
 

 

 

 

VERÔNICA FEIJOLI SANTIAGO 

 

 

 

 

“Análise proteômica diferencial da levedura Saccharomyces cerevisiae após 

mutações sítio-específicas de resíduos de Cys do Proteassomo 20S: 

Implicações com o tempo de vida celular” 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Morfofuncionais do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade 

de São Paulo, para a obtenção do Título de 

Mestre em Ciências.  

 

Área de concentração: Ciências Morfofuncionais 

 

Orientador: Dra. Marilene Demasi 

 

Versão Corrigida. A versão original eletrônica, 

encontra‐se disponível  

tanto na Biblioteca do ICB quanto na Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações da USP (BDTD). 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 



RESUMO 

 

SANTIAGO, V.F. Análise proteômica diferencial da levedura Saccharomyces 

cerevisiae após mutações sítio-específicas de resíduos de Cys do Proteassomo 20S: 

Implicações com o tempo de vida celular. 2018. 76f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Morfofuncionais). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

 

A oxidação de proteínas é um fenômeno metabólico e a degradação de proteínas 

oxidativamente modificadas confere uma proteção para a célula, evitando acúmulo e a 

agregação das mesmas. A ineficiência na remoção destas proteínas está relacionada ao 

processo de envelhecimento e ao aparecimento de doenças neurodegenerativas. A 

unidade catalítica do proteassomo, denominada de 20S (PT20S), é a principal via de 

degradação de proteínas danificadas pela oxidação sem que haja gasto de ATP, 

acoplamento de subunidades regulatórias ou poli-ubiquitinação do substrato proteico. A 

unidade PT20 por sua vez, pode sofrer modificação pós-traducional chamada de S-

glutationilação, que aumenta a velocidade degradação proteica por processo 

independente de poli-ubiquitinação. Em levedura (Saccharomyces cerevisiae), foram 

identificados apenas dois resíduos de Cys glutationilados, ambos na subunidade α5 (α5-

76 e α5-221). A S-glutationilação ocasiona a abertura da câmara catalítica e uma maior 

eficiência na degradação de proteínas. Mutações sítio-específicas foram realizadas 

nessas Cys pela substituição por Ser. As consequências estruturais e funcionais dessas 

mutações foram o aumento da frequência da conformação fechada da câmara catalítica 

no α5-76S-PT20S e α5-221S-PT20S. As linhagens que carregam essas mutações 

apresentaram menor tempo de vida cronológico. Uma dupla mutação randômica na 

subunidade α5 (S35P / C221S) induziu a abertura da câmera catalítica do 20SPT e esta 

linhagem apresentou tempo de vida cronológico significativamente aumentado e , 

aumento na resistência ao estresse oxidativo em paralelo ao aumento da atividade 

catalítica do 20SPT. O objetivo neste projeto de pesquisa foi realizar uma análise 

proteômica quantitativa no extrato celular das linhagens mutantes, com o objetivo de 

identificar proteínas que possam estar relacionadas com a regulação da longevidade 

celular. Foram selecionadas as linhagens que carregam as mutações: α5-76S e α5-

S35P/C221S uma vez que apresentaram expectativa de vida oposta em relação à 

linhagem selvagem, além de queda e aumento da frequência da conformação aberta da 

câmera catalítica, respectivamente. A partir da quantificação sem marcação (Label-free 

quantification), foram identificadas 723-1000 proteínas nas amostras das linhagens 



selvagem e mutantes. Dentre elas, destacam-se as proteínas 3-isopropilmalato isomerase 

e argininossuccinato sintase, envolvidas na síntese de leucina e arginina, 

respectivamente, aumentadas na linhagem mutante C76S e reduzidas na linhagem 

S35P/C221S. O metabolismo de ambos os aminoácidos está relacionado com a via de 

sinalização TOR que, por sua vez, está envolvida com o tempo de vida cronológico em 

levedura. 

Palavras-chave: Proteassomo 20S. Tempo de vida cronológico. Análise proteômica. 

  



ABSTRACT 

SANTIAGO, V.F. Differential proteomic analysis in the yeast Saccharomyces 

cerevisiae after site-specific mutations of Cysteine residues in the 20S proteasome: 

Implications in the life span. 2018. 76f. Dissertation (Masters thesis in 

Morfofunctional Science). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

 

The protein oxidation is a metabolic phenomenon and the degradation of oxidatively 

modified proteins confers a protection to cell, avoiding accumulation and aggregation of 

these proteins. The inefficiency in the removal of these proteins is related to aging 

process and neurodegenerative diseases. The catalytic unit of the proteasome, named 

20S (PT20S) is the main degradative pathway of oxidized proteins in an ATP-

independent manner, without proteasomal regulatory units assembly or protein 

poliubiquitination. The PT20 unit undergoes a post-translational modification named S-

glutationilation, which increases the protein degradation by the ATP-independent 

process. In yeast, only two Cys residues were identified glutationilated, both in the α5 

subunit (α5-C76 e α5-C221). The S-glutationilation causes opening of the catalytic 

chamber and higher efficiency of protein hydrolysis. Site-specific mutations were 

performed in those Cys residues by their replacement to Ser. The structural and 

functional consequences of mutations were the increased frequency of the closed 

conformation of the catalytic chamber in the α5-76S-PT20S and α5-221S-PT20S. The 

strains carrying those mutations presented shorter chronological life span. A double 

random mutation in the α5 subunit (S35P / C221S) induced the opening of 20SPT 

catalytic chamber together to extended chronological life span and, increased resistant 

to oxidative stress in parallel to increased catalytic activity of the 20SPT. The goal of 

this project was to perform a label-free quantitative proteomic analysis in the mutant 

strains to identify proteins that could be related with the regulation of cellular lifespan. 

From that quantification, 723 - 1000 proteins were identified in the samples of the wild-

type and mutant strains. Among these proteins, 3-isopropylmalate isomerase and 

argininesuccinate sintase, involved in the leucine and arginine biosynthesis, 

respectively, were found increased in the C76S mutant strain and reduced in the 

S35P/C221S mutant strain. The metabolism of both amino acids is related with TOR 

signaling that, in turn,modulates chronological lifespan in yeast. 

Keywords: 20S Proteasome. Chronological Life Span. Proteomic Analysis. 

 



1 INTRODUÇÃO 

O proteassomo é uma peptidase multicatalítica responsável pela degradação de 

proteínas intracelulares e sua atividade é fundamental para a manutenção da homeostase 

celular. É constituído por uma unidade catalítica central 20S (700 kDa) e por complexos 

regulatórios sendo o 19S o mais abundante. O 19S acopla-se a uma ou ambas as 

extremidades da unidade catalítica, formando o proteassomo 26S (26SPT). O 26SPT 

reconhece e degrada substratos poliubiquitinados, como as proteínas envolvidas na 

regulação do ciclo celular, regulação da transcrição e tradução (Rivett, 1998).  

Após o reconhecimento da proteína na unidade regulatória, esta é deubiquitinada, 

desenovelada e encaminhada à câmara catalítica da unidade 20S (Glickman et al., 1998; 

Navon e Goldberg, 2001; Tanaka et al., 2009; Jung et al., 2009). A unidade catalítica 

20S de mamífero possui 160Å de comprimento e 100Å de diâmetro e é composta por 4 

aneis heptaméricos posicionados na sequência αββα, cada um destes contendo sete 

subunidades distintas de baixa massa molecular (20-35 kDa). Os aneis externos são 

formados por sete diferentes subunidades α e são responsáveis pela abertura da câmara 

catalítica, além da interação com a unidade regulatória 19S (Groll et al., 2000; Coux et 

al., 1996; Glickman et al, 1998). Os aneis internos, constituídos por subunidades β, 

integram os sítios catalíticos com atividades tipo quimotripsina, tripsina e caspase, 

como apresentado na figura 1 (Tanaka, 1995; 1998; Jung et al., 2009; Löwe et al., 1995; 

Tanaka, 2009).  

Figura 1. Representação da unidade 20S acoplada à unidade regulatória 19S nas extremidades

 

Fonte: Tanaka (2009) 



A ubiquitina é um polipeptídeo constituído por 76 resíduos de aminoácidos 

altamente conservado na escala evolutiva, presente de leveduras até mamíferos. Possui 

sete resíduos de lisina, que podem se ligar às outras ubiquitinas para formação de uma 

cadeia de poliubiquitina. A ligação via K48 é a mais abundante para a formação de 

cadeias ligadas à proteína substrato de degradação. A ubiquitina liga-se covalentemente 

às proteínas para marcação destas durante eventos metabólicos. Esta ligação ocorre 

entre C-terminal da gly76 presente na ubiquitina e o grupo amino da cadeia lateral do 

resíduo de lisina da proteína alvo de marcação (Wilkinson et al., 1995). 

A ubiquitinação é um processo dinâmico, caracterizado como uma modificação 

pós-traducional que direciona as proteínas para degradação proteassomal. Também está 

relacionada com outros processos celulares, como reparo de DNA, regulação da 

transcrição, regulação da interação entre proteínas, entre outros. A ubiquitinação pode 

envolver a ligação de uma ou mais moléculas de ubiquitina (Wilkinson et al., 1995). A 

poliubiquitinação proteica requer a ação de três enzimas denominadas ativadoras (E1), 

conjugadoras (E2) e ligases (E3) de ubiquitina (Goldstein, 1975; Glickman et al., 2002; 

Goldberg, 2003). A enzima E1 catalisa a reação de ativação da ubiquitina e utiliza a 

energia proveniente da clivagem da molécula de ATP, formando o intermediário E1-

tioester-ubiquitina. A ubiquitina ativada é, então, transferida para a enzima E2 para ser 

conjugada à proteína alvo (Ciechanover et al., 1980; 2005; Hershko et al.,1983; 2000). 

A conjugação das unidades de ubiquitina à região ε-amino do resíduo de lisina da 

proteína alvo é essencial para o reconhecimento pelo proteassomo 26S (Schlesinger et 

al., 1975; Wilkinson et al., 1980). Assim, o processo de marcação de proteínas realizado 

pela ubiquitina, o reconhecimento da proteína ubiquitinada e degradação pelo 

proteassomo 26S constituem o sistema ubiquitina-proteassomo. A estrutura da 

ubiquitina e o esquema do processo de ubiquitinação e degradação proteica estão 

representados na figura 2. 

 

 

 

 



Figura 2. A) Representação da estrutura da molécula de ubiquitina. B) Esquema representativo do 

mecanismo de ubiquitinação e degradação proteica proteassomal 

 

Fonte: Pickart e Eddins (2004) 

O sistema ubiquitina-proteassomo é altamente seletivo e possui atividade tanto 

citoplasmática como nuclear (Rivett et al., 1992, Palmer et al., 1996; Wigley et al., 

1999). O controle de qualidade proteica no lúmen do retículo endoplasmático é 

dependente de ubiquitina (Rivett, 1998).  

1.1 Degradação de proteínas oxidadas 

O processo de oxidação de proteínas é um fenômeno intracelular constitutivo. As 

proteínas podem ser oxidadas durante todos os processos intracelulares e, 

principalmente, durante condições de desafios e estresse oxidativo (Davies, 2000; 

Ferrington et al., 2001). Tendo em vista não haver sistema de reparo proteico (exceto da 

metionina sulfóxido redutase que reduz sulfóxido de metionina e de algumas formas 

oxidadas de Cys), a degradação de proteínas oxidadas é considerada como processo de 

defesa intracelular para prevenção de agregação proteica (Pacifici e Davies, 1990; 

Davies, 2000; Varshavsky, 2005). O acúmulo de proteínas oxidadas devido ao aumento 

de processos redox e/ou na ineficiência na sua remoção pela célula está relacionado ao 

processo de envelhecimento e ao aparecimento de doenças degenerativas (Butterfield et 

al., 2006; Stadtman, 2006). A degradação pelo 20SPT, que representa a principal via de 

remoção de proteínas modificadas oxidativamente, atua por um processo independente 

de ATP e poli-ubiquitinação. A importância do 20SPT na degradação de proteínas 



oxidadas in vivoconfirma-se por inúmeros dados indiretos mostrando inativação da 

atividade de ubiquitinação e do 26SPT e o desacoplamento entre unidades 20S e 19S 

mediante estresse oxidativo moderado (Reinheckel et al., 1998 e 2000; Wang et al. 

2010; Kästle et al, 2012; Livnat-Levanon et al, 2014). Esse processo foi extensivamente 

abordado in vitro (Davies, 2000). 

O mecanismo pelo qual as proteínas oxidadas interagem com o20SPT não é 

conhecido. No entanto, o aumento de hidrofobicidade superficial das proteínas oxidadas 

parece ser uma característica importante para permitir a interação da proteína ao 20SPT 

(Pacifici et al., 1993; Inai e Nishikimi, 2002; Shringarpure et al., 2003; Baugh et al., 

2009). 

 

1.2 Glutationilação 

Diversas modificações pós-traducionais do20SPT já foram descritas (Fig. 3) e 

dentre elas a glutationilação, ou seja, adição de glutationa a resíduos de cisteína do 

20SPT, atua como um mecanismo de regulação redox da atividade de diversas 

proteínas, fornecendo proteção às proteínas contra oxidação irreversível dos seus 

resíduos de Cys como também servindo como transdutor de sinal redox (Shelton e 

Mieyal, 2008). A glutationa é um tri-peptídeo (γ-Glu-Cys-Gly) encontrado em algumas 

eubactérias e presente em todos os organismos eucarióticos, existindo em alta 

concentração intracelular (1 a 10 mM) dependendo do tecido e organela celular. 

Figura 3. Modificações pós-traducionais no proteassomo descritas na literatura 

 

Fonte: Hiranoet al. (2016) 

 



A glutationilação de proteínas durante desafio oxidativo já foi considerada apenas 

um processo antioxidante no qual as sulfidrilas proteicas seriam protegidas de 

hiperoxidação irreversível através da formação de dissulfetos mistos com a glutationa 

(Gilbert, 1995). Atualmente, a glutationilação é tida como uma importante modificação 

pós-traducional atuando de maneira regulatória sobre a atividade de diversas enzimas 

(Giustarini et al., 2004; Ghezzi et al., 2005). 

1.3 Glutationilação do Proteassomo 

A glutationilação do 20SPT foi primeiramente observada em células de 

mamíferos (epitélio hepático de ratos) incubadas com inibidores irreversíveis e 

específicos do proteassomo (lactacistina, NLVS e β-lactona; Demasi et al., 2001). Em 

2003, Demasi e colaboradores descreveram o mecanismo in vitro pelo qual ocorre o 

processo de glutationilação do 20SPT em levedura (S. cerevisiae). Os resultados 

demonstraram que durante o estresse oxidativo, resíduos de cisteínas do 20SPT são 

oxidados a Cys-SOH seguido de glutationilação pela forma reduzida de glutationa (Fig. 

4). A reversibilidade da glutationilação foi vista por Silva et al (2008), onde foi possível 

desglutationilizar o 20SPT por oxidoredutases (glutarredoxina 1 e tiorredoxinas 1 e 2). 

Em 2012, Silva e colaboradores analisaram as 14 subunidades do proteassomo da 

levedura (Saccharomyces cerevisiae) após crescimento até fase estacionária em meio 

contendo glicose como fonte de carbono. Foramidentificados, via espectrometria de 

massas, apenas dois resíduos de cisteína glutationilados, ambos localizados na 

subunidade α5 que compõe a unidade catalítica 20S. Considerando que o proteassomo 

20S possui 32 cisteínas, a glutationilação possui especificidade in vivo no processo de 

regulação redox. Uma das modificações estruturais identificadas pela glutationilação foi 

a abertura da câmara catalítica e consequente maior eficiência na degradação de 

proteínas oxidadas. 

  



Figura 4. Representação do mecanismo de glutationilação do proteassomo 20S 

  

O resíduo de Cys é oxidado em ácido sulfênico e glutationilado por uma molécula de glutationa 
Fonte: Silva (2010) 

 

1.4 Consequências estruturais das mutações sítio-específicas na subunidade α5 do 

20SPT 

Para desvendar as consequências da glutationilação nos resíduos α5-C76 e α5-

C221 na estrutura proteassomal e no fenótipo celular, foram obtidas duas linhagens de 

levedura com as mutações sítio-específicas nestes resíduos glutatioláveis com a 

substituição do resíduo de cisteína por serina, devido à similaridade entre as cadeias 

laterais destes aminoácidos (C76S e C221S). Entretanto, durante a construção destes 

mutantes, foi identificada uma mutação randômica, além da mutação sítio-específica na 

Cys221, localizada no resíduo de Serina na posição 35, a qual foi substituída por um 

resíduo de prolina. Desta forma, o mutante foi denominado S35P/C221S. Vale ressaltar 

que a dupla mutação das duas Cys gerou linhagem inviável. 

Os experimentos realizados com estas linhagens mutantes demonstraram que na 

linhagens C76S assim como na C221S, comparadas à linhagem selvagem, o 

proteassomo 20S apresenta a conformação da câmara catalítica predominantemente 

fechada. Em relação à degradação de proteínas poliubiquitinadas, foi identificada uma 

menor concentração nesta linhagem. Em contrapartida, o proteassomo da mutante 

S35P/C221S está com a câmara catalítica preferencialmente aberta, como mostrado na 

figura 5. 



 

Figura 5. Abertura da câmara catalítica do proteassomo 20SPT nas linhagens selvagem e S35P 

/C221S e predominância da câmara catalítica na conformação fechada na linhagem mutante C76S 

 
(Leme et al., manuscrito em preparação). 

As diferenças observadas na frequência de conformação da câmera catalítica do 

20SPT entre as linhagens mutantes e selvagem, discutidas acima, tiveram como 

consequência alterações da atividade catalítica medida pela hidrólise in vitro de 

fluoropeptídeos e de proteínas modelo (caseína; glutarredoxina2 e α-sinucleína) (Tabela 

1; Figura 6). Sabe-se que a degradação dessas proteínas pelo 20SPT ocorre de maneira 

ubiquitina-independente, como observado por Silva et al. (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6 Capacidade proteolítica do 20SPT selvagem e mutante S35P/C221S 

 

 Foram incubadas 5 μg de preparações de proteassomo selvagem e mutante α5-C221S com 15 μg de Grx 

2 durante 120 minutos, na presença e na ausência de DTT como indicado; (B) 5 μg de α-sinucleína foram 

incubadas com 20 μg das preparações de 20SPT durante 120 minutos. (C) 20 μg de β-caseína foram 

incubadas com 5 μg dos proteassomos purificados durante 15 minutos; As incubações foram realizadas à 

37 °C sob agitação a cada 5 min. As amostras de B e C foram filtradas em microfiltros Microcon-100 

(Millipore) para remover o 20SPT. Os filtrados foram misturados ao tampão de amostra contendo 10 mM 

DTT e aplicados em SDS-PAGE 12,5-15%. Os resultados mostrados são representativos de ensaios 

realizados em tampão 20 mM Tris pH 7,5 acrescido de (A) 20 mM KCl e 5 mM MgCl2; (B) 5 mM MgCl2 

e (C) sem adição iônica. Os géis mostrados em D são representativos de preparações do 20SPT e servem 

de controle da pureza das preparações obtidas. Preparações com o mesmo grau de pureza foram utilizadas 

para as medidas das atividades sítio-específicas como mostrado na Tabela 1 (Ohara, 2015). 

 

  



Tabela 1. Atividade sítio-específica do proteassomo 20S 

 WT α5-C76S α 5-C221S α 5-S35P/C221S α 5-S35P 

ChT-L 

(s-LLVY-AMC) 

98 + 3 101 + 4 104.5 + 4.5 132 + 3* 129 + 4* 

T-L 

(z-ARR-AMC) 

31 + 0.5 27 + 2 29.5 + 0.5 ND ND 

Preparações dos 20PT das linhagens selvagem (WT), C76S, C221S, S35P/C221S e S35P foram ressuspendidas 

emtampão 20 mM Tris-HCl pH 7,5 por 5 minutos a 37 °C.   Em seguida, 125 μM de substrato suc-LLVY-AMC e 

500 μM z-ARR-AMC foram adicionados às amostras e a fluorescência foi medida a cada 5 minutos durante 45 

minutos. Os resultados são expressos em unidades arbitrárias de fluorescência por minuto (AUF/min) e são 

referentes a três experimentos independentes e cada experimento foi realizado em triplicata. ND: não determinado.  

*p<0.00035(ANOVA) comparado à linhagem selvagem. 

 

Vale ressaltar que a C76 é altamente conservada ao longo da escala evolutiva 

(levedura ao homem). Os dados anteriores fazem parte de um manuscrito em 

preparação. 

 

1.5 Consequências das mutações sítio-específicas no 20SPT nos tempos de vida 

replicativo e cronológico 

Na levedura Saccharomyces cerevisiae dois tipos de envelhecimento são 

caracterizados: replicativo e cronológico. O envelhecimento replicativo é modulado pela 

tradução. Logo, a partir da deleção de determinados genes que expressam subunidades 

ribossomais é possível aumentar a longevidade celular (Kaeberlein e Kennedy, 2010). 

Em contrapartida, a extensão do tempo de vida cronológico está diretamente associada à 

maior resistência ao estresse oxidativo (Fabrizio et al., 2003). Os mecanismos 

moleculares responsáveis pela modulação de ambos os tipos de envelhecimento são 

objetos de intensa investigação (Longo et al, 2012).Como já demonstrado, a extensão de 

ambos os tempos de vida (replicativo e cronológico) pode ocorrer ou por inibição da via 

de TOR ou pela exposição celular à droga rapamicina (inibidor de TORC1) (Medvedik 

et al., 2007; Ha e Huh, 2011). 

No tempo de vida replicativo (RLS) é contabilizado o número de células-filhas 

geradas por uma célula-mãe. No tempo de vida cronológico (CLS), avalia-se o tempo 

em que a célula se mantém viável após atingir a fase estacionária durante a depleção de 



nutriente (Finch, 1990; Charlesworth et al., 2000).  

A relação entre os tempos de vida replicativo e cronológico não está 

completamente elucidada, entretanto, experimentos de manipulação genética mostram 

que o aumento do RLS não resulta na alteração do CLS (Kaeberlein et al. 1999). Em 

alguns casos, verificou-se um efeito oposto nos ensaios de tempos de vida replicativo e 

cronológico (Harris et al. 2001, 2003; Fabrizio et al. 2004). Isso não implica que estes 

tempos não estejam interligados, uma vez que células cronologicamente envelhecidas 

apresentam redução no tempo de vida replicativo (Ashrafi et al. 1999). O tempo de vida 

cronológico compartilha com o tempo de vida replicativo diversas vias metabólicas 

responsáveis pela sua extensão, como a redução da sinalização de TOR e PKA. 

Entretanto, outras vias metabólicas promovem diferentes respostas em CLS e RLS. A 

deleção de SIR2 resulta na redução do tempo de vida replicativo e no aumento do tempo 

de vida cronológico. Em contrapartida, a deleção de RAS2 provoca a extensão do tempo 

de vida replicativo e a redução do tempo de vida cronológico (Sun et al., 1994; Fabrizio 

et al., 2005). 

Nos ensaios aqui apresentados de tempo de vida cronológico, as duas linhagens 

mutantes C76S e S35P/C221S apresentaram diferenças na capacidade de manterem-se 

viáveis após alcançarem a fase estacionária, opostas em relação à linhagem selvagem. A 

linhagem mutante C76S apresentou redução de aproximadamente 30% na 

sobrevivência, enquanto a linhagem mutante S35P/C221S sobreviveu 30% de tempo 

além da linhagem selvagem (Figura 6). Entretanto, nos ensaios de tempo de vida 

replicativo, ambas as linhagens mutantes obtiveram um número reduzido de células-

filhas comparativamente à linhagem selvagem. As linhagens mutantes S35P/C221S e 

C76S mostraram redução de 18% e 33%, respectivamente, na capacidade replicativa 

(Ohara, 2015) (Figura 7). 

  



Figura 7. Tempos de vida cronológico (à esquerda) e replicativo (à direita) das linhagens selvagem e 

mutantes

 
Os experimentos de tempo de vida cronológico e replicativo foram realizados em triplicata biológica. 

Fonte: Ohara (2015) 

 

Dentre os dados obtidos, consideramos relevantes àqueles que relacionam a 

abertura da câmera catalítica do proteassomo 20S com a expectativa de vida 

cronológica: frequência aumentada da conformação aberta associada ao aumento da 

expectativa de vida na linhagem S35P/C221S em oposição à linhagem C76S, na qual a 

frequência da forma aberta diminui assim como a expectativa de vida (Figura 5). Os 

resultados a serem discutidos posteriormente neste trabalho se baseiam na alteração do 

tempo de vida cronológico identificada nas duas linhagens mutantes estudadas pelo 

grupo.  

 

1.6 O sistema ubiquitina- proteassomo no envelhecimento e longevidade  

A manutenção da proteostase envolve mecanismos de estabilização de proteínas 

pelo enovelamento, além de mecanismos de degradação via lisossomo ou proteassomo 

(Hartl et al., 2011; Koga et al., 2011). À medida que a célula envelhece, a proteostase é 

alterada devido ao declínio da atividade dos principais sistemas proteolíticos: 

lisossomo-autofagia e sistema ubiquitina-proteassomo (Lichtenberg et al., 2011; 

Tomaru et al., 2012).  

Tanto o sistema ubiquitina-proteassomo como a autofagia são importantes vias 

de manutenção do pool de aminoácidos intracelulares durante a privação nutricional, 



pois a degradação proteica para disponibilidade de aminoácidos requer um menor custo 

energético em comparação com a síntese de novo de aminoácidos (Lilienbaum, 2013). 

O Sistema ubiquitina-proteassomo é responsável pela degradação de aproximadamente 

80% das proteínas intracelulares, dentre elas, as desnaturadas, anormais e proteínas 

danificadas (Rock et al., 1994). 

A redução na atividade do sistema ubiquitina-proteassomo durante o 

envelhecimento pode ser provocada por diversos fatores, dentre eles: a redução na 

expressão de subunidades do proteassomo, como também pela redução nos níveis de 

ATP, que pode interferir na ubiquitinação, desdobramento e translocação do substrato 

para a câmara catalítica (Keller et al., 2000; Vernace et al., 2007). 

 Por outro lado, a ativação do sistema ubiquitina-proteassomo é uma das 

estratégias antienvelhecimento celular (Chondrogianni e Gonos, 2008). Além das 

unidades regulatórias 19S e 11S, a atividade proteassomal pode ser regulada via 

regulação genética ou através de reguladores químicos e naturais. 

Modificações na estrutura do proteassomo afetam a atividade proteassomal 

através da alteração da conformação da unidade 20S. Ácidos graxos e SDS são capazes 

de estimular a atividade do proteassomo in vitro pela abertura da câmara catalítica, 

enquanto cloreto de potássio provoca o efeito oposto na atividade proteassomal ao 

promover o fechamento da câmara catalítica (Dahlmann et al.,  1985; Kohler et al., 

2001). A oleuropeína, composto fenólico encontrado no extrato da folhe de Olea 

europaea, promove alterações estruturais nos aneis α, de maneira similar aquele 

provocado pelo SDS. A ativação do proteassomo tem impacto na resistência celular à 

ação de oxidantes, além de estender o tempo de vida celular (Katsiki et al., 2007). 

 A ativação proteassomal também ocorre após o tratamento com antioxidantes, 

como ditioletiona e sulforafano, cuja ação aumenta a expressão das subunidades 

proteassomais através da via Keap1-Nrf2 (Kwak et al., 2003; Kwak et al., 2007). 

 

1.7 Sinalização via TOR (Target Of Rapamicin) 

TOR é uma serino/treonino kinase atípica que foi inicialmente identificada na 

levedura Saccharomyces cerevisiae. Em S. cerevisiae há dois genes homólogos para 

TOR (TOR1 e TOR2) (Heitman et al., 1991). Ambas as proteínas expressas pelos genes 



TOR1 e TOR2 em levedura possuem função relacionada com a regulação do 

crescimento celular, através da regulação da biogênese ribossomal e controle da 

iniciação da transcrição e autofagia. TOR1 e TOR2 possuem 67% de identidade na 

sequência de aminoácidos (Helliwell et al., 1994). A atividade destas proteínas é 

regulada pela disponibilidade de nutrientes intracelular. Ademais, TOR2 controla o 

ciclo celular através da polarização da actina (Jacinto e Hall, 2003; Loewith et al., 

2004). TOR pode ser localizado na membrana plasmática, no endossomo, na membrana 

vacuolar ou no núcleo (Rohde et al., 2008).  

As proteínas da via de TOR desempenham funções distintas e estão agrupadas 

em complexos: complexo TOR 1 (TORC1), formado pelas proteínas Tor1 ou Tor2, 

KOG1, LST8 e TOC89, e complexo TOR 2 (TORC2), composto pelas proteínas Tor2, 

AVO1, AVO2, AVO3, LST8 e BIT61 como mostrado na figura 8 (Loewith et al., 2002; 

Reinke et al., 2004). Estes complexos sinalizam diferentes eventos intracelulares, além 

de apresentarem diferença de sensibilidade à rapamicina (Loewith et al., 2002; Jacinto 

et al., 2004; Sarbassov et al., 2004). A inibição de TORC1 por rapamicina é dependente 

da proteína FKBP12 para formação do complexo FKBP12-rapamicina, que se liga a 

TORC1, provocando sua inibição (Loewith et al., 2002). Somente TORC1 é responsivo 

à rapamicina.  

Figura 8. Composição dos complexos TOR1 (TORC1) e TOR2 (TORC2) de S. cerevisiae 

 

Fonte: Inoki et al. (2005) 

A atividade de TORC1 e TORC2 está diretamente envolvida com o controle 

temporal e espacial do crescimento celular. TORC1 é responsável pelo controle 

temporal do crescimento regulando as vias de sinalização que determinam o acúmulo de 

massa. Este complexo é sensível à disponibilidade de nutrientes, como fonte de 

nitrogênio e carbono, estresses, disponibilidade energética e oxigênio (De Virgilio e 

Loewith, 2006). Estudos recentes demonstram que TORC1 também tem função no 

controle espacial do tamanho da célula e no crescimento celular, uma vez que 



Las2/Kog1 (componentes de TORC1) estão envolvidas com o arranjo espacial de actina 

(Araki et al., 2005).Este complexo também regula a localização nuclear de dois 

cofatores de transcrição, SFP1 e CRF1, envolvidos na expressão de genes de proteínas 

ribossomais (Marion et al., 2004; Martin et al., 2004).  TORC2 também está envolvido 

no controle espacial do crescimento celular através da regulação da via RHO GTPase 

(Loewith et al., 2002; Kim et al., 2003).  

O aspecto chave da regulação do crescimento celular mediado por TORC1 é a 

biossíntese ribossomal, pois, além do fato dos ribossomos serem necessários para o 

crescimento, sua biossíntese demanda um alto custo energético para a célula (Warner, 

1999; Nomura, 2001; Jorgensen et al., 2004). Desta forma, TOR tem um papel 

importante na regulação da transcrição de genes ribossomais e a transcrição destes 

genes é reduzida após tratamento com a droga rapamicina, pela inibição de TOR 

(Zaragoza et al., 1998; Powers e Walter, 1999; Schmelzle et al., 2004). O mecanismo 

pelo qual TOR regula a transcrição destes genes ribossomais ainda é desconhecido, mas 

sabe-se que a redução da transcrição de genes ribossomais induzida por rapamicina é 

suprimida pela ativação da via RAS-cAMP-PKA (Schmelzle et al., 2004). 

A atividade de TOR é regulada pela disponibilidade de nutrientes intracelular, 

sendo esta atividade inibida pela privação nutricional. Este efeito é mimetizado pelo 

tratamento com a droga rapamicina. A rapamicina forma um complexo com a proteína 

FKBP12 (12 kDa) e este complexo bloqueia a interação entre FKBP12 e TOR (Crespo e 

Hall, 2002). O esquema da regulação da sinalização de TOR pela disponibilidade 

nutricional e por rapamicina está representado na figura 9. 

  



Figura 9. Esquema da regulação da atividade da via TOR pela disponibilidade de nutrientes e pelo 

tratamento com a droga rapamicina 

.  

Com a disponibilidade de nutrientes no meio, TOR está ativa e desligada da FKBP. Entretanto, na 

presença de rapamicina, o complexo FKBP-rapamicina se liga a TOR, inativando-a. A inativação de TOR 

também ocorre durante a limitação nutricional (Crespo e Hall, 2002). 

Alguns trabalhos em S. cerevisiae e D. melanogaster relacionam a sinalização de 

TOR com o tempo de vida através da inibição da tradução (Kaeberlein e Kennedy, 

2010). Especificamente TORC1 regula processos celulares importantes, como: tradução 

de mRNA e síntese ribossomal einibição da autofagia. Em células de mamíferos, a 

regulação da tradução e síntese ribossomal ocorre via fosforilação direta das kinases 

ribossomais S6 (S6K) 1 e 2 e do fator de iniciação eucariótico eIF-4E. A fosforilação e 

consequente ativação de S6K1 impacta diretamente o crescimento celular, uma vez que 

esta kinase controla a tradução via fosforilação da proteína ribossomal S6 40S e a 

atividade da S6K1 está diretamente associada ao controle do crescimento celular (Pende 

et al., 2004). 

 Desta forma, a inibição de TORC1 reduz a tradução e síntese ribossomal ao 

mesmo tempo em que promove a ativação da autofagia. Tanto a redução da tradução e 

síntese ribossomal como o aumento da autofagia são processos que estão relacionados 

com o controle da longevidade (Mehta et al., 2010; Vellai e Takacs-Vellai, 2010). 

Harrison et al., (2009) demonstraram que a rapamicina estende o tempo de vida 

em camundongos via inibição da sinalização de mTOR. Em levedura, o tratamento com 

rapamicina durante a fase log de crescimento aumenta a respiração mitocondrial e, 

consequentemente, promove o aumento das espécies reativas de oxigênio (ROS). O 

aumento de ROS resulta na ativação dos mecanismos de defesa antioxidante que 

aumentam a viabilidade celular durante a fase estacionária (Pan et al., 2012). 



 

1.7.1 Regulação de TOR pela disponibilidade de aminoácidos 

Alguns nutrientes são capazes de interferir na duração e intensidade da atividade 

de TORC1, refletindo na alteração do fenótipo celular (De Virgilio e Loewith, 2006; 

Stracka et al., 2014). TORC1 interliga a disponibilidade de nutrientes com o 

crescimento celular através da ativação de processos anabólicos, como a síntese proteica 

e biossíntese ribossomal e, paralelamente, inibe processos catabólicos como a autofagia 

(Figura 8). Em levedura, há um complexo denominado EGO (EGOC: EGO Complex) 

envolvido na ativação de TORC1 a partir da disponibilidade de aminoácidos (Bindaet 

al., 2009). O EGOC, em levedura, é constituído pelas proteínas Ego/Meh1, Ego/Slm4, 

Gtr2 e Gtr1, que sinalizam a presença de aminoácidos e regula positivamente TORC1 

(Gao et al., 2005; Gao e Kaiser, 2006). O complexo EGO é importante para o 

reestabelecimento do crescimento celular após tratamento com rapamicina. Tanto a 

perda deste complexo como de subunidades de TORC1 (Tco89) resultam na perda da 

capacidade de recuperação do crescimento após exposição da célula à rapamicina 

(Dubouloz et al., 2005).  

A sinalização do complexo TORC1 ocorre em resposta à diversos tipos de 

estresses e estímulos do meio, e um dos mecanismos de regulação deste complexo é 

pela disponibilidade de aminoácidos (Figura 10). 

  



Figura 10. Sinalização da via TOR 

 

Reproduzido de Otsubo et al (2017) 

 

As proteínas Rag GTPases (constituintes da família Ras-related GTP-binding 

proteins) são altamente conservadas desde levedura até humanos e em S. cerevisiae são 

denominadas Gtr1 e Gtr2. Estas proteínas (Gtr1 e Gtr2) formam heterodímeros, 

controlam as aminoácido-permeases (como Gap1) e microautofagia, são essenciais para 

a sinalização de TOR (Sancak et al., 2008; Kim et al., 2008). A regulação da atividade 

de TORC1 via Gtr1/Gtr2 é dependente do estado do nucleotídeo que se liga a Gtr1 e 

Gtr2. Por exemplo, dímeros Gtr1
GTP 

/ Gtr2 ou Gtr1/Gtr2
GDP 

ativam TORC1, enquanto 

que Gtr2
GTP 

/ Gtr1 inibe a atividade de TORC1. Curiosamente, Gtr1
GDP 

independentemente do tipo de nucleotídeo ligado à Gtr2, também inibe TORC1. Ou 

seja, Gtr1
GTP 

e Gtr2
GDP

 ativam e Gtr1
GDP 

e Gtr2
GTP 

inibem TORC1 (Binda et al., 2009). 

Este status de ligação de nucleotídeo citado (GTP ou GDP) é regulado pelo fator Vam6 

(guanine nucleotide exchange factor), que colocaliza com o complexo EGO/TORC1 na 

membrana do vacúolo (Binda et al., 2009). 

Em células de mamíferos os aminoácidos essenciais L-triptofano, L-fenilalanina, 

L-arginina e especialmente L-leucina regulam a atividade de TORC1 após serem 



transportados para dentro da célula (Nicklin et al., 2009). A inibição de TORC1 pela 

retirada destes aminoácidos por 1-2h do meio parece ser regulada pela ativação da 

kinase GCN2. Após a ativação, essa kinase fosforila o fator de iniciação de transcrição 

eIF-2α e induz o aumento da tradução de um mRNA específico que codifica GCN4, um 

ativador transcricional da biossíntese de enzimas envolvidas na biossíntese de 

aminoácidos. A ativação de GCN4 ocorre tanto em situação de privação de aminoácidos 

como limitação de glicose (Natarajan et al., 2001).  

1.7.2 A sinalização TOR e a longevidade 

A atividade de TOR está diretamente relacionada com a longevidade celular, 

uma vez que a inibição de TOR implica no aumento da sobrevivência em diferentes 

organismos. A redução da atividade de TORC1 está relacionada com o aumento da 

respiração mitocondrial durante a fase log de crescimento, na qual há um aumento da 

formação de espécies reativas de oxigênio (ROS). Pan et al (2011) descrevem a relação 

entre a atividade mitocondrial com TOR, ROS e tempo de vida. A superexpressão de 

superóxido dismutase bloqueia o aumento de ROS, o que provoca uma redução na 

capacidade de extensão do tempo de vida pela inibição de TOR. A ativação da 

sinalização de TOR interfere na resposta ao estresse durante a entrada da célula na fase 

estacionária, via inibição dos fatores de transcrição de resistência ao estresse 

Msn2p/Msn4p e Gis1p (Cameroni et al., 2004). 

Tanto a sinalização por TOR-SCH9 ou via Ras-adenilato cliclase- Proteina 

kinase A (Ras-AC-PKA) são ativadas pela disponibilidade de glicose, aminoácidos e 

outros nutrientes e a deleção de componentes destas vias retardam o envelhecimento 

cronológico. Fatores de transcrição de resposta ao estresse, como Msn2p/Msn4p, 

reduzem a atividade de Ras-AC-PKA na extensão do CLS (Fabrizio et al., 2001).  

  



6 CONCLUSÃO 

 
Em conclusão, acreditamos que as diferenças observadas dentre as linhagens mutantes 

relativamente à expectativa de vida cronológica (CLS), estariam associadas à sinalização por 

TOR e autofagia, uma vez que houve alterações nos níveis de proteínas relacionadas com a 

biossíntese de aminoácidos que regulam diretamente a atividade de TOR. Esses dados estão 

sendo validados por experimentos de expressão gênica (RT-PCR). Estamos no momento 

realizando experimentos no sentido também de validar a participação dessa importante via de 

regulação da longevidade celular de leveduras: western blot para análise da atividade da via de 

sinalização de TOR por meio da verificação dos alvos fosforiláveis de TOR, aplicação da 

técnica de CRISPR/Cas9 para deleção de genes que codificam as proteínas de biossíntese de 

aminoácidos (arginina e leucina) que regulam a atividade de TOR; além da superexpressão 

destes mesmos genes para análise do fenótipo celular. A deleção e superexpressão terão por 

objetivo avaliar se após os procedimentos os fenótipos seriam revertidos, confirmando assim a 

importância dos genes na regulação do CLS no modelo aqui estudado. Esses experimentos 

trariam os subsídios necessários para a confecção de um manuscrito para publicação.   
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