

foi incubada a 37ºC por 20min. Adicionou-se então, 1µl de inibidor de RNase (40U) e a 

mistura foi centrifugada a 5000×g por 5min. O sobrenadante foi descartado e o fungo 

congelado em nitrogênio líquido. A seguir, adicionou-se ao precipitado 1ml de acetona 

gelada, e após 18h a 

 -80ºC, a acetona foi descartada e o precipitado (fungo) seco no aparelho Concentrator 5301 

(Eppendorf) por 20 min a 25ºC. O micélio foi estocado à temperatura ambiente até o 

momento da extração de RNA total. Vale ressaltar que essa metodologia de infecção ex vivo 



Rodrigo da Silva Santos   62 
Regulação da expressão gênica no patógeno humano Trichophyton rubrum em resposta ao pH ambiente, a variações nutricionais e na 
interação dermatófito-hospedeiro. 

 
Tese de Doutorado (Genética) – Universidade de São Paulo (USP) 

foi descrita por Duek e colaboradores em 2004 para o dermatófito T. mentagrophytes, porém 

para o fungo T. rubrum foi padronizado em nosso laboratório por Peres em 2009. 

Para os experimentos de interação in vitro em unha, foi seguido o protocolo 

previamente estabelecido em nosso laboratório por Ferreira-Nozawa e colaboradores em 

2006. Fragmentos de unha humana saudável, previamente mantidos em etanol 100% por 15 

min e secos à temperatura ambiente, foram colocados em microtubos de 1,5ml. Em seguida, 

1x104 conídios foram inoculados sobre cada fragmento de unha. Após 1h à temperatura 

ambiente, foram adicionados 200µl de água destilada esterilizada. Após 96h de incubação a 

28ºC, os fragmentos de unha infectados foram agitados em vortex para retirar as hifas. A 

seguir, os fragmentos de unha foram removidos com pinça e descartados, e o micélio foi 

centrifugado a 5000×g por 5 min. Adicionou-se então 1ml de acetona gelada, o micélio foi 

colocado a -80ºC por 18h e seco no aparelho Concentrator 5301 (Eppendorf) por 20 min a 

25ºC. O micélio foi mantido à temperatura ambiente até o momento da extração de RNA 

total. Para efeito de comparação do perfil transcricional durante os ensaios de interação, 

aproximadamente 1x106 conídios de T. rubrum foram inoculados em 100ml de meio de 

queratina comercial (MP Biomedicals) (2,5g/l) ou meio mínimo (MM - que contém glicose 

como fonte de carbono), pH 5,0, por 96h a 28°C. 

O RNA total de cada condição de cultivo foi extraído com o Illustra Spin RNA Isolation 

kit (GE Healthcare), tratado com 1U de DNase I Amplification Grade (Invitrogen) e então 

convertido em cDNA, utilizando-se o High Capacity cDNA Transcription kit (Life Technologies). 

Para os experimentos de tempo real, visando as análises de expressão gênica, utilizando a 

quantificação relativa dos genes de interesse, seguimos os mesmos protocolos e regras de análise 

e normalização já padronizadas e descritas anteriormente para os experimentos de variações de 

pH e fontes nutricionais. A única exceção, é que para os experimentos de interação, utilizamos o 

gene rpb2 (TERG_05742 DNA-dependent RNA polymerase II; rpb2-S: 

5’TGCAGGAGCTGGTGGAAGA3’; rpb2-AS: 5’GCTGGGAGGTACTGTTTGATCAA3’), como 

controle endógeno para normalização da expressão gênica, por apresentar expressão estável 

nas condições de cultivo avaliadas (Jacob et al., 2012). 

 

4.16 Análises em MultiExperiment Viewer (MeV) 

 

MultiExperiment Viewer (MeV) é um software disponível, que disponibiliza 

ferramentas modernas de bioinformática para análise, visualização e garimpagem de dados 
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genômicos em larga escala. Este programa gera imagens (Heat map), tabelas e gráficos 

informativos e inter-relacionados de expressão e anotação dos dados obtidos em experiências 

únicas ou múltiplas. No presente trabalho, este aplicativo foi utilizado para gerar imagens que 

correlacionam à expressão gênica, bem como a análise de classificação hierárquica dos 

transcritos por agrupamentos intergênicos e por fontes nutricionais, sendo utilizado o 

coeficiente de correlação paramétrico (Pearson). 

 

4.17 Análise estatística dos dados obtidos por qRT-PCR 

 

Para as análises estatísticas dos dados de qRT-PCR foi utilizado o software estatístico 

GraphPad (GraphPad Software, Prism 5), disponível em http://www.graphpad.com/ 

instat/instat.htm. Para tanto foi utilizado o teste de análise de variância simples (One-way 

ANOVA), seguido do pós-teste Bonferoni. Com a análise de variância é possível testar de 

uma só vez se várias amostras pertencem ou não a uma mesma população. O teste de 

Bonferoni é um teste de comparações múltiplas baseado no teste t. Vale ressaltar, que os 

experimentos de expressão gênica foram realizados, com base em réplicas técnicas e 

biológicas de todas as condições estudadas. 

 

4.18 Inativação do gene codificante para o fator de transcrição bZIP/Cys-3 

 

4.18.1 Obtenção dos cassetes de inativação gênica 

 

O nosso laboratório tem focado seus estudos, na caracterização funcional de diversos 

genes, envolvidos nos mais distintos processos biológicos e de patogenicidade fúngica, e para 

avaliar a funcionalidade de genes de T. rubrum no processo infeccioso e na adaptação a 

condições de estresse, a estratégia de inativação por recombinação homóloga está sendo 

empregada (Fachin et al., 2006). Nessa metodologia, os genes em estudo têm sua sequência 

interrompida pelo gene repórter que confere resistência à higromicina por meio da técnica de 

PCR de fusão (Yu et al., 2004).  

Nessa metodologia, três etapas de reações de PCR são realizadas (Figura 05). Na 

primeira reação de PCR, os fragmentos do gene de interesse referentes às âncoras utilizadas 

para recombinação homóloga (5’flanking e 3’ flanking), e o gene de resistência à higromicina 

(marker) são amplificados separadamente. A segunda reação de PCR consiste em fusionar os 
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três fragmentos, o que é possível devido à complementaridade das extremidades dos três 

fragmentos dada pela presença de sequências complementares aos oligonucleotídeos cinco e 

seis (utilizados para amplificar o gene marcador) nas extremidades dos oligonucleotídeos dois 

e três, respectivamente. A terceira reação de PCR consiste em amplificar o fragmento 

fusionado, que é então utilizado para transformar a linhagem selvagem de T. rubrum, 

esperando-se que ocorra recombinação homóloga e troca do gene de interesse pelo fragmento 

fusionado (cassete de inativação gênica). 

 

 
Figura 05: Esquema da metodologia de PCR de fusão para obtenção dos cassetes de inativação gênica. Os 
números 1 a 8 representam os oligonucleotídeos utilizados para amplificar cada fragmento. Fonte: Figura 
adaptada de Yu et al., 2004. 

 

4.18.1.1 Condições de amplificação dos cassetes de inativação 

 

O gene que confere resistência à higromicina está inserido no plasmídio pCSN43, obtido 

do Fungal Genetics Stock Center, e foi amplificado com os oligonucleotídeos universais M13F 

(5’- GTAAAACGACGGCCAGT- 3’) e M13R (5’- CAGGAAACAGCTATGAC-3’), 

resultando em um fragmento de 2700pb. Para amplificação das âncoras, foram desenhados 

oligonucleotídeos para amplificar as regiões 5’UTR e 3’UTR (regiões não traduzidas dos 

genes, as quais chamamos de âncoras), afim de se retirar toda a ORF (Open Read Frame) do 

gene em estudo. A tabela 12 mostra as sequências dos oligonucleotídeos utilizados para 

construção dos cassetes de inativação do gene bZIP/cys-3 da linhagem CBS de T. rubrum, e o 

tamanho dos respectivos produtos de PCR. 
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Tabela 12: Lista dos oligonucleotídeos utilizados para a construção dos cassetes de inativação do gene 
que codifica o fator de transcrição bZIP/Cys-3 

Oligonucleotídeo Sequência 5’- 3’ Tamanho (pb) 
1. bZIP/cys-3-5F 5’GCAAGCAAAACACGGAGA 3’  

773 2. bZIP/cys-3-5R 5’ ACTGGCCGTCGTTTTACTAGGCGGTGCTGTTGAGT 3’ 

3. bZIP/cys-3-3F 5’ GTCATAGCTGTTTCCTGATGTGATGGGATGGTTCTATT 3’  

720 4. bZIP/cys-3-3R 5’ TAGGTGGGTAGGCGACTG 3’ 

7. bZIP/cys-3-Nested F 5’GGCAATCTAAAACGGCAG 3’  

4193* 8. bZIP/cys-3-Nested R 5’TAGACCTGTATGGCTTGGC 3’ 

Regiões sublinhadas correspondem às sequências de complementaridade com os oligonucleotídeos universais 
M13 F e M13R. Os números 1, 2, 3, 4, 7 e 8 correspondem aos oligonucleotídeos esquematizados na Figura 05. 
(*) Amplificação do fragmento fusionado 5’UTR - HigroR – 3’UTR 

 

Para a primeira etapa de PCR foram realizadas reações com volume final de 50µl, 

contendo 10ρmol de cada oligonucleotídeo, 1µl de dNTPs (10mM), 2µl MgSO4 (50mM), 5µl 

Tampão da Taq (10X), 10ηg de DNA (DNA genômico de T. rubrum ou pCSN43), 0,2µl de 

Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity (5U/µl) (Invitrogen). As condições de 

amplificação foram: 94°C por 2 min, 35 ciclos de 94°C por 30 seg, 60°C por 45 seg, 68°C por 

2 min, seguidos por uma extensão final de 68°C por 10 min. 

Para a segunda etapa de PCR foram realizadas reações com volume final de 50µl, 

contendo 1µl de dNTPs (10mM), 2µl MgSO4 (50mM ), 5µl Tampão da Taq (10X), 0,2µl de 

Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity (5U/µl) (Invitrogen). Nesta reação, não se usa 

oligonucleotídeos iniciadores, apenas os três fragmentos do 1o PCR, na seguinte proporção: 

100ηg : 300ηg : 100ηg (5’UTR : HigroR : 3’UTR). As condições de amplificação foram: 

94°C por 2 min, 26 ciclos de 94°C por 30 seg, 50°C por 30 seg, 68°C por 5 min, seguidos por 

uma extensão final de 68°C por 4 min. 

Para amplificação dos produtos fusionados (terceira etapa de PCR), foram realizadas 

reações com volume final de 50µl, contendo 0,5µl do produto da segunda reação de PCR, 20 

ρmol de cada oligonucleotídeo (Nested F e Nested R), 2µl de MgSO4 (50mM), 1µl dNTP 

(10mM), 5µl Tampão da Taq (10X), 0,2µl de Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity 

(5U/µl) (Invitrogen). As condições de amplificação foram: 94°C por 2 min, 35 ciclos de 94°C por 

30 seg, 58°C por 30 seg, 68°C por 5 min, seguidos por uma extensão final de 68°C por 4 min. Os 

produtos da primeira e da terceira etapas de PCR foram analisados em gel de agarose 0,8% para 

confirmar a amplificação dos produtos de tamanho esperado, de acordo com a tabela 12. 
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4.18.2 Metodologia do Split-marker 

 

A metodologia do split-marker (Catlett, 2003), também foi utilizada para a construção de 

cassetes de inativação gênica. Nessa metodologia ocorre a formação de dois fragmentos, além de 

serem necessários três eventos de recombinação homóloga para que ocorra a substituição do gene 

de interesse pela construção contendo a deleção e a marca de resistência (figura 06).  
 

 
Figura 06: Estratégia de transformação com marcador dividido split marker. Nesta metodologia, três eventos de 
recombinação devem ocorrer, uma para que a sequência do gene que codifica o marcador de seleção fique 
intacta e a linhagem adquira resistência, e outras duas para recombinações envolvendo as âncoras homólogas ao 
gene que se pretende inativar (Fonte: Adaptado de Kuck e Hoff, 2010). 

 

Partindo do produto de PCR de fusão obtido no item 4.17.1.1, foram amplificados dois 

fragmentos que consistem do fragmento 5’ contendo a âncora e parte do gene da higromicina e 

o fragmento 3’ contendo a outra âncora e parte do gene da higromicina, conforme 

esquematizado na figura 06. Aproximadamente 390pb do gene da higromicina está presente 

(sobrepondo) em ambos os fragmentos 5’e 3’, de forma que a marca de resistência só fica 

íntegra se ocorrer um evento de recombinação homóloga entre os fragmentos 5’e 3’ (figura 07). 

 
 

 
Figura 07: Esquema ilustrando oligonucleotídeos utilizados para amplificação de fragmentos 5’e 3’ do cassete 
de inativação utilizados na metodologia de split-marker. 
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Na tabela 13 estão descritos os oligonucleotídeos utilizados para amplificação dos 

fragmentos 5’ e 3’ de bZIP/cys-3, contendo parte do gene de higromicina. 

 

Tabela 13: Oligonucleotídeos utilizados para a amplificação de fragmentos 5’e 3’de bZIP/cys-3 
utilizados na metodologia de split-marker 

Oligonucleotídeo Sequência 5’- 3’ Tamanho (pb) 
1. bZIP/cys-3-Nested F   5’GGCAATCTAAAACGGCAG 3’  

1865(1) 2.Hygro 5’Rev 5’GATGTTGGCGACCTCGTATT 3’ 

3.Hygro_interno_F 5’CTGCCTGAAACCGAACTGC 3’  

2501(2) 4. bZIP/cys-3-Nested R   5’TAGACCTGTATGGCTTGGC 3’ 

Cassete bZIP/cys-3(  (1) fragmento 5’    (2) fragmento 3’) 

 

4.18.3 Transformação fúngica 

 

Os cassetes de inativação construídos foram utilizados para transformar conídios da 

linhagem selvagem de T. rubrum por eletroporação (Dobrowolska e Staczek, 2009). 

Aproximadamente 1x107 conídios de T. rubrum foram inoculados em 20ml de meio YG 

(0,5% extrato de levedura, 2% glicose) e incubados a 37°C por 2h, sob agitação (100rpm). 

Após centrifugação a 4000×g por 5 min, os conídios foram lavados duas vezes com 50ml de 

água esterilizada, ressuspendidos em 2ml de YED (1% extrato de levedura, 1% glicose, 

20mM HEPES, pH8,0) e incubados a 30°C por 45 min (agitação a 100rpm). Os conídios 

foram coletados por centrifugação e então ressuspendidos em 1ml de tampão de eletroporação 

(50mM manitol, 1mM HEPES). Foram misturados 100µl desta solução de conídios e 1µg de 

DNA linear (cassete de inativação), a mistura foi colocada em gelo por 15 min, e então 

transferida para cubetas de eletroporação de 2cm. Os parâmetros de eletroporação foram 

25µF, 600Ω e 1,5Kv. Após o choque elétrico, foi adicionado 1ml de YED gelado e a mistura 

foi incubada em gelo por 20 min e depois a 30°C por 1h. Os transformantes foram 

selecionados em meio Sabouraud contendo 450µg/ml higromicina, concentração que a 

linhagem selvagem é sensível, após 5 a 7 dias de incubação a 28°C. 

Para verificar se houve recombinação homóloga, o DNA genômico das linhagens foi 

extraído e amplificado com oligonucleotídeos 5’F e 3’R de cada gene (Tabela 12), que 

amplificam fora da construção do cassete de inativação. Para o gene bZIP/cys-3, é esperado 

um produto com tamanho de 2.533pb para a linhagem selvagem e 4.193pb para a inativada. 
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Após essa primeira verificação, o DNA genômico dos transformantes que apresentarem o 

tamanho do fragmento recombinado esperado para uma linhagem inativada, será digerido 

com enzimas de restrição e utilizados para experimentos de Southern blot com o gene da 

higromicina e com o gene de interesse, marcados por quimioluminescência.  
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ANEXOS 
 

Anexo 01: Estágio de Doutorado em Bioquímica e Biologia de Sistemas - Bioinformática, 

Berlim – Alemanha (2012). 

O Estágio de Doutorado em Bioquímica e Biologia de Sistemas - Bioinformática, 

ocorreu na cidade de Berlim (Alemanha) no Computational Systems Biology Group, Institute 

for Molecular Genetics - International Max Planck Research School e Humboldt-Universität 

zu Berlin, sob supervisão da Profa. Dra. Edda Klipp. As atividades foram realizadas dentro do 

projeto: “Genomics and Systems Biology of Molecular Networks”, com suporte financeiro da 

CAPES PROEX (Mobilidade Internacional) - Departamento de Genética (FMRP-USP) e da 

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência – FAEPA (HC-FMRP/USP). 
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Anexo 02: Estágio de Doutorado “Sanduíche” em Genética Molecular e Biotecnologia 
Microbiana, Sevilla – Espanha (2012). 

 

O Estágio de Doutorado “Sanduíche” em Genética Molecular e Biotecnologia 

Microbiana, foi realizado no Departamento de Genética e no Centro de Investigación, 

Tecnología e Innovación (CITIUS) no Campus de Excelência Internacional (CEI-Andalucía 

TECH) da Universidade de Sevilla (Espanha), sob supervisão do Prof. Dr. Sebastián Chávez 

de Diego em parceria estabelecida com o Prof. Dr. Antonio Rossi Filho. Durante o estágio foi 

desenvolvido o projeto “Isolation of genes whose overexpression impairs growth of yeast 

cells lacking TFIIS”, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER), European Molecular Biology Laboratory (EMBL - Heidelberg/Germany) e 

Ministério Espanhol de Investigação e Inovação. O doutorando recebeu suporte financeiro da 

CAPES-PROEX (Mobilidade Internacional) - Departamento de Genética (FMRP-USP) e do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (Proc: no 

142311/2010-3).  
Title: Isolation of genes whose overexpression impairs growth of yeast cells lacking TFIIS. 

(PhD Student: Santos, RS) 
 
TFIIS is a cleavage factor that allows backtracked RNA polymerase II to resume transcription 
elongation. dst1∆ yeast cells (lacking TFIIS) are viable but strongly sensitive to drugs causing 
depletion of NTP pools, like 6-azauracil (6AU) and mycophenolic acid (MPA). Negative genetic 
interactions between dst1∆ and other deletion mutations have been described; genetic suppressors of 
the dst1∆ sensitivity to NTP-depleting drugs have been also isolated. For instance, overexpression of 
IMD2, encoding IMP dehydrogenase, suppresses dst1∆ sensitivity to 6AU and MPA. Chavez’s lab has 
recently shown that mutations affecting the regulation of ribosomal protein genes can also suppress 
dst1∆ sensitivity to 6AU and MPA (Gómez-Herrero et al, 2012). These examples demonstrate the 
power of yeast genetics to define functional relationships across the genome. In order to increase our 
knowledge on TFIIS function, we will carry out a new genetic screening based on dst1∆. In this case 
we will look for genes whose overexpression impairs dst1∆ growth, in the absence of any drug. In 
order to select for cells that are not proliferating, we will utilized a novel technique recently developed 
by the Chavez’s lab, based on single cell microencapsulation coupled to flow cytometry (Gómez-
Herrero et al, 2012). Following this procedure, encapsulated yeast cells that are not able to form a 
microcolony can be sorted out by a flow cytometer. We will transform cells not expressing TFIIS, 
with a high copy gene library, and we will isolate those transformants that were unable to proliferate. 
Expression of TFIIS will then be induced, and those transformats that were rescue will be identified.  
 
Schedule: Construction of a GAL::DST1S. cerevisiae strain and Screening (Transformation of this 
strain with a 2microns gene library, microencapsulation, incubation in YPD medium, flow cytometry 
analysis, sorting for not growing cells,  incubation in YPGal, sorting for growing microcolonies, 
confirmation of isolated clones, Sequencing and identification of positive clones. 
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