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RESUMO 

 

 

Caracterização molecular de um receptor acoplado a uma proteína G (GPCR) de Aspergillus 

fumigatus 

 

O Aspergillus fumigatus é um fungo oportunista de potencial letalidade. Devido ao reduzido 

tamanho de seus conídios, os pulmões são facilmente atingidos. Em meio a temperatura propicia, o 

fungo germina e pode causar danos ao hospedeiro. Indivíduos imunodeprimidos são hospedeiros 

potenciais visto que o sistema imunológico não é capaz de eliminá-lo nas fases iniciais da infecção e 

se tornam vítimas de aspergilose. Através de vias de transdução de sinais, fungos oportunistas como 

o A. fumigatus percebem o ambiente, modulam seu metabolismo de modo a evadir o sistema 

imunológico do hospedeiro. As GPCRs são exemplos de vias transdutoras de sinais com pelo menos 

15 prováveis GPCRs identificadas em A. fumigatus, as quais já foram identificadas como prováveis 

receptoras de feromônios e AMPc e sensores de carbono e nitrogênio. Recentemente nosso 

laboratório caracterizou GprM e GprJ como moduladores importantes da produção de melanina e da 

proteína quinase ativada por mitógenos (MAPK) MpkA que controla a via de integridade da parede 

celular em A. fumigatus. O conteúdo de açúcares nas paredes celulares foi variável entre os mutantes 

e a cepa selvagem, sendo importante mencionar que o transcriptoma mostrou que gprM e gprJ 

regulam negativamente genes responsáveis pela produção dos metabólitos secundários fumagilina, 

piripiropeno, fumigaclavina C, fumiquinazolina e fumitremorgina. Foi observado ainda que a 

superexpressão de gprM modula o fator de transcrição asgA, o qual se mostrou à jusante da 

sinalização de GprM e MpkA. Os mutantes ΔgprM e ΔgprJ apresentam virulência reduzida em larvas 

de Galleria mellonella que se apresenta como modelo de estudo para a aspergilose invasiva. Portanto, 

a caracterização de genes e vias relacionadas em A. fumigatus fornece conhecimento dos mecanismos 

de virulência e pode beneficiar indivíduos imunocomprometidos. 

 

Palavras chaves: GprM, GprJ, Aspergillus fumigatus, via de integridade de parede celular. 

 

  



ABSTRACT 

 

Molecular characterization of a receptor coupled to a G protein (GPCR) of Aspergillus fumigatus 

 

Aspergillus fumigatus is an opportunistic fungus with potential lethality. Due to the small size 

of its conidia, the lungs are easily reached. In propitious temperature, the fungus germinates and can 

cause damage to the host. Immunocompromised individuals are potential hosts because the immune 

system is unable to eliminate conidia in early stages of infection and consequently become victims of 

aspergillosis. Through signal transduction pathways, opportunistic fungi like A. fumigatus perceive 

the environment, modulate their metabolism in order to evade the host's immune system. GPCRs are 

examples of signal transducers pathways with at least 15 putative GPCRs identified in A. fumigatus, 

which have already been identified as likely pheromone and cAMP receptors and carbon and nitrogen 

sensors. Recently, our laboratory characterized GprM and GprJ as important modulators of melanin 

production and the Cell Wall Integrity Pathway, in addition to the protein kinase MpkA. The sugar 

content in the cell walls was variable between the mutants and the wild-type strain, moreover the 

transcriptome showed that gprM and gprJ negatively regulate genes responsible for the production of 

secondary metabolites: fumagillin, pyripyropene, fumigaclavin C, fumiquinazoline and 

fumitremorgin. It was also observed that the overexpression of gprM modulates the transcription 

factor asgA, which was shown to be downstream of gprM and MpkA signaling. The ΔgprM and 

ΔgprJ mutants have shown reduced virulence in Galleria mellonella larvae, which consists as a study 

model for invasive aspergillosis. Therefore, the characterization of genes and related pathways in A. 

fumigatus provides knowledge of virulence mechanisms and can benefit immunocompromised 

individuals. 

 

Key Words: GprM, GprJ, Aspergillus fumigatus, Cell Wall Integrity Pathway. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OS FUNGOS 

 

Os fungos são organismos que colonizam todo o planeta, podendo ser encontrados 

na estratosfera (WAINWRIGHT et al., 2003), no mar morto (OREN; GUNDE-

CIMERMAN, 2012), nas geleiras antárticas (FREEMAN et al., 2009), no deserto 

(GONÇALVES et al., 2016) e outros locais. Atuam nos ciclos biogeoquímicos do 

carbono, nitrogênio e fósforo, podendo interagir com plantas de forma simbiótica através 

de fungos endofíticos e micorrizas e também podem causar doenças. Apresentam 

aplicação na indústria, sendo utilizados na fermentação de alimentos e produção de 

medicamentos (NARANJO‐ORTIZ; GABALDÓN, 2019). 

 A classificação taxonômica dos fungos sofreu muitas mudanças desde Lineu, na 

qual os fungos inicialmente se enquadravam no reino das plantas (JOHANNES 

THOMA.; LINNÉ, 1767). Posteriormente, as classificações que surgiram se baseavam 

na nutrição osmotrófica dos eucariotos heterotróficos, e os fungos eram agrupados como 

‘fungos verdadeiros’ ou Eumycota (WHITTAKER, 1969). Nesta época, os ‘fungos 

verdadeiros’ eram caracterizados pela presença de β-glicanos e quitina na parede celular 

ou nos esporos, normalmente eram unicelulares ou cresciam na forma de micélio, 

presença da via aminoadipidica responsável pela produção de lisina e a ocorrência de 

cristais mitocondriais achatados (ADL et al., 2012, 2019). Mesmo com essas 

características, era notável a existência de exceções dentro dos ‘fungos verdadeiros’, que 

incluíam a ausência de algumas delas dentro dos fungos e até mesmo pela ocorrência de 

algumas delas em outros eucariotos (RICHARDS; LEONARD; WIDEMAN, 2017). 

Sendo assim, os fungos foram classificados em 4 classes levando-se em consideração a 

morfologia e a reprodução: Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota e 

Basidiomycota. No entanto, analises filogenéticas revelaram posteriormente que os 

clados Zygomycota e Chytridiomycota eram parafiléticos, o mesmo sendo observado 

para Microsporidia e Rozella tipo quitridio (FISCHER; PALMER, 2005; JAMES et al., 

2006; KEELING; LUKER; PALMER, 2000). Com o advento do sequenciamento de nova 

geração, foi possível detectar recentemente um novo clado caracterizado pela grande 

diversidade de organismos semelhantes a fungos, incluindo Rozella e outros gêneros 

relacionados, levando às seguintes classificações: Rozellidea, Rozellomycota e 

Cryptomycota (ADL et al., 2012; CORSARO et al., 2014; JAMES; BERBEE, 2012; 

JONES et al., 2011; LARA; MOREIRA; LÓPEZ-GARCÍA, 2010). Para finalizar as 
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classificações dos fungos, o clado Aphelidea é caracterizado por amebas parasitas de 

algas unicelulares e possui semelhanças com Microsporidia e Rozella (KARPOV et al., 

2014). 

 A classificação taxonômica dos fungos mais recente leva em consideração a 

diversidade apresentada para os ‘fungos verdadeiros’, os quais são divididos em 9 clados:  

Opisthosporidia, Chytridiomycota, Neocallimastigomycota, Blastocladiomycota, 

Zoopagomycota, Mucoromycota, Glomeromycota, Ascomycota e Basidiomycota. É 

importante mencionar que juntos, as 9 linhagens formam o grupo monofilético dos fungos 

verdadeiros que é considerado irmão de Nucleariida e Funticulida, que são protozoários 

ameboides (KARPOV et al., 2014; SPATAFORA et al., 2017; TEDERSOO et al., 2018). 

1.2 O FILO ASCOMYCOTA 

 

O filo ascomycota abrange em torno de dois terços de todas as espécies fúngicas 

descritas (LUTZONI et al., 2004; MCLAUGHLIN; SPATAFORA, 2015; SCHOCH et 

al., 2009). Diversos organismos deste filo são considerados modelos em estudos, como 

Saccharomyces cerevissiae, Neurospora crassa, Emericella nidulans e 

Schizosaccharomyces pombe, principalmente pela facilidade de manipulação. Uma 

característica representativa deste grupo é a formação de hifas dicariontes em decorrência 

do acasalamento. As hifas dicariontes podem se diferenciar em asco, que corresponde a 

uma estrutura em forma de saco que abrange normalmente oito esporos oriundos da 

meiose. A reprodução assexuada é predominante para este filo, embora seja desconhecido 

o estágio sexual de muitos membros. O filo ascomycota é muito diverso: é composto 

desde leveduras de baixa complexidade até fungos macroscópicos compostos por corpos 

de frutificação. Desta forma, sua subdivisão consiste em três grandes classes: 

Taphrinomycotina, Saccharomycotina e Pezizomycotina (SPATAFORA et al., 2017; 

STAJICH et al., 2009). 

1.3 CLASSE PEZIZOMYCOTINA 

 

O subfilo Pezizomycotina se caracteriza por apresentar uma das maiores 

diversidades dentro do Ascomycota. A estrutura corporal deste subfilo corresponde a 

hifas filamentosas anastomosadas ( confluência ou ramificação de duas células), presença 

de septos, os quais possuem corpos de Woronin (organela derivada do peroxissomo com 

elevada densidade elétrica) (ADL et al., 2012; HEALY et al., 2013; LIU et al., 2008). O 
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asco é revestido pelo ascocarpo (estrutura multicelular), alguns membros desta classe são 

unicelulares e estudos de genômica comparativa mostram a ocorrência de mesosintenia, 

uma forma de evolução na qual os genes de uma dada região genômica são conservados, 

no entanto a ordem destes genes não necessariamente. A mesosintenia foi observada 

apenas em membros de Pezizomycotina e esse grupo contém uma grande quantidade de 

enzimas envolvidas no metabolismo secundário, quando comparado a outros fungos   

(HANE et al., 2011; WISECAVER; SLOT; ROKAS, 2014). Atualmente, Pezizomycotina 

abrange 67 ordens e 13 classes: Arthoniomycetes, Coniocybomycetes, Dothideomycetes, 

Eurotiomycetes, Geoglossomycetes, Laboulbeniomycetes, Lecanoromycetes, 

Leothiomycetes, Lichinomycetes, Orbiliomycetes, Pezizomycetes, Sordariomycetes e 

Xylonomycetes (ADL et al., 2012, 2019; GAZIS et al., 2012; HIBBETT et al., 2007; 

SPATAFORA et al., 2017). 

1.4 Aspergillus fumigatus 

 

A. fumigatus se configura como um microrganismo heterotrófico que obtém 

nutrientes de matéria orgânica em decomposição e participa nos ciclos biogeoquímicos 

do carbono e do nitrogênio. Habita os solos e se propaga no ambiente por esporulação 

com grande abundância, uma vez que cada conidióforo produz milhares de conídios 

(LATGÉ, 1999). Caracteriza-se por ser um microrganismo capaz de suportar 

temperaturas de 25ºC até superiores à 37ºC e uma ampla faixa de pHs (VAN DE 

VEERDONK et al., 2017). A. fumigatus é cultivado em meio ágar-glicose-peptona a  

37ºC, apresentando conídios de cor verde azulada (TSAI et al., 1998). 

O seu ciclo de vida se inicia com o conídio. Sob condições de escassez de 

nutrientes, A. fumigatus libera esporos que são produzidos por estruturas presentes na 

hifa, chamados de conidióforos, os quais se localizam nas cabeças conidiais. O fato dos 

conídios produzidos por esta espécie serem mais hidrofóbicos que os conídios de outros 

fungos do gênero Aspergillus, facilita a dispersão dos esporos, podendo ser encontrados 

até mesmos em instalações hospitalares (KWON-CHUNG; SUGUI, 2013; TAHA et al., 

2005). Antes de 2009, acreditava-se que A. fumigatus se reproduzia apenas 

assexualmente, mas em 2009 foram cruzadas duas cepas de diferentes tipos sexuais [uma 

oriunda de um caso de aspergilose AFB62 (MAT11) e outra oriunda do ambiente 

AFIR928 (MAT12)] que resultaram na formação de cleistotécio (O’GORMAN; 

FULLER; DYER, 2009; SUGUI et al., 2011). Embora a produção de ascósporos não 
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tenha ainda sido observada na natureza, supõe-se que essa ocorrência exista em condições 

adversas. Além disso, acredita-se que os ascósporos são improváveis de causar 

aspergilose, uma vez que a germinação ocorre acima de 65ºC (VAN DE VEERDONK et 

al., 2017). 

 Com a germinação do esporo, A. fumigatus inicia o desenvolvimento da hifa ou 

micélio acarretando na formação da colônia (BEAUVAIS et al., 2007). A fase conidial e 

de hifa, pode apresentar melanina em sua parede celular (VAN DE VEERDONK et al., 

2017). A presença deste composto secundário pode ser um fator importante para a 

virulência em aspergilose, já que o gene pskP, essencial para a biossíntese de melanina, 

foi expresso em hifas oriundas de conídios germinados em camundongos 

imunocomprometidos (LANGFELDER et al., 2001). Além disso, quando A. fumigatus é 

cultivado em meio ágar em condições de aerobiose, os conídios se desenvolvem 

envolvidos por uma matriz extracelular que contém melanina (BEAUVAIS; LATGÉ, 

2015; LOUSSERT et al., 2010). A colônia é formada por células multinucleares septadas 

as quais estão envolvidas pela matriz extracelular que dá origem ao biofilme 

(BEAUVAIS et al., 2007). O biofilme é produzido quando em condições de crescimento 

estático ou quando dentro do hospedeiro, nesse caso chamado de aspergiloma 

(LOUSSERT et al., 2010). A velocidade de crescimento do A. fumigatus  é uma das mais 

rápidas do reino fungi e estudos recentes sugerem que a alta velocidade esta 

correlacionada com a virulência no hospedeiro, apesar de haver exceções (RHODES, 

2006). 

1.5 A. fumigatus COMO AGENTE PATOGÊNICO 

 

O aumento de pacientes imunocomprometidos ou que sofrem de doença pulmonar 

obstrutiva crônica ou ainda, asma, somada a facilidade dos esporos do A. fumigatus em 

alcançar o trato respiratório, fez como que patologias causadas por este fungo ganhassem 

atenção e relevância. Estes pacientes podem sofrer infecções severas como aspergilose 

invasiva, aspergilose crônica e aspergilose alérgica. A aspergilose ocorre de forma mais 

comum no trato respiratório de indivíduos imunodeprimidos, no entanto, pode acometer 

a pele, sistema nervoso central, unhas e outros tecidos (FOSSES VUONG; WAYMACK, 

2019). No caso da aspergilose invasiva, existe uma taxa de mortalidade superior a 90% a 

nível global (R BALLOU, 2017). Estima-se que os gêneros Aspergillus, Candida e 

Cryptococcus sejam responsáveis por mais de 90% das mortes em decorrência de 
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infecções por fungos (BROWN et al., 2012) e que mais de 1.6 milhões de pessoas morrem 

em decorrência de doenças causadas por fungos por ano (NATURE, 2017). 

O A. fumigatus é o principal causador de aspergilose em humanos (YAGI et al., 

2019). Por conta do tamanho dos conídios (2-3 µm), estes alcançam facilmente os 

alvéolos pulmonares em humanos em grande quantidade diária (LATGÉ, 1999). 

Indivíduos com o sistema imunológico competente são capazes de eliminar o fungo, 

evitando que a doença se desenvolva. O muco e o movimento dos cílios do trato 

respiratório são responsáveis pela defesa primária contra diversos patógenos. Caso essa 

linha de defesa seja ineficiente, o conídio alcança os pulmões, germina na temperatura 

corporal, dando origem a hifa, a qual dispara a resposta imunológica inata (KERR et al., 

2016). A parede celular do A. fumigatus é composta por galactoaminogalactanos (GAG), 

glicanos β-(1-3), melanina e proteínas, possuindo marcadores essenciais para o 

reconhecimento e a evasão do sistema imune. Algumas desta moléculas são padrões 

moleculares associados a patógenos (PAMPs), que são reconhecidos por células 

apresentadoras de antígeno por via de receptores de reconhecimento de patógenos (PRRs) 

(BECKER et al., 2015; GRESNIGT; NETEA; VAN DE VEERDONK, 2012; LATGÉ; 

BEAUVAIS, 2014). Durante a fase de germinação do conídio, são expostos glicanos β-

(1-3) que atuam como PAMPs e são reconhecidos pelos receptores de lectina tipo C 

(CLR) dectina 1 (HOHL et al., 2005). A ativação da resposta imunológica inata depende 

deste reconhecimento precoce para que citocinas, sistema complemento, substâncias 

microbicidas, como ROS, e fagócitos deflagrem uma resposta defensiva (MIRKOV et al., 

2019; VAN DE VEERDONK et al., 2017). Existe a hipótese que células dendríticas 

CD209 possuem dectina 2, uma PRR que reconhece estruturas portadoras de manose, 

como por exemplo galactomanano (SERRANO-GÓMEZ et al., 2004). Os receptores 

semelhantes a Toll (TLR) também pertencem a família de PRR que reconhecem 

Aspergillus spp., deflagrando a fagocitose e a liberação de citocinas. Além dessas, 

existem outros receptores envolvidos na resposta contra o A. fumigatus, como os NLRs e 

PTX3. A interação de PRRs com ligantes presentes no A. fumigatus ativam a imunidade 

adaptativa em função da apresentação de antígenos pelas células dendríticas aos linfócitos 

T (MIRKOV et al., 2019).  

A resposta imune adaptativa frente a infecção por A. fumigatus envolve os 

linfócitos T-auxiliares tipo 1, 2, 9 e 17, linfócitos T citotóxicos e regulatórios (MORETTI 

et al., 2017). A ativação do subtipo específico de linfócito T depende do antígeno oriundo 

do fungo, do tipo de PRR ativado e a forma como as células dendríticas apresentam os 



INTRODUÇÃO | 16 

antígenos para os linfócitos (LUCA et al., 2012). Os linfócitos T-auxiliares 2 e 9 

favorecem quadros alérgicos havendo infecção pelo fungo, enquanto o linfócito T-

auxiliar 17 requer regulação por IL-2 e microbiota intestinal (KREINDLER et al., 2010; 

MCALEER et al., 2016; MORETTI et al., 2017; ZELANTE et al., 2015). O linfócito T 

regulatório 1 modula a expansão clonal de linfócitos T antígeno-específico enquanto 

outros linfócitos regulatórios atuam no controle da alergia causada por partes do fungo 

(VAN DE VEERDONK et al., 2017). 

Ao longo da evolução, A. fumigatus desenvolveu formas de se evadir dos 

mecanismos defensivos do sistema imunológico humano. O biofilme composto por 

proteínas hidrofóbicas e a camada de melanina protegem o conídio de condições adversas, 

além de impedir que os PAMPs sejam reconhecidos pela imunidade inata 

(AIMANIANDA et al., 2009; AIMANIANDA; LATGÉ, 2010; CARRION et al., 2013; 

CHAI et al., 2010; LUTHER et al., 2007). TSAI et al., 1998 observaram a virulência de 

duas cepas de A. fumigatus, B-5233, cepa selvagem e a RGD-12, cujos conídios são 

albinos em função da deleção do gene alb1. O gene alb1 leva a produção de uma 

policetídio sintase (pksP) que está envolvida na via do 1,8-dihidroxinaftaleno (DHN)-

melanina, responsável pela coloração dos conídios. Foi observado que a cepa Δalb1 tinha 

uma perda de virulência significativa quando comparada à cepa selvagem em modelos 

murinos. A melanina também é importante na defesa do conídio frente aos ROS, tanto no 

ambiente, quando no hospedeiro. Além disso, a melanina inibe a fagocitose associada a 

LC3 (LAP), o que não permite que o conídio seja fagocitado e digerido por monócitos e 

macrófagos. CHAI et al., 2010 avaliaram a imunogenicidade da melanina oriunda de A. 

fumigatus em células mononucleadas do sangue periférico (PBMC) de humanos. As 

cepas empregadas foram a B-5233 e a  RGD-12 descritas em TSAI et al., 1998. Foi 

observado que a melanina obtida da cepa selvagem desencadeava uma baixa 

imunogenicidade para citocinas pró-inflamatórias. Outro mecanismo envolve a síntese de 

GAG concomitante com gliotoxinas e fumagilinas durante a fase de crescimento. Essas 

substâncias são tóxicas, levam a apoptose e bloqueiam as armadilhas extracelulares de 

neutrófilos (NETs) (VAN DE VEERDONK et al., 2017). 

Além de evadir, o A. fumigatus possui também mecanismos de modulação 

imunológica, como por exemplo: (i) a ativação do receptor antagonista da citocina anti-

inflamatória interleucina 1 (IL-1Ra) por ação do GAG, cujo quadro inflamatório é 

essencial para respostas precoces à infecção, além de impedir a indução do linfócito T-

auxiliar 17, auxiliando na modulação do seu metabolismo quando interage com citocinas 
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do hospedeiro, como a IL-17A (GRESNIGT et al., 2014); (ii) a secreção de proteases que 

danificam o tecido e facilitam a obtenção de nutrientes, sendo que a aderência ao tecido 

influencia a virulência; (iii) a síntese de bombas e transportadores empregados contra 

substâncias antifúngicas; e (iv) a adaptação ao meio hipóxico por modulação 

transcricional (VAN DE VEERDONK et al., 2017). 

 

1.6 A SINALIZAÇÃO CELULAR MEDIADA POR PROTEÍNAS G 

 

Eucariotos como os fungos percebem o ambiente em que se encontram por meio 

de vias de transdução de sinais, sinais estes que podem estar relacionados com a 

disponibilidade de nutriente e/ou o estresse ambiental, incluindo sinais físico-químicos 

(JUNG et al., 2016). Durante a infecção, A. fumigatus está sujeito a estímulos com 

propriedades antifúngicas. Dessa forma, a parede celular do fungo pode ser modificada 

de modo a suportar tais condições através de proteínas que têm essa função de 

sensoriamento. Em casos de exposição a drogas com atividade antifúngica, a via de 

proteínas quinase ativada por mitógeno (MAPK) leva à ativação da via de integridade de 

parede celular (CWI). Outra via importante na percepção do ambiente é a via do glicerol 

de alta osmolaridade (HOG), que desencadeia uma resposta no fungo na presença de 

espécies reativas de oxigênio, hipóxia e drogas antifúngicas (BROWN; GOLDMAN, 

2016). 

  Os sistemas de proteínas G heterotriméricas também são os responsáveis por essa 

sinalização, sendo compostos por um receptor acoplado à proteína G hepta-helicoidal 

transmembrana (GPCR) e a proteína G heterotrimérica composta pelas subunidades α, β 

e γ. As GPCRs são sensíveis a interação com ligantes, o que acarreta em modificações 

conformacionais e a ativação da transdução de sinais. Uma vez que o ligante interage com 

o receptor acoplado à proteína G, ocorre a troca de GDP por GTP na subunidade α da 

proteína G trimérica, a qual transmite o sinal do receptor para a proteína efetora (BROWN 

et al., 2018; NELSON; COX, 2014). Existem no mínimo 15 prováveis GPCRs 

identificadas em A. fumigatus por meio de abordagens in silico, as quais foram divididos 

em 9 grupos em função da classificação filogenética com o A. nidulans: GprA (Classe I) 

e GprB (Classe II) são prováveis receptores de feromônios; GprC e GprD (ambos Classe 

III) são possíveis sensores de carbono (KRAAKMAN et al., 1999; XUE; BATLLE; 

HIRSCH, 1998); GprF, GprG e GprJ (os três pertencem à Classe IV) podem estar 
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envolvidos com a percepção de fontes de nitrogênio (CHUNG et al., 2001); GprH, GprI 

e GprL (os três pertencem à Classe V) são receptores de AMPc (cAR1) (GALAGAN et 

al., 2005; LAFON et al., 2006); o GprK é um regulador de sinal de proteína G(RGS) com 

domínio hepta-transmembrana (Classe VI); GprM é semelhante ao receptor do fator de 

liberação de hormônio de crescimento em rato (Classe VII) (MILLER et al., 1999); GprO 

e GprP são semelhantes a reguladores de zinco (ambos Classe VIII) (KARPICHEV; 

CORNIVELLI; SMALL, 2002; LYONS et al., 2004); NopA (Classe IX) que e 

semelhante a opsina bacteriana (LAFON et al., 2006). Em A. fumigatus, apenas o GprC, 

GprD e o GprM foram caracterizados; GprC e GprD apresentam grande similaridade com 

a Gpr1p de S. cerevisiae, que desencadeia a via de cAMP em presença de glicose 

(KRAAKMAN et al., 1999; YUN et al., 1998). Recentemente, a GprM foi caracterizada 

como importante para a ativação e modulação das MAP kinases MpkA e MPkB 

(MANFIOLLI et al., 2019). 

 MANFIOLLI et al., 2019 observaram que o GprM afeta a produção de DHN-

melanina: com a estimulação de GprM, a GpaA ativa a via da MpkB que influencia na 

modulação de MpkA e consequentemente regula o cluster de genes envolvidos na 

produção de DHN-melanina. Os mutantes ΔgprM tiveram uma maior produção de 

pigmentos escuros em comparação com a cepa selvagem. A confirmação que os 

pigmentos escuros eram DHN-melanina foi feita com uma cepa duplo mutante ΔpksP que 

não apresentava pigmentação. 

1.7 VIA DE INTEGRIDADE DE PAREDE CELULAR 

 

Apesar da parede celular fúngica conferir rigidez e firmeza, ela também se mostra 

estruturalmente dinâmica, uma vez que ela é capaz de responder a estímulos ambientais 

(BRAND; GOW, 2009; LEW, 2011). Sua composição varia de acordo com a espécie, no 

entanto carboidratos de cadeia ramificada são predominantes: β-1,3-glicanos-quitina 

compõe a estrutura central, além de α-1,3-glicanos, galactofurano e manano, que são 

responsáveis pela variabilidade estrutural quando comparado a outros fungos (LATGÉ; 

BEAUVAIS, 2014; SINGH; SHIVAPRAKASH; CHAKRABARTI, 2011). As proteínas 

também fazem parte da parede celular fúngica: os esporos dormentes apresentam em sua 

superfície uma camada rodlet, composta por proteínas hidrofóbicas RodA. Essa camada 

é fundamental para esconder o esporo do sistema imunológico do hospedeiro 

(AIMANIANDA et al., 2009). A enzima β-1,3-glicano sintase (Fks1) é principal 
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responsável pela biossíntese de parede celular e, é valido mencionar que A. fumigatus 

possui muitos genes prováveis envolvidos com modificações da parece celular, como por 

exemplo β-glicanases e enzimas de ramificacao (BEAUVAIS et al., 2001; MOUYNA; 

HARTL; LATGÉ, 2013).  

O advento do sequenciamento de nova geração permitiu identificar vias de 

sinalização similares ou idênticas em diversas espécies de fungos, demonstrando 

proteínas conservadas (HORN et al., 2012). Em fungos, as vias de proteínas quinases 

ativadas por mitógeno (MAPK), calcineurina, AMPc e alvos de rapamicina (via de Tor) 

são bastante conservadas (BALDIN et al., 2015; GROSSE et al., 2008; RISPAIL et al., 

2009). 

A via de integridade de parede celular (CWI) em A. fumigatus é regulada 

principalmente por proteínas quinases ativadas por mitógeno (MAPKs). Esta via é 

composta por um conjunto de três quinases, as quais são conservadas evolutivamente: 

Bck1(MAPK quinase quinase), Mkk2(MAPK quinase) e MpkA (MAPK), sendo que elas 

se autofosforilam de forma sequencial. Uma vez fosforilada, MpkA se transloca para  o 

núcleo visando ativar reguladores transcricionais (JAIN et al., 2011). Dentre os ativadores 

que se encontram à montante desta esta via, estão as GPCRs e os receptores WSC ( CWI 

e componentes de resposta ao estresse) (GRICE; BERTUZZI; BIGNELL, 2013; 

NANDURI; TARTAKOFF, 2001). 
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2 OBJETIVOS 

 

Considerando o papel da melanina na modulação da virulência em A. fumigatus, 

a elucidação dos mecanismos pelos quais a sua biossíntese é afetada por proteínas G, em 

específico pelo GprM e GprJ, se torna relevante e útil para a compreensão dos 

mecanismos regulatórios de produção de melanina por este fungo. O principal objetivo 

deste trabalho é caracterizar os efeitos da superexpressão e da deleção de gprM e gprJ na 

modulação transcricional global em A. fumigatus. Desta forma, os objetivos específicos 

deste trabalho são: 

 

1) A construção de uma cepa superexpressando gprM e outra gprJ. 

2) A análise do impacto da superexpressão de gprM e gprJ na fosforilação de MpkA. 

3) A análise do transcriptoma por RNA-seq comparativo com o tipo selvagem das cepas 

deletadas e que superexpressam gprM e gprJ. 
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3 RESULTADOS 

 

O referido capítulo apresenta o estudo realizado para caracterizar duas GPCRs 

(GprM e GprJ) em Aspergillus fumigatus com base no crescimento e na expressão genica. 

Consequentemente, estes resultados levaram à publicação do artigo: “Aspergillus 

fumigatus G-Protein Coupled Receptors GprM and GprJ Are Important for the Regulation 

of the Cell Wall Integrity Pathway, Secondary Metabolite Production, and Virulence”, da 

Costa Filho et al., 2020, mbio. 

 

3.1 Aspergillus fumigatus G-Protein Coupled Receptors GprM and GprJ Are Important 

for the Regulation of the Cell Wall Integrity Pathway, Secondary Metabolite Production, 

and Virulence 
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4 CONCLUSÕES FINAIS 

 

Os receptores acoplados à proteína G permitem aos fungos responderem aos 

estímulos exógenos. A. fumigatus possui diversas GPCRs preditas computacionalmente, 

no entanto, a maioria delas permanece sem anotação validada experimentalmente. Neste 

trabalho, foram caracterizadas as funções de duas GPCRs em A. fumigatus: gprM e gprJ. 

A seguir estão sumarizados os principais achados deste trabalho: 

 

(i) Os mutantes nulos para gprM e gprJ apresentaram aumento na produção de 

melanina livre no meio de cultura. 

 

(ii) A sinalização via GprM desencadeia a ativação da MAPK MpkB, acarretando 

na desregulação da produção de metabolitos secundários, o que inclui a DHN-

melanina. 

 

(iii) O GprJ regula a produção de DHN-melanina através da MAPK MpkA. 

 

(iv) Os mutantes para gprM e gprJ apresentam altos níveis de MpkA fosforilado, 

o que ajuda a explicar a espessura da parede celular destas cepas, através da 

estimulação da via de integridade de parede celular. 

 

(v) Na ausência das duas GPCRs, mecanismos compensatórios são ativados, uma 

vez que o duplo mutante para gprM gprJ apresentou parede celular e 

virulência semelhantes à cepa selvagem, exceto para o perfil de fosforilação 

de MpkA. 

 

(vi) Dado o reduzido número de genes em comum modulados por gprM e gprJ, 

supõe se que a via de sinalização em que eles atuam seja diferente. 

 

(vii) GprM e GprJ modulam negativamente genes de metabolismo secundário. 

 

(viii) O fator de transcrição asgA é modulado por GprM, mas não está envolvido na 

produção de melanina. 
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