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RESUMO 

 

CRUZ, A. H. S. Mecanismos moleculares envolvidos no sensoriamento de nutrientes e 

a possível relevância destes na patogenicidade de Trichophyton rubrum. 2013. 165 f. 

Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto-SP, 2013. 

 

Os fungos dermatófitos são caracterizados pela capacidade de invadir os tecidos 

queratinizados, usando queratina como principal fonte de nutrientes. Ao invadirem os 

tecidos hospedeiros eles causam um tipo de micose chamada de dermatofitose. Dentre os 

dermatófitos, a espécie Trichophyton rubrum é o causador mais comum de tinea pedis, 

tinea unguium, tinea cruris e tinea corporis, sendo considerado um fungo antropofílico e 

cosmopolita. Entretanto, o conhecimento da interação deste patógeno com o hospedeiro é 

escasso. Devido à importância clínica de T. rubrum, este trabalho analisou a composição 

de aminoácidos de proteínas queratinas oriundas de Homo sapiens e Bos taurus e a 

expressão de genes envolvidos na degradação de queratina, metabolismo e controle do 

ciclo celular. O perfil de expressão dos genes sub3 e sub5 que codificam para queratinases, 

mad2 e mad2B que codificam proteínas envolvidas no controle da mitose, e os genes idh1 

(subunidade regulatória da isocitrato desidrogenase - NAD
+
), idh2 (subunidade catalítica 

da isocitrato desidrogenase - NAD
+
), idhp (isocitrato desidrogenase - NADP

+
), icl 

(isocitrato liase) e meicl (metilisocitrato liase), que codificam proteínas envolvidas em vias 

metabólicas, foi analisado após o cultivo de T. rubrum em meios contendo glicose, glicina, 

glicose com glicina, ou queratina. A atividade queratinolítica foi avaliada após o cultivo de 

T. rubrum nesses meios e também em unha humana. Além disto, o efeito do antifúngico 

terbinafina na atividade queratinolítica e na expressão dos genes sub3 e sub5 foi analisado 

em meios contendo unha humana ou queratina. Após o cultivo de T. rubrum a atividade 

das enzimas IDH e IDHP componentes do ciclo de Krebs, ICL do ciclo do glioxilato e 

MeICL do ciclo do metilcitrato também foram avaliadas. Essas análises revelaram que a 

variação da fonte nutricional, do pH do meio de cultivo, e a presença/ausência do fator de 

transcrição PacC, proporcionam às diferentes linhagens de T. rubrum utilizadas neste 

trabalho (CBS, H6 e pacC-1) uma modulação diferenciada do acúmulo de transcritos dos 

genes, bem como da atividade queratinolítica e atividade das enzimas IDH, IDHP, ICL e 

MeICL. Outro fenômeno verificado foi que o antifúngico terbinafina afeta o acúmulo de 

transcritos dos genes sub3 e sub5, e a atividade queratinolítica de acordo com a fonte 

nutricional e a linhagem de T. rubrum. Além disso, em condições de estresse por pH 

alcalino a enzima IDHP é preferencialmente requisitada para manutenção do ciclo de 

Krebs, sendo que a linhagem mutante pacC-1 requisita em maior proporção as vias 

anapleróticas do que a linhagem selvagem H6. É importante enfatizar que a enzima ICL de 

T. rubrum possui atividade enzimática regulada por fosforilação, sendo sua atividade 

reduzida por esta modificação pós traducional. A identificação deste mecanismo de 

regulação da ICL por fosforilação e as análises dos transcritos de icl sugerem que em T. 

rubrum a regulação do fluxo de carbono no ciclo do glioxilato ocorra tanto em nível 

transcricional como pós-traducional. Os resultados obtidos possibilitaram ainda propor o 

primeiro modelo para T. rubrum que relaciona vias metabólicas, amparado por dados 

experimentais obtidos após o cultivo deste dermatófito em queratina. 

 

Palavras-chave: Trichophyton rubrum,Ciclo celular (mad2 e mad2B), Queratinases (sub3 e 

sub5), Ciclo de Krebs (idh1, idh2 e idhp), Ciclo do Glioxilato (icl) e Ciclo do Metilcitrato 

(meicl).   



 

 
 

ABSTRACT 

 

CRUZ, A. H. S. Molecular mechanisms involved in nutriente sensing and its possible 

relevance for the pathogenicity of Trichophyton rubrum. 2013. 165 f. Tese (Doutorado) 

– Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-

SP, 2013. 

 

Dermatophytes are fungi characterized by the ability to invade keratinized tissues using 

keratin as a major source of nutrients. When they invade host tissues they cause a type of 

ringworm called dermatophytosis. Among the dermatophytes, the species Trichophyton 

rubrum is the most common cause of tinea pedis, tinea unguium, tinea cruris, and tinea 

corporis, being considered an anthropophilic and cosmopolitan fungus. However, the 

knowledge of the interaction of this pathogen with the host is scarce. Due to the clinical 

importance of T. rubrum, this study analyzed the amino acid composition of keratin 

proteins derived from Homo sapiens and Bos taurus, and the expression of genes involved 

in keratin degradation, metabolism, and cell cycle control. The expression profile of the 

sub3 and sub5 genes, encoding keratinases, mad2 and mad2B, encoding proteins involved 

in the control of  mitosis, and the genes idh1 (regulatory subunit of NAD
+
-isocitrate 

dehydrogenase), idh2 (catalytic subunit of NAD
+
-isocitrate dehydrogenase), idhp (NADP

+
-

isocitrate dehydrogenase), icl (isocitrate lyase), and meicl (metilisocitrate lyase), which 

encode proteins involved in metabolic pathways, was analyzed after cultivation of T. 

rubrum in media containing glucose, glycine, glucose and glycine, or keratin. The 

keratinolytic activity was evaluated after cultivation of T. rubrum in these media and also 

in human nail. Furthermore, the effect of the antifungal agent terbinafine in keratinase 

activity and sub3 and sub5 gene expression was analyzed in media containing human nail 

or keratin. After culturing T. rubrum the enzyme activity of IDH and IDHP, components of 

the Krebs cycle, ICL of the glyoxylate cycle, and MeICL of the metilcitrato cycle were 

also evaluated. These analyses revealed that the variation in the nutritional source, the pH 

of the medium, and the presence/absence of the transcription factor PacC, provide to the 

different T. rubrum strains used in this study (CBS, H6 and pacC-1) differential 

modulation of transcripts accumulation of the genes, as well as keratinolytic activity and 

enzymatic activities of IDH, IDHP, ICL and MeICL. Another phenomenon observed was 

that the antifungal terbinafine affects the accumulation of transcripts of the genes sub3, 

sub5, and the keratinolytic activity according to nutritional source and T. rubrum strain. In 

addition, in stress conditions by alkaline pH the IDHP enzyme is preferably required for 

maintenance of the Krebs cycle, and the mutant pacC-1 requests the anaplerotic pathways 

in greater proportion than the wild type strain H6. It is important to emphasize that T. 

rubrum ICL enzyme has its enzymatic activity regulated by phosphorylation, being 

reduced by this post translational modification. The identification of this regulation 

mechanism by phosphorylation of ICL and icl transcripts analysis suggest that in T. 

rubrum the carbon flux regulation in the glyoxylate cycle occurs at both transcriptional and 

post-translational levels. The results also made possible the proposition of the first model 

for T. rubrum correlating metabolic pathways, supported by experimental data obtained 

after cultivation of this dermatophyte in keratin. 

 

Keywords: Trichophyton rubrum, Cellular Cycle (mad2 e mad2B), Keratinases (sub3 e 

sub5), Krebs cycle (idh1, idh2 e idhp), Glioxylate Cycle (icl) e Methylcitrate Cycle 

(meicl).   
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Introdução 
Considero que os projetos genoma estabeleceram nova cultura científica, uma 

visão holística da célula ou da espécie. (...) A Genômica, associada à 
Bioinformática, será sem dúvida o pilar mais forte da Genética nas próximas 

décadas.  
Nilce Maria Martinez-Rossi (Brasil). 
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1 Introdução  

 

1.1 Fungos e dermatofitoses 

 

Os fungos, juntamente com as bactérias heterotróficas, são os principais 

decompositores da biosfera, capazes de degradar a matéria orgânica, reciclando o carbono, 

o nitrogênio e outros componentes que são liberados no solo e no ar. Como 

decompositores, entram em conflito direto com os interesses do ser humano, atacando 

quase todas as substâncias concebíveis. Por isso, muitos fungos são economicamente 

importantes como destruidores de alimentos estocados e outros materiais orgânicos, e 

outros fungos, atacam organismos vivos e são, portanto, agentes causadores de doenças em 

plantas, animais domésticos e no ser humano (RAVEN et al., 2001). 

Dentre os fungos causadores de doenças, destacamos os dermatófitos. Os 

dermatófitos são caracterizados pela capacidade de invadir os tecidos queratinizados como 

pele, cabelo e unhas, de seres humanos e outros animais. Ao invadirem os tecidos 

hospedeiros eles causam um tipo de micose comumente chamada de dermatofitose. Estes 

organismos, ao contrário da maioria dos outros fungos, são particularmente bem adaptados 

para infectar tecidos queratinizados porque eles podem usar como fonte de nutrientes a 

proteína queratina, embora eles não façam parte da flora normal da pele humana 

(WEITZMAN,SUMMERBELL, 1995).  

Os dermatófitos estão entre os poucos fungos que causam doenças transmissíveis, 

ou seja, que podem ser adquiridas a partir de fômites ou animais infectados. Estes 

organismos pertencem à classe dos Euascomycetes e gêneros Trichophyton, 

Epidermophyton e Microsporum, sendo classificados de acordo com seus principais 

habitats em: antropofílicos, fungos que infectam o ser humano e que raramente infectam 

outros animais; zoofílicos, que geralmente infectam animais ou estão associados a animais, 

mas que ocasionalmente também podem infectar seres humanos; geofílicos, que estão 

primariamente associados a materiais queratinosos presentes no solo que dissociaram de 

animais vivos ou que estão em processo de decomposição, como cabelos, penas, cascos e 

chifres, podendo também infectar seres humanos e animais 

(WEITZMAN,SUMMERBELL, 1995; MARTINEZ-ROSSI et al., 2011).  

As dermatofitoses são micoses comuns que vem aumentando em uma escala global. 

Por isso, em algumas regiões geográficas, elas são consideradas como um importante 
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problema de saúde pública (WANG et al., 2006). Estas micoses são tradicionalmente 

nomeadas de acordo com as localizações anatômicas da infecção, sendo utilizado o termo 

em latim para designar o local do corpo em que o fungo está instalado. Como por exemplo: 

tinea capitis (micose do couro cabeludo, sobrancelhas e cílios), tinea barbae (micose da 

barba e bigode), tinea corporis (micose na pele do corpo), tinea manuum (micose na mão), 

tinea pedis (micose no pé), tinea cruris (micose na virilha) e tinea unguium (micose nas 

unhas) (WEITZMAN,SUMMERBELL, 1995).  

Apesar da disponibilidade de novas terapias sistêmicas de antifúngicos, as 

dermatofitoses, particularmente as infecções de unhas são difíceis de erradicar, 

apresentando uma taxa de recorrência de 25-40% (WANG et al., 2006). Por isso, durante 

as últimas décadas, extensas pesquisas têm sido realizadas com dermatófitos e 

dermatofitoses, o que amplia os conhecimentos sobre a epidemiologia dessas infecções 

(SEEBACHER et al., 2008a) 

Com o sequenciamento e anotação de muitos genomas de dermatófitos, bem como 

os avanços em técnicas para manipulação genética destes, espera-se elucidar mecanismos 

de virulência destes patógenos. Já que, o entendimento de fatores de virulência específicos 

que contribuem para a patogenicidade de dermatófitos pode ajudar no desenvolvimento de 

terapêuticos específicos para dermatofitoses (ACHTERMAN,WHITE, 2012). 

Principalmente porque as respostas a uma infecção por dermatófitos podem variar em 

consequência não só de reações do hospedeiro aos produtos metabólicos do fungo, mas 

também da virulência da linhagem ou espécie infectante, localização anatômica da 

infecção e fatores ambientais (WEITZMAN,SUMMERBELL, 1995). 

   

1.1.1 Trichophyton rubrum  

 

Apesar de vários sítios anatômicos poderem ser infectados por espécies de 

dermatófitos individuais, e de diferentes espécies poderem produzir lesões clinicamente 

idênticas (WEITZMAN,SUMMERBELL, 1995), o causador mais comum de tinea pedis, 

tinea unguium, tinea cruris e tinea corporis em todo mundo é o dermatófito Trichophyton 

rubrum (SEEBACHER et al., 2008a).  

O gênero Trichophyton inclui várias espécies, sendo a colônia em ágar 

caracterizada pela aparência aveludada ou cerosa, com pigmentação no verso (Figura 1), 

uma característica utilizada para a identificação das espécies dentro deste gênero 

(JAGDISH, 1995 apud LAKSHMIPATHY, KANNABIRAN, 2010; 
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(WEITZMAN,SUMMERBELL, 1995). A espécie T. rubrum tem sido considerada como 

um fungo dermatófito antropofílico, filamentoso, patogênico e cosmopolita, além de ser 

um modelo ideal para estudo de mecanismos moleculares relacionados ao crescimento, 

metabolismo, patogenicidade e resistência aos antifúngicos de micoses superficiais. Mas o 

conhecimento sobre a interação deste patógeno com o hospedeiro é escasso, embora alguns 

grupos estejam estudando aspectos moleculares de seus genes, como aqueles 

provavelmente envolvidos em sua patogenicidade (FERREIRA-NOZAWA et al., 2006; 

MARANHÃO et al., 2007; YANG et al., 2007).  

 

 

Figura 1: Anverso e reverso da colônia de T. rubrum cultivada em meio Sabouraud  sólido durante 22 dias 

em estufa a 28
o
C. Na frente da colônia observa-se a característica cotonosa do micélio e no verso a coloração 

rubra que nomeia a espécie (Foto: CRUZ A.H.S.). 

 

A importância destes estudos decorre do fato de que, quando o dermatófito adere ao 

hospedeiro, ele passa a obter nutrientes deste para seu desenvolvimento e sobrevivência. 

Para tanto, o fungo utiliza uma maquinaria composta por enzimas hidrolíticas que são 

secretadas e apresentam especificidade por diferentes substratos. Por essa razão, a secreção 

de uma ampla variedade de enzimas pelos dermatófitos, como proteases, lipases, elastases, 

colagenases, fosfatases e esterases, é considerada um dos fatores mais importantes durante 

o processo infeccioso (APODACA,MCKERROW, 1989; PERES et al., 2010a)  

Análises in vitro revelaram que durante o crescimento de T. rubrum em fontes 

nutricionais como glicina, queratina e triglicerides, o pH extracelular é modificado de 

ácido para alcalino, por ajustes do dermatófito provavelmente através da secreção de 

amônia. Foi sugerido que a combinação de mudança de pH ambiental e presença de 

queratina pode ser necessária para induzir a expressão de genes que possibilitem uma 

estratégia eficiente para o sucesso da instalação, desenvolvimento e manutenção do 

dermatófito no hospedeiro (MARTINEZ-ROSSI et al., 2011). 

É importante ressaltar que durante a disseminação do artroconidio e a transmissão 

da infecção para diferentes hospedeiros e/ou sítios anatômicos, os dermatófitos migram de 



Introdução   27 

Tese (Doutorado): Aline Helena da Silva Cruz 

 

 
 

um ambiente alcalino para um ácido, que é o pH normal da pele. Esse mecanimso envolve 

a detecção de pH ácido, que desencadeia adaptações metabólicas específicas ao re-iniciar o 

ciclo de sensoriamento do pH  (MARTINEZ-ROSSI et al., 2011). Essa regulação 

molecular de respostas adaptativas dos micro-organismos às condições ambientais revelou-

se extremamente complexa, envolvendo vários genes que monitoram, por exemplo, a 

disponibilidade de fosfato inorgânico e as próprias alterações de pH extracelular, 

permitindo a sinalização intracelular para síntese de macromoléculas necessárias para 

manutenção da homeostase celular (KANG,METZENBERG, 1990; KNIGHT et al., 2004; 

WATERS et al., 2004).  

  A via transdutora de sinal em resposta adaptativa ao pH, por exemplo, é mediada 

pelo fator de transcrição PacC e tem sido descrita atuante em muitos eventos metabólicos 

de A. nidulans  e outros fungos. O PacC é um fator de transcrição zinc-finger e seis genes 

pal (A, B, C, F, H e I) são membros putativos de uma cascata sinalizadora que promoveria 

a ativação proteolítica de PacC, supostamente em ambiente alcalino (PEÑALVA et al., 

2008)). Apesar disto, existem evidências de que o fator de transcrição PacC seja funcional 

tanto em meio ácido como alcalino, e que os mecanismos moleculares envolvidos na 

regulação da expressão gênica pelo pH em A. nidulans dependam das condições 

nutricionais encontradas pelo fungo (FREITAS et al., 2007; SILVA et al., 2008; FREITAS 

et al., 2011).  

Assim como A. nidulans, T. rubrum apresenta o fator de transcrição PacC. E com a 

ruptura do gene pacC em uma linhagem de T. rubrum (pacC-1) foi possível verificar uma 

redução não só no crescimento, mas também na atividade queratinolítica, sugerindo que 

estas proteínas são de alguma forma reguladas pela proteína PacC (FERREIRA-NOZAWA 

et al., 2006). Além disso, a caracterização da linhagem mutante pacC-1 tem revelado que o 

fator de transcrição PacC regula a expressão de um amplo espectro de genes, envolvidos 

em diferentes processos celulares, cuja expressão em T. rubrum é requerida durante o 

desenvolvimento deste dermatófito em substratos presentes no tecido hospedeiro e na 

resposta adaptativa ao pH ambiente, como por exemplo a transcrição de proteases, enzimas 

envolvidas no metabolismo e até mesmo N- e O-manosiltrasferases (CAZZANIGA, 2011; 

MENDES et al., 2012). 
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1.2 Queratinas e sua participação na composição dos tecidos do hospedeiro 

 

Como já mencionado, T. rubrum é o principal patógeno das dermatofitoses de pele, 

unha, pé e virilha (SEEBACHER et al., 2008a) e em todas estas regiões do corpo este 

fungo encontra nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Um nutriente do 

hospedeiro muito utilizado pelo fungo é a proteína queratina. As queratinas são proteínas 

que formam a família mais diversificada dos filamentos intermediários, que são fibras 

semelhantes a cabos e que fornecem resistência mecânica à célula. Estes filamentos, 

juntamente com os microfilamentos e microtúbulos são responsáveis pela grande variedade 

funcional do citoesqueleto nas células (ALBERTS et al., 2004).  

As queratinas também são caracterizadas como heterogêneas, possuindo 400-644 

resíduos de aminoácidos e ponto isoelétrico (pI) variando de 4,7-8,4,  sendo notoriamente 

insolúveis devido à sua estrutura primária. A nomenclatura das queratinas foi 

originalmente baseada na separação de proteínas por tamanho e carga, através de 

eletroforese bidimensional. Atualmente, a comparação de cada sequência de aminoácido 

ou estrutura gênica revelam dois distintos grupos de aproximadamente igual número de 

membros de queratina, designados proteínas tipo I e tipo II. As queratinas tipo I tendem a 

ser menores (40-64 kDa) e ácidas (pI 4,7-6,1) em comparação ao tipo II, que são maiores 

(52-68kDa) e de carga basineutra (pI 5,4–8,4) (COULOMBE et al., 2004). 

Apesar da variedade de proteínas queratina, o termo "queratina" é hoje, geralmente, 

aceito para se referir as queratinas epiteliais de tecidos epiteliais macios, tais como da 

epiderme (MCLEAN,MOORE, 2011). Na pele observamos uma porção conjuntiva de 

origem mesodérmica (derme), e uma porção epitelial de origem ectodérmica (epiderme), 

que formam cinco camadas: basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea 

(JUNQUEIRA,CARNEIRO, 2008) (Figura 2). A instalação dos dermatófitos ocorre 

justamente na camada córnea. Essa camada possui espessura variável e é constituída por 

células achatadas, mortas e sem núcleo, com citoplasma repleto de queratina. A 

composição dos tonofilamentos se modifica à medida que os queratinócitos se diferenciam, 

sendo que, as células da camada basal apresentam queratinas de baixo peso molecular, 

enquanto os queratinócitos mais diferenciados sintetizam queratinas de peso molecular 

maior. Na camada córnea os tonofilamentos se aglutinam junto com uma matriz formada 

pelos grânulos de querato-hialina (JUNQUEIRA,CARNEIRO, 2008).   
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Figura 2: Corte histológico de pele da planta do pé. Epiderme: estrato córneo (1), estrato granuloso (2), 

estrato espinhoso (3), estrato germinativo (4). Derme (5). Fonte: Morfologia-ICB2–UFG (Universidade 

Federal de Goiás). 

 

Mas, os tecidos epiteliais rígidos, tais como cabelo e unhas também expressam um 

grupo especializado de proteínas de queratina tipo I e tipo II que possui excepcionalmente 

alto conteúdo de cisteína (MCLEAN,MOORE, 2011). Essas queratinas de cabelo são uma 

família de proteínas estruturais encontradas abundantemente em cabelos e unhas, como já 

dito, e são frequentemente chamadas como queratinas hard (rígida) como oposição às 

queratinas soft (macia) que também são encontradas em tecidos epiteliais (HILL et al., 

2010).  

A disposição das proteínas queratinas também é importante na formação da unha, 

pele e cabelo. Pois, as unhas são constituídas essencialmente por escamas córneas 

compactadas, fortemente aderidas umas às outras, formando placas de células 

queratinizadas localizadas na superfície dorsal das falanges terminais dos dedos. Já os 

pelos, são estruturas delgadas e queratinizadas que se desenvolvem a partir de uma 

invaginação de epiderme. Mas enquanto os pelos têm uma estrutura compacta constituída 

de queratina mais dura e demoram meses para morrer, a epiderme produz uma camada 

superficial de células mortas contendo queratina relativamente mole, com pouca 

adesividade e que se descama continuamente (JUNQUEIRA,CARNEIRO, 2008). 

 

1.3 Queratinases 

 

Para utilização da queratina, os fungos dermatófitos dependem de enzimas 

especiais, pois, além destas proteínas possuírem essa resistência mecânica, elas são 

extremamente resistentes à degradação por enzimas proteolíticas comuns (GRADISAR et 

al., 2000). Por isso, independentemente da fase de crescimento de T. rubrum durante as 

infecções humanas, este organismo possui claramente um arsenal proteolítico necessário 



Introdução   30 

Tese (Doutorado): Aline Helena da Silva Cruz 

 

 
 

para parasitar os tecidos cornificados do corpo (APODACA,MCKERROW, 1989). Além 

disso, proteases secretadas por T. rubrum são consideradas os principais fatores de 

virulência durante a infecção do hospedeiro (LENG et al., 2009). 

 As enzimas são catalisadores extraordinariamente eficientes e são classificadas de 

acordo com a reação específica que catalisam (NELSON,COX, 2011). As queratinases, por 

exemplo, são enzimas proteolíticas capazes de degradar a proteína insolúvel 

queratina. Essas enzimas são produzidas por diversos micro-organismos e mostram uma 

grande diversidade em suas propriedades bioquímicas e biofísicas. Estudos indicam que 

queratinases são frequentemente serina e metaloproteases, com várias aplicações atuais e 

potenciais nos domínios agro-industriais, farmacêuticos e biomédicos (BRANDELLI et al., 

2010). 

Algumas investigações têm fornecido padrões de expressão e da dinâmica dos 

genes das proteases secretadas pertencentes às famílias das subtilisinas (SUB) e 

metaloproteinases (MEP) de T. rubrum. Substratos como queratina, colágeno e elastina 

induziram a expressão de genes de protease semelhantes, e os padrões de expressão e 

dinâmica dos genes de proteases em meios contendo pele humana foram diferentes 

daqueles contendo proteína individual como substrato. De acordo com a dinâmica de 

expressão desses genes de proteases, concluiu-se que Sub3, Sub4 e MEP4 podem ser as 

principais proteases secretadas pelo T. rubrum durante a infecção do hospedeiro, e que 

estas proteases podem ser bons alvos para novos agentes antifúngicos e marcadores de 

diagnósticos moleculares (LENG et al., 2009). 

Análises de expressão gênica de T. rubrum, através de bibliotecas de hibridização 

subtrativa por supressão (suppression subtractive hybridization - SSH), após o cultivo 

deste dermatófito em queratina e glicose, revelaram a superexpressão em queratina de 

genes que codificam para SUB3, SUB5, MEP3 e MEP4 (MARANHÃO et al., 2007). A 

comparação de T. rubrum cultivado em meio com pele e unhas também mostrou substratos 

favoritos diferentes para secreção de endoproteases. Os genes MEP2, SUB5, SUB2 e 

SUB3 foram mais ativos durante o crescimento em meio de pele. Estas proteases têm, 

possivelmente, maior afinidade com a queratina da pele. Enquanto as estruturas de SUB1, 

SUB4 e MEP4 podem ser mais adequadas para a degradação da queratina ungueal (CHEN 

et al., 2010). 

No dermatófito zoofílico Arthroderma benhamiae também foi observado uma 

maior expressão dos genes que codificam para SUB3, SUB4, MEP1, MEP3 E MEP4 na 
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presença de queratina-soja. Comparando a expressão de SUB3 E SUB4, somente a 

expressão de SUB3 foi ativada durante a infecção em cobaias, embora essa expressão 

tenha sido em um nível relativamente baixo. Em contrapartida, a expressão de sub6 que 

não foi verificada in vitro na presença de queratina, foi super-expressa especificamente 

após a interação com cobaias (STAIB et al., 2010).  Esta subtilisina tem sido identificada 

como principal alérgeno Tri r2 em T. rubrum. A caracterização de antígenos de 

Trichophyton fornece ferramentas moleculares únicas não só para o desenvolvimento de 

estratégias imunoterapêuticas relacionadas com dermatofitoses crônicas e doenças 

associadas à alérgenos, mas também em análises de mecanismos imunológicos que 

regulam respostas imunes em seres humanos (WOODFOLK et al., 1998).  

Em Microsporum canis, um dermatófito patogênico causador de micose superficial 

cutânea principalmente em gatos e seres humanos, demonstrou-se pela primeira vez que 

um papel importante na patogenicidade pode ser atribuído à protease SUB3. A linhagem 

SUB3 silenciada tem dramática perda de capacidade de aderência aos corneócitos felinos, 

quando comparado com a linhagem selvagem. Como a linhagem silenciada não adere à 

pele, a aderência foi promovida artificialmente, sendo possível observar a inexistência de 

diferenças significativas durante a infecção por linhagens controle e a linhagem SUB3 

silenciada, indicando que a secreção de SUB3 é necessária para adesão, mas não é 

essencial para os mecanismos posteriores de invasão de estruturas epidérmicas (BALDO et 

al., 2010). É importante ressaltar que sub3 está entre os genes com expressão diferencial no 

transcriptoma obtido a partir do cultivo de células de micélio de T. rubrum na presença de 

queratina (MARANHAO et al., 2007; PERES et al., 2010b);, indicando a possibilidade de 

atuação ativa desta enzima na patogenicidade, assim como em outros micro-organismos.   

 Durante o estabelecimento da infecção de T. rubrum, ocorre a mobilização da 

maquinaria enzimática, também em função do pH ambiente, através da expressão de 

proteases que estão ativas em uma ampla 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 e utilizados pelo 

fungo como fonte de carbono, nitrogênio e enxofre. A metabolização de alguns 

aminoácidos, como a glicina, resulta na liberação de amônia pelo fungo, elevando o pH do 
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meio, adequando-o para ação das queratinases com atividade ótima em pH alcalino, o que 

possibilita a manutenção da infecção (MARTINEZ-ROSSI et al., 2004; PERES et al., 

2010a). 

 

1.4 Controle de mitose por MAD2 e MAD2B 

 

A coordenação de sensoriamento ambiental, os estímulos de nutrientes e defesa do 

hospedeiro com o controle das respostas genéticas a estes sinais moleculares é fundamental 

para os dermatófitos no sucesso da colonização do tecido hospedeiro (MARTINEZ-ROSSI 

et al., 2004; PERES et al., 2010a). Nesse processo de colonização, a mitose se torna 

essencial. A mitose é a divisão celular necessária para o crescimento e desenvolvimento 

dos seres vivos. Corresponde a divisão do núcleo de uma célula eucariótica, envolvendo a 

condensação do DNA em cromossomos visíveis e a separação dos cromossomos 

duplicados para formar dois conjuntos idênticos de cromossomo, sendo distinguidas as 

fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. (ALBERTS et al., 2004). 

De acordo com a revisão realizada por Silva e colaboradores (SILVA et al., 2011), 

falhas na mitose causam danos severos nas células finais e uma segregação cromossômica 

correta exige a formação da placa metafásica, e alinhamento de todos os cromossomos para 

início da anáfase. Além disso, as células eucarióticas possuem um mecanismo de espera da 

anáfase chamado spindle assembly checkpoint (SAC), que é o ponto de inspeção/checagem 

da montagem do fuso mitótico, este mecanismo tem a finalidade de impedir a transição da 

metáfase para a anáfase até que todos os cromossomos atinjam a placa metafásica. A 

inibição exercida pelo SAC envolve proteínas que impedem Cdc20 de ativar o complexo 

promotor da anáfase (APC – anaphase promoting complex): MAD (MAD1 E MAD2), 

captura mitótica defeituosa (mitotic arrest deficient) e BUB (BUB1, BUB3 E 

BUBR1/MAD3), brotamento inibido por benzimidazol (budding uninhibited by 

benzimidazole). 

O APC é uma ubiquitina ligase, que é ativada em mitose pela CDC20 e inibida pela 

proteína de verificação MAD2. Mas a inibição de MAD2 não ocorre diretamente em APC 

e sim no seu ativador, pois MAD2 é um inibidor específico de CDC20 (Figura 3) 

(CHEN,FANG, 2001). Em Candida albicans é descrito um indispensável papel da proteína 

Mad2 no SAC para sobrevivência e virulência deste micro-organismo em camundongos. 

Sugere-se que as funções de revisão do ciclo celular, especialmente as que monitoram a 
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integridade do DNA e segregação dos cromossomos, podem ser requisitadas para reparar 

danos provocados por mecanismos de defesa do hospedeiro (BAI et al., 2002).  

 

 

 

Figura 3: Regulação da divisão celular (spindle-assembly checkpoint). a) Antes da divisão celular, as 

cromátides irmãs de todos os cromossomos se ligam aos pólos do fuso mitótico. Enquanto os cromossomos 

que estão presentes não obedecerem a essa regra, um sistema de vigilância celular conhecido como o 

checkpoint mitótico está ativo. Isso inibe a continuação da divisão celular e, portanto, impede que um número 

anormal de cromátides irmãs atinja cada célula filha. b) Do ponto de vista molecular, as proteínas do spindle-

assembly checkpointMad2 e BubR1 associam com Cdc20 e inibem a sua capacidade de ativar a ubiquitina 

ligase APC / C, que é exigido para a progressão da divisão celular (PETERS, 2007). 

 

Essa suposição ocorre devido à observação do mutante para MAD2 exibir um 

aumento na frequência de perda cromossômica, além de uma redução significativa da 

virulência, provavelmente pela inabilidade de células mutantes pararem o ciclo celular 

quando componentes celulares ou estruturas monitoradas por SAC, importantes na 

segregação cromossômica, são danificados por defesas do hospedeiro. Apoiando essa 

hipótese, experimentos comprovaram que as células selvagens de C. albicans proliferaram 

dentro e, eventualmente, fora dos macrófagos, mas a maioria das células mutantes foi 

incapaz de sobreviver nestas condições.  O que indica SAC como um potencial alvo 

terapêutico devido à importância deste na sobrevivência de C. albicans no hospedeiro 

(BAI et al., 2002). 

Uma outra proteína que também tem se destacado como inibidor de APC é a 

proteína MAD2B, que é homóloga a MAD2. Mas, em contraste com MAD2, MAD2B 

também inibe CDH1-APC e CDC20-APC, sendo esta inibição direcionada a CDH1 e 
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CDC20, mas não diretamente ao APC. Além disso, esta inibição não é específica a um 

substrato particular. Ao contrário de MAD2, cuja interação com MAD1 é exigida para o 

controle mitótico de verificação, MAD2B não interage com o MAD1, sugerindo que 

MAD2B possa retransmitir um sinal celular diferente da via do APC (CHEN,FANG, 

2001).  

MAD2B, também conhecido como Rev7 e MAD2L2, pode ainda agir na 

coordenação de respostas do ciclo celular a danos ao DNA, atuando na replicação do DNA 

e nos principais reguladores do ciclo celular. hRev7 é uma proteína importante, necessária 

para a máxima fosforilação do fator de transcrição Elk-1, a qual é mediada pela JNK 

MAPK (c-Jun N-terminal protein kinase mitogen-actived protein kinase) em condições de 

tratamento de células HeLa com agentes que danificam o DNA (ZHANG et al., 2007).  

Elk-1 é um membro da subfamília TCF (Ternary Complex Factor), subgrupo da 

família de fatores de transcrição Ets (E twenty-six domain transcription factors). Proteínas 

Ets desempenham papéis importantes em várias funções celulares como o crescimento, 

desenvolvimento, diferenciação e apoptose (OIKAWA,YAMADA, 2003). TCFs 

desempenham um papel fundamental na transdução de estímulos extracelulares em 

alterações da expressão de genes, com evidencias de atuação na proteção da célula contra 

morte por apoptose (VICKERS et al., 2004). Portanto, como a fosforilação de Elk-1 

potencializa a atividade de seu domínio de ativação transcricional, hRev7, contribui para a 

regulação positiva de genes alvos de Elk-1, sugerindo que hRev7 tenha um papel mais 

amplo na coordenação da resposta celular a danos no DNA (ZHANG et al., 2007). 

Na linhagem mutante biA1 palA1 de A. nidulans, que apresenta perda de função 

para o gene palA, o gene mad2B apresentou expressão elevada quando comparada a 

linhagem selvagem, em cultivos de fosfato limitante e pH 5,0 (SILVA et al., 2008). Esses 

dados sugerem que MAD2B é importante não só em mecanismos de revisão mitótica em 

células humanas, mas também em células fúngicas.  

 

1.5 Ciclo do ácido tricarboxílico. 

 

 Apesar da queratina ser utilizada pelos dermatófitos como fonte de nutrientes, a D-

glicose é um excelente combustível e ocupa uma posição central no metabolismo da 

maioria dos organismos, além de ser um precursor capaz de suprir uma vasta gama de 

intermediários metabólitos que são os materiais primários necessários para as reações 
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biossintéticas. Nos vegetais superiores e nos animais, a glicose possui quatro destinos 

principais: ser usada na síntese de polissacarídeos complexos; ser armazenada como um 

polissacarídeo (glicogênio, amido) ou como sacarose; ou por meio da glicólise, oxidada a 

compostos de três átomos de carbono (piruvato), ou ainda oxidada por meio das pentoses 

fosfato (fosfogliconato) (NELSON,COX, 2011).  

Destes processos, destacamos a glicólise, que foi a primeira via metabólica a ser 

elucidada e provavelmente a mais bem entendida. É através dela que ocorre o maior fluxo 

de carbono na maioria das células. Nesta via metabólica ocorre o catabolismo da glicose 

até piruvato acompanhado pela formação de ATP. O piruvato representa um ponto de 

junção importante no catabolismo dos carboidratos. Em condições aeróbicas, o piruvato é 

oxidado a acetato e depois a acetil-CoA (NELSON,COX, 2011). 

Na respiração celular a formação oxidativa do acetil-CoA a partir de piruvato, 

ácidos graxos e alguns aminoácidos é seguida pela degradação dos resíduos de acetil pelo 

ciclo do ácido tricarboxílico (TCA), também conhecido por ciclo do ácido cítrico ou ciclo 

de Krebs (CK), com a liberação de CO2 e de coenzimas reduzidas. Por fim, ocorre a 

transferência de elétrons para o oxigênio molecular, acoplada à fosforilação do ADP em 

ATP. O TCA ocorre na mitocôndria de eucariotos e no citosol dos procariotos 

(NELSON,COX, 2011)  e pode ser observado de forma simplificada na figura 3. 

 

Figura 4: Esquema representativo do ciclo de Krebs, ciclo do glioxilato e gliconeogênese. Na figura estão 

evidenciados os passos enzimáticos básicos presentes no ciclo do ácido tricarboxílico (linhas contínuas), 

ciclo do glioxalato (linhas tracejadas), além dos passos compartilhados pelos dois ciclos (linhas contínuas em 

negrito). A reação inicial de gliconeogênese é observada em linhas pontilhadas. (LORENZ, FINK, 2002). 
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A velocidade global e fluxo de carbono do ciclo são controlados pela velocidade de 

conversão do piruvato em acetil-CoA, entrada de acetil-CoA (oriundo de outras vias) no 

ciclo e pela atividade das enzimas isocitrato desidrogenase e -cetoglutarato desidrogenase 

(NELSON,COX, 2011). Isocitrato desidrogenase dependente de NAD
+
 (IDH) está 

localizada na matriz mitocondrial e realiza a conversão de isocitrato a α-cetoglutarato. 

Análises cinéticas sítio dirigidas em mutantes de leveduras indicam que IDH é um 

complexo formado por IDH-1, a subunidade regulatória, e IDH-2, a subunidade catalítica, 

sendo ambas necessárias para a realização da atividade enzimática (KEYS et al., 1990). 

As células eucarióticas contém isozimas de isocitrato desidrogenase específicas 

para NADP
+
. Estas enzimas são estruturalmente e cataliticamente mais semelhantes às 

enzimas do TCA de células bacterianas. Mas em S. cereviseae IDH – NAD
+
 é crítica para 

o funcionamento do ácido tricarboxílico, e seu papel não é compensado pela atividade da 

isocitrato desidrogenase – NADP
+
 mitocondrial (KEYS et al., 1990). 

 Em A. nidulans também existem isocitrato desidrogenases dependentes de NADP
+
, 

com localização mitocondrial, citosólica e peroxissomal, sendo isoenzimas sintetizadas a 

partir de um único gene (SZEWCZYK et al., 2001). Esta enzima catalisa a descarboxilação 

oxidativa de isocitrato à cetoglutarato pelo uso de NADP
+
 como um aceptor de 

equivalentes redutores (BROCK, 2005). Esses dados revelam que estas duas enzimas são 

importantes no TCA de fungos. 

 

1.6 Ciclo do glioxilato e ciclo do metilcitrato 

 

Os produtos intermediários do ácido cítrico também são empregados como 

precursores na biossíntese de aminoácidos e de outras biomoléculas. Quando isso ocorre, 

as concentrações dos intermediários do ciclo são recolocadas em níveis normais por meio 

das reações anapleróticas (NELSON,COX, 2011). Uma reação anaplerótica solicitada por 

sementes em germinação e pelos micro-organismos é o Ciclo do Glioxalato (CG) (Figura 4 

e Figura 5), esta é uma via alternativa para o TCA e ocorre nos glioxissomos. O CG 

permite a oxidação de acetato (acetil-CoA), para formação de ácidos dicarboxílicos 

(succinato, malato e oxaloacetato) (FLAVELL,WOODWARD, 1970), sendo que neste 

processo participam enzimas comuns ao TCA e também as especificas do CG, a isocitrato 

liase (ICL) e a malato sintase (MLS). A enzima ICL catalisa a reação de clivagem do 
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isocitrato a succinato e glioxalato. Em seguida, a enzima MLS condensa o glioxalato com 

acetil-CoA formando malato (KORNBERG, 1966). 

 

 

Figura 5: Ciclo do Glioxalato e metilcitrato com vias metabólicas correlacionadas em Mycobacterium 

tuberculosis. A beta oxidação (β-ox) degrada os ácidos graxos em acetil-CoA (C2) e propionil-CoA (C3), 

componentes requisitados respectivamente para o ciclo do glioxalato e ciclo do metilcitrato. (MUNOZ-

ELIAS,MCKINNEY, 2005). 

 

A IDH e a ICL são enzimas que utilizam o mesmo substrato (o isocitrato) e são 

reguladas por fosforilação. Em E. coli a fosforilação da enzima ICL resultou na ativação da 

mesma, e após ser submetida a processos de defosforilação a enzima tornou-se inativa 

(ROBERTSON et al., 1988). De forma contrária, em S. cerevisiae a ICL fosforilada na 

presença de glicose apresentou um decréscimo na atividade enzimática (LOPEZ-BOADO 

et al., 1988), tendendo à inativação.  

Em A. fumigatus apesar da ICL também ser fosforilada, a fosforilação não 

influencia na atividade catalítica desta enzima. Já em leveduras de P. brasiliensis foi 

apresentado um novo mecanismo de fosforilação reversível de ICL em fungos, através da 

inativação/ativação por fosforilação/defosforilação desta enzima, coordenada pela variação 

de fontes de carbono. Este mecanismo observado em PbICL denota uma nova estratégia 

para rápida adaptação do fungo às mudanças de condições ambientais (CRUZ et al., 2011). 

O CG possui um papel importante na gliconeogênese (KORNBERG,BEEVERS, 

1957), visto que o primeiro passo dessa via é a conversão de oxaloacetato a 

fosfoenolpiruvato através da enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinase (PEP carboxinase). 
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Essa enzima e a frutose-1,6-bifosfatase (FBP) são as mais importantes na gliconeogênese, 

por atuarem como regulatórias na síntese de glicose. Em S. cerevisiae, Fbp1 é um gene 

altamente induzido em leveduras sob fagocitose, validando a idéia de que a finalidade 

primária da indução do CG é a produção de glicose (LORENZ,FINK, 2001). 

Foi descrito que o CG e as enzimas ICL e MLS são importantes para a virulência de 

muitos patógenos como C. albicans(LORENZ,FINK, 2002), Cryptococcus neoformans 

(RUDE et al., 2002) e o fungo fitopatogêncio Leptosphaeria maculans 

(IDNURM,HOWLETT, 2002). No entanto, em A. fumigatus a ICL não é importante para o 

desenvolvimento da aspergilose invasiva em modelos de infecção murinos (SCHOBEL et 

al., 2007).  

Estudos utilizando isolados de C. albicans coletados de três grupos de pacientes 

apresentando candidíase em regiões diferentes do corpo, mostraram a atividade das 

enzimas ICL e MLS em todos os casos analisados, confirmando a presença do CG como 

fator de virulência para este fungo. Entre os três grupos de pacientes analisados, os níveis 

de atividade dessas enzimas do fungo se mostraram alterados dependendo do local da 

infecção. Estudos utilizando isolado de C. albicans proveniente de pacientes diabéticos 

desenvolvendo candidíase vulvovaginal apresentaram níveis de atividade de ICL e MLS 

mais elevados quando comparado a isolado obtido da cavidade orofaríngea dos pacientes 

HIV/AIDS e da pele de pacientes queimados (LATTIF et al., 2006). 

Uma reação análoga à da isocitrato liase na conversão de isocitrato em glioxalato e 

succinato ocorre na mitocôndria durante o metabolismo de propionil-CoA através do ciclo 

do 2-metilcitrato (Figura 5). Esse ciclo inicia-se pela síntese de 2-metilcitrato a partir de 

oxaloacetato e propionil-CoA. A molécula de 2-metilcitrato é então convertida em 2-

metilisocitrato que é clivado em piruvato e succinato pela 2-metilisocitrato liase (MeICL) 

(LUTTIK et al., 2000). 

A indução de MeICL em E. coli e A. nidulans é observada quando o meio é 

suplementado com propionato. O succinato resultante do ciclo do metilcitrato é reoxidado 

a oxaloacetato pela condensação com propionil-CoA, dando origem ao metilcitrato, 

completando o ciclo. O piruvato é outro metábolito resultante e pode ser usado para o 

metabolismo de energia e síntese de biomassa (BROCK et al., 2001). 

A ausência do ciclo do glioxalato em mamíferos, bem como sua inter-relação com o 

ciclo do 2-metilcitrato, elege as enzimas envolvidas nesse último como potentes alvos para 

agentes antimicrobianos. Genes codificantes para as enzimas do ciclo do glioxalato e do 
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ciclo do 2-metilcitrato tem se mostrado importantes para a virulência de micro-organismos 

patogênicos, propiciando a sobrevivência dos mesmos dentro de macrófagos (MUNOZ-

ELIAS,MCKINNEY, 2005). 

 Análises em bibliotecas subtrativas (SSH) da linhagem H6 de T. rubrum também 

revelaram a superexpressão dos genes que codificam para as enzimas ICL, MeICL e 

aconitase em meio mínimo contendo glicose, fosfato limitante e pH 5,0 quando comparado 

ao pH 8,0 (PERES et al., 2010b); (SILVEIRA et al., 2010). Os genes icl e mls também 

foram diferencialmente transcritos por T. rubrum cultivado com proteína de soja e 

queratina com soja, quando comparado com o meio Sabouraud dextrose. A regulação do 

CG em T. rubrum pode ser importante na patogenicidade deste fungo (ZAUGG et al., 

2009), mas vale ressaltar que já é descrito para A. fumigatus que a ICL não é requerida 

para o desenvolvimento da aspergilose invasiva e o ciclo do glioxilato não é requisitado 

para síntese anaplerótica de oxaloacetato em condições de infecção (SCHOBEL et al., 

2007).  

Além disso, o gene para a enzima chave do TCA, a isocitrato desidrogenase, foi 

identificado em biblioteca de cDNA construída após 10 dias de cultivo de T. rubrum na 

presença de proteína de soja (ZAUGG et al., 2009). Sabendo-se que T. rubrum é 

dependente do processo de alcalinização do meio extracelular e da ocorrência de 

transcritos de ICL e IDH na presença das mesmas fontes de carbono, a hipótese de uma 

modulação metabólica na obtenção de energia de acordo com as variações de pH 

extracelular torna-se alvo de interesse das nossas pesquisas. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese do Trabalho 
It is quite awe-inspiring to gaze at that wonderful dark sky, but even better to actually 

know what you are looking at... 
 María Teresa Ruiz (Chile)  
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2 Hipótese do Trabalho 

 

A elevada incidência de infecções causadas por dermatófitos, principalmente o 

dermatófito antropofílico T. rubrum, expõe a necessidade de se conhecer os mecanismos 

moleculares utilizados por este patógeno durante os processos de instalação e manutenção 

da infecção, além da sobrevivência do mesmo no ambiente e no hospedeiro. Por isso, o 

presente trabalho teve como hipótese avaliar se a exposição de T. rubrum a diferentes 

fontes nutricionais modularia a expressão de genes que codificam para proteínas 

envolvidas tanto na aquisição de nutrientes, como proteases, quanto no controle da mitose 

e de vias metabólicas diferentes. Pretendendo-se também avaliar se o metabolismo deste 

fungo pode sofrer desvios, durante os períodos de cultivo, elegendo vias preferenciais 

como ciclo de Krebs, ciclo do glioxilato e ciclo do metilcitrato, proporcionando, desta 

forma, um maior entendimento não só das respostas adaptativas deste fungo às diferentes 

fontes nutricionais, mas também de possíveis mecanismos de sobrevivência do 

dermatófitos no hospedeiro. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
It is worth trying to change the world through your work 

 Ángela Restrepo Moreno (Colômbia) 
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3 Objetivo Geral 

 

A importância clínica de T. rubrum gera a necessidade de se adquirir conhecimento 

e entendimento de respostas adaptativas deste fungo às diferentes fontes nutricionais, bem 

como os mecanismos utilizados por este dermatófito para sobrevivência no hospedeiro. 

Assim, este projeto visou à análise da expressão de genes que codificam para proteases, 

como queratinases, proteínas envolvidas nos mecanismos de controle de mitoses e vias 

metabólicas diferentes e enzimas participantes do ciclo de Krebs, ciclo do glioxilato e ciclo 

do metilcitrato. 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

3.1.1 Analisar por ferramentas de bioinformática a composição de aminoácidos de 

queratinas oriundas de Bos taurus e Homo sapiens. 

3.1.2  Analisar, na presença de glicose, glicina e queratina, o perfil transcricional de 

genes que codificam para as seguintes proteínas: SUB3 (TERG_03815.2) e SUB5 

(TERG_01271), serina proteases com atividade queratinolítica; Isocitrato liase 

(TERG_00825.2), enzima que participa do ciclo do glioxalato; metilisocitrato liase 

(TERG_ TERG_01271), enzima que participa do ciclo do metilcitrato; Isocitrato 

desidrogenase dependente de NAD
+
(IDH1- TERG_01670.2 e IDH2 -TERG_07814.2) e 

Isocitrato desidrogenase dependente de NADP
+
 (TERG_06075.2), enzimas do ciclo do 

ácido tricarboxílico; MAD 2 (TERG_03823.2) e MAD2B (TERG_02307.2), proteínas 

envolvidas no spindle checkpoint. 

3.1.3 Verificar a interferência do antifúngico terbinafina na expressão dos genes que 

codificam para as subtilisinas SUB3 e SUB5. 

3.1.4 Verificar a atividade queratinolítica após o cultivo de T. rubrum em meios 

contendo glicose, glicina, queratina e unha humana, bem como, o efeito do antifúngico 

terbinafina na atividade queratinolítica em meios contendo unha humana ou queratina. 

3.1.5 Verificar a atividade enzimática das proteínas seguintes proteínas envolvidas em 

vias metabólicas: isocitrato desidrogenase dependente de NAD
+
 (IDH), isocitrato 

desidrogenase dependente de NADP
+
 (IDHP), isocitrato liase (ICL) e metilisocitrato liase 

(MeICL). 

 

http://www.broadinstitute.org/annotation/genome/dermatophyte_comparative/FeatureRedirect.html?sp=S7000004643217550
http://www.broadinstitute.org/annotation/genome/dermatophyte_comparative/FeatureRedirect.html?sp=S7000004643340629
http://www.broadinstitute.org/annotation/genome/dermatophyte_comparative/FeatureRedirect.html?sp=S7000004643306980
http://www.broadinstitute.org/annotation/genome/dermatophyte_comparative/FeatureRedirect.html?sp=S7000004643173793
http://www.broadinstitute.org/annotation/genome/dermatophyte_comparative/FeatureRedirect.html?sp=S7000004643212060
http://www.broadinstitute.org/annotation/genome/dermatophyte_comparative/FeatureRedirect.html?sp=S7000004643328946


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais e Métodos 
We are all offered a range of choices in life; you have to choose a path 

and focus on it in order to be successful… 
Eugenia M. del Pino (EUA) 
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4. Materiais e Métodos 

 

4.1. Organismos: no desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas três linhagens 

de Trichophyton rubrum, as quais estão estocadas no nosso laboratório.  

 

4.1.1. T. rubrum (CBS_118892): esta linhagem foi doada pelo Centraalbureau 

voor Schimmelcultures (CBS - Holanda) e possui o genoma sequenciado e 

disponível em http://www.broadinstitute.org. 

4.1.2. T. rubrum H6 (ATCC MYA 3108): esta linhagem foi isolada de um 

paciente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, do sexo feminino, 

portador de tinea pedis. E gentilmente cedida pela Profa. Dra Cláudia M. 

Leite Maffei, que era responsável pelo setor de Micologia do Departamento de 

Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, USP.  

4.1.3. T. rubrum pacC-1: A linhagem mutante 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. Esta 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). 

 

4.2. Análise por bioinformática de sequências de aminoácidos de queratinas. 

Sequências de proteínas que codificam para queratinas presentes em seres 

humanos (Homo sapiens) e em gado (Bos taurus) foram obtidas no banco de 

proteínas do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/). A composição de 

aminoácidos destas proteínas foi analisada no programa de bioinformática 

ProtParam (GASTEIGER et al., 2005) disponível em 

http://web.expasy.org/protparam/.  

http://www.broadinstitute.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/
http://web.expasy.org/protparam
http://web.expasy.org/protparam/
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4.3. Busca do consenso de ligação ao DNA do fator de transcrição PacC  no 

genoma de T. rubrum 

 

Com o objetivo de verificar se os genes a serem estudados neste trabalho podem ser 

potencialmente regulados pelo fator de transcrição PacC, análises de bioinformática foram 

realizadas buscando no genoma de T. rubrum o sítio de ligação desta proteína na região 

promotora dos genes analisados no trabalho. Para tanto, foi utilizado um programa de 

análise e busca de domínios conservados (proteicos ou nucleotídicos), desenvolvido em 

nosso laboratório, denominado Domain Search Tool, disponível em 

http://fox.fmrp.usp.br/domainsearch/index_login.html. Foram analisados os 1000 

nucleotídeos que antecedem o códon de iniciação, para localização do consenso para a 

proteína PacC, descrito como GCCA(A/G)G e também o mesmo na forma reversa e 

complementar C(C/T)TGGC. 

 

4.4. Condições de Cultivo:  

 

4.4.1. As linhagens do dermatófito T. rubrum foram cultivadas em meio sólido 

Extrato de Malte – MEA (Malt Extract Agar) (ATLAS, 1993), pH 5,7, durante 17 – 22 dias 

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

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

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

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

4.4.2. Após contagem em câmara de Neubauer, 1x10
7
 conídios foram inoculados 

em frasco Erlenmeyer (125 mL) contendo 50 mL de Meio Sabouraud - SDB (Sabouraud 

dextrose broth) (SAMBROOK et al., 1989), líquido, pH 5,7 e incubados por 96 h a 28°C, 

com agitação de 110 rpm, sendo o meio da linhagem pacC-1 acrescido de higromicina 

(225 μg/mL). O micélio resultante foi assepticamente transferido para os meios mínimos 

de cultura com variações de nutrientes e tempo de incubação.  

4.4.3. O micélio obtido em cada Erlenmeyer de 125 mL foi transferido 

individualmente para um frasco Erlenmeyer de 250 mL contendo 100 mL de Meio mínimo 

(MM) (COVE, 1966). O meio mínimo foi suplementado com fosfato de potássio – 

KH2PO4 (2 mM), o pH foi ajustado para 5,0, com a variação de nutrientes e tempo de 

incubação. Para variação das fontes nutricionais foram utilizados: glicose (55 mM), glicina 

http://fox.fmrp.usp.br/domainsearch/index_login.html
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(50mM), glicose (55 mM) e glicina (50mM), queratina (4g/L), unha (4g/L). Para 

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

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

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

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

em meio tamponado por 24 horas, sendo que, após 72h, 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 foi aferido, 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.  

4.4.5. Para os testes com terbinafina as linhagens foram crescidas seguindo os 

procedimentos dos itens 4.4.2 e 4.4.3, exceto pelo fato de os cultivos serem realizados em 

erlenmeyers menores, mantendo-se sempre a mesma proporção no uso dos frascos e meios, 

e serem adicionados 1x10
6
 conídios para as linhagens H6 e pacC-1, para que, ao final de 

cada cultivo o pH do meio ainda estivesse ácido. O micélio resultante do cultivo em meio 

Sabouraud foi inoculado e cultivado durante 24h na presença de MM não tamponado 

contendo queratina ou fragmentos de unha humana, com e sem o antifúngico terbinafina. A 

terbinafina utilizada é identificada como: (E)-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-

methyl-1-naphtalene methanamine ou C21H25N e é comercializada e fabricada pelo 

laboratório Sandoz com o nome comercial de Lamisil. A solução estoque foi preparada em 

água na concentração de 2,5 mg/mL (SEGATO et al., 2008). A concentração de terbinafina 

utilizada equivale a 70% da concentração inibitória mínima estabelecida em meio RPMI, 

sendo 0,2 µg/mL para linhagem CBS (JACOB et al., 2012) e 0,07 µg/mL para as linhagens 

H6 (PAIÃO et al., 2007) e pacC-1. As unhas humanas utilizadas foram obtidas a partir das 

porções distais de lâminas ungueais, de indivíduos sem histórico de infecções fúngicas. Os 

fragmentos foram cortados em tamanho aproximado de 0,3 mm e autoclavados a 120°C 

por 20 min.  
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4.5. Meios de cultivo  

 

Tabela 1: Meio Extrato de Malte – MEA 

Extrato de malte 20 g 

Glicose 20 g 

Peptona 1 g 

Ágar 20 g 

Água destilada (q.s.p) 1000 mL 

O pH do meio foi ajustado para 5,7 , autoclavado a 1 atm de pressão e 120
o
C por 20 min. Fonte: (ATLAS, 

1993). 

 

Tabela 2: Meio Sabouraud modificado – MS 

Glicose 20 g 

Peptona 10 g 

Água destilada (q.s.p) 1000 mL 

O pH do meio foi ajustado para 5, 7.  O meio foi autoclavado a 1 atm de pressão a 120
o
C por 20 min. Fonte:  

(ATLAS, 1993). 

  

Tabela 3: Meio Mínimo – MM 

Solução de sais     20 mL 

Elementos traços       1 mL 

Água destilada (q.s.p) 1000 mL 

O pH do meio foi ajustado para 5,0 ou 8,0, conforme desejado. O meio foi autoclavado a 1 atm de pressão a 

120
o
C 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 70 mM como fonte de nitrogênio. Quando de interesse, foi utilizado 

como tamponante citrato de sódio (14,705 g/L) em pH 5,0  ou Tris base (6,057g/L) em pH 8,0, ambos com 

concentração final de 50 mM. Para variação das fontes nutricionais foram utilizados: glicose (55 mM), 

glicina (50mM), glicose (55 mM) e glicina (50mM), queratina (4g/L), unha (4g/L).  
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Tabela 4: Solução de sais 

Cloreto de potássio 26 g 

Sulfato de magnésio heptahidratado 26 g 

Fosfato de potássio monobásico 30 mg 

Solução de elementos traços 50 mL 

Água destilada (q.s.p) 1000 mL 

Nos experimentos, o fosfato foi omitido desta solução, sendo acrescentado separadamente para uma 

concentração de 2mM. Adicionar 3 mL de clorofórmio como agente antimicrobiano e estocar a solução a 

4
o
C. Fonte: (COVE, 1966). 

 

Tabela 5: Solução de elementos traços 

Borato de sódio decahidratado 40 mg 

Sulfato de cobre pentahidratado 400 mg 

Sulfato de ferro heptahidratado 532 mg 

Sulfato de manganês monohidratado 292 mg 

Molibdato de sódio bihidratado 800 mg 

Sulfato de zinco heptahidratado 8 g 

Água destilada (q.s.p.) 1000 mL 

Adicionar 3 mL de clorofórmio como agente antimicrobiano e estocar a solução a 4
o
C. Fonte: (COVE, 1966) 

 

4.6. 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 (Eppendorf ou tubo de ensaio – 

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

cada 100 mg 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, na presença de debris celulares no 

sobrenadante, o sobrenadante foi centrifugado mais uma vez e o sobrenadante transferido 
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para um novo tubo.  Ao sobrenadante foram acrescentados 40µl de 5M acetato de potássio 

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 DNA 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 água MilliQ, estocado a -20°C e posteriormente 

tratado com a enzima RNase (2 µg/ml), seguindo as normas do fabricante.  A concentração 

do DNA genômico obtido foi determinada utilizando-se o aparelho Nanodrop
®

(Thermo), 

pela absorbância das preparações em 260 nm, utilizando 1OD260 = 40 mg/mL de DNA como 

valor padrão. O grau de pureza foi avaliado pela relação OD 260/280 nm, estando próximo 

de 2,0. 

 

4.6.1 Soluções para Extração de Ácido Desoxirribonucléico (DNA) 

 

Tabela 6: Solução de Lise 

SDS 1% 

EDTA pH 8,0 50mM 

Água destilada (q.s.p.) 200mL 

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

 

Tabela 7: Etanol 70% 

Etanol 100% 70mL 

Água destilada 30mL 

 

Tabela 8: Tampão TE (Tris-EDTA) 

Tris-HCl 10 M 

EDTA pH 8,0 1 M 

Água destilada (q.s.p.) 1000 mL 

Ajustar o pH da solução para 8,0 e autoclavar a 1 atm de pressão, 120 
o
C por 20 minutos. Fonte: 

(SAMBROOK et al., 1989). 
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4.7. Obtenção das sequências genômicas da linhagem H6 

 

Somente a linhagem de T. rubrum CBS possui o genoma disponibilizado no banco 

de dados de genoma estrutural, Broad Institute 

(http://www.broadinstitute.org/annotation/genome/dermatophyte_comparative/MultiHome.

html), por isso, as sequências dos genes trabalhados foram também obtidas na linhagem 

H6. Para tanto, foram utilizados os primers contruídos a partir da sequência disponibilizada 

para a linhagem CBS (item 4.12). Para cada par de primer foi realizado uma reação de 

PCR. Em cada reação de PCR foram utilizados 100 ng de DNA genômico da linhagem H6, 

2,5µl de tampão Taq polimerase recombinante (10x), 1,5 µl de MgCl2 (25mM), 2 µl de 

dNTP (2,5 mM), 0,1 µl de cada primer Forward e Reverse (50mM), 0,5 U de Taq 

polimerase e o volume final foi completado para 25 µl de reação com água milliQ.  A 

reação foi submetida por 2 min a 94°C, seguido de 40 ciclos de 30 s a 94°C, 45 s a 60°C, 1 

min a 72°C e uma extensão final de 10 min a 72°C. O produto da reação foi fracionado em 

gel de agarose 1,5%. 

Em seguida os fragmentos amplificados para cada par de primer foram visualizadas 

sob luz UV, recortados do gel e purificados, usando o PureLink Quick Gel Extraction kit
® 

(GE Healhcare), seguindo as normas do fabricante. O DNA de cada amostra foi eluído em 

água milli-Q, a concentração determinada utilizando-se o aparelho Nanodrop
®
(Thermo), 

pela absorbância das preparações em 260 nm, utilizando 1OD260 = 40 mg/mL de DNA como 

valor padrão. O grau de pureza foi avaliado pela relação OD 260/280 nm, estando próximo 

de 2,0. Os DNAs foram armazenados a -20°C para posterior utilização em reação de 

sequênciamento. 

 

4.8.  Reação de sequenciamento  

 

As reações de sequenciamento foram realizadas no sequenciador automático ABI 

3130 Genétic Analyser utilizando o Kit Big Dye Terminator Cycle SequencingI, seguindo 

as recomendações disponibilizadas pelo fabricante.  Foram utilizados 100 a 200 ng dos 

produtos de PCR amplificados a partir do DNA genômico da linhagem H6 de T. rubrum 

(ATCC MYA 3108), 1 µL de oligonucleotídeo de interesse, sentido sense ou antisense (2,5 

µmol), 2 µL do reagente Big Dye Terminator (v3.1), 2 µL de tampão e água Mili-Q q.s.p. 

para um volume final de 10 µL. Em seguida realizou-se a PCR para reação de 
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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 Mili-Q, 60 µL de isopropanol 100% e as amostrar 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 200 µL 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 2,5 µL de Loading Color e 0,7 µL e 

analizadas no sequenciador automático ABI 3130 Genétic Analyser DNA Sequencer 

(Applied Biosystems, Foster City, CA). 

 

4.9. Análise das sequências obtidas no sequenciamento 

 

 Primeiramente, os cromatogramas foram analisados quanto à qualidade pelo 

software Phred (EWING,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 contigs através do programa CAP3 Sequence Assembly Program 

(HUANG,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 foram alinhadas com suas respectivas sequências depositadas no banco de 

dados de T. rubrum CBS 118892, previamente depositadas no Broad Institute. O 

alinhamento foi realizado com o programa Clustal X (1.83), disponível em 

http://www.clustal.org (THOMPSON et al., 1997). 

 

4.10. 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 

http://pbil.univ-lyon1.fr/cap3.php
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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algumas modificações, a partir das células de T. rubrum cultivadas e estocadas a -80
o
C. 

Este protocolo foi adaptado para o patógeno T. rubrum por Santos, RS e Cruz, AHS. 

 
1 – Trituração das células de T. rubrum por moagem sob baixa temperatura (Nitrogênio líquido). 

2 – Adicionar 35L 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 0,75 mL de TRIzol
®
 recuperado, logo após 

acrescentar 0,25 mL de Isopropanol para cada 0,75 mL 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 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 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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4.10.1. Soluções para extração de RNA total 

 

Tabela 9: 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 autoclavadar por 30 minutos, a 1 atm de pressão 

e 120 °C. Fonte: (SAMBROOK et al., 1989). 

 

4.11. Síntese de cDNA 

 

Após obtenção do RNA total, a remoção de todas as contaminações com DNA 

genômico ocorreu com o tratamento das amostras com DNase-I livre de RNase 

(Invitrogen). 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.  

 

4.12. Construção de oligonucleotídeos 

 

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

desenhados oligonucleotídeos (Tabela 11) a partir das seqüências 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 et al. (2012). Estes 

oligonucleotídeos foram utilizados no sequenciamento das sequências amplificadas por 

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

http://www.broadinstitute.org/
http://www.generunner.net/
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através da reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (qRT-PCR) de todas 

as linhagens utilizadas neste trabalho. 

 

4.13. Análise da expressão gênica 

 

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 12,5 μL, continha 1 μL  de 

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

cDNA (50 ng). 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 

Tabela 11: Oligonucleotídeos iniciadores utilizados nos experimentos de  qRT-PCR. 

Gene Número de acesso
 a
 

Nome do 

oligonucleotídeo 
Sequência do oligonucleotídeo 

sub3 TERG_03815 
SUB3-S 5’  CTGGTATCTTCGTGGCTGT 3’ 

SUB3-AS 5’AGCGGAGAGGATGTTGG 3’ 

sub5 TERG_08201 
SUB5-S 5’TTTATGCTCCCGGTCACAAT 3’ 

SUB5-AS 5’ AGTGGGCTGACTGAGCTGTT 3’ 

mad2 TERG_03823 
MAD2-S 5’  TGAAAACGCCAATCCG  3’ 

MAD2-AS 5’ CCATTCCAGAGGCACTTC  3’ 

mad2B TERG_02307 
MAD2B- S 5’ CGAGCCATTGACGCAG  3’ 

MAD2B- AS 5’  CGCAGTTTCTTCCACACAG  3’ 

idh1 

 
TERG_01670 

IDH1-S 5’  TAAGGACCAGGCTAACCC  3’ 

IDH1-AS 5’  GACGGCTCGGGTGAAC  3 

idh2 TERG_07814 
IDH2-S 5’ GGTTCCGCTCCCGATA  3’ 

IDH2-AS 5’ TGTTTTTGATGATGGCGT   3’ 

Idhp TERG_06075 
IDHP-S 5’ TCCTGAAGAAATACGATGGC 3’ 

IDHP-AS 5’CGGCAGGGGTGGTCA   3’ 

Icl TERG_00825 
ICL-S 5’ ACCGACTTGTAGCCATCC 3’ 

ICL-AS 5’ GTTCTTGCCCGCTTGCTCT 3’ 

Meicl TERG_01271 
MeICL - S 5’ CGCAGAGATTGATGTTTACG 3’ 

MeICL- AS 5’  GGGTTCTTCGTGTATTTGG  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’ 

a 
Número de acesso ao gene através do genoma de T. rubrum no Dermatophytes Genome  Database 

(Broad Institute). 
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analysis (http://genex.gene-quantification.info/), sendo que, a quantificação relativa dos 

genes de interesse foi calculada pelo método de 2
-ΔΔCt

, 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 a amostra com menor ΔCt.  

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

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

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

ΔCt do calibrador utilizado foi o de menor valor de expressão, que equivale ao maior valor 

de ΔCt. O valor de ΔCt do calibrador foi então subtraído do valor de ΔCt das demais 

amostras, para obter o ΔΔCt. Finalmente, as quantificações relativas dos genes foram 

expressas como 2
-ΔΔCt

 e convertidas em Log2. Os gráficos finais e análises no programa 

MeV (MultiExperiment Viewer ) foram obtidos a partir dos valores de Log2. 

 

4.14. Análises em Multi Experiment Viewer (MeV) 

 

MeV é um aplicativo para a análise, visualização e garimpagem de dados 

genômicos em larga escala. Este programa gera imagens, 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 a 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). 

 

4.15. 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, Inc. Prism 5 for Windows, Version 5.01, 

agosto, 7, 2007), 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 

http://genex.gene-quantification.info/
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amostras pertencem ou não a uma mesma população. O teste de Bonferoni é um teste de 

comparações múltiplas baseado no teste t. 

 

.16. Atividade queratinolítica em meio de cultivo 

 

O ensaio para análise das atividades de proteases queratinolíticas foi realizado segundo 

(GRADISAR et al., 2000), com modificações, consistindo nas seguintes etapas: 

A) A primeira etapa consiste na obtenção da solução de enzimas, que é o sobrenadante 

dos cultivos. O sobrenadante foi obtido de forma estéril por filtração dos cultivos e 

separação da massa micelial do meio líquido. 

B) Montagem da reação e controle da reação. 

 

Reação Controle da reação 

4 mL de tampão Tris-HCL (28mM) 4 mL de tampão Tris-HCL (28mM) 

20 mg substrato* 20 mg substrato* 

---------------------------------------------------- 2 mL de TCA 10% 

1 mL de solução de enzima (sobrenadante) 1 mL de solução de enzima (sobrenadante) 

*Foram utilizados três substratos: caseína (casein, acid hydrolysate) – Sigma; Queratina industrializada 

(Keratin) – MP; queratina obtida em nosso laboratório através de cascos de bovinos. Os substratos 

foram analisados em reações independentes. 

 

C) As reações foram homogeneizadas e incubadas a 45
o
C, durante 30 minutos e em 

agitação constante de aproximadamente 50 x g. 

D) Após o período de incubação a 45
o
C, foi acrescentado 2 mL de TCA 10% nos frascos 

nomeados Reação, para parar a atividade das proteases e queratinases. 

E) Todos os tubos foram então incubados a 4
o
C durante 30 minutos. 

F) Depois foram centrifugados a 634 x g, durante 19 minutos a 4
o
C. 

G) O sobrenadante foi coletado e utilizado para análise em espectrofotômetro de 

absorbância a 280nm. O espectrofotômetro utilizado foi o Ultrospec 2000 / UV/ 

Visible Spectrophotometer da Pharmacia Biotech. 

H) Uma unidade (1U) de atividade queratinolítica é definida como um aumento de A280 

no valor corrigido para 0,100 sob as condições descritas.  
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I) O cálculo foi definido em três etapas: 

 

 Abs = Absorbância da reação – Absorbância do controle da reação 

 

 1U equivale a 0,1 de Abs obtida, logo, por regra de três simples: 

 

 

1U------- 0,1 

X  -------Abs  ,  sendo X = quantidade de Unidades da condição avaliada. 

 

 Por fim, analisa-se a quantidade de U por mg de proteína da condição avaliada, dividindo-

se o valor de X pela concentração de proteína da condição após quantificação por Bradford. Ao 

final temos a atividade queratinolítica em U/mg. 

 

 

4.17. Extração de proteínas intracelulares 

 

Para análise da atividade de enzimas intracelulares, as células congeladas em 

nitrogênio líquido e estocadas a -80
o
C foram trituradas mecanicamente, ou seja, maceradas 

em nitrogênio líquido até completa pulverização com o uso de gral e pistilo de porcelana. 

Após a obtenção das células como um pó fino, estas foram maceradas por mais 30 minutos 

em nitrogênio líquido. O macerado foi transferido para tubos tipo Falcon de 50mL já 

resfriados em gelo e em seguida foi adicionado tampão Tris-HCl (50mM Tris-HCl, 2mM 

MgCl2, 2mM DTT, pH8,0) e as amostras mantidas sempre em gelo. A quantidade de 

tampão variou de acordo com a quantidade de macerado obtido, não podendo ser 

adicionado em grande quantidade para evitar que a mistura fosse muito diluída. Após a 

adição do tampão o macerado foi rapidamente agitado em vortex, distribuído em tubos 

Eppendorf de 2mL e centifugado durante  30 minutos a 1268 x g e 4
o
C. O sobrenadante foi 

coletado e transferido para outro tubo Eppendorf já resfriado em gelo e o pellet descartado. 

As amostras de extrato proteico (sobrenadante) foram mantidas em gelo até o uso nas 

atividades, para uso a fresco, e para serem quantificadas.  

 

4.18. Quantificação das proteínas presentes no extrato protéico 

 

As proteínas presentes no extrato proteico foram quantificadas através do método 

baseado na formação do complexo entre Coomassie Brilliant Blue G-250 e as proteínas em 

solução. Para tanto foi utilizado o reagente de Bradford segundo as normas do fabricante 

(Sigma-Aldrich). O reagente Bradford consiste em Coomassie Brilliant Blue G dissolvido 
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em ácido fosfórico e metanol. A mensuração da quantidade proteínas foi realizada em 

absorbância de 595nm.  

 

4.19. Ensaio enzimático para detecção de atividade da enzima isocitrato liase 

(ICL). 

 

A atividade de ICL foi determinada no ensaio baseado em fenilidrazina como 

previamente descrito por (EBEL et al., 2006). A reação foi iniciada com a adição do 

substrato isocitrato. A formação do produto glioxalato fenilidrazona foi determinada a 

324nm ( 16.8 mM
-1

.cm
-1

) (BROCK et al., 2001), sendo que uma unidade de atividade 

enzimática foi definida como a quantidade de enzima produzindo 1 µmol de glioxalato 

fenilidrazona por minuto sob as condições do experimento. A atividade específica foi 

estabelecida como U/µg de proteína utilizada no experimento.  

 

Tabela 12: Reação enzimática de ICL (30
o
C) 

Reagente Concentração final dos reagentes na reação 

Tampão Fosfato de Potássio (KH2PO4), pH 7,0 50 mM 

Cloreto de Magnésio (MgCl2) 2 mM 

Cloridrato de Fenilidrazina (Sigma- Aldrich)** 10 mM 

Ditiotreitol (DTT) 2 mM 

Isocitrato (D, L-Isocitric acid (Sigma- Aldrich)) 2 mM 

Extrato proteico * 

Água destilada (q.s.p.) 1 mL 

*A quantidade de proteína utilizada variou de 50-200µg. 

 

4.20. Ensaio enzimático para detecção de atividade da enzima metilisocitrato 

liase (MeICL). 

 

A atividade de MeICL foi determinada através da formação de piruvato 

fenilidrazona, como previamente descrito por (BROCK et al., 2001). A reação foi iniciada 

com a adição do substrato metilisocitrato. A formação do produto piruvato fenilidrazona 
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foi determinada a 324nm ( 16.8 mM
-1

.cm
-1

) (BROCK et al., 2001), sendo que uma 

unidade de atividade enzimática foi definida como a quantidade de enzima produzindo 1 

µmol de piruvato fenilidrazona por minuto sob as condições do experimento. A atividade 

específica foi estabelecida como U/µg de proteína utilizada no experimento.  

 

Tabela 13: Reação enzimática de MeICL (30
o
C) 

Reagente Concentração final dos reagentes na reação 

Tampão Fosfato de Potássio (KH2PO4), pH 7,0 50 mM 

Cloreto de Magnésio (MgCl2) 2 mM 

Cloridrato de Fenilidrazina (Sigma- Aldrich)** 10 mM 

Ditiotreitol (DTT) 2 mM 

Metilisocitrato (threo-2-methylisocitrate) ** 0,1 mM 

Extrato proteico * 

Água destilada (q.s.p.) 1 mL 

*A quantidade de proteína utilizada variou de 50-200µg. 

** O reagente metilisocitrato, que é o substrato da MeICL, foi gentilmente doado pelo Dr Matthias 

Brock ( Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology, Hans Knoell Institute, 

Jena – Alemanha). 

 

4.21. Ensaio enzimático para detecção de atividade da enzima Isocitrato 

desidrogenase dependente de NAD
+ 

(IDH). 

 

A atividade da IDH foi determinada no ensaio baseado na formação de NADH 

como previamente descrito por (LIN,MCALISTER-HENN, 2002). A reação foi iniciada 

com a adição do extrato proteico. A formação do produto foi determinada a 340nm, sendo 

que uma unidade de atividade enzimática foi definida como a formação de 1 µmol de 

NADH por minuto sob as condições do experimento. A atividade específica foi 

estabelecida como U/µg. 
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Tabela 14: Reação enzimática de IDH (24
o
C) 

Reagente Concentração final dos reagentes na reação 

Tampão Tris-HCL, pH 7,6 40 mM 

Cloreto de Magnésio (MgCl2) 4 mM 

NAD
+
 0,5 mM 

Isocitrato (D, L-Isocitric acid (Sigma- Aldrich)) 2 mM 

Extrato proteico * 

Água destilada (q.s.p.) 1 mL 

*A quantidade de proteína utilizada variou de 50-200µg. 

 

4.22. Ensaio enzimático para detecção de atividade da enzima Isocitrato 

desidrogenase dependente de NADP
+ 

(IDHP). 

 

A atividade da IDH foi determinada no ensaio baseado na formação de NADPH 

como previamente descrito por (KEYS,MCALISTER-HENN, 1990). A reação foi iniciada 

com a adição do extrato proteico. A formação do produto foi determinada a 340nm, sendo 

que uma unidade de atividade enzimática foi definida como a formação de 1 µmol de 

NADH por minuto sob as condições do experimento. A atividade específica foi 

estabelecida como U/µg. 

 

Tabela 15: Reação enzimática de IDHP (24
o
C) 

Reagente Concentração final dos reagentes na reação 

Tampão Fosfato de potássio (KPO4), pH 7,4 50 mM 

Cloreto de Magnésio (MgCl2) 10 mM 

NADP
+
 0,25 mM 

Isocitrato (D, L-Isocitric acid (Sigma- Aldrich)) 2,5 mM 

Extrato proteico * 

Água destilada (q.s.p.) 1 mL 

*A quantidade de proteína utilizada variou de 50-200µg. 
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4.23.  Predição de localização da proteína SUB3 

 

A predição da possível localização transmembrana da proteína SUB3 foi realizada 

com o software PRED-TMBB (BAGOS et al., 2004), disponível em 

http://biophysics.biol.uoa.gr//PRED-TMBB/input.jsp. 

 

 

http://biophysics.biol.uoa.gr/PRED-TMBB/input.jsp


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
…science is about data, perseverance, discipline and often about love, 

and women know a lot about all this. 
 Idelisa Bonnelly (República Dominicana) 
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Discussão 
Women have had the privilege of gaining access to the world of knowledge. 

They have had to test their sensitivity in search of a new social ethics based on 
truth, equity and harmony between human beings.  

Mayra Luz Pérez Díaz (Nicarágua) 
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Conclusões 
Do not let anything hold you back 

Eugenia Sacerdote de Lustig (Argentina) 
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7 Conclusões 
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Anexos 

Being a scientist does not conflict with feminine values; you can be a mother, a 
housewife and glamorous! 

 Grace Sirju- Charran (Caribe ) 
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Anexos 

Anexo 1: Estágio na  Humboldt University (Berlim-Alemanha). 

 

O suporte financeiro para participação do 18
o
 ISHAM (18th Congress of the 

International Society for Human and Animal Mycology) e estágio na Humboldt University 

foi concedido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo (processo 

nº 12.1.9756.1.2.) e CAPES PROEX-Departamento de Genética (FMRP-USP).  
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Anexo 2: Doutorado Sanduíche na Universidad de Sevilla (Sevilha – Espanha). 

 

O suporte financeiro para realização do doutorado sanduíche na Universidad de 

Sevilla foi concedido pelo Banco Santamder (Edital Santander PRPG 2012; COPGRAD.01 

– 121/2012), CAPES PROEX-Departamento de Genética (FMRP-USP) e CNPq (taxa 

bancada da bolsa de doutorado). O projeto desenvolvido é financiado pelo Governo da 

Espanha (Ministério de Pesquisa e Inovação), Junta de Andalucia e FEDER- Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo de Publicações 

Build a house, which is my family; plant a tree, which is my children’s development and 
write a book, which is my occupation, to feel that it was worth having lived 

Ruth Shady Solís (Peru) 
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