UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

Paula Fagundes de Gouvêa

Estudos genéticos e moleculares da produção de
celulases e hemicelulases em Aspergillus nidulans e
Aspergillus niger

Ribeirão Preto
2013

Paula Fagundes de Gouvêa

Estudos genéticos e moleculares da produção de
celulases e hemicelulases em Aspergillus nidulans e
Aspergillus niger

Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo para obtenção do título de Doutor em
Ciências.

Área de concentração: Bioquímica
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Henrique Goldman

Ribeirão Preto
2013

FICHA CATALOGRÁFICA
AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA
FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

Gouvêa, Paula Fagundes de
Estudos genéticos e moleculares da produção de celulases e
hemicelulases em Aspergillus nidulans e Aspergillus niger. Ribeirão Preto, 2013.
205 p. : il. ; 30 cm
Tese de doutorado, apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto/USP. Área de concentração: Bioquímica.
Orientador: Goldman, Gustavo Henrique.
1. Aspergillus nidulans. 2. Aspergillus niger. 3. celulase. 4. hemicelulase.
5. bagaço de cana-de-açúcar explodido. 6. xlnR. 7. creA.
8. repressão catabólica do carbono 9. xilanase. 10. snfA. 11. schA.

Paula Fagundes de Gouvêa
Estudos Genéticos e Moleculares da produção de celulases e
hemicelulases em Aspergillus nidulans e Aspergillus niger

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo para obtenção do título
de Doutor em Ciências.
Área de Concentração: Bioquímica
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Henrique Goldman

Aprovado em: _____/_____/_____
Banca Examinadora
Prof. Dr:______________________________________________________________
Instituição:______________________________Assinatura: ____________________
Prof. Dr:______________________________________________________________
Instituição:______________________________Assinatura: ____________________
Prof. Dr:______________________________________________________________
Instituição:______________________________Assinatura: ____________________
Prof. Dr:______________________________________________________________
Instituição:______________________________Assinatura: ____________________
Prof. Dr:______________________________________________________________
Instituição:______________________________Assinatura: ____________________

Dedico

Aos meus queridos pais Isabel e Sérgio. Obrigada pelo exemplo de vida,
confiança, amor, apoio e dedicação sempre concedidos a mim.
Ao Alexandre, meu marido, por me ensinar que a cada dia podemos
recomeçar, acreditar e seguir sempre em frente.
Aos meus irmãos, Viviane e João Luis, minha eterna gratidão e
carinho. Que meu exemplo possa impulsioná-los a almejar coisas novas
cada vez mais!

Agradecimentos Especiais
Ao meu orientador, Prof. Dr. Gustavo Henrique Goldman,
Obrigado pela grande oportunidade desde a minha iniciação científica, pelo apoio e
pelos ensinamentos compartilhados ao longo do meu trabalho e de todos os oito
anos que estive no laboratório.
À CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior, pela
bolsa de doutorado concedida.
Á Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo auxílio
financeiro ao laboratório e pela bolsa de iniciação científica e mestrado concedidas a
mim.
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo
apoio financeiro ao laboratório.

Agradecimentos

Aos meus pais, Isabel e Sérgio, vocês são os meus maiores exemplos e por quem
eu luto todo dia para alcançar os meus objetivos. Obrigada por tudo! Esta vitória é
de vocês também! Eu amo vocês!
Aos meus irmãos, Viviane e João Luis, que sempre estiveram ao meu lado, me
apoiando e amparando...obrigado por vocês existirem, vocês são os melhores
irmãos do mundo!!
Ao meu marido, Alexandre, por fazer os momentos difíceis se tornarem simples,
pelo carinho, dedicação e por estar sempre me apoiando ao longo desta jornada,
gostaria de agradecer principalmente pela sua compreensão e paciência (e quanta,
né Lê!). Te amo muito!!!
Ao meu avô Álvaro, tios, tias, primos e primas, em especial meus padrinhos Ana Márcia
e Vicente, pela torcida, apoio e incentivo durante mais esta etapa da minha vida.
À minha segunda família D. Wanda, Sr. Octávio, Reinaldo e Renata, Carlos e
Cláudia e meus queridos sobrinhos Gustavo, Luis Guilherme, Carolina e Júlia.
Obrigado pelo apoio, incentivo e carinho.
Aos meus amigos Beto, Rose, Carol, Augusto, obrigado pelos momentos de
alegria que passamos juntos e pelo carinho.
Faz um pouquinho de tempo que estou no laboratório, e durante esses quase oito anos
muitas pessoas passaram por aqui, algumas ainda permanecem e outras já seguiram
seu caminho, de qualquer forma todas moram em meu coração e gostaria muito de
agradecer imensamente cada uma delas, seja pelo ótimo convívio, pelas ajudas
(Marcela sempre disposta a ajudar!), gargalhadas, choros, happy hour (nossa, quase
todos do laboratório, em especial Ana e Marcela...rs), cantorias (Pati canta muito bem!),
joguinhos de mini vôlei nos finais de tarde, ajuda para ser aprovada na qualificação (né,
Thaila! Obrigada!!!), vizinhas de bancadas (Babinha adorava ser minha vizinha! Agora,
Enyara adora também!) além de muitas outros momentos que seria impossível
descrever todos aqui. Por isso gostaria de lembrar dos amigos deste e de outros

tempos, Profa. Dra. Márcia Eliana F. da S. Balieiro (foi a primeira pessoa que me
ensinou ciência!), Profa. Dra. Márcia R. Von Zeska Kress, Prof. Dr. Frederico M.
Soriani, Prof. Dr. Iran Malavazi, Prof. Dr. Luciano Ângelo Bernardes, Profa Dra. Taisa
Magnani, Profa. Dra. Nádia Krohn, Prof. Dr. Ricardo S. C. de Almeida, Dra. Marcela
Savoldi, Dr. Neil A. Brown, Dra. Thaila F. dos Reis, Dra. Enyara R. Morais, Dra.
Lizziane K. Winkelströter, Dra. Andresa Berretta, Dr. Wagner R. de Souza, Dra.
Simone, Ms. Bárbara de C. Figueiredo, Ms. Ana Cristina Colabardini, Ms. Patrícia
A. de Castro, Ms. Livia Marangoni, Sara R. Carvalho, Angélica Batista, Luciano
Akira Takami, Vinicius Leite Pedro Bom, Paulo S. de Carvalho. Agradeço por
sempre proporcionarem um ótimo convívio e por estarem sempre dispostos a ajudar.
À Profa. Dra. Maria Helena de Souza Goldman, Faculdade de Filosofia Ciências e
Letras USP, Ribeirão Preto pelo apoio e por todo suporte técnico.
Ao Prof. Dr. João Jorge Atilio, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP,
pela doação do bagaço de cana-de-açúcar explodido.
Ao Prof. Dr. Mário Murakami, Laboratório Nacional de Biociências, LNBio,
Campinas, aos seus alunos e técnica Andréia Meza, por me acolherem muito bem
e me ensinarem técnicas para expressão e purificação de proteínas.
À Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, juntamente com os professores
da seção de Pós-Graduação em Bioquímica desta mesma unidade e funcionários,
em especial a secretária do Departamento, a Ivone, que sempre foi muito atenciosa
e ajudou muito com os problemas burocráticos sendo muito paciente comigo,
A todos os professores que contribuíram com o envio de cepas, plasmídeos, troca
de informações e sugestões.
A todas as pessoas e instituições que de alguma forma contribuíram para realização
deste projeto.
À Deus, por estar sempre comigo e me permitir vencer mais uma etapa em minha
vida!

Tua caminhada ainda não terminou....
A realidade te acolhe
dizendo que pela frente
o horizonte da vida necessita
de tuas palavras
e do teu silêncio.
Se amanhã sentires saudades,
lembra-te da fantasia e
sonha com tua próxima vitória.
Vitória que todas as armas do mundo
jamais conseguirão obter,
porque é uma vitória que surge da paz
e não do ressentimento.
É certo que irás encontrar situações
tempestuosas novamente,
mas haverá de ver sempre
o lado bom da chuva que cai
e não a faceta do raio que destrói.
Tu és jovem.
Atender a quem te chama é belo,
lutar por quem te rejeita
é quase chegar a perfeição.
A juventude precisa de sonhos
e se nutrir de lembranças,
assim como o leito dos rios
precisa da água que rola
e o coração necessita de afeto.
Não faças do amanhã
o sinônimo de nunca,
nem o ontem te seja o mesmo
que nunca mais.
Teus passos ficaram.
Olhes para trás...
mas vá em frente
pois há muitos que precisam
que chegues para poderem seguir-te.
Charles Chaplin

RESUMO

GOUVÊA, P. F. Estudos genéticos e moleculares da produção de celulases e
hemicelulases em Aspergillus nidulans e Aspergillus niger. 2013. 205f. Tese
(Doutorado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.
O mundo se depara atualmente com a perspectiva de um significativo aumento na demanda
por etanol combustível. O bagaço de cana está entre os maiores subprodutos agroindustriais no Brasil, sendo uma das alternativas na utilização para a produção do etanol de
segunda geração. A degradação do bagaço de cana requer a ação de muitas enzimas
diferentes que são reguladas transcripcionalmente. Considerando-se que o custo de
celulases e hemicelulases contribuem substancialmente no preço do bioetanol, novos
estudos visando o entendimento da eficiência e produtividade de celulases são de grande
importância. Para entender como melhorar coquetéis de enzimas que podem hidrolizar o
bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado, uitlizou-se um experimento de genômica para
investigar-se quais genes e vias são transcripcionalmente moduladas durante o crescimento
de A. niger em bagaço de cana-de-açúcar explodido. Neste trabalho foram identificados
genes que codificam celulases e hemicelulases com aumento da expresão durante o
crescimento em bagaço de cana-de-açúcar explodido. Foi também realizada a determinação
do acúmulo de mRNA de diversos genes que codificam transportadores para verificar se
estes eram induzidos por xilose e por depedência de glicose. Foram identificados 18 genes
que corresponde a 58% de celulases preditas em A. niger e 21 genes que correponde a
58% de hemicelulases preditas em A. niger os quias foram altamente expressos durante o
crescimento em bagaço de cana-de-açúcar explodido. Foi investigado também o papel
central realizado pelas proteínas quinases e fosfatases não essenciais (NPKs e NPPs,
respectivamente) quando em presença de celulose como fonte de carbono, no
sensoriamento do estado energético e na subsequente via de sinalização no fungo
filamentoso modelo Aspergillus nidulans. O estudo com A. nidulans identificou 11 quinases e
7 fosfatases não essências, NPKs e NPPs, respectivamente, envolvidas na produção de
celulases e em alguns casos, na produção também de hemicelulases. O envolvimento
destas NPKs identificadas na resposta induzida por avicel e na desrepressão foram
acessados pela análise do transcriptoma da cepa selvagem e por microscopia de
fluorescência através da cepa de fusão CreA::GFP expressa no selvagem e no background
dos mutantes de NPKs. A ausência das quinases snfA e schA reduziu dramaticamente a
resposta transcricional induzida por celulose incluindo a expressão de enzimas hidrolíticas e
transportadores, enquanto que a ausência de snfA resultou em uma quase completa
modulação gênica induzida por celulose. O mecanismo pelo qual essas duas quinases
controlam a transcrição gênica foi identificado, onde os dois mutantes de quinases foram
capazes de desbloquear o CreA mediante a repressão catabólica do carbono (CCR), sob
condições de desrepressão, como em baixa presença de carbono ou crescimento em
celulose. Desta forma, este trabalho abriu novas possibilidades para o entendimento da
sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar por hidrolases de A. niger e para a construção
de coquetéis de enzimas mais eficientes para a obtenção do etanol de segunda geração.
Também possibilitou a identificação de muitas quinases e fosfatases envolvidas no
sensoriamento do carbono e do estado energético, as quais demonstraram papéis
sobrespostos e distintos de snfA e schA na regulação da desrepressão de CreA e na
produção de enzimas hidrolíticas em A. nidulans.
Palavras chave: Aspergillus niger, celulase, hemicelulase, bagaço de cana-de-açúcar
explodido, xlnR, creA, A. nidulans, repressão catabólica do carbono, xilanase, snfA, schA.

ABSTRACT

GOUVÊA, P. F. The genetic and molecular studies of cellulase and hemicellulase
production in Aspergillus nidulans and Aspergillus niger. 2013. 205 f. Tese (Doutorado)
– Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.
The world today is faced with the prospect of a significant increase in demand for fuel
ethanol. Sugarcane bagasse is among the largest agro-industrial by-products in Brazil, one
of the alternatives in use for the production of second generation ethanol. Degradation of
sugarcane bagasse requires the action of many different enzymes which are transcriptionally
regulated. Considering that the costs of cellulases and hemicellulases contribute
substantially to the price of bioethanol, new studies aimed at understanding and improving
cellulase efficiency and productivity are of paramount importance. To understand how to
improve enzymatic cocktails that can hydrolyze pretreated sugarcane bagasse, we used a
genomics approach to investigate which genes and pathways are transcriptionally modulated
during growth of A. niger on steam-exploded sugarcane bagasse. We also sought to
determine whether the mRNA accumulation of several steam-exploded sugarcane bagasseinduced genes encoding putative transporters is induced by xylose and dependent on
glucose. We identified 18 genes that corresponds to 58% of A. niger predicted cellulases and
21 genes that correspond to 58% of A. niger predicted hemicellulases, that were highly
expressed during growth on sugarcane bagasse. The central role performed by nonessential protein kinases (NPK) and phosphatases (NPP) when grown on cellulose as a sole
carbon source, in the sensing energetic status and the subsequent signalling pathways was
assessed in the model filamentous fungus Aspergillus nidulans. This study identified multiple
kinases and phosphatases (NPKs and NPPs, respectively) involved in the sensing of carbon
or energetic status, while demonstrating the overlapping and distinct roles of snfA and schA
in the regulation of CreA derepression and hydrolytic enzyme production in A.nidulans. The
involvement of the identified NPKs in avicel-induced responses and CreA derepression was
assessed by genome-wide transcriptomics and fluorescent microscopy of a CreA::GFP
fusion proteinexpressed in the wild-type and NPK-deficient mutant backgrounds. The
absence of either the schA or snfA kinase dramatically reduced cellulose-induced
transcriptional responses including the expression of hydrolytic enzymes and transporters,
while the absence snfA resulted in a near complete loss of wild-typecellulose-induced gene
modulation. The mechanism by which these two NPKs controlled gene transcription was
identified, as neither of NPK-deficient mutants were able to unlock CreA-mediated carbon
catabolite repression, under derepressing conditions, such as carbon starvation or growth on
cellulose. Our presently reported work opens new possibilities for understanding sugarcane
biomass saccharification by A. niger hydrolases and for the construction of more efficient
enzymatic cocktails for second-generation bioethanol. This work also enable the
identification of multiple kinases and phosphatases involved in the sensing of carbon or
energetic status, while demonstrating the overlapping and distinct roles of snfA and schA in
the regulation of CreA derepression and hydrolytic enzyme production in A.nidulans.
Key words: Aspergillus niger, cellulase, hemicellulase, steam-exploded sugarcane bagasse,
xlnR, creA, A. nidulans, carbon catabolite repression, xylanase, snfA, schA.
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1.1 O etanol de segunda geração: obtenção do etanol celulósico
O mundo se depara atualmente com a perspectiva de um significativo
aumento na demanda por etanol combustível e para tanto, torna-se necessário se
investir no desenvolvimento de tecnologias de produção de etanol de segunda
geração. Essa nova geração representa uma alternativa para o uso energético da
biomassa, apresentando vantagens ambientais e econômicas, como por exemplo, o
fato de ser uma fonte renovável de energia e contribuir para a redução da emissão
do dióxido de carbono (PACHECO, 2011).
O etanol de segunda geração pode ser produzido a partir de materiais
lignocelulósicos, os quais encontram-se presentes em resíduos de origem vegetal
como palha de milho, lascas de madeira, capim, bagaço de cana-de-açúcar e algas.
Estes materiais são compostos por três frações principais: celulose, hemiceluloses e
lignina. O bagaço de cana está entre os maiores subprodutos agro-industriais no
Brasil, sendo uma das alternativas, se não a principal, na utilização para a produção
do etanol de segunda geração. Este resíduo consiste de material fibroso que provém
do caule da cana-de-açúcar após a maceração deste e a extração do caldo da
planta para a produção do etanol de primeira geração. Dois terços da cana são
constituídos de material lignocelulósico sendo composto por 40-50% de celulose, 2535% de hemicelulose e 15-20% de lignina (RAGAUSKA et al., 2006). A lignina e
hemicelulose envolvem as microfibrilas de celulose, conferindo proteção contra
produtos químicos e/ou a degradação biológica. Em conjunto, estas frações
compõem mais de 90% da massa do material seco (KUHAD et al., 1997).
O bioetanol de segunda geração vem sendo produzido pela hidrólise e
fermentação de materiais lignocelulósicos desde o fim do século XIX, mas somente
nos últimos 20 anos essa tecnologia tem sido proposta para atender o mercado de
combustíveis (MACEDO et al., 2008). A Figura 1 apresenta um diagrama de fluxo da
produção de bioetanol de segunda geração. É estimado que os custos do capital
associados com o etanol lignocelulósico estão em torno de US$ 4 por galão e que
estes necessitam ser reduzidos mais do que a metade para serem economicamente
viáveis (GRAY et al., 2006).
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Figura 1 - Esquema do processo de produção do bioetanol de segunda geração.
(Figura extraída de: Seabra, 2008).

A completa utilização do substrato é um dos pré-requisitos para tornar os
processos

do

etanol

lignocelulósico

economicamente

competitivos.

Os

monossacarideos contidos na celulose como a glicose e na hemicelulose como a
xilose, arabinose, glicose, manose, galactose, entre outros representam os
substratos que podem ser utilizados para a produção de etanol e outros produtos,
por meio de fermentação. No entanto, a estreita associação entre as três frações
principais (celulose, hemicelulose e lignina) é tal que ela impõe grandes dificuldades
para recuperar os açúcares constituintes sob a forma de monômeros com elevado
grau de pureza (SUN; CHENG, 2002).
Neste contexto, o bagaço de cana-de-açúcar apresenta diversos desafios
técnicos para a sua conversão em açúcares monoméricos adequados para
processos de fermentação. O bagaço é altamente recalcitrante, sendo que a
primeira etapa no processamento do bagaço para produção de etanol é o prétratamento mecânico ou químico eficaz, que visa destruir a estrutura celular do
bagaço para a posterior hidrólise enzimática (ROSA; GARCIA, 2009). Tanto o prétratamento e a hidrólise enzimática têm sido frequentemente apontados como os
passos mais dispendiosos no bioprocessamento deste material lignocelulósico.
Sendo assim, acredita-se que para a sacarificação enzimática eficiente da celulose
do bagaço, os pré-tratamentos que combinam princípios físicos e químicos
geralmente representam as melhores opções para fracionar a lignocelulose
(RAMOS, 2003).
O pré-tratamento pode ser realizado de acordo com diferentes princípios. Entre
os diferentes métodos de pré-tratamento, a hidrólise da hemicelulose com ácidos
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diluídos, a temperaturas elevadas, seguido ou não por descompressão súbita
(explosão), é uma das principais tecnologias (WYMAN et al. 2005). Ela representa uma
estratégia de pré-tratamento amplamente relatada na literatura, testada com sucesso
em escala piloto e com potencial para aplicação em escala comercial (JORGENSEN et
al. 2007). Após o pré-tratamento, a biomassa é submetida à separação da lignina e da
hemicelulose. A lignina é muito difícil de ser tratada quimicamente, e seu papel nos
processos em desenvolvimento estará limitada, provavelmente, a fornecer energia
térmica. Quanto à hemicelulose, esta pode ser hidrolisada sem maiores problemas com
as técnicas hoje disponíveis. A operação central dos processos em análise é a hidrólise
propriamente dita, que possibilita, pela atuação de determinados catalisadores, a
quebra das cadeias de polissacarídeos, tendo como resultado moléculas de açúcar.
Uma vez obtidos os açúcares, seguem-se as etapas de fermentação e destilação,
exatamente como no processo da geração do etanol de primeira geração.
O Brasil apresenta vantagens competitivas em relação aos outros países na
produção do etanol de segunda geração, como por exemplo, o menor custo e a fácil
disponibilidade de grandes quantidades de matéria prima, especialmente diante da
possibilidade de uso do bagaço e da palha da cana nestes novos processos. Essa
tecnologia poderá, também, ser integrada à estrutura existente nas unidades
produtoras, reduzindo os custos de instalação e operação. Além disso, a gradual
implantação da colheita mecanizada, a proibição da queima da palha da cana e a
tendência de utilização de caldeiras de alto desempenho resultarão em excedentes
de bagaço e palha que poderão ser transformados em etanol de segunda geração.
No Brasil, a construção da primeira usina de etanol celulósico em escala
comercial do país, com previsão de inauguração no início de 2014 em Alagoas,
representa um grande avanço para o Brasil porque o coloca entre os países que já
tem planos concretos de utilização dessa tecnologia. Embora em fase inicial de
implantação, o bioetanol de segunda geração apresenta grande potencial de
crescimento,

pois

não depende da produção de alimentos

para a sua

industrialização e nem da expansão da área plantada com cana-de-açúcar, e sim do
reaproveitamento dos resíduos da produção de etanol e açúcar, que já são
abundantes (UNICA, 2013). Sendo assim, atualmente predomina a idéia de que,
para o futuro próximo, entre cinco e dez anos, a tecnologia de produção de bioetanol
por meio da hidrólise de materiais celulósicos em grande escala venha a representar
essa tão sonhada alternativa.
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1.2 Estrutura e degradação da parede celular vegetal por fungos filamentosos
A parede celular vegetal é constituída de lignocelulose, o biomaterial mais
abundante na natureza, o qual é composto essencialmente por polissacarídeos
complexos como a celulose, hemicelulose e pectina (JUHÁSZ et al. 2005), que
juntamente com outras estruturas tais como proteínas e lignina, formam um
complexo molecular extremamente rígido. Seu polissacarídeo predominante é a
celulose, seguido de hemicelulose, que normalmente formam ligações de hidrogênio
com o primeiro, assim como com outras hemiceluloses, ajudando a estabilização da
matriz da parede celular e tornando-a insolúvel em água (HIMMEL et al. 1999). A
Figura 2 mostra esquematicamente como está estruturada a parede celular vegetal.

Figura 2 - Modelo esquemático da parede celular vegetal. A parede celular consiste de
microfibrilas de celulose embebidas em uma matriz de hemiceluloses, glicanas e pectina.
Também fazem parte da parede celular estrutura protéicas e lignina, estrutura polimérica
complexa constituída de unidades de fenilpropanóides, encontrada na lamela média (Figura
extraída e adaptada do site micro.magnet.fsu.edu, Florida State University website, texto da
legenda baseado em CARPITA; GIBEAUT, 1993).

A celulose consiste em um polímero de unidades de D-glicose conectadas
através de ligações β-1,4. Na celulose cristalina, essas cadeias poliméricas estão
unidas por pontes de hidrogênio, formando uma estrutura altamente insolúvel. A
Figura 3 mostra a formação da molécula da celulose via a eliminação da água
(ROSA; GARCIA, 2009).
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Figura 3 - A estrutura molecular da celulose. (Figura extraída de: MORAIS, et al., 2005).

As hemiceluloses possuem uma composição extremamente heterogênea de
diversas unidades de açúcares interconectados. As hemiceluloses são usualmente
classificadas de acordo com a cadeia principal que compõe o polímero sendo elas a
arabinoxilana,

acetilglucuronoxilana,

xilana,

xiloglucana,

arabinana,

arabinogalactana, galactomananoa, glucomanana e galactoglucomanana (ROSA;
GARCIA, 2009; POLIZELI et al., 2011). As três cadeias dos grupos correspondentes
de hemiceluloses são hidrolisadas por um conjunto específico de enzimas ativas de
carboidratos. Por exemplo, a principal hemicelulose, xilana, consiste de unidades de
D-xilose β-1,4 ligadas e é degradada pelas enzimas β-1,4-endoxilanase e β-1,4xilosidades, entre outras (POLIZELI et al, 2011). A Figura 4 mostra a estrutura
molecular da xilana.

Figura 4 - A estrutura molecular da xilana. (Figura extraída de: http://www.
scientificpsychic.com/fitness/carbohidratos2.html).
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As pectinas fazem parte de uma família de polissacarídeos complexos
contendo como cadeia principal ácido D-galacturônico α-1,4 ligados. As pectinas
contêm duas regiões distintas em sua estrutura molecular, uma contendo resíduos
de ácido D-galacturônico que podem ser metilados ou acetilados e outra composta
de duas estruturas diferentes, D-xilose substituída com galacturonanas ou
ramnogalacturonanas. A Figura 5 mostra a estrutura molecular da pectina.

Figura 5 - Estrutura molecular da pectina. (Figura extraída de: http://www.foodinfo.net/pt/qa/qa-wi6.htm)

A parede celulósica dos vegetais é enrijecida pela lignina, um complexo
altamente insolúvel com substituições de fenilpropanos interconectados por ligações
carbono-carbono. A Figura 6 mostra a estrutura molecular da lignina.

Figura 6 - Estrutura molecular da lignina. (Figura extraída de ALBINANTE, et al., 2012).

O estudo das enzimas envolvidas na degradação da parede celular vegetal
tem sido intensa desde os anos 1950 (REESE, 1976; COUGHLAN, 1985;
MANDELS, 1985). A degradação de materiais lignocelulósicos em açúcares
monoméricos tem grande importância, uma vez que os açúcares fermentáveis
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podem ser utilizados como matérias-primas em inúmeros processos de produção
biotecnológica, incluindo, como já foi dito, a produção de etanol (LAWFORD;
ROUSSEAU, 2003).
Na natureza, os fungos apresentam um papel central na degradação da
biomassa de plantas produzindo um conjunto extensivo de enzimas que degradam
carboidratos as quais são especificamente dedicadas a degradar polissacarídeos de
plantas. Entretanto, esses diferentes conjuntos diferem entre as espécies de fungos.
Por exemplo, T. reesei apresenta um conjunto de enzimas altamente eficientes na
degradação da celulose (MARTINEZ et al., 2008; KUBICECK et al., 2011) enquanto
que outras espécies de Aspergillus produzem muitas enzimas para degradar pectina
(MARTENS-UZUNOVA; SCHAAP, 2009).
As enzimas ativas de carboidratos (do inglês, CAZy), que são as enzimas que
degradam a biomassa, podem ser organizadas em diferentes famílias baseadas na
sua sequência de aminoácidos dos módulos catalíticos estruturalmente relacionados
(www.cazy.org) (CANTAREL et al., 2009; HENRISSAT, 1991). As enzimas fúngicas
envolvidas na degradação de polissacarídeos de plantas estão organizadas em pelo
menos 35 famílias de glicosil-hidrolases (GH), três famílias de carboidrato-esterases
(CE) e seis famílias de pectinas liases (PL) (BATAGLIA et al., 2011; COUTINHO et
al., 2009). Apesar das enzimas dentro de uma mesma família dividirem similaridades
em suas sequências, algumas podem conter múltiplas atividades. Por exemplo, a
família GH5 apresenta muitas atividades catalíticas, incluindo exoglucanases,
endoglucanases e endomananases (DIAS et al., 2004). Além disso, uma enzima de
atividade específica pode estar presente em muitas famílias CAZy. Isto é importante
para a degradação eficiente dos polissacarídeos das plantas, pois as enzimas de
cada família têm especificidade de substrato muitas vezes complementares. A
anotação das enzimas ativas de carboidratos tem sido feita para muitos genomas de
fungos, como Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum, T.
reesei e S. cerevisiae (PEL et al., 2007; ESPAGNE et al., 2008; BATAGLIA et al.,
2011; OHM et al., 2010; MARTINEZ et al., 2004; MARTINEZ et al., 2008).
A degradação dos compostos da parede celular vegetal é um processo
complexo que envolve sinergismo entre uma variedade de sistemas enzimáticos. A
celulose ocorre em regiões cristalinas e não cristalinas bem como em associação
com deposição de lignina na parede secundária. Microfibrilas de celulose são
conhecidas por serem particularmente recalcitrante à sacarificação onde ocorrem na
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configuração cristalina ou na presença de lignina (CHEN e DIXON, 2007). A
completa hidrólise de celulose a glicose, por exemplo, requer a ação de três classes
de enzimas. As endoglucanases (EGL) (1,4-β-D-glucana-4-glucanohidrolase) que
hidrolisam cadeias internas da celulose, principalmente aquelas da região amorfa,
fornecendo

assim

maior

número

de

unidades

a

serem

clivadas

pelas

celobiohidrolases. As exoglucanases/celobiohidrolases (CBH) que clivam unidades
de celobiose a partir das extremidades do polissacarídeo e a β-glicosidase que cliva
celobiose a glicose, que serve como fonte de carbono prontamente metabolizável
para os fungos (BEGUIN, 1990; ARO et al., 2005; TEERI, 1997). As três enzimas
atuam sinergisticamente na decomposição da biomassa e em uma sequência de
eventos.
As

celulases

são preferencialmente produzidas

a partir

de fungos

basidiomicetos decompositores de madeira como Phanerochaete chrysosporium
(IGARASHI et al. 2008), Trametes versicolor (LAHJOUJI et al. 2007), T. hirsute
(NOZAKI et al. 2007), Ceriporiopsis subvermispora (MAGALHÃES et al. 2006),
Agaricus bisporus (DE GROOT et al. 1998), Volvariell volvacea (DING et al. 2006) e
Schizophyllum commune (HENRISSAT et al. 1989). No entanto, como relatado por
HENRISSAT et al (1989), as bactérias Clostridium thermocellum, Erwinia
chrysanthemi, Bacillus sp., Cellulomona fimi, Streptomyces sp., Pseudomonas
fluorescens e Cryptococcus albidus produzem também celulases em níveis
elevados. Fungos filamentosos como Hypocrea jecorina (T. reesei) (SCHMOLL;
KUBICECK 2003) e em menor extensão Aspergillus sp (DEDAVID; SILVA et al.
2009) e Penicillium (CAMASSOLA; DILLON 2007) também são relatados como
produtores de celulase. A Figura 7 apresenta a estrutura esquemática da celulose
com a atuação das enzimas β-glucosidase (BGL), a enzima celobiohidrolase (CBH)
e a enzima β-1,4-endoglucanase.

Figura 7 - Estrutura esquemática da celulose com as enzimas β-glucosidase (BGL)
celobiohidrolase (CBH) e a enzima β-1,4-endoglucanase (EGL). (Figura extraída de DE
VRIES et al., 2011).
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Essas três classes de enzimas estão divididas em oito famílias GH
(VLASENKO et al., 2010; DE VRIES et al., 2011). A. niger, por exemplo, possui
cinco EGLs dentro das famílias GH5 e 12, quatro CBHs nas famílias 6 e 7 e treze
BGLs nas famílias 1 e 3. Em comparação, o fungo mais eficiente de degradação da
celulose, o T. reesei, possui cinco EGLs caracterizadas dentro das famílias 5, 7, 12 e
45, duas CBHs altamente expressas nas famílias 6 e 7 e duas BGLs caracterizadas
nas famílias 1 e 3 (MARTINEZ et al., 2008; KUBICECK et al., 2011). Embora T.
reesei não tenha o maior número de celulases, seu conjunto de enzimas é muito
eficiente na quebra de celulose atuando através de sinergismo.

Devido à estrutura

heterogênea das hemiceluloses, a sua degradação completa requer um sistema
enzimático com várias enzimas agindo sobre a cadeia principal ou lateral, devido à
presença de grupos substitutos. A hidrólise da hemicelulose ocorre por meio da ação
sinergística de endo-enzimas responsáveis pela clivagem interna da cadeia
principal, além de exo-enzimas que liberam açúcares monoméricos e outras enzimas
que hidrolisam as cadeias laterais de polímeros ou oligossacarídeos, liberando
assim diversos mono- ou dissacarídeos dependendo do tipo de hemicelulose
clivada. Por exemplo, a degradação de xilana envolve pelo menos as enzimas endo1,4-β-D-xilanases e β-xilosidases atuando na cadeia principal e, dependendo do tipo
de xilana, requer também a ação de α-glucuronidase e acetil xilana esterase, para a
clivagem das cadeias laterais. A degradação da xiloglucana requer a atuação das
enzimas

β-1,4-endoglucanase

e

β-1,4-glicosidase

e

a

degradação

da

galactomanana requer a atuação das enzimas β-1,4-endomanase e β-1,4manosidase (DE VRIES; VISSER, 2001).
A β-1,4-xilosidase de fungos pertence às famílias GH10 e 11 (POLIZELI et al.,
2005). Os dois grupos de endoxilanases diferem um do outro na especificidade do
substrato (BIELY et al., 1997). A família GH10 apresenta uma especificidade mais
ampla de substratos do que as endoxilanases da família GH11. Os xilooligossacarídeos são degradados pela β-xilosidase. Muitas β-xilosidases fúngicas
pertencem à família GH3 (MOZOLOWSKI; CONNERTON, 2009), mas muitas βxilosidases putativas são atribuídas à família GH43, como por exemplo, em Penicillium
herquei e A. oryzae (ITO et al., 2003; MACHIDA et al., 2005). A xiloglucanase, pertence
às famílias GH12 e 74 (GRISHUTIN et al., 2004). A principal diferença entre as enzimas
das famílias GH12 e 74 são seus mecanismos de retenção e inversão, respectivamente
(GILBERT et al., 2008). As endomananases, envolvidas na degradação dos
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polissacarídeos mananas, pertencem às famílias GH5 e 26. Entretanto, as
endomananases fúngicas são predominantemente presentes na família GH5. As
endomananases GH5 de A. niger e T. reesei apresentam especificidade de substrato
para mano-oligossacarídeos com mais de três resíduos e d-manose (TENKANEN et al.,
1997; DO et al., 2009). Como muitas outras enzimas de carboidratos ativas, algumas
endomananases possuem um módulo de ligação ao carboidrato (chamado CBM1) o
qual promove a associação da enzima com o substrato (HERVE et al., 2010; PHAM et
al., 2010; BORASTON et al., 2004). A liberação da manobiose e manotriose é realizada
ainda pela enzima β-1,4-manosidase pertencente à família GH2 (ADEMARK et al.,
2001). Para a completa degradação da hemicelulose, todas as suas ramificações
necessitam ser degradadas. Isso requer pelo menos nove diferentes enzimas divididas
ao longo de pelo menos doze famílias GH e quatro famílias CE. As ramificações
encontradas geralmente são compostas por L-arabinose, D-xilose, L-fucose, Dgalactose, ácido D-glucurônico, resíduos acetil e os ácidos ρ-cumárico e ferúlico.
Visando aplicações biotecnológicas, a fonte ideal de xilanase seria aquela que
produz uma quantidade adequada de cada uma das enzimas que compõem o sistema
xilanolítico. As interações sinérgicas entre as enzimas que degradam xilana
aumentariam a susceptibilidade desta ao ataque de endoxilanases. Entre as fontes
microbianas, os fungos filamentosos são especialmente interessantes uma vez que
secretam as enzimas para o meio, e os seus níveis de xilanase são mais elevados do
que aqueles em leveduras e bactérias (POLIZELI, et al., 2011). A clonagem,
sequenciamento e a expressão de genes de xilanases de microrganismos de diferentes
gêneros têm sido realizados em E. coli (KULKARNI et al., 1999b, LIU et al., 1999). As
xilanases de bactérias são restritas às frações intracelulares ou periplasmática
(SCHLACHER et al., 1996), embora a atividade extracelular tenha também sido
relatada (KARISSON et al., 1998; EBANKS et al., 2000). Além disso, as enzimas
expressas em bactérias não são sujeitas a modificações pós-traducionais, tais como
glicosilação. Além das bactérias, as xilanases foram também expressas na levedura S.
cerevisiae e Pichia pastoris. S. cerevisiae é um hospedeiro atraente para a expressão
de xilanases heterólogas (ROMANOS et al., 1992). Ele fornece processamentos póstraducionais eficientes tais como glicosilação, dobramento correto das proteínas e
proteólise (SA-PEREIRA et al., 2003). Apesar de ser um hospedeiro que secreta
apenas algumas proteínas, as proteínas expressas em S. cerevisiae são mais
facilmente purificadas (DAS; SHULTZ, 1987). Por outro lado, a expressão heterológa de
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genes em P. pastoris é uma alternativa útil para a intensificação do processo industrial e
tem várias vantagens sobre a levedura S. cerevisiae devido à alta eficiência de
secreção, altas densidades celulares obtidas em meio de cultura de baixo custo, e a
relativa facilidade de intensificação do processo industrial (CREGG, 1999). Trata-se de
um hospedeiro de expressão particularmente atrativo, devido à disponibilidade de
promotores fortes e regulatórios que estão envolvidos no metabolismo do metanol
(TSAI; HUANGA, 2008).
Fungos filamentosos são hospedeiros atrativos para a expressão de proteínas
devido à sua capacidade natural para secretar grandes quantidades de proteínas
para o meio. Fungos que dominam o mercado como hospedeiros de expressão são
A. niger (LEVASSEUR et al., 2005), A. nidulans (PEREZ-GONZALEZ et al., 1998),
A. oryzae (KIMURA et al., 2002), e T. reesei (MANTILA et al., 2007). A maioria dos
genes de xilanase foram expressos em fungos em sistemas homólogos.
A degradação das ramificações da pectina requer duas classes de enzimas:
glicosídeo hidrolases e polissacarídeo liases. A Figura 8 apresenta uma estrutura
esquemática de três pectinas com suas enzimas pectinolíticas.

Figura 8 - Estrutura esquemática das pectinas ramnogalacturona I, homogalacturona
e xilogalacturona com suas enzimas pectinolíticas. (Figura extraída de De vries; Brink,
2011).
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A grande parte das glicosídeo hidrolases fúngicas envolvidas na degradação
da ramificação da pectina são pertencentes à família GH28 (MARTENS-UZUNOVA;
SCHAAP, 2009). Essas enzimas podem ser divididas em grupos de acordo com a
região específica em que elas atuam: endo e exo-poligalacturonase (GH28) clivam a
ramificação de regiões lisas, enquanto que mais intrínseco, as regiões rugosas são
atacadas pelas enzimas endo e exo-ramnogalacturonase (GH28), xilogalacturonase
(GH28), α-raminosidases (GH78), glicoronil hidrolases insaturada (GH88) e
ramnogalacturona hidrolases insaturadas (GH105). Endo e exo-poligalacturonases
da família GH28 em geral clivam as ligações α-1,4-glicosídicas entre os ácidos αgalacturônico. O genoma de A. niger apresenta sete endopoligalacturonases, cada
qual exibindo propriedades cinéticas distintas (MARTENZ-UZUNOVA; SCHAAP
2009; BENEN et al., 2000; BUSSINK et al., 1991; PARENICOVA et al. 1998, 2000a).
O genoma de A. niger apresenta também quatro potenciais exopoligalacturonases:
PgaX, PgxA, PgxB e PgxC (MARTENZ-UZUNOVA et al., 2006), cada uma delas
tendo preferência por clivar substratos diferentes.
Outro importante grupo da família GH28 são as hidrolases ramnogalacturona,
as quais estão empregadas tanto em mecanismos endo e exolítico para clivagem
das pontes α-1,2-glicosídico formadas entre o ácido D-galacturônico e resíduos de Lraminose nas regiões rugosas (KODOF et al., 1994; SUYKERBUYK et al., 1995). A.
niger apresenta duas endoraminogalacturonanases caracterizadas (RhgA e RhgB) e
quatro putativas (MARTENS-UZUNOVA; SCHAAP, 2009; SUYKERBUYK et al.,
1997). Exoraminogalacturonases retiram resíduos de ácido D-galacturônico da ponta
não

reduzida

de

cadeias

de

raminogalacturonas,

mas

não

atuam

em

homogalacturonas (MUTTER et al., 1998). A análise da sequência do genoma de A.
niger indicou a presença de três genes RgxA, RgxB e RgxC,

codificando

exoraminogalacturonases putativas (MARTENS-UZUNOVA et al., 2006). A hidrólise
da cadeia de pectina também requer enzimas de outras famílias GH como αraminosidases (GH78), hidrolases glicoronil insaturadas (GH88) e hidrolases
raminogalacturona insaturadas (GH105).
Pectina e pectato liases clivam, via o mecanismo de β-eliminação, a ligação α1,4 dos resíduos de ácido galacturônico dentro das regiões lisas da pectina
(LOMBARD et al., 2010). Atualmente, todas as pectinas liases pertencem à família
PL1, PL3 e PL9. Em A. niger, seis pectina liases e somente uma pectato liase foram
identificadas e parcialmente caracterizadas (BENEN et al., 2000; HARMSEN et al.,
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1990; GYSLER et al., 1990). Em contraste, A. nidulans apresenta somente duas
pectina liases (GALAGAN et al., 2005; BAUER et al., 2006), sugerindo significantes
diferenças entre esses fungos (COUTINHO et al., 2009). Raminogalacturona liases
diferem substancialmente em suas estruturas das enzimas pectina e pectato liases e
clivam dentro das regiões rugosas da pectina. Esse grupo de liases pertence à duas
famílias, PL4 e PL11, onde PL4 apresenta um pH ótimo muito menor que as liases
da família PL11 (JENSEN et al., 2010).
As estruturas xilogalacturona e raminogalacturona também requerem enzimas
acessórias para remover as cadeias laterais e promover o acesso para as enzimas
pectinolíticas que hidrolisam a cadeia principal. Algumas delas como αarabinofuranosidases (GH51 e GH54), β-galactosidase (GH2 e GH35) e βxilosidases (GH3 e GH43) também são necessárias para degradação da
hemicelulose, enquanto que endoarabinases (GH43), exoarabinases (GH93), βendogalacanases (GH53) e muitas esterases (CE8, CE12 e CE13) são específicas
para degradação da pectina (MARTENS-UZUNOVA; SCHAAP, 2009).
A celulose e a hemicelulose que compõem a parede celular vegetal são
rodeadas por uma matriz de lignina. A degradação de lignina é indispensável para a
hidrólise de celulose e de hemiceluloses e consequentemente para a utilização das
principais fontes de carbono pelos fungos. Entretanto, devido à hidrofobicidade e a
natureza complexa da estrutura da lignina, este composto não é facilmente
degradado por microorganismos. As enzimas responsáveis pela degradação de
lignina são oxidativas, não-específicas e atuam através de mediadores nãoprotéicos, em contraste com as enzimas hidrolíticas do sistema celulolítico e
hemicelulolítico (ARO et al., 2005). As principais enzimas lignolíticas de fungos
filamentosos são a manganês peroxidase e lignina peroxidases, que catalisam uma
variedade de reações oxidativas dependentes de peróxido de hidrogênio (H2O2),
bem como as lacases, que oxidam compostos fenólicos e reduzem oxigênio
molecular à água. Adicionalmente, enzimas extracelulares capazes de gerar H2O2,
tais como a glioxal oxidase e a glucose-2-oxidase, que geram peróxidos essenciais
para a função das peroxidases, também desempenham atividade no processo de
deslignificação. A Figura 9 mostra um esquema da ação sinergística de celulases
(Fig 9a) e hemicelulases (Fig 9b) na degradação da lignocelulose.
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Figura 9 - Sistemas enzimáticos de degradação da celulose e hemicelulose. (a)
Sistemas celulolíticos, onde os sítios de maiores atividades de enzimas celulolíticas são
representados. (b) Sistema hemicelulolítico, tomando como exemplo a degradação de
arabinoxilana. As enzimas ativas nos substratos estão descritas na tabela (Figura extraída
de ARO et al., 2005).

1.3 A regulação das enzimas hidrolíticas em fungos filamentosos
Como a produção de enzimas hidrolíticas extracelulares em grande
quantidade é um processo que demanda alto custo energético, a regulação dos
genes que codificam estas enzimas, dependente da fonte de carbono, é restrita,
sendo que a produção das enzimas ocorre em condições em que o fungo realmente
necessita utilizar os polímeros de plantas como fonte energética. Como
consequência, o processo para a degradação dos polímeros da parede celular
vegetal, bem como sua produção, é estritamente regulado.
Existe um considerável nível de regulação cruzada durante a indução da
expressão de genes que codificam diferentes classes de enzimas hidrolíticas. Os
mesmos compostos podem provocar a expressão tanto de celulases quanto de
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hemicelulases, em extensão diferente (MARGOLLES-CLARK et al., 1997). A maioria
dos genes estudados até ao momento são reprimidos por fontes de carbono
prontamente metabolizáveis tais como a glicose, sendo induzidos na presença de
substratos poliméricos. Entretanto, como tais polímeros não são capazes de
penetrar nas células, devido ao seu tamanho, é esperado que as moléculas
indutoras de fato sejam produtos hidrolisados dos polímeros ou de seus derivados. A
regulação dos genes responsáveis pela codificação de enzimas hidrolíticas é
realizada por elementos encontrados nos promotores desses genes, responsáveis
pela ligação de fatores de transcrição regulatórios ainda não muito bem estudados
em fungos, tais como o fator de transcrição XlnR.
1.4 O fator de transcrição XlnR de A. niger
O fator de transcrição xlnR de A. niger é um regulador metabólico importante,
ativando

enzimas

do

sistema

xilanolítico,

várias

endocelulases

e

duas

celobiohidrolases, não ativando porém a β-glucosidase (STRICKER et al., 2008). O
fator de transcrição xlnR foi clonado por complemetação de um mutante de A. niger
deficiente na atividade xilanolítica (mutantes NXA, VAN PEIJ et al., 1998). O gene
xlnR codifica um polipeptídeo de 875 aminoácidos, sendo que XlnR pertence à
classe das proteínas que contém um domínio binuclear de zinco (PF00172), tal
como GAL4 (Finn et al., 2006). Na região C-terminal do domínio de ligação ao DNA
de XlnR podem ser encontrados grupamentos de aminoácidos básicos tais como
arginina e lisina, que aparentemente estão envolvidos na localização nuclear. A
região mencionada anteriormente é similar a uma região de GAL4 que está
envolvida na homodimerização, sendo conectada com o domínio de ligação ao DNA
através de um “linker” (MARMORSTEIN et al., 1992).
Outra região em XlnR forma uma α-hélice anfipática, direcionando a
extremidade C-terminal a partir da última cisteína da região de ligação ao DNA. Um
segundo domínio representado por 4 repetições helicoidais parece estar presente na
extremidade C-terminal de XlnR. O grupamento bi-nuclear de zinco, localizado na
região de ligação ao DNA, é encontrado na porção N-terminal da proteína
(aminoácidos 49-91). Uma outra região de ligação ao DNA, um domínio específico
de fator de transcrição de fungos (PFP04082), é encontrada nas posições de 481 a
576. Este domínio parece estar envolvido em processos metabólicos, embora sua
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função específica não seja ainda conhecida (MACPHERSON et al., 2006). O
domínio bi-nuclear de zinco de ligação ao DNA liga-se à seqüência 5’-GGCTAA-3’,
encontrada em regiões regulatórias de todos os genes xilanolíticos e celulolíticos de
A. niger, exceto àqueles que codificam β-glucosidases (STRICKER et al., 2008). A
representação esquemática de XlnR está demonstrada na Figura 10. Alguns dos
genes codificadores de galactosidases também demonstraram estar sob o controle
de XlnR (DE VRIES et al., 1999a). Análise de microarranjos de linhagens de A. niger
apresentando xlnR nativo e xlnR nocauteado mostrou que cerca de 25 genes são
positivamente regulados por XlnR (STRICKER et al., 2008). A maioria das enzimas
codificadas por estes genes está envolvida na modificação e hidrólise de
arabinoxilanas e glicanas.
Através do sequenciamento do alelo de xlnR de três mutações NXA
(mutações de perda de função), foi identificada uma mutação pontual em um dos
mutantes, onde uma leucina foi substituída por uma prolina (posição 650), capaz de
perturbar a estrutura helicoidal e as interações hidrofóbicas do segundo possível
domínio helicoidal em XlnR. Tal domínio pode estar envolvido em interações
proteína-proteína. As outras duas mutações foram identificadas na região C-terminal
da XlnR (leucina por serina na posição 823 e tirosina por ácido aspártico em 864). A
última destas mutações mencionadas está localizada a 12 aminoácidos da
extremidade C-terminal, sendo possivelmente a região de ativação da XlnR (VAN
PEIJ et al., 1998). Baseado nos estudos realizados por van Peij et al. (1998), fusões
das proteínas XlnR mutadas com GFP (green fluorescent protein) foram construídas
(HASPER et al., 2004). Estudos com estas proteínas demonstraram que a deleção
da região que forma a α-hélice leva à localização citoplasmática de XlnR e
consequentemente a perda da transcrição de genes codificadores de enzimas
hidrolíticas. HASPER et al. (2004) também demonstraram que a extremidade Cterminal da XlnR está envolvida na

regulação transcripcional. A deleção de 78

aminoácidos nesta região levou ao aumento da expressão de genes alvos de XlnR,
mesmo sob condições repressoras (repressão por D-glicose, por exemplo),
sugerindo que tal região possa ser o domínio de modulação de XlnR.
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Figura 10 - Representação esquemática dos domínios funcionais de XlnR de A. niger.
A proteína está orientada da extensão N-terminal (esquerda) para C-terminal (direita). O
grupamento binuclear de Zn da região de ligação ao DNA é localizado na extensão Nterminal. O domínio helicoidal central parece estar envolvido na localização nuclear. A
região C-terminal deste domínio pode estar relacionada com a regulação da atividade da
XlnR, contendo um domínio de inibição pela D-glicose e um domínio de ativação (modificado
de STRICKER et al., 2008).

1.4.1 Reguladores transcripcionais em outros sistemas fungicos
O gene xlnR de Aspergillus oryzae (AoxlnR), um homólogo do gene xlnR de
A. niger, foi isolado como um ativador da transcrição do gene da maior xilanase,
xynF1, em Aspergillus oryzae. AoXlnR controla a expressão de pelo menos quatro
genes xilanolíticos e quatro genes de celulases, quando induzidos por xilana e Dxilose. Além disso, foi observado que AoxlnR também controla a expressão dos
genes xilanolíticos, bem como os genes de celulases quando em presença de
celulose (MARUI et al., 2002).
Os fatores de transcrição, AceI e AceII também foram isolados em T. reesei
(SALOHEIMO et al., 2000; ARO et al., 2001). AceII está envolvido na expressão de
genes de celulase e xilanase induzidos por celulose (ARO et al., 2001). No entanto,
XlnR e AceII são diferentes em tamanho e não mostram similaridade na sequência
de aminoácidos, o que indica que o mecanismo de indução dos genes celulolíticos e
xilanolíticos em T. reesei pode ser diferente dos de Aspergilli (MARUI et al., 2002).
O fator de transcrição ortólogo de Aspergillus sp também foi isolado no
patógeno de plantas Fusarium oxysporum. A transcrição do gene xlnR neste
organismo foi ativada através da indução de fontes de carbono, tais como xilana e
reprimido por glicose. O nocaute de xlnR em F. oxysporum resultou na ausência de
transcrição dos genes de xilanase estruturais, tanto em cultura e durante a infecção

Introdução | 39

de plantas de tomate, assim como na atividade de xilanase extracelular
dramaticamente reduzida. Em contraste, a expressão de xlnR sob o controle do
promotor gpdA de A. nidulans não aumentou significativamente a atividade de
xilanase, indicando que xlnR é regulado não só na transcrição, mas também ao nível
pós-traducional (CALERO-NIETO, et al., 2007).
Em N. crassa um “screening” de uma coleção de fatores de transcrição
identificou dois fatores de transcrição que contém um domínio nuclear de zinco (crl-1
e crl-2) e que são necessários para o crescimento e atividade enzimática em
celulose, mas não são necessários para o crescimento ou atividade enzimática em
xilana. Os fatores de transcrição crl-1 e crl-2 são necessários para a indução de
genes que codificam todas as principais celulases e algumas das principais
hemicelulases. A proteína CRL-1 funcional é necessária para a expressão de crl-2 e
a utilização eficiente de celobiose (CORADETTI et al., 2012).
Homólogos de crl-1 e crl-2 encontram-se presentes no genoma de uma
variedade de fungos ascomicetos capazes de degradar material da parede celular
de plantas. Em A. nidulans o homólgo de crl-2 (crl-B) é necessário para a atividade
celulolítica, já o homólogo de crl-1 (crl-A) modula a expressão de genes que
codificam celulases (CORADETTI et al., 2012).
O estudo de reguladores transcripcionais envolvidos na ativação de genes
que codificam para as enzimas hidrolíticas responsáveis pela degradação de
celulose

e

hemicelulose

poderia

resultar

no

melhoramento

genético

de

microrganismos que degradam a biomassa vegetal.
1.5 A repressão de carbono em fungos filamentosos
Os carboidratos prontamente metabolizáveis, tais como glicose, reprimem a
síntese de celulases e hemicelulases responsáveis pela degradação de diversos
polissacarídeos, determinando a utilização da fonte preferencial de carbono. Para as
células tal repressão é benéfica porque a fonte de carbono mais favorável
energeticamente é assim utilizada e nenhuma energia extra é desperdiçada na
síntese de outros sistemas catabólicos. Este fenômeno é usualmente denominado
repressão de catabólitos de carbono ou simplesmente repressão de carbono
(RONNE et al., 1995; RUIJTER; VISSER, 1997). A repressão pode ser produzida por
diversas fontes de carbono, porém a glicose é provavelmente a molécula com maior
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atividade repressora (RUIJTER; VISSER, 1997). Assim sendo, a repressão por
glicose é um caso específico do fenômeno de repressão de carbono.
Existem basicamente três grupos de sistemas metabólicos que podem estar
sujeitos à repressão de carbono. O primeiro e principal grupo compreende genes
que codificam enzimas relacionadas ao catabolismo de fontes de carbono menos
favorecidas energeticamente, como por exemplo celulases e hemicelulases. A
Tabela 1 mostra os principais sistemas catabólicos sujeitos à repressão de carbono
em Aspergilli (revisão em RUIJTER; VISSER, 1997). Uma grande parte de sistemas
enzimáticos envolvidos na degradação de polissacarídeos, tais como pectinas,
celulose e xilana são reprimidos por glicose.
Tabela 1 - Sistemas catabólicos sujeitos à repressão de carbono em Aspergilli

Substrato

Enzima

Pectina

Pectato liase

Celulose

β-glucosidase

Xilana

Endo-xilanase
β-xilosidase

Arabinana

Arabinofuranosidases A e B

L-arabinose

L-arabinose redutase, L-arabitol desidrogenase

Proteína

Proteases extracelulares PEPA, PEPB e PEPF

Glicerol

Glicerol quinase, glicerol-3-fosfato desidrogenase

Etanol

Álcool desidrogenase, aldeído desidrogenase, ALCR

Prolina

Prolina permease, prolina oxidase

O segundo grupo inclui genes que codificam enzimas relacionadas à
gliconeogênese e ao ciclo do glioxalato, embora esse sistema tenha sido pouco
estudado em Aspergilli. Finalmente, o terceiro grupo de genes sujeitos à repressão
de carbono está envolvido no metabolismo secundário, sendo que a produção de
penicilina é o sistema mais bem caracterizado deste grupo (ESPESO et al., 1992;
1993). Do ponto de vista fisiológico, a repressão de carbono durante o metabolismo
secundário pode estar relacionada à competição por fontes de carbono. A produção
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de um antibiótico, por exemplo, só se faria necessária em condições onde fontes de
carbono estão limitadas.
1.5.1 A proteína repressora CreA
A principal proteína reguladora dos genes envolvidos na repressão de
carbono em Aspergillus é a CreA (revisão em RUIJTER; VISSER, 1997). É
interessante mencionar que CreA foi a única proteína regulatória encontrada até o
momento durante mediação da repressão de carbono em Aspergilli. Atualmente,
pouco se sabe a respeito dos mecanismos moleculares envolvidos durante a
repressão de catabólitos de carbono por CreA. A proteína possui duas estruturas do
tipo “Zn-finger” muito similares à estrutura de MIG1, uma proteína da via repressora
de glicose em S. cerevisiae (NEHLIN; RONNE, 1990).
O gene creA de A. niger

foi isolado a partir de hibridização cruzada,

utilizando-se o gene clonado de A. nidulans. O gene de A. niger é funcional em A.
nidulans, como demonstrado por complementação heteróloga da mutação do gene
creA204 de A. nidulans. De modo geral, os genes apresentam 90% de similaridade
em seqüência (82% de identidade) de aminoácidos. Em A. niger, a repressão de
catabólitos de carbono é mediada por CreA (DOWZER; KELLY, 1991; DRYSDALE
et al., 1993). Mutantes de A. niger com a repressão de carbono diminuída foram
isolados a partir de uma linhagem parental de creA através da seleção de colônias
que exibiram crescimento acelerado na presença de ácido 4-aminobutanóico
(GABA) e D-glicose (RUIJTER et al., 1997). Uma diminuição da expressão dos
genes

faeA

(codifica para feruloil

esterase),

aguA

(α-glicuronidase),

xlnB

(endoxilanase) e xlnD (β-xilosidase) de A. niger em xilose foi observada na linhagem
nativa em concentrações crescentes de glicose (DE VRIES et al., 1999a).
Entretanto, os níveis de expressão destes genes em mutantes CreA não foram
alterados. Os resultados para a linhagem nativa demonstraram que concentrações
de xilose maiores que 1 mM resultaram na repressão da expressão de genes
xilanolíticos testados mediante a proteína repressora de catabólitos de carbono
CreA.
Assim, em xilose, os níveis de expressão dos genes xilanolíticos não foram
determinados somente por indução via XlnR, mas também por repressão via CreA.
Os genes testados não foram influenciados na mesma extensão por XlnR ou CreA,
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resultando em níveis e padrões de expressão específicos para cada gene. Os vários
alelos de creA de A. nidulans demonstraram heterogeneidade não-hierárquica, ou
seja, eles não são apenas diferentes na extensão em que causam repressão de um
alvo específico em determinado sistema, mas também variam com diferentes alvos
de diferentes sistemas (RUIJTER; VISSER, 1997). A deleção de creA em A. nidulans
parece ser letal (DOWZER; KELLY, 1991). Já foi demonstrado que CreA é uma
proteína repressora, ligando-se a sequências curtas específicas nas regiões
promotoras dos sistemas alvo, sendo que tal ligação previne a transcrição destes
genes (RUIJTER; VISSER, 1997). Tal fato foi demonstrado para os sistemas alc e
prn de A. nidulans, envolvidos no catabolismo do etanol e da prolina,
respectivamente (KULMBURG et al., 1993; MATHIEU; FELENBOCK, 1994;
CUBERO; SCAZZOCCHIO, 1994). Entretanto, foi demonstrado que para o caso do
regulon de etanol, CreA opera em dois níveis (KULMBURG et al., 1993; MATHIEU;
FELENBOCK, 1994). CreA reprime tanto alcR (ativador de transcrição de genes alc)
e os genes estruturais alcA (codifica para álcool desidrogenase I) e aldA (aldeído
desidrogenase). Quando os sítios de ligação para CreA dos promotores de alcR
foram deletados ou substituídos por um promotor constitutivo, alcA foi apenas
parcialmente de-reprimido, indicando que CreA também reprime alcA diretamente
(MATHIEU; FELENBOCK, 1994). Em mutantes creA30, alcR, alcA e aldA tiveram
sua repressão abolida quase completamente. Assim, no catabolismo do etanol
parece existir um mecanismo que opera com CreA reprimindo tanto alcR, prevenindo
assim o estímulo da transcrição de genes estruturais alc, bem como os genes alcA e
aldA propriamente ditos (RUIJTER; VISSER, 1997).
A expressão de xlnR não é suficiente para a indução de genes codificadores
do complexo xilanolítico, sendo que a presença de xilose é absolutamente
necessária (TAMAYO et al., 2008). Foi estabelecido previamente que CreA reprime
indiretamente os genes xlnA [codifica X(22)] e xlnB [codifica X(24)], assim como
exerce repressão direta sobre xlnA (OREJAS et al., 1999, 2001). TAMAYO et al.
(2008) demonstraram as seguintes evidências de que a repressão indireta mediada
por CreA ocorre através da repressão de xlnR de A. nidulans: (i) o promotor do gene
xlnR sofre repressão por glicose e tal repressão é abolida em linhagens mutantes
creA(d)30 e (ii) a expressão não regulada de xlnR aboliu a repressão por glicose de
xlnA e xlnB. Assim, é possível que CreA e XlnR formem uma cascata transcricional
que regula os genes xilanolíticos de A. nidulans.
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1.6 O fungo A. nidulans como modelo experimental
O gênero Aspergillus faz parte da classe dos Ascomicetos, pertencente ao
reino Fungi, e consiste de um grupo de espécies bem caracterizadas. Nesse gênero,
encontra-se A. nidulans, um fungo saprófito que pode ser isolado do solo ou ocorrer
como bolor em alimentos. As condições naturais de crescimento desse fungo
filamentoso demonstram que ele tem a capacidade de utilizar uma grande variedade
de substratos como fonte nutricional e de crescer em uma ampla faixa de
temperatura. Essas características facilitam o seu cultivo em laboratório, que é
realizado em meios de cultura simples, contendo várias fontes de nitrogênio e
glicose como principal fonte de carbono.
Há algum tempo, a espécie A. nidulans vem sendo utilizada como microorganismo modelo para a pesquisa genética clássica e mais recentemente para
estudos moleculares. Como a assimilação de nutrientes requer diversas vias
bioquímicas e a produção de enzimas participantes dessas vias sofre regulação
gênica, os geneticistas e bioquímicos iniciaram o estudo deste organismo a partir da
década de 50 (WARD, 1991). A introdução dessa espécie como um organismo
modelo iniciou-se a partir de estudos pioneiros de Guido Pontecorvo e Etta Kafer
que tornaram possível a utilização desse fungo como um modelo, principalmente no
campo da genética (PONTECORVO et al., 1953; KAFER, 1977). Posteriormente, os
estudos igualmente importantes de Ronald Morris na caracterização do processo de
mitose nesse fungo e o isolamento de mutantes condicionais permitiram um
aprimorado estudo do ciclo celular e da maquinaria morfogenética nesse microorganismo (GOLDMAN; KAFFER, 2004; OSMANI; MIRABITO, 2004).
O sequenciamento de A. nidulans revelou que esse fungo possui um genoma
relativamente pequeno organizado em oito cromossomos geneticamente bem
caracterizados,

possuindo

um

total

de

10.701

genes

e

30,07

Mb

(http://www.broad.mit.edu/; GALAGAN et al., 2005). Esse fungo possui uma
frequência de transformação considerável e realiza recombinação sítio-específica. O
conhecimento do genoma facilita a completa deleção, bem como a clonagem, a
duplicação e a substituição de genes específicos. Além disso, promotores induzíveis
podem ser utilizados para regular a expressão de genes clonados, sendo que o mais
utilizado atualmente é o promotor do gene que codifica a enzima álcool
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desidrogenase I (alcA), o qual é controlado pela disponibilidade de fontes de
carbono (WARING et al., 1989).
O ciclo vegetativo de A. nidulans consiste na proliferação de hifas, células
tubulares e multinucleadas, formadoras de tecido vegetativo denominado micélio.
Este organismo é classificado como fungo perfeito, pois possui um ciclo sexual
definido (Figura 11). Na ocasião da identificação desse ciclo, a espécie foi
renomeada como Emericella nidulans, muito embora a designação do estado de
fungo imperfeito e a nomenclatura A. nidulans ainda permaneçam (WARD, 1991).
Os conídios, estruturas primárias de reprodução assexuada, apresentam um único
núcleo estacionado em G1 (BERGEN; MORRIS, 1983) sendo capazes de se
manterem dormentes, porém, viáveis, por longos períodos de tempo. O conídio
germinante passa por uma etapa inicial de incorporação de água, na qual ele cresce
isotropicamente pela disposição de novas camadas de parede celular em todas as
direções (MOMANY; TAYLOR, 2000; HARRIS; MOMANY, 2004; OSMANI;
MIRABITO, 2004). A primeira divisão nuclear ocorre aproximadamente 4 horas do
início da incorporação de água. Após 8 horas, o conteúdo citoplasmático sofre um
aumento de dez vezes e, o DNA, de oito vezes, compreendendo três divisões
celulares (DOONAN, 1992). Surge, então, o tubo germinativo, gerando um eixo de
crescimento polarizado. A disposição da parede celular exclusivamente na ponta do
tubo germinativo é chamada de extensão apical, e confere à hifa um aspecto de um
filamento alongado (HARRIS, 1999; MOMANY; TAYLOR, 2000). A remoção
enzimática da parede celular leva à formação de protoplastos esféricos e à perda do
crescimento polarizado. No entanto, se houver nova deposição de parede celular, o
eixo polarizado se restabelece (DOONAN, 1992). A indução do estado de
protoplastos nestes germinantes é um evento necessário e utilizado para as
transformações em A. nidulans.
A citocinese em fungos filamentosos é estabelecida pela formação de septos que
dividem as hifas, tornando-as uma estrutura modular composta por células individuais.
Assim, como nos demais eucariotos, a citocinese em A. nidulans é coordenada com o
ciclo celular, sendo que a formação do primeiro septo ocorre após a terceira mitose
(HARRIS, 1997). Subsequentemente, cada ciclo de divisão celular resulta na formação
de um septo adicional (HARRIS et al., 1994). As sucessivas divisões celulares e a
formação do septo produzem uma hifa multicelular alongada na qual dois
subcompartimentos podem ser identificados: (i) um compartimento apical que
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continuamente cresce ao passo que o ciclo celular continua e, (ii) um compartimento
subapical que entra em um período de quiescência mitótica e parada do crescimento
(HARRIS, 1997). As ramificações do compartimento subapical geram uma nova
extremidade hifal que repete o ciclo morfogenético. Esse padrão de crescimento
observado nos fungos filamentosos permite a eles rapidamente colonizarem novos
substratos (SEMIGHINI et al., 2005). A indução do ciclo sexual, com a formação de
cleistotécios, ocorre devido a estresse como a redução da tensão de oxigênio, que em
laboratório é induzida através da vedação da placa de cultivo (DOONAN, 1992). A.
nidulans é homotálico, ou seja, uma colônia originada de um único conídio é capaz de
se autofecundar, realizando o ciclo sexual. O corpo de frutificação deste fungo, o
cleistotécio, é uma estrutura esférica com coloração avermelhada. Em seu interior há
cerca de 10 mil asci, cada um contendo oito ascósporos (esporos sexuais) binucleados
(Figura 11). As células Hülle, cuja função é desconhecida, são estruturas globulares que
recobrem os cleistotécios. O desenvolvimento do cleistotécio se inicia a partir de dois
núcleos, os quais entram em divisão sincronizada para produzir uma hifa dicariótica
precursora do cleistotécio, local aonde se acredita ocorrer a fusão nuclear que origina o
zigoto diplóide. Os seus núcleos sofrem uma divisão meiótica, originando quatro
núcleos haplóides, e cada um deles se divide mitoticamente, originando oito núcleos. A
parede dos ascosporos, denominada cápsula perisporal, se forma ao redor de cada um
destes núcleos. Após a individualização dos oito produtos, os seus núcleos sofrem uma
divisão mitótica originando os esporos sexuais binucleados. Quando a fusão nuclear
ocorre entre núcleos genotipicamente diferentes, o cleistotécio formado será híbrido. Os
ascosporos presentes nestes cleistotécios poderão ser utilizados em análises genéticas.
A cor dos esporos é em particular um marcador visual muito útil na análise genética
(WARD, 1991).
Além dos ciclos assexual e sexual, A. nidulans apresenta ainda um ciclo
parassexual (Figura 11), no qual as hifas de duas linhagens crescidas lado a lado se
fusionam, formando o heterocário, um micélio que apresenta os núcleos das duas
linhagens para a obtenção de uma progênie recombinante. A esporulação do heterocário
forma diplóides estáveis, os quais podem ser usados na determinação de recessividade
ou dominância de uma mutação, quando o alelo selvagem e o mutado estão presentes
no mesmo núcleo. Um diplóide pode perder cromossomos gradativamente como
resultado de falhas na separação de cromátides irmãs durante a mitose, voltando a ser
haplóide. Este processo pode ser acelerado pelo uso de concentrações subletais do
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fungicida benomil, um inibidor do rearranjo dos microtúbulos. O haplóide resultante
contém alguns cromossomos de uma linhagem parental, e alguns, da outra. Assim, é
possível mapear uma mutação num determinado cromossomo ou grupo de ligação
através do uso de linhagens com marcadores específicos para cada um dos grupos de
ligação. A análise dos segregantes haplóides derivados do cruzamento indica que o gene
a ser mapeado reside no mesmo grupo de ligação do marcador ao qual ele não pode
estar associado (WARD, 1991; KAFER; MAY, 1998).

Figura 11 - Ciclo de vida do fungo filamentoso Aspergillus nidulans. Extraído e
modificado de CASSELTON; ZOLAN (2002)

2. Objetivos
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Em A. nidulans e A. niger, os conhecimentos sobre a produção de celulases e
hemicelulases é bastante limitado. Desta forma, como uma maneira de se avaliar e
entender melhor o metabolismo destes fungos na regulação e produção de celulases
e hemicelulases, os objetivos específicos deste trabalho foram:
(i) a análise do transcriptoma da cepa N402 de A. niger induzida em bagaço
de cana-de-açúcar explodido, através de microarray de DNA;
(ii) a validação dos resultados obtidos do transcriptoma, através de dosagens
de atividade enzimática de xilanase e celulase;
(iii) a validação dos resultados obtidos do transcriptoma através de RT-PCR
em tempo real de genes envolvidos no sistema celulolítico e hemicelulolítico de A.
niger;
(iv) a análise do secretoma de A. niger induzida em bagaço de cana-deaçúcar explodido, através de espectrometria de massa;
(v) “screening” da coleção de quinases e fosfatases não essenciais de A.
nidulans (NPKs e NPPs, respectivamente);
(vi) análise da atividade de PKA em A. nidulans em diferentes fontes de
carbono, através da dosagem da atividade enzimática;
(vii) a análise do transcriptoma das cepas selvagem, ∆schA, ∆snfA de A.
nidulans induzidas em MM+ avicel 1%, através de microarray de DNA;
(viii) a análise da produção de celulases e xilanases em A. nidulans, através
de dosagens de atividade enzimática;
(ix) a análise de genes envolvidos no controle da transcrição do sistema
celulolítico e hemicelulolítico de A. nidulans, através de RT-PCR em tempo real;
(x) construção e avaliação da cepa CreA::GFP de A. nidulans em diferentes
fontes de carbono, através de microscopia de fluorescência.

3. Materiais e Métodos
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3.1 Genótipos das linhagens utilizadas nesse trabalho
Tabela 2 - Genótipos das linhagens de A. nidulans e A. niger utilizadas neste trabalho
Linhagens

Genótipo

Referência

N402
TNO2A3
∆cyaA

Sem auxotrofia
pyroA4;pyrG89;∆nKuA::argB;chaA1
∆cyaA::pyrG89;veA1
argB::alcA(p)–rasAG17V; veA1
pyrG89; wA3; argB2; ∆nkuAk u70::argB
pyroA4; sE15 nirA14 chaA1 fwA1)
-pyroA4;pyrG89;∆nKuA::argB;chaA1;creA::
GFP::pyrG89
Sem auxotrofia
Sem auxotrofia
Sem auxotrofia

FGSCa

RasAG17V
103 mutantes de quinases
28 mutantes de fosfatases
CreA::GFP
∆snfAxCreA::GFP
∆schAxCreA::GFP
∆atmAxCreA::GFP
a

Nayaka et al., 2006
Fillinger et al., 2002
Fillinger et al., 2002
De Souza et al., 2013/ FGSCa
Son; Osmani, 2009/ FGSCa
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho

FGSC: Fungal Genetic Stock Center (www.fgsc.net)

3.2 Linhagem de S. cerevisiae utilizada neste trabalho
Tabela 3 - Linhagem de levedura utilizada neste trabalho

a

Linhagem

Genótipo

Referência

SC9721

MATa his 3-D200 URA 3-52 leu2D1 lys
2D202 trp 1D63

FGSCa

FGSC: Fungal Genetic Stock Center (www.fgsc.net)

3.3 Vetores utilizados neste trabalho
Tabela 4 - Vetores utilizados neste trabalho

Linhagem

Genótipo

pRS426

ampR lacZ URA3

pCDA21

Zeo::pyr ampR

pMCB17apx

alcA::GFP pyr 4
ampR

Referência
Christianson et al,
1992.
Chaveroche et
al.,2000.
Cedido pelo Dr.
Vladimir Efimov.
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3.4 Meios de Cultura
3.4.1 Meios de cultura para Aspergilli
3.4.1.1 Meio mínimo para A. niger (MM)
20X solução de sais (De Vries et al., 2004)

1X

Elementos traços (De Vries et al., 2004)

0,2% (v/v)

Glicose

1% (p/v)

Ágar

1,2% (p/v)

O pH foi ajustado para 5,5 com hidróxido de sódio (4M). Esterilizou-se em
autoclave. Para MM líquido, não houve adição de 1,2% de Agar. Para MM com
diferentes fontes de carbono, a glicose foi substituída por 1% frutose (p/v), 1% xilana
(p/v), 1% xilose (p/v), 1% xilana + 2% glicose (p/v) e 0,5% de bagaço de cana
explodido (p/v). O bagaço de cana explodido foi gentilmente cedido por Nardini
Agroindustrial Ltda, Vista Alegre do alto, São Paulo, Brasil, através do Prof. Dr. João
Jorge Atílio da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Antes da utilização o
bagaço de cana “in natura” foi tratado e lavado. Tratou-se com 14 kg/cm2 de vapor
de água por oito minutos. Após o tratamento o bagaço explodido foi lavado
exaustivamente com água destilada até os açúcares redutores não serem mais
detectados pelo método DNS (MILLER, 1959). Após ter sido lavado, o bagaço de
cana explodido foi completamente seco à 400C por vários dias e estocado à
temperatura ambiente.
3.4.1.2 Meio mínimo para A. nidulans (MM)
20x solução de sais (Kafer, 1977)

1x

Elementos traços

0,1% (v/v)

Glicose

1% (p/v)

Agar

2% (p/v)

O pH foi ajustado para 6,5 com hidróxido de sódio (4M). Esterilizou-se em
autoclave. Para MM líquido, não houve adição de 1,2% (p/v) de Agar. Para
MM+Avicel, a glicose foi substituída por 1% de avicel (p/v).
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3.4.1.3 Meio completo para A. niger (MC)
20x solução de sais (De Vries et al., 2004)

1x

Ácidos casamino

0,1%(p/v)

Extrato de levedura

0,5%(p/v)

Glicose

1% (p/v)

Ágar

1,2% (p/v)

Solução de elementos Traços

0,2% (v/v)

O volume final foi ajustado com água destilada. Esterilizou-se em autoclave.
Para meio completo líquido não houve adição de ágar 1,2% (p/v).
3.4.1.4 Meio completo para A. nidulans (YAG, YUU, YG e YG+UU)
Extrato de levedura

0,5% (p/v)

Glicose

2% (p/v)

Ágar

2% (p/v)

Solução de elementos Traços

0,1% (v/v)

O volume final foi ajustado com água destilada. Esterilizou-se em autoclave.
YUU indica o meio de cultura completo YAG suplementado com uridina 4 mM e
uracila 10 mM. Para a regeneração dos protoplastos, utilizou-se MM + KCl (0,6M),
adicionado de suplementos nutricionais necessários. Os meios YG e YG+UU são
iguais em composição, respectivamente, aos meios YAG e YUU, entretanto sem a
adição de ágar 2% (p/v). Para meio Top Agar de regeneração dos protoplastos foi
adicionado 1% (p/v) de ágar.
3.4.2 Meio de cultura para Escherichia coli
3.4.2.1 Meio Luria Bertani (LB)
Extrato de Levedura

0,5% (p/v)

Cloreto de Sódio

0,17 M

Triptona

1% (p/v)

Os componentes foram dissolvidos em água destilada e o meio foi esterilizado
em autoclave. Para meio sólido foi adicionado 2% (p/v) ágar.
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3.4.3 Meio de cultura para Saccharomyces cerevisiae
3.4.3.1 Meio YPD
Extrato de levedura

1% (p/v)

Peptona

2% (p/v)

Glicose

2% (p/v)

Os componentes foram dissolvidos em água destilada. O meio foi esterilizado
em autoclave. Para meio sólido foi adicionado 2% (p/v) ágar.
3.4.3.2 Meio Sintético para leveduras (SC)
Base Nitrogenada de Levedura

0,7%

Glicose

2,0%

Os componentes foram dissolvidos em água destilada. Adicionou-se
suplemento de aminoácidos nas seguintes concentrações: leucina 0,1 g/L, lisina 0,1
g/L, triptofano 0,1 g/L e histidina 0,05 g/L. O meio foi esterilizado em autoclave. Para
meio sólido foi adicionado 2% (p/v) ágar.
3.5 Soluções e tampões
3.5.1 Solução de sais 20X concentrada para MM de A. niger
Nitrato de Sódio

6g

Cloreto de Potássio

0,5 g

Dihidrogenofosfato de Potássio

1,5 g

Sulfato de Magnésio heptahidratado

0,5 g

Os componentes foram dissolvidos em água destilada para 1 L e então
utilizados na composição do Meio Mínimo (DE VRIES et al., 2004).
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3.5.2 Solução de sais 20X concentrada para MM de A. nidulans
Nitrato de Sódio

3,2 M

Cloreto de Potássio

0,14 M

Dihidrogenofosfato de Potássio

0,2 M

Sulfato de Magnésio heptahidratado

0,04 M

Os componentes foram dissolvidos em água destilada e utilizados na
composição do Meio Mínimo (KAFER, 1977).
3.5.3 Solução de elementos traços para A. niger
Sulfato de ferro heptahidratado

1g

Cloreto de cálcio

1,47 g

Sulfato de Zinco heptahidratado

4,4 g

Cloreto de manganês tetrahidratado

1,01 g

Sulfato de ferro heptahidratado

18 mM

Cloreto de cobalto pentahidratado

0,32 g

Sulfato de cobre pentahidratado

0,315 g

Molibdato de amônio tetrahidratado

0,22 g

EDTA

10 g

Dissolveu-se primeiramente o EDTA e em seguida os próximos componentes
em 1/8 do volume final de água destilada. Cada componente foi dissolvido
completamente antes de adição do próximo. A solução foi aquecida até 100°C e
então resfriada para 60°C. Ajustou-se o pH 6 com solução de hidróxido de potássio
(10 M). Deixou-se resfriar até atingir a temperatura ambiente para acerto do volume
final para 1 litro (DE VRIES et al., 2004).
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3.5.4 Solução de elementos traços para A. nidulans
Sulfato de zinco heptahidratado

75 mM

Ácido bórico

180 mM

Cloreto de manganês tetrahidratado

25 mM

Sulfato de ferro heptahidratado

18 mM

Cloreto de cobalto pentahidratado

6 mM

Sulfato de cobre pentahidratado

6 mM

Molibdato de amônio tetrahidratado

1 mM

EDTA

140 mM

Os componentes foram adicionados na ordem listada em 1/8 do volume final
de água destilada. Cada componente foi dissolvido completamente antes de adição
do próximo. A solução foi aquecida até 100°C e então resfriada para 60°C. Ajustouse o pH entre 6,5 e 6,8 com solução de hidróxido de sódio (10 M). Deixou-se resfriar
até atingir a temperatura ambiente para acerto do volume final.
3.5.5 Soluções para transformação em Aspergilli
3.5.5.1 Solução 1 de protoplastização
Sulfato de amônio

0,8 M

Ácido cítrico pH 6

100 mM

Dissolveu-se o sulfato de amônio em água destilada e adicionou-se o volume
adequado de solução de ácido cítrico 1 M, pH 6 previamente preparada. Ajustou-se
o volume e esterilizou-se em autoclave.
3.5.5.2 Solução 2 de protoplastização
Extrato de levedura

1% (p/v)

Sacarose

2% (p/v)

Os componentes foram dissolvidos em água destilada. Esterilizou-se em
autoclave.
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3.5.5.3 Solução 3 de transformação
Sulfato de amônio

0,4 M

Sacarose

1% (p/v)

Ácido cítrico pH 6

50 mM

Sulfato de amônio e sacarose foram dissolvidos em água destilada.
Adicionou-se o volume necessário de uma solução de ácido cítrico 1 M, pH 6
previamente preparada. Esterilizou-se em autoclave.
3.5.5.4 Solução 4 de transformação
Polietilenoglicol PM 6000 g/mol

25% (p/v)

Cloreto de cálcio dihidratado

100 mM

Cloreto de potássio

0,6 M

Tris HCl pH 7,5

10 mM

Dissolveram-se os componentes em água destilada e acrescentou-se o
volume necessário de solução Tris HCl, pH 7,5 (1 M) previamente preparada.
Esterilizou-se em autoclave.
3.5.5.5 Solução 5 de transformação
Cloreto de cálcio dihidratado

50 mM

Cloreto de potássio

0,6 M

MES pH 6,0

10 mM

Os componentes foram dissolvidos em água destilada. Esterilizou-se em
autoclave.
3.5.6 Soluções para miniprepação de DNA plasmidial
3.5.6.1. Solução de lise alcalina
Hidróxido de sódio

0,2 M

SDS

1% (p/v)

Preparou-se no momento do uso a partir de soluções estoque de NaOH 4 M e
SDS 10%.
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3.5.6.2 Solução de neutralização
Acetato de Potássio

3M

Ácido acético glacial

7,5 ml

Dissolveu-se o acetato de potássio em água destilada e acrescentou-se o
ácido acético. Ajustou-se o volume com água destilada para 500 ml e esterilizou em
autoclave. Armazenou-se à 4°C.
3.5.7 Soluções para microscopia
3.5.7.1 Solução estoque de Hoescht 33258
Hoescht

100mg/ml

Dissolveu-se em água e ajustou-se para o volume final desejado.
3.5.7.2 Solução estoque de Azul de Toluidina
Azul de Toluidina

0,05% (p/v)

Dissolveu-se em água e ajustou-se para o volume final desejado.
3.5.7.3 Tampão PBS (“Phosphate buffered saline”) 10X concentrado
Cloreto de sódio

350 mM

Cloreto de potássio

180 mM

Hidrogenofosfato de sódio

25 mM

Dihidrogenofosfoato de potássio

18 mM

Dissolveu-se em água destilada, acertou-se para pH 7,4 e completou-se o
volume final. Esterilizou-se em autoclave.
3.5.7.4 Solução estoque de 2-deoxi-glicose
2-deoxi-glicose

500 mM

Dissolveu-se em água destilada e completou-se o volume final. Estocou-se à
40C.
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3.5.7.5 Solução estoque de 6-deoxi-glicose
6-deoxi-glicose

500 mM

Dissolveu-se em água destilada e completou-se o volume final. Estocou-se à
0

4 C.
3.5.8 Solução estoque de camptotecina
Camptothecim

200 mM

Dissolveu em DMSO e completou-se volume final. Estocou-se à -200C.
3.5.9. Soluções estoque de requisitos nutricionais
As soluções estoques de vitaminas e aminoácidos para Aspergilli foram
preparadas segundo Kafer (1977), como descrito na Tabela 5, sendo esterilizadas
por filtração e adicionadas ao meio de cultura de maneira estéril no momento do
uso.
Tabela 5 - Soluções estoque de requisitos nutricionais recomendados para
complementação das auxotrofias em A. nidulans.

Componente

Solução estoque§

Concentração/1L de
meio de cultura

Vitaminas
Ác. ρ-aminobenzóico

0,17 g/100 ml H2O

500 µL

Piridoxina-HCl (PIRO)

0,10 g/100 ml H2O

50 µL

Riboflavina (RIBO)

2,5 µg/ ml H2O

5 ml

Uréia

6% (p/v)

5 ml

Tiossulfato de sódio

8% (p/v)

12,5 ml

5 mM Uridina

-

1,2 g

10 mM Uracila

-

1,2 g

(PABA)

Pirimidinas

§

Soluções filtradas em filtro 0,45 µM (PVDF, Millipore).
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3.5.10 Soluções para eletroforese
3.5.10.1 Tampão MOPS 10X concentrado
MOPS

0,2 M

Acetato de sódio

0,5 M

EDTA

0,01 M

Dissolveu-se os componentes em água deionizada tratada com dietil
pirocarbonato (DEPC) 0,1% e o pH foi ajustado para 7.
3.5.10.2 Tampão de amostra para eletroforese de RNA
Azul de Bromofenol

0,1 mg/ml

Glicerol

50% (v/v)

Tampão MOPS

1x

Dissolveu-se os componentes no volume necessário.
3.5.10.3 Tampão de amostra para eletroforese de DNA
Azul de Bromofenol

0,1 mg/ml

Xileno cianol

0,1 mg/ml

Glicerol

50% (v/v)

Dissolveu-se os componentes no volume necessário.
3.5.10.4 Tampão TRIS-Acetato-EDTA (TAE) 50X concentrado
Tris Base

242 g

Ácido Acético Glacial

57,1 ml

EDTA 0,5M pH 8,0

100 ml

Água destilada q.s.p.

1L

Dissolveu-se os componentes no volume necessário.
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3.5.10.5 Tampão de extração de DNA
Tris-HCl pH 8,5

200 Mm

Cloreto de sódio

250 mM

EDTA

25 mM

SDS

0,5% (p/v)
Dissolveu-se em água destilada.

3.5.10.6 Tampão de extração de proteína
p-nitrofenilfosfato

15mM

Tris base pH 7,5

25 mM

EGTA pH 7,5

15 mM

Cloreto de magnésio

15 mM

Dissolveu-se em água milli-Q e acertou-se o volume final para as
concentrações finais, como indicado. Para uso, adicionou-se inibidores de protease
nas concentrações finais adequadas.
3.6 Protocolos experimentais
3.6.1 Produção do cassete de fusão pela técnica de recombinação “in vivo” em
S. cerevisiae
A ORF creA de A. nidulans foi clonada em fusão com a proteína fluorescente GFP.
A construção realizada permitiu a ligação in frame da GFP à porção C-terminal da ORF
de interesse. Especificamente entre a ORF e a GFP foram adicionados quatro códons
que irão, após a tradução, inserir 4 aminoácidos espaçadores (glicina-treonina-argininaglicina) denominado Spacer GFP (TEEPE et al., 2007). Em resumo, utilizado-se a enzima
Phusion High-Fidelity DNA Polimerase (New Engand Biolabs), a ORF creA foi amplificada
por PCR juntamente com 1.0kb da região do 5´UTR a partir do DNA genômico da cepa
selvagem de A. nidulans TNO2A3. Para a reação de PCR foram utilizados um
oligonuleotídeo forward específico que se anelava na região 5´UTR da ORF e um
oligonucleotídeo reverso que se anelava no final da ORF (oligonucleotídeos pRS426
CreA 5´UTR F + CreA spacer GFP R). O oligonucleotídeo reverso incluía a sequencia do
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spacer GFP. Todos os oligonucleotídeos utilizados para essa construção estão indicados
na tabela 6. Para permitir a fusão C-terminal da proteína com a GFP, o stop códon do
gene creA foi eliminado. Além disso, a sequencia GFP-Spacer foi inserida entre a fração
3´da ORF e o gene GFP para permitir o correto enovelamento proteico. O gene pyrG,
amplificado por PCR a partir do plasmídeo pCDA21, foi utilizado como marcador seletivo
de prototrofia para uridina e uracila utilizando-se os oligonucleotídeos GFP pyrG F e pyrG
R (tabela 6). A ORF que codifica a GFP foi amplificada por PCR a partir do plasmídeo
pMCB17apx (gentilmente cedido por Vladimir P. Efimov). A construção do cassete de
fusão também exigiu a amplificação de um fragmento da região flanqueadora 3´UTR da
ORF utilizando-se os oligonucleotídeos pyrG CreA 3´UTR-F e pRS426 CreA 3´UTR-R
como indicado na tabela 6. Esses fragmentos foram amplificados por PCR utilizando o
DNA genômico da cepa de A. nidulans TNO2A3 como molde. Os oligonucleotídeos
pRS426 creA 5´UTR-F e pRS426 creA 3´UTR-R possuíam pontas coesivas com o vetor
pRS426 (figura 12 A) o qual foi linearizado com as enzimas de restrição EcoRI e BamHI.
O vetor linearizado, os fragmentos 5´UTR+ORF, spacer GFP, pyrG e 3´UTR foram
purificados do gel de agarose utilizando-se QIAquick Gel Extraction Kit

(Qiagen) e

utilizados em quantidades equimolares para a transformação da cepa de S. cerevisiae
SC9721 utilizado-se o método de transformação por acetato de lítio (SCHIESTL; GIETZ,
1989). O casseste de fusão obtido continha a região flanqueadora 5´-UTR seguida do
gene creA

de A. nidulans e ainda a sequencia da proteína fluorescente GFP e o

marcador de prototrofia pyrG seguida da região flanqueadora 3´-UTR do gene creA. O
esquema abaixo ilustra a abordagem utilizada para a fusão do gene creA (figura 12 B).
Posteriormente, o DNA genômico de um “pool” dos transformantes em levedura foi
extraído de acordo com Goldman e colaboradores 2003. O DNA total foi dialisado e cerca
de 200 ng foram utilizados na eletroporação em bactéria, E. coli DH10B,
eletrocompetente. Os clones de bactéria foram selecionados pela resistência à ampicilina,
conferida também pelo plasmídeo pRS426. Os clones positivos foram submetidos a uma
minipreparação de DNA plasmidial e realizou-se uma reação de PCR utilizando-se os
oligonucleotídeos distais 5F e 3R para a amplificação do cassete completo de
substituição gênica. Esse material foi fracionado em gel de agarose 1 % (p/v), corado com
brometo de etídio e a banda específica foi purificada do gel para ser usada nas reações
de transformação em Aspergilli. Os transformantes foram selecionados a partir da
habilidade de crescerem em meio mínimo isento de uridina e uracila e checados por PCR
para confirmar a integração homóloga do cassete.
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A

B

Figura 12 - Estratégia para obtenção do cassete de fusão com GFP. (A) Representação
do vetor pRS426 utilizado na recombinação homóloga em leveduras para a construção do
cassete de fusão. (B) Representação do mecanismo de recombinação homóloga em S.
cerevisiae para o obtenção do cassete de fusão no vetor pRS426.
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Tabela 6 - Descrição de primers de A. nidulans utilizados neste trabalho

Nome do primer

Sequência 5´- 3´

pRS426-CreA 5UTR_F

GTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGACGCTTTTCTTTTTGCCCTTTCG

pRS426-CreA 3UTR_R

GCGGTTAACAATTTCTCTCTGGAAACAGCCGTCTGAAAGTACCCCAAGC

CreA spacer GFP_R

AGTTCTTCTCCTTTACTCATTCCCCGTGTTCCGAACCTCTCAGCCAAGTCACC

PyrG-CreA 3UTR_F

ATTGTTTGAGGCGAATTCTCCGGCCAAAAAACTTCG

pRS426-SnfA 5UTR_F
pRS426-SnfA 3UTR_R

GTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGACGTGGAGATGGAAGTCGAAAGG
GCGGTTAACAATTTCTCTCTGGAAACAGCGCGGTCTGTTAGACGTTTCC

SnfA spacer GFP_R

AGTTCTTCTCCTTTACTCATTCCCCGTGTTCCGCTTCTCCTAGTATAGTAGG

PyrG-SnfA 3UTR_F

ATTGTTTGAGGCGAATTCCTGGTGAAAGGAAATGCC

GFP-PyrG_F

GCATGCAAGCTTGGCGTATTCTGTCTGAGAGGAGGC

GFP_R

CTCAGACAGAATACGCCAAGCTTGCATGC

PyrG_R

GAATTCGCCTCAAACAATGCTCTTCACC

Spacer GFP_F

GGAACACGGGGAATGAGTAAAGGAGAAGAACTTTTCACTGG

CreA Insert check

ATAGACATGCCGTCACATGG ATAGACATGCCGTCACATGG

SnfA Insert check

GCCTGTGTCATCGTGATAGC

SchA 5UTR_F

TCTTGAGACGCACATTGACC

SchA exon_R

CAGGAGGACGAGATTCTTGC
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3.6.2 Transformação em Aspergilli
A transformação em A. nidulans seguiu metodologia descrita por Osmani et
al. (1987). Foi utilizada a cepa TNO2A3. A linhagem TNO2A3 trata-se de um
mutante cujo homólogo de KU70 de A. nidulans (nkuA) está inativado (NAYAK et al.,
2006). Sabe-se que o produto do gene ku70 é essencial para o processo de “non
homologous end joining” (NHEJ) no reparo do material genético. A exemplo do que
foi verificado inicialmente em N. crassa (NINOMIYA et al., 2004), a inativação do
gene ku70 leva a ruptura do sistema de NHEJ e todo o DNA exógeno introduzido na
célula durante o processo de transformação é direcionado para a via de
recombinação homóloga, o que aumenta consideravelmente a eficiência da
transformação e a inserção do cassete de interesse no locus do gene de interesse
(NINOMIYA et al., 2004). Da mesma forma, a taxa de recombinação homóloga é
aumentada, chegando até 100% na linhagem TNO2A3 (NAYAK et al., 2006).
3.6.2.1 Produção de protoplastos
Um inóculo de aproximadamente 107 conídios da cepa a ser transformada foi
incubado a 37°C por 16 horas em 50 mL de meio MM acrescido de suplementos
apropriados. Os tubos germinativos foram coletados e, em seguida, ressuspendidos
na seguinte solução de protoplastização: 20 mL de Solução 1 de Protoplastização,
20 mL de Solução 2 de Protoplastização, 6,5 mL de Sulfato de Magnésio 1 M, 400
mg de soroalbumina bovina (BSA) (Sigma) e 300 mg de Glucanex® (Novo Nordisk
Ferment, Dinamarca). A enzima Glucanex apresenta uma mistura de atividades,
incluindo glucanase, quitinase e protease, utilizada na digestão da parede celular
dos tubos germinativos, na presença do estabilizador osmótico BSA. Os protoplastos
foram obtidos após 5 horas de incubação a 30°C sob agitação (80 rpm), sendo então
separados dos restos celulares por filtração em lã de vidro estéril.
3.6.2.2 Transformação
Os protoplastos foram coletados por centrifugação a 3220 g por 10 minutos e
lavados duas vezes com Solução 3 de Protoplastização gelada para se retirar o
excesso de enzimas. Para equilibrar osmoticamente os protoplastos, os mesmos
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foram ressuspendidos no volume apropriado de Solução 5 de Protoplastização, e
incubados no gelo por 10 minutos. Para a transformação foram adicionados 4-20 µg
do DNA a 100 µL de protoplastos, e 50 µL da Solução 4 de Protoplastização
contendo PEG para promover a fusão das membranas dos protoplastos. O DNA
entra no protoplasto na forma de um precipitado de cálcio, também presente na
Solução 4, provavelmente através de transporte vesicular. Após incubação dessa
solução em gelo por 20 minutos, adicionou-se 1mL da Solução 4 de
Protoplastização com posterior incubação a temperatura ambiente por 20 minutos. A
suspensão de protoplastos foi transferida para 30 ml de meio mínimo top ágar
acrescido de KCl e suplemento necessário e semeada em meio de regeneração
apropriado também contendo KCl a 37°C, até o aparecimento de colônias
transformantes.
3.6.3 Extração de DNA genômico de Aspergilli
Para a produção de biomassa de micélio, esporos das cepas de intresse de
A. nidulans foram inoculados em meio de cultura completo e incubados por
aproximadamente 16 horas a 37°C e 250 rpm. Os micélios foram coletados por
filtração a vácuo e congelados imediatamente em nitrogênio líquido para serem
triturados com pistilo e cadinho. Para cada cerca de 40 mg de micélio foram
acrescentados 500 µL de Tampão de Extração de DNA. Foi adicionado em cada
amostra, um volume igual de fenol:clorofórmio (1:1) e agitado mecanicamente em
agitador de tubos por 10 minutos. Para sedimentar as proteínas precipitadas e
debris celulares, as amostras foram centrifugadas a 20.817 g por 15 minutos. A fase
aquosa foi transferida para um novo tubo de microcentrífuga onde foi adicionado o
mesmo volume de clorofórmio para a retirada de resíduos de fenol ou clorofórmio.
As amostras foram centrifugadas a 20.817 g por 5 minutos e a fase aquosa superior
foi novamente transferida para outro tubo de microcentrífuga onde foi adicionado
540 µL de isopropanol para precipitar o DNA. A amostra foi centrifugada a 20.817 g
por 1 minuto, o sobrenadante foi descartado. O sedimento foi lavado com etanol
70% e centrifugado novamente a 20.817 g por 1 minuto. O sobrenadante foi
novamente descartado e o resíduo de etanol evaporado a temperatura ambiente por
30 minutos. O sedimento foi ressuspendido em água milliQ estéril, estocado a 4°C e
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quantificados utilizando-se o espectrofotômetro NanoDrop 2000

(Thermo Fisher

Scientific Inc., Waltham, MA, USA).
3.6.4 Extração de DNA genômico de S. cerevisiae
Um “pool” de células de S. cerevisiae transformado com o plasmídio pRS426
e os fragmentos para a produção do cassete de fusão contendo o gene de interesse
fusionado a proteína GFP foram selecionados em meio SC-URA e semeados em 10
ml do mesmo meio de cultivo e incubados a 30°C por 48 horas sob agitação
constante. Após este período, as células foram recuperadas por centrifugação a
1699 g por 5 minutos e ressuspendidas em 1 mL de tampão de extração de DNA. À
esta suspensão foi adicionado o mesmo volume de pérolas de vidro tratadas com
ácido nítrico para a retirada de impurezas. Os tubos contendo as células, o tampão e
as pérolas de vidro foram acoplados em agitador mecânico e a disrupção celular
procedeu-se por 10 minutos. Após este período, o material, sem as pérolas de vidro,
foi transferido para um novo tubo contendo o mesmo volume de uma mistura de
fenol:clorofórmio (1:1) e novamente o material foi agitado em agitador mecânico por
10 minutos. Após a extração, a mistura foi centrifugada 20.817 g por 20 minutos e a
fase aquosa contendo o DNA genômico foi recuperada. O DNA foi precipitado pela
adição de 0,6 volumes de isopropanol e centrifugado por 20 minutos a 20.800 g. O
DNA foi lavado com etanol 70% (v/v) gelado, seco à temperatura ambiente e
ressuspendido em 50 µL de água deionizada estéril. Foi adicionado 1 µL de solução
de RNAse A (10 mg/ml) e a solução foi incubada a 37°C por 12 horas. A
concentração

e

pureza

do

DNA

foram

determinadas

utilizando-se

o

espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA,
USA).
3.6.5 Preparo de células eletrocompetentes de E. coli
Uma colônia isolada da linhagem de E. coli DH10B foi inoculada em 10 mL de
meio de cultura LB a 37°C e 200 rpm (Innova 4000 - New Brunswick Scientific) por
16 horas. Este pré-inóculo foi adicionado a 1 L de LB e cultivada a 37°C sob
agitação de 250 rpm (Innova 4000 - New Brunswick Scientific), até que a densidade
óptica da cultura a 600 nm atingisse 0,4 a 0,5. O frasco da cultura foi resfriado em
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banho de gelo por 30 minutos e as células foram recuperadas por centrifugação a
4000 g a 4°C por 15 minutos. As células precipitadas foram cuidadosamente
ressuspendidas em 500 mL de água destilada estéril resfriada a 0°C. As células
foram precipitadas por centrifugação e novamente lavadas como descrito
anteriormente. Tais lavagens com água promovem a diminuição da força iônica da
suspensão de células, facilitando a entrada do DNA a ser transformado na bactéria.
Em seguida, as células são equilibradas em 50 mL de solução de glicerol 10% (v/v)
resfriada a 0°C e centrifugadas nas mesmas condições descritas anteriormente. O
precipitado foi ressuspendido em glicerol 10% (v/v) com volume necessário para
atingir uma concentração de 1 a 3x1010 células/ml (aproximadamente 40 µL de
suspensão de células). A suspensão de células eletrocompetentes foi aliquotada em
microtubos e estocada a -80°C até o momento do uso.
3.6.6 Eletrotransformação de E. coli
O DNA plasmidial dialisado por 1 hora em membrana com poros de 45 µm
(PVDF, Millipore) contra água MilliQ foi acrescentado a 1 a 3x1010 células
eletrocompetentes da linhagem DH10B, misturando-se gentilmente. A mistura foi
transferida para cubetas de eletroporação (BioRad) previamente resfriadas a 0°C e
submetida a 25 µF, 200 ω e 2,5 kV no aparelho Gene Pulser (BioRad, EUA). A
seguir, 1 mL de meio LB foi adicionado à mistura, e esta transferida para tubos de
ensaio estéreis e incubada a 37°C (200 rpm). Após uma hora, a cultura foi semeada
em LB sólido acrescido da concentração adequada de antibiótico apropriado e
incubada a 37°C por aproximadamente 16 horas.
3.6.7 Minipreparação do DNA plasmidial
Para estabelecimento da cultura pura, os clones de interesse foram
inoculados em cerca de 2,0 ml de meio LB adicionado do antibiótico ampicilina (100
µg/mL) para a seleção do plasmídeo em tubos falcons de 15 mL. As culturas foram
incubadas em um agitador orbital (200 rpm) a 37°C por 22 a 24 horas. Depois do
crescimento, os tubos foram centrifugados a 3220 g por 6 min para precipitar as
células. O sobrenadante foi descartado e ao pellet resultante foram adicionados 100
µL da solução GET. As culturas foram agitadas para a ressupensão do pellet e, em
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seguida, foi adicionada a solução de lise alcalina. Os tubos permaneceram parados
por 5 minutos a temperatura ambiente e adicionaram-se 200 µL da solução de
neutralização de acetato de potássio 3 M, seguindo-se incubação a 4ºC ambiente
por 15 minutos. Seguiu-se uma centrifugação de 25 minutos a 20.817 g. Após essa
centrifugação todo o sobrenadante resultante era transferido para um novo tubo. Ao
qual adicionou-se o mesmo volume de isopropanol absoluto. Para precipitação do
DNA plasmidial os tubos foram centrifugadas por 2 minutos a 20.817 g. O
sobrenadante foi descartado e 200 µL de etanol 70% adicionado a cada tubo. Após
uma nova centrifugação por 5 minutos a 20.817 g, o sobrenadante foi descartado.
Depois disso, o DNA era eluído adicionando-se 40 µL de água milliQ com 1 µg/µL de
RNAse A (Quiagen, Alemanha). A qualidade do DNA plasmidial foi verificada em gel
de agarose 1% em tampão TAE 1X corado com brometo de etídeo (10 µg/µL) para
assegurar a quantidade necessária para as aplicações posteriores.
3.6.8 Extração e manipulação de proteínas em A. nidulans
Para a dosagem de proteína total, 1x107 conídios dos mutantes de quinases,
fosfatases e cepa selvagem foram inoculados em 50mL de MM+avicel 1% (p/v) à
180 rpm, 370C, por 10 dias. Em seguida, foram filtrados a vácuo e imediatamente
congelados em nitrogênio líquido para evitar a degradação de proteínas. Com a
finalidade de romper a parede celular do fungo, os micélios congelados foram
triturados em nitrogênio líquido com auxílio de cadinho e pistilo. As proteínas totais
foram obtidas com 1 mL do tampão de extração de proteína, agitando-se por 10
vezes de 30 segundos com intervalos de 30 segundos em gelo para minimizar a
degradação. As amostras foram centrifugadas a 20.817 g por 45 minutos a 4ºC para
a retirada do material precipitado. O sobrenadante de cada amostra foi estocado a 80ºC. A concentração total de proteínas foi quantificada pelo método colorimétrico
de Bradford (Bradford, 1976) com reagente comercial (BioRad).
3.6.9 Extração e manipulação de RNA em A. nidulans e A. niger
Para A. nidulans, 1x107 conídios dos mutantes das quinases e fosfatases
juntamente com a cepa selvagem foram inoculados em 30 mL de MM+frutose 1% (p/v)
por 24 horas à 370C. Após esse tempo, as culturas foram transferidas para MM+avicel
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1% (p/v) e incubadas por 120 horas á 370C. Para A. niger, 1x106 conídios do fungo A.
niger N402 foram inoculados em 30 mL de MM contendo 1% de frutose (p/v) à 300C por
24 horas. Em seguida a cultura foi transferida para MM sem fonte de carbono contendo
xilana 1% (p/v), xilose 1% (p/v) ou xilose 1%+glicose 2% (p/v) (Sigma, St Louis, MO,
USA) por 1 e 4 horas à 300C. O micélio de todas as culturas foi filtrado a vácuo em filtro
Whatman número 1 (GE Healthcare, Grandview Blvd. Waukesha, WI, USA), lavado
exaustivamente com água destilada e imediatamente congelado em nitrogênio líquido
para se evitar a degradação do RNA. Com a finalidade de romper a parede celular do
fungo, os micélios congelados foram triturados em nitrogênio líquido com auxilio de
cadinho e pistilo esterilizados. O RNA foi extraído utilizando-se o reagente Trizol
(Invitrogen, EUA), segundo as recomendações do fabricante. A integridade do RNA total
foi verificada em gel de agarose 1,2% sob condições desnaturantes corado com brometo
de etídeo e visualizado sob luz UV de acordo com Sambrook e Russel (2001), tendo
como critério a presença das bandas intactas correspondentes ao RNA ribossomal 28S e
18S, sendo a intensidade da primeira banda cerca de duas vezes maior que a da
segunda. Os RNAs foram quantificados utilizando-se o espectrofotômetro NanoDrop
2000 (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA) e após tratados com DNAse
livre de RNA num volume final de 50 µL, contendo: 1X Buffer DNAse (40 mM Tris-HCl pH
7,5 e 6 mM MgCl2); 2,5 µL de ditiotreitol (100 mM, Invitrogen, EUA); 1µL of RNAse Out
(40 U/µL, Invitrogen, EUA), 5 µL de DNAse (1 U/µL, Promega, Madison, EUA), e 20 µg de
RNA alvo. A reação foi incubada a 37°C por 180 minutos, seguindo-se a etapa de
purificação pelo método de fenol clorofórmio (1:1) e precipitação do RNA com 0,6 vol de
isopropanol por 16 horas a -80°C para aumentar o rendimento. A ausência de DNA após
tratamento foi verificada por reação de PCR em tempo real na qual era utilizada sonda
fluorescente do gene constitutivo tubC para A. nidulans e do gene actina para A. niger.
Amostras com detecção de sinal negativo foram utilizadas para a síntese do cDNA.
Para a produção do cDNA usados nas reações de PCR em tempo real, foram
utilizados 20 µg de RNA total livre de DNA contido num volume de 12µL e 1,5 µL de Oligo
dTV (100 µM estoque). A mistura foi aquecida a 75°C por 10 minutos, rapidamente
centrifugada e acondicionada em gelo. A seguir foram adicionados 5 µL de First Strand
Buffer (5X, Invitrogen); 2,5 µL de DTT (100 mM, Invitrogen); 2 µL de RNAse Out (40 U/µL,
Invitrogen); 2,5µL de dNTP (10 mM cada). O tubo foi aquecido a 42°C por 5 minutos e a
seguir 1 µL da enzima transcriptase reversa (Superscript II, Invitrogen EUA; 200U/µL) foi
adicionado. A reação foi incubada a 42°C por 180 minutos para síntese.
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3.6.10 Reação de PCR em tempo real (“Real time RT-PCR”)
O Kit TaqMan® PCR Master Mix (Applied Biosystems, EUA) foi utilizado nas
reações de PCR em tempo real, segundo as instruções do fabricante. Os primers e
sondas fluorescentes utilizados no trabalho utilizando a tecnologia Taq-Man ® foram
desenhados através do software Primer Express 1.5 (Applied Biosystems, EUA) e
estão descritos na tabela 7. Os primers e sondas fluorescentes utilizados no trabalho
utilizando-se a tecnologia LUX® (Invitrogen) foram desenhados seguindo-se as
instruções do fabricante através do endereço eletrônico (<http://orf.invitrogen.
com/lux>) e estão descritos na tabela 7. Os fluoróforos usados na construção das
sondas fluorescentes também estão indicados na mesma tabela. As condições de
termociclagem para reações de PCR em tempo real compreendem uma etapa inicial
a 50°C por 2’, seguido de 10’ a 95°C e 40 ciclos de 15’’ a 95°C e 1’ a 60°C.
Inicialmente, foram realizadas curvas de calibração para cada par de primers
com diferentes concentrações de DNA genômico. A quantidade inicial do número de
cópias dos genes de interesse utilizada na construção das curvas de calibração foi
determinada através de duas considerações: (i) o A. nidulans é um organismo
haplóide e, portanto os genes investigados são representados uma única vez em
seu genoma e (ii) considerando-se o tamanho do genoma de A. nidulans igual a 30
Mb, um genoma corresponde a aproximadamente 30x10-15 g; logo, teoricamente,
cada 30 fg de DNA genômico de A. nidulans correspondem a uma cópia de cada um
dos genes do fungo. Diluições seriadas de 1 a 107 cópias do genoma da linhagem
selvagem GR5 e N402 para A. nidulans e A. niger, respectivamente, foram utilizadas
para construir as curvas padrão para cada gene investigado. A equação da reta
obtida para cada curva padrão, bem como seu respectivo coeficiente de correlação
linear (r2) foram obtidos em cada experimento. As possíveis variações na
concentração inicial de mRNA entre as amostras foram calculadas através da
normalização com um gene constitutivamente expresso, neste caso, o gene da
tubulina C (tub C) e actina para A. nidulans e A. niger, respectivamente, de acordo
com Semighini et al. (2002). O aparelho para detecção imediata da fluorescência
utilizado nos experimentos de PCR em Tempo Real foi o 7500 Real-Time PCR
System (Applied Biosystems).
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Tabela 7 - Descrição de primers e sondas fluorescentes LUX® e TaqMan® de A. niger e
A. nidulans utilizados neste trabalho

Nome do Gene
A. Niger
Actina
cbhA
cbhB
eglA
eglB
eglC
xynB
xlnD
Hxt5
xylT
HGT1
AmMst-1
HGT1
Hxt3
Mal11
HXT1
Lac12

Número de
Acesso

Sequência 5´- 3´

An15g00560

TACCACCAGACATGACAATGTTGC

An07g09330

cggacTGAAGTGTGATGTTGATGTC[FAM]G
CCTGTGACAGCAGCGAACAGAC

An01g11660

cggtgTCATCCGAGTAGGTTCCAC[FAM]G
CCTGTGACAGCAGCGAACAGAC

An14g02760

cggtaCTGCGACTACAACCCCTAC[FAM]G
GTCCTGGGAGGTGTGGTATGG

An07g08950

cggaaTATGAGTTGATAGGGCTTTC[FAM]G
CTCCAGTACATCGGATTTCCAGAC

An01g01870

cgggAGTCGTTATCTTTGTACTGGCC[FAM]G
TATTGGGAGCGGATGCACAG

An01g00780

cggcATAGGACCGGGTAGTCGC[FAM]G
TACAAGGGCACCGTCACCTC

An01g09960

cggcAGCATTGGTACGGGTAGC[FAM]G
TCGAAGAAGCCGGATACAAAGTC

An06g00260

cggtaGTGCTTGTGGAGGAGATAC[FAM]G
GGGACTCCGGGCAGAAGTAGA

An01g00850

cggttTCTCATGCTCGGATCAAC[FAM]G
AAAGAACAGCAGCCTTGATTTCG

An15g05440

cggcCCAAGCTCAGAAGACTGC[FAM]G
CAGGGAGTGACGGGAGGTCT

An02g11260

cgtttAGTGTTCATCTGGGGAAA[FAM]G
GCCGATGTATCAGGCGGAGT

An01g14620

cgggTCACTACACACCAACTTCC[FAM]G
CCAACAATTCACGGGATCAAAT

An05g00730

cggtgGGTCTCCTGGAACATCAC[FAM]G
GTTGCGGCATCTCCTTTGGAA

An06g00620

cggatCGTAGCTGCAAGCATATC[FAM]G
CACTATCATTTCCGAGACCTCGTC

An11g03700

cggtcGTGATGTAGTACGCGGAC[FAM]G
CCTCAACCTCGCTGGTATGTGT

An12g09270

cgtgagCCTGCCAAGGATGATAAACTCA[FAM]G
GTGTATTCGGCTGGCTGGAC
cggtatTTCGCCCGACTCTCATAC[FAM]G
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Nome do Gene
hxtA

Número de
Acesso
An14g01600

Sequência 5´- 3´
CTCATCTGGCTTGTCTTTGCAC
cgggCGATGCAGACTGACTACC[FAM]G

A. nidulans
eglA

An1285

eglB

An3418

tubC

An6838

GCCTGCGTCAGTTCTACTATCG
CCCCAGTTTCCCGTTCTCT[FAM]G
GGAGGCTAATTCGCGGAGTAC
CTCAGTTTCCTCCGGCTCATATAAA[FAM]G
GCCGTCGCCGAAAGTG
TGCACCGATAACGTCGCATTA[FAM]G

3.6.11 Determinação do peso seco em A. nidulans
1x107 conídios dos mutantes de quinases e fosfatases juntamente com a cepa
selvagem foram inoculados em 50 mL de meio completo e MM+glicose 2% (p/v),
respectivamente, à 180 rpm, 370C, por 24 e 48 horas, respectivamente. Em seguida,
foram filtrados a vácuo, imediatamente congelados em nitrogênio líquido e
liofilizados para a determinação do peso seco.
3.6.12 Dosagem da atividade enzimática de PKA em A. nidulans
1x107 conídios das cepas selvagem, ∆pkaC e ∆cyA foram inoculados em 50
mL de MM+frutose 1% (p/v) à 370C por 24 horas. Após esse tempo, a cultura da
cepa selvagem foi transferida para MM contendo glicose 1% (p/v), glicose 0.1%
(p/v), xilose 1% (p/v), glicose 1%+xilose 1% (p/v), celobiose 1% (p/v), avicel 1% (p/v)
e para MM sem fonte de carbono por 8 horas. A cutura das cepas ∆pkaC e ∆cyA
foram transferidas para MM+glicose 1% (p/v) e MM+avicel 1% (p/v) e MM sem fonte
de carbono por 8 horas. O micélio das culturas de transferência foi recolhido por
filtração, e depois congelados e triturados em nitrogênio líquido. A proteína total foi
extraída como descrito na seção 3.6.8. e realizou-se o ensaio de atividade PKA
dependente Peptag cAMP (Promega) de acordo as instruções do fabricante. A
quantificação da intensidade do substrato fosforilado foi determinada por análise de
densitometria utilizando o programa TheImageJ. Os resultados são apresentados
como a atividade de PKA total por cultura.
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3.6.13 Cruzamentos entre linhagens de A. nidulans
As linhagens com auxotrofias contrastantes a serem cruzadas foram inoculadas
lado a lado em meio completo adicionado de suplementos adequados e incubadas a
37°C até que o crescimento das duas linhagens se encontrasse. A região de
anastomose das hifas contendo os heterocários foi recortada e transferida para placas
contendo meio mínimo, onde apenas os heterocários são capazes de crescer
(PONTECORVO et al, 1953). Para os experimentos de indução do ciclo sexual, a placa
contendo os heterocários foi selada com fita adesiva para reduzir a tensão de oxigênio.
Após incubação por cerca de 10 dias a 30°C, os cleistotécios foram isolados com o
auxílio de estereomicroscópio e limpos em uma placa de Petri contendo ágar 4 % (p/v)
estéril. Este passo remove os conídios e as células Hülle aderidos à parede dos
cleistotécios. Os cleistotécios foram rompidos em microtubos contendo água, a fim de
se liberar os ascosporo. Os cleistotécios híbridos foram selecionados através da
identificação dos marcadores genéticos das linhagens parentais nas colônias
resultantes do crescimento da suspensão de ascosporo, chamadas de segregantes
meióticos. Um marcador de fácil visualização que permite a seleção dos cleistotécios
híbridos é a coloração dos segregantes meióticos, mas também as marcas auxotróficas
esperadas após o cruzamento. As linhagens CreA::GFPx∆snfA, CreA::GFPx∆schA e
CreA::GFPx∆atmA foram obtidas por essa técnica. A confirmação das cepas
CreA::GFPx∆snfA, CreA::GFPx∆schA foi realizada por reação de PCR utilizando-se
primers

para

amplificação

da

ORF

de

interesse,

enquanto que

a

cepa

CreA::GFPx∆atmA foi confirmada através da sensibilidade à camptotecina (75 µM).
3.6.14 Experimentos de microscopia de fluorescência em A. nidulans
As células foram analisadas em temperatura ambiente. As imagens foram
visualizadas em microscópio de epifluorescência Carls Zeiss (Alemanha) usando
ampliação de 100x em objetiva de imersão em óleo (EC Plan-Neofluar, NA 1.3)
equipado com lâmpada de mercúrio apifluorescente 100W HBO,

com excitação

359/498 nm e emissão 461/516 nm para Hoescht e GFP, respectivamente. As
imagens de contraste de fase em campo claro e as imagens fluorescente foram
capturadas pela câmera AxionCam (Carl Zeiss), todas as imagens foram
processadas usando o software AxioVision versão 3.1 e salvas como arquivo JPEG.
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Processamentos posteriores foram feitos usando o programa Adobe Photoshop 7.0
(Adobe Systems Incorporated, CA, USA).
3.6.14.1 Análise da cepa CreA::GFP em glicose 1% e avicel 1%
Incubou-se cerca de 1x104 conídios da cepa CreA::GFP sobre lamínulas
esterilizadas dispostas no fundo de placas de Petri contendo 2 mL de MM+glicose
1% (p/v) ou MM+avicel 1% (p/v) por 16 horas a 25ºC. Após esse tempo, as células
foram lavadas com tampão PBS 1x e coradas com 100ng/mL de Hoescht 33258
(Molecular Probes) por 2 minutos. Após o tempo de coloração, as lamínulas foram
incubadas em tampão PBS 1X por 5 a 10 minutos para descoloração e então
montadas em lâminas contendo uma gota de solução de montagem (glicerol 50%
em PBS 1X) para a análise em microscópio de fluorescência como descrito na seção
3.6.14.
3.6.14.2 Análise da cepa CreA::GFP em diferentes fontes de carbono
Incubou-se cerca de 1x104 conídios da cepa CreA::GFP sobre lamínulas
esterilizadas dispostas no fundo de placas de Petri contendo 2 mL de MM+glicose
1%, MM+avicel 1% (p/v) ou MM+xilose 1% (p/v) por 16 horas à 250C.. Após esse
tempo, as células foram lavadas com MM sem fonte de carbono e as que foram
crescidas em MM+glicose 1% (p/v) foram transferidas para MM contendo xilose 1%
(p/v), celobiose 1% (p/v) e glicerol 1% (v/v) por 2 horas e xilana 1% (p/v), avicel 1%
(p/v) e MM sem fonte de carbono por 5 horas. As células que foram crescidas em
MM+avicel 1% e MM+xilose 1% foram transferidas para MM+glicose 1% (p/v) por 1
hora. Em seguida as lâminas foram montadas contendo uma gota de solução de
montagem (glicerol 50% em PBS 1X) para a análise em microscópio de
fluorescência como descrito na seção 3.6.14.
3.6.14.3 Análise da cepa CreA::GFP em presença de 2-deoxi-glicose e 6-deoxiglicose
Incubou-se cerca de 1x104 conídios da cepa CreA::GFP sobre lamínulas
esterilizadas dispostas no fundo de placas de Petri contendo 2 mL de MM+glicose
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1% (p/v) por 16 horas à 250C. Após esse tempo, as células foram lavadas com MM
sem fonte de carbono e transferidas para o mesmo meio sem carbono contendo 6
mM de 2-deoxi-glicose (Sigma) ou 6 mM 6-deoxi-glicose (Sigma) por 1 hora. Em
seguida as lâminas foram montadas contendo uma gota de solução de montagem
(glicerol 50% em PBS 1X) para a análise em microscópio de fluorescência como
descrito na seção 3.6.14.
3.6.14.4

Análise

das

cepas

CreA::GFPx∆snfA,

CreA::GFPx∆schA

e

CreA::GFPx∆atmA em glicose 1% e avicel 1%
Incubou-se

cerca

de

1x104

conídios

das

cepas

CreA::GFPx∆snfA,

CreA::GFPx∆schA e CreA::GFPx∆atmA sobre lamínulas esterilizadas dispostas no
fundo de placas de Petri contendo 2 mL de MM+glicose 1% (p/v) por 16 horas a
25ºC. Após esse tempo, as células foram lavadas com tampão PBS 1x e transferidas
para MM+avicel 1% (p/v) por 5 horas. Em seguida as lâminas foram montadas
contendo uma gota de solução de montagem (glicerol 50% em PBS 1X) para a
análise em microscópio de fluorescência como descrito na seção 3.6.14.
3.6.15 Análise de A. niger crescido em bagaço de cana-de-açúcar explodido
com Azul de Toluidina
Incubou-se cerca de 1x104 conídios de A. niger em tubos de 1,5 mL contendo
1 mL de MM sem fonte carbono e MM sem fonte de carbono adicionado de 0,5%
(p/v) de BE por 24 horas à 300C sob agitação de 200 rpm. Após esse tempo as
células foram centrifugadas à 20.617 g por 3 minutos e descartou-se o
sobrenadante. No precipitado foi adicionado 50 µl de Azul de Toluidina 0,05% (p/v) e
incubou-se por 10 minutos à temperatura ambiente. Após este tempo, centrifugou-se
novamente à 20.817 g, por 3 minutos e descartou-se o corante. Lavou-se duas
vezes com 1 mL de água destilada por 5 minutos e ressuspendeu-se em 200 µl de
água. Após montou-se a lamínula contendo uma gota de solução de montagem
(glicerol 50% em PBS 1X) para a análise em microscópio de contraste de fase em
campo claro. O corante Toluidine Blue O cora a parede celular de plantas,
diferenciando-o do fungo filamentoso.
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3.6.16 Dosagem da atividade de xilanase e celulase em A. niger e A. nidulans
Os ensaios para dosagem de xilanase (endo-1,4-β-xilanase) e celulase (endo1,4-β-glucanase)

foram

realizados

utilizando-se,

respectivamente,

azo-xilana

(Birchwood) e azo-CM-celulose como substratos, de acordo com o manual do
fabricante (Megazyme International, Bray, ireland). Aos sobrenadantes das induções
de interesse foi adicionado tampão acetato 100 mM (pH 4,5), em volume apropriado.
As reações consistiam 0,5 mL de preparação enzimática tamponada (sobrenadante)
e 0,5 mL da solução de substrato (azo-xilana ou azo-CM-celulose a 1% (p/v). As
amostras foram incubadas a 40 oC por 10 minutos e as reações foram interrompidas
acrescentado-se 2,5 mL de etanol 95% (v/v), sob vigorosa agitação. O substrato não
degradado pela ação enzimática foi então precipitado por centrifugação (1000 x g
por 10 minutos) e a absorbância foi determinada a 590 nm. A atividade enzimática
foi

determinada

utilizando-se

o

software

MegaCalc™

(disponível

em

www.megazyme.com), sendo representada em U/mL. Todas as reações foram
realizadas em triplicata.
3.6.17 Análise de expressão gênica das cepas selvagem, ∆schA e ∆snfA de A.
nidulans através de hibridações de microarray
3.6.17.1 Extração e manipulação de RNA para as hibridações de microarray em
A. nidulans
1x107 conídios das cepas ∆schA, ∆snfA e selvagem TNO2A3 foram
inoculados em 50 mL de meio completo à 370C por 24 horas. Após esse tempo,
lavou-se a cultura com 20 mL de água destilada estéril e transferiu-se para 50 mL de
MM+avicel 1% (p/v) por 8 e 24 horas à 370C. O micélio das culturas foi filtrado a
vácuo em filtro Whatman número 1 (GE Healthcare, Grandview Blvd. Waukesha, WI,
USA), lavado exaustivamente com água destilada e imediatamente congelado em
nitrogênio líquido para se evitar a degradação do RNA. Com a finalidade de romper
a parede celular do fungo, os micélios congelados foram triturados em nitrogênio
líquido com auxilio de cadinho e pistilo esterilizados. O RNA foi extraído utilizando-se
o reagente Trizol (Invitrogen, EUA), segundo intruções do fabricadente e purificados
utilizando-se o kit RNAsy (Qiagen), segundo as especificações do fabricante.

A
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integridade do RNA foi observada utilizando-se o kit Bioanalyser Nano (Agilent
technologies) e o aparelho Agilent Bioanalyser 2100. Os RNAs foram quantificados
utilizando-se o espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific Inc.,
Waltham, MA, USA).
3.6.17.2 Marcação e hibridização dos RNAs e geração das imagens de
microarray de A. nidulans
Para a análise de genes diferencialmente expressos nas cepas ∆schA, ∆snfA
e selvagem, durante indução em MM+avicel 1% (p/v) por 8 e 24 horas, utilizou-se a
medição da expressão gênica através de procedimento de microarray.

Este

procedimento foi realizado utilizando-se lâminas (4 x 44k microarray) contendo
oligonucleotídeos fabricadas pela Agilent Tecnologies™, baseada na anotação do
genoma de A. nidulans disponível na literatura. Os RNAs extraídos dos micélios e
purificados foram marcados com cianina-3 ou cianina-5, Cy-3- ou Cy-5-dUTP,
respectivamente, utilizando-se o kit Two-Color Microarray-based gene expression
analysis (Quick Amp Labeling Kit, Agilent Technologies™, USA), de acordo com o
manual do fabricante.
Inicialmente, o RNA total das amostras (5µg) foi incubado com os controles
internos do kit, na diluição adequada (RNA Spike A ou B). Após, foi realizada a
síntese de cDNA, incubando-se as amostras na presença do primer T7 promoter. A
desnaturação do primer foi realizada a 65°C por 10 minutos. Posteriormente, foi
adicionado à reação o cDNA Master Mix (5X First Strand Buffer, DTT 0,1 M, dNTP
mix 10 mM, MMLV-RT e RNaseOut). Esta mistura foi incubada a 40°C por 2 horas
para síntese de cDNA, sendo posteriormente colocada a 70 °C por 15 minutos. A
seguir foi realizada a síntese de cRNA, adicionando-se às amostras o mix do
fabricante (Agilent™ Transcription Master Mix, contendo 4X Transcription Buffer,
DTT 0,1 M, NTP mix , 50% PEG, RNaseOut, pirofosfatase inorgânica e T7 RNA
polymerase). À esta mistura foram adicionados os marcadores Cy-3 nas amostras
controle (meio completo 24 horas) ou Cy-5 nas amostras induzidas em avicel 1%
(p/v) por 8 e 24 horas. Para a síntese de cRNA marcado as reações foram
incubadas a 40°C por 2 horas. O cRNA marcado foi finalmente purificado utilizandose o kit RNeasy® Mini Kit (QIAGEN) e quantificados através do NanoDrop® 2000
Thermo Scientific (Uniscience).
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Para a hibridação, foram misturados 825 ng de cada cRNA das amostras
marcadas com Cy-3 (controles) com 825 ng de cRNA marcado com Cy-5 (induções).
À mistura foi adicionado o Agilent™ Fragmentation Mix (10X Blocking agent, 25X
fragmentation buffer), incubando-se a reação a 60°C por exatos 30 minutos, para a
fragmentação do RNA. A fragmentação foi interrompida adicionando-se o tampão de
hibridização (2X GE Hybridization Buffer HI-RPM). Finalmente, 100 µL de cada
amostra

foram

colocadas

nas

lâminas

contendo

os

microarranjos

de

oligonucleotídeos. As lâminas foram então condicionadas em forno de hibridização
(Agilent G2545A Hybridization Oven) a 65°C por 17 horas. Finalmente, as lâminas
foram lavadas de acordo com o manual do fabricante e escaneadas com o aparelho
GenePix® 4000B microarray scanner (Molecular Devices, USA).
3.6.17.3 Análise das imagens e dados obtidos do microarray de A. nidulans
As imagens geradas através do escaneamento das lâminas de microarray
foram analisadas utilizando-se o software Agilent Feature Extraction (FE), versão
9.5.3.1 (Agilent Technologies, USA), que faz uso do algorítmo de normalização por
Lowess, obtendo-se a subtração do background e a normalização dos valores de
intensidade da fluorescência de Cy-3 e Cy-5. Os dados normalizados pelo FE foram
convertidos em novo formato de arquivo utilizando-se o software Express Converter
(versão 2.1, TM4 platform disponível em http://www.tm4.org/utilities.html), que
converte os arquivos Agilent em arquivos com extensão mev (de multiple experiment
viewer), arquivos esses compatíveis com a plataforma TM4 para análise de
expressão gênica. Os novos arquivos, agora com extensão .mev, foram carregados
no software MIDAS (TM4 platform), onde foi calculada a média dos dados obtidos de
genes replicados em cada microarray, a partir das duplicatas biológicas de cada
tratamento. Finalmente, os dados completamente normalizados foram analisados
através do software TIGR MeV (TM4 platform, Multi Experiment Viewer, disponível
em http://www.tigr.org/software/microarray.shtml), por meio do qual os genes
diferencialmente expressos entre o meio completo e o MM+avicel 1% (p/v) foram
estatisticamente identificados, utilizando-se teste t

(p

> 0.01)

Os genes

diferencialmente expressos foram considerados significantes quando a razão do log 2
da expressão (Cy3/Cy5) foi diferente de zero, que indica a ausência de modulação
da expressão gênica. Os termos GO mais representados dentro da lista de genes
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diferencialmente expressos foram identificados utilizando-se o programa FetGOat
(http://www.broadinstitute.org/fetgoat/index.html).

A

regulação

diferencial

da

expressão gênica entre as três cepas após a transferência para MM+avicel 1% (p/v)
foi determinada atarvés da análise de Venn e o perfil funcional da lista de genes foi
determinado utilizando-se a base de dados

FunCats

(http://pedant.gsf.de/

pedant3htmlview/pedant3view?Method=analysis&Db=p3_p130_Asp_nidul). As proteínas
e enzimas hirolíticas foram identificadas utilizando-se o programa TargetP
(http://www.cbs.dtu.dk/services/TargetP/) e a base de dados de enzima CAZy
(http://www.cazy.org/). Os dados foram depositados em “National Center of
Biotechnology Information Gene Expression Omnibus database (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE47810).
3.6.18 Análise de expressão gênica de A. niger crescido em bagaço de canade-açúcar explodido através de hibridações de microarray
3.6.18.1 Extração e manipulação de RNA para as hibridações de microarray em
A. niger
1x106 conídios do fungo A. niger N402 foram inoculados em 30 mL de
MM+frutose 1% (p/v) à 300C por 24 horas, sendo este o controle dos experimentos.
Após este tempo, lavou-se a cultura com 20 mL de água destilada estéril e
transferiu-se a cultura para 30 mL de meio mínimo sem fonte de carbono contendo
0,5% (p/v) de bagaço explodido por 6, 12 e 24 horas. Após incubação, o micélio das
culturas foi filtrado a vácuo em filtro Whatman número 1 (GE Healthcare, Grandview
Blvd. Waukesha, WI, USA), lavado exaustivamente com água destilada e
imediatamente congelado em nitrogênio líquido para se evitar a degradação do
RNA. Com a finalidade de romper a parede celular do fungo, os micélios congelados
foram triturados em nitrogênio líquido com auxilio de cadinho e pistilo esterilizados.
O RNA foi extraído utilizando-se o reagente Trizol (Invitrogen, EUA), segundo
intruções do fabricante e purificados utilizando-se o kit RNAsy (Qiagen), segundo as
especificações do fabricante. A integridade do RNA total foi verificada em gel de
agarose 1,2% sob condições desnaturantes corado com brometo de etídeo e
visualizado sob luz UV de acordo com Sambrook e Russel (2001), tendo como
critério a presença das bandas intactas correspondentes ao RNA ribossomal 28S e
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18S, sendo a intensidade da primeira banda cerca de duas vezes maior que a da
segunda. Os RNAs foram quantificados utilizando-se o espectrofotômetro NanoDrop
2000 (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA).
3.6.18.2 Marcação e hibridização dos RNAs e geração das imagens de
microarray
A construção das lâminas do microarray foi realizada através da ferramenta
Agilent tachnologies eArray software (http://earray.chem.agilent.com/earray/; Agilent
Technologies, Inc, Santa Clara, CA, USA.

14.086 sequências de genes

representando o genoma da cepa A. niger CBS513.88 foram escolhidas. O número
de cada “ORF” foi validado através da comparação das sequências depositadas em
três bancos de dados (CADRE (The Central Aspergillus resource), JGI (Joint
Genome Structure) e Instituto Broad) com o objetivo de identificação e validação das
sequências para o desenho das lâminas. Embora algumas diferenças no tamanho e
número das sequências detectadas, foi possível identificar 14.086 “ORFs”, as quais
foram

então

utilizadas

na

ferramenta

eArray

baseado

nos

parâmetros

implementados nesta ferramenta, 14.052 genes foram utilizados para o desenho das
lãminas. Esses genes estão representados três vezes nas lâminas e a anotação
baseada no trabalho de Pel et al. (2007) foi utilizada para gerar o arquivo de
anotação utilizado nessa análise. Portanto, as lâminas de microarray compreendem
45.220 características representadas em 1.417 controles internos do eArray e 600
controles internos representando 60 “ORFs” escolhidas randomicamente (10
replicatas).
Para a análise de genes diferencialmente expressos na cepa N402 de A.
niger durante indução em bagaço de cana explodido por 6, 12 e 24 horas, utilizou-se
a medição da expressão gênica através de procedimento de microarray.

Este

procedimento foi realizado utilizando-se lâminas customizadas contendo os
oligonucleotídeos

de interesse (modelo 4 X 44K microarray)

da

Agilent

Technologies, baseada na anotação do genoma de A. niger disponível.
Os RNAs extraídos dos micélios e purificados foram marcados com cianina-3
ou cianina-5, Cy-3- ou Cy-5-dUTP, respectivamente, utilizando-se o kit Two-Color
Microarray-based gene expression analysis (Quick Amp Labeling Kit, Agilent
Technologies™, USA), de acordo com o manual do fabricante.
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Inicialmente, o RNA total das amostras (5µg) foi incubado com os controles
internos do kit, na diluição adequada (RNA Spike A ou B). Após, foi realizada a
síntese de cDNA, incubando-se as amostras na presença do primer T7 promoter. A
desnaturação do primer foi realizada a 65°C por 10 minutos. Posteriormente, foi
adicionado à reação o cDNA Master Mix (5X First Strand Buffer, DTT 0,1 M, dNTP
mix 10 mM, MMLV-RT e RNaseOut). Esta mistura foi incubada a 40°C por 2 horas
para síntese de cDNA, sendo posteriormente colocada a 70 °C por 15 minutos. A
seguir foi realizada a síntese de cRNA, adicionando-se às amostras o mix do
fabricante (Agilent™ Transcription Master Mix, contendo 4X Transcription Buffer,
DTT 0,1 M, NTP mix , 50% PEG, RNaseOut, pirofosfatase inorgânica e T7 RNA
polymerase). À esta mistura foram adicionados os marcadores Cy-3 nas amostras
controle (frutose 16h) ou Cy-5 nas amostras induzidas em BE. Para a síntese de
cRNA marcado as reações foram incubadas a 40°C por 2 horas. O cRNA marcado
foi finalmente purificado utilizando-se o kit RNeasy® Mini Kit (QIAGEN) e
quantificados através do NanoDrop® 2000 Thermo Scientific (Uniscience).
Para a hibridização, foram misturados 825 ng de cada cRNA das amostras
marcadas com Cy-3 (controles) com 825 ng de cRNA marcado com Cy-5 (induções).
À mistura foi adicionado o Agilent™ Fragmentation Mix (10X Blocking agent, 25X
fragmentation buffer), incubando-se a reação a 60°C por exatos 30 minutos, para a
fragmentação do RNA. A fragmentação foi interrompida adicionando-se o tampão de
hibridização (2X GE Hybridization Buffer HI-RPM). Finalmente, 100 µL de cada
amostra foi colocada nas lâminas contendo os microarranjos de oligonucleotídeos.
As lâminas foram então condicionadas em forno de hibridização (Agilent G2545A
Hybridization Oven) a 65 °C por 17 horas. Finalmente, as lâminas foram lavadas de
acordo com o manual do fabricante e escaneadas com o aparelho GenePix® 4000B
microarray scanner (Molecular Devices, USA).
3.6.18.3 Análise das imagens e dados obtidos do microarray de A. niger
As imagens geradas através do escaneamento das lâminas de microarranjo
foram analisadas utilizando-se o software Agilent Feature Extraction (FE), versão
9.5.3.1 (Agilent Technologies, USA), que faz uso do algorítmo de normalização por
Lowess, obtendo-se a subtração do background e a normalização dos valores de
intensidade da fluorescência de Cy-3 e Cy-5. Os dados normalizados pelo FE foram

Materiais e Métodos | 82

convertidos em novo formato de arquivo utilizando-se o software Express Converter
(versão 2.1, TM4 platform disponível em http://www.tm4.org/utilities.html), que
converte os arquivos Agilent em arquivos com extensão .mev (de multiple
experiment viewer), arquivos esses compatíveis com a plataforma TM4 para análise
de expressão gênica. Os novos arquivos, agora com extensão .mev, foram
carregados no software MIDAS (TM4 platform), onde foi calculada a média dos
dados obtidos de genes replicados em cada microarranjo, a partir das duplicatas
biológicas de cada tratamento. Finalmente, os dados completamente normalizados
foram analisados através do software TIGR MeV (TM4 platform, Multi Experiment
Viewer, disponível em http://www.tigr.org/software/microarray.shtml), por meio do
qual os genes diferencialmente expressos foram estatisticamente identificados,
utilizando-se teste t (p > 0.001) Os genes diferencialmente expressos foram
considerados significantes quando a razão do log 2 da expressão (Cy3/Cy5) foi
diferente de zero, que indica a ausência de modulação da expressão gênica. Os
dados foram depositados em “National Center of Biotechnology Information Gene
Expression Omnibus database [GEO:GSE24798] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/
query/acc.cgi?acc=GSE24798.
Para calcular o FDR utilizou-se o método baseado na distribuição de mistura
descrito por Allison et al (2002). Esse método foi implementado utilizando-se o
software estatístico GenStat (VSN International Ltd, Hemel Hempstead, UK) com
valores de p como entrada e FDR (valores de p corretos) correspondente a cada
valor de p que foi gerado (Tabela Suplementar 1). Esse teste gera um grande
número de valores significante, os quais sob H0 (hipótese inicial), apresentam uma
distribuição uniforme e sob hipótese alternativa podem ser modelados como
densidade β ou γ truncada. A estatística da mistura de distribuição estimou os
parâmetros da mistura de distribuição para derivar o FDR. Maiores informações
podem ser obtidas em “GenStat for

Analysis of

Microarray

Data guide

(http://www.vsni.co.uk/downloads/genstat/release14/doc/Microarray-Guide.pdf).
3.6.19 Extração e manipulação de proteínas para análise do secretoma de A.
niger crescido em bagaço de cana-de-açúcar explodido
Para a obtenção de proteínas, o sobrenadante da cultura de A. niger foi obtido
através da indução da cepa N402 em 30 mL de MM contendo 0,5% (p/v) de bagaço
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explodido por 24 horas à 300C. Após este sobrenadante foi liofilizado e
ressuspendido em 50 µl de água destilada. Para separação das proteínas
secretadas no sobrenadante foi realizada eletroforese unidimensional em gel de
poliacrilamida utilizando o sistema NuPAGE® Novex® Bis-Tris Mini-Gels, de acordo
com o manual do fabricante (Invitrogen Life Technologies, CA, USA). Um volume de
50 µL de amostra foi misturado ao tampão 4X NuPAGE® LDS Sample buffer,
aquecidos a 70oC por 10 minutos e aplicados no gel. A corrida foi realizada a 125
mA em presença de tampão 1X SDS Running Buffer, preparado a partir da diluição
de

NuPAGE® MES (20X). Para a visualização das bandas correspondentes às

proteínas secretadas foi utilizado o corante compatível com espectrômetro de
massa, Mass Spec-compatible Comassie® Brilliant Blue G-250 (USB Corporation,
Ohio, USA). O gel foi lavado com ácido acético 1% para visualização e
processamento para as análises de espectrometria de massa
3.6.20 Espectrometria de massa por MALDI-TOF
As bandas selecionadas do gel foram digeridas com tripsina (SequencingGrade Modified Tripsin, Promega), como descrito anteriormente (Parodi-Talice et al,
2004). Os peptídeos foram extraídos do gel utilizando-se acetonitrila 60% em ácido
trifluoroacético (TFA) 0,2%. Após foram concentrados por secagem a vácuo e
dessalinizados utilizando-se microcolunas de fase reversa C-18 (OMIX Pippete tips,
Varian). A eluição dos peptídeos foi feita diretamente em placas próprias para uso
em espectrômetro de massa, em 3 µL de solução matriz (ácido α-ciano-4hidroxicinâmico em 60% de acetonitrila aquosa, contendo TFA 0,2%).
Os espectros de massa foram adquiridos no instrumento MALDI-TOF/TOF
4800 (ABi Sciex) em modo refletor e foram externamente calibrados utilizando-se
uma mistura de peptídeos padrão. A dissociação induzida por colisão (MS/MS) dos
peptídeos selecionados também foi realizada. As proteínas foram identificadas
através de busca em banco de dados por meio de valores de m/z de peptídeos,
utilizando-se o programa MASCOT, de acordo com os seguintes parâmetros:
tolerância de massa monoisotópica de 0,05 Da; tolerância de massa do fragmento,
0,3 Da; oxidação de metionina como variável e tolerância de uma clivagem de
tripsina perdida. Apenas scores de proteínas maiores do que 85 foram considerados
significantes (p < 0.05).
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3.6.21 Estoque de linhagens
As linhagens de A. nidulans utilizadas neste trabalho foram estocadas em
sílica estéril a temperatura ambiente, de acordo com a metodologia descrita pelo
Fungal Genetics Stock Center (<http://www.fgsc.net/methods/fgscpres.html>). As
linhagens de bactérias e leveduras foram estocadas em glicerol 40% (v/v) a -80°C,
de acordo com Sambrook; Russel (2001).
3.6.22 Análise estatística
Todos os testes estatísticos de significância foram determinados através do ttest uni-caudal.

4. Resultados e Discussão
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Módulo 4.1: Análise do transcriptoma de Aspergillus niger crescido em bagaço
de cana-de-açúcar explodido

Artigo: Transcriptome analysis of Aspergillus niger grown on sugarcane
bagasse. De Souza, W.R*; Gouvêa, P.F*; Savoldi, M.; Malavazi; I.; Bernardes,
L.A.S.; Goldman, M.H.S.; de Vries, R.P.; Oliveira, J.V.C.; Goldman, G.H.
Biotechnology for Biofuels, v. 4(40), 2011.
(*) These authors contributed equally to this work.
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4.1.1 Análise do crescimento de A. niger crescido em bagaço de cana-deaçúcar explodido
Para o entendimento de como melhorar coquetéis enzimáticos que podem
hidrolisar bagaço de cana pré-tratado, utilizou-se uma abordagem genômica para
investigar quais genes e vias são transcripcionalmente moduladas durante o
crescimento de A. niger em bagaço de cana proveniente do tratamento por
explosão, chamado de bagaço de cana explodido (BE). Primeiramente foi realizado
um experimento de microscopia de campo claro com o bagaço explodido. Os
conídios de A. niger foram incubados em tubos de 1,5 ml contendo 1 mL de MM sem
fonte carbono e MM sem fonte de carbono adicionado de 0,5% (p/v) de BE por 24
horas à 300C sob agitação de 200 rpm. Como pode-se observar os fragmentos de
BE não são muito regulares no tamanho (Figura 13 A, painel da esquerda). Após 24
horas do inóculo do fungo em meio líquído mínimo sem fonte de carbono, contendo
somente 0,5% (p/v) de bagaço explodido, pode-se observar o crescimento íntimo
deste nos fragmentos de bagaço explodido (Figura 13 A e B).
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A.

B.

Figura 13 - Crescimento do fungo Aspergillus niger em bagaço de cana-de-açúcar
explodido (BE). A. niger foi crescido em meio mínimo complementado com 0,5% (p/v) de
bagaço explodido (BE) como fonte de carbono por 24 horas a 300C. (A) Fragmentos de
bagaço de cana explodido corados com Azul de Toluidina 0,05% sem inóculo do fungo
(painel da esquerda) e inoculado com A. niger com crescimento de 24 horas a 300C (painel
da direita). (B) Ampliação do bagaço de cana explodido inoculado com A. niger por 24 horas
a 300C. 20 µm.
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4.1.2 Determinação da atividade de celulase e xilanase em Aspergillus niger
crescido em bagaço de cana-de-açúcar explodido
Como um primeiro passo para verificar a produção de celulases e
hemicelulases em A. niger foi realizado um experimento de cinética da atividade de
xilanase e celulase (Figura 14). A atividade de xilanase foi maior em xilana 1% do
que em qualquer outra das três fontes de carbono. Em bagaço sem tratamento não
houve atividade desta enzima (Figura 14 A). A atividade de celulase foi maior em
bagaço explodido do que em qualquer outras das três fontes de carbono (Figura 14
B). A atividade de celulase foi muito maior na presença de xilose do que na
presença de xilana (Figura 14 B, painel acima). Como esperado, o tratamento físico
do bagaço, o bagaço explodido (BE), aumentou a atividade de celulase e xilanase
(Figura 14 painel abaixo). Curiosamente, durante o crescimento em BE, a atividade
de celulase e xilanase permaneceu aproximadamente no mesmo nível nos tempos
entre 6 e 36 horas, sendo que somente a atividade de celulase aumentou em 48
horas de incubação (Figura 14, painel abaixo). Desta forma, decidiu-se escolher os
pontos de 6, 12 e 24 horas para a realização dos experimentos de hibridações de
microarrays com o objetivo de se entender os eventos precoces envolvidos na
indução de celulases e xilanases.
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A.
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B.

Figura 14 - Atividade enzimática de (A) xilanase e (B) celulase na presença de xilose
1%, xilana 1% e bagaço de cana-de-açúcar não explodido e explodido. A frutose foi
utilizada como fonte de carbono para o controle (0h). Xilose e xilana 1% (p/v) e bagaço de
cana, explodido (BE) ou não (BNE) a 0,5% (p/v), foram utilizados como fontes de carbono,
durante os tempos indicados nas figuras. Uma unidade de enzima é definida como a
quantidade de enzima requerida para degradar 1 µM de açúcar reduzido de xilose
equivalentes por um minuto a partir de arabinoxilana em pH 4,5 e 400C. Os resultados são a
média de três repetições e as barras de erros representam o desvio padrão.
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4.1.3 Identificação de genes modulados em A. niger crescido em bagaço de
cana-de-açúcar explodido através de hibridações de microarray
Para obter-se uma visão sobre genes que codificam enzimas hidrolíticas e
vias que são influenciadas durante o crescimento em BE, determinou-se o perfil
transcricional de A. niger através do experimento de hibridações de microarray. O
foco principal foi em genes que teriam a sua expressão de mRNA aumentada ou
diminuída quando o fungo fosse crescido em bagaço explodido comparando-se com
o controle (frutose 1%). As hibridações revelaram cerca de 3.700 genes modulados
em pelo menos um tempo experimental (1.555 e 2.143 genes com log 2 Cy5/Cy3
relação ≥ 1 e ≤ 1, respectivamente; GEO: GSE24798] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
geo/query/acc.cgi?acc=GSE24798). Esses

genes estão envolvidos em uma

variedade de processos celulares e foram classificados em um catálogo funcional
(FunCat) que engloba categorias de banco de dados http://mips.helmholtzmuenchen.de/proj/funcatDB (Tabela Suplentar 2). A realização da clusterização
hierárquica permitiu mostrar a distribuição desses genes, os quais estão distribuídos
em seis grupos principais (Figura 15 A). Os três primeiros grupos de (C1 a C3; n =
2.143 genes) (Figura 15 A) mostraram os níveis de expressão mais baixos em
bagaço explodido. A análise FunCat desses genes classificados nesses três
primeiros grupos mostrou um enriquecimento significativo (p < 0.001) para (1)
crescimento celular e morfogênese, (2) montagem de complexos protéicos, (3)
membrana plasmática eucariótica e (4) degradação de compostos exógenos (Figura
15 B). Se os genes não classificados não fossem levados em consideração, as
categorias “crescimento celular e morfogênese” e “montagem de complexos
protéicos” compreenderiam respectivamente 52% e 34% desses grupos de genes
(Figura 15 B). Na categoria “crescimento celular e morfogênese” foram encontrados
genes envolvidos em progressão do ciclo celular, como aqueles que codificam
ciclinas (An01g07040, An15g06500 e An07g08520) e quinases dependentes de
ciclina (An05g00280 e An09g04660). Além disso, muitos genes codificadores de
proteínas Ras (An14g05530, An11g10320, An15g06650 e An5g00370) e de
proteínas de transdução de sinal envolvidas no crescimento celular e monitoramento
de nutrientes foram expressos (proteínas G como An2g08000 e An2g01290), assim
como proteínas quinases como “mitogen-activated” An08g03240 e a subunidade
catalítica da proteína quinase dependente de cAMP (An7g05060). Esses resultados
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sugerem que existe uma redução na progressão do crescimento durante a
incubação de A. niger em 24 horas com BE.
Os outros grupos de genes (C3 a C6; n = 1.555 genes) (Figura 15 A)
mostraram os maiores níveis de expressão em bagaço explodido. A análise FunCat
(RUEPP et al., 2004) dos genes classificados nesses grupos mostrou um
enriquecimento em (1) metabolismo de compostos C e carboidratos, (2) metabolismo
de lipídios, ácidos graxos e isopropenóides, (3) morte celular, (4) detoxificação, (5)
fermentação, (6) via pentose fosfato, (7) diferenciação celular e (8) biogênese
ribossômica (Figura 15 C). Mais uma vez, se os genes não classificados não fossem
levados em consideração, as categorias “metabolismo de compostos C e
carboidrato”, “fermentação” e “via pentose fosfato” compreenderiam 50,36% desses
grupos de genes (Figura 15 C). As categorias “metabolismo de lipídios, ácidos
graxos e isopropenóides” e “detoxificação” compreenderiam 25,18% e 15,28%
desses grupos de genes, respectivamente (Figura 15 C).
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A.

B.

C.

Categorização C1-C3
Membrana plasmática
eucariótica
4%

Montagem de
complexos proteícos
17 %

Não classificados
52 %

Degradação /modificação
de compostos externos
2%

Crescimento celular
/morfogênese
25 %

Figura 15 - Clusterização hierárquica comparando-se o padrão de expressão de A.
niger crescido em bagaço de cana explodido. (A) O código de cores representa a razão
de log2 entre cianina 5 e cianina 3 ( razão Cy5/Cy3) para cada ponto de tempo com Cy3
utilizado como valor de referência (ponto de tempo = 0, crescimento em frutose). Os dados
significantes resultantes foram visualizados baseados em vetores de expressão
semelhantes utilizando-se clusterização hierárquica e distância Euclideana com uma média
do método de agrupamento para visualização de todos os grupos de dados. Clusters C1 a
C3 e C4 a C6 demonstram genes com diminuição e aumento do acúmulo de seu mRNA,
respectivamente, durante o crescimento de A. niger em bagaço de cana explodido. (B) e (C)
Dados do catálogo funcional (FunCat) http://mips.helmholtz-muenchen.de/proj/funcatDB/
(Ruepp et al., 2004) – Anotação funcional para as proteínas codificadas encontradas nos
clusters C1 a C6.
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Após esta clusterização, foi realizada uma busca por genes que codifcam
celulases e xilanases que tiveram um aumento no acúmulo de seu mRNA quando A.
niger foi crescido em BE (Tabelas 8 e 9 ). O genoma de A. niger compreende
respectivamente 31 e 36 genes preditos que codificam celulases e hemicelulases
(PEL et al., 2007). Durante o crescimento em BE observou-se um aumento na
expressão de 18 (58%) e 21 (58%) genes que codificam celulases e hemicelulases
(Tabelas 8 e 9). Ocorreu também um aumento no acúmulo de mRNA de vários
genes envolvidos em fermentação, como álcool desidrogenase (AlcB; An01g12170)
e lactato desidrogenase (Ldh; An11g09520), aumentando a possibilidade de que a
fermentação lactica e alcoólica ocorram concomitantemente com a sacarificação da
biomassa. Como esperado, há também uma intensa modulação de vários genes
envolvidos no metabolismo de compostos C e carboidratos e também na via da
pentose fosfato, o que reflete a ampla metabolização e transporte de diferentes
classes de açúcares durante a utilização da biomassa.
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Tabela 8 – Genes preditos de A. niger que codificam celulases que tiveram aumento do acúmulo de mRNA durante crescimento em
bagaço de cana-de-açúcar explodido quando comparado com o crescimento em frutose (controle de referência).
“Locus
Gene”

Família
GH

Motivo*
Sequência

PS

EM

Descrição

Localização Orientação

An03g03740

GH 1

Não

Não

β-glicosidase (bgl4)

Relação log2 Cy5/Cy3**
6
horas
4.22

12
horas
3.53

24
horas
4.04

An11g02100

GGCTAG

249

1

GH 1

Sim

Não

β-glicosidase

An15g04800

TTAGCC

-178

-1

GH 3

Sim

Não

β-1.2-D-glicosidase (b2tom)

1.90

0.37

1.85

An07g07630

GGCTAA

-180

1

GH 3

Sim

Não

β-glicosidases

4.88

3.67

3.21

An17g00520

GH 3

Não

Não

Precursor β-glicosidase (bgluc)

5.34

5.49

5.23

An18g03570

GH 3

SIm

Sim

β-glicosidase (bgl1)

6.06

3.55

4.31

An11g00200

GH 3

Sim

Não

β-glicosidase (bgln)

6.23

5.34

5.94

GH 3

Sim

Não

β-glicosidase2 (bgl2)

5.44

4.62

3.19

An03g01050

GH 5

Sim

Não

Endo-β-1.4-glucanase

3.75

0.92

2.58

An01g11670

GH 5

Sim

Não

Endo-β-1.4-glucanase A (egla)

6.25

6.97

6.86

An11g06090

CTAGCC
GGCTAA

- 69
- 482

-1
1

An07g08950

GGCTAA

-128

1

GH 5

Sim

Não

Endo-β-1.4-glucanase B

8.21

8.03

8.16

An08g01760

TTAGCC

-185

-1

GH 6

Sim

Não

5.07

3.47

2.73

An12g02220

GH 6

Sim

Sim

6.03

6.15

7.36

An07g09330

GH 7

Sim

Não

5.95

5.83

3.89

GH 7

Sim

Não

Exocelobiohidrolase
Celulose 1.4-β-celobiosidase II
(cbh2)
Precursor 1.4-β-D-glucana celobiohidrolase A
(cbha)
Precursor 1.4-β-D-glucana celobiohidrolase B
(cbhb)

7.43

6.91

6.58

An14g02760

GH 12

Sim

Não

Endoglucanase A (eglA)

7.88

6.85

6.35

An12g04610

GH 61

Sim

Não

Similar a endoglucanase IV (egl4)

6.78

6.40

6.59

GH 74

Sim

Não

Avicelase III

4.69

4.52

4.15

An01g11660

An01g01870

GGCTAG
TTAGCC

GGCTAA

- 417
-157

-394

1
1

1

GH: glicosideo hidrolase; PS: peptideo sinal; EM: espectrometria de massa; Relação log2 Cy5/Cy3: Relação logarítmica na base 2 de cianina 5 e cianina
3.*Resultados da busca de regiões promotoras (500 pares de bases antes do códon de início traducional putativo) de genes indicados para o sítio de ligação
ao XlnR de A. niger contendo a região 5´- TTAGCC – 3´ ou 5´- GGCTAG – 3´. Localização é relativa ao códon de início. ** A razão log2 Cy5/Cy3 observada
nas hibridações de microarray. Na coluna “Orientação” os números que foram perdidos são os mesmos.
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Tabela 9 - Genes preditos de A. niger que codificam hemicelulases que tiveram aumento do acúmulo de mRNA durante crescimento
em bagaço de cana-de-açúcar explodido quando comparado com o crescimento em frutose (controle referência).
“Locus
Gene”

Motivo*
Sequência

Localização

Família GH

PS

An01g09960

GGCTAA

An17g00300

TTAGCC

An03g00940

GGCTAA

-495
288

GH 2

Não

1

GH 3

Sim

Não

Exo-1,4-β-xilosidase (xlnD)

6.70

5.85

5.51

-1

GH 3

Sim

Não

Bifuncional xilosidase-arabinosidase
(xarB)

7.04

6.42

4.80

1

GH10

Sim

Sim

Precursor Endo-1.4-β-xilanase A
(xynA)

6.77

5.86

5.52

GH 11

Sim

Não

Endo-1.4-β-xilanase

1.88

1.66

2.17

An01g14600
An15g04550

GGCTAA
TTAGCC

An01g00780

GGCTAA

An01g03340

GGCTAA

Descrição

Orientação

An12g01850
-147
-133
-487
-9

EM

β-manosidase

Relação log2 Cy5/Cy3**
6
12
24
horas horas horas
2.03
1.63
1.01

-322
270
-216
124

1
-1

GH 11

Sim

Não

Xilanase A (xynA)

6.21

6.21

6.19

1

GH 11

Sim

Sim

Endo-1.4-β-xilanase B (xynB)

8.86

8.36

8.24

-244

1

GH 12

Sim

Não

An14g01800

GH 27

An06g00170

5.79

5.29

5.05

Sim

Xiloglucana-especifica
endo-β-1.4-glucanase
α-galactosidase D

3.01

1.63

1.23

GH 27

Sim

α-galactosidase A

3.25

2.57

5.62

An02g11150

GH 27

Sim

Não

α-galactosidase (aglB)

4.16

2.00

1.38

An11g03120

GH 43

Não

Não

Endo-1.4-β-xilanase (xynD)

2.09

1.70

1.95

An02g00140

GH 43

Não

Não

Xilana 1.4-β-xilosidase (xynB)

2.88

1.43

1.34

An09g01190

GH 43

Sim

Não

Endo 1.5-α-arabinanase (abnA)

6.54

4.31

4.78

An08g01710

GH 51

Não

Não

α-L-arabinofuranosidase (abfA)

5.69

2.66

4.38

An15g02300

CTAGCC
TTAGCC

-39
- 473
-421

-1
-1

GH 54

Sim

Não

Arabinofuranosidase B (abfB)

7.94

3.43

2.49

An03g00960

GGCTAA

-346

1

GH 62

Sim

Não

1.4-β-D-arabinoxilana
Arabinofuranohidrolase (axhA)

6.13

6.05

6.00

An14g05800

GGCTAG
GGCTAA

-412
-277

1

GH 67

Sim

Não

α-glucuronidase água

9.12

8.36

7.72
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Motivo*

Família GH

PS

EM

Descrição

1

GH95

Não

Não

α-fucosidase

-1

CE 1

Sim

Não

Feruloil esterase

7.18

7.24

7.87

CE 1

Sim

Não

Acetil xilana esterase (axeA)

8.31

7.72

7.77

“Locus
Gene”

Sequência

Localização

Orientação

An16g02760

GCCTAA

-245

An12g02550

TTAGCC

-500

An12g05010

Relação log2 Cy5/Cy3**
6
12
24
horas horas horas

GH: glicosideo hidrolase; PS: peptideo sinal; EM: espectrometria de massa; Relação log2 Cy5/Cy3: Relação logarítmica na base 2 de cianina 5 e
cianina 3.*Resultados da busca de regiões promotoras (500 pares de bases antes do códon de início traducional putativo) de genes indicados para
o sítio de ligação ao XlnR de A. niger contendo a região 5´- TTAGCC – 3´ ou 5´- GGCTAG – 3´. Localização é relativa ao códon de início. ** A
razão log2 Cy5/Cy3 observada nas hibridações de microarray. Na coluna “Orientação” os números que foram perdidos são os mesmos.
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4.1.4 Validação das análises das hibridações de microarray por RT-PCR em
tempo real
4.1.4.1 Genes que codificam celulases e xilanases
Para validar alguns dados do microarray, foram escolhidos oito diferentes
genes das análises deste experimento que mostraram aumento no acúmulo de
mRNA quando A. niger foi crescido em BE. Primers Lux fluorescentes foram
desenhados utilizando a “open read frame” (ORF) de cada gene de interesse e
utilizados para quantificar sua expressão em A. niger crescido em BE por 6, 12 e 24
horas (Tabela 10). A quantidade medida de mRNA de cada gene específico em cada
uma das amostras tratadas foi normalizado utilizando-se os valores da limiar
comparativa (Ct) obtidos para a amplificação de mRNA de actina corridos em uma
mesma placa. A β-tubulina também foi utilizada como normalizador e foram
observados os mesmos resultados (dados não apresentados). Os resultados foram
expressos em número de vezes que os genes apresentaram aumento na expressão
quando A. niger foi crescido em BE em comparação com o controle, crescido em
frutose. Os genes escolhidos para validação dos dados foram xlnD (An1g0960) que
codifica

uma

exo-1,4-β-xilosidase,

xynB

(An01g00780)

que

codifica

uma

endoglucanase, eglB (An07g08950) que codifica uma endoglucanase, cbhA
(An07g09330) que codifica uma celobiohidrolase e cbhB (An01g11660) que codifica
uma outra celobiohidrolase. Os genes xyrA (An01g03780) e XlnR (An15g05810), os
quais codificam respectivamente uma xilose redutase e o principal fator de
transcrição responsável pela indução de celulases e xilanases em A. niger, também
foram escolhidos para a validação. Ambos os genes mostraram uma expressão
maior durante o crescimento em BE na análise das hibridações (Tabela Suplementar
3). Todos os genes testados mostraram aumento no acúmulo de mRNA no ponto de
6 horas sendo que em 12 e 24 horas o acúmulo destes genes diminuiu. Entretanto,
todos esses genes mostraram, em diferentes magnitudes, aumento no acúmulo de
mRNA quando A. niger foi crescido em BE comparando-se com o controle (Tabela
10). Desta forma, as hibridações de microarray do fungo A. niger foram capaz de
proporcionar informações sobre a modulação da expressão de genes com um
considerável nível de confiança.
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Tabela 10 – Expressão gênica medida por RT- PCR em tempo real de genes que
codificam celulases, hemicelulases, xilose redutase e xlnR de A. niger durante o
crescimento em bagaço de cana-de-açúcar explodido.
Gene e
“locus”
cbhA
(An07g09330)
cbhB
(An01g11660)
eglA
(An01g11670)
eglB
(An07g08950)
xynB
(An01g00780)
xlnD
(An01g09960)
xlnR
(An15g05810)
xyrA
(An01g03780)

Controle
(frutose)

Bagaço
explodido
6 horas

Bagaço
explodido
12 horas

Bagaço
explodido
24 horas

0.0086 ± 0.0008

0.3178 ± 0.0104

0.0477 ± 0.0013

0.0284 ± 0.0066

0.0023 ± 0.0000

4.2126 ± 0.1298

1.2376 ± 0.0629

1.6419 ± 0.3598

0.0008 ± 0.0000

1.4762 ± 0.2621

0.7261 ± 0.0368

0.3397 ± 0.0740

0.0062 ± 0.0004

3.7060 ± 0.0112

0.6213 ± 0.0248

0.1227 ± 0.0263

0.0039 ± 0.0001

153.0746 ± 2.8399

9.8474 ± 0.6560

6.4386 ± 1.5611

0.0110 ± 0.0003

15.4472 ± 0.1495

0.7838 ± 0.0036

0.0617 ± 0.0149

0.76 ± 0.00

5.93 ± 0.62

1.71 ± 0.06

2.35 ± 0.24

0.33 ± 0.02

268.58 ± 6.22

45.84 ± 1.98

36.40 ± 1.11

O acúmulo de mRNA de vários genes em A. niger durante o crescimento em BE. As culturas foram
crescidas por 24 horas a 30oC em MM+frutose 1% e o micélio foi transferido para MM+ 0,5 % (p/v)
de bagaço de cana-de-açúcar explodido e crescido por 6, 12 e 24 horas a 30oC. RT-PCR em
tempo real foi utilizado para quantificar o mRNA. A quantidade medida de mRNA de cada gene
específico em cada uma das amostras tratadas foi normalizada utilizando-se os valores do limiar
comparativo (CT) obtidos para a amplificação do mRNA de actina na mesma placa. A quantificação
relativa da expressão de um gene específico e da actina foi determinada por uma curva padrão
(por exemplo, CT –valores plotados contra o logaritmo do número de cópias do DNA). Resultados
de quatro grupos de experimentos foram combinados para cada determinação. Os dados
mostrados são média ± desvio padrão. Os valores representam a concentração de cDNA de um
gene específico dividido pela concentração do cDNA de actina.
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4.1.4.2 Genes que codificam transportadores
Nas hibridações de microarray também foi observada uma intensa modulação
do acúmulo de mRNA de genes que codificam potencias transportadores de açúcar
(Tabela Suplementar 3). Sete destes genes que apresentaram aumento do acúmulo
de mRNA quando o fungo foi crescido em BE foram escolhidos para posteriores
análises e validação do microarray (Tabela 11). Como um primeiro passo para
compreender a função destes genes, realizou-se um experimento de RT-PCR em
tempo real. Primers Lux fluorescentes novamente foram desenhados utilizando a
“open reading frame” (ORF) de cada gene de interesse e utilizados para quantificar
sua expressão em A. niger crescido em BE por 6, 12 e 24 horas. O acúmulo de
mRNA de tais genes em presença de BE também demonstrou um aumento no RTPCR em tempo real, assim como nas hibridações de microarray, desta forma,
validando mais uma vez o microarray (Tabela 12).
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Tabela 11 - Genes preditos de A. niger que codificam transportadores que tiveram aumento do acúmulo de mRNA durante
crescimento em bagaço de cana-de-açúcar explodido quando comparado com o crescimento em frutose (controle referência).
Gene
“locus”

Relação log2 Cy5/Cy3**

Motivos*
Sequência Localização

Orientação

Descrição

6 horas

12
horas

24
horas

An01g00850

CTAGCC
GGCTAA

-376
-385

-1
1

Similaridade a xilose permease (xylT)

4.04

3.91

3.79

An06g00260

CTAGCC

-49

-1

Altamente similar ao transportador de hexose
(hxt5)

5.87

4.36

6.23

An06g00620

Altamente similar ao simporter α-glicosideo-hidrogênio
(mal11)

7.19

4.73

5.96

An11g03700

Altamente similar ao transportador de hexose
(hxt1)

1.33

1.97

2.64

Altamente similar a lactose permease
(lac12)

3.52

4.44

2.94

An14g01600

Altamente similar ao transportador de hexose
(hxtA)

6.33

3.66

4.94

An15g04270

Altamente similar a proteína de transporte quinato
(qutD)

5.07

6.02

8.29

Altamente similar ao transportador de alta afinidade de glicose
(hgt1)

3.85

3.02

2.86

An12g09270

An15g05440

GGCTAA

TTAGCC

-356

-6

1

-1

Relação log2 Cy5/Cy3: Relação logarítmica na base 2 de cianina 5 e cianina 3. *Resultados da busca de regiões promotoras (500 pares de bases antes do
códon de início traducional putativo) de genes indicados para o sítio de ligação ao XlnR de A. niger contendo a região 5´- TTAGCC – 3´ ou 5´- GGCTAG –
3´. Localização é relativa ao códon de início. ** A razão log2 Cy5/Cy3 observada nas hibridações de microarray.
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Tabela 12 – Expressão gênica medida por RT-PCR em tempo real de genes que
codificam transportadores de A. niger durante o crescimento em bagaço de cana-deaçúcar explodido.

Gene

Controle
(frutose)

Bagaço
explodido
6 horas

Bagaço
Explodido
12 horas

Bagaço
explodido
24 horas

An01g00850

0.064 ± 0.007

1.41 ± 0.01

1.38 ± 0.29

0.10 ± 0.02

An02g11260
An06g00260

0.21 ± 0.03
2.25 ± 0.25

0.89 ± 0.09
8.96 ± 0.93

1.70 ± 0.030
8.87 ± 1.15

0.22 ± 0.002
1.49 ± 0.19

An11g03700

0.0396 ± 0.0017

2.49 ± 0.08

3.02 ± 0.32

0.094 ± 0.019

An12g09270

0.96 ± 0.08

23.40 ± 3.50

4.28± 0.64

3.17 ± 0.61

An15g04270

0.036 ± 0.004

0.037 ± 0.006

0.13 ± 0.02

0.110 ± 0.009

An15g05440

0.021 ± 0.004

0.071± 0.002

0.041 ± 0.007

0.003 ± 0.001

O acúmulo de mRNA de vários genes em A. niger durante o crescimento em bagaço de
cana-de-açúcar explodido. As culturas foram crescidas por 24 horas a 30oC em
MM+frutose 1% (p/v) e o micélio foi transferido para MM+ 0,5% (p/v) de bagaço de canade-açúcar explodido e crescido por 6, 12 e 24 horas a 30oC. RT-PCR em tempo real foi
utilizado para quantificar o mRNA. A quantidade medida de mRNA de cada gene
específico em cada uma das amostras tratadas foi normalizada utilizando-se os valores
do limiar comparativo (CT) obtidos para a amplificação do mRNA de actina na mesma
placa. A quantificação relativa da expressão de um gene específico e da actina foi
determinada por uma curva padrão (por exemplo, CT – valores plotados contra o logaritmo
do número de cópias do DNA). Resultados de quatro grupos de experimentos foram
combinados para cada determinação. Os dados mostrados são média ± desvio padrão.
Os valores representam a concentração de cDNA de um gene específico dividido pela
concentração do cDNA de actina.

Um outro objetivo foi identificar genes que codificam transportadores de
açúcar que poderiam estar envolvidos no transporte de xilose. Um experimento de
RT-PCR em tempo real foi realizado com estes mesmos genes que codificam
transportadores de açúcar, para observar se o acúmulo de mRNA destes genes
seria modulado por xilose e afetado por glicose (Tabela 13). Todos os sete genes
foram induzidos por xilose e reprimidos por glicose em diferentes magnitudes
(Tabela 13). Juntos esses resultados sugerem que a identificação de genes que
codificam transportadores de açúcar em A. niger, os quais foram baseados no seus
perfis de expressão, podem ser promissores candidatos a transportadores de xilose.
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Tabela 13 – Expressão gênica medida por RT-PCR em tempo real de genes que
codificam transportadores de A. niger em presença de xilose ou xilose + glicose.
Gene
“locus”
An06g00620

Controle
(frutose)
0.08 ± 0.03

Xilose 1
hora
0.42 ± 0.07

Xilose 4
horas
0.38 ± 0.05

0.003 ± 0.00

Xil+Gli 4
horas
0.03 ± 0.01

An15g04270

0.05 ± 0.00

0.04 ± 0.00

0.20 ± 0.00

0.04 ± 0.00

0.02 ± 0.00

An15g05440

0.34 ± 0.04

0.24 ± 0.03

0.56 ± 0.12

0.09 ± 0.05

0.19 ± 0.05

An11g03700
An12g09270

0.06 ± 0.00
0.29 ± 0.04

0.04 ± 0.01
0.20 ± 0.02

0.17 ± 0.01
0.56 ± 0.03

0.009 ± 0.001
0.10 ± 0.001

0.05 ± 0.01
0.20 ± 0.05

An01g00850

0.25 ± 0.10

0.16 ± 0.03

0.60 ± 0.02

0.13 ± 0.01

0.45 ± 0.17

An06g00260

0.70 ± 0.03

2.40 ± 0.22

2.30 ± 0.64

0.25 ± 0.01

0.36 ± 0.07

Xil+Gli 1 hora

O acúmulo de mRNA de vários genes que codificam transportadores em A. niger durante o
crescimento em MM+xilose (p/v) ou MM+xilose+glicose (p/v). As culturas foram crescidas por 24
horas a 30oC em MM+frutose 1% (p/v) e o micélio foi transferido para MM+xilose 1% (p/v) ou
MM+xilose 1% + glicose 2% (p/v) e crescido por 1 ou 4 horas a 30oC. RT-PCR em tempo real
foi utilizado para quantificar o mRNA. A quantidade medida de mRNA de cada gene específico
em cada uma das amostras tratadas foi normalizada utilizando-se os valores do limiar
comparativo (CT) obtidos para a amplificação do mRNA de actina na mesma placa. A
quantificação relativa da expressão de um gene específico e da actina foi determinada por uma
curva padrão (por exemplo, CT –valores plotados contra o logaritmo do número de cópias do
DNA). Resultados de quatro grupos de experimentos foram combinados para cada
determinação. Os dados mostrados são média ± desvio padrão. Os valores representam a
concentração de cDNA de um gene específico dividido pela concentração do cDNA de actina.

4.1.5 Identificação in silico de motivos de ligação do fator de transcrição XlnR
Os sítios funcionais de ligação ao XlnR de A. niger identificados contém uma
região 5´-TTAGCC– 3´ ou uma região 5´ -GGCTAG– 3´(VAN PEIJ et al., 1998; DE
VRIES at al., 2002). A procura por regiões promotoras (500pb antes do “start” códon
putativo transcricional) de 1.516 genes com aumento do acúmulo de mRNA (Tabela
Suplementar 3) revelou 461 genes com regiões promotoras contendo pelo menos
um desses dois sítios de ligação e 63 genes contendo múltiplos sítios de ligação
(Tabela Suplementar 4). Pelo menos 15 genes que codificam transportadores
putativos, incluindo An01g00850, An06g00260, An12g09770 e An15g05440, foram
testados na indução por xilose (Tabela Suplementar 4, Tabela 13). Os genes
An06g00260, An12g0970, An01g00850 e An15g05440 foram induzidos por xilose e
reprimidos por glicose, sugerindo que seus sítios de ligação putativos ao XlnR
podem ser funcionais (Tabela 13 e seção “genes que codificam transportadores”).
Sítios de ligação putativos ao XlnR foram também encontrados na região promotora
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de três genes que codificam um fator de transcrição, An5g00480 (stuA), um fator de
transcrição envolvido na diferenciação, An01g08050 (uaY) um regulador positivo da
utilização da purina e An07g08880 (cys-3) um regulador positivo do metabolismo do
enxofre. Foram observados sítios de ligação ao XlnR nas regiões promotoras de
dois genes que codificam proteínas que participam nas vias catabólicas da pentose
e do fosfato:: An01g03740 (D-xilose redutase) e An07g03160 (transaldolase). Uma
busca por regiões promotoras em genes que codificam celulases e hemicelulases
(Tabelas 8 e 9) revelou que 8 (de um total de 18 genes codificadores de celulases) e
11 (de um total de 21 genes codificadores de hemicelulases) promotores,
respectivamente, continham pelo menos um sítio de ligação e que entre eles, 5
promotores continham múltiplos sítios de ligação ao XlnR.
4.1.6. Análise do secretoma de A. niger crescido em bagaço de cana-de-açúcar
explodido
Uma análise preliminar de proteínas secretadas por A. niger durante o
crescimento em BE foi realizada. Para separação das proteínas aplicou-se as
amostras em um gel de uma dimensão de poliacrilamida (Figura 16). Após a corrida,
nove bandas foram recortadas do gel e as proteínas foram eluídas, digeridas com
tripsina e identificadas por espectrometria de massa (MS-MS) (Tabela 14). Através
desta técnica foi possível identificar 17 proteínas diferentes que foram agrupadas em
quatro diferentes classes: (1) celulases (n = 5), (2) xilanases e enzimas relatadas
para hidrólise de xilana (n = 7), (3) mistura de enzimas hidrolíticas (n = 2) e (4)
proteases (n = 3). Somente três genes codificadores dessas proteínas não foram
modulados na análise de microarray, são eles: glucana 1,4-α-glucosidase (gla1An03g06550), tripeptidil peptidase (não nomeado – An14g02470) e α-amilase ácida
(atmA – An11g03340). Todas outras proteínas tiveram seus genes modulados
positivamente na análise de microarray (Tabela Suplementar 3).
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Figura 16 - Eletroforese em gel NuPAGE 4-12% Bis-Tris Gel (Invitrogen) de proteínas
secretadas para o meio extracelular em A. niger após crescimento em bagaço
explodido por 24 horas. Visualização das bandas proteicas após coloração com comassie
G-250. As setas indicam as bandas recortadas e enviadas para identificação. Os números
correspondentes às proteínas secretadas estão identificados na Tabela 14.
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Tabela 14 – Identificação de proteínas por espectrometria de massa de sobrenadantes de A. niger durante o crescimento
em bagaço de cana-de-açúcar explodido.
Massa Mol.
Teórica
(kDa.)

“Score”

Cobertura da
sequência
(%)

Nível EG
(log2 Cy5/
Cy3)

Amostra*

Nome da proteína

Gene “locus”

Número de acesso
NCBI GEO

1

An18g03570

[GEO:215260053]

90

107

16

2.56 ± 0.03

1

β-glucosidase
Xilosidase (xlnD)

An01g09960

[GEO:145230215]

87

176

18

2.10 ± 0.05

2

Glucana 1,4-α-glucosidase (glaA)

An03g06550

[GEO:145235763

68

264

40

SD

2

Proteína hipotética

An14g02470

[GEO:145249068]

65

63

15

SD

3

1,4-β-D-glucana celobiohidrolase B (cbhB)

An01g11660

[GEO:145235763]

56

264

40

6.59 ± 0.15

3

α-amilase ácida

An11g03340

[GEO:145243632]

55

63

13

SD

3

α-N-arabinofuranosidase B

An15g02300

[GEO:1168267]

52

256

23

7.94 ± 0.10

4

An07g09330

[GEO:74698499]

48

158

12

3.89 ± 0.20

4

1,4-β-D-glucana celobiohydrolase A
candidato celulose 1,4-β-celobiosidase II (cbh2)

An12g02220

[GEO:145246118]

48

89

18

4.37 ± 0.05

5

Aspergilopepsina A

An14g04710

[GEO:1709632]

41

126

23

5.83 ± 0.09

6

Precursor da endo-1,4-beta-xilanase A

An03g00940

[GEO:145234695]

35

219

67

3.64 ± 0.06

6

1,4-beta-D-arabinoxilana arabinofuranohidrolase
(axhA)

An03g00960

[GEO:145234699]

35

127

37

4.03 ± 0.01

6

Endo-1,4-beta-xilanase C

An03g00940

[GEO:292495635]

35

230

57

3.64 ± 0.06

6

Protease B

An14g04710

[GEO:1585070]

34

136

38

5.83 ± 0.09

7

Cadeia A, estrutura cristal da esterase ácido
ferulico

An09g00120

[GEO:48425840]

28

105

40

6.17 ± 0.99

8

Endoglucanase A

An14g02760

[GEO:289595328]

25

99

22

4.36 ± 0.30

9

Xilanase

An01g00780

[GEO:13242071]

11

99

78

8.29 ± 0.04

NCBI GEO: “National Center for Biotechnology Information Gene Expression Omnibus”; Kda: kilodaltons; EG: expressão gênica; Relação log2 Cy5/Cy3: Relação
logarítmica na base 2 de cianina 5 e cianina 3; SD: sem dados. Dados apresentados na coluna da direita são médias ± desvio padrão. Coluna “Score” refere a
algoritmo Mowse.
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4.1.7 Discussão
Os resíduos de biomassa da cana-de-açúcar são produzidos em grandes
quantidades em muitos países. No Brasil a produção é notável porque 100% da
produção do bioetanol como biocombustível é derivado da cana-de-açúcar através
da fermentação da sacarose pela levedura S. cerevisiae. O processo utiliza a
sacarose acumulada no xilema da cana-de-açúcar e é convencionalmente chamado
de “bioetanol de primeira geração”. Esse etanol corresponde a um terço da energia
que pode ser extraída da cana-de-açúcar. Os outros dois terços, derivados das
folhas e do bagaço são resistentes a fermentação direta pela S. cerevisiae porque
este organismo não é capaz de produzir enzimas hidrolíticas para degradar a
celulose e a hemicelulose. Em contraste, fungos filamentosos apresentam a
habilidade de produzir grandes quantidades de enzimas hidrolíticas. Neste sentido,
coquetéis enzimáticos baseados nessas enzimas têm sido propostos como um
método alternativo para destruir a resistência desses resíduos à fermentação. A
análise detalhada sobre a estrutura e a composição do bagaço da cana-de-açúcar
ainda não foi publicado. Entretanto, é muito provável que a composição e estrutura
da celulose, como por exemplo, a estrutura cristalina, o número e extensão das
fibras, e da hemicelulose, como por exemplo, a ramificação e diferentes
concentrações de pentose, no bagaço da cana-de-açúcar sejam diferentes de outras
fontes de biomassa, como a palha de trigo. Desta forma, ainda existe a necessidade
de entender-se a composição e estrutura e as enzimas necessárias para a completa
hidrólise do bagaço da cana-de-açúcar.
Um dos objetivos do presente estudo foi identificar a resposta transcripcional
da cepa selvagem N402 de A. niger quando crescida em bagaço-de-cana prétratado por explosão a vapor (bagaço explodido, BE). A anotação do genoma dessa
cepa foi utilizada para a construção das lâminas do microarray. Entretanto, essa
cepa é relatada como mais próxima do DNA gênomico da cepa de A. niger 3528.7
(ATCC

1015;

american

Type

Culture

Collection,

Manassas,

VA,

USA).

[GenBank:X52521], a qual o genoma foi recentemente publicado (ANDERSEN et al.,
2011). A sequência do genoma da cepa ATCC1015 não estava disponível quando
este projeto começou, não possibilitando o uso dos genes anotados para o desenho
das lâminas do microarray. A análise do microarray revelou cerca de 3.700 genes
diferencialmente expressos em A. niger quando este foi crescido em BE. A anotação
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funcional através da base de dados FunCat foi utilizada para determinar se grupos
funcionais de genes distintos foram super-representados dentro do conjunto de
dados. Essa análise revelou “metabolismo de compostos C e carboidratos” como a
classe enriquecida mais significante (Tabela Suplementar 2). Mais de 50% dos
genes preditos no genoma de A. niger relacionados às celulases e xilanases foram
“up-regulados” no crescimento em BE e muitos deles foram independentemente
confirmados por RT-PCR em tempo real e espectrometria de massa. Existe um
interesse considerável na investigação de genes regulados ao nível transcripcional
durante a degradação celulósica da biomassa por A. niger ou T. reesei. (FOREMAN,
et al., 2003; ANDERSEN et al., 2008). Entretanto, em todas as publicações prévias,
os indutores foram fontes de carbono simples e não substratos complexos como o
bagaço de cana-de-açúcar. Uma exceção é um artigo que reporta o perfil
transcricional de Neurospora crassa quando este foi crescido em Miscanthus
giganteus como fonte de carbono (TIAN et al., 2009). Comparando-se os dados
deste trabalho com os dados derivados do N.crassa crescido em M. giganteus,
pode-se observar que o padrão de expressão de celulases e hemicelulases é similar
considerando-se que as hidrolases específicas para grupos de ramificação da xilana
apresentam sobreposição em sistemas comparados. Essa diferença pode ser
atribuída ao número de hidrolases, as quais variam amplamente em fungos
filamentosos. O genoma do fungo N. crassa é predito para ser mais limitado para a
degradação de biomassa de planta, com mais de 100 genes codificando hidrolases,
sendo que mais de 170 puderam ser identificados em A. niger (PEL et al., 2007;
MARTINEZ et al., 2008), sugerindo que o último fungo talvez utilize uma ampla
variedade de estrutura de polissacarídios como fonte de carbono. Além disso, uma
grande variedade de famílias de glicosil hidrolases (GH) e um número de membros
está presente em cada família GH entre fungos com sequências de genoma
disponíveis (VAN DEN BRINK, DE VRIES, 2011; COUTINHO et al., 2009). Entre os
membros da família GH3, cinco membros no genoma de N. crassa e pelo menos
dezessete no genoma de A. niger têm sido identificados (PEL et al., 2007). Somente
um membro da família GH3 tem sido identificado no transcriptoma de N. crassa
(NCU00810), entretanto na análise do microarray de A. niger revelou-se que oito
membros da família GH3 foram “up-regulados” quando este fungo foi crescido em
bagaço de cana explodido (An15g04800, An07g07630, An17g00520, An18g03570,
An11g00200 e An17g00300 (xilosidases). Além disso, a expressão diferencial de
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hidrolases específicas para a degradação de ramificações de xilana encontradas em
A. niger poderia ser devido às diferenças nas estruturas da parede celular de canade-açúcar e Miscanthus. Entretanto, quando comparou-se 149 genes de N. crassa
que mostraram enriquecimento em M. giganteus (para análise FunCat de genes que
mostraram enriquecimento principalmente para o metabolismo de compostos C e
carboidratos, ver conjunto de dados 1 nos dados suplementares publicado por Tian
et al., 2009) com todos os dados de A. niger crescido em bagaço explodido (Tabela
Suplementar 3) pode-se observar que 59% dos genes de N. crassa apresentam
homólogos correspondentes que tiveram seu acúmulo de mRNA modulado também
em A. niger (Tabela Suplementar 5). Por exemplo, genes que codificam
transportadores putativos que poderiam estar envolvidos em transporte de
carboidratos, como An15g03940, An14g01600 e An12g07450 (em N. crassa
NCU04963, NCU5853 e NCU10021, respectivamente) também apresentaram
acúmulo de mRNA na presença tanto de BE quanto de Miscanthus (Tabela
Suplementar 5). Genes envolvidos no metabolismo de pentoses, como An1g10920 e
An12g00030 (L-arabinitol

4-desidrogenase (N.

crassa

NCU00643)

e

xilitol

desidrogenase (N. crassa NCU00891), respectivamente, também apresentaram
acúmulo de mRNA em ambos substratos (Tabela Suplementar 5). Estes dados
sugerem que embora biomassas diversas possam apresentar um impacto específico
sob a expressão gênica, algumas características gerais nesses diferentes substratos
afetam o acúmulo de mRNA em diferentes fungos filamentosos. Foram identificados
também muitos genes que tiveram aumento no seu nível de expressão durante o
crescimento em bagaço explodido e os quais codificam proteínas de função
desconhecidas que são conservadas em outros fungos celulolíticos. A análise de
deleção destes genes poderia proporcionar informações sobre suas funções.
A xilose, o principal componente da estrutura da xilana e outras pentoses
derivadas das cadeias laterais da xilana, como arabinose, são assimiladas pela via
da pentose fosfato. Como proposto por Witteveen et al. (1989), o catabolismo da
pentose em A. niger inclui passos de redução e oxidação levando a formação de Dxilulose, a qual é convertida a D-xilulose-5-fosfato e entra na via da pentose fosfato.
Identificou-se um aumento significante do acúmulo de mRNA dos genes
codificadores dessas enzimas (xilose redutase, An01g03740, xilitol desidrogenase,
An08g09380 e D-xiluloquinase, An07g03140) durante o crescimento de A. niger em
BE. Esses dados são apoiados pela análise dos promotores desses genes que
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apresentaram domínios de ligação putativos ao XlnR (relatado aqui e por Foreman
et al. (2003) e pela aumento de suas expressões quando A. niger foi crescido em
xilose (FOREMAN et al., 2003). Além disso, na classificação da base de dados
FunCat, a “via pentose fosfato” (PPP) foi mais representada em nossa análise
sugerindo que esta via catabólica completa foi “up-regulada” quando A. niger foi
crescido em BE. Hasper et al. (2000) mostrou que o XlnR também regula a D-xilose
redutase (xyrA), um gene da via catabólica da pentose, mas ainda permanece por
ser determinado se a regulação ao nível de mRNA de outros genes da PPP também
é mediada pelo XlnR.
Genes relacionados ao transporte de carboidratos também foram identificados
na categoria “metabolismo de composto C e carboidrato”. A degradação de uma
biomassa complexa resulta em produtos como glicose, celobiose, xilobiose e xilose.
Esses produtos precisam ser transformados dentro do citoplasma do fungo para
serem metabolizados. Por isso a “up-regulação” destes genes deve ser necessária
para uma melhor utilização dos diferentes açúcares liberados da degradação do
bagaço da cana-de-açúcar. A identificação de genes que codificam transportadores
também foi realizada. Para este fim, sete genes que codificam transportadores foram
selecionados e tiveram a sua expressão validada por RT-PCR em tempo real. Para
checar a especificidade desses transportadores, foram testados genes com
expressão induzida por xilose e reprimida por glicose. Todos esses genes foram
induzidos em BE mostrando aumento no acúmulo de mRNA quando xilose foi
utilizada como única fonte de carbono. S. cerevisiae não apresenta capacidade de
utilização de xilose (JOJIMA et al., 2010; MADHAVAN et al, in press) e a construção
por expressão heteróloga desses transportadores de A. niger em cepas capazes de
transportar xilose e/ou outras pentoses mais eficientemente poderia melhorar a
fermentação industrial de produtos hidrolizados da biomassa. Nenhum desses
transportadores ou os seus homólogos em outros fungos filamentosos foram
caracterizados.
As

vias

de sensoriamento e

sinalização

de nutrientes

envolvendo

hexoquinases, transportadores de glicose, receptores acoplados a proteína G e
proteínas quinases têm sido caracterizadas em levedura (ZAMAN et al., 2008;
GANCEDO, 2008; TURCOTTE, et al., 2010). Estudos de fungos filamentosos
multicelulares encontram-se em estágio inicial. Entretanto, é claro que a situação é
considerada mais complexa em fungos filamentosos do que em leveduras. Isso pode
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ser devido à preferência de leveduras pela fermentação da glicose do que para o
metabolismo aeróbico através do ciclo de Krebs como no caso dos fungos
filamentosos. Embora hidrolases, transporte e assimilação de açúcar são essenciais
para a degradação da biomassa, foi observada a indução de outras respostas
celulares quando A. niger foi crescido em BE. Foi observado decréscimo do acúmulo
de mRNA em vários genes envolvidos em crescimento celular e morfogênese.
Devido ao fato de que A. niger cresce de modo conectado as fibras microscópicas
do BE, não é possível avaliar com precisão o peso seco do micélio deste fungo. Foi
realizada a medição da concentração de proteína total por ensaios de Bradford e
Biureto, mas não foi possível a obtenção de resultados coerentes, provavelmente
devido à interferência por açúcar. Entretanto, há a possibilidade de que houve um
pequeno aumento da biomassa durante a exposição do micélio de A. niger por 24
horas em bagaço explodido. Este pequeno crescimento é refletido na redução do
acúmulo de mRNA de diversos genes cruciais para a sinalização e a progressão do
ciclo celular. Resta saber quão significativas são essas vias de transdução de sinal
para a detecção de lignocelulose. Genes envolvidos em fermentação também
demonstraram aumento no acúmulo de mRNA durante o crescimento de A. niger em
BE. Há evidência na literatura indicando que alguma fermentação ocorra em adição
à respiração através do ciclo de Krebs em fungos filamentosos (CHAMBERGO et al.,
2002; MAEDA et al., 2004; XIE et al., 2004), e é possível que durante o crescimento
em BE, A. niger metabolize açúcares através da via de fermentação juntamente com
a via da pentose fosfato e o ciclo de Krebs.
O XlnR de A. niger é um fator de transcrição que funciona como o principal
regulador, que ativa genes que codificam enzimas do sistema xilanolítico e
celulolítico (STRICKER et al., 2006). Os ensaios de desvio da mobilidade
eletroforética (EMSAs), DNAse I footprinting, ensaios funcionais e comparação de
vários promotores xilanolíticos tem ajudado a definir o consenso de ligação ao xlnR
como 5´-GGCTAA– 3´ ou 5´-GGCTAG–3´ (RUEPP et al., 2004; VAN PEIJ, et al.,
1998). Foi realizada a identificação de um ou dois desses motivos em diversos sítios
putativos de ligação ao XlnR nos promotores desses genes que foram induzidos por
BE. Não foi possível identificá-los em um número de celulases, hemicelulases e
genes que codificam transportadores de xilose, o que sugere a existência de outro
motivo de ligação ao XlnR. Uma maior caracterização do acúmulo de mRNA desses
genes no mutante ∆xlnR bem como ensaios de ligação ao promotor (EMSA)
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poderiam ajudar a esclarecer se os motivos putativos são funcionais. O homólogo de
XlnR de A. oryzae liga-se em 5´-GGCTAA–3´ ou 5´-GGCTAG–3´ (MARUI ET AL.,
2002) enquanto que o homólogo Xyr1 de T. reesei liga-se a vários motivos 5´GGC(A/T)3– 3´(FURUKAWA et al., 2008). Portanto é possível que existam outros
motivos de ligação ao XlnR funcionais diferentes daqueles, sendo que maiores
investigações são necessárias para esclarecer essa questão.
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Módulo 4.2: Caracterização funcional de proteínas quinases e fosfatases não
essenciais na regulação da produção de enzimas hidrolítcas em Aspergillus
nidulans.
*Artigo: Functional characterisation of the non-essential protein kinases and
phosphatases regulating Aspergillus nidulans hydrolytic enzyme production. Brown,
N. A; Gouvêa, P. F.; Krohn, N. G.; Savoldi, M.; Goldman, G. H.
*Artigo aceito para publicação no periódico “Biotechnology for Biofuels”
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4.2.1 “Screening” da coleção de quinases não essenciais (NPKs) envolvidas na
produção de celulases
Inicialmente a coleção de 103 NPKs foi avaliada visualmente quanto à
redução do crescimento na presença de avicel 1 % como fonte única de carbono.
Onze mutantes demonstraram redução no crescimento na presença de avicel
(dados não mostrados). Para a caracterização destes mutantes, um primeiro
experimento para dosagem de proteína total foi realizado, onde estes onze mutantes
demonstraram uma redução no conteúdo de proteína total, quando cultivados em
meio mínimo líquido+avicel 1% como única fonte de carbono durante 10 dias.
Entretanto, quando cultivados em meio completo durante 48 horas, estes 11
mutantes não mostraram uma redução significativa no peso seco (p <0.01) (Figura
17 A e B). Quando comparados com a cepa selvagem, a redução no crescimento
das cepas ∆pkaC, ∆sakA e ∆yakA em meio completo foi menor do que a redução do
crescimento em MM+avicel 1%. A maioria destes 11 mutantes não demonstraram
redução no crescimento radial em meio sólido completo ou MM+avicel 1%, exceto
para as cepas ∆mpkA e ∆pkaC que mostraram extrema diminuição do crescimento
radial em ambos os meios sólidos (dados não mostrados).
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Meio Completo – 24 horas

MM+avicel 1% - 10 dias

Figura 17 - A redução no crescimento específico em avicel das onze NPKs. (A) Peso
seco das onze NPKs em meio completo. 1x107 conídios de cada cepa foram inoculados em
meio completo e incubados por 24 h. Os resultados são a média de três repetições e as
barras de erros representam o desvio padrão. (B) Dosagem de proteína total das onze
quinases em Meio Mínimo + 1% Avicel. 1x107 conídios de cada cepa foram inoculados em
MM+avicel 1% (p/v) e incubados por 10 dias. A concentração de proteínas foi medida
utilizando o método colorimétrico de Bradford (Bradford, 1976) com reagente
comercial.*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
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A função destas 11 NPKs foi determinada através de homologia (BLASTp)
com S. cerevisiae revelando NPKs envolvidas na detecção de nutrientes e energia
celular e na regulação do crescimento celular e endocitose (Tabela 15). Várias das
NPKs identificadas são conhecidas por estarem envolvidas na via de sinalização do
AMPc (pkaC, schA, ypkA), no uso de uma fonte alternativa de carbono (snfA, sakA),
nas respostas ao “starvation” (atmA, pkpA) e endocitose ou polarização (fpkA, mpkA,
prkA ).
Tabela 15 - Sítios conservados nas cascatas de sensoriamento e sinalização de
nutriente, metabolismo de carboidratos e crescimento celular das onze NPKs que
tiveram redução no crescimento em avicel 1%.
AspGD

Nome do gene
em A. nidulans

Melhor “hit”
em S.
cerevisiae

An0038

AtmA

Tel1

An10485
An0144

Não caracterizado
(CbkA)
Não caracterizado
(FpkA)

Cbk1
Fpk1

An5666

MpkA

Slt2

An6305

PkaC

Tpk2

An6207
An10515
An5728
An4238
An7695

An7104

Não caracterizado
(PkpA)
Não caracterizado
(PrkA)
Não caracterizado
(SakA)
SchA
Não caracterizado
(SnfA)
Não caracterizado
(YakA)

Pkp1
Prk1
Sak1
Sch9
Snf1

Função
Metabolismo do fosfolípidio, dano ao
DNA, polaridade celular, “starvation”
Sinalização

RAM,

regulação

da

morfogênse celular
Regulação da endocitose, síntese de
esfingolípidio
MAP quinase, germinação, crescimento
polarizado
Promove crescimento em resposta à
nutrição
Regulção

negativa

de

piruvato

desidrogenase
Organização do filamento de actina,
endocitose
Ativador “upstream” do complexo SNF1
Sinalização AMPc, papel sobreposto com
Ras/PKA, regulado pelo complexo TOR
Necessário para a transcrição de genes
reprimidos por glicose
Inibição do crescimento em resposta à

Yak1

glicose,
Ras/PKA

negativamente

regulado

por
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Em seguida, foram determinadas a atividade de endocelulase destes 11
mutantes e a transcrição dos dois genes principais (endoglucanase eglA/B) através
de RT-PCR em tempo real a fim de confirmar que estas NPKs estavam relacionadas
na regulação de celulase e/ou na repressão catabólica de carbono (CCR). Tanto a
atividade de endocelulase e a transcrição de eglA/B foram dramaticamente
reduzidos em 10 dos 11 mutantes depois de 5 dias de crescimento em MM+avicel
1% (Figuras 18 A e B). Apenas o ∆mpkA mostrou-se semelhante ao tipo selvagem
nos níveis de atividade de endocelulase e na transcrição de eglA/B. A cepa ∆mpkA
foi então excluída para posterior análise. A dosagem da atividade endoxilanolítica
também foi realizada nestes mutantes (Figura 18 C), onde sete das onzes NPKs
apresentaram a atividade de xilanase reduzida.
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MM+avicel 1% – 120 horas

B
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C

MM+xilana 1% – 72 horas

Figura 18 - A redução na transcrição e produção de enzimas hidrolíticas nos mutantes
de NPKs. Os mutantes de NPKs e a cepa selvagem foram inoculadas em MM+frutose 1%
por 24 horas e, em seguida, transferidos para MM+avicel 1%(p/v) ou MM+xilana 1% (p/v)
como única fonte de carbono por 5 ou 3 horas, respectivamente. (A) Atividade enzimática de
celulase em MM+avicel 1% (p/v) por 5 dias. (B) A atividade enzimática de xilanase em
MM+xilana 1% (p/v) por 3 dias. Uma unidade de enzima é definida como a quantidade de
enzima requerida para degradar 1 µM de açúcar reduzido de xilose equivalentes por um
minuto a partir de arabinoxilana em pH 4,5 e 400C. Os resultados são a média de três
repetições e as barras de erros representam o desvio padrão. (C) A expressão relativa dos
principais genes de endoglucanase, eglA e eglB, do micélio isolado das culturas utilizadas
para determinar a atividade de celulase. Resultados de quatro grupos de experimentos
foram combinados para cada determinação. Os dados mostrados são média±desvio padrão.
Os valores representam a concentração de cDNA de um gene específico dividido pela
concentração do cDNA de tubC. *p<0.01; **p<0.001; ***p<0.0001.

Resultados e Discussão | 121

A identificação de várias NPKs envolvidas na via de sinalização do AMPc
necessárias para a produção de celulase e xilanase resultou no interesse de
investigar-se a atividade da proteína quinase A (PKA) na cepa selvagem, na
presença de diferentes fontes de carbono. Culturas crescidas “overnight” em
MM+frutose 1% foram transferidas para fontes de carbono alternativas e a atividade
de PKA foi determinada. Não foi possível observar diferença significativa na
atividade de PKA entre diferentes fontes de carbono, com exceção em MM+avicel
1% ou MM sem fonte de carbono onde a atividade de PKA foi aproximadamente o
dobro (Figura 19). Apenas um nível constante muito baixo da atividade de PKA foi
observado no mutante ∆pkaC em todas as fontes de carbono. Na ausência de
capacidade de síntese de AMPc, avaliada por meio de utilização do mutante
adenilato ciclase, ∆cyaA, a atividade de PKA foi detectada em todas as fontes de
carbono, demonstrando a existência da ativação de uma via AMPc independente da
ativação de PKA (Figura 19), que pode ocorrer sob condições da ausência de fonte
de carbono. Em seguida, o envolvimento dos componentes “upstream” da via AMPcPKA na

produção

constitutivamente

de

ativado

celulase
foi

foi

investigada.

utilizada

e

resultou

A cepa
em

com

uma

RasAG17V

redução

de

aproximadamente oito vezes na atividade de endocelulase após 5 dias de
crescimento em MM+avicel 1% (Selvagem 484 ± 48 U / ml; RASG16V 60 ± 6 U / ml).
Isto confirma que a ativação da rota convencional de PKA inibe a produção de
celulase, sugerindo que a redução da fonte de carbono induz a hiperatividade de
PKA a qual executa função (ões) alternativa(s) que, direta ou indiretamente,
contribuem para o crescimento em celulose.
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Figura 19 - Dosagem da atividade de PKA em diferentes fontes de carbono. 1x107
conídios de cada cepa foram inoculados em MM+frutose 1% (p/v) e incubados por 24 h.
Após as culturas foram transferidas para diferentes fontes de carbono e a atividade de PKA
foi determinada através do kit PeptagcAMP (Promega), realizado de acordo com as
instruções do fabricante. A intensidade do substrato fosforilado de cada cultura, e dos
controles internos AMPc (positivo) e água (negativo) fora determinada por análise de
densitometria utilizando o programa ImageJ. Os resultados são apresentados como a
atividade de PKA total por cultura.

4.2.2 Avaliação das NPKs na “repressão catabólica do carbono” (CCR) através
da sub-localização celular de CreA
Com o objetivo de controlar a dinâmica de CCR em A. nidulans a proteína
Crea::GFP sob o controle do promotor nativo foi construída, permitindo o estudo da
localização nuclear de CreA sob condições de repressão/ desrepressão e a avaliação
dos componentes de sinalização que leva a compartimentalização celular de CreA. A
cepa CreA::GFP construída apresentou crescimento igual ao do tipo selvagem em
diferentes fontes de carbono repressoras e desrepressoras (dados não mostrados). A
análise microscópica de fluorescência em diferentes fontes de carbono, que incluem
diversos polissacarídios simples ou complexos, não-polissacarídios e na ausência de
carbono, auxiliou no entendimento dos sinais envolvidos na localização nuclear e na
repressão do CreA. A cepa CreA::GFP foi cultivada em meio contendo 1 % glicose por
aproximadamente 16 horas, o que resultou em 100% de localização nuclear do CreA
(Figura 20); após este período os tubos germinativos foram então transferidos para
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meios contendo fontes de carbono alternativas. Quando o meio de transferência
continha mono- ou dissacarídios facilmente metabolizáveis, a localização nuclear de
CreA foi elevada (Tabela 16). ). Estas fontes de energia são facilmente absorvidas e
requerem menos passos enzimáticos antes de entrar na via da glicólise. Dentro deste
conjunto, a glicose, que é fosforilada e entra diretamente na via da glicólise, representou
100% da localização nuclear de CreA::GFP. A celobiose, que requer a hidrólise
intracelular em glicose e a xilose a qual entra na via da glicólise e é metabolizada pela
via das pentoses fosfato (PPP), demonstrou 68% e 70%, respectivamente, de
localização nuclear. O glicerol, uma fonte alternativa de polissacarídios, resultou num
nível muito mais baixo, 31%, de localização nuclear. Polissacarídios complexos
apresentaram a menor localização nuclear de CreA, e o nível parece refletir na
solubilidade da fonte de carbono, com xilana solúvel (hemicelulose) demonstrando um
nível mais elevado de localização nuclear do CreA do que a fonte de carbono nãosolúvel avicel cristalino (celulose sintética). Sob condição de desrepressão, avicel 1%,
nenhuma localização nuclear foi observada (Figura 20). O crescimento da cepa
CreA::GFP por aproximadamente 16 horas em glicose (100% de localização nuclear) e,
em seguida, a transferência para meio sem de fonte de carbono durante 5 h (0% de
localização nuclear) permitiu o estudo dos sinais positivos para a repressão de CreA. A
adição nas culturas sem fonte de carbono de 2-deoxi-glicose que não pode ser
metabolizado, ou 6-deoxi-glicose que não pode ser fosforilado, demonstraram que o
sinal positivo para a localização nuclear de CreA requer a fosforilação da glicose
(Tabela 16). Os cruzamentos sexuais entre vários mutantes NPKs identificados a partir
da triagem da coleção de quinases com a cepa CreA::GFP permitiu a confirmação de
que schA e snfA são necessários para a desrepressão de CreA. A ausência de schA e
snfA resultou em um aumento da presença de CreA no núcleo durante o crescimento
em avicel 1% (Tabela 16). Da mesma forma, os cruzamentos sexuais entre estas três
NPKs e a cepa ∆creA4 (Shroof et al., 1997) restaurou a atividade das endocelulase das
NPKs similarmente aos níveis do selvagem (dados não mostrados). No entanto, a
ausência de atmA ou do fator de transcrição regulador de AtmA, o xprG, e da pkaC não
afetou a localização nuclear e a desrepressão de CreA (Tabela 16). Coletivamente,
estes conjuntos de dados sugerem que schA e snfA são necessários para a
desrepressão de CreA permitindo assim a indução de genes de celulase no
crescimento em avicel, enquanto atmA e pkaC realizam funções adicionais que
contribuem para a produção da celulase.
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Figura 20 - Localização nuclear de CreA::GFP em condições de repressão e
desrepressão. A cepa CreA::GFP foi crescida em MM+glicose 1% (p/v) e MM+avicel 1%
(p/v) por 16 horas a 25ºC. Sob condições de repressão (glicose 1%) CreA::GFP localiza-se
constatemente no núcleo enquanto que em condições de desrepressão (avicel 1%),
CreA::GFP encontra-se fora do núcleo. Os canais DIC, GFP e DAPI (para coloração
Hoechst) estão mostrados. Barra: 5µm.
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Tabela 16 - Localização nuclear de CreA::GFP após transferência para meio contendo
diferentes fontes de carbono.

Cepa

Cultura Inicial
(número de hifas)

Selvagem Glicose 16h (82)

CreA
Nuclear
100 %

Cultura
transferência
(número de hifas)
Xilose 2h (48)

CreA
Nuclear
68 %

Celobiose 2h (74)

68 %

Xilana 5h (114)

18 %

Avicel 5h (74)

4%

Glicerol 2h (32)

31 %

Sem carbono 5h (35)

0%

Selvagem Xilose 16h (24)

70 %

Glicose 1h (20)

100 %

Selvagem Avicel 16h (22)

0%

Glicose 1h (30)

100 %

Selvagem Glicose 16h e após 0 %

Glicose 1h (32)

100 %

sem fonte de carbono
5h (50)
2-deoxi-glucose

1h 100 %

(44)
6-deoxi-glucose

1h 0 %

(35)
∆schA

Glicose 16h (24)

100 %

Avicel 5h (31)

83 %

∆snfA

Glicose 16h (19)

100 %

Avicel 5h (28)

76 %

∆atmA

Glicose 16h (20)

100 %

Avicel 5h (22)

0%

∆xprG

Glicose 16h (20)

100 %

Avicel 5h (20)

0%

Localização nuclear fúngica de CreA::GFP é apresentada como a porcentagem do número
total de hifas avaliadas.
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4.2.3 Identificação de genes modulados nas cepas selvagem, ∆schA e ∆snfA
crescidas em avicel 1% através de hibridações de microarray
Para obter-se uma visão sobre genes que codificam enzimas hidrolíticas e
vias que são influenciadas durante o crescimento em avicel 1%, determinou-se o
perfil transcricional das cepas ∆schA, ∆snfA e selvagem através do experimento de
hibridações de microarray. Em resposta à transferência para meios contendo avicel
1% por 8 horas, as cepas selvagem, ∆schA e ∆snfA modularam a transcrição de um
número semelhante de genes, enquanto que após 24 horas, o selvagem apresentou
uma resposta muito maior da transcrição, modulando aproximadamente o dobro de
genes (Tabela 17). A análise FetGOat foi utilizada para identificar os termos GO
mais representados dentro das listas de genes diferencialmente expressos para
cada cepa. Após a cultura de 8 horas em avicel 1% não houve nenhum processo
biológico, componente celular ou molecular mais representado na cepa selvagem.
Após 24 horas de cultura em meio contendo avicel 1%, a cepa selvagem
demonstrou uma maior representação na modulação de genes envolvidos na
respiração

aeróbica,

carboidratos

relacionados

com

os

processos

catabólico/metabólico e biogênese ribossomal (Tabela 18). A maior representação
de múltiplos componentes ribossômicos foi específica para a cepa selvagem. Além
dos processos mais representados na cepa selvagem, a cepa ∆schA também
demonstrou grande representação dos processos metabólicos do álcool e quinona,
assim como a produção de energia derivada de compostos orgânicos. Nenhum dos
processos biológicos, componentes celulares ou de função molecular foram mais
representados na cepa ∆snfA após 24 horas de crescimento em avicel 1%,
demonstrando a perda completa de uma resposta coordenada. A análise por
Diagrama de Venn da lista de genes diferencialmente regulados novamente
demonstrou que o transcriptoma da cepa selvagem foi o mais distinto depois de 24
horas de cultura na presença de avicel 1% (Figura 21 A e B), enquanto que das
duas cepas mutantes de NPKS, ∆snfA demonstrou a menor semelhança com a cepa
selvagem.
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Tabela 17 - Número total de genes diferencialmente expressos (t-test p<0.01) após
transferência de meio completo para MM+avicel 1% por 8 e 24 horas nas cepas
selvagem, ∆schA e ∆snfA.

Genes
diferencialmente
expressos

Selvagem

∆schA

∆snfA

8 horas

24 horas

8 horas

24 horas

8 horas

24 horas

Todos

712

2387

813

1692

693

1350

“Up regulated”

405

1111

372

867

356

867

“Down regulated”

307

1276

441

825

337

710
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Tabela 18 - Os termos GO mais representados na análise FetGOat (p <0.05) dos genes diferencialmente expressos nas cepas
selvagem e ∆schA após transferência de meio completo para meio mínimo+avicel 1% por 24 horas.

Selvagem
Catabolismo/Metabolismo de Carboidrato
GO:0016052
Catabolismo carboidrato
GO:0030243
Metabolismo celulose
GO:0044275
Catabolismo carboidrato
GO:0006090
Metabolismo piruvato
Biogênese de Ribossomo e Processamento de RNA
GO:0022613
Biogênese de ribonucleoproteínas
GO:0000462
Maturação de SSU-rRNA
GO:0000478
Processamento de rRNA
GO:0030490
Maturação de SSU-rRNA
GO:0042254
Biogênese de ribossomo
GO:0016072
Metabolismo de rRNA
GO:0006364
Processamento de rRNA
GO:0000479
Processamento de rRNA
GO:0034470
Processamento de rRNA
GO:0042274
Biogênese da subunidade ribossomal
GO:0034660
Metabolismo de ncRNA
Respiração
GO:0009060
Respiração aeróbica
GO:0007005
Organização mitocondrial
Biosíntese de cofatores
GO:0051188
GO:0051186

∆schA
Catabolismo/Metabolismo de Carboidrato
GO:0044262
Metabolismo carboidrato
GO:0005996
Metabolismo monossacarídios
GO:0005975
Metabolismo carboidrato
GO:0046364
Biossíntese mono ssacarídios
GO:0016052
Catabolismo carboidrato
Respiração e produção de energia
GO:0046165
Biossíntse de álcool
GO:0006066
Metabolismo de álcool
GO:0045333
Respiração celular
GO:0009060
Respiração aeróbica
GO:0015980
Energia derivada pela oxidação de compostos orgânicos
GO:0006091
Geração de precursors de metabolites e energia
Biosíntese de Quinona
GO:0042375
Metabolismo do cofator da quinona
GO:0006744
Biosíntese de ubiquinona
GO:0006743
Metabolismo de ubiquinona
GO:0045426
Biosíntese do cofactor de quinona
Biosíntese de cofatores
GO:0051188
Biosíntese de cofator
GO:0051186
Metabolismo de cofator

Biosíntese de cofator
Metabolismo de cofator

Nota: Termos não muito representados foram identificados na cepa ∆snfA. Para a listagem total ver tabela suplementar 1.
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8 horas

24 horas

Figura 21 - Identificação de genes modulados pelos mutantes ∆schA, ∆snfA e pela
cepa selvagem em MM+avicel 1%. O diagrama de Venn para os genes diferencialmente
regulados (p<0.01) nas cepas selvagem (WT), ∆schA e ∆snfA. (A) Crescimento por 8 horas
em avicel 1%. (B) Crescimento por 24 horas em avicel 1%.
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A lista de genes correspondendo aos diferentes segmentos do diagrama de
Venn foi subdividida em genes que demonstraram um aumento ou uma diminuição
na transcrição após a transferência para meio contendo avicel 1%. O perfil funcional
dos genes que foram induzidos pelo crescimento de 24 horas na presença de avicel
1% foi determinado utilizando-se o FunCats MIPS e a bases de dados de enzimas
CAZy (Tabela Suplementar 2). O resultado demonstrou que a indução dos genes em
resposta ao crescimento em avicel 1% foi altamente dependente de snfA e menos
dependente de schA, o qual mostrou uma sobreposição com snfA (Figura 22).

Figura 22 - A contribuição de snfA e schA na indução de genes em avicel 1%. A
distribuição de diferentes categorias funcionais e enzimas CAZy, incluindo múltiplas glicosil
hidrolases (GH) entre os genes que demonstraram elevada transcrição na cepa selvagem
após o crescimento por 24 horas em avicel e se essa indução foi dependente da ação de
schA e/ou snfA. Nota: indução pouco dependente das respostas de schA ou snfA (azul), a
contribuição substancial de snfA representada pela soma de genes dependentes de snfA
(roxo) e genes dependentes de snfA mais schA (vermelho), enquanto que a maioria das
respostas dependentes de schA sobrespuseram-se com snfA e o número limitado de
respostas especificamentes dependentes de schA (verde). GH: Glicosideo hidrolases.

Resultados e Discussão | 131

As enzimas CAZy dentro destes conjuntos de dados foram identificadas para
criar um perfil da capacidade hidrolítica de cada cepa. No total, 54 glicosídeo hidrolases
(GHs) foram induzidas por avicel 1% na cepa selvagem, dentre as quais, oito foram
induzidas somente na cepa selvagem, oito foram induzidas nas três cepas, quatorze
foram induzidas tanto na cepa selvagem quanto na cepa ∆schA e somente uma foi
induzida tanto na cepa selvagem quanto na cepa ∆snfA (Figura 23). Muitas
hemicelulases também foram induzidas por crescimento em avicel 1% por 24 horas,
apesar da ausência de um indutor específico no meio. Em seguida, a avaliação da
modulação da expressão de fatores de transcrição que são conhecidos por estarem
envolvidos com a produção de enzima hidrolítica foi realizada (Tabela suplementar 2). A
expressão do creA e araR não mostrou regulação diferencial em todos os tempos, nas
três cepas. No entanto, xlnR foi mais expresso na cepa selvagem e ∆snfA após 24
horas de crescimento, na presença de avicel 1%, mas não na cepa ∆schA. A indução
do fator de transcrição clrB foi muito maior do que do fator de transcrição clrA na cepa
selvagem, entretanto esta indução estava ausente nas cepas ∆schA e ∆snfA. Fatores
de transcrição adicionais modulados apenas na cepa selvagem incluem um homólogo
Gcn4p (AN3675) o qual está envolvido na homeostase do glicogênio, autofagia e ao
estresse causado pela ausência de carbono, nos reguladores positivos do “regulon” do
etanol (alcR) e na utilização do acetato (facB). Em ambas cepas, selvagem e ∆schA, a
resposta transcricional de fatores de transcrição relacionados à ausência de
aminoácidos (AN1812) e na utilização de ácidos graxos, farA, foi induzida. O homólogo
de Gal4, XlnR, (AN7610) que é regulado por CreA e está envolvido na indução de
enzimas que degradam xilana, foi induzido na cepa selvagem e na cepa ∆snfA.
A modulação de genes envolvidos em transporte também foi avaliada. Diferentes
grupos de transportadores foram igualmente induzidos após 24 horas de crescimento em
avicel 1% em todas as cepas (14 transportadores), nas cepas selvagem e ∆schA (33
transportadores), nas cepas selvagem e ∆snfA (6 transportadores) e especificamente na
cepa selvagem (41 transportadores). A maioria destes transportadores não tem uma
função definida em A. nidulans. Entretanto os genes definidos funcionalmente incluem
transportadores de aminoácidos, açúcares, metal, cálcio e sódio (Tabela Suplementar 2).
Os transportadores putativos de açúcar (AN6669) e o transportador α-glicose (AN3204)
foram altamente expressos somente na cepa selvagem, enquanto que transportadores
de açúcar (AN8737) e um transportador de alta afinidade de hexose (AN6923) foram
induzidos tanto na cepa selvagem quanto na cepa ∆schA.
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Em todas as cepas, após 24 horas de crescimento em avicel 1%, houve a indução
do fator de transcrição xprG, relacionado a resposta a falta de nutrientes e do hacA, o
qual regula à resposta ao enovelamento da proteína (“unfolded protein response”),
sugerindo a existência do estresse induzido pela falta de nutrientes. Vários genes
relacionados à resposta a falta de nutrientes foram relatados, atg8, hxkC e a GPCR gprH
também foram regulados. Entretanto, apesar da indução de xprG em todas as cepas,
esses três genes de resposta a falta de nutrientes não foram induzidos na cepa ∆snfA,
enquanto que a quinase que ativa xprG (Krohn,N.C.; dados não publicados), atmA, foi
reprimida em baixos níveis. Outras quinases sensoras do estado de energia, incluindo os
homólogos sakA e gal83, os quais são necessários para a ativação de Snf1 e sua
localização nuclear em S. cerevisiae, foram induzidos somente na cepa selvagem,
enquanto a quinase TOR (AN5982) não foi induzida somente na cepa ∆schA.

Figura 23 - A redução da transcrição de enzimas celulolíticas e xilanolíticas em schA e
snfA. log2 número de vezes na expresão de algumas enzimas hidrolíticas nas cepas
selvagem, ∆schA e ∆snfA após transferência de meio completo para MM+avicel 1% por 24
horas.
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Juntos, os dados do transcriptoma demonstram que schA e snfA são
necessárias para regular a resposta a limitação de carbono e ao crescimento em
avicel. Essas duas NPKs exercem uma função parcialmente sobreposta na
modulação de enzimas CAZy, transportadores de açúcar e aminoácidos, fatores de
transcrição e metabolismo, onde snfA parece ter primordial importância.
4.2.4 “Screening” da coleção de fosfatases não essenciais (“non-essential
phosphatases – NPPs”) envolvidas na produção de celulases
Como um primeiro passo, os mutantes da coleção de fosfatases, a qual
contém 28 NPPs, foram crescidos em MM+avicel 1% como única fonte de carbono.
Nove NPPs não foram capazes de crescer em meio mínimo contendo glicose 2% e
avicel 1% (AN0129, AN0914, AN3810, AN4419, AN4544, AN4896, AN5722,
AN10077 e AN10138). Desta forma, não foi possível estudar o papel dessas NPPs
em relação ao crescimento em avicel e produção de celulases. As sete NPPs que
foram capazes de crescer em MM+glicose 2% e mostraram crescimento reduzido
em MM +avicel 1%, em termos de proteína total, não demonstraram diferenças
significantes no crescimento em MM+2% glicose (Figura 24 A e B). A redução do
crescimento em avicel 1% foi correlacionada com a redução da atividade de
celulases e com a diminuição na expressão de eglA/B (Figura 24 C e D). A dosagem
da atividade endoxilanolítica também foi realizada e após o crescimento por três dias
em xilana 1%, também foi observada uma redução na produção de xilanases (Figura
24 E). A função de sete NPPs foi identificada e a sua função putativa foi determinada
através da homologia com S. cerevisiae (Tabela 19). Muitas NPPs identificadas
apresentam um papel no ciclo celular (ltpA, cdcA, sitA) e na regulação de MAPK
(ptcA, ptpA). Ppg1A, que é necessária para o acúmulo de glicogênio, também
associa-se com Tap42 e Sit4 em S. cerevisiae e está envolvida na sinalização TOR.
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Figura 24 - As sete NPPs necessárias para o crescimento em avicel 1%. (A) O peso
seco das NPPs quando foram crescidas em MM+glicose 2% (p/v) por 48 horas. (B)
Quantidade de proteína total das NPPs crescidas em MM+avicel 1% (p/v) por 10 dias. (C) A
atividade de celulase em MM+avice 1%l (p/v) por 5 dias. (D) A expressão relativa dos dois
genes principais de endoglucanases, eglA e eglB, no micélio isolado das culturas utilizadas
para dosagem de celulase. Os valores representam a concentração de cDNA de um gene
específico dividido pela concentração do cDNA de tubC. (E) A atividade de xilanase em
MM+ xilana 1% (p/v) por 3 dias. Os resultados são a média de três repetições e as barras de
erros representam o desvio padrão.*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; ****p<0.0001
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Tabela 19 - Descrição funcional de sete fosfatases que apresentaram redução de
crescimento radial em MM+avicel 1% e redução da transcrição de eglA/B.

AspGD

Nome do gene
em A. nidulans

An10570

Não

Melhor
“hit’ em
levedura
Ltp1
Ciclo celular

Função

caracterizado
(LtpA)
An3793

PpzA

Ppz1

Resistência ao estresse oxidativo

An5057

Não

Cdc14

Ciclo

caracterizado

celular,

saída

da

mitose,

progressão da meiose

(cdcA)
An6892

Não

Ptc1

caracterizado

do estresse osmótico e ativação da via

(PtcA)
An6982

PtpA

Proteína fosfatase Tipo 2C, inativação
MAPK na resposta ao ferormônio

Ptp3

Inativação da via MAPK por estresse
osmótico

An0164

Não

Ppg1

caracterizado

acúmulo de glicogênio, associado com

(Ppg1A)
An0504

SitA

Fosfatase Tipo 2A, necessária para
Tap42

Sit4

Transição G1/S do ciclo mitótico,
modulação de funções mediadas por
Pkc1p

incluindo parede celular

organização
citoesqueleto

da

actina

e
do
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4.2.5 Discussão
Uma profunda compreensão dos mecanismos pelos quais os fungos
filamentosos percebem a nutrição e o estado energético intracelular, e assim, por
sua vez, regulam a secreção de enzimas hidrolíticas é de suma importância para o
desenvolvimento da produção de etanol lignocelulósico industrial eficiente. Proteínas
quinases e fosfatases agem como sensores intracelulares e desempenham papéis
centrais em numerosas cascatas de sinalização que coordenam o crescimento de
hifas e metabolismo em resposta a disponibilidade de nutrientes. Foram identificadas
proteínas quinases e fosfatases necessárias para o crescimento em celulose como
única fonte de carbono, revelando como diferentes subconjuntos foram necessários
para a produção de celulase e hemicelulase. A modulação da desrepressão de CreA
foi posteriormente identificado como sendo o mecanismo das duas NPKS centrais,
SchA e SnfA, controlando a produção de enzimas hidrolíticas. A transcrição de
enzimas lignocelulósicas é rigorosamente controlada pela ação competitiva do
repressor CreA e polissacarídeos indutores específicos. Este estudo demonstrou
que a ausência de carbono resultou na ausência de CreA do núcleo e desrepressão,
similar ao mecanismo de Mig1 observado em. S. cerevisiae (CARLSON, 1999). Uma
investigação anterior da localização celular de CreA utilizou uma proteína de fusão
sob o controle de um promotor constitutivo e demonstrou uma localização subcelular constitutiva independente da fonte de carbono (ROY et al., 2007). Tal
abordagem poderia sobrecarregar o sistema e pode ter contribuído para as
diferenças observadas entre os dois projetos experimentais. Novamente, similar a S.
cerevisiae, a ausência do homólogo SNF1 de A. nidulans, snfA, o qual em S.
cerevisiae está envolvido na exportação nuclear de Mig1 (CARLSON, 1999),
resultou na habilidade reduzida de desrepressão do CreA em A. nidulans. A
similaridade entre a desrepressão do CreA durante o crescimento em celulose e a
ausência de carbono sugeriram que A. nidulans estava sob condições de baixa
concentração de carbono em ambos os casos. A indução de celulases e
hemicelulases quando o fungo foi crescido em celulose como única fonte de
carbono, que não possui um indutor de celulase, também tinha sido previamente
relatado sob condições de baixa concentração de carbono (CORADETTI et al.,
2012) e podem ser unicamente a conseqüência da desrepressão de CreA ao invés
da indução de um polissacarídeo específico. Isso é suplementado pela observação
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da localização celular a qual é alta quando em presença de celobiose, um indutor
conhecido de celulases (ZNAMEROSKI et al.,2012 ). Esse conceito sugere que um
período transiente de baixa concentração de nutriente é necessário a partir da
desrepressão do CreA, liberando assim, o sítio de ligação do indutor para a indução
de genes.
Em S. cerevisiae, o sensoriamento de glicose externa através da via GPCRsPKA e a fosforilação intracelular da glicose, os quais resultam na ativação de RAS,
promove CCR mediada por Mig1 (CARLSON, 1999). Entretanto em A. nidulans, a
presença de glicose extracelular provou não ser essencial, enquanto a fosforilação
da glicose foi essencial para a repressão de CreA. Como foi observado, após a
adição de 2 e 6-deoxi-glicose não-metabolizável e não fosforilável, respectivamente,
às culturas de CreA desreprimidas por ausência de carbono, levou a localização
nuclear de CreA. A redução da capacidade celulolítica da cepa ativa RasAG17V
quando crescida em celulose fortalece a ideia de que a fosforilação da glicose e a
sinalização por RAS induz a repressão de CreA. Interessantemente, pkaC foi
identificado como sendo necessário para o crescimento da cepa selvagem em
celulose e a atividade de PKA foi hiperativada durante o crescimento em celulose e
na ausência de carbono, sugerindo que PKA executa papéis adicionais de indução
na ausência de carbono em A. nidulans que talvez direta, ou indiretamente,
influenciam o crescimento e a sobrevivência em celulose. Durante a ausência de
carbono, níveis de AMPc e a atividade de PKA aumentam em células de mamíferos,
promovendo o elongamento mitocondrial, prevenindo a degradação autofágica e
mantendo a produção de ATP, enquanto o bloqueio do elongamento mitocondrial
resulta em morte induzida por ausência de carbono (GOMES et al., 2011). Assim,
em A. nidulans PKA talvez realize funções adicionais durante a ausência de carbono
e crescimento em celulose, além da típica via GPCR/Ras-PKA.
Muitas NPKs adicionais envolvidas em resposta à ausência de carbono em
muitos organismos, como atmA e pkpA, também foram identificados como sendo
necessárias para o crescimento em celulose e a produção de enzimas celulolíticas.
Em células de mamíferos, o complexo piruvato desidrogenase (“pyruvate
dehydrogenase complex – PDC”) gera NADPH e acetil-CoA a partir da
descarboxilação oxidativa do piruvato. O fluxo através do PDC é controlado por um
ciclo de fosforilação/defosforilação catalisado pela quinase piruvato desidrogenase
(PDK) e pela fosfatase piruvato desidrogenase (PDP). O estado de fosforilação do
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PDC regula o consumo de glicose na respiração e regula também a preservação de
glicose para gluconeogenêse (WU et al., 2001). Sob condições de ausência de
carbono, a quinase piruvato desigdrogenase fosforila e inativa o PDC para conservar
a glicose e promover a utilização de ácidos graxos (WU et al., 2001). Sendo assim, a
identificação da quinase pkpA sugere que o período de privação de glicose é
realizado por A. nidulans quando este cresce em celulose, o que é corroborado pelo
aumento da regulação do uso de fontes alternativas de carbono, como aminoácido,
etanol, acetato e ácido graxo.
A quinase ATM em mamíferos tem sido identificada no envolvimento da
“starvation”, sinalização por insulina e na regulação da homeostase de glicose
através da ação da fosforilação de p53, o qual regula o metabolismo de transcrição,
respiração mitocondrial e transportadores de glicose. Além disso, uma via p53
independente de ATM tem sido demonstrada para ativar AMPK (o homólogo de
SnfA em mamíferos) via LKB1 (o homólogo de mamífero de SakA) de rotas
dependente e independente (ARMATA et al., 2010; DITCH; PAULL, 2012;
SHACKELFORD; SHAW, 2009). Baixas taxas glicolíticas e estresse de energia em
A. nidulans quando este é crescido em celulose poderia resultar em uma cascata de
ativação AtmA, SakA e SnfA, regulando assim a função mitocondrial, captação de
açúcar, utilização de ácido graxo e produção de enzima hidrolítica.
Demonstrou-se

também

como

SnfA

promove

um

papel

chave

na

desrepressão de CreA e na modulação da transcrição, metabolismo e secreção de
enzimas hidrolíticas. Homólogos de snfA em mamíferos e S cerevisiae têm sido
mostrado na interação com a quinase essencial TOR, a qual integra a entrada de
nutrientes e fatores de crescimento que controlam o ciclo celular (WULLSCHLEGER,
2006). Interessantemente duas das fosfatases são necessárias para a produção de
enzimas hidrolíticas e crescimento em celulose através da quinase TOR. Homólogos
da quinase schA tem sido mostrados como atuando

abaixo da cascata de

sinalização por TOR (URBAN et al., 2007). Assim, na regulação da resposta
transcricional e no crescimento em celulose, a sobreposição, rende um papel menor
para SchA, quando comparada com SnfA. Além do mais, a similar incapacidade de
desrepressão de CreA no crescimento em celulose, sugere que SchA também pode
atuar abaixo de SnfA na via de sinalização em A. nidulans. Enquanto que em S.
cerevisiae e A. nidulans a quinase SchA também tem demonstrado ter funções
sinergísticas e opostas (FILLINGER et al., 2002; ROOSEN et al., 2005).
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Muitas NPKs e NPPs envolvidas no crescimento filamentoso, polarização e
morfogênese foram identificadas como sendo necessárias para o crescimento em
celulose e secreção de hidrolases. Endo e exocitose são processos chaves para o
sensoriamento e interação com o meio ambiente. Tais processos tem sido
demonstrados na regulação do transporte de glicose em células de mamíferos
(FOLEY, et al., 2011). Portanto, a identificação de NPKs e NPPs poderia representar
o impacto nessas mutações em endo e exocitoses, influenciando assim a secreção,
a distribuição de transportadores na membrana celular e a importação de moléculas
indutoras.

5. Conclusões
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A proposta inicial deste trabalho foi verificar a regulação e produção de
celulases e hemicelulases em A. niger e A. nidulans.
Os dados obtidos através dos experimentos realizados com A. niger indicam
que:
- o fungo A. niger apresentou um crescimento íntimo nos fragmentos de bagaço
explodido.
- a atividade de xilanase e celulase apresentou diferentes intensidades dependendo
do tipo de açúcar no qual o fungo foi crescido.
- foi possível obter-se uma visão sobre genes que codificam enzimas hidrolíticas e
vias que são influenciadas durante o crescimento de A. niger em BE, através do
experimento de microarray, onde foi possível avaliar-se o perfil transcricional deste
fungo.
- observou-se 3700 genes modulados em pelo menos um ponto experimental.
- existe uma redução na progressão de crescimento durante a incubação de A. niger
em BE por 24 horas.
- genes que codificam celulases e hemicelulases apresentam aumento da expressão
durante o crescimento em bagaço de cana-de-açúcar explodido.
- houve aumento no acúmulo de mRNA de vários genes envolvidos em
fermentação,

como

álcool

desidrogenase

(AlcB;

An01g12170)

e

lactato

desidrogenase (Ldh; An11g09520), aumentando a possibilidade de que a
fermentação lactica e alcoólica ocorram concomitantemente com a sacarificação da
biomassa.
- houve uma intensa modulação de vários genes envolvidos no metabolismo de
compostos C e carboidratos e também na via da pentose fosfato, o que reflete a
ampla metabolização e transporte de diferentes classes de açúcares durante a
utilização da biomassa.
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- observou-se uma intensa modulação do acúmulo de mRNA de genes que
codificam potencias transportadores de açúcar.
- sete destes genes que codificam potencias transportadores de açúcar
apresentaram aumento do acúmulo de mRNA quando o fungo foi crescido em BE.
- a identificação de genes que codificam transportadores de açúcar em A. niger, os
quais foram baseados no seus perfis de expressão, podem ser promissores
candidatos a transportadores de xilose.
- muitos genes encontrados no microarray apresentam motivos de ligação ao XlnR.
- foi possível identificar 17 proteínas diferentes que foram agrupadas em quatro
diferentes classes: (1) celulases (n = 5), (2) xilanases e enzimas relatadas para
hidrólise de xilana (n = 7), (3) mistura de enzimas hidrolíticas (n = 2) e (4) proteases
(n = 3) quando A. niger foi crescido em BE por 24 horas.
Os dados obtidos através dos experimentos realizados com A. nidulans
indicam que:
- foi possível identificar-se 11 quinases e 7 fosfatases não essencias, NPKs e NPPs,
respectivamente, envolvidas na produção de celulases e em alguns casos, na
produção também de hemicelulases.
- observou-se que um período inicial de “starvation” apresenta um papel na ativação
das vias das quinases no sensoriamento de nutrientes e energia.
- a desrepressão de CreA é um pré-requisito essencial para a indução de enzimas
hidrolíticas.
- foi possível observar-se que SnfA atua na desrepressão de CreA e na modulação
de respostas transcricionais, regulando o metabolismo, transporte e secreção de
enzimas hidrolíticas sendo primordial para o crescimento em celulose.
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- a quinase SchA parece atuar com um mecanismo de sobreposição e função com
SnfA.
Desta forma, foi possível identificar novas possibilidades para o entendimento
da sacarifcação do bagaço de cana-de-açúcar por hidrolases e obter-se resultados
preliminares para a construção de coquetéis de enzimas mais eficientes para a
obtenção do etanol de segunda geração.
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Apêndice A: Artigo Publicado
Artigo: Transcriptome analysis of Aspergillus niger grown on sugarcane
bagasse. De Souza, W. R*; Gouvêa, P. F*; Savoldi, M.; Malavazi; I.; Bernardes, L.
A. S.; Goldman, M. H. S.; de Vries, R. P.; Oliveira, J. V. C.; Goldman, G. H.
Biotechnology for Biofuels, v. 4(40), 2011.
(*).These authors contributed equally to this work.
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*Artigo: Functional characterisation of the non-essential protein kinases and
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*Artigo aceito para publicação no periódico “Biotechnology for Biofuels”
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