
Tese de doutorado – Biotecnologia 
Jean C. F. Queiroz 

 

 

 
 

JEAN CÉSAR FARIAS DE QUEIROZ 
 

  
 
 

Análise genotípica da linhagem RT2 de Aspergillus 
nidulans e caracterização de sua glicoproteína 

antiinflamatória 
 

 
 
 
 
 
 

Tese (Doutorado) apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em Biotecnologia 
USP/Instituto Butantan/IPT, para 
obtenção do Título de Doutor em 
Biotecnologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
São Paulo 

2007 
 
 
 

 1



Tese de doutorado – Biotecnologia 
Jean C. F. Queiroz 

 

 

JEAN CÉSAR FARIAS DE QUEIROZ 
 

  
 
 
 

Análise genotípica da linhagem RT2 de Aspergillus 
nidulans e caracterização de sua glicoproteína 

antiinflamatória 
 

 
 
 
 

Tese (Doutorado) apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação Interunidades em 
Biotecnologia USP/Instituto Butantan/IPT, 
para obtenção do Título de Doutor em 
Biotecnologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de concentração: Biotecnologia 
 
 
 

Orientadora: Profa Dra Tânia M. A. D. Zucchi 
 

 
 
 
 

 
São Paulo 

2007 
 
 

 2



Tese de doutorado – Biotecnologia 
Jean C. F. Queiroz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP) 
Serviço de Biblioteca e Informação Biomédica do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

© reprodução total  

Queiroz, Jean César Farias. 
    Análise genotípica da linhagem RT2 de Aspergillus nidulans e 
caracterização de sua glicoproteína antiinflamatória  /  Jean César 
Farias Queiroz. -- São Paulo, 2007. 
 
    Orientador: Tânia Maria Araújo Domingues Zucchi. 
 
    Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências 
Biomédicas. Programa de Pós-Graduação Interunidades em 
Biotecnologia EP/IPT/ICB/Butantan. Área de concentração: 
Biotecnologia. Linha de pesquisa: Bioquímica microbiana / 
Farmacologia experimental. 
 
    Versão do título para o inglês: Genotypic analysis of Aspergillus 
nidulans RT2 strain and characterization of its antiinflammatory 
glycoprotein. 

 
    Descritores: 1. Aspergillus nidulans   2. Glicoproteína   3. Nandina   
4. Antiinflamatório   5. COX-2   I. Zucchi, Tânia Maria Araújo Domingues   
II. Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências Biomédicas. 
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia.   III. Título. 

 
 
 

    ICB/SBIB184/2007 
 

 3



 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia 
 Universidade de São Paulo, Instituto Butantan, Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Candidato(a): Jean César Farias Queiroz. 

Título da Tese: Análise genotípica da linhagem RT2 de Aspergillus nidulans 
  e caracterização de sua glicoproteína antiinflamatória . 

Orientador(a): Tânia Maria Araújo Domingues Zucchi. 

 A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa da Tese de Doutorado, em sessão 
 pública realizada a ................./................./................., considerou 

 (  ) Aprovado(a)                (  ) Reprovado(a) 

Examinador(a): Assinatura: ................................................................................................ 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 

Examinador(a): Assinatura: ................................................................................................ 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 
Examinador(a): Assinatura: ................................................................................................ 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 

Examinador(a): Assinatura: ................................................................................................ 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 

Presidente: Assinatura: ................................................................................................ 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 



Tese de doutorado – Biotecnologia 
Jean C. F. Queiroz 

 
  

 
 

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 
INSTITUTO BUTANTAN 

  
Av. Vital Brasil, 1500, CEP 05503-900, São Paulo, SP, Brasil 

Telefone: (55) (011) 3726-7222 ramal 2106 – Fax: (55) (011) 3726-1505 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO 
 
 

Certificamos que o Protocolo para uso de animais em experimentação n° 

426/07, sobre o projeto intitulado “Análise genotípica da linhagem RT2 

de Aspergillus nidulans e caracterização de sua glicoproteína 

antiinflamatória”, sob a responsabilidade de Jean César Farias de 

Queiroz está de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação 

Animal adotado pelo Colégio Brasileiro (COBEA) e foi aprovado pela 

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DO INSTITUTO 

BUTANTAN (CEUAIB) em reunião de 14/11/2007. 

 
 

São Paulo, 14 de novembro de 2007. 
 
 

 
 

Dr. Denise V. Tambourgi 
 Presidente da CEUAIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



Tese de doutorado – Biotecnologia 
Jean C. F. Queiroz 

 

 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 

A minha esposa 
 

Lúcia Fernanda 
 
Por todo apoio, desde nossa vinda a São Paulo, durante 

o mestrado e agora no doutorado, quando tivemos nossa filha e 

passamos por desafios e conquistas juntos. 

Todo reconhecimento está também evidenciado no 

nome do objeto de estudo desta tese a “Nandina”, em 

homenagem a Fernanda. 

 

A nossa filha 

  Íris Hana 

Fruto do nosso amor, que é o meu grande feito até hoje 

e minha inspiração. 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 6



Tese de doutorado – Biotecnologia 
Jean C. F. Queiroz 

 
 

Aos meus familiares 

 

 

Minha Mãe 

Maria Helena 

Um exemplo de como a educação pode mudar a vida 

de uma pessoa. 

 

Meus irmãos 

Joel, Jovane e Juliano 

Meus companheiros de infância e por toda a vida. 

Tenho muito orgulho de tê-los como irmãos. 

 7



Tese de doutorado – Biotecnologia 
Jean C. F. Queiroz 

AGRADECIMENTOS 
 

A Dra Tânia Zucchi, pela orientação e apoio, desde a 

graduação, no lado científico e no lado pessoal. 

Aos colegas do Laboratório de Genética de Fungos: Dr. 

Gutemberg, Dr. Thiago e Dra Nanci. 

Ao Instituto Butantan, em especial ao laboratório de 

farmacologia, pelo acolhimento em seus laboratórios. 

Dedico agradecimento especial a Dra Catarina Teixeira, 

pela sua co-orientação em toda pós-graduação, a todo aprendizado 

sobre inflamação e ao acolhimento pessoal a mim dedicado. 

Agradeço especialmente a Dra Vanessa Moreira pela 

enorme ajuda nos experimentos, nas discussões e na confecção desta 

tese. 

Aos pesquisadores Dr. Ivo Lebrun (Bioquímica), Dra 

Maísa Delacasa (Imunopatologia), Dra Fernanda Portaro 

(Imunogenética), 

Aos colegas do Instituto Butantan: Renata, Sílvia, 

Cristina, Polyana, Marlos, Neide, Sérgio, Márcio, Élbio, Sandra e 

Milena. 

Ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – 

IPEN – pelo acolhimento em seus laboratórios. 

 8



Tese de doutorado – Biotecnologia 
Jean C. F. Queiroz 

 Dedico agradecimento especial ao Dr. Patrick Spencer, 

por sua co-orientação nesta tese e todo aprendizado extra, científico e 

pessoal, que adquiri com ele. 

 Aos pesquisadores do IPEN: Dra Nanci Nascimento e 

Dra Lígia.  

Aos funcionários do IPEN: Dr. Johnny, Eduardo e Rute.  

Aos colegas do IPEN: Marcos Júnior, Alberto, Murilo, 

Diego, Erika, Mosca, Karina, Janaína, Priscila, Thiago, Vanessa, 

Larissa, Rosa, Daniele, Natália, Kely, Suzana, Beatriz, Renata, 

Claudinha e Taís. 

Aos pesquisadores da University Texan in El Passo 

(UTEP) Dr. Igor Almeida e Dr. Ernesto Nakayasu, pelas análises em 

espectrometria de massa. 

Aos funcionário da secretaria de pós-graduação da 

Interunidades em Biotecnologia: Eliane, Fábia e Marcos. 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq – pela concessão da Bolsa de doutorado e Taxa 

de Bancada. 

 

 

Obrigado! 

 9



Tese de doutorado – Biotecnologia 
Jean C. F. Queiroz 

Resumo 
 

Queiroz JCF. Análise genotípica da linhagem RT2 de Aspergillus nidulans e caracterização de 
sua glicoproteína antiinflamatória [Tese de Doutorado]. São Paulo: Interunidades em 
Biotecnologia. Universidade de São Paulo; 2007. 

 

A transformação da linhagem UT448 de Aspergillus nidulans, com RNA de macrófagos de 

ratos estimulados com lipopolissacarídeos (LPS), resultou na linhagem RT2, produtora de uma 

glicoproteína antiinflamatória denominada Nandina. Nosso objetivo foi avaliar geneticamente 

os eventos ocorridos por esta transformação e identificar e caracterizar esta glicoproteína 

quanto à natureza bioquímica e sua atividade. Para tal, foi realizada a análise de polimorfismo 

amplificado ao acaso (RAPD) e análise fenotípica destas linhagens. A Nandina foi purificada 

via exclusão molecular seguida de fase reversa e analisada por espectrometria de massa. Testes 

da atividade antiinflamatória in vivo foram realizados em peritonite e edema de pata em 

camundongos induzida por carragenina e inibição dos receptores de glicocorticóides. Os testes 

in vitro, sobre a produção das ciclooxigenases 1 e 2 (COX-1 e COX-2) e de prostaglandina E2 

(PGE2), foram realizados em cultura primária de macrófagos, estimulados com LPS. Os 

resultados provenientes do RAPD mostraram a linhagem RT2 é resultante da linhagem 

parental UT448, mas contém diferenças polimórficas em seu genoma. A Nandina purificada 

possui ~40KDa. A espectrometria de massa caracterizou dois fragmentos da proteína e revelou 

que sua glicosilação é composta por N-acetilglicosamina ligada a hexoses. Os testes in vivo 

mostraram que a Nandina possui atividade antiinflamatória, inibindo o edema de pata e o 

influxo leucocitário de polimorfonucleares (6h) e mononucleares (96h) para o peritônio. Os 

experimentos com RU38486 evidenciaram que esta atividade não ocorre via eixo hipófise-

hipotálamo-adrenal, ou seja, não atua via liberação de glicocorticóides endógenos, mas sim da 

inibição da produção de COX-2, mas não de COX-1 e nem de seu produto PGE2, como 

demonstrado in vitro na cultura de macrófagos. 

 

Palavras-chave: Aspergillus nidulans, glicoproteína, Nandina, antiinflamatório, COX-2. 
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Abstract 
 
Queiroz JCF. Genotypic analysis of Aspergillus nidulans RT2 strain and characterization of its 
antiinflammatory glycoprotein [Doctoral Thesis]. São Paulo: Interunidades em Biotecnologia. 
Universidade de São Paulo; 2007. 
 
Aspergillus nidulans UT448 strain genetic transformation with total RNA obtained from 

lipopolisacharide (LPS)-stimulated macrophages resulted on a RT2 strain, of which main 

outcome was the production of a glycoprotein with anti-inflammatory properties. Main 

objectives were to evaluate the genetics events induced by the introduced exogenous RNA, to 

define the produced glycoprotein on biochemical grounds, and to characterize its activity. For 

such, randomic amplified polymorphic DNA (RAPD) and phenotypical analysis, were 

performed. The Nandin was molecular exclusion and reverse phase purified. For sequencing 

and carbohydrates analysis the Nandin was mass spectrometry analyzed. In vivo 

antiinflammatory activity tests were performed under carrageenan induced peritonitis, paw 

edema, and glucocorticoid receptors inhibition. The in vitro tests, over production and activity 

of ciclooxigenases 1 e 2 (COX-1 e COX-2) and prostaglandin E2 (PGE2), were performed in 

LPS-stimulated macrophage primary culture. The results show that the used RT2 strain, despite 

originated from the UT448 strain, present on its genome, polymorphic differences. The 

purified glycoprotein is ~40KDa. After mass spectrometry two protein fragments were 

sequenced and these reveal that glycosylation is composed by N-acetylglycosamin bound to 

hexoses. The in vivo tests showed that the glycoprotein has antiinflammatory activity inhibiting 

paw edema and polimorphonuclears (6h) and mononuclears (96h) peritoneal leukocyte influx. 

The RU38486 experiments evidenced that activity is not through hypophisis-hypotalamus-

adrenal axis, what means that its action do not involve endogenous glucocorticoid release, but 

inhibition of COX-2 expression. However concerning the latter mechanism, it could be 

demonstrated that neither COX-1, nor its product PGE2 are involved, as shown by in vitro 

experiments using macrophages cultures 

 

Key words: Aspergillus nidulans, glycoprotein, Nandin, antiinflammatory, COX-2. 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 Considerações gerais sobre o gênero Aspergillus 

Os fungos são microrganismos eucarióticos que interagem com o ambiente a 

sua volta (Bahn et al., 2007). Eles produzem esporos com a função principal de 

propagação, sobrevivência e infecção. Seus esporos são encontrados em todos os locais 

habitados pela humanidade e tem impacto significativo na vida cotidiana (Hardin et al., 

2003; Crameri et al., 2006). 

O gênero Aspergillus, por exemplo, inclui espécies que têm importância na 

indústria farmacêutica, como a produção de antibióticos (Andrade et al., 2000), de 

alimentos (MacCabe et al., 2002), apesar de serem agentes causadores de doenças em 

plantas, animais e no homem, assim como a produção de micotoxinas, principalmente a 

aflatoxina (Dezotti e Zucchi, 2001). 

Os fungos Aspergillus são patógenos oportunistas causadores, principalmente, 

de infecções pulmonares invasivas, propensas a disseminação para outros órgãos e 

representam o estado o mais comum e o mais letal da doença nos seres humanos. Ainda 

estes fungos são agentes causadores de sinusite fúngica, asma e alveolite alérgica em 

pacientes imunocomprometidos (Shah et al., 2001). 

Aspergillus é um gênero de fungos filamentosos saprofíticos encontrados em 

muitos ambientes. Eles esporulam abundantemente, espalhando grandes quantidades de 

conídios na atmosfera. O pequeno diâmetro destes conídios (2 a 5 µm) favorece o 

alcance destes fungos até o alvéolo pulmonar (Latge, 1999). As defesas pulmonares do 

hospedeiro contra Aspergillus são mediadas por células fagocitárias do sistema imune 

inato. 

A aspergilose invasiva acarreta em uma resposta inflamatória específica 

quando Aspergillus sp. é o agente injuriante (Shibuya et al., 2004). No local da infecção, 

macrófagos alveolares e leucócitos polimorfonucleares (PMN) controlam e eliminam o 

fungo presentes nas vias aéreas superiores (Nagai et al., 1995; Mehrad et al., 1999a,b; 

Brieland et al., 2001). Os macrófagos eliminam os conídios por fagocitose e produção 

de espécies reativas de oxigênio (ROS) e a proteção contra as formas hifais é mediada 

pelos PMNs por meio da produção de peróxido de hidrogênio (Schaffner et al., 1982; 

Rex et al., 1990). 
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A espécie de maior importância clínica é o Aspergillus fumigatus, causadora 

de mais de 90% das infecções pulmonares invasivas em humanos (Latge, 1999; 

Brookman e Denning, 2000). No entanto, outras espécies de Aspergillus, como o 

modelo genético Aspergillus nidulans, podem infectar pacientes imunocomprometidos e 

agravar doenças pré-existentes (Segal et al., 1998; Marr et al., 2002). A relevância 

clínica do A. fumigatus e do A. nidulans como um modelo de sistema fúngico justificou 

o recente sequenciamento genômico em ambas as espécies (Galagan et al., 2005). 

Todas as espécies reproduzem assexuadamente, pela formação de cadeias de 

esporos assexuais (conídios) brotando de uma estrutura especializada, denominada 

conidióforo. Entre eles, Aspergillus (Emericella) nidulans constitui um modelo 

excelente para estudo do mecanismo do desenvolvimento assexual (conidiação) 

(Timberlake e Clutterbuck, 1994; Adams et al., 1998). 

O microrganismo eucarioto multicelular Aspergillus nidulans é um modelo 

usado para o estudo de processos biológicos, com aplicabilidade no âmbito 

biotecnológico e industrial, além de contribuir para o melhor entendimento de 

patogenicidades fúngicas. A. nidulans é facilmente manipulado no uso de genética 

clássica e molecular. 

Um dos primeiros trabalhos sobre a genética da expressão da tubulina e dos 

microtúbulos foi feito em A. nidulans (Clutterbuck, 1970). Similarmente, o A. nidulans 

contribuiu para o entendimento da mitose e da função intracelular do motor mitótico das 

cinesinas e da dienina citoplasmática (Veith et al., 2005). A regulação de carbono e 

nitrogênio, nesta espécie, também são bem estudadas. Uma consequência útil destes 

estudos regulatórios é a caracterização e o desenvolvimento do promotor condicional da 

álcool desidrogenase (ALCA), induzido por álcool ou treonina e reprimido por glicose, 

como uma ferramenta útil para o controle da expressão gênica (Gwynne et al., 1987; 

Felenbok, 1991). 

As vantagens deste fungo para pesquisas consistem: na presença dos ciclos 

sexual, assexual e parassexual (Pontecorvo, 1952; Clutterbuck, 1997), ciclo de vida 

curto, ser haplóide e homotálico, onde o ciclo de sexual se completa sem a necessidade 

de cruzamento entra linhagens sexualmente definidas, além de ser facilmente cultivado 

em meio de cultura definido a temperatura de 37°C.  
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1.2 Aspergillus nidulans – considerações gerais dos ciclos de vida 
O Aspergillus nidulans cresce como um fungo filamentoso, de modo rápido, 

em meios sólido ou líquido, sob condição nutricional variável (Goldman e Kater, 2003). 

Sua importância, como sistema utilizado na genética e na biologia celular de fungos, se 

dá pela proximidade genômico/evolutiva com um grande número de outras espécies de 

Aspergillus – por exemplo, A. fumigatus, A. niger, A. oryzae e A. flavus – com a 

vantagem de não ser patogênico para indivíduos imunocompetentes (Oka et al., 2004).  

Ainda, a utilização do A. nidulans, como modelo em análises genéticas, ocorre 

por ele possuir todos os ciclos de vida dos ascomicetos. Diferentemente de outros 

fungos filamentosos, A. nidulans apresenta três diferentes ciclos proliferativos: assexual, 

sexual e parassexual. Apenas os dois últimos favorecem a variabilidade genética (van de 

Vate e Jansen, 1978; Baptista et al., 2003). 

O esporo assexual, ou conídio, é vital no ciclo de vida de muitos fungos 

porque ele é o principal meio de dispersão e proteção para o genoma do fungo, sob 

condições ambientais desfavoráveis. No Aspergillus nidulans, no Aspergillus fumigatus, 

na Neurospora crassa e em vários fungos patogênicos de plantas (Osherov e May, 

2001), a germinação geralmente é desencadeada pelo sensoreamento de nutrientes e é 

caracterizada pelo intumescimento conidial, adesão, organização nuclear e crescimento 

da hifa. O A. nidulans é um fungo homotálico (que realiza autofertilização) com oito 

cromossomos geneticamente definidos, sendo útil como modelo de estudo de diferentes 

aspectos de características de desenvolvimento (Timberlake e Marshall, 1988).  

O ciclo parassexual envolve, essencialmente, a anastomose de hifas de 

homocarióticas genotipicamente distintas, resultando em um micélio heterocariótico. A 

fusão de dois núcleos haplóides distintos resulta em um núcleo diplóide. Após sofrer 

crossing-over mitótico e/ou não disjunção mitótica, o núcleo diplóide pode voltar ao 

estado haplóide por meio de divisões mitóticas subsequentes (Pontecorvo, 1956; 

Baptista et al., 2003). A parameiose é a variação do ciclo parassexual na qual a 

recombinação genética e haploidização podem ocorrer dentro da hifa heterocariótica, 

antes da produção de conídios. De fato, segregantes haplóides recombinantes são 

diretamente originados do heterocário e a fase diplóide não é recuperada.  O ciclo 

parassexual com parameiose constitui uma importante ferramenta, para o estudo da 

ocorrência de trocas genéticas. Em contraste ao processo de resposta longa, requerida no 
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ciclo parassexual convencional, para formar células recombinantes, a parameiose é uma 

maneira apropriada para avaliar o crossing-over mitótico (Baptista et al. 2003; Becker e 

Castro-Prado, 2006). 

O ciclo sexual envolve alteração entre uma a fase haplóide e a diplóide. A 

duração relativa das fases de ploidia pode diferir entre os taxa. Os extremos são, por um 

lado, animais diplóides multicelulares e plantas com haploidia restrita à fase de gameta 

e do outro lado, algas e fungos haplóides com diploidia restrita ao estágio zigoto. A 

grande variação na predominância do estado diplóide no ciclo de vida de eucariotos não 

é totalmente compreendida, apesar de existirem vários estudos a este respeito 

(Kirkpatrick e Jenkins, 1989; Orr e Otto, 1994; Mable e Otto, 2001; Zeyl et al., 2003; 

Anderson et al., 2004). Possíveis vantagens evolutivas do estado diplóide incluem o 

mascaramento de mutações recessivas deletérias (Kirkpatrick e Jenkins, 1989; Perrot et 

al., 1991) e rápida adaptação (Orr e Otto, 1994), mas uma taxa maior de adaptação em 

haplóides também foi encontrada em muitos estudos de leveduras (Zeyl et al., 2003; 

Anderson et al., 2004). 

O fungo filamentoso A. nidulans é um modelo genético que facilita as 

comparações entre haploidia e diploidia. Juntamente com o ciclo sexual ele possui, 

assim como outros fungos, um ciclo parassexual (Pontecorvo et al., 1953). Em micélio 

crescente, núcleos haplóides podem se fundir, com uma probabilidade de 10-6, para 

formar núcleos diplóides vegetativos relativamente estáveis. Núcleos diplóides podem 

espontaneamente produzir recombinantes diplóides por meio de crossing-over mitótico 

e recombinantes haplóides pela repetida perda de metade dos cromossomos, com a 

probabilidade de 10-3 por mitose (Käfer, 1958; Pontecorvo e Käfer, 1958; Clutterbuck, 

1970). Portanto, o nível de ploidia do núcleo é polimórfico no micélio de tamanho 

intermediário a grande.  

Em todos os estágios de desenvolvimento, uma pequena fração de seu núcleo 

existirá no estado diplóide e atuará como uma fonte de núcleos haplóides recombinantes. 

Se um núcleo diplóide é heterozigoto para algum loci (devido a mutações ou quando o 

micélio é um heterocário), um recombinante haplóide pode conter novas combinações 

alélicas. Se a adaptação envolve “epistasia assinada” – definida como a interação entre 

mutações que são individualmente neutras ou deletérias, mas vantajosas quando 

combinadas – para qual existe crescimento suportado empiricamente (Weinreich et al., 
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2005), o estágio de diplóide vegetativo pode atuar como um acumulador de mutações 

recessivas desse tipo. 

Combinações vantajosas específicas de mutações podem então aparecer em 

um núcleo haplóide produzido por recombinação parassexual. Como segregantes 

haplóides bem sucedidos podem então fixar-se no micélio como um setor contendo 

então diferenças fenotípicas do resto da colônia. Baseado nestes fatos, Todd e 

colaboradores (2007) mostraram que a flexibilidade de troca entre diploidia e haploidia 

em um organismo vegetativo, como provido pelo ciclo parassexual, pode permitir 

particularmente rápida adaptação se a epistasia assinada estiver envolvida. 

1.3 Mecanismos de reparo e recombinação 
A habilidade de replicação e de segregação do DNA com alta fidelidade 

garante a integridade do genoma (Bartek e Lukas, 2007). A resposta aos danos do DNA 

é um mecanismo protetor que assegura a manutenção da integridade genômica durante a 

reprodução celular. Quebras nas fitas duplas e simples, os danos básicos e as ligações 

cruzadas DNA-proteína são alguns dos tipos dos danos causados por causas intrínsecas 

ou extrínsecas. Caso não ocorra pareamento, os danos do DNA podem resultar na 

interrupção do ciclo celular, morte celular ou, se reparado incorretamente, na perda da 

informação genética ou no acumulo de mutações que conduzem à instabilidade 

genômica. A replicação do DNA, a transcrição do gene, o reparo do DNA, e o ponto de 

verificação do ciclo celular devem se intercomunicar para promover a sobrevivência 

celular e a regulação normal de funções celulares depois dos danos ao DNA (Levitt e 

Hickson, 2002). 

Originalmente, quando o interesse no reparo do DNA em Aspergillus nidulans 

se desenvolveu, principalmente aparte aos estudos sobre recombinação na mitose, 

respostas induzidas por mudanças ambientais e o controle genético do ciclo celular 

(Kafer e May, 1997), aspectos importantes destes processos foram identificados como 

componentes essenciais do fenômeno complexo da resposta aos danos do DNA: a 

recombinação mitótica celular é reconhecida como um dos processos principais do 

reparo da ruptura da dupla fita; as respostas induzíveis aos danos do DNA foram 

demonstradas para vários tipos de enzimas de reparo e a análise do controle genético do 

ciclo celular revelou os pontos regulatórios de verificação importantes em cada etapa, 
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para assegurar a conclusão da replicação e do reparo do DNA antes da entrada na 

mitose (Goldman e Kafer, 2004).  

A recombinação homóloga é o processo pelo qual dois cromossomos, 

emparelhados durante a prófase I da meiose, trocam alguma porção distal de seu DNA. 

O crossing-over ocorre quando dois cromossomos homólogos quebram e então 

reconectam-se, só que em fitas diferentes. Se quebrarem no mesmo lugar ou locus na 

sequência de pares de bases, o resultado é uma troca dos genes, chamada recombinação 

genética. Este é o resultado esperado da ocorrência do crossing-over. Se quebrarem em 

loci ligeiramente diferentes, o resultado pode ser uma duplicação dos genes em um 

cromossomo e de uma perda destes no outro. Isto é conhecido como um crossing-over 

desigual. Se os cromossomos quebrarem em ambos os lados do mesmo centrômero e 

recombinarem excluindo o centrômero, o resultado pode ser um cromossomo perdido 

durante a divisão celular (Chiuchetta e Castro-Prado, 2002).  

É possível que, em qualquer par de cromossomos homólogos possa sofrer 

crossing-over muitas vezes durante a meiose, dependendo da espécie e do comprimento 

do cromossomo. A recombinação é catalisada na célula, pela maquinaria que foi bem 

conservada durante a evolução. Isto reduz o enlace genético entre alelos no mesmo 

cromossomo e aumenta a variação genética dentro de uma população. Esta variedade 

independente é um processo que opera no conjunto completo dos cromossomos 

(Clutterbuck, 1997).  

A junção final não homóloga do DNA (NHEJ) é uma via usada para reparar 

rupturas do DNA de dupla fita. A NHEJ é referida como recombinação “não-homóloga” 

porque as extremidades são ligadas diretamente sem a necessidade de um molde 

homólogo, em contraste a recombinação homóloga, que requer uma sequência 

homóloga para guiar o reparo. O termo “Junção final não homóloga do DNA” foi 

proposto em 1996 por Moore e Haber. A NHEJ é evolutivamente conservada em todos 

os reinos taxonômicos e é a via predominante de reparo da ruptura da dupla fita em 

muitos organismos, incluindo alguns eucariotos superiores tais como o ser humano e o 

rato (Burma et al., 2006). Muitos eucariotos inferiores, tais como a levedura 

Schizosaccharomyces pombe utilizam mais freqüentemente a NHEJ do que a 

recombinação homóloga (Prudden et al., 2003). Na levedura Saccharomyces cerevisiae, 

entretanto, a recombinação homóloga domina quando o microrganismo é cultivado sob 
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condições padrão de laboratório (Letavayova, et al., 2006). Algumas espécies de 

bactérias, tais como o Mycobacterium tuberculosis (Pitcher, et al., 2005), possuem uma 

via de junção terminal, enquanto este processo está ausente em outras bactérias, como a 

Escherichia coli (Tachibana, 2004). Em A. nidulans, a NHEJ foi recentemente 

demonstrada por meio da deleção do gene nkuA, essencial a NHEJ, levando a aumento 

na freqüência de recombinação homóloga neste fungo (Nayak, et al., 2006). 

A NHEJ utiliza tipicamente as sequências homólogas curtas do DNA, 

denominadas microhomologias, para guiar o reparo. Microhomologias são continuações 

como fita simples, que freqüentemente estão nas terminações da fita dupla e são usadas 

para promover o reparo restaurativo. Quando estas continuações de fita simples são 

compatíveis, a NHEJ repara, quase sempre, a ruptura sem erro, com nenhuma perda da 

sequência (Moore et al., 1996; Boulton e Jackson, 1996; Wilson et al., 1999; Budman e 

Chu, 2005). O reparo impreciso que conduz à perda dos nucleotídeos pode também 

ocorrer, mas é muito menos comum. Não obstante, a NHEJ é freqüentemente referida 

como um mecanismo “error-prone” (propenso a erros) de reparo. Isto é provável porque 

a NHEJ pode levar a translocações quando os organismos são submetidos a grandes 

doses de radiação que causam muitas rupturas de DNA (Delacote et al., 2007). 

Adicionalmente, a via de NHEJ é responsável por fundir as extremidades dos 

cromossomos que se sofreram falha no telômero (Espejel et al., 2002). Estas 

translocações podem resultar em regulação gênica incorreta, e finalmente promover o 

câncer.  

O tamanho do genoma do A. nidulans é de aproximadamente 31Mb. Ele 

possui 8 cromossomos bem mapeados contendo estimados 11.000 a 12.000 genes. Por 

volta de 900 genes foram identificados em A. nidulans por comparação convencional, 

432 estão sendo mapeados por locus e 254 foram clonados e seqüenciados (Galagan et 

al., 2005). 

A partir da divulgação do sequenciamento genômico do Aspergillus nidulans 

(Projeto RefSeq do genoma do Aspergillus nidulans no NCBI; Projeto Sequenciamento 

do Genoma do Aspergillus nidulans no Broad Institute), a biologia computacional 

tornou-se uma poderosa ferramenta para auxiliar os estudos genéticos, proteômicos, 

metabólicos e evolutivo deste organismo. 
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1.4 Tratamento do A. nidulans com RNA 
A capacidade do A. nidulans em realizar processos gênicos como 

recombinação e reparo, homólogo ou não homólogo, descritos acima, o possibilita ser 

utilizado em experimentos recombinacionais diversos (Goldman e Kafer, 2004). Os 

genes de outros Aspergillus assim como alguns genes de espécies de mamíferos podem 

funcionar em A. nidulans via transformação mediada por DNA (Oka et al., 2004). 

Baseados neste conhecimento, Zucchi e colaboradores (1996) publicaram um 

trabalho que tinha como objetivo produzir um fator antiinflamatório semelhante ao fator 

inibitório de recrutamento de neutrófilos (NRIF). Neste trabalho, macrófagos de ratos 

foram cultivados na presença de lipopolissacarídeos (LPS) da parede celular de 

Escherichia coli. Estes macrófagos foram então lisados e seu RNA total foi separado e 

injetado em protoplastos da linhagem UT448 de Aspergillus nidulans. Foram 

selecionadas colônias produzidas após tratamento, que diferiam em cor e/ou morfologia. 

Após cultivo de conídios destas colônias, seus sobrenadantes foram purificados em 

coluna de frutose, que seleciona açúcares ou componentes glicosilados produzidos pelos 

transformantes. O material retido pela coluna foi então usado para tratar peritonite de 

ratos induzida por carragenina. Apenas duas linhagens foram capazes de produzir algum 

fator antiinflamatório, que inibia o influxo de células para o peritônio, denominadas 

então RT1 e RT2. 

As alterações genético/fisiológicas produzidas pelo tratamento com RNA 

exógeno e diversificado, como foi o caso, foi um dos objetos do nosso estudo. Este 

RNA poderia interferir em diversas vias de regulação gênica, como inserções diretas no 

DNA, por meio de recombinação homóloga (cDNA) ou não homóloga; RNAi (RNA de 

interferência) e retrotransposição. Todos estes fatores poderiam ser bloqueados ou 

facilitados pelos mecanismos de reparo do DNA, que este fungo realiza com alta 

eficiência. 

Estudos recentes em nosso laboratório (Queiroz et al., 2007) investigaram qual 

fator antiinflamatório foi produzido pela linhagem RT2 de A. nidulans, determinaram, 

por meio de screening em edema de pata de camundongos induzido por carragenina, 

que este fator é uma glicoproteína, com 32% do seu peso composto por carboidratos. 

Neste trabalho, características bioquímicas da glicoproteína isolada foram determinadas 
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e sua atividade antiinflamatória testada em um modelo experimental in vivo, diferente 

do usado por anteriormente (Zucchi et al., 1996). 

Entretanto, a caracterização desta biomolécula de potencial biotecnológico, 

necessitava aprofundamento nos estudos bioquímicos e farmacológicos. Para atingir 

estes objetivos foram utilizados os conhecimentos de bioquímica de glicoproteínas e do 

processo inflamatório, como base nos estudos aqui desenvolvidos. 

1.5 Glicoproteínas de Aspergillus 
Glicoproteína é uma biomolécula composta por uma porção protéica com a 

adição de carboidratos. O carboidrato é ligado à proteína durante a modificação pós-

traducional (Nozawa et al., 2003) ou a modificação co-traducional (Hefti et al., 2003). 

A adição de açúcares pode ocorrer no aminoácido asparagina e é denominado N-

glicosilação, por se ligar ao nitrogênio da cadeia lateral do resíduo. O açúcar ligado ao 

oxigênio livre dos aminoácidos serina ou treonina, a ligação é denominada O-

glicosilação. Os monosacarídeos comumente encontrados em proteínas de eucariotos 

são glicose, galactose, manose, fucose, xilose, N-acetilglicosamina, N-

acetilgalactosamina e ácido siálico. Esses açúcares podem auxiliar no enovelamento da 

proteína (Benoit et al., 2006), melhorar a sua estabilidade e aumentar o seu tempo de 

vida em sistemas biológicos (Eriksen et al., 1998). Geralmente, as glicoproteínas são 

encontradas no espaço extracelular, já que seu processamento ocorre no Complexo de 

Golgi (Czlapinski e Bertozzi, 2006). 

A tentativa de Zucchi e colaboradores (1996) de purificar compostos 

bioquímicos glicosilados, produzidos pelo A. nidulans não foi suficientemente seletiva. 

Atualmente, é conhecido que proteínas do sobrenadante deste gênero possuem pelo 

menos O-glicosilações, que é uma marcação molecular essencial à exportação destas 

proteínas pelo fungo (Perlińska-Lenart et al., 2005).  

A caracterização de glicoproteínas no gênero Aspergillus tem revelado que 

estas proteínas, em sua maioria apresentam-se como N-glicosiladas (Benen et al., 2000), 

ou seja, as cadeias de açúcares estão ligadas ao aminoácido asparagina no nitrogênio da 

cadeia lateral do resíduo. O estudo dos efeitos de N-glicosidases verificou que seu sítio 

de reconhecimento é Asn-Ile/Phe-Thr (Walmsley e Hooper, 2003). O nível de N-

glicosilações pode ser muito alto, na ordem de 35%, como encontrado em uma fitase de 
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Aspergillus niger (Panchal e Wodzinski, 1998). Neste caso, foram identificadas duas 

isoformas para a enzima, uma não glicosilada e outra N-glicosilada, ambas com 

atividade similar. 

Em contraponto a altas taxas de glicosilação, no trabalho de Colangelo e 

colaboradores (1999) a expressão da enzima pectato liase de Aspergillus niger expressa 

em A. nidulans mostrou um acréscimo de peso molecular de 1200 Da, referente a N-

glicosilações contendo manose.  Já em um trabalho sobre a enzima leucina amino 

peptidase, secretada pelo A. sojae, foi verificada que N-glicosilações representavam 3% 

do peso molecular total da enzima (Chien et al., 2002). 

1.6 Considerações gerais sobre inflamação 
A reação inflamatória é a resposta do organismo a uma agressão local, 

caracterizada por uma série de eventos complexos, que envolvem vasodilatação 

arteriolar, seguida de aumento de fluxo sanguíneo, aumento de permeabilidade venular, 

exudação plasmática e migração leucocitária para o espaço extravascular. A seguir, a 

eliminação de eventuais agentes injuriantes, pelos fagócitos, são fenômenos centrais do 

processo, tendo como sequência o reparo e a substituição do tecido lesado. A maior 

característica da inflamação é que a natureza sensivelmente padronizada de resposta à 

injúria é uma reação estereotipada, que envolve: rubor, tumor, calor e dor. Assim, 

qualquer tipo de injúria envolve uma resposta similar independente do fator injuriante 

(Teixeira et al., 2003). O desenvolvimento destes sinais se deve à ação coordenada de 

mediadores químicos, liberados no local da lesão (Ryan e Majno, 1977; Lentsch e Ward, 

2000; Kolinsky, 2007). 

A resposta imediata e inicial a um agente – inflamação aguda – inclui 

alterações no calibre vascular e no fluxo sanguíneo, mudanças estruturais na 

microvasculatura que favorecem o extravasamento de proteínas plasmáticas e leucócitos, 

migração de leucócitos da microcirculação, e seu acúmulo no foco da injúria, seguido 

por fagocitose por células competentes (Kelly et al., 2007). 

Os fenômenos vasculares ocorrem principalmente na rede microcirculatória e 

iniciam-se com breve vasoconstrição, seguida de vasodilatação e aumento do fluxo local, 

seguido de aumento da permeabilidade vascular, com conseqüente extravasamento do 
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fluido e material protéico, do plasma para o interstício, levando a formação do edema 

(Garcia Leme et al., 1973). 

O componente celular da reação inflamatória é representado, primordialmente, 

por leucócitos polimorfonucleares (neutrófilos, eosinófilos e basófilos) e mononucleares 

(monócitos e linfócitos) que migram para o tecido adjacente. Nos primeiros estágios de 

um resposta aguda, há predomínio numérico de neutrófilos. Os leucócitos, mobilizados 

a partir dos compartimentos de reserva e da corrente sanguínea, marginam a superfície 

dos vasos da microcirculação da área que circunda a lesão (passam a deslizar sobre o 

endotélio – comportamento de rolling e, posteriormente, aderem a parede do vaso. A 

seguir, essas células migram para o meio extravascular, através de junções 

interendoteliais (diapedese) e acumulam-se no local da lesão (Florey, 1970). 

A migração dos leucócitos do tecido para o local da injúria ocorre de forma 

orientada por gradiente químico, um processo denominado quimiotaxia. Os leucócitos, 

presentes no foco inflamatório, fagocitam os agentes injuriantes, seguida pela liberação 

de produtos microbicidas dentro do fagolisossomo promovendo a morte ou degradação 

do material fagocitado (Lehr e Arfors, 1994). Após a fagocitose, os neutrófilos 

rapidamente entram em apoptose e são então fagocitados ou removidos pela rede 

linfática (Greenberg, 1999; Aderem e Underhill, 1999). 

O macrófago é a principal célula diferenciada do sistema fagocítico 

mononuclear e participa de inúmeros processos fisiológicos e patológicos. Estes 

leucócitos estão, normalmente, distribuídos em diversos tecidos, tais como o 

hematopoiético e o linfóide (Gordon, 1992). Estas células se originam na medula óssea, 

a partir de um precursor comum da linhagem granulocítica (Davies, 1994). Após 

deixarem a medula, os monócitos permanecem na circulação sanguínea por 70 horas, 

até migrarem para diferentes tecidos e cavidades, onde se diferenciam em macrófagos 

teciduais (Johnston, 1988). Estas células permanecem residentes, por alguns meses e 

podem sofrer a estimulação de agentes inflamatórios e/ou imunológicos adquirindo 

características próprias, tanto morfológicas quanto funcionais, como a fagocitose e a 

capacidade microbicida, além do processamento e apresentação de antígenos e interação 

com o sistema linfóide, com conseqüente produção de anticorpos ou sensibilização de 

células (Kaiser et al., 1990; Davies, 1994; Graf et al., 1999). 
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Os eventos celulares, acima descritos, são desencadeados pela ação de 

mediadores químicos, que são formados pelo metabolismo do ácido araquidônico (AA), 

ácido 5,8,11,14 eicosatetraenóico – um ácido graxo essencial – é parte integrante de 

moléculas de fosfolipídeos, triglicerídeos e ésteres do colesterol constituintes das 

membranas celulares. Frente a estímulos químicos, físicos ou biológicos que aumentam 

o influxo de cálcio para as células, ocorre a ativação de uma enzima dependente de 

cálcio, a fosfolipase A2. Esta enzima hidrolisa fosfolipídeos de membrana na posição 

2(R) e libera o ácido araquidônico. 

O ácido araquidônico livre, por sua vez, é metabolizado por sistemas 

enzimáticos, originando uma família heterogênea de substâncias denominadas 

eicosanóides, que incluem entre elas as prostaglandinas (PG), tromboxanas (TX) e 

leucotrienos (LT) (Yokomizo et al., 1997; Sarau et al., 1999). 

A biossíntese dos prostanóides (prostaglandinas, tromboxana e prostaciclina) é 

mediada pelas enzimas ciclooxigenases que convertem o ácido araquidônico em 

intermediários instáveis PGG2 e PGH2. Seguido pela conversão de PGH2 nos produtos 

finais PGD2, PGE2, PGF2a, PGI2 (prostaciclina), ou tromboxana A2 (TXA2), por 

intermédio de sintases específicas. As prostaglandinas desempenham papel importante 

na inflamação e hiperalgesia (Portanova et al., 1996).  

A PGE2 é a prostaglandina mais abundante no organismo (Serhan et al., 2003). 

Este prostanóide é produzido por várias células, incluindo os fibroblastos, leucócitos e 

células renais. Este mediador lipídico é o principal membro da família das 

prostaglandinas, pois desempenha função importante em sistemas fisiológicos, como os 

sistemas gastrointestinal, renal e cardiovascular (Narumiya e Fitgerald, 2001; Harris et 

al., 2002). De maneira geral, as prostaglandinas da série E promovem vasodilatação, 

potenciam o aumento da permeabilidade vascular, causado pela histamina e a 

bradicinina e estão envolvidas no fenômeno de dor e febre (Portanova et al., 1996; 

Gerritsen, 1996). No entanto, a PGE2 pode exercer efeitos opostos, tais como suprimir a 

produção de citocinas inflamatórias, como o TNF-α, a interleucina (IL)-1 e a IL-6 

(Takayama et al., 2002; Noguchi et al., 2005), inibir a fagocitose por macrófagos 

(Davidson et al., 1998) e a proliferação de células T (Nataraj et al., 2001). 

O papel chave de prostaglandinas na inflamação é corroborado pelo achado de 

que fármacos antiinflamatórios não-esteroidais suprimem a atividade de ciclooxigenases 
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e inibem a inflamação in vivo (Grosser, 2006). Atualmente, são conhecidas pelo menos 

três formas de ciclooxigenases, denominadas COX-1, COX-2 e COX-3. A COX-3 foi 

recentemente descrita em humanos, córtex canino, medula espinhal de ratos e em 

camundongos (Willoughby et al., 2000; James et al., 2001; Chandrasekharan et al., 

2002; Kis et al., 2004; Kis et al., 2006). 

A COX-1, isolada por Helmer e Lands (1976), é a isoforma amplamente 

distribuída e constitutivamente expressa na maioria das células e tecidos, que incluem o 

endotélio, monócitos, plaquetas, células renais e vesículas seminais (Botting, 2006). 

Esta enzima é responsável pela formação de prostanóides que, em condições 

fisiológicas, são responsáveis pela regulação da homeostasia (Botting e Ayob, 2005). 

Por outro lado, alguns estudos indicaram que a COX-1 também está envolvida na 

resposta inflamatória (Ochi e Goto, 2002). Normalmente, a concentração desta enzima é 

constante, porém, em alguns casos, pequenos aumentos podem ocorrer em resposta a 

estímulos por hormônios ou fatores de crescimento (Dewitt, 1991; Ueda et al., 1997). 

A COX-2 pode ser expressa constitutivamente ou ser induzida em vários tipos 

celulares e desempenha função fisiológica e fisiopatológica importante (Wu, 2005). A 

expressão constitutiva dessa isoforma ocorre em algumas áreas do sistema nervoso 

central (Kis et al., 2006), em tecidos envolvidos na reprodução (durante a ovulação e 

implantação do blastocisto) (Gibb et al., 1996) e no sistema gástrico (Kargman et al., 

1996). Por outro lado, a expressão de COX-2 é reconhecida como um componente 

chave em patologias de natureza inflamatória, na injúria tecidual e em processos 

tumorais (Simmons et al., 2004). 

A principal linha de regulação fisiológica da inflamação é a produção de 

glicocorticóides endógenos. O cortisol, que é um hormônio esteróide sintetizado a partir 

do colesterol, é o principal glicocorticóide secretado pelo córtex da adrenal. Sua via de 

controle segue o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. O hipotálamo secreta o hormônio 

liberador de corticotropina (CRH), que estimula a adenohipófise a produzir o hormônio 

adrenocorticotrópico (ACTH), este por sua vez, estimula as células da zona fasciculada 

do córtex das glândulas adrenais a produzir o cortisol. O cortisol, por sua vez, atua 

como um sinal de retroalimentação negativa, inibidora secreção do ACTH e do CRH 

(Silverthorn, 2003). 
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Os glicocorticóides reduzem as manifestações da inflamação. Essa propriedade 

resulta de seus efeitos profundos sobre a concentração, a distribuição e a função dos 

leucócitos periféricos, bem como se seus efeitos supressores sobre as citocinas e 

quimiocinas inflamatórias e outros mediadores lipídicos e glicolipídicos da inflamação. 

Após a administração de um glicocorticóide sintético, a concentração 

circulante de neutrófilos aumenta, enquanto ocorre a redução do número de linfócitos, 

monócitos, eosinófilos e basófilos na circulação. Os glicocorticóides também inibem as 

funções dos macrófagos teciduais e de outras células apresentadoras de antígenos. 

Além de seus efeitos sobre a função leucocitária, os glicocorticóides 

influenciam a resposta inflamatória ao reduzir a síntese de prostaglandinas, leucotrienos 

e fator de ativação plaquetária, que resulta da ativação da fosfolipase A2. 

Os glicocorticóides apesar de exercerem efeitos antiinflamatórios, quando 

introduzidos pela primeira vez, foram considerados a última resposta ao tratamento de 

inflamações. Infelizmente, a toxicidade associada à terapia crônica com corticosteróides 

limita seu uso. Por conseguinte, os antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) assumiram 

o principal papel no tratamento da inflamação (Katzung, 2006). 

AINEs são os fármacos mais usados no tratamento da dor e inflamação e 

representam uma das classes mais comuns de medicamentos usados no mundo, com 

uma estimativa de que mais de 30 milhões de pessoas por dia utilizam este tipo de 

medicamento (Singh e Triadafilopoulos, 1999). AINEs não seletivos inibem tanto COX-

1 (constitutiva) quanto COX-2 (induzível), enzimas envolvidas na produção de 

prostaglandinas e tromboxana. 

A premissa de que a COX-1 realiza funções de manutenção celular para a 

atividade fisiológica normal e é a isoforma predominante expressa em plaquetas e no 

trato gastrointestinal, considerando que, COX-2 atua nos sítios inflamatórios, ela tem 

sido o alvo para o desenvolvimento de inibidores seletivos. O efeito renal de AINEs não 

seletivos, ligado a inibição de COX-1, levou ao aumento do uso de AINEs seletivos 

para COX-2, que mantém a modulação fisiológica e fisiopatológica das funções renal e 

cardiovascular, levando a uma maior aceitação no mercado a AINEs seletivos para 

COX-2 (Harris e Breyer, 2006). 
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2 OBJETIVOS 
 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar as alterações genotípicas e 

fenotípicas na linhagem RT2 do fungo Aspergillus nidulans, após o tratamento com 

RNA total de macrófagos de ratos, que levaram a modificação fenotípica desta 

linhagem e quanto a um destes novos fenótipos resultantes, uma glicoproteína (Nandina) 

com atividade antiinflamatória in vivo e in vitro. 

 

Os objetivos específicos foram: 

 

 Avaliar as alterações estruturais no genoma da linhagem RT2 de Aspergillus 

nidulans. 

 Avaliar as alterações fenotípicas ocorridas nesta linhagem. 

 Purificar a glicoproteína antiinflamatória produzida por esta linhagem. 

 Caracterizar bioquimicamente esta glicoproteína. 

 Caracterizar in vivo e in vitro a atividade antiinflamatória da Nandina. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Linhagens de Aspergillus nidulans 
 

A linhagem UT448, originalmente dos estoques de Glasgow (Reino Unido), 

foi adquirida dos estoques de Utrecht (Holanda). Esta linhagem possui como 

marcadores - wA2 (II), conídio branco; riboA1, pabaA124, biA1 (Cromossomo I), com 

requerimentos para riboflavina, ácido p-aminobenzoico e biotina, respectivamente; 

AcrA1 (Cromossomo II), resistência à acriflavina.  

A linhagem RT2 foi obtida por meio do tratamento dos protoplastos da 

linhagem UT448 com RNA total de macrófagos de ratos (Wistar) estimulados com LPS. 

(Zucchi et al., 1996). Esta linhagem revelou-se prototrófica para todos os marcadores 

genéticos e resistente a acriflavina. A cor dos conídios desta linhagem é verde. 

 

3.2 Cultivo das linhagens 
 

A formulação do meio mínimo (MM) seguiu o protocolo descrito por van de 

Vate e Jansen (1978). Para cada litro do meio de cultura foram usados 6 g de nitrato de 

sódio, 0,52 g de sulfato de magnésio, 0,52 g de cloreto de potássio, 1,52 g de fosfato de 

potássio, 1mg de sulfato de ferro, 1 mg de sulfato de zinco, 1mg de sulfato de cobre, 10 

g de glicose e água destilada 1 L q.s.p.. 

Para a formulação do meio completo (MC) seguiu-se a mesma metodologia 

sendo utilizado meio mínimo adicionado de 2 g de peptona, 1 g de casaminoácidos, 2 

mL de solução de vitaminas (ANEXO) e 2,5 mL de solução de ácidos nucléicos de 

levedura, hidrolisados (ANEXO). 

Para o teste das linhagens, no que se refere aos marcadores de auxotrofia, as 

linhagens foram cultivadas em meio seletivo (SM), que consistiu do uso de MM 

suplementado com riboflavina (1,0 µg/mL), ácido p-aminobenzóico (0,685 µg/mL) ou 

biotina (0,002 µg/mL). Para teste de resistência ao fungicida acriflavina, que 

corresponde a um marcador genético no Cromossomo II, foram adicionados 5 µg/mL de 

acriflavina ao meio SM. 
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O cultivo destas linhagens foi sempre realizado em um meio de cultura com 

pH 6,0. A temperatura de incubação foi de 37 oC. Para obtenção de um meio de cultura 

sólido, foi usado ágar a 1,2%. Este meio sólido foi usado para manter as colônias em 

estoque a 4 oC ou para o desenvolvimento de colônias em placas de petri, o meio de 

cultura líquido foi usado para obtenção de micélio ou obtenção das proteínas do 

sobrenadante das culturas das linhagens. 

 

3.3 Detecção de polimorfismos gênicos nas linhagens UT448 e RT2 
de Aspergillus nidulans por meio de polimorfismo de DNA 
amplificado ao acaso (RAPD) 
 

As colônias de ambas linhagens foram submetidas ao processo de extração do 

DNA genômico pelo método CTAB, conforme relatado adiante, a fim de se averiguar a 

possibilidade de alteração no genoma do fungo. Uma ferramenta rápida e de alto valor 

informativo é a técnica de Amplificação de Segmentos de DNA ao Acaso (RAPD), 

proposta por Williams et al. (1990).  

 

3.3.1 Cultivo dos isolados para extração do DNA genômico 
 

Para obtenção de DNA genômico para a análise de polimorfismos genéticos 

entre as linhagens UT448 (parental) e RT2 (RNA-modificada) de A. nidulans, os 

conídios das linhagens foram inoculados em frascos de Erlenmeyer (250 mL) contendo 

100 mL de meio líquido completo (MC). Os frascos foram levados ao agitador orbital, a 

37 ºC, sob rotação de 180 r.p.m. Após 48 horas de incubação, o micélio foi recuperado 

por filtragem a vácuo, lavado com água destilada estéril para remover todo resíduo do 

meio de cultura, liofilizado e estocado a -80 ºC. 
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3.3.2 Extração de DNA 
 

O DNA genômico foi obtido pelo uso do protocolo de extração de DNA 

CTAB (Doyle e Doyle, 1987) em micélio liofilizado. Utilizaram-se 40 mg de micélio 

por tubo (2,0 mL), para extração do DNA genômico total. O micélio liofilizado foi 

macerado em cadinho de porcelana e ao tecido macerado foram adicionados 600 µL de 

tampão de extração (acrescido de mercaptoetanol). A mistura foi incubada a 65oC, por 

30 minutos, com leve agitação a cada 10 minutos. As amostras foram então levadas à 

capela de exaustão para remoção da fase orgânica, que foi feita através da adição de 600 

µL de CIA (clorofórmio-álcool isoamílico 24:1). Os tubos foram agitados por cinco 

minutos e centrifugados a 12.000 rpm, por 5 minutos. Em seguida, os sobrenadantes 

foram transferidos para tubos esterilizados. Os ácidos nucléicos foram precipitados pela 

adição de 500 µl de isopropanol absoluto. Uma nova centrifugação deu-se a 12000 rpm 

por 5 minutos e o sobrenadante foi descartado. O pellet foi lavado duas vezes com 

etanol 70% e submetido a lavagens com acetado de amônio. Em seguida, adicionou-se 

tampão TE e incubou-se, por 30 minutos, com 12 U de RNAse. 

A quantificação do DNA extraído foi feita em gel de agarose 1%, corado com 

brometo de etídeo (0,25 µg/mL), sendo utilizado como padrão comparativo de peso 

molecular, o DNA do fago lambda (GIBCO).  

 

3.3.3 Seleção de iniciadores aleatórios 
 

O Laboratório de Biotecnologia Genômica da Universidade Católica de 

Brasília possui um banco de 40 iniciadores aleatórios (Life Technologies Brasil Ltda) 

que foram testados em A. nidulans. Deste conjunto de iniciadores, foram selecionados 7, 

que apresentaram alto polimorfismo em RAPD, em ensaios pilotos com os diplóides 

originais. Os oligonucleotídeos foram sintetizados pela Invitrogen e a seqüência de 

bases encontra-se na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Seqüência nucleotídica dos iniciadores utilizados no RAPD. 

Iniciadores  
Seqüência (5' - 3') 

OPC20 ACT TCG CCA C 
OPG10 AGG GCC GTC T 
OPJ20 AAG CGG CCT C 
OPK10 GTG CAA CGT G 
OPM20 AGG TCT TGG G 
OPQ20 ACA CAC GTC G 
OPV10 GGA CCT GCT G 

Iniciadores confeccionados pela empresa Life Technologies 
Brasil Ltda - 10 mM a partir das seqüências originais da 
OPERON Tecnologies. 

 

3.3.4 Condições da Reação de Cadeia de Polimerase (PCR) 
 

As reações de amplificação foram preparadas para um volume final de 10µL, 

contendo: 0,4 µL de iniciadores, 7,5 ng de DNA genômico, 200 µM de cada um dos 4 

dNTPs, 1X tampão Taq: 1U Taq DNA polimerase (Phyneutria) e 1mg/mL de BSA. As 

amplificações foram realizadas em termociclador Perkin Elmer Applied Biosystems 

9700, programado para um primeiro ciclo a 94 ºC por 3 minutos, 40 ciclos de 

desnaturação de 94 ºC 1 minuto, anelamento do iniciador a 36 ºC por 1 minuto e a 

extensão a 72 ºC por 2 minutos, um ciclo de extensão final a 72 ºC por 10 minutos, 

seguida por um “slot” de 4 ºC por 24 horas. Os produtos de amplificação foram 

separados por eletroforese em géis de 1% de agarose com brometo de etídeo (0.5 µg/mL) 

e visualizados em transiluminador de luz ultra-violeta, usando o sistema de 

fotodocumentação de géis Kodak Analysis System 120. Os tamanhos dos produtos de 

PCR foram estimados, usando-se marcador de peso molecular 1Kb plus (Invitrogen).  

 

3.3.5 Análise dos dados genômicos 
 

Na avaliação dos géis, a presença de uma banda em um indivíduo foi 

assinalada como 1, ausência por 0 e as eletroforeses falhas foram desconsideradas na 

análise. Construiu-se uma matriz dos indivíduos analisados. As estimativas das 

similaridades genéticas (SG) entre os indivíduos analisados foi feita pelo Coeficiente de 
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Similaridade Jaccard e Simple Matching, fornecido pelo programa MVSP (Multi-variate 

Statistical Package), através da expressão: SG = a / a + b + c, onde:  

 

VARIÁVEIS 

 

1 

 

0 

1 A 

(1,1) 

B 

(0,1) 

   

0 C 

(1,0) 

D 

(0,0) 

O programa MVSP fornece a representação simplificada das similaridades 

através de um dendrograma obtido pelo método de agrupamento UPGMA (“unweighted 

pair group analysis, using arithmetic means”). 

 

3.4 Cultivo das linhagens para produção de proteínas 
 

Os conídios (106) das linhagens RT2 e UT448 foram cultivados em meio 

líquido de extrato de malte (1,5) e glicose (1%), sendo que para a linhagem UT448 foi 

adicionado 2mL da solução de vitaminas, por 48 h a 37 oC em um agitador orbital. Após 

este período o micélio foi separado do sobrenadante via filtração em papel de filtro 

previamente esterilizado seguido por uma filtração a vácuo em sistema estéril com 

membrana de acetato de celulose com poro de 0,45 µm. O sobrenadante foi então 

resfriado e as proteínas foram concentradas por precipitação adicionando ao 

sobrenadante ácido Tricloroacético (TCA, 50%), na proporção 1:1, mantendo em gelo 

por 1h e em seguida centrifugado a 5000 rpm por 1h a 4 °C. O precipitado foi lavado 3 

vezes com acetona gelada e deixado secar a temperatura ambiente. 

 

3.5 Purificação protéica do sobrenadante das linhagens de A. 
nidulans 
  

Como a linhagem RT2 mostrou-se totalmente prototrófica, os conídios (106) 

desta linhagem foram cultivados em meio líquido de extrato de malte (1,5) e glicose 

(1%) por 48h a 37 oC em um agitador orbital. Após este período o micélio foi separado 
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do sobrenadante via filtração em papel de filtro previamente esterilizado seguido por 

uma filtração a vácuo em sistema estéril com membrana de acetato de celulose com 

poro de 0,45 µm. O sobrenadante foi então congelado, liofilizado e mantido a -20 ºC até 

as etapas subseqüentes. 

3.5.1 Gel-Filtração 
 

O método de Gel-filtração foi usado para selecionar proteínas do sobrenadante 

da cultura do fungo ao mesmo tempo em que, limpou as impurezas provenientes dos 

meios de cultura utilizados.  Esta etapa foi desenvolvida utilizando um sistema Fast 

Protein Liquide Chromatography (FPLC – Pharmacia, Upsalla, Sweden), em uma 

coluna de exclusão molecular Superdex 75 (60 X 1,6 cm, Pharmacia), previamente 

equilibrada com bicarbonato de amônia 50 mM, pH 8,5 e eluída de modo isocrático a 

um fluxo de 0,5 mL/min. Amostras de 1 mL foram coletadas automaticamente. 

3.5.2 Cromatografia de exclusão molecular em sistema HPLC 
 

O método de cromatografia de exclusão molecular foi utilizado para refinar a 

gel filtração em Superdex 75. Para tal, foi utilizada uma coluna TSK3000SW (60 X 

0,75 cm, Toso, Tokyo, Japão) em sistema de cromatografia de alta precisão (HPLC) 

previamente equilibrada com bicarbonato de amônia 50 mM, pH 8,5 e eluída de modo 

isocrático a um fluxo de 1 mL/min. O eluído foi lido em absorvância de 280 nm e as 

amostras foram coletadas manualmente. 

3.5.3 Cromatografia de fase reversa em sistema HPLC 
 

A amostra coletada da cromatografia de exclusão molecular mostrou-se 

parcialmente purificada por análise de banda, em eletroforese em gel de poliacrilamida, 

na presença de dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE), em condições desnaturantes. Foi, 

portanto utilizado a técnica de fase reversa em HPLC, onde, as proteínas foram 

separadas pela sua hidrofobicidade, já que possuíam peso muito próximo. Para tal, foi 

usada uma coluna C18-luna (250 X 4,6 mm, Phenomenex, Torrance, Estados Unidos), 

em um fluxo de 1 mL/min, utilizando como fase móvel: A) ácido trifluoroacético 

(0,05%) e B) Acetonitrila (99,9%) e ácido trifluoroacético (0,1%), em gradiente de 0 a 
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100 do tampão B em 25 min. A absorvância do eluato foi monitorada em 280 nm e as 

amostras foram coletadas manualmente.  

3.6 SDS-PAGE 
 

A eletroforese em gel desnaturante de poliacrilamida na presença de dodecil 

sulfato de sódio (SDS-PAGE) foi realizada como descrito por Laemmli (1970) em gel 

unidimensional de poliacrilamida a 12% na presença do detergente SDS (0,1%) e 

corado posteriormente com nitrato de prata (ANEXO). O peso molecular das bandas 

reveladas no gel foi determinado por medida relativa em comparação com o padrão de 

peso molecular pré-corado (BIO-RAD): miosina (197,7 KDa), β-galactosidase (126,3 

KDa), albumina bovina sérica (81,1 KDa), anidrase carbônica (40,2 KDa), inibidor de 

tripsina da soja (31,2 KDa), lisozima (17,1 KDa) e aprotinina (6,7 KDa).  

 

3.7 Sequenciamento De Novo em espectrometria de massa 

As análises em espectrometria de massa foram realizadas em um 

espectrômetro “quadrupole time-of-flight” (tempo de vôo em quadrupolo - Q-Tof) 

(Micromass, Manchester, UK) equipado com uma fonte de íon Z-spray. O espectro foi 

coletado em um modo de íon positivo com a voltagem do capilar a 3.1 kV. A voltagem 

do cone da amostra foi varrida de 20 a 70 V, visto que a voltagem do cone da extração 

foi mantida constante em 4 V em todos os experimentos. As temperaturas da fonte e da 

desolvatação foram ajustadas em 110 e 275 °C, respectivamente. N2 foi usado como gás 

nebulizante e as taxas do gás de desolvatação e nebulização foram mantidas a 250 e 15 

L/h, respectivamente. O espectrômetro de massa foi controlado usando o software 

MassLynx.  

Sequenciamento De Novo de peptídeo é uma alternativa rápida à pesquisa em 

base de dados (embora, em alguns casos, isto produza resultados menos acurados). A 

maioria de algorítmos De Novo modela todos os peptídeos possíveis em um gráfico de 

espectro, um gráfico acíclico direto com os vértices que correspondem às massas 

estimadas (locais de clivagem) do peptídeo (Dancik et al., 1999). Dois vértices são 

conectados por uma borda dirigida do vértice com a massa mais baixa, a essa adiciona-
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se uma massa mais alta se a diferença entre elas for igual a massa de um aminoácido, 

este método identifica cada resíduo pela sua massa. Dancik e colaboradores (1999) 

descrevem em detalhe a construção e valores do gráfico do espectro. Desde que a 

fragmentação do peptídeo está freqüentemente incompleta, o gráfico do espectro pode 

ser descontínuo. Por esta razão, são adicionadas as bordas que correspondem às massas 

dos pares dos aminoácidos. Com a resolução de FTMS (Fourier transform mass 

spectrometry), é possível usar bordas de até três aminoácidos (que compensam até duas 

clivagens faltantes consecutivas da seqüência) sem aumento significativo na 

complexidade computacional. 

3.8 Ensaios in vivo do efeito antiinflamatório 

3.8.1 Animais 
 

Foram utilizados camundongos Swiss machos entre 18 e 20 g obtidos do 

Biotério Central do Instituto Butantan. Os animais foram mantidos em salas com 

temperatura e luz controladas e receberam água e alimentação ad libitum até a 

realização dos experimentos. Todos os experimentos foram realizados de acordo com as 

normas do Comitê de Experimentação Animal do Instituto Butantan (protocolo nº 

426/07), que estão de acordo com os procedimentos recomendados pela Universities 

Federation for Animal Welfare. 

 

3.8.2 Edema de pata induzido por Carragenina 
 

O edema de pata foi induzido pela administração de carragenina a 1%, diluída 

em solução salina (0,9%), no coxim plantar de uma das patas posteriores de 

camundongos, em volume de 50 µL, segundo o método descrito por Lo Verme (2005). 

A pata contralateral (controle) recebeu igual volume de solução salina. Quinze minutos 

após injeção da carragenina, os animais receberam injeção intravenosa (i.v.) de Nandina 

(10 µg/100 µL), diluída em salina apirogênica. O grupo controle recebeu solução de 

albumina de soro bovino (10 µg/100 µL) (i.v.), diluída em salina apirogênica. 

Os volumes das patas posteriores foram avaliados em um pletismômetro, 

conectado a um transdutor de pressão, acoplado a um registrador digital (Ugo Basile, 
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Itália), de acordo com o método descrito por Van Arman e colaboradores (1965). Para 

tanto, as patas foram imersas, a cada hora, até a articulação tíbio-társica, em uma 

solução lauril sulfato de sódio (500 mg/L NaCl 18,6 %), num intervalo de 1 a 6 horas, 

após a injeção da carragenina. A porcentagem de aumento do volume podal foi 

determinada pela razão entre os volumes da pata experimental (injetada com 

carragenina) e da pata controle (injetada com solução salina). 

3.8.3 Estudo do efeito da Nandina sobre o influxo leucocitário peritoneal 
 

Para o estudo de influxo leucocitário foi utilizado um modelo experimental, 

modificado, baseado no trabalho descrito por Di Rosa e Sorrentino (1979). A 

carragenina 0,3%, diluída em PBS apirogênica, foi injetada na cavidade peritoneal dos 

camundongos (i.p.), em volume de 0,5 mL/cavidade. Os animais do grupo controle 

receberam volume equivalente de PBS apirogênico, por via i.p. Os camundongos 

receberam, ainda, injeção intravenosa (i.v.) de Nandina (10 µg/100 µL), ou PBS estéril 

aos 30 minutos antes e, 1, 2, 3 ou 6 h após a administração da carragenina. Os animais 

foram sacrificados em uma câmara com concentração tóxica de gás carbônico, após 6 

ou 96 horas da injeção de carragenina. Estes períodos correspondem ao pico de influxo 

de leucócitos polimorfonucleares e mononucleares, respectivamente. Os leucócitos 

totais foram coletados por lavagem da cavidade peritoneal com 2 mL de PBS contendo 

heparina (10 U/mL). Alíquotas dos lavados foram usadas para determinar a contagem 

total de células, após diluição (1:20, v/v) em solução de Turk, em câmara de Neubauer, 

ao microscópio de luz. Para a contagem diferencial das células, preparações realizadas 

em citocentrífuga foram coradas com o corante Hema3 (Fisher Scientific) e analisadas 

em microscópio de luz. A contagem diferencial foi realizada em pelo menos 100 

células, que foram classificadas em células polimorfonucleares e mononucleares, com 

base em critério morfológico convencional. 

3.8.4 Tratamento farmacológico para a inibição da ação de glicocorticóides 
endógenos 
 

Para avaliar a ativação do eixo hipófise-hipotálamo-adrenal, pela Nandina, foi 

utilizado um antagonista do receptor de glicocorticóide o RU 38486, conhecido também 

como mifepristona (Sigma-Aldrich Company, USA). Este composto foi diluído em 
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etanol 50 % (v/v) e administrado na dose de 30 mg/kg-1 pela via intravenosal (i.v.), em 

volume constante de 50 µL, uma hora antes da injeção da carragenina (i.p) (Bucci et al., 

2000). Após 30 minutos a Nandina (10 µg) diluída em 100 µL de salina ou solução 

salina (100 µL) foram injetadas i.v.. Aguardado mais 30 minutos, o edema de pata foi 

induzido pela injeção de carragenina (1%). Os animais controle receberam volume 

equivalente do diluente utilizado. A avaliação do edema de pata foi realizada de acordo 

com o descrito no item 3.8.2, por um período compreendido entre a primeira e a sexta 

hora após a indução do edema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1: Estrutura química do RU 38486. 
 

3.9 Ensaios do efeito antiinflamatório da Nandina em modelos 
experimentais in vitro 

3.9.1 Coleta de macrófagos peritoneais e protocolo experimental para os 
ensaios in vitro  

 

Para os estudos in vitro, os macrófagos residentes foram obtidos da cavidade 

peritoneal. Para a coleta das células, os animais foram mortos em câmara de CO2 e a 

cavidade peritoneal lavada com 2 mL de solução salina apirogênica. Após a coleta e 

homogeneização do líquido de lavagem, uma alíquota foi diluída em solução de Turk 

(1:20; v/v), para a contagem do número total de leucócitos em câmara de Neubauer e 

microscopia de luz. A predominância de macrófagos (>95%) foi confirmada em 

esfregaços celulares corados com Hema3 (Fisher, USA). Uma alíquota contendo 2x 105 

células foi então centrifugada a 800 rpm, por 6 minutos, a 22 °C. O precipitado celular 

foi ressuspenso em meio de cultura RPMI (Sigma-Aldrich Company, USA) e incubados 

em placas de 96 poços. Os macrófagos foram incubados com Nandina (10; 1; 0,1; 0,01 

µg/mL) ou com RPMI apenas e, em seguida, após 30 min, o LPS (1 µg/mL) foi 
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acrescentado ao meio de cultura. Decorridos 8 ou 24 h de incubação, a suspensão 

celular foi centrifugada a 800 rpm, por 6 minutos, a 22 °C. O precipitado celular 

resultante foi utilizado para a análise da expressão das COX-2 e COX-1, por western 

blot e o sobrenadante, para a dosagem de PGE2, por ensaio imunoenzimático específico 

(EIA). 

 
3.9.2. Determinação do efeito citotóxico 

3.9.2.1 Análise da liberação da lactato desidrogenase (LDH) 
 

A atividade enzimática da LDH, presente no sobrenadante das culturas, foi 

tomada como parâmetro da viabilidade celular. Neste estudo, foram analisadas 

concentrações de 10, 1 e 0,1 µg/mL de Nandina. Após cada período de incubação (8 e 

24h), o sobrenadante foi retirado e centrifugado a 200 x g, por 6 minutos. A seguir, 30 

µL do sobrenadante foram adicionados a outras placas de cultura de 96 poços, 

acompanhados da adição de 200 µL do substrato, em tampão fosfato contendo: NaCl 

200 mM, NADH 0,2 mM, piruvato 1,6 mM/poço. A leitura da D.O. foi realizada a 340 

nm, no intervalo de tempo entre 0 e 10 minutos. Os resultados foram expressos pelo 

decréscimo da D.O., resultante da oxidação do NADH, na presença de piruvato, em 

relação ao tempo zero. 

3.9.2.2 Ensaio da redução do brometo de 3,4,5-dimetiltiazol-2il 2,5-difenil 
tetrazol (MTT) 
 

A atividade metabólica dos macrófagos peritoneais isolados foi avaliada pelo 

método da redução do MTT. Neste estudo, foram analisadas concentrações de 10 a 0,1 

µg/mL de Nandina. Após cada período de incubação (8 e 24 h), as células foram 

centrifugadas a 200 x g, por 10 minutos, e o sobrenadante de cada amostra foi retirado. 

A seguir, foram acrescentados, em cada poço, 100 µL de meio RPMI e 10 µL de MTT 

em solução a 5 mg/mL, tamponada. Em seguida, os macrófagos isolados foram 

incubados a 37 °C, em estufa a 5% de CO2, por 3 horas. Para dissolver os cristais de 

formazan, oriundos da redução do MTT pelas células viáveis, foram adicionados 100 

µL de uma solução de dodecil sulfato de sódio (SDS) 5%, em HCl 0,01 N. As placas 

foram então incubadas por mais 18 horas. Após este período, a densidade ótica (D.O.) 

foi determinada a 540 nm, em espectrofotômetro. A viabilidade foi definida como a 
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porcentagem de diminuição da D.O., observada na monocamada submetida à ação dos 

agentes, em relação à monocamada controle. 

3.9.3 Análise por Western blot 
 

Os precipitados celulares, obtidos como descrito no item 3.9.1, foram lisados 

com 20 µL de tampão de amostra (Laemmli, 1970) (SDS 20%; glicerina; β-

mercaptoetanol 1 M; tampão Tris 1 M pH 6,8; Azul de bromofenol a 0,1%) e aquecidas 

a 100°C, por 10 minutos. 

As proteínas, contidas em alíquotas de 10 µL de amostra, foram separadas por 

eletroforese em gel de poliacrilamida a 10% (SDS-PAGE). Para tanto, foi aplicada uma 

voltagem constante de 150 V. Posteriormente, as bandas protéicas foram transferidas, 

em sistema tamponado, para uma membrana de nitrocelulose (GE Healthcare, UK), com 

uma voltagem de 100 V, durante 90 minutos, a 4°C. Os sítios inespecíficos, da 

membrana de nitrocelulose, foram bloqueados por uma solução contendo leite 

desnatado a 5% em tampão de lavagem (10% Tween-20, pH 7,4), durante 1 hora. A 

seguir, para a detecção de COX-1 e COX-2, as membranas foram incubadas com 

anticorpo monoclonal anti-COX-1 (Cayman Co., USA) ou COX-2 (Cayman Co., USA) 

(diluição 1:1500 v/v e 1:2000 v/v, respectivamente), durante 1 hora. Em seguida, foi 

adicionado um segundo anticorpo, conjugado à peroxidase, para a detecção das COX-1 

e -2 (anti-IgG de camundongo, 1:1500 v/v e anti-IgG de coelho, 1:2000 v/v) (GE 

Healthcare, UK), durante 1 hora. Para o controle do western blot, as membranas foram 

incubadas também com anticorpo monoclonal anti-β-actina (Sigma Aldrich Company, 

USA) na diluição de 1:2000 v/v e anticorpo secundário anti-IgG de camundongo (GE 

Healthcare, UK) na diluição de 1:1500 v/v. 

As bandas imunoreativas para as COXs foram reveladas por 

quimiluminescência, com solução de luminol (GE Healthcare, UK) e, em seguida, 

reveladas em filme (GE Healthcare, UK), em câmara escura. As densidades das bandas 

foram determinadas pelo Densitômetro GS 700 (Bio Rad Laboratories, USA utilizando 

o programa de análise Molecular Analyst® (Bio Rad Laboratories, USA) e normalizadas 

a partir das densidades das bandas de β-actina. 

3.9.4 Quantificação PGE2 por ensaio imunoenzimático específico (EIA) 
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A dosagem de PGE2 foi determinada de acordo com o protocolo do fabricante 

do kit comercial (Cayman Chemical, USA). Resumidamente, os sobrenadantes obtidos 

segundo a descrição do item 3.9.1, foram diluídos, primeiramente, em tampão 

específico, numa proporção 1:150 (v/v). Alíquotas contendo 50 µL de cada amostra 

foram adicionadas às placas de 96 poços, e em seguida, incubadas com igual volume de 

PGE2 conjugada à acetilcolinesterase e com antisoro específico de coelho. Após 18 

horas de incubação, a 4 ºC, o substrato (reagente de Ellman) foi adicionado e a 

absorbância das amostras foi determinada em espectrofotômetro de microplaca 

(Labsystem Multiscan) a 405 nm. As concentrações foram estimadas a partir da curva 

padrão específica em concentrações em pg/mL e multiplicadas pelo fator de diluição 

correspondente. 

 

3.10 Análises estatísticas 
 

As médias e o desvio padrão de todos os dados foram obtidos e comparados 

por ANOVA two-way, seguido pelo teste de Tukey com níveis de significância 

probabilística (p) menores que 0,05. 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 Comparação entre as linhagens UT448 e RT2 de Aspergillus 
nidulans 

4.1.1 Análise fenotípica 
 

As linhagens de Aspergillus nidulans foram cultivadas em meio seletivo (SM), 

sem adição de riboflavina, ácido p-aminobenzóico ou biotina, ou com adição de 

acriflavina, por 48h a 37 °C e apresentaram o seguinte fenótipo: 

Tabela 4.1: Teste de auxotrofia para marcadores genéticos e expressão fenotípica das linhagens 
UT448 e RT2 em SM. 

Linhagem Ribo paba bio acr Cor dos conídios 
UT448 - - - R Branco 

RT2 + + + R Verde 
 
A coloração dos conídios de A. nidulans depende de fatores genéticos e 

ambientais. Nos fatores ambientais onde está incluído o requerimento de elementos 

traço como o cobre (Kurtz e Champ, 1981). Nos fatores genéticos estão incluídos os 

genes w, y e cha, sendo na condição em que o gene w é recessivo (w-), o conídio não 

apresenta coloração (conídio branco). No caso do gene w dominante (w+) o conídio 

apresenta coloração, mas esta depende da expressão dos outros genes y e cha. Quando a 

linhagem é portadora, no cromossomo I, do alelo mutante yA2, o conídio apresenta 

coloração amarela. E quando o gene yA2+ está presente, a cor do conídio depende do 

gene cha. O gene cha, que está no cromossomo VIII, quando recessivo resulta em um 

conídio que apresenta um fenótipo verde claro, denominado “chartreuse”. E na presença 

do alelo selvagem cha+, o conídio apresenta fenótipo verde. 

                  

A B 

Figura 1: Fotografias digitais das linhagens de Aspergillus nidulans A) UT448 e B) RT2, 
cultivadas em MC a 37 °C, por um período de 96 horas. 
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Sem testes adicionais, não é possível determinar fenotipicamente todo o 

genótipo da linhagem UT448, em relação à coloração do conídio pelo mesmo apresentar 

coloração branca (Figura 1A). Entretanto, a linhagem RT2, por possuir fenótipo do 

conídio verde (Figura 1B), apresenta genótipo: w+, y+ e cha+. Isto pode nos levar a crer 

que a linhagem UT448 também é y+ e cha+. Entretanto o fato mais curioso é a 

confirmação de que a introdução do RNA de ratos levou à modificação da expressão 

gênica no fungo revertendo w- para w+. 

 

4.1.2 Análise genotípica das linhagens estudadas via DNA polimórfico 
amplificado ao acaso (RAPD: Random Amplification of Polymorphic DNA) 
 

Esta técnica permite analisar a diversidade genética entre populações e o 

polimorfismo molecular. Este polimorfismo é de natureza binária, uma vez que a 

técnica realiza amplificações arbitrárias de segmentos do DNA, através de seqüências 

iniciadoras (iniciadores), em reação de polimerase em cadeia (PCR), sendo que as 

evidências experimentais indicam que uma mutação em apenas um par de bases acarreta 

a não complementaridade dos iniciadores (Ferreira e Grattapaglia, 1998), gerando perfis 

diferenciados. Deste modo, podemos detectar a ausência ou presença de um segmento 

amplificado. RAPD é um marcador genético dominante, pois só realiza amplificação no 

alelo dominante, não sendo possível distinção entre as classes de alelos dominantes 

homozigotos e heterozigotos. A técnica faz uma cobertura ampla do genoma que, aliada 

à simplicidade e rapidez na geração de dados, permite a detecção de polimorfismo em 

nível de DNA (Williams et al., 1990). Esta ferramenta prestou-se à detecção de variação 

no genoma do fungo, causada por mutações pontuais, inserções, recombinações ou 

quaisquer outros eventos que alterem a sequência genômica. 

A tipificação genética das linhagens de A. nidulans utilizadas no presente 

trabalho (UT448 e RT2) foi realizada por meio da geração de fingerprints de RAPD, 

com um conjunto de 7 iniciadores randômicos (Tabela 1). Nos géis, bem como nas 

análises, foram incluídas duas amostras de Aspergillus flavus (F5), como controle da 

tipificação. As amostras foram analisadas utilizando dois métodos de coeficientes de 

similaridade: Jaccard e Simple Matching, que empregam uma análise de agrupamento 

do tipo UPGMA (Unwighted Pair-Group Method Using an Arithmetic Average), cujo 

critério para a formação dos grupos é a média das distâncias entre todos os pares de 
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itens que formam cada grupo. Os valores próximos a 1 indicam elevada semelhança 

entre as amostras. 

Em ambos os coeficientes, as amostras relativas ao gênero A. nidulans alocaram-

se distintamente de A. flavus, indicando que a análise interespecífica foi alcançada, 

garantindo assim, a segurança dos dados (Figura 5). No coeficiente de Jaccard, as 

amostras UT448 e RT2 apresentaram coeficiente de semelhança genética de 0.741; já 

no coeficiente simple matching, o coeficiente de semelhança genética foi de 0.806, 

indicando que a análise das linhagens, utilizando RAPD com um conjunto de 7 

iniciadores (Figuras de 2 a 6), evidenciou marcadores genéticos, capazes de promover a 

identificação de regiões polimórficas nas linhagens, entretanto, estas diferenças não 

foram suficientes para diferenciá-las em linhagens distintas. 
 

 

1     2    3    4           5    6     7    8           9

Figura 2: Perfis de amplificação por RAPD para os iniciadores OPQ20 e OPC20. Nas canaletas 
1, 5 e 9 estão os marcadores 1 Kb plus (Invitrogen). Nas canaletas subsequentes, as 
linhagens de Aspergillus nidulans: 2 e 6 RT2; 3 e 7 UT448; 4 e 8 isolado F5 de A. 
flavus. O uso do primer Q20 revelou um polimorfismo da linhagem RT2 em relação a 
UT448 nas bandas de 600pb e de 1200pb. 

Primer C20Primer Q20 

 

 

1    2    3   4                 5   6    7          8

Figura 3: Perfis de amplificação por RAPD para os iniciadores OPG10 e OPM20. Nas 
canaletas 1 e 8 estão os marcadores 1 Kb plus (Invitrogen). Nas canaletas 
subsequentes, as linhagens de Aspergillus nidulans: 2 e 5 RT2; 3 e 6 UT448; 5 e 7 

Primer M20Primer G10 

Isolado F5 de A. flavus. O uso do primer M20 revelou um polimorfismo da linhagem 
RT2 em relação a UT448 na banda de 500pb. 
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1    2     3   4         5   6  7          8   9  10       11

Primer J20 Primer V10 Primer K10
 

Figura 4: Perfis de amplifi P ic , OPV10 e OPK10. Nas 
canaletas 1 e 11 estão os m itro n). Nas canaletas 

 

cação por RA D para os in
arcadores 1 

iadores OPJ20
Kb plus (Inv ge

subsequentes, as linhagens de Aspergillus nidulans: 2, 5 e 8 RT2; 3, 6 e 9 UT448; 5, 7 
e 10 isolado F5 de A. flavus. Por falhas na eletroforese o primer K10 foi 
desconsiderado nas análises de agrupamento. 
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4.1.3 Análise de Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ig

como Z1

possível, utilizando R

genéticos que fossem capazes de promover a distinção destas linhage

esperado, uma vez que DpII-I é uma linhagem oriunda da indução de muta

 

F ura 5: Dendrogramas gerados a partir dos perfis de RAPD para análise in
intraespecífica. Em (A) Coeficiente de similaridade estimado por a
Matching Coeficiente e em (B), estimado a partir do Coeficiente de Jacc

 

A Figura 5, A e B, exibe as análises de agrupamento para os co

Simple Matching e Jaccard, respectivamente. Em ambos os coeficientes

relativas ao gênero A. nidulans alocaram-se distintamente de A. flavus, ind

análise interespecífica foi alcançada, garantindo assim a segurança do

ambos os coeficientes as amostras das linhagens UT184 e UT448 de A. n

distintamente posicionadas e as linhagens UT448 e DpII-I (denominada

) apresentaram coeficiente de semelhança genética de 1, indicand
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MNNG) da linhagem UT448. Da mesma maneira, os diplóides Z1//UT184 e 

UT448//UT184 encontram-se próximos, mas distinto das linhagens haplóides. 

Estas análises mostram que o método de análise, por meio da geração de 

fingerpints de RAPD utilizando um conjunto de 7 iniciadores randômicos, é capaz de 

distinguir tanto espécies do gênero Aspergillus, quanto linhagens da espécie Aspergillus 

nidulans. 

• Coeficiente de Jaccard 
 

Jaccard's Coefficient

UPGMA 

RT

UT44

F5

0.04 0.2 0.36 0.52 0.68 0.84 1

 
igura 6: Dendrograma gerado a partir dos perfis de RAPD, analisando 36 variáveis em 3 casos, 

para as linhagens tipificadas. Coefici e de similaridade estimado a partir do 
Coeficiente de Jaccard. O dendo ica similaridade de 0,043 entre F5 de A. 
flavus e as linhagens de A. nidulans. Já entre as linhagens de A. nidulans, a 
similaridade é de 0,741. 
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 perfis de RAPD, analisando 36 variáveis em 3 casos, 
ficiente de similaridade estimado por análise Simple 

enta similaridade de 0,097 entre F5 de A. flavus e as 
re as linhagens de A. nidulans, a similaridade é de 

regando marcador dominante RAPD, revelou 

 compatível com a amostra UT448, ou seja, a 

 indica ser a mesma linhagem, sendo o baixo 

 genoma do fungo. A análise intraespecífica foi 

 foi alocada distintamente de RT2 e UT448 na 

inflamatória 

2 e subseqüente clarificação do sobrenadante, 

ras foram submetidas a gel filtração em coluna 

ra 8).  Em trabalho anterior, diversas frações 

as in vivo. Neste trabalho, conhecendo a fração 

foi selecionada, como indicado na Figura 8 e 

ificação. 
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Figura 8: Cromatograma da purificação realizada em sistema FPLC, utilizando coluna 

Superdex 75. Como fase móvel, foi empregado bicarbonato de amônio 50 mM, pH 
7,0. A eluição foi realizada de forma isocrática, sendo coletadas frações de 1 mL, com 
leitura simultânea da absorvância em 280 nm. As setas indicam a região selecionada, 
contendo atividade antiinflamatória, para as etapas cromatográficas subsequentes. 

 

 
Figura 9: Cromatografia de exclusão molecular em sistema HPLC, utilizando coluna 

TSK3000SW. A amostra coletada da gel filtração em Superdex 75 foi liofilizada, 
ressuspendida em volume apropriado e aplicada ao sistema. Como fase móvel, foi 
empregado bicarbonato de amônio 50 mM, pH 7,0. A eluição foi realizada de forma 
isocrática, sendo coletadas frações de 1 mL, com leitura simultânea da absorvância 
em 280 nm, na região indicada pelas setas. 
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Figura 10: Re-cromatografia de exclusão molecular em sistema HPLC, utilizando coluna 

TSK3000SW. A amostra coletada da cromatografia de exclusão molecular em 
TSK3000SW foi liofilizada, ressuspendida em volume apropriado e aplicada ao 
sistema. Foi usada como fase móvel, bicarbonato de amônio 50 mM, pH 7,0 e a 
eluição foi feita de forma isocrática, monitorando-se a absorvância do eluato a 280 
nm, coletando-se manualmente a região indicada pelas setas acima. 

 
A fração coletada foi submetida à cromatografia de exclusão molecular em 

coluna TSK3000SW em sistema HPLC, onde a região contendo atividade foi 

novamente identificada e fracionada (Figura 9), entretanto neste momento ainda não foi 

possível separar todos os contaminantes e uma re-cromatografia da fração coletada foi 

necessária (Figura 10). Após análise, via SDS-PAGE (dado não mostrado), desta 

amostra repurificada, foram visualizadas mais de uma banda, sugerindo a necessidade 

de outro método cromatográfico. 

A fração coletada da re-cromatografia de exclusão molecular foi então 

submetida a uma cromatografia de fase reversa, em que um sistema HPLC foi acoplado 

uma coluna C18 e aplicado um gradiente linearmente progressivo de 0 a 100% de 

solvente orgânico, para eluição das proteínas ali adsorvidas. O pico eluído em 17,1min, 

coletado sem seus contaminantes (Figura 11) é uma das proteínas mais abundantes no 

cromatograma e além do alto grau de pureza em SDS-PAGE (Figura 12), continha a 

atividade antiinflamatória descrita. 
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Figura 11: Cromatografia de fase reversa em sistema HPLC utilizando coluna C18. A amostra 

coletada na re-cromatografia em TSK3000SW foi liofilizada, ressuspendida em 
volume apropriado de Tampão A e aplicada ao sistema. A amostra foi eluída a um 
fluxo de 1 mL/min com Tampão B de 0 a 100% de 5 a 35 min, lida em absorvância de 
280 nm e a região indicada pelas setas coletada manualmente. 
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Figura 12: SDS-PAGE a 12%, sob condições redutoras, da proteína purificada do sobrenadante 

da cultura da linhagem RT2 de Aspergillus nidulans, seguido de coloração por 
nitrato de prata. Na linha 1, 0,5 µL marcador de peso molecular (KDa) com 
referidas bandas evidenciadas Linha 2, contendo 100 µg da proteína purificada. 

 
A purificação foi realizada com sucesso, como revelado por eletroforese. Esta 

amostra purificada foi utilizada para os testes de inflamação in vivo, apresentados a 

seguir. 

 

4.3 Sequenciamento da proteína purificada via espectrometria de 
massa 
 

A proteína purificada foi enviada para análise em espectrometria de massa que 

resultou no sequenciamento de dois fragmentos TLSPDLDCSR (Figura 13) e 

VVTVLSPR (Figura 14). O primeiro peptídeo gerado possui alta confiabilidade na 

seqüência por apresentar um bom sinal de leitura na ionização dos aminoácidos, já o 

segundo peptídeo gerado, possui leituras mais baixas, porém suficientes para definir 

uma seqüência de oito aminoácidos. 
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Figura 13: Sequenciamento De Novo do peptídeo produzido por tripsinização da proteína 
purificada e analisado em MS-MS-TOF gerando a seqüência TLSPDLDCSR. 
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Figura 14: Sequenciamento De Novo do peptídeo produzido por tripsinização da proteína 
purificada e analisado em MS-MS-TOF gerando a seqüência VVTVLSPR. 

 

4.4 Reconhecimento do gene referente à proteína de estudo no 
genoma do Aspergillus nidulans via Biologia Computacional. 

 

A seqüência de dez aminoácidos do peptídeo TLSPDLDCSR, cuja qualidade 

do sequenciamento foi melhor, como indicado pelo nível de ionização no gráfico, foi 

confrontada com o banco de dados do genoma do Aspergillus nidulans FGSC A4, na 
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“webpage” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sutils/genom_table.cgi?organism=fungi, 

mantida pelo National Center for Biotecnology Information (NCBI). 

Como o peptídeo contém apenas dez aminoácidos, foi necessário o uso de uma 

matriz menos rígida. Neste caso, utilizamos a matriz PAM70, escolhida após a busca 

com matrizes mais rígidas não retornarem nenhum resultado. 

Esta busca resultou em apenas uma opção de gene, usando como referência a 

proteína traduzida pelo programa. Entretanto, este resultado mostrou um peptídeo com 

identidade de 6 em 10 e similaridade de 10 em 10 (Figura 15A), no contig 1.115 do 

cromossomo I. E, quando confrontados os dois peptídeos, contra o mesmo gene, o 

resultado foi uma identidade de 9 em 18 e uma similaridade de 15 em 18 (Figura 15B). 

B 
A
Figura 15: Alinhamento dos peptídeos seqüenciados contra o banco de dados do genoma do A. 
nidulans FGSC A4, via BLAST/NCBI. A) alinhamento do peptídeo TLSPDLDCSR 
contra o contig 1.115 do A. nidulans. B) alinhamento dos 18 aminoácidos contra a 
seqüência gênica específica dentro do contig, utilizando o programa 
Needle/EMBOSS em matriz Blosum 62. 

 

A análise do contig 1.115 revelou que a seqüência referente aos peptídeos 

seqüenciados é, na atual anotação, uma região intergênica. Entretanto, para a mesma 

região intergênica existe um cDNA descrito (m8h08a1_f1) no banco de dados de EST 

(Expressed Sequence Tags) da Universidade de Oklahoma (EUA). 

A seqüência gênica referente à provável proteína de estudo está destacada na 

Figura 16, em vermelho, com a descrição AN. O cDNA anotado para a região também 

está devidamente demarcado e o local específico codificante para o peptídeo de 10 

aminoácidos está demarcado com uma linha azul. 
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Figura 16: Seqüência genômica do cromossomo I do Aspergillus nidulans FGSC A4, contig 

1.115. A seqüência gênica onde o peptídeo foi encontrado está demarcado com AN 
entre 13.577 e 15.607pb; o cDNA anotado para a região está na região entre 13.638 
e 14.070pb do contig e; o peptídeo TLSPDLDCSR corresponde a região entre 
15.578 e 15.607. Imagem gerada pelo Software DNA Star. 

 
A região gênica de interesse não é descrita como um gene, pelo fato de que, 

quando traduzida nos dois sentidos e respectivos frames, está repleta de códons de 

parada e também por não existirem ESTs anotados no NCBI para região. Entretanto, 

esta região engloba uma parte do Exon 4 de uma proteína hipotética (AN6922.3) e os 

Exóns de 1 a 4 da proteína transportadora de hexose de alta afinidade, gene hxtA 

(AN6923.3). 
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4.5 Análise, via espectrometria de massa, da composição de 
carboidratos na proteína purificada 

 

A análise quantitativa da amostra de proteínas do sobrenadante da linhagem 

RT2 de A. nidulans, realizado durante o trabalho de mestrado (Queiroz et al., 2007), 

revelou uma alta concentração de carboidratos totais, chegando a 32% de glicosilação 

do peso total da amostra em estudo. 

Entretanto, ainda não se conhecia especificamente o tipo de carboidrato ligado 

à proteína. Em análise via espectrometria de massa mostrada na Figura 17, foi 

identificada a presença de N-acetilglicosamina, ligada a uma, duas e três hexoses, 

mostrando assim diferentes graus de processamento da proteína em estudo, pelas 

enzimas de adição de hexose. 

Jean 2/2
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412

Figura 17: Análise da composição de carboidratos na proteína purificada via espectrometria de 
massa em sistema MS-MS-TOF, revelando a presença de N-acetilglicosamina 
(GlcNAc) ligada a uma, duas ou três hexoses (Hex). 

 

Esta análise mostra um tipo pouco freqüente de glicosilação, entretanto ainda 

não é totalmente conclusiva, sendo necessário futuros estudos para elucidação dos sítios 

de glicosilação e de sua natureza. 
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4.6 Efeito antiinflamatório da nandina in vivo 
 

4.6.1 Inibição da resposta edematogênica 
 

Os experimentos de edema de pata induzido por carragenina a 1%, mostraram 

que a Nandina foi capaz de inibir a formação do edema a partir da segunda hora da 

indução do edema com maior diferença do controle no tempo de três horas. 

Para avaliar se o efeito antiinflamatório da Nandina é dependente da ativação 

do eixo hipófise-hipotálamo-adrenal, foi usado o antagonista do receptor de 

glicocorticóide RU 38486. O tratamento dos camundongos com RU 38486 (30 mg/kg-1) 

acarretou o desenvolvimento de um efeito inflamatório significativamente maior do que 

em animais pré-tratados apenas com etanol ou salina. O co-tratamento dos 

camundongos com RU 38486, na dose 30 mg/kg-1 i.p. e da Nandina 10 µg /camundongo 

i.v. reduziu o efeito inflamatório da carragenina (Figura 18). 
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Figura 18: Inibição do eixo hipófise-hipotálamo via RU38486 na inibição por Nandina do 
edema de pata em camundongos. Os camundongos foram pré-tratados com 
RU38486(50 µL i.p.), uma hora antes da indução do edema de pata por carragenina 
a 1% (50 µL intra-plantar). A Nandina (100 µL i.v.) foi injetada nos camundongos 
15 minutos antes da indução do edema de pata. O volume podal foi medido por 
Pletismografia, nos tempos relatados e a porcentagem do edema de pata estimado. 
Os grupos de camundongos continham n = 5 e as análises estatísticas foram 
realizadas por ANOVA seguido por teste de Tukey, onde * representa a 
significância em relação ao grupo controle e # representa a significância entre os 
grupos tratados com Nandina e o grupo tratado com RU38486 (*, # p<0,05; **, 
p<0,01; ***, ### p<0,001).  
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4.6.2 Inibição do influxo leucocitário para o peritônio 
 

Estudos preliminares (Tomlinson et al., 1994; Farges et al., 2006) mostraram 

que a injeção i.p. de carragenina (0,1mL, 1%) induz o influxo de leucócitos totais e de 

neutrófilos, após 6 horas de sua injeção. Entretanto, nossos estudos preliminares com 

1% de λ-carragenina resultaram em uma quantidade exorbitante de células. Portanto, 

nós utilizamos, neste estudo, a λ-carragenina, na concentração de 0,3%. Em comparação 

ao controle (número total de leucócitos: 151,6±9,6×105 células/mL; contendo 

polimorfonucleares: 145,4±8,9×105 células/mL e leucócitos mononucleares: 

6±1.48×105 células/mL), o pré-tratamento dos animais (30 min) com a proteína reduziu, 

quando significativamente o influxo leucocitário (6h) induzido pela carragenina, onde, 

leucócitos totais apresentam contagem de 57,5±7,3×105 células/mL, sendo leucócitos 

polimorfonucleares: 54,8±2,1×105 células/mL e leucócitos mononucleares: 

2,3±0.7×105 células/mL.  

Para avaliar a influência da proteína do Aspergillus no influxo leucocitário em 

período mais tardio da ação da carragenina, a quantidade de leucócitos presentes na 

cavidade peritoneal foi determinada 96h após a injeção do agente flogístico. Em 

comparação ao controle (número total de leucócitos: 202,4±47,8×105 células/mL, 

contendo leucócitos polimorfonucleares: 17,7±4,5×105 células/mL e mononucleares: 

185,1±52,3×105 células/mL), o pré-tratamento com a proteína 30 minutos antes e 1 hora 

após a injeção da carragenina reduziu significativamente o infiltrado celular 

inflamatório. 

A Figura 19 mostra (A) que a carragenina causou um influxo marcante de 

leucócitos para a cavidade peritoneal dos animais na 6a hora de sua injeção. Quando a 

proteína do Aspergillus foi injetada trinta minutos antes ou uma hora após a indução da 

inflamação pela carragenina, o influxo leucocitário diminuiu significativamente, em 

torno de 37% e 50%, respectivamente; (B) a carragenina causou um influxo leucocitário 

1,56 vezes maior do que o observado em 6 horas. Entretanto, ocorreu uma inversão do 

tipo celular, com predominância de leucócitos mononucleares, como esperado. Quando 

os animais foram tratados com a proteína do Aspergillus, injetada trinta minutos antes 

ou uma, duas e seis horas após indução de peritonite, pela carragenina, ocorreu uma 
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diminuição significativa do número de células mononucleares presentes na cavidade 

peritoneal, na 96a hora. 
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Figura 19: Cinética da inibição por Nandina do acúmulo de leucócitos na cavidade peritoneal 

de camundongos induzido por carragenina. Os grupos de camundongos foram 
injetados com 0,3% de carragenina na cavidade peritoneal (500 µL). A proteína 
Nandina foi injetada (10 µg/animal) nos tempos indicados acima, após a injeção de 
carragenina. A contagem de leucócitos totais, células polimorfonucleares (PMN) e 
mononucleares (MN) foi determinada no lavado peritoneal coletado em 6 h (A) ou 
96h (B) após a injeção de carragenina. Os valores estão apresentados como Média ± 
Desvio Padrão da média para cada grupo de animais. # p<0,05 e ### p<0,001 quando 
comparado com o grupo Salina. * p<0,05, **p<0,01 e ***p< 0,001 quando 
comparado com o grupo Soro Albumina Bovina (SAB). 
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4.7 Efeitos da Nandina in vitro 

4.7.1 Citotoxicidade da Nandina em macrófagos residentes isolados 

4.7.1.1 Teste de LDH 
 

Os experimentos in vitro com macrófagos murinos foram realizados com o 

intuito de descartar uma eventual citotoxicidade da proteína em estudo sobre células 

pró-inflamatórias.  

Estes experimentos, que avaliam a atividade da enzima lactato desidrogenase, 

tiveram como controle o cultivo apenas na presença do meio de cultura (RPMI) e de 

TritonX-100, um detergente que rompe a membrana celular, inviabilizando os 

macrófagos. 

Os resultados estão representados na Figura 20 (8h e 24h), indicando que a 

Nandina, nas concentrações utilizadas, não é tóxica para os macrófagos. A lactato 

desidrogenase, na presença de Nandina, manteve sua atividade semelhante ao grupo que 

recebeu apenas RPMI e é significativamente diferente do grupo tratado com triton.  
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Figura 20: Viabilidade celular determinada por LDH. A cultura de macrófagos (n=3) foi 

incubada com triton ou Nandina (0,1, 1 e 10 µg/mL) diluídos em RPMI ou apenas 
RPMI. As barras representam a concentração de NADH, Os valores estão 
apresentados como Média ± Desvio Padrão da média para cada grupo. ***p< 0.001 
quando comparado ao tratamento com triton. 
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4.7.1.2 Teste de MTT 
Nos experimentos de redução do MTT, macrófagos cultivados em placas de 96 

poços foram centrifugados, retirados seus sobrenadantes e adicionados a cada poço 

MTT diluído em RPMI, com ou sem adição da Nandina (0,1, 1 e 10 µg/mL) ou Triton. 

A redução do MTT gera formazan e, após as incubações descritas no Item 9.3.2 de 

Material e Métodos, a densidade ótica foi determinada a 540 nm. 

A porcentagem de sobrevivência foi determinada pela média das triplicatas de 

cada grupo, em relação à média do RPMI (100%). A redução da porcentagem das 

células viáveis foi determinada utilizando a complementaridade em relação ao controle 

(100% subtraída a média do grupo), representadas na Figura 21 (8h e 24h). Esta análise 

de viabilidade, demonstrou que as concentrações de Nandina testadas, não foram 

citotóxicas para a cultura de macrófagos, nestas condições experimentais. 
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Figura 21: Porcentagem de viabilidade celular determinada por MTT. A cultura de macrófagos 

(n=3) foi incubada triton ou Nandina (0,1, 1 e 10µg/mL) diluídos em RPMI ou 
apenas RPMI. As barras representam a viabilidade celular medida pela conversão 
de MTT a formazan em uma reação colorimétrica. Os valores estão apresentados 
como Média ± Desvio Padrão da média para cada grupo * p<0.05, **p<0.01 e 
***p< 0.001 quando comparado ao tratamento com triton. 

4.7.2 Efeito da Nandina sobre a produção das ciclooxigenases 1 e 2 por 
macrófagos residentes, induzida por LPS 
 

As análises de western blot, utilizando anticorpos específicos contra COX-2, 

mostraram que a indução com LPS (10 µg/mL) foi capaz de estimular a produção desta enzima, 

significativamente, quando comparado ao grupo controle. 
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Nos experimentos de expressão de ciclooxigenases foram usadas as doses de 10, 1, 

0,1 e 0,01µg/mL de Nandina, baseadas no experimento de MTT e LDH, que demonstraram que 

estas concentrações não são citotóxicas para macrófagos em cultura. 

Para a normalização dos dados de densitometria das bandas de COX-2, foi feita a 

divisão destes valores pelos valores das bandas de β-actina. Depois, estes valores foram 

novamente normalizados considerando-se o valor da respectiva banda de LPS, normalizada, 

como 100% e as demais proporcionais a esta. A seguir, os valores percentuais foram 

normalizados para 2, ou seja, 100% correspondendo a 2 e os outros valores proporcionalmente 

ajustados. Assim os resultados estão representados na Figura 22. 
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Figura 22: Normalização da densitometria das bandas de Western blot para COX-2. A cultura 
de macrófago (n = 4) foi submetida ao tratamento com Nandina (10, 1, 0,1 e 0,01 
µg/mL) e/ou LPS (10 µg/mL), a seguir suas proteínas foram submetidas à SDS-
PAGE (10%), transferidas para membrana de nitrocelulose e ligadas a anticorpos 
específicos comerciais para COX-2 e β-actina (destacado na parte superior da 
figura). As bandas luminescentes registradas em filme foram analisadas por 
densitometria. O valor da densidade ótica foi normalizado utilizando β-actina e 
ajustado para os respectivos valores de LPS (DO = 2). As barras representam a 
média ± desvio padrão. * representa p < 0,05; *** representa p < 0,001, em relação 
a LPS. 
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Nestas condições experimentais a Nandina foi capaz de inibir significativamente a 

produção de COX-2 induzida por LPS, quando utilizadas as concentrações de 1, 0,1 e 0,01 

µg/mL, adicionadas a cultura 30 minutos antes do estímulo com LPS, no período de 8 horas 

após este estímulo. Entretanto, a concentração de 10 µg/mL não inibiu a produção de COX-2 

estimulada por LPS e quando utilizada sem este estímulo, foi capaz de induzir a produção de 

COX-2. 

Quando a Nandina foi adicionada a cultura, 30 minutos antes do estímulo com LPS e 

a cultura interrompida 24 horas após este estímulo, nenhuma das concentrações utilizadas foi 

capaz de inibir a produção de COX-2. 

As mesmas membranas de nitrocelulose usadas nos experimentos de COX-2 

foram limpas de seus anticorpos (por meio de lavagem, em tampão stripping [ANEXO], 

a 60°C) e submetidas à ligação com anticorpos contra COX-1 e β-actina e respectivos 

anticorpos secundários para luminescência. 

Todos os resultados foram normalizados dividindo-se o valor da densitometria 

da banda de COX-1 pela da banda de β-actina. Depois, estes valores foram novamente 

normalizados considerando-se o valor da respectiva banda Controle, normalizada, como 

100% e as demais proporcionais a esta. A seguir, os valores percentuais foram 

normalizados para 2, ou seja, 100% correspondendo a 2 e os outros valores 

proporcionalmente ajustados. Assim os resultados estão representados na Figura 23. 

Nos experimentos de expressão de ciclooxigenases foram usadas as doses de 1, 

0,1 e 0,01µg/mL de Nandina, já que a dose de 10µg/mL foi indutora de COX-2, na 

presença (8h) ou ausência de LPS (8 e 24h). Estes resultados mostraram que Nandina 

não interfere na produção constitutiva de COX-1, em macrófagos residentes peritoneais, 

em cultura de 8 ou 24 horas após a indução por LPS. 
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Figura 23: Normalização da densitometria das bandas de Western blot para COX-1. A cultura 

de macrófago (n = 4) foi submetida ao tratamento com Nandina (1, 0,1 e 0,01 
µg/mL) e/ou LPS (10 µg/mL), a seguir suas proteínas foram submetidas à SDS-
PAGE (10%), transferidas para membrana de nitrocelulose e ligadas a anticorpos 
específicos comerciais para COX-1 e β-actina (destacado na parte superior da 
figura). As bandas luminescentes registradas em filme foram analisadas por 
densitometria. O valor da densidade ótica foi normalizado utilizando β-actina e 
ajustado para os respectivos valores do Controle (DO = 2). As barras representam a 
média ± desvio padrão. Não houve diferença estatística entre os grupos. 

 

4.7.3 Quantificação de prostaglandina E2 no sobrenadante da cultura de 
macrófagos 
 

Os sobrenadantes das mesmas culturas de macrófagos utilizados nos experimentos de 

COX 1 e 2 foram utilizados nos experimentos de quantificação de Prostaglandina E2 (PGE2), 

por meio de Ensaio Imuno Enzimático (EIA). 

As amostras de sobrenadante foram diluídas 1:150, aplicadas a placas contendo 

anticorpos anti-PGE2 aderidos, incubadas e submetidas à reação colorimétrica, conforme 

descrito no Item 3.9.4 de Material e Métodos. 

Os valores obtidos em pg/mL foram então multiplicados por 150, por causa da 

diluição inicial e representados na forma de gráfico na Figura 24, em ng/mL. 

Estes resultados mostram que a Nandina, nas concentrações de 1, 0,1 e 0,01 µg/mL, 

não induz a produção de PGE2, enquanto que a dose de 10 µg/mL induz levemente (não 
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significante estatisticamente) a produção de PGE2, talvez pela indução da expressão de COX-2, 

como demonstrado acima. 

O tratamento com LPS induziu a produção de PGE2 pelos macrófagos tanto em oito, 

quanto em vinte e quatro horas e a Nandina não foi capaz de inibir esta produção induzida por 

LPS. 

Fig

em ANOVA seguida de teste Tukey. * representa p 
< 0,05; ** representa p < 0,01. 
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ç
ão de PGE2 no sobrenadante da cultura de macrófagos. O sobrenadante dos 
macrófagos em cultura (n=3), nos tempos de 8 e 24h, foram submetidos à 
quantificação de PGE2 por EIA. As barras representam a média ± desvio padrão. A 
análise estatística foi realizada 
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5 DISCUSSÃO 
 

Em 1996, Zucchi e colaboradores desenvolveram a linhagem RT2 de 

Aspergillus nidulans, com habilidade de produzir um fator antiinflamatório. Ao 

comparar esta linhagem com a linhagem parental UT448, estes autores observaram que 

a nova linhagem possuía características fenotípicas bastante distintas da parental, além 

de produzir um novo fator, de natureza bioquímica desconhecida. Em nosso estudo 

prévio, este fator foi parcialmente purificado e identificado, como sendo de natureza 

protéica (Queiroz et al., 2007). No presente trabalho, analisamos a alteração gênica 

sofrida pela linhagem RT2, após o tratamento com RNA, refinamos a purificação da 

proteína e realizamos a sua caracterização, de forma mais detalhada, do ponto de vista 

bioquímico e atividade antiinflamatória. 

A alteração genômica, identificada nos polimorfismos visualizados pela 

técnica de RAPD, que diferencia genomicamente as duas linhagens, nos levou à 

confirmação de que as diferenças fenotípicas observadas entre as linhagens (ver 

Resultados: Tabela 2) ocorreram em nível de DNA. Isto nos remete a duas 

possibilidades quanto à mudança do DNA: a primeira é o rearranjo gênico, em que o 

estresse produzido pela entrada de material genético exógeno tenha levado a trocas de 

posições intercromossomais, que pode, ou não, ter sido mediada por retrotransposons; a 

segunda, e a mais provável, a recombinação homóloga em que, após a conversão a 

cDNA, por uma transcriptase reversa, seqüências homólogas tenham se recombinado 

por duplo crossing-over e modificado regiões gênicas. Ambos os casos poderiam levar à 

reativação de genes, antes silenciados, ou a mutações pontuais, com alteração dos 

transcritos celulares. 

Em relação à primeira hipótese, elementos genéticos móveis, presentes no 

genoma de muitos organismos, contribuem para a variabilidade genética, ao 

favorecerem eventos recombinatórios. Durante o curso da evolução, alguns elementos 

são assimilados ao genoma, contribuindo atualmente para a sua organização (Smit, 

1999).  

Em Aspergillus nidulans, “mobile Aspergillus transformation enhancers” 

(MATE) foram descobertos durante a investigação do plasmídio autorreplicante ARp1 

(Aleksenko e Clutterbuck, 1997). A seqüência AMA1, responsável pela replicação do 
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plasmídio, é um inserto genômico, derivado do segmento do cromossomo IV, contendo 

elementos MATE. Evidências de elementos similares foram encontradas em outras 

linhagens e estão presentes em grande número e posições em cultura de linhagens 

selvagens de A. nidulans, levando à conclusão de que MATE são ou foram elementos 

transponíveis (Aleksenko e Clutterbuck, 1997). Entretanto, pouco ainda é conhecido 

sobre o modo de transposição. 

Em 2001, Nielsen e colaboradores descreveram duas famílias de repetições 

longamente dispersas dentro do cromossomo IV de A. nidulans, denominadas Dane1 e 

Dane2 (Degenerated Aspergillus nidulans elements), com alta similaridade aos 

retrotransposons MAGGY (Farman et al., 1996). Eles verificaram também que estes 

elementos foram ativamente duplicados e que estes elementos móveis podem se 

propagar por duplicação. 

Como o material genético, inserido nos protoplastos da linhagem UT448, 

proveio de ratos, que possuem abundância de elementos transponíveis LINEs e SINEs 

(Yang et al., 2004), além da capacidade do próprio A. nidulans para transferência gênica, 

a possibilidade de ter ocorrido transposição ou retrotransposição não está descartada. 

Entretanto, a mesma necessita de investigação do gene na linhagem RT2 e das 

seqüências flanqueadoras para o teste da hipótese. 

Por outro lado, a relação genética entre RNAi (RNA de interferência) e o 

controle de elementos transponíveis, foi inicialmente estabelecida seguindo a varredura 

mutagênica provocada por EMS (etano metil sulfonato) em Caenorhabditis elegans. 

Muitos mutantes de C. elegans são deficientes em RNAi e também apresentam aumento 

na atividade de DNA transposons, como demonstrado por análise via Southern blotting 

(Tabara, 1999, Ketting et al., 1999). Outras pesquisas em C. elegans demonstraram que 

nem todos os genes de RNAi são necessários para o silenciamento de transposons e que 

existe uma importante interação entre as duas vias regulatórias (Vastenhouw, 2003). 

Evidências adicionais, que estão sendo demonstradas em análises genéticas, em vários 

outros eucariotos, dão suporte à função do RNAi no silenciamento de transposons e 

retrotransposons.  

A tecnologia de RNAi foi utilizada com sucesso em A. nidulans e em A. 

fumigatus, mas somente silenciando um ou dois genes dentro de cada vetor (Hammond 

e Keller, 2005; Mouyna et al., 2004). Tsitsigiannis e colaboradores (2005) também 
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demonstraram o silenciamento de três genes específicos em A. fumigatus, mostrando a 

atuação destes mecanismos na família dos fungos filamentosos Aspergillus. 

Em relação à segunda hipótese, há pelo menos duas vias independentes, que 

evoluíram para reparar rupturas da dupla fita (DSBs): recombinação homóloga (HR) e 

junção final não homóloga do DNA (NHEJ) (Chu, 1997). A HR tem significado 

importante no reparo do DNA, em fungos filamentosos e leveduras (Chu, 1997). No 

genoma dos A. nidulans, foram identificados dois genes que codificam as proteínas 

relacionadas a Rad51 (uvsC e possivelmente uvsE) de S. cerevisiae e a RecA de E. coli. 

O complexo do gene Mre11 é requerido para a HR. Um destes componentes, Nbs1 

(ScaA) e Rad51 é encontrado em A. nidulans, no qual a identificação do gene foi 

executada pela transformação mediada por DNA ou por mutantes sensíveis à 

camptotecina (van Heemst et al., 1997; Bruschi et al., 2001). 

A recombinação homóloga em células eucarióticas, provavelmente, envolve as 

enzimas branch migration e resolvases que são análogas funcionais ao sistema 

bacteriano RuvABC (Wood et al., 2001). Um homólogo da nuclease Mus81 que foi 

ligado à definição da junção de Holliday foi encontrado em A. nidulans. Um homólogo 

do gene MGS1, que codifica uma proteína elongadora AAA (+), que pertence à classe 

das ATPases e cuja a região central é similar a RuvB de E. coli (Hishida et al., 2001), 

foi observada em A. nidulans. 

Em mamíferos, a maioria do reparo de DSBs é realizado por NHEJ, ao invés 

de recombinação homóloga (Eisen e Hanawalt, 1999). Os estudos genéticos mostraram 

que quatro proteínas (XRCC4-7) são requeridas pelo menos especificamente, para 

NHEJ nos seres humanos. Três destas XRCC5-7, cooperam para compor o complexo 

proteína cinase, dependente de DNA composto de Ku80/86 (XRCC5), de Ku70 

(XRCC6), e de DNA-PKCs (XRCC7). Supõe-se que este complexo funciona unindo as 

extremidades do DNA e à atividade estimulada da DNA ligase (Eisen e Hanawalt, 1999; 

Wood et al., 2001). Como encontrado em levedura, os homólogos putativos de Ku70 e 

Ku86 foram identificados em A. nidulans. Embora (PRKDC) o homólogo XRCC7 não 

fosse encontrado no genoma do A. nidulans, LIG4, que é responsável pela ligação dos 

fragmentos do DNA foi observado. O complexo Mre11 também está envolvido na 

NHEJ em seres humanos e em levedura, assim como em HR (Paull e Gellert, 1998). 
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Como o A. nidulans possui maquinaria genética para a realização tanto de 

recombinação homóloga, quanto de junção final não homóloga do DNA, a possibilidade 

dos fragmentos do material genético do Rattus norvegicus inserirem-se e interferirem no 

genoma do fungo é bastante alta. Novamente, se faz necessário o sequenciamento de 

região específica do DNA do A. nidulans e sua subseqüente comparação com o genoma 

do R. norvegicus, para a elucidação dos eventos ocorridos no processo. 

Como demonstrado acima, vários mecanismos genéticos de regulação da 

expressão gênica são intercomunicáveis e poderiam participar das alterações genotípicas 

e fenotípicas encontradas na linhagem RT2, após a inserção do RNA total de 

macrófagos de ratos. Entretanto, não é possível propor um mecanismo atuante no evento, 

pelo fato de que nenhum deles ter sido induzido a priori, permanecendo então, a 

elucidação desta pergunta adiada para pesquisas futuras. 

A busca, via BLAST, no genoma do A. nidulans pelos peptídeos seqüenciados 

por meio de espectrometria de massa apontou para uma região anotada como 

intergênica na linhagem FGSC A4. Entretanto, dados da literatura e dos bancos de 

dados suportam nossa teoria, de que esta é uma provável região onde o gene, codificante 

da proteína em estudo, está localizado. 

O estudo de regiões intergênicas divergentes no A. nidulans (Punt et al., 1995) 

no cromossomo VIII, mostrou que, assim como a seqüência aqui analisada, a região 

intergênica possui 1.200 pb e que nesta região, considerada intergênica, possui o gene 

NirA codificante de uma proteína homóloga a duas permeases. Foi concluído, então, que 

A. nidulans possui organização especial divergente e multiplicidade de transcrição 

envolvidos na regulação transcricional. Ainda o fato da seqüência gênica, referente aos 

peptídeos seqüenciados estar em uma região anotada como intergênica, não invalida a 

análise computacional realizada para a identificação da proteína de estudo. 

A presença de um cDNA anotado (m8h08a1_f1) na mesma região, corrobora a 

teoria de que a linhagem RT2 possui uma seqüência e/ou uma expressão gênica 

diferenciada, da linhagem escolhida (FGSC A4), para o sequenciamento do Aspergillus 

nidulans.  

As divergências polimórficas no DNA, identificada por RAPD, podem 

exemplificar alterações sofridas na linhagem RT2, pelo tratamento com RNA exógeno, 

que podem ter alterado pontualmente os códons de iniciação e os códons de parada, 
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anotados no genoma da linhagem FGSC A4, levando à uma transcrição do gene, antes 

silenciado na linhagem UT448. 

Independentemente de quais mecanismos genéticos atuaram no genoma do 

fungo, o mesmo passou a produzir uma proteína que a linhagem parental UT448 não 

produzia. A identificação desta proteína começou por sua purificação, por meio de 

métodos cromatográficos, escolhidos após testes sucessivos. 

Atualmente, a purificação da proteína de interesse é realizada em três etapas. 

A primeira é a gel filtração em coluna Superdex 75, que facilitou a remoção de debris 

provenientes da cultura. O refinamento da purificação foi realizado por cromatografia 

de exclusão molecular, em TSK 3000, em sistema de HPLC, seguida pela cromatografia 

de fase reversa, em coluna C18, no mesmo sistema. Também foram testadas trocas 

aniônica e catiônica, além de afinidade por açúcares em concanavalina A. Entretanto, a 

alta taxa de glicosilação desta proteína, na ordem de 32% (Queiroz et al., 2007), 

dificultou a adsorção da proteína nestes tipos de resina cromatográfica. 

A purificação de proteínas heterólogas, produzidas por Aspergillus niger, foi 

descrita anteriormente, como o exemplo da produção heteróloga de lisozima, a partir de 

gel filtração em coluna Sephachryl HR100, seguida de troca iônica em SP Sepharose 

Big Beads, pelo meio da qual obteve-se alto rendimento e atividade específica (Spencer 

et al., 1999). Record e colaboradores (1995), realizaram a purificação de proteína do 

Aspergillus oryzae, por meio de gel filtração em coluna Sephadex G-75, DEAE-

Sepharose e troca iônica em coluna Mono Q. Neste caso, foi obtido aumento da 

atividade específica, mas baixo rendimento, pela utilização da coluna Mono Q. Em 

contraste, obteve-se um alto rendimento, mas com uma baixa atividade específica 

quando a gel filtração foi utilizada. 

Estes exemplos revelam que a escolha do método para a purificação é 

importante e depende do objetivo para o qual a proteína será empregada. Em muitos 

estudos, a gel filtração é utilizada como um método inicial de purificação, seguido de 

refinamento, a ser escolhido de acordo com características bioquímicas da proteína de 

interesse e parece ser um bom modelo, desde que promova uma separação total de 

proteínas, como demonstrado no presente estudo.  

A taxa de glicosilação de nossa proteína de estudo, a Nandina, (~32%) 

(Queiroz et al., 2007) é considerada bastante alta. Exemplos similares foram 
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encontrados em fungos do mesmo gênero. De modo semelhante, Panchal e Wodzinski 

(1998) encontraram 35,29% de N-glicosilação em uma fitase, produzida por Aspergillus 

niger. Apesar de um dos tipos de glicosilação na Nandina ter sido caracterizado como 

N-acetilglicosamina – um carboidrato comumente encontrado em A. nidulans, 

principalmente na formação da quitina (Borgia, 1992; Borgia e Dodge, 1992; Alfonso et 

al., 1995; Borgia et al., 1996; Guest et al., 2004) – que na Nandina está ligada a uma, 

duas ou três hexoses, o tipo de ligação dos carboidratos (N ou O-ligação) à proteína 

ainda necessita de esclarecimento. 

A ligação mais provável de carboidratos no Aspergillus parece ser a O-

glicosilação, pois, como demonstrado por Perlinska-Lenart e colaboradores (2005), a 

exportação de proteínas para o sobrenadante depende deste tipo de modificação pós-

traducional. Carboidratos O-ligados a proteínas de Aspergillus nidulans, são uma forma 

comum de glicosilação, atribuída, algumas vezes, à ação da enzima O-

manosiltransferase (Shaw e Momany, 2002; Oka et al., 2004). 

Por outro lado, a forma mais comum de ligação de carboidratos a proteínas é a 

N-glicosilação, como no caso da pectato liase S de A. niger (Benen et al., 2000), em que 

duas formas, N-glicosilada e não glicosilada foram encontradas. No entanto, em ambos 

os casos essa enzima apresentou atividade similar. Ainda, Sorensen e colaboradores 

(2003) observaram que oligossacarídeos deste fungo estavam ancorados a resíduos de 

asparagina. Porém, Walmsley e Hooper (2003) ao estudarem o efeito de N-glicosidases, 

identificaram que seu sítio de ligação é formado por Asn-Ile/Phe-Thr. 

Em função dos dados anteriores (Queiroz et al., 2007), a atividade 

antiinflamatória da glicoproteína, pré-purificada e isolada, foi testada em um modelo 

experimental de edema podal de camundongos, o presente estudo tentou desvendar o 

mecanismo pelo qual a Nandina inibe os eventos inflamatórios. 

Neste estudo, foram utilizados modelos experimentais, induzidos pelo 

mucopolissacarídeo carragenina, que permitem avaliar eventos cruciais do processo 

inflamatório, que são a formação de edema e o influxo leucocitário para o local da 

injúria. O teste de edema de pata induzido por carragenina, é o modelo experimental 

classicamente utilizado para o screening da atividade antiinflamatória de extratos e 

compostos isolados (Nakamura e Shimizu, 1974; Oyanagui e Sato, 1991; Sakaguchi et 

al., 2006). 
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A potente atividade antiinflamatória da proteína isolada no presente estudo 

demonstra que a glicoproteína isolada possui efeito específico no tratamento de animais, 

sendo que, uma concentração equivalente de albumina bovina, não apresentou atividade 

antiinflamatória no mesmo modelo experimental. O decréscimo do edema de pata 

induzido por carragenina, causado pela proteína isolada do A. nidulans, ocorreu no 

ápice do edema, poderia ser dependente da inibição de prostaglandinas (Holsapple et al., 

1980). Esse efeito antiinflamatório foi similar aos obtidos com outras substâncias, 

oriundas de produtos naturais, como o extrato de folhas de Pongamia pinnata 

(Srinivasan et al., 2001) e ReN1869 (Olsen et al., 2002), utilizando o mesmo modelo 

experimental de edema, que é utilizado classicamente. 

Uma vez que a fração purificada do A. nidulans apresentou atividade 

antiinflamatória em estudos anteriores de nosso laboratório (Queiroz et al., 2007), neste 

trabalho investigamos o potencial efeito antiinflamatório da proteína do Aspergillus, em 

modelo de inflamação aguda, induzida por carragenina. A injeção subplantar da solução 

de carragenina induz edema inflamatório com um pico máximo em três horas que é 

desencadeado pela presença de prostaglandinas (Posadas et al, 2004). O estudo do 

influxo leucocitário, em peritonite induzida por carragenina em camundongos, é 

utilizado como um modelo adequado para investigação da ação de agentes 

antiinflamatórios sobre leucócitos infiltrados, durante o processo inflamatório 

(Chadzinska et al., 2001), em conjunto com os dados do edema de pata, no qual a 

indução por carragenina envolve migração leucocitária, representam os eventos 

celulares envolvidos neste processo. 

Os resultados mostraram, nos experimentos de inibição do edema, ação 

antiinflamatória, de acordo com o protocolo original e indica que a glicoproteína 

interfere com os eventos exudativos da inflamação, inibindo-os. 

Além de regulado positivamente por diferentes mediadores inflamatórios, o 

processo inflamatório é negativamente regulado por glicocorticóides endógenos 

liberados pela ativação do eixo hipófise-hipotálamo-adrenal. A corticosterona é a 

substância antiinflamatória mais potente que se conhece. Na vigência de um estímulo 

lesivo de qualquer natureza este sistema é ativado para controlar a evolução da reação 

inflamatória conseqüente (Katzung, 2006). 
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De posse destas informações, avaliamos se o efeito antiinflamatório da 

Nandina estaria relacionado à atividade deste eixo e à liberação de antiinflamatórios 

endógenos.  

Nós realizamos experimentos utilizando um antagonista do receptor de 

glicocorticóide, bem caracterizado, RU38486. Nós hipotetizamos que, se a interação da 

proteína de Aspergillus não estiver ao nível do receptor de glicocorticode (GR), 

RU38486 não iria interferir na ação antiinflamatória da proteína do Aspergillus. 

RU38486 aumentou o efeito inflamatório da carragenina, como demonstrado 

anteriormente (Laue et al., 1988).  

A Nandina diminuiu o edema de pata mesmo quando o inibidor de dos 

receptores de glicocorticóides foi administrado, sugerindo que esta proteína exerce a 

atividade antiinflamatória independente do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e portanto, 

do aumento da produção de glicocorticóides endógenos (Garcia Leme e Schapoval, 

1975; Khaksari et al., 2007).  

Além da formação do edema, a reação inflamatória é caracterizada pelo 

acúmulo de leucócitos no local da injúria (Sedgwick et al., 1985). Desse modo, no 

presente trabalho, avaliamos o efeito da glicoproteína no influxo leucocitário induzido 

pela carragenina na cavidade peritoneal de camundongos. A migração de leucócitos 

para o local da injúria é um evento central da inflamação, pois estas células têm a 

função de fagocitar os agentes lesivos e produzir substâncias microbicidas para sua 

eliminação. Os resultados mostraram que a injeção (intra venosa) prévia da proteína do 

Aspergillus promoveu uma alta redução (~63%) do influxo leucocitário infiltrado, na 

cavidade peritoneal dos animais, reforçando a hipótese da que a Nandina e promove 

efeito antiinflamatório importante, ao reduzir os níveis tanto de leucócitos 

polimorfonucleares, quanto de mononucleares, nos tempos de 6 e 96 horas, 

respectivamente. 

O processo de migração leucocitária dos vasos sanguíneos para os tecidos, 

depende da expressão seqüencial de várias moléculas de adesão na membrana 

plasmática de leucócitos e de células endoteliais. O influxo de leucócitos para os tecidos 

é um indicador da resposta inflamatória aguda. Esta reação local é regulada e mantida 

por muitos mediadores proinflamatórios solúveis, como as citocinas, metabólitos 

derivados de lipoxigenase, ciclooxigenase e fatores derivados do soro (Loram et al., 
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2007). Além de mediadores lipídicos, a carragenina promove a geração de óxido nítrico 

(NO), aumenta a atividade da adenosina deaminase (ADA) e da mieloperoxidase (MPO) 

em leucócitos (Regnault et al., 1996; Frode e Medeiros, 2001). Deste modo, a redução 

do edema, induzido por carragenina, pela Nandina, reflete a influência desta 

glicoproteína nos eventos celulares da inflamação. 

Esta é a primeira substância purificada e bioquimicamente caracterizada, 

proveniente de cultura de fungo, com atividade antiinflamatória. A atividade antibiótica 

e antiparasitária originárias de produto de cultura de fungos já foi determinada 

anteriormente por vários autores (Balyan et al., 1988; Jiao et al., 2004; Fox, 2006; de la 

Torre e Reboli, 2007). 

A reação inflamatória é determinada pela ação seqüencial de diferentes 

mediadores liberados ou produzidos no decorrer do processo. Desde que a Nandina 

inibe a formação de edema induzido por carragenina em fase dependente de 

prostaglandina (Yuhki et al., 2004), sugere-se que esta glicoproteína exerça algum 

efeito nas vias de síntese de prostaglandinas, potentes indutores inflamatórios. A 

importância destes indutores na inflamação pode ser testado pelo largo uso terapêutico 

de compostos antiinflamatórios não esteroidais, cujo mecanismo de ação envolve a 

inibição da síntese de prostaglandinas, a partir da inibição das enzimas ciclooxigenases 

(Curry et al., 2005). 

A necessidade de avaliar a influência da Nandina, sobre a produção de 

prostaglandinas, requeriu experimentos in vitro, utilizando macrófagos residentes 

coletados da cavidade peritoneal de camundongos. Verificamos que, a Nandina não foi 

citotóxica nas concentrações de 0,1, 1 e 10 µg/mL. Nos experimentos in vivo foi 

utilizada a dose de 10 µg/animal e, por este motivo, foi escolhida como a concentração 

mais alta nos experimentos de MTT e LDH. Os dados de citotoxicidade in vitro 

somados aos resultados in vivo demonstram que o efeito desta glicoproteína ocorre por 

mecanismo específico e não por efeito citotóxico. A ausência de citotoxicidade da 

Nandina sobre macrófagos, nas doses utilizadas, possibilitou o desenvolvimento dos 

estudos in vitro.  

Em adição, o fato da Nandina não ser citotóxica para macrófagos em cultura, 

em concentrações tão altas quanto 10 µg/mL, reforça seu potencial para o 

desenvolvimento de uma nova molécula com ação antiinflamatória. 
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Fundamentados no conhecimento de que carragenina induz a produção de 

prostaglandina, avaliamos o efeito da Nandina sobre a produção de COXs, induzidas 

pelo LPS.  

As ciclooxigenases são enzimas que catalisam a conversão do ácido 

araquidônico em prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanas, potentes mediadores 

inflamatórios lipídicos. A ativação catalítica de COX-1 e COX-2 está relacionada aos 

níveis de ácido araquidônico liberado no citoplasma das células (Murakami et al., 2000). 

A COX-1 é a forma amplamente distribuída nos tecidos de mamíferos e 

constitutivamente expressa; a COX-2 é uma enzima induzível que é proeminente no 

local da inflamação embora também seja expressa constitutivamente em alguns tecidos, 

como rins e cérebro (Kis et al., 2004; Kis et al., 2006). 

Estudos mostraram que LPS de E. coli induz a expressão da COX-2, em 

cultura de macrófagos murinos (Yamada et al., 1997; Yamashita et al., 1997), a partir 

de receptor celular próprio CD14 (Yang et al., 1999). Alguns dos inibidores de COX-2 

atuam diretamente na transcrição gênica, o que pode ser observado por meio de western 

blot, enquanto que outros atuam em sua atividade enzimática, investigado pela diferença 

nos níveis de prostaglandinas (Yamada et al., 1997; Bezugla et al., 2006). Este modelo 

tem sido utilizado atualmente como padrão para a indução de COX-2 (Candelario-Jalil 

et al., 2007; Choi et al., 2007; Scott e Owens, 2008). 

Apesar de não ser citotóxica, a dose de 10 µg/mL de Nandina induziu a 

expressão de COX-2 na cultura de macrófagos residentes, em 8 horas, na presença ou 

ausência de LPS. Tanto que, a mesma dose não foi novamente utilizada nos 

experimentos subsequentes (COX-2 em 24 horas e COX-1). Entretanto, neste modelo 

experimental, as concentrações de 1, 0,1 e 0,01 µg/mL de Nandina foram capazes de 

inibir a produção de COX-2. E, quando incubadas na ausência de LPS, a produção de 

COX-2 foi similar ao grupo controle. 

Nos experimentos em que a produção de COX-2 foi investigada vinte e quatro 

horas após a indução, ou não, dos macrófagos com LPS, nenhuma das concentrações 

utilizadas foi capaz de reduzir a produção de COX-2, obtendo médias similares ao 

grupo em que os macrófagos foram tratados apenas com LPS. 

Os níveis de produção de COX-1 não foram afetados pelos tratamentos com 

Nandina em quaisquer doses utilizadas, tanto em oito quanto em vinte e quatro horas. 
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Este fato caracteriza a Nandina como um inibidor seletivo de COX-2. A seletividade 

para a inibição da expressão e atividade de COX-2 é comum aos Agentes 

Antiinflamatórios Não Esteroidais (AINEs), que inibem a inflamação in vivo (Grosser, 

2006). 

Portanto, os resultados deste estudo quanto ao mecanismo de ação 

antiinflamatória da Nandina, até mesmo na concentração de 0,01 µg/mL (10ng/mL), são 

extremamente relevantes e promissores do ponto de vista de desenvolvimento de um 

novo antiinflamatório, necessitando estudos pré-clínicos mais detalhados. 

Verificarmos que a Nandina reduziu a produção de COX-2, sem interferir com 

a expressão constitutiva de COX-1. Este resultado indica que este é um mecanismo 

importante para a ação antiinflamatória da Nandina. A inibição não seletiva (inibição de 

COX-1 e COX-2) causa efeitos colaterais no estômago (Brooks e Day, 1991) e rins 

(Black, 1986). A inibição seletiva de COX-2, pela Nandina, adiciona importância aos 

nossos resultados. 

Para investigarmos a atividades das COXs na presença de Nandina, 

determinamos a produção de PGE2. As prostaglandinas desempenham funções 

importantes na inflamação e hiperalgesia (Portanova et al., 1996). A produção de PGE2 

ocorre pela conversão do ácido araquidônico a prostaglandinas intermediárias (PGG2 e 

PGH2), seguida pela ação de PGE-sintases (Tanikawa et al., 2002). Dados da literatura 

mostram que a produção de PGE2 sob estímulo de LPS ocorre várias horas após este 

estímulo (Ambs et al., 1995). 

Nossos resultados mostraram que, apesar da redução de COX-2, pela ação da 

Nandina e da manutenção dos níveis de COX-1, a produção de PGE2 foi, 

significativamente, aumentada, em relação ao grupo Controle (RPMI). Estes níveis 

estavam aumentados apenas nos grupos incubados com LPS. Nos grupos tratados 

apenas com Nandina, os níveis de PGE2 não foram diferentes do controle. Mesmo 

quando Nandina foi utilizada na concentração de 10 µg/mL, dose esta que induziu a 

expressão de COX-2, os níveis de PGE2 foram mais altos, mas não estatisticamente 

diferentes do controle (ver Figura 22). 

Resultados semelhantes foram observados em experimentos com Auranofin, 

demonstrando ação contraditória de um fármaco sobre a produção de COX-2 e PGE2 

(Yamashita et al., 1997). Este fármaco inibiu a produção de COX-2 induzida por 12-O-
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tetradecanoilforbol 13-acetato (TPA), Tapsigargina e A23187, sem alteração dos níveis 

da produção de COX-1, enquanto que aumenta a produção de PGE2 pelo aumento da 

produção do ácido araquidônico. No presente estudo é possível sugerir que a Nandina 

exerce somente efeitos sobre a expressão protéica da isoforma COX-2 e não sobre a 

COX-1, uma vez que LPS aumenta a atividade catalítica de COX-1 (Bezugla et al., 

2006), supõe-se que esta isoforma seja a responsável pelos altos níveis de PGE2 que não 

é afetado pela Nandina. 

Em conjunto, nossos dados mostram, pela primeira vez, a ação 

antiinflamatória in vivo de uma proteína do sobrenadante da cultura de Aspergillus 

nidulans. Esta proteína inibe o influxo de leucócitos polimorfonucleares e 

mononucleares desde que administrada no início do processo inflamatório. Mais 

importante, a ação antiinflamatória da Nandina não pode ser neutralizada pela co-

administração de RU38486, mostrando que esta proteína age como um agente 

antiinflamatório real e não por induzir a liberação de glicocorticóides endógenos. Os 

experimentos in vitro mostraram que a Nandina inibe seletivamente a produção de 

COX-2, como principal mecanismo de ação. 

A propriedade antiinflamatória, da proteína isolada da linhagem de Aspergillus 

nidulans, tratada com RNA, aqui investigada, poderia explicar porque Aspergillus, nas 

suas diversas formas invasivas, não induz resposta inflamatória em mamíferos, nem em 

humanos, especificamente (Antachopoulos e Roilides, 2005) e indica um dos 

mecanismos, que confere a este gênero, sua alta capacidade invasiva. 
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6 CONCLUSÕES 

As análises genotípicas, fenotípicas da linhagem RT2 de Aspergillus nidulans 

e da atividade de sua glicoproteína antiinflamatória in vivo e in vitro, nos levaram as 

seguintes conclusões:  

 A linhagem RT2 proveio da linhagem UT448 de Aspergillus nidulans. 

 A introdução de RNA exógeno na linhagem UT448 levou a 

modificações em nível do genoma do fungo produzindo uma nova linhagem, a linhagem 

RT2, com coloração dos conídios verde e sem os requerimentos nutricionais da 

linhagem UT448. 

 Os três passos cromatográficos foram eficientes na purificação da 

glicoproteína de interesse e permitiram a manutenção de sua atividade antiinflamatória. 

 Esta glicoproteína possui ~40KDa e diferentes graus de glicosilação 

dependendo do grau de processamento pós traducional sofrido. 

 Apesar de ainda não ser conhecido o tipo de ligação dos carboidratos à 

proteína, estes possuem uma âncora de N-acetilglicosamina ligada a uma, duas ou três 

hexoses. 

 A atividade antiinflamatória da glicoproteína produzida pela RT2 

(Nandina) não ocorre via eixo hipófise-hipotálamo-adrenal, ou seja, não atua via 

liberação de glicocorticoides endógenos. 

 A Nandina possui atividade antiinflamatória in vivo em dois diferentes 

modelos de inflamação induzidos por carragenina. 

 A Nandina inibe in vitro a produção de COX-2, em cultura primária de 

macrófagos estimulados com LPS, mas não inibe a produção de COX-1. 

 Apesar de inibir a produção de COX-2 após 8 horas do estímulo com 

LPS, a Nandina não inibiu a produção de PGE2. 
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ANEXO 
Meios e Soluções 

 

Hidrolisado de ácido nucléico de levedura 
• 2 g de ácido nucléico em 15 mL de solução 1N de NaOH  (RNA) 
• 2 g de ácido nucléico em 15 mL de solução 1N de HCl  (DNA) 
 

As duas soluções são aquecidas por 20 minutos em banho-maria e misturadas. 

O pH ajustado para 6.0.A mistura é filtrada e o volume completado com água destilada 

para 40 mL. Conservada a 4º C com 1 mL de clorofórmio. 

 

Meio mínimo concentrado – para estoque 
NaNO3 60 g 
KH2PO4 15,2 g 
MgSO4.7H2O 5,2 g 

KCl 
5,0 g 

FeSO4. 7H2O 10 mg 
CuSO4. 7H2O 10 mg 
ZnSO4. 7H2O 10 mg 
H2O q.s.p 1000 mL 
Colocar clorofórmio e conservar em geladeira em frasco escuro 
 
Solução estoque de vitaminas 
Biotina 2 mg 
Piridoxina 50 mg 
Paba 50 mg 
Ácido Fólico 50 mg 
Nicotinamida 100 mg 
Ácido Pantotênico 200 mg 
Cloreto de colina 200 mg 
Riboflavina 100 mg 
B-mesoinositol 400 mg 
Tiamina 50 mg 
H2O q.s.p 200 mL 
Esterilizar em banho-maria por 15 minutos. Adicionar 1 mL de clorofórmio e manter na 
geladeira. Usar Frasco escuro 
 

Meio mínimo líquido  
• 100 mL solução MM 10X concentrado 
• 10 g de glicose 
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Completar o volume para 1000 mL com água destilada. Acertar o pH para 6.0 e 
autoclavar. 
 
 
Solução estoque de riboflavina 
• 0,1 g riboflavina 
• 500 mL água deionizada 
A concentração final será de 0,2 mg/mL. Usar 1 mL/200 mL de meio. Esterilizar em 
banho-maria por 20 minutos. Conservar em franco escuro a 4º C com 10 mL de 
clorofórmio. 

 
 
Solução estoque de ácido paraminobenzóico (PABA) 
• 0,0685 mg PABA 
• 500 mL de água 
A concentração final será de 0,137 mg/mL. Usar 1 mL/200 mL meio. Esterilizar em 
banho-maria por 20 minutos e conservar em frasco escuro a 4º C. Adicionar 10 mL de 
clorofórmio. 
 
Solução estoque de biotina 
• 2 mg Biotina 
• 500 mL de água 

A concentração final será de 0,004 mg/mL. Usar 1 ml/200 mL meio. 
Esterilizar em banho-maria por 20 minutos. Conservar em frasco escuro 
4º C. Acrescentar 10 mL de clorofórmio. 
 
Solução estoque de L-metionina 
• 1 g metionina 
• 500 mL de água  

A concentração final será de 2 mg/mL. Usar 2 mL/200 mL de meio. 
Esterilizar em banho-maria por 20 minutos. Usar frasco escuro. Adicionar 
10 mL de clorofórmio. 
 
Solução estoque de piridoxina 
• 0,05 g Piridoxina 
• 500 mL de água 
A concentração final será de 0,1 mg/mL. Usar 1 mL/200 mL meio – Esterilizar em 
banho-maria por 20 minutos. Conservar em frasco escuro a 4º C- Acrescentar 10 mL de 
clorofórmio. 
 
Solução estoque de acriflavina 
• 2500 mg Acriflavina 
• 500 mL de água 
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A concentração final será de 5fmg/mL. Usar 2,5 mL/200 mL MC. Usar 0,25 mL/200 
mL MM. Dissolver em banho-maria por 20 minutos. Guardar em frasco escuro a 4º C 
com clorofórmio. 
 
Solução estoque de tiossulfato de sódio 
• 124 g de tiossulfato de sódio 
• 500 mL água deionizada 
A concentração final será de 248 mg/mL. Usar 1 mL/200 mL meio. Conservar em 
frasco escuro a 4º C com clorofórmio. 
 
Solução estoque de ácido nicotínico 
• 0,1 g de ácido nicotínico 
• 500 mL de água deionizada 
A concentração final será de 0,2 mg/mL. Usar 1mL/200 mL de meio. Esterilizar em 
banho maria por 20 minutos. Guardar em frasco escuro a 4º C. Adicionar 10 mL de 
clorofórmio 

 

Meio completo líquido a partir de solução estoque 
Solução concentrada de MM 100 mL 
Glicose 10 g 
Peptona 2 g 
Casaminoácido 1g 
Solução estoque vitaminas 2 mL 
Solução estoque de hidrolisado de 
ácido nucléico de levedura 

2,5 mL 

H2O q.s.p 1000 mL 
Ajustar o pH para 6.0 e autoclavar 
 
Meio completo sólido a partir de solução estoque 

Adicionar 12 g agar/litro, após acertar pH 6,0 – autoclavar 
 

Meio seletivo  
Possui a mesma composição do MM, adiciona-se para cada 1000 mL, um ou 

mais dos seguintes suplementos, conforme os requerimentos das linhagens: 
Prolina    10 mg 
Biotina    0,02 mg 
Piridoxina   0,5 mg 
PABA    0,7 mg 
D-Metionina   20 mg 
Riboflavina   1 mg 
Acriflavina   25 mg 
Tiossulfato de sódio  248 g 
Ac. Nicotínico   0,2 g 
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EDTA 0,5 M pH 8,0 
EDTA (PM 372,24)  186,1 g 
Água q.s.p.   1000 mL 
Ajustar o pH para 8,0 (Usa-se NaOH) 

 
TRIS HCl 1 M  

Tris Base   121,1 g 
Água q.s.p.   1000 mL 
Ajustar o pH para 8,0 (Usa-se HCl concentrado). A solução deve atingir a 

temperatura ambiente para ajuste fino do pH. 
 
TBE 10X 

Tris Base   108 g 
Ácido Bórico    55 g 
EDTA 0,5 M pH 8,0   40 mL 
Água q.s.p.   1000 mL 

 
TE 

Tris HCl 1 M   1 mL 
EDTA 0,5 M   0,2 mL 
Água q.s.p.   100 mL 
 

CTAB 2% 
CTAB    2 g 
NaCl    8,12 g 
PVP 40   1 g 
EDTA 0,5 M   4 mL 
Tris HCl 1 M   10 mL 
Água q.s.p   100 mL 

 
TAMPÃO DE EXTRAÇÃO 

NaCl     2,04 g 
Na2SO3   0,6 g  
Tris-Cl pH 7,5   0,06 g 
EDTA    0,93 g 
SDS    0,5 g 
Água q.s.p.   50 mL 
 

 
TAMPÃO DE CARREGAMENTO (1mL) 

Sacarose   400 mg 
Azul de bromofenol  2,5 mg 
20 µg de brometo de etídeo (2 µL de solução 10 mg/mL) 
TE    1 mL 

 

Solução de Salina/Tween 
NaCl    8,5 g 
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Tween 80   0,01% 
Água q.s.p.   1000 mL 

 
 
Meio de Cultura RPMI (Solução estoque) 

RPMI 1640   10,4g 
Ma2HCO3   2,0g 
Hepes    2,383g 
Água destilada q.s.p.  1000 mL 

 
Solução de RPMI pH 7,2 (Solução de uso) 
Solução estoque de RPMI 100 mL 
L-glutamina   1,0 mL 
Garamicina   50 µL 
 
Solução de glutamina (2mM) 
L-glutamina  0,292g 
Solução salina q.s.p. 1000 mL 
 
Soluções para dosagem da lactato desidogenase (LDH) 
 
Solução tampão fosfato 0,1M pH 7,4 

Solução A 
Na2HPO4.H2O      28 g 
Água destilada q.s.p. 1000 mL 

 
Solução B 
Na2HPO4.7H2O              28 g 
Água destilada q.s.p. 1000 mL 

 
Tampão de uso 

Solução A  1,9 mL 
Solução B  8,1 mL 
NaCl   0,23 g 
NADH   0,0028 g 
Piruvato de sódio 0,32 mL 
Água destilada  q.s.p. 20 mL 
 

Soluções para western blot 
 

Tampão Tris-HCl 2M 
Tris base  24,2 g 
Água destilada q.s.p. 100 mL 

 
Tampão Tris-HCl 1M 

Tris base  12,1 g 
Água destilada q.s.p. 100 mL 
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Solução SDS 10% 
SDS   10 g 
Água destilada q.s.p. 100 mL 

 
Solução azul de bromofenol 1% 

Azul de bromofenol 0,1 g 
Água destilada q.s.p. 10 mL 

 
Solução de acrilamida 30% (Solução A) 

Acrilamida  29,2 g 
Bis-acrilamida  0,8 g 
Água destilada q.s.p. 100 mL 

 
Solução para o gel de separação (Solução B) 

Tampão Tris-HCl 2M (pH 8,8) 75 mL 
SDS 10%    4 mL 
Água destilada    21 mL 

 
Solução para o gel de empilhamento (Solução C) 

Tampão Tris-HCl 1M (pH 6,8) 50 mL 
SDS 10%    4 mL 
Água destilada    46 mL 

 
Persulfato de amônio 10% 

Persulfato de amônio  0,5 g 
Água destilada   5 mL 

 
Tampão de eletroforese (pH 8,3) 

Tris        3 g 
Glicina   14,4 g 
SDS        1 g 
Água destilada q.s.p.  1 L 

 
Tampão de transferência 

Tris   3 g 
Glicina   14,4 g 
Água destilada q.s.p. 1 L 

 
Tampão de lavagem (pH 7,2) 

NaCl   4 g 
KCl   0,1 g 
Tris   1,5 g 
Tween-20  0,5 mL 
Água destilada q.s.p. 500 mL 

 
Gel de separação 10% 

Solução A  3,33 mL 
Solução B  2,5 mL 
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Água destilada  4,0 mL 
Persulfato de amônio 50 µL 
TEMED  10 µL 

 
Gel de empilhamento 

Solução A  0,67 mL 
Solução C  1,0 mL 
Água destilada  2,3 mL 
Persulfato de amônio 30 µL 
TEMED  5 µL 

Corante Comassie Blue R 
Comassie Blue (R-250)  0,5 g 
Metanol    225 mL 
Ácido acético    50 mL 
Água destilada q.s.p.   500 mL 

 
Solução descorante 

Etanol     5 mL 
Ácido acético    10 mL 
Água destilada q.s.p.   100 mL 

 
Solução Ponceau-S 

Corante de Ponceau-S   0,2 g 
Ácido tricloroacético   3 g 
Água destilada q.s.p.   100 mL 

 
Tampão de amostra (Tampão Laemmli) 

Tampão Tris 1 M (pH 6,8)  0,44 mL 
SDS 20%    1,11 mL 
Glicerol    1,11 mL 
Mercaptoetanol   111 µL 
Corante Azul de Bromofenol 1% 222 µL 
Água destilada q.s.p.   10 mL 

 
Tampão “Stripping” 

Tampão Tris 0,5 M (pH 6,8)  1,25 mL 
SDS 20%    2 mL 
Mercaptoetanol   25 µL 
Água destilada q.s.p.   10 mL 
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Coloração por Nitrato de Prata 
 
Solução Fixadora 
50 mL metanol 
12 mL ácido acético 
50 µL formaldeído 37% 
Água destilada qsp 100mL 

Soluções 
Fixadora 
Lavagem 
Tiossulfat
Água dest
Nitrato de
Água dest
Revelador
Água dest
Stop 

M

 
 
Solução de Lavagem 
Etanol 50% (300 mL) 
 
 
Solução de Tiossulfato de Sódio 
20 mg de tiossulfato 
Água destilada qsp 100 mL 
 
 
Solução de Nitrato de Prata 
200 mg de nitrato de prata 
75 µL formaldeído 37% 
Água Milli Q qsp 100 mL 
 
Solução Reveladora 
6g carbonato de sódio 
50 µL formaldeído 37% 
2 µL tiossulfato de sódio 2% (20 mg em 1 mL) 
Água Milli Q qsp 100 mL 
 
Solução Stop 
50 mL metanol 
12 mL ácido acético 
Água destilada qsp  100 mL 
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Protocolo de Coloração 
Tempo 
Overnight 
3 X 20 min 

o 1 min 
ilada 3 X 20 segundos 
 prata 20 min 
ilada 2 X 2 min 
a Até aparecer as bandas 
ilada 2 x 2 min 

10 min 
anter gel em metanol 50% 
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