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RESUMO 
 

JACOB, T. R. Expressão, regulação e funcionalidade de genes hsps no dermatófito 
Trichophyton rubrum. 2013. 157 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 2013. 
 
O dermatófito Trichophyton rubrum é um fungo filamentoso, queratinofílico e 
antropofílico, sendo o principal agente etiológico de micoses cutâneas em humanos. Sua 
distribuição cosmopolita e seu acometimento grave em pacientes imunocomprometidos 
fazem dele um dos desafios a ser enfrentado pelos serviços de saúde pública mundial. 
As interações patógeno-hospedeiro envolvem diferentes processos relacionados com a 
degradação de queratina e com modificações metabólicas que permitem sua adesão e 
posterior penetração nos tecidos infectados. Essas alterações são importantes para o 
sucesso do processo infeccioso e envolvem mecanismos que modulam a expressão 
gênica, a secreção de proteínas específicas, a adaptação metabólica e as alterações no 
pH cutâneo, fundamentais para o estabelecimento da infecção. Dentre as proteínas que 
participam do processo de interação patógeno-hospedeiro estão as proteínas de choque 
térmico HSPs (Heat Shock Proteins), relacionadas aos mais diversificados processos 
celulares. Nesse sentido, a hipótese desse trabalho foi avaliar se os genes hsps de T. 
rubrum, bem como seu principal fator de transcrição (Hsf1), estão envolvidos nos 
processos de resposta a situações adversas e na interação com o microambiente 
hospedeiro, e se estes genes são modulados pelo fator de transcrição pacC, um 
regulador envolvido na sinalização do pH ambiente. Para tanto, a expressão dos genes 
hsps foi analisada em resposta ao cultivo de T. rubrum em diferentes meios de cultura, 
durante a exposição a antifúngicos, estresse térmico e interação com fragmentos de 
unha e pele humanas. O envolvimento da Hsp90 na modulação da expressão gênica, na 
suscetibilidade a antifúngicos e na interação de T. rubrum com fragmentos de unha 
humana foi avaliado utilizando-se um inibidor químico específico para esta proteína. Os 
resultados indicam uma expressão variável dentre os genes hsps e até mesmo dentro de 
cada família HSP, em resposta a cada condição ambiental ou interação a que o fungo foi 
exposto. Além disto, temos indício de que a expressão dos genes hsps seja modulada 
pelo fator de transcrição PacC, através da modulação do fator de transcrição Hsf1. 
Constatamos ainda, a influência de Hsp90 na susceptibilidade de T. rubrum às drogas 
Itraconazol e Micafungina, e no desenvolvimento de T. rubrum em fragmentos de unha 
humana. Esses resultados revelam a participação das proteínas HSPs em diversos 
aspectos do metabolismo de T. rubrum, e sugerem a participação de Hsp90 na 
patogenicicade e na suscetibilidade a drogas deste dermatófito. 
 

Palavras-chave: Trichophyton rubrum; Expressão gênica; Proteínas do choque térmico 
(HSPs); Hsp90; Fator de transcrição. 

 
 
 
 



 
 

  

ABSTRACT 
 

JACOB, T. R. Expression, regulation, and functionality of hsps genes in the 
dermatophyte Trichophyton rubrum. 2013. 157f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 2013. 
 
The dermatophyte Trichophyton rubrum is a filamentous, keratinophilic, and 
anthrophophilic fungi, being the major etiologic agent of cutaneous mycoses in humans. 
Its cosmopolitan distribution and the severe infection in immunocompromised patients 
make it one of the challenges to be faced by public health agencies worldwide. Host-
pathogen interactions involve different processes related to keratin degradation and 
metabolic changes that allow adhesion and subsequent penetration of the infected tissue. 
These changes are important to the success of the infectious process and involve 
mechanisms that modulate gene expression, secretion of specific proteins, and 
metabolic adaptation, and cutaneous pH changes, essential to the establishment of the 
infection. Among the proteins that participate in the host-pathogen interaction are the 
heat shoch proteins (HSPs), related to diverse cellular processes. Thus, the hypothesis of 
this work was to evaluate whether T. rubrum hsp genes, as well as their major 
transcription factor (Hsf1), are involved in the response to adverse situations and in the 
interaction with the host microenvironment, and if these genes are regulated by the 
transcription fator PacC, a regulator of the pH signaling pathway. The expression of the 
hsp genes was evaluated in response to the cultivation of T. rubrum in different culture 
medium, during exposure to antifungal drugs, heat stress, and interaction with human 
nail and skin. The involvement of T. rubrum Hsp90 in the modulation of gene 
expression, susceptibility to antifungal drugs, and interaction with human nails was 
evaluated by using a chemical inhibitor, specific to this protein. Our results indicate a 
variable expression of the hsp genes, even among members of the same HSP family, in 
response to each environmental condition or interaction, to which the fungus was 
exposed. Furthermore, we have evidence that the hsp gene expression is modulated by 
the PacC transcription factor, by modulating the expression of the Hsf1 coding gene. 
We also found that Hsp90 is involved in T. rubrum susceptibility to the drugs 
Itraconazole and Micafungin, and in the development of this dermatophyte in human 
nails. These results reveal the involvement of HSPs in several aspects of T. rubrum 
metabolism, suggesting a role for Hsp90 in the pathogenicity and drug susceptibility in 
this dermatophyte.   
 
Key words: Trichophyton rubrum; Gene expression; Heat shock proteins (HSPs); 
Hsp90; Transcription factor. 
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1.0 Introdução 

1.1 Aspectos gerais 

O reino fungi engloba organismos eucariontes, uni ou pluricelulares e 

heterótrofos, conhecidos como fungos, que secretam enzimas digestivas para o meio e 

absorvem seus nutrientes orgânicos previamente digeridos. Apresentam propagação 

assexuada, como por exemplo, por esporulação mitótica, fragmentação e brotamento ou 

gemulação, e também sexuada, por esporulação meiótica, seguida por processos de 

plasmogamia e cariogamia. Atualmente são classificados de acordo com os tipos de 

esporos formados, nos filos Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota e 

Basidiomycota. O cladograma abaixo apresenta uma das propostas de relações 

filogenéticas entre os grupos de fungos (Lopes 2008) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses organismos são observados em diferentes relações ecológicas como, por 

exemplo, comensalismo, mutualismo e parasitismo. Sua importância pode ser analisada 

nos âmbitos: ecológico, como a reciclagem de matéria orgânica no planeta, pela sua 

decomposição, formação de líquens, micorrizas e doenças causadas em espécies 

vegetais; industrial e biotecnológico, nos processos de fabricação de pães, bebidas 

alcoólicas, combustíveis e antibióticos; nutricional, por meio do emprego de 

Parede celular com quitina 

Absorção de nutrientes do meio 

Hifas 

Reprodução por esporos 

Zoósporos 
uniflagelados 

Perda de flagelo 

Corpo de frutificação 

Basidiósporo 
Basidiocarpo 

Ziogósporos 

Ascocarpo 

Ascósporo 
Chytridiomycota 

Zygomycota 

Ascomicota Basidiomycota 

Figura 1: Cladograma mostrando uma das propostas de relações filogenéticas entre grupos de 
fungos (Lopes 2008). 
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determinadas espécies na preparação de refeições, como os cogumelos; e de saúde 

pública causando infecções em animais e humanos. 

As relações entre homens e fungos, são tão antigas quanto o surgimento da 

espécie Homo sapiens no planeta terra, há cerca de 100 a 200 mil anos. Dentre as 

relações estabelecidas entre esses dois grupos de seres vivos, que vão de simples 

processos biotecnológicos a sofisticados usos no campo da engenharia genética, 

encontram-se certos tipos de infecções denominadas dermatofitoses. Tais infecções são 

provocadas por determinados fungos filamentosos, septados e queratinofílicos, capazes 

de invadir e colonizar tecidos queratinizados em humanos e animais (Grumbt et al., 

2011). A partir da secreção de uma ampla gama de enzimas proteolíticas, como 

proteases inespecíficas e queratinases, os dermatófitos digerem a queratina, presente no 

estrato córneo, e a utiliza como fonte de alguns nutrientes essenciais como carbono, 

hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Os dermatófitos são classificados nos 

gêneros Epidermophyton, Microsporum e Trichophyton de acordo com a morfologia de 

suas estruturas assexuadas de reprodução, os conídios, e são divididos em espécies 

geofílicas, zoofílicas e antropofílicas, dependendo dos respectivos habitats naturais, 

como solo, animais ou homem (Weitzman et al., 1995). Cerca de 30 espécies de 

dermatófitos já foram identificadas como responsáveis por causar danos ao homem, 

sendo que, aproximadamente, 30% das infecções registradas são de caráter agudo e 

causadas por espécies zoofílicas, enquanto que 70% são crônicas e provocadas por 

espécies antropofílicas (White et al., 2008). 

As dermatofitoses ocorrem tanto em indivíduos saudáveis como em 

imunocomprometidos e recebem o nome de tineas, seguido do nome da região 

acometida pelos fungos, por exemplo, tinea pedis (pele dos pés), tinea manum (pele das 

mãos), tinea capitis (fios de cabelo), tinea cruris (região da virilha) e tinea unguium ou 

onicomicose, quando os locais de infecção são as unhas, sejam dos dedos dos pés ou das 

mãos (Seebacher et al., 2008). O contágio pode ocorrer entre pessoas ou animais 

infectados ou por meio de materiais contaminados com fungos ou suas estruturas 

reprodutivas (Weitzman et al., 1995). A sintomatologia geralmente é condicionada pelo 

estado de saúde do paciente, podendo ser leve ou severa, crônica ou aguda e superficial 

ou invasiva (White et al., 2008). Entretanto, em portadores de doenças 

imunodepressoras como SIDA (Síndrome da Imununodeficiência Adquirida) e 
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Leucemias ou aqueles submetidos a tratamentos quimioterápicos e os recém-

transplantados, são normalmente afligidos pelas formas mais agressivas (Dan et al., 

2011). 

Os dermatófitos são encontrados praticamente em todas as partes do mundo, 

entretanto as espécies causadoras e os tipos de tinea variam entre as regiões (Seebacher 

et al., 2008). Elevados índices populacionais, associados a condições adequadas de 

temperatura e umidade podem favorecer a disseminação dos agentes causadores de 

dermatofitoses, sendo que nas nações desenvolvidas há predominância de tinea pedis e 

onicomicose, enquanto que nos países em desenvolvimento ocorre maior incidência de 

tinea capitis (Seebacher et al., 2008). As elevadas taxas de reincidência dos variados 

tipos de tinea podem ser associadas a tratamentos que muitas vezes são interrompidos 

antes da eliminação completa dos agentes causadores (Achterman et al., 2012). A falsa 

sensação de cura, seguida da interrupção dos tratamentos parece ser um dos agravantes 

da recorrência nas diversas regiões afetadas (parece que está tbem relacionada a 

resistencia natural dos conideos, macroconideos e artroconideos). Recentes técnicas de 

biologia molecular tendem a contribuir para avaliações diagnósticas mais precisas e 

assim contribuir para a redução das taxas de reincidência ocasionada por falha na 

identificação do patógeno (Gupta et al., 2008). Mundialmente, de 20 a 25% da 

população é acometida por dermatofitoses, sendo que no Brasil a espécie antropofílica 

Trichophyton rubrum é o agente responsável por aproximadamente 50% dos casos e faz 

dessas infecções um problema de saúde pública (Ameen 2010). 

1.2 Trichophyton rubrum 

Pertencente ao filo Ascomycota, acredita-se que a origem do fungo T. rubrum 

tenha ocorrido no continente africano, e que a partir do período das grandes navegações 

ocorreu sua disseminação para as demais regiões do globo, apresentando ampla 

adaptação no Brasil e em outros países americanos (Brasch et al., 2005). Isolado 

primeiramente por Castellani em 1910, trata-se de um fungo filamentoso, antropofílico, 

com dispersão cosmopolita e que atualmente é o maior responsável pelos casos de 

dermatofitoses humana (Vena et al., 2012). Quanto as suas estruturas assexuadas de 

reprodução há os macroconídeos de formato variado, os microconídeos em formato de 

pera e os artroconídeos que apresentam espessamento da parede celular, sendo, portanto 
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formas de resistência, podendo ser viáveis por até 18 meses sob condições ambientais 

desfavoráveis (Graser et al., 2000). 

O primeiro desafio encontrado por T. rubrum ao entrar em contato com o 

hospedeiro é a sobreposição de seus mecanismos primários de defesa, como a pele e sua 

microbiota natural, baixa umidade, exposição à luz ultravioleta e pH ácido. Um 

mecanismo de defesa comum de vários hospedeiros é a renovação constante do estrato 

córneo, o que leva a descamação do epitélio e pode fazer com que o patógeno seja 

removido do tecido epidérmico antes de se estabelecer plenamente (Wagner et al., 

1995). O patógeno, por sua vez, conta com a rápida germinação de seus artroconídeos, o 

que, muitas vezes, permite sua penetração antes que a descamação ocorra (Kaufman et 

al., 2007). Além disso, o fungo expressa glicoproteínas de parede celular contendo 

mananas que funcionam como adesinas, reconhecendo e se ligando aos resíduos de 

manose e galactose presentes na superfície da célula hospedeira (Kaufman et al., 2007; 

Vermout et al., 2008). Uma vez estabelecido no hospedeiro, o fungo necessita de 

nutrientes para sua sobrevivência e para isso dispõe de mecanismos bioquímicos e 

genéticos que permitem sua sobrevivência no novo ambiente conquistado, a partir da 

utilização de macromoléculas presentes no tecido hospedeiro. A utilização desses 

nutrientes pelas células fúngicas ocorre somente após a degradação dessas 

macromoléculas em moléculas menores, seguidas de absorção e metabolização no 

interior celular. Os mecanismos de secreção de enzimas hidrolíticas importantes para a 

degradação das macromoléculas é um dos fatores de virulência mais bem caracterizados 

nos dermatófitos, permitindo a hidrólise de componentes estruturais da pele e assim 

possibilitando a invasão tecidual (Kaufman et al., 2007; Vermout et al., 2008). 

Uma vez estabelecidos, os dermatófitos desenvolvem uma resposta adaptativa 

pelo pH ambiente, bem conhecida em fungos modelo. Essa resposta ocorre devido à 

alteração em sua expressão gênica o que desencadeia a síntese de proteínas estruturais e 

de parede celular como lipases, fosfolipases, fosfatases, nucleases e queratinases, as 

quais permitem a captação constante de nutrientes e permite o desenvolvimento do 

micro-organismo nos tecidos hospedeiros (Peres et al., 2010; Martinez-Rossi et al., 

2012).  
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1.3 Regulação da expressão gênica pelo pH ambiente  

Os estudos de adaptabilidade fúngica a variações ambientais tem sido de grande 

importância para a compreensão dos mecanismos envolvidos na instalação e 

manutenção da infecção.  Os fungos Aspergillus nidulans e Neurospora crassa tem sido 

utilizados em estudos de resposta adaptativa a mudanças ambientais como a variação do 

pH extracelular e a limitação de fosfato inorgânico (Nahas et al., 1982; Caddick et al., 

1986; Wu et al., 2004; Leal et al., 2009; Gras et al., 2013) 

A resposta adaptativa ao pH foi descrita, primeiramente, por Nahas e 

colaboradores (1982) em um trabalho onde foi demostrado que, no fungo N. crassa, a 

secreção, mas não a síntese, das fosfatases é dependente do pH extracelular. Em um 

estudo de sensoriamento do pH ambiente realizado por Caddick e colaboradores (1986), 

utilizando o fungo A. nidulans como modelo, foi demonstrado que a resposta ao pH é 

mediada por uma via de sinalização constituída por pelo menos sete genes: os genes pal 

(palA, B, C, F, H e I) e o gene pacC. 

O gene pacC codifica um fator de transcrição denominado PacC que possui 678 

aminoácidos (72KDa), contendo três dedos de zinco (zinc-finger), o qual reconhece a 

região consenso 5  ́-GCCAR(A/G)G- 3´ na região promotora de genes responsivos ao 

pH em A. nidulans (Tilburn et al., 1995). Trabalhos com este fungo em meios 

complexos forneceram requisitos para a proposta de um modelo de regulação pelo pH 

ambiente. Nesse modelo, o fator de transcrição PacC, seria responsável pela ativação da 

transcrição de genes alcalino-específicos e pela repressão da transcrição de genes ácido-

específicos, modulado por um sinal gerado pelos produtos dos genes pal (palA, B, C, F, 

H e I) em resposta ao pH alcalino (Caddick et al., 1986; Tilburn et al., 1995). Para tanto, 

PacC seria mantido inativo em pH ácido por interações intramoleculares na extremidade 

C-terminal enquanto que em pH alcalino, os produtos dos genes pal promoveriam uma 

modificação estrutural que resultaria na quebra das interações intramoleculares expondo 

uma região de PacC à proteólise, que converteria PacC a uma forma ativa, capaz de 

induzir a transcrição de genes alcalinos e reprimir a transcrição de genes ácidos (Orejas 

et al., 1995). Dessa maneira, mutações na região C-terminal de pacC reduziriam as 

interações intramoleculares e permitiriam a proteólise mesmo na ausência dos produtos 

dos genes pal, o que resultaria na síntese ininterrupta do fator PacC, independentemente 

do pH extracelular. Por outro lado, mutações em genes responsáveis pela via de 
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transdução de sinal do pH externo impediria a quebra das interações intramoleculares e 

manteria PacC em sua forma integra e inativa (Orejas et al., 1995). No entanto, 

trabalhos recentes revelam evidencias de que o fator de transcrição PacC é funcional 

tanto em pH ácido como em alcalino e que os mecanismos envolvidos nos processos de 

regulação gênica em A. nidulans são, também, dependentes das condições nutricionais 

nas quais o fungo se encontra (Silva et al., 2008; Freitas et al., 2011; Trevisan et al., 

2011; Martinez-Rossi et al., 2012) 

A identificação e a inativação gênica de uma proteína homóloga ao fator de 

transcrição PacC de A. nidulans no dermatófito T. rubrum revelou que o 

desenvolvimento desse fungo em queratina e a consequente degradação dessa 

macromolécula estão de alguma maneira sob influência do produto de pacC, seja na 

secreção e/ou atividade de proteases que apresentam atividade ótima em pH alcalino 

(Ferreira-Nozawa et al., 2006). 

O estabelecimento da infecção causada por T. rubrum é dependente do 

funcionamento de uma maquinaria enzimática, em função do pH ambiente, baseada na 

síntese de diversas proteases ativas em uma ampla faixa de pH que permite o uso de 

proteínas solúveis, substratos queratinosos, ácidos nucléicos e lipídeos como fonte de 

nutrientes para a completa instalação e manutenção do dermatófito no hospedeiro. No 

início da infecção os dermatófitos sintetizam enzimas proteolíticas não específicas e 

queratinases com atividade ótima em pH ácido (Tsuboi et al., 1989; Hay 2006), 

provavelmente pelo fato da pele humana, naturalmente, apresentar pH ácido (Cutler 

1991). A ação dessas enzimas gera peptídeos, os quais são hidrolisados a aminoácidos 

por peptidases.  O fungo utiliza esses aminoácidos disponíveis como importante fonte 

de carbono, nitrogênio e enxofre. Entretanto, a utilização de alguns aminoácidos, como 

a glicina, resulta na liberação de amônia o que eleva o pH do meio e torna propícia a 

ação de queratinases com atividade ótima em pH alcalino (Thedei Jr. et al., 1994; 

Brouta et al., 2001; Ferreira-Nozawa et al., 2006). A partir desses dados Martinez-Rossi 

e colaboradores (2004) propuseram um modelo de instalação e manutenção da infecção 

por dermatófitos, considerando a secreção de enzimas proteolíticas em função do 

monitoramento do pH ambiente (Figura 2), sendo que recentemente foi destacada a 

importância da secreção de sulfito no processo de degradação da queratina (Grumbt et 

al., 2013).   
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As lesões características são circulares, eritematosas e pruriginosas, podendo 

acometer diferentes sítios anatômicos e são consequentes da ação direta do fungo ou de 

reações de hipersensibilidade ao micro-organismo e/ou a seus produtos metabólicos 

(Weitzman et al., 1995). A relação patógeno-hospedeiro pode desencadear reações 

superficiais brandas e crônicas, processos inflamatórios intensos e, até mesmo, 

Figura 2: Modelo proposto para explicar a influência do pH na regulação de enzimas 
proteolíticas em dermatófitos. O monitoramento do pH ácido da pele, no início da infecção, 
resulta na indução (+) de proteases e queratinases com atividade ótima em pH ácido e na 
repressão (-) de queratinases com atividade ótima em pH alcalino, liberando polipeptídeos. A 
posterior ação de peptidases e a disponibilização de aminoácidos supre o fungo de suas 
necessidades quanto a carbono, nitrogênio e enxofre. Entretanto, a metabolização de alguns 
aminoácidos, como a glicina, resulta na liberação de amônia elevando o pH do meio e 
adequando-o para a ação das queratinases com atividade ótima em pH alcalino, o que possibilita 
a completa instalação, desenvolvimento e permanência do dermatófito no tecido hospedeiro 
(Martinez-Rossi et al., 2004; Peres et al., 2010). 
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infecções profundas e generalizadas em pacientes imunocomprometidos (Isa-Isa et al., 

2010). 

Os tratamentos para as infecções na pele são geralmente realizados pela 

administração tópica de fármacos, enquanto que para as infecções no couro cabeludo e 

em unhas, utilizam-se antifúngicos sistemicos (Marconi et al., 2010). O dispêndio 

mundial com drogas para o tratamento de dermatofitoses supera U$500 milhões anuais 

e ainda não há sucesso em, aproximadamente, 30% dos casos envolvendo pacientes 

imunocomprometidos (Graser et al., 2008). 

Apesar de toda importância clínica dos dermatófitos e em especial de T. rubrum, 

pouco se sabe em relação a sua fisiopatologia e aos mecanismos moleculares envolvidos 

durante os processos infecciosos por ele causados. Com a finalidade de elucidar 

determinados aspectos genéticos acerca dos dermatófitos T. rubrum, Microsporum 

equinum, Arthroderma benhamiae, Trichophyton verrucosum, Microsporum canis, 

Microsporum gypseum e Trichophyton tonsurans, dois projetos independentes 

realizaram o sequenciamento dos genomas dessas espécies e os dados, atualmente, 

encontram-se disponíveis para a comunidade científica e constituem uma importante 

ferramenta para as pesquisas relacionadas a esses dermatófitos (Burmester et al., 2011; 

Martinez et al., 2012). 

O sequenciamento dos 22.5 Mb do genoma de T. rubrum proporcionou a 

possibilidade de se realizarem estudos detalhados da maquinaria molecular utilizada 

para sua instalação e manutenção junto ao hospedeiro humano. A análise da expressão 

gênica diferencial seguida de estudos da funcionalidade de determinados genes pode 

elucidar mecanismos adaptativos importantes e também fornecer diferentes alvos para a 

produção de novos fármacos a serem utilizados em pacientes acometidos por essas 

infecções. 

Apesar de todo conhecimento acerca da importância das fosfatases, lipases, 

DNAses, adesinas e dos principais fatores de virulência, representados pelas enzimas 

proteolíticas, há um grupo específico de proteínas denominado HSPs (Heat Shock 

Proteins). Essas proteínas apresentam as mais diversificadas funções metabólicas e 

foram o foco principal desse estudo, que buscou mais uma alternativa para o 

entendimento e tratamento das dermatofitoses causadas por T. rubrum. 
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1.4 Proteínas HSPs 

Há aproximadamente, 50 anos o cientista Italiano Ferucio Ritossa descobriu a 

chamada Resposta ao Choque Térmico (Heat Shock Response – HSR) ao estudar, no 

Instituto de Genética e Biofísica de Napoles (Itália), a síntese de ácidos nucleicos em 

glândulas salivares de insetos do gênero Drosophila (De Maio et al., 2012). A 

descoberta ocorrera, de maneira despropositada, quando o pesquisador observou um 

aumento acentuado na atividade transcricional das células que estudava e que foram, 

“acidentalmente”, incubadas em elevadas temperaturas por algum de seus colegas de 

laboratório (Ritossa 1996). O trabalho acerca dos fatores que eram sintetizados em 

grandes quantidades em temperaturas elevadas teve dificuldades iniciais de publicação, 

mas fora divulgado em 1962 pela revista Experientia (Ritossa 1962). A sequência nos 

estudos sobre este tema coube, inicialmente, a Susan Lindquist e somente 12 anos mais 

tarde, foi descrita a síntese das proteínas do choque térmico (HSPs) em glândulas 

salivares de Drosophila melanogaster após a incubação sob elevadas temperaturas 

(Tissieres et al., 1974). 

À medida que as proteínas HSPs foram estudadas, inúmeros processos celulares 

foram a elas atribuídos, dentre eles, o dobramento proteico, o qual delegou às HSPs a 

função de proteínas Chaperonas, um dos mais importantes papeis efetuados por esse 

grupo proteico. Além disso, foram descritas diferentes situações em que é 

imprescindível a participação dessas proteínas, seja em situações de estresse ou não, 

como na exposição a metais pesados, radiações, alterações bruscas no pH ambiente, 

ativação de células do sistema imune, proliferação de células cancerígenas ou 

simplesmente contribuindo para o funcionamento do metabolismo basal (De Maio 

2011). A classificação atual das HSPs as divide em famílias, de acordo com seus 

respectivos pesos moleculares em kilodalton (kDa), por exemplo, Hsp10, Hsp20, 

Hsp40, Hsp60, Hsp70, Hsp90, etc. O número de genes que codificam as diferentes 

proteínas de uma mesma família pode variar muito entre os organismos, por exemplo, a 

família HSP70 da bactéria Escherichia coli possui três membros enquanto que a mesma 

família em humanos possui treze (Kampinga et al., 2009). 

As proteínas HSPs podem ser encontradas em todas as células de qualquer 

organismo vivo (Lindquist 1986). Elas formam uma classe de proteínas altamente 

conservadas, desde seres primitivos, como as arqueobactérias, até o homem, o que é um 
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indício de seu grande valor evolutivo e adaptativo (Feige et al., 1994). Como 

mencionado anteriormente, as HSPs não são sintetizadas exclusivamente em condições 

de estresse, como elevadas temperaturas. Algumas são sintetizadas constitutivamente, 

isto é, independente das condições a que cada organismo é exposto. Essas HSPs 

constitutivas, também conhecidas como HSCs (Heat Shock Cognates) não são idênticas 

às formas induzíveis e estas quando são sintetizadas, somam quantidades muito maiores 

do que as constitutivas (Fuller et al., 1994). 

Em condições normais, os polipeptídeos corretamente dobrados têm suas 

porções hidrofóbicas voltadas para o interior da molécula, enquanto que as partes 

hidrofílicas são voltadas para o exterior. Essa disposição possibilita a solubilidade 

proteica em meios aquosos e impede agregações indevidas que poderiam ocorrer em 

virtude de interações entre regiões hidrofóbicas de diferentes proteínas. Assim, a 

ocorrência de proteínas desdobradas, até mesmo em fases de síntese ou de transporte 

entre organelas, poderia favorecer a formação de agregações indevidas e com isso 

acarretar a perda da forma e consequentemente da função das proteínas envolvidas. 

Com a finalidade de evitar tais agregações, as proteínas HSPs favorecem a ocorrência 

de dobramentos proteicos corretos, garantindo que as proteínas adquiram suas formas 

devidas e estáveis. Para tanto, as HSPs se ligam em porções interativas, facilitando o 

dobramento de polipeptídios recém-sintetizados ou que tenham se desnaturado por 

diferentes motivos. Além disso, as HSPs podem, ainda, atuar na regulação de proteínas 

já dobradas (Wynn et al., 1994). 

Em situações que se dá o aumento de agregações indevidas entre proteínas, 

inicia-se um processo de resposta ao estresse. Tal processo tem início com ativação de 

um fator de transcrição chamado de HSF (Heat Shock Factor), que desencadeia a 

síntese de diferentes proteínas HSPs envolvidas nas mais diferentes situações 

estressantes. Já foram descritos quatro fatores HSF diferentes em vertebrados, porém 

em certos organismos como nematóides, mosca das frutas e leveduras há apenas um, 

chamado de Hsf1 (Anckar et al., 2011). No genoma de T. rubrum há apenas o gene hsf1 

que codifica o fator de transcrição Hsf1 (Broad 2010).  

A presença de outros fatores, além de Hsf1, não necessariamente compensa as 

ações desse fator de transcrição. A exposição de fibroblastos, oriundos de camundongos 

que tiveram o gene hsf1 (codificante do fator de transcrição Hsf1) mutado, não resultou 
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em aumento da síntese de proteínas HSPs quando da exposição a elevadas temperaturas 

e também levou estas células à morte rapidamente, o que sugere que os demais fatores 

de transcrição HSF não compensam a ausência de Hsf1 (McMillan et al., 1998). Foi 

verificado que em células humanas, a inativação do gene hsf2 (codificante do fator de 

transcrição Hsf2) altera levemente o padrão de expressão dos genes hsps, enquanto que 

em camundongos há alterações nos padrões meióticos, redução da qualidade do 

esperma produzido, aumento de apoptose em células dos testículos, redução da 

ovulação e alteração da morfologia cerebral (Kallio et al., 2002; Ostling et al., 2007). 

Em camundongos, a inativação do gene hsf4 (codificante do fator de transcrição Hsf4) 

resultou no aumento da expressão de fatores de crescimento e na redução de HSPs em 

células dos olhos o que pode ter levado ao desenvolvimento de catarata em animais 

recém-nascidos (Fujimoto et al., 2004). Os estudos envolvendo a função de hsf3 

(codificante do fator de transcrição Hsf3), também realizados com fibroblastos de 

camundongos, revelaram que seu papel está relacionado com a expressão de genes hsps 

não clássicos (envolvidas na degradação e reciclagem de outras proteínas) (Fujimoto et 

al., 2010).     

Em virtude de seu importante papel e função evolutiva conservada na HSR, o 

fator Hsf1 é o mais bem caracterizado da família, e parece ser expresso 

constitutivamente na maioria das células e regulado por mecanismos pós-traducionais 

(Wu 1995). Em situações em que há ausência de estresse, o fator Hsf1 permanece em 

sua forma monomérica disperso no núcleo e citoplasma. Caso ocorra algum tipo de 

injúria, esse fator de transcrição é rapidamente convertido para sua forma trimerizada, 

passa por processos de modificações pós-traducionais, como a fosforilação, e fica 

configurado em sua forma ativa, que se liga em uma região específica do DNA chamada 

de HSEs (Heat Shock Elements), estimulando a síntese de outras proteínas HSPs 

(Anckar et al., 2007). As regiões HSEs são formadas por repetições 

GAAnnTTCnnGAA e o fator Hsf1 apresenta elevada afinidade por regiões contendo 

três ou mais dessas repetições (Trinklein et al., 2004). 

A regulação clássica do fator Hsf1 é realizada por interações com proteínas 

Hsp90, que mantém Hsf1 em seu estado não trimerizado e inativo (Zou et al., 1998). O 

uso de inibidores farmacológicos de Hsp90, bem como o uso de anticorpos contra essa 

proteína, resultou na ativação de Hsf1 em ovócitos de sapo (Ali et al., 1998; Bharadwaj 
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et al., 1999). Durante a HSR, várias proteínas HSPs são sintetizadas e dirigidas a seus 

clientes. Com o decorrer da HSR pode haver acúmulo de certas proteínas HSPs, que se 

desligam de seus clientes após o dobramento correto e ficam livres na célula. O 

acúmulo das proteínas Hsp70 e Hsp40 permitem que elas se liguem ao fator Hsf1, 

associados às HSEs, fazendo com que esse retome sua forma monomérica e inativa, 

porém sem ainda desliga-lo do DNA. À medida que Hsf1 se desliga das regiões HSEs, 

as proteínas Hsp90 livres se ligam novamente a ele, estabilizando-o na forma inativa e 

desta maneira, ocorre a supressão de HSR. Observa-se que as proteínas HSP realizam 

um controle por feedback negativo junto ao fator de transcrição Hsf1 (Anckar et al., 

2011). 

Em fungos, assim como em outros organismos, as diferentes HSPs podem ser 

classificadas em famílias de acordo com seus respectivos pesos moleculares que variam 

de 10kDa até mais de 150kDa, embora outras classificações também possam ser 

utilizadas (Sghaier et al., 2004). 

As chamadas “pequenas HSPs” compõem uma família que não está diretamente 

relacionada com a função de chaperonas e apresentam três características comuns: 

apresentam peso molecular que varia de 12kDa a 43kDa; formam longos complexos 

oligoméricos; e possuem uma região central conservada denominada de domínio 

cristalino-α (Narberhaus 2002). O complexo oligomérico se liga a proteínas 

desdobradas prevenindo agregações entre elas e também a ocorrência de insolubilização 

(Stromer et al., 2003). 

A família HSP40 ou DnaJ é definida pela presença, altamente conservada de 

domínio J, com aproximadamente 78 resíduos. Essas proteínas atuam principalmente 

como co-chaperonas de Hsp70, embora alguns trabalhos relatam a atuação direta de 

Hsp40 como chaperona. Seu papel é importante para que a ligação de Hsp70 a seus 

clientes ocorra de maneira eficiente, uma vez que Hsp40 estimula a atividade ATPase 

de Hsp70 (Fink 1999). 

A família HSP60, também chamada de chaperoninas, forma complexos no 

citosol de células procariotas e eucariotas, bem como no interior de várias organelas 

eucariotas. Em procariotos, 14 GroEL e 7 GroES formam esses complexos. A 

subunidade GroEL assume uma forma de barril com a parte hidrofóbica voltada para o 
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interior, onde os polipeptídios desdobrados são direcionados. A subunidade GroES 

forma a “tampa do barril” que possui uma superfície hidrofílica e é responsável pelo 

redobramento parcial dos polipeptídios, em um processo dependente de ATP. Dois 

complexos similares foram descritos em mitocôndrias e cloroplastos de eucariotos, 

consistindo de Hsp60 e Hsp10, homólogos, respectivamente, de GroEL e GroES, 

enquanto que os complexos de chaperoninas citoplasmáticas (conhecidas por TCP-1 e 

TRiC ou CCT) são formados por oito membros da família HSP60, que formam as 

diferentes subunidades desses complexos e são codificados por diferentes genes 

(Kubota et al., 1995). Várias proteínas homólogas a essas HSP60 foram caracterizadas 

em fungos. Em Histoplasma capsulatum uma Hsp60 presente na parede celular está 

relacionada com a ligação em receptores de macrófago humanos (Long et al., 2003). 

Dee e Gibbons (2002) mostraram que a vacinação com Hsp60 de H. capsulatum 

promoveu imunização em camundongos. Além disso, a imunização de camundongos 

com Hsp60 recombinante de Coccidioides immitis induziu a proliferação de células T 

(Thomas et al., 1997). 

A família HSP70 é composta por proteínas com duas regiões características e 

conservadas, a porção N-terminal de ação de ATPase e a porção C-terminal que possui 

o domínio de ligação proteico. Essa família é composta por vários membros que estão 

presentes na maioria dos componentes celulares eucariotos. Hsp70 se liga a pequenas 

regiões hidrofóbicas em proteínas desdobradas para prevenir suas agregações, além de 

atuar nos processos de dobramentos de proteínas recém-sintetizadas, com dependência 

de ATP (Nicola et al., 2005). Sabe-se que Hsp70 participa de vários processos que são 

importante para a transição entre as formas de micélio e levedura nos fungos dimórficos 

(da Silva et al., 1999; Pitarch et al., 2001; Gilbert et al., 2003). No fungo Malassezia 

sympodialis, comumente encontrada na pele de vários animais, inclusive do homem, um 

proteína homóloga de Hsp70 foi descrita como um dos principais alergenos 

participantes do processo de infecção (Andersson et al., 2004), além dessa proteína ser 

considerada um dos principais antígenos em vários outros patógenos (Maresca et al., 

1994). 

A família HSP90 é formada por alguns membros sendo que a proteína Hsp90 é a 

mais bem estudada até então. Hsp90 é uma chaperona dependente de ATP presente 

tanto em eucariotos como em procariotos, onde é também conhecida por HtpG. 
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Diferentemente de Hsp70 e algumas chaperoninas, Hsp90 assiste o dobramento de um 

seleto grupo de proteínas, relacionado com a transdução de sinais. Os alvos clássicos de 

Hsp90 são receptores celulares, proteínas quinases e fatores de transcrição (Leach et al., 

2012b). Embora HtpG não seja essencial para a sobrevivência de certas bactérias, a 

inativação de Hsp90 em alguns eucariotos mostrou-se letal (Young et al., 2001). Hsp90 

é uma proteína dimérica e altamente dependente de co-chaperonas como Aha1, Cdc37 

(esta presente em T. rubrum), Cns1, Cpr6, Cpr7, Pih1, Sba1, Sgt1, Sti1 e Tah1 (Leach et 

al., 2012b). Em Candida albicans, Hsp90 governa processos que levam à resistência a 

equinocandinas podendo contribuir para o estabelecimento do fungo junto ao 

hospedeiro (Singh et al., 2009), além de ser fundamental para a adaptação térmica desse 

fungo (Leach et al., 2012a; Leach et al., 2012b). No fungo Paracoccidioides brasiliensis 

a participação de Hsp90 é fundamental nos processos de adaptação a diferentes 

condições ambientais como mudanças de pH e estresse oxidativo (Tamayo et al., 2013). 

Hsp90 foi a primeira HSP descrita como induzível após o choque térmico em 

fungos, plantas e animais (Ritossa 1962; Key et al., 1981; Lindquist 1981; Lindquist 

1986; Lindquist et al., 1988). A resposta ao choque térmico (HSR) é conservada em 

todo o reino fungi, provavelmente pelo fato dos fungos possuírem nichos ecológicos 

que os exponham a intensas variações de temperatura. Por outro lado, as respostas 

adaptativas ao estresse osmótico, oxidativo e de parede celular não é conservado em 

todo o reino (Nikolaou et al., 2009). Dentre as HSPs encontradas em fungos, Hsp90 é 

altamente conservada o que atesta sua fundamental importância no metabolismo celular 

da célula fúngica. Além disso, Hsp90 é essencial para o crescimento e viabilidade de 

algumas leveduras como S. cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe e Candida 

albicans, em condições normais de crescimento  (Borkovich et al., 1989; Swoboda et 

al., 1995; Kim et al., 2010). Hsp90 juntamente com Hsp70 forma um importante 

componente citoplasmático que participa do dobramento de proteínas recém-

sintetizadas. Hsp70 promove o dobramento inicial de certos polipeptídios assim que 

eles emergem dos ribossomos. Alguns desses polipeptídios são direcionados a Hsp90 

que facilita o dobramento final ou então realiza a manutenção de seu estágio 

conformacional (Taipale et al., 2010). A atuação de Hsp90 sob a manutenção dessas 

proteínas, denominadas de “clientes”, pode contribuir para a minimização do impacto 

fenotípico quando da ocorrência de mutações e assim facilitar mudanças evolutivas 

(Taipale et al., 2010). Dessa maneira, Hsp90 tem atuado como um importante 
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facilitador durante a evolução de organismos eucariotos (Rutherford et al., 1998; Cowen 

et al., 2005; Chen et al., 2012). Além disso, Hsp90 modula redes de sinalização celular 

em respostas a mudanças nas condições ambientais (Leach et al., 2012b). 

Quanto a sua estrutura, Hsp90 é um dímero com três domínios (Pearl et al., 

2000; Ali et al., 2006; Pearl et al., 2008). O domínio C-terminal, que possibilita a 

formação do dímero, o domínio N-terminal onde há o sítio de ligação de ATP, e o 

domínio central (M) onde ocorre a ligação das proteínas clientes e das co-chaperonas 

(interação proteína-proteína) (Li et al., 2012). A região de ligação entre o domínio 

central e a região N-terminal é muito importante para a ligação de Hsp90 com as 

proteínas clientes uma vez que mutações nessa região dificulta a interação com as 

clientes e também com as co-chaperonas que participam do ciclo de Hsp90 (Leach et 

al., 2012b) (Figura 3).  

O dímero de Hsp90 sofre uma mudança conformacional durante o ciclo que é 

dependente de ATP (Pearl et al., 2000; Ali et al., 2006; Pearl et al., 2008; Taipale et al., 

2010; Li et al., 2012). Na ausência da ligação com ATP o dímero se dispõe aberto, em 

uma forma de “V”, de maneira que os domínios N-terminais ficam separados e as duas 

subunidades ficam unidas pelos domínios C-terminais. A ligação de ATP no domínio 

N-terminal estimula o fechamento do dímero, o que ocorre de maneira lenta e permite 

que os domínios N-terminais entrem em contato. Hsp90 possui uma fraca atividade 

ATPase que é modulada pela interação entre as proteínas clientes e as co-chaperonas. 

Após a quebra do ATP ocorre um remodelamento fazendo com que o dímero retome 

sua forma aberta (Southworth et al., 2008). 
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O ciclo de ATPase é lento, sendo que Hsp90 fúngica hidrolisa uma molécula de 

ATP a cada 1 ou 2 minutos (Panaretou et al., 1998; Scheibel et al., 1998). A duração do 

Figura 3: Ciclo da chaperona Hsp90. O dímero de Hsp90 apresenta os domínios Carboxi-
terminal (C), amino-terminal (N) e central (M - middle). A associação com moléculas de ATP é
facilitada pela interação de Hsp90 com proteínas co-chaperonas, Hsp70 e as proteínas clientes
total ou parcialmente desdobradas. Diferentes co-chaperonas podem se associar com diferentes
domínios de Hsp90 e mediar as interações com diferentes proteínas clientes. Após o
acoplamento das proteínas clientes a Hsp90 dá-se um lento processo de fechamento do dímero
onde as co-chaperonas e a Hsp70 são liberadas. As proteínas clientes são então assistidas,
liberadas e o ATP é hidrolisado, fechando o ciclo (Leach et al., 2012b). 
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ciclo pode variar entre as espécies, porém o resultado final junto as proteínas clientes é 

o mesmo (Siligardi et al., 2004; Southworth et al., 2008). Inibidores farmacológicos 

clássicos de Hsp90, como geldanamicina, radicicol e 17AAG, atuam no sítio de ligação 

de ATP, interferindo no funcionamento do ciclo de Hsp90 (Stebbins et al., 1997; Tian et 

al., 2004; Taipale et al., 2010). 

Hsp90 é naturalmente abundante na célula fúngica sendo que sua síntese é 

aumentada quando da exposição das células a elevadas temperaturas ou a diferentes 

tipos de estresse proteotóxicos (Minchiotti et al., 1991; Swoboda et al., 1995; Chen et 

al., 2003; Steen et al., 2003; Nicholls et al., 2009; Albrecht et al., 2010). A quantidade 

de Hsp90 da célula pode ser controlada em níveis transcricionais ou pós-transcricionais 

(Figura 4). 

Figura 4: Regulação dos níveis de Hsp90. A regulação transcricional de Hsp90 é
realizada pelo fator Hsf1 através de um mecanismo de feedback negativo entre Hsf1 e
Hsp90. A atividade de Hsp90 é controlada por modificações pós-traducionais como a
fosforilação (P), a S-nitrosilação (SNO) e possivelmente a acetilação (Ac) (Leach et al.,
2012b). 
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O controle transcricional de Hsp90 e de outros genes hsps é realizado pelo fator 

de transcrição HSF que é evolutivamente conservado desde leveduras e invertebrados 

(Hsf1) a vertebrados (Hsf1-4) (Sorger et al., 1988; Nicholls et al., 2009; Anckar et al., 

2011; Sakurai et al., 2011). Na ausência de estresse, Hsf1 é mantido em sua forma 

inativa e não trimerizada em virtude da ligação com Hsp90. Após a ocorrência de 

estresses como ausência de glicose, ocorrência de oxidação, alterações na composição 

de membranas, ou elevação abrupta da temperatura (Sorger et al., 1988; Sewell et al., 

1995; Liu et al., 1996), Hsp90 se desliga de Hsf1 para atuar sob as proteínas clientes e 

permite que este fator de transcrição seja convertido a sua forma trimerizada que se liga 

na região HSE precedente as regiões codificantes dos genes hsps. Ocorre então um 

aumento na síntese dos mRNAs correspondentes a esses genes, favorecendo a produção 

de diversas proteínas Hsps. À medida que as novas HSPs atuam em suas proteínas 

clientes há redução da injuria provocada pelo estresse o que acarreta acúmulo de certas 

HSPs, notadamente de Hsp40 e Hsp70 que se ligam a Hsf1 trimerizado e preso às HSEs 

fazendo com que ele retorne a forma monomérica. Logo após o desligamento de Hsf1 

das regiões HSE, Hsp90 liga-se novamente a ele, suprimindo todo esse mecanismo de 

resposta (HSR). Dessa maneira pode-se concluir que Hsp90 é regulada 

transcricionalmente por um mecanismo de feedback negativo (Figura 4) (Anckar et al., 

2011; Leach et al., 2012b). 

O controle da atividade de Hsp90 é realizado por modificações pós-traducionais 

como a fosforilação (P), S-nitrosilação (SNO) e possivelmente acetilação (Ac). Essas 

modificações influenciam a interação de Hsp90 com proteínas co-chaperonas 

específicas, favorecendo a ligação com suas proteínas clientes. Após o estresse 

proteotóxico há variação na disponibilidade de Hsp90 (influenciada pelo processo de 

feedback negativo descrito anteriormente) o que afeta as interações com as proteínas 

clientes (Figura 4) (Leach et al., 2012b).   

Algumas das proteínas co-chaperones e clientes de Hsp90, envolvidas em 

processos como sinalização, crescimento e divisão celular, transcrição, metabolismo, 

confecção e manutenção de parede celular, remodelamento de cromatina e transito 

intracelular, já descritas em fungos podem ser observadas na figura 5. 
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Genes que codificam chaperonas moleculares com aproximadamente 100kDa 

foram identificadas em várias espécies. Os produtos desses genes são denominados de 

proteínas Clp devido as suas sequencias serem similar a proteína ClpA de Escherichia 

coli, envolvida em processos de regulação de proteólise (Gottesman et al., 1990). As 

proteínas Clp são encontradas tanto no citoplasma quanto no núcleo e interior de 

organelas de células eucariotas, e também em células procarióticas (Schirmer et al., 

1994; Schmitt et al., 1995). A protease ClpA de Paracoccidioides brasiliensis, também 

chamada de Hsp104, media um processo de desdobramento proteico dependente de 

ATP que culmina com a degradação proteica realizada pela protease ClpP (Nicola et al., 

Figura 5: Proteínas co-chaperonas e clientes de Hsp90 de fungos. As proteínas co-chaperonas 
(listadas no retângulo azul ao lado do dímero de Hsp90) podem se ligar a diferentes regiões de 
Hsp90 e são muito importantes para a especificidade de Hsp90 para com suas proteínas clientes, 
listadas dentro dos quadrados verdes (Leach et al., 2012b).  
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2005). Esta protease ClpA teve sua síntese aumentada durante a fase de transição da 

forma de micélio para levedura em P. brasiliensis (Goldman et al., 2003). Há uma 

proteína Clp descrita em Saccharomyces cerevisiae, chamada Mcx1p, localizada na 

matriz mitocondrial e que provavelmente não participa de processos de proteólise (van 

Dyck et al., 1998). Entretanto, foram descritas outras proteínas Clp, presentes em 

mitocôndrias de S. cerevisiae que estão envolvidas com a degradação de proteínas 

defeituosas e com aquelas que possuem um breve período de atividade (Nicola et al., 

2005). 

Há ainda, algumas chaperonas que não se enquadram em nenhuma das famílias 

descritas anteriormente. Essas chaperonas, conhecidas como “outras chaperonas” 

podem funcionar diretamente como chaperonas, co-chaperonas de diversas HSPs que 

atuam com proteínas sinalizadoras, incluindo quinases, fosfatases e receptores 

transmembrana, co-chaperonas de Hsp90, facilitando a interação desta com seus 

clientes e também como ATPase de Hsp90 (Galat 1993; Fu et al., 2000). Em T. rubrum 

a maior parte das Hsps que podem ser classificadas como “outras chaperonas” realizam 

a função ATPase de Hsp90. 

As proteínas HSPs apresentam importante papel na interação de fungos 

patogênicos com seus hospedeiros. Em pacientes com diferentes tipos de candidíase foi 

detectado aumento na quantidade de anticorpos contra Hsp65 de Candida albicans 

(Ivanyi et al., 1990). Mulheres com candidíase vaginal recorrente apresentaram aumento 

na síntese de anticorpos contra Hsp60 e Hsp70 fúngica (Giraldo et al., 1999). A 

administração de anticorpos recombinantes contra Hsp70 de C. albicans favoreceu a 

resposta imunológica de camundongos contra esse fungo (Eroles et al., 1997). Após o 

cultivo de C. albicans a 37°C (temperatura de seu hospedeiro humano) pode-se detectar, 

por microscopia eletrônica, aumento da presença de Hsp90 na superfície da parede 

celular das hifas (Hube et al., 2001). Análises de expressão genica, feitas pela 

metodologia SAGE (Serial Analysis of Gene Expression), demonstraram que mRNAs 

codificados pelos genes hsp12, hsp60, hsp70 e hsp90 foram sintetizados em maior 

quantidade em células de Cryptococcus neoformans recuperadas do sistema nervoso 

central de coelhos previamente infectados, quando comparadas com quantidades desses 

mRNAs em C. neoformans sob condições não infectantes (Steen et al., 2002). Em 

pacientes com aspergilose broncopulmonar, aspergiloma e aspergilose invasiva, causada 
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por Aspergillus fumigatus, foi identificado um antígeno de 88kDa homólogo a Hsp90 de 

Candida albicans e Aspergillus ambisexualis (Matthews et al., 1985; Burnie et al., 

1991). A imunização de camundongos com Hsp70 de Histoplasma capsulatum conferiu 

resistência ao hospedeiro em doses sub letais da forma de levedura desse fungo (Gomez 

et al., 1992; Gargano et al., 1995). Durante a passagem da fase de micélio para a fase de 

levedura (importante para a patogenicidade) no fungo Paracoccioides brasiliensis foi 

identificado um aumento de cinco vezes na expressão dos genes hsp82 e hsp104 durante 

as cinco primeiras horas, seguidas de expressão constante e redução após 48h (Goldman 

et al., 2003). A vacinação com Hsp60 em camundongos induziu uma resposta imune 

protetora contra a infecção pulmonar causada por P. brasiliensis (de Bastos et al., 

2008).  

Recentemente observou-se a importância de Hsp90 para a resistência de certos 

fungos patogênicos a determinadas drogas terapêuticas. Singh e colaboradores (2009) 

relataram redução da resistência de C. albicans a droga micafungina, em meio líquido e 

sólido, após o tratamento com inibidores de Hsp90 ou em linhagens com o gene hsp90 

mutado. Neste mesmo trabalho foi descrito aumento da eficiência de micafungina no 

controle da infecção causada pela linhagem com o gene hsp90 mutado em 

camundongos. Tamayo e colaboradores (2013) demonstraram que uma mutação no 

gene hsp90 dificultou a adaptação de P. brasiliensis em meio ácido e reduziu a 

viabilidade de suas células após exposição a estresse oxidativo e em contato direto com 

macrófagos alveolares de camundongos. Outro trabalho com P. brasiliensis revelou que 

o uso de inibidores químicos de Hsp90 reduziu a viabilidade da forma de levedura 

(Nicola et al., 2008). O uso de inibidores de Hsp90 atuou de forma sinérgica com as 

drogas fluconazol e caspofungina reduzindo, respectivamente, a resistência de C. 

albicans e A. fumigatus a estes fármacos. Além disso, uma linhagem de C. albicans com 

o gene hsp90 inativado mostrou-se mais susceptível ao tratamento com fluconazol em 

modelo murino  (Cowen et al., 2009). Na tabela 1 estão listados os genes que codificam 

Hsps no dermatófito T. rubrum, sendo que os destacados foram de alguma maneira, 

estudados nesse trabalho. 
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Tabela 1. Genes de T. rubrum que codificam proteínas HSP 

Locus ID 
 
Pequenas HSPs 

 

Terg_01659.2 Hipotética (Hsp 20) 
Terg_0112.2 Hipotética (Hsp9/12) 
Terg_08312.2 Chaperonina (Hsp 10) 

 
HSP40  
Terg_06104.2 MAS5 (DNA J) 
Terg_04852.2 Ubox (DNA J) 
Terg_05982.2 Proteína controladora do ciclo celular (DNA J) 
Terg_07949.2 Heat shock protein 78 (DNA J) 

 
HSP60  
Terg_04141.2 Heat shock protein 60 (GroS) 
Terg_05158.2 Proteína reparadora de erros no DNA (Mhl1/GroS) 
Terg_00051.2 Chaperonina contendo TCP1 

 
HSP70  
Terg_07658.2 Hsp88 like protein 
Terg_06505.2 Hsp70 like protein (DnaK) 
Terg_05615.2 Hipotética 
Terg_07041.2 Hipotética 
Terg_03037.2 DnaK tipo molecular chaperona (DnaK) 
Terg_01002.0 Chaperona DnaK   
Terg_01883.2 Heat shock protein 70 (DnaK) 
Terg_04346.2 Hipotética  
Terg_03206.2 Heat shock protein SSC1 (70/DnaK) 

 
HSP90  
Terg_06398.2 Hsp90 co-chaperona Cdc37 
Terg_06963.2 Hsc82 

 
HSP100  
Terg_07049.2 Heat shock protein ClpA    (Hsp78) 

 
Outras chaperonas  
Terg_07058.2 Hipotética 
Terg_01475.2 DNA topoisomerase (ATPase 90) 
Terg_00768.2 Serina/treonina proteína quinase (ATPase 90) 
Terg_00833.2 Tim14 (ATPase 90) 
Terg_07237.2 Aha1 ativador de ATPse 90 
Terg_01605.2 Histidina quinase (ATPase 90) 
Terg_04583.2 Piruvato desidrogenase quinase (ATPase90) 
Terg_08794.2 Hipotética (ATPase 90) 
Terg_06840.2 DRK1 histidina quinase 
Terg_00766.2 Sensor histidina quinase (ATPase 90) 
Terg_05296.2 Enzima de conjugação de ubiquitina (ATPase90) 
Terg_01465.2 TRP proteína repetida 
Terg_01882.2 Fator de reciclagem ribossomal 
Terg_06634.2 Fator de troca de nucleotídeo (Fes1) 
Fonte: Broad Intitute (www.broadinstitute.org) 
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1.5 Drogas antifúngicas 

A instalação das dermatofitoses ocorre em situações de debilidade do sistema 

imune ou quando os patógenos se evadem dos mecanismos de resistência naturais e 

fisiológicos do hospedeiro. Em virtude da necessidade de se evitar danos ao hospedeiro, 

muitas vezes, faz-se necessária a administração de drogas com potencial fungistático ou 

fungicida, na tentativa de fragilizar ou eliminar os dermatófitos do organismo 

parasitado. As dificuldades encontradas, no que tange o uso de drogas antifúngicas, são 

evidenciadas pelo número limitado de alvos celulares utilizados para atacar os parasitas, 

pela toxicidade das drogas aos pacientes, pelos mecanismos fúngicos de redução na 

captação, aumento no efluxo celular, modificação e degradação das drogas utilizadas e 

também em virtude da resistência natural dos fungos às drogas, que fica evidenciada 

com o uso inadequado dos medicamentos e com a consequente seleção dos organismos 

resistentes (Martinez-Rossi et al., 2008; Singh et al., 2009).  

Os azóis, em sua essência, atuam inibindo a ação da enzima P450 citocromo 

C14α-lanosterol demetilase (codificada pelo gene erg11 em T. rubrum), que resulta na 

interrupção da síntese de ergosterol, importante componente das membranas fúngicas, o 

que desestabiliza a estrutura das membranas e também provoca o acúmulo de um 

precursor do ergosterol, chamado esterol 14 α-metilado que, em elevadas quantidades, é 

tóxico para a célula fúngica (Diao et al., 2009; Blyth 2011). Quanto ao espectro de ação, 

os azóis Pozaconazol e Voriconazol, são os que apresentam a melhor eficiência e, 

atualmente, são usados, como precursores, no desenvolvimento de novos medicamentos 

(Ostrosky-Zeichner et al., 2010). Alguns azóis como o Cetaconazol e o Miconazol são 

empregados apenas em formulações de uso tópico, enquanto que outros como o 

Fluconazol e Itraconazol são eficientes tanto no tratamento de micoses superficiais 

como em sistêmicas. Em C. albicans a mutação de um gene relacionado com resposta 

ao estresse aumentou a susceptibilidade do fungo ao itraconazol (Dib et al., 2008).  

Avaliações de variação da expressão gênica após a exposição de T. rubrum a 

concentrações sub inibitórias de itraconazol revelaram o aumento da expressão de genes 

envolvidos com o metabolismo de lipídios, notadamente de ergosterol, efluxo de 

drogas, transporte de pequenas moléculas, resposta ao estresse de parede celular e 

codificantes de Hsp26 e Hsp42 (Diao et al., 2009).  
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A Terbinafina é a droga mais utilizada do grupo das alilaminas, atua 

interrompendo a síntese de ergosterol por meio da inibição da enzima esqualeno 

epoxidase, que é responsável pela conversão de esqualeno em lanosterol. O acúmulo de 

esqualeno é tóxico para a célula, causando um efeito fungicida, enquanto que a baixa 

produção de ergosterol interfere na estrutura das membranas celulares e causa um efeito 

fungistático. Essa droga é normalmente utilizada em conjunto com Itraconazol e é 

amplamente empregada no tratamento de dermatofitoses (Gupta et al., 2008). 

Terbinafina é amplamente usada por via oral ou tópica no tratamento de micoses 

superficiais como tineas ou onicomicoses (Ryder 1992; Jessup et al., 2000; Aly et al., 

2001). Em um estudo que avaliou a variação da expressão gênica após a exposição de T. 

rubrum a concentrações sub inibitórias de terbinafina foi constatado o aumento na 

expressão de genes codificantes de enzimas que participam das etapas iniciais da via de 

biossíntese de ergosterol, de proteínas envolvidas com resposta ao estresse e também 

com as Hsp70 e Hsp104 (Zhang et al., 2009).  Estudos semelhantes com C. albicans 

mostraram que a exposição à terbinafina foi responsável por aumentar a expressão de 

um gene envolvido com a biossíntese de ergosterol e outros relacionados com processos 

de resposta ao estresse e detoxificação celular (Zeng et al., 2007). 

As equinocandinas atuam nos mecanismos de biossíntese da parede celular 

fúngica, ao interferir na ação da enzima β-1-3 glucano sintase e consequentemente na 

produção de β-1-3 glucano, um importante polissacarídeo que confere estabilidade à 

parede celular (Cowen et al., 2008). As três equinocandinas (Caspofungina, 

Micafungina e Anidulafungina) liberadas para tratamentos clínicos e utilizadas em 

investigações científicas apresentam ação fungicida e fungistática para as espécies dos 

gêneros Candida e Aspergillus, respectivamente. Por outro lado, são pouco eficientes 

contra a maioria das outras espécies de fungos, como as pertencentes aos gêneros 

Cryptococcus, Trichosporone também ao filo Zygomycota (Vehreschild et al., 2006). 

Estudos em C. albicans constataram que a resistência deste fungo a elevadas doses de 

micafungina está envolvida com a resposta ao estresse mediada por Hsp90 (Kaneko et 

al., 2009). O uso de inibidores químicos de Hsp90 potencializou o efeito de 

micafungina contra a formação de biofilme em C. albicans e também foi eficiente na 

reversão do efeito paradoxal na resistência oriundo do uso de micafungina associado à 

voriconazol (Kaneko et al., 2010). 
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A Flucitosina (5-FC) é uma droga que foi sintetizada pela primeira vez em 1957 

e que adquire sua forma ativa somente no interior celular. Sua absorção ocorre através 

de citosinas permeases e uma vez dentro da célula fúngica 5-FC é transformada em 5-

fluorouracil (5-FU), que rapidamente é convertida em metabólitos que inibem a síntese 

dos ácidos nucléicos (DNA e RNA) do fungo. Constatou-se que o uso isolado de 5-FC é 

limitado em virtude de mecanismos de resistência, entretanto seu uso associado como 

Anfotericina B é de grande valia no tratamento de algumas micoses sistêmicas como 

Aspergiloses e Criptococoses (Vermes et al., 2000). Análises de expressão gênica 

envolvendo respostas moleculares de T. rubrum quando de sua exposição à flucitosina 

revelaram aumento da expressão de genes cujos produtos estão envolvidos nos 

processos de transdução de sinais, captação de ferro do meio, resistência a drogas e 

atuação de proteínas chaperonas (Zeng et al., 2007). A exposição de Cryptococcus 

neoformans a flucitosina mostrou a relação desta droga com um fator de transcrição 

indispensável para a resistência do fungo a flucitosina e que está diretamente 

relacionado com os processos de biossíntese de ergosterol e resposta ao estresse 

oxidativo (Song et al., 2012). 

A acriflavina é uma droga antifúngica que apresenta anéis hidrofóbicos em sua 

estrutura e possui a capacidade de se ligar entre os pares de bases da dupla hélice de 

moléculas de ácidos nucléicos e assim impedir a ação das enzimas topoisomerases I e II 

(Hassan et al., 2011). Essa droga intercalante parece entrar livremente na célula e 

interferir em um grande número de processos como a replicação, tradução, 

recombinação e processamento de RNAs (Seto et al., 1977). A morte celular ocasionada 

por Acriflavina pode ser em virtude da mutagenicidade ou outros efeitos tóxicos (Lee et 

al., 1996). Em Saccharomyces cerevisiae, o uso dessa droga induz mutações que levam 

à deficiência respiratória (Avers et al., 1965). A atividade mutagênica dessa droga deve-

se, principalmente, a mutações frameshift devido à deleção ou inserção de nucleotídeos 

no DNA (Funatsuki et al., 1997). A acriflavina apresenta propriedades antifúngicas, 

antibactericida e antiparasitária, entretanto, seu uso como antisséptico tópico é restrito 

em virtude de sua toxicidade (Wainwright 2001). O cultivo de Candida utilis na 

presença de acriflavina levou a redução da viabilidade celular das células fúngicas, lise 

citoplasmática, condensação da cromatina, redução da síntese de ATP devido ao 

colapso do gradiente de prótons no espaço entre as membranas mitocondriais além de 

aumentar o desacoplamento da fosforilação oxidativa, desencadeando processos de 
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apoptose e necrose (Keyhani et al., 2009). Estudos demonstraram a interferência de 

acriflavina em processos de proteção ao estresse oxidativo ao impedir, por inibição 

competitiva, a ação da enzima catalase e desencadear processos de apoptose e necrose 

(Attar et al., 2009). Após a exposição de T. rubrum a concentrações sub inibitórias de 

acriflavina foi constatado aumento na expressão de genes cujos produtos estão 

envolvidos no transporte de elétrons na cadeia respiratória mitocondrial, na síntese do 

transportador de elétrons FAD (Flavina Adenina Dinucleotídeo), na captação de ferro 

do meio e em processos que respondem ao estresse energético, oxidativo e também a 

apoptose (Chen et al., 2005; Chen et al., 2006; Segato et al., 2008). 

Em virtude da necessidade de se buscar novas alternativas terapêuticas para o 

tratamento de infecções fúngicas é de grande importância a compreensão das estratégias 

e dos mecanismos moleculares envolvidos nos processos de resistência ao estresse 

provocado por drogas. Os processos de resistência aos fármacos disponíveis no mercado 

acarretam graves prejuízos às políticas de saúde pública, uma vez que levam a seleção 

de linhagens resistentes aos antifúngicos tanto in vitro como in vivo (Rocha et al., 

2002). Assim, como o número de pacientes acometidos por doenças causadas por 

fungos é crescente em todo o mundo e o uso de antifúngicos de maneira indiscriminada 

contribui para os processos de seleção, fica evidente a necessidade em se desenvolver 

novos fármacos com amplo espectro de ação.  

1.6 RT-qPCR  

Microrganismos respondem as mudanças ambientais de diferentes maneiras, 

incluindo a alteração nos padrões de expressão gênica. A análise da variação na 

expressão gênica em função da ação de drogas, variações de temperatura, pH e outros 

agentes, como os inibidores químicos, pode contribuir para o entendimento das 

respostas metabólicas e fisiológicas desses organismos frente a diferentes tipos de 

estresse (Agarwal et al., 2003; Diao et al., 2009).  

A técnica de PCR quantitativa em tempo real a partir de transcrição reserva (RT-

qPCR) é um método capaz de detectar e mensurar quantidades variáveis de moléculas 

de ácidos nucléicos oriundos de diferentes fontes a partir da detecção de fluorescência 

(Higuchi et al., 1992; Higuchi et al., 1993; Wittwer et al., 1997). Essa técnica pode ser 

utilizada em diagnósticos moleculares, pesquisas científicas, agricultura e medicina 
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(Bustin 2000; Kubista et al., 2006). Devido a sua elevada sensibilidade, especificidade, 

velocidade e praticidade tem sido atualmente a técnica de maior emprego nos 

procedimentos que envolvem a quantificação de ácidos nucléicos (Bustin et al., 2009). 

Além de seu uso como importante ferramenta de pesquisa, muitas aplicações têm sido 

desenvolvidas, incluindo a quantificação microbiana, determinação de carga viral, 

identificação de alimentos transgênicos, risco de recorrência de câncer e ainda 

aplicações forenses (Bernard et al., 2002; Mackay et al., 2002; Mackay 2004; Bustin et 

al., 2005; Bustin et al., 2006; van den Berg et al., 2007). Entretanto, há detalhes 

experimentais muito importantes que podem interferir no desempenho da técnica. O 

armazenamento inadequado de amostras, a baixa qualidade dos ácidos nucléicos 

utilizados, a utilização de oligonucleotídeos iniciadores, sondas não otimizados, além de 

inapropriados métodos de análises de dados, são os principais responsáveis por limitar a 

confiabilidade em resultados obtidos a partir de RT-qPCR (Bustin et al., 2009). 

No que tange as variáveis que podem interferir negativamente nos resultados 

obtidos a partir de RT-qPCR encontra-se o uso de genes normalizadores de dados não 

otimizados durante os procedimentos de normalização. A normalização é essencial para 

a obtenção de resultados confiáveis, uma vez que esse processo controla as variáveis 

decorrentes dos processos de extração, transcrição reversa e eficiência das 

amplificações permitindo assim uma comparação precisa entre mRNAs oriundos de 

diferentes amostras (Bustin et al., 2009). O uso de genes normalizadores de dados como 

controle interno é o método mais comum para os procedimentos de normalização, 

porém seu uso deve ser experimentalmente validado para cada tecido, tipo celular ou 

condição específica e particular em que se deseja fazer uso de RT-qPCR (Huggett et al., 

2005). 

Entretanto, mesmo com importantes considerações a esse respeito muitos 

estudos ainda contém dados não normalizados adequadamente (Gutierrez et al., 2008). 

O processo de normalização informa as relações de expressão entre os genes de 

interesse e os normalizadores em uma dada amostra de mRNA. Os genes de referência 

devem apresentar uma expressão estável e sua abundancia deve ter forte correlação com 

o total de mRNA presente nas amostras (Bustin et al., 2009). Além disso, a 

normalização feita com um único gene de referência não é aceitável a menos que seus 

padrões de expressão não variem em função das condições experimentais. A escolha 
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dos genes a serem utilizados como normalizadores bem como o número desses genes 

que podem proporcionar uma análise de dados confiável deve ser realizada previamente 

aos estudos envolvendo a análise de expressão gênica por RT-pPCR (Pfaffl et al., 2002; 

Vandesompele et al., 2002; Andersen et al., 2004). 
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2.0 Hipótese do Trabalho 

Evidencias sugerem que os produtos de expressão dos genes hsps são 

importantes, dentre outros aspectos, para a interação e o estabelecimento de alguns 

patógenos em seus hospedeiros e em processos de resistência a drogas terapêuticas. 

Partindo deste pressuposto, a hipótese desse trabalho foi avaliar se alguns genes hsps e, 

notadamente, Hsp90, participam nos processos de resposta a situações adversas e na 

interação de T. rubrum com o microambiente de seu hospedeiro, in vitro.  
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3.0 Objetivos 

Tendo em vista a importância clínica de T. rubrum, o presente trabalho tem 

como objetivo identificar genes hsps que sejam importantes para o processo patogênico 

deste fungo, e assim revelar possíveis alvos para o desenvolvimento de novas drogas e 

inibidores fúngicos. 

3.1 Objetivos específicos 
 

- Realizar um estudo prévio de estabilidade de expressão gênica para a seleção de genes 

normalizadores de dados em T. rubrum para o uso da técnica de RT-qPCR 

- Analisar os perfis de expressão dos genes hsps de T. rubrum sob condições 

fisiológicas ou estressantes como: cultivo em meio contendo água e queratina; interação 

com fragmentos de unha e pele humana; exposição às drogas acriflavina e terbinafina, 

choque térmico e inibidor químico de Hsp90 

- Verificar a influência de Hsp90 na susceptibilidade de T. rubrum frente aos 

antifúngicos Flucitosina, Itraconazol e Micafungina 

- Verificar a importância de Hsp90 para a interação e desenvolvimento de T. rubrum em 

fragmentos de unha humana 

- Verificar a possível participação de PacC na expressão de genes hsps 
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4.0 Materiais e Métodos 

4.1 Linhagens 

4.1.1 Linhagens de T. rubrum 

Neste trabalho foram utilizadas as seguintes linhagens de T. rubrum 

- Linhagem CBS118892, doada pelo Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS – 

Holanda), cultivada a 28 °C por 15 dias, em meio ágar extrato de malte (MEA). Após 

15 dias, esta linhagem apresenta uma colônia branca de aspecto cotonoso e o reverso da 

cultura com pigmentação vermelha. Esta linhagem foi utilizada no projeto Genoma 

Comparativo de Dermatófitos, sendo que seu genoma sequenciado está disponível em 

Broad (2010); 

- Linhagem H6 (ATCC MYA 3108), isolada de um paciente do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), do sexo masculino, portador de 

tinea pedis. A linhagem foi identificada segundo McGinnis (1980) e gentilmente cedida 

pela Profa. Cláudia M. Leite Maffei. Essa linhagem apresenta como características 

morfológicas, colônia branca de aspecto cotonoso e incorporado, o reverso da colônia 

não apresenta pigmentação e os conídeos são claviformes; 

- Linhagem mutante pacC-1, originada a partir do isolado clínico H6 e possui o gene 

pacC interrompido pelo gene marcador de seleção que confere resistência à droga 

higromicina (Ferreira-Nozawa et al., 2006). 

4.1.2 Cepa de Escherichia coli 

A cepa TOP10F´(Invitrogen) foi utilizada para experimentos de transformação 

visando a clonagem e sequenciamento dos produtos amplificados nas reações de RT-

qPCR. 

4.1.3 Manutenção e Estoque das linhagens 

Para a preservação das linhagens de T. rubrum CBS118892, H6 (ATCC MYA 

3108) e pacC-1 por longos períodos foram utilizados tubos de ensaio contendo meio 

MEA inclinado. Após o cultivo, as linhagens foram mantidas à temperatura ambiente e 
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para repiques periódicos foram inoculados em placas de Petri contendo meio MEA e 

incubadas a 28 °C por 15 dias. 

4.2 Meios de Cultura 

4.2.1 Meio Extrato de Malte – MEA (Malt Extract Agar) (Atlas 1993). 

Extrato de malte 20 g 

Glicose 20 g 

Peptona 1 g 

Água destilada (q.s.p.) 1000 mL 

 

O pH do meio foi ajustado para 5,7 e autoclavado a 1 atm de pressão e 120 °C 

por 20 min. Para o preparo do meio sólido foi adicionado ágar para uma concentração 

final de 1,5 % (m/v). 

4.2.2 Meio Queratina – KM 

Queratina em pó (Sigma) 2,5 g 

Água destilada (q.s.p.) 1000 mL 

O pH do meio foi ajustado para 5,0 e autoclavado a 1 atm de pressão e 120 °C 

por 20 min. 

4.2.3 Meio Mínimo – MM (Cove 1966) 

Solução de sais 20 mL 

Água destilada (q.s.p.) 1000 mL 

O meio mínimo foi suplementado com glicose (55 mM). O pH do meio foi 

ajustado para 5,0 e autoclavado a 1 atm de pressão e 120 °C por 20 min. 

4.2.4 Meio de Luria e Bertani – LB (Sambrook et al., 1989) 

Triptona 10 g 

Extrato de levedura 5 g 

Cloreto de potássio 0,2 g 

Cloreto de sódio 0,6 g 
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O pH do meio foi ajustado para 7,4 e autoclavado a 1 atm de pressão e 120 °C 
por 20 min. Para o preparo do meio sólido foi adicionado ágar para uma concentração 
final de 1,5 % (m/v). 

4.2.5 Meio RPMI-1640 

Foram dissolvidos 10,4 g do meio RPMI-1640 (Gibco) em 900 mL de água 
destilada. A seguir foi adicionado MOPS [ácido 3-(N-morfolina) propanosulfônico] 
para uma concentração final de 0,165 M, agitando-se até a completa dissolução do 
meio. O pH foi ajustado para 7,0 utilizando hidróxido de sódio 1 M e o volume 
completado para 1 litro com água destilada. O meio foi esterilizado através de um 
sistema de filtração com membrana de náilon de 22 µm e estocado a 4 °C. Na tabela 2 
está apresentada a composição deste meio de cultura. 

Tabela 2. Constituintes do meio RPMI-1640.  

Constituinte g/L Constituinte g/L 

L-arginina 0,200 Biotina 0,0002 

L-asparagina (anidro) 0,050 D-pantotênico 0,00025 

Ácido L-aspártico 0,020 Cloreto de colina 0,003 

L-cisteína 2HCl 0,0652 Ácido fólico 0,001 

Ácido L-glutâmico 0,020 Mio-inositol 0,035 

L-glutamina 0,0300 Niacinamida 0,001 

Glicina 0,010 Ácido ρ-aminibenzóico 0,001 

L-histidina 0,015 Piridoxina HCl 0,001 

L-hidroxiprolina 0,020 Riboflavina 0,0002 

L-isoleucina 0,050 Tiamina HCl 0,001 

L-leucina 0,050 Vitmamina B12 0,000005 

L-lisina 0,040 Nitrato de cálcio.H2O 0,100 

L-metionina 0,015 Cloreto de potássio 0,400 

L-fenilalanina 0,015 Sulfato de magnésio (anidro) 0,04884 

L-prolina 0,020 Cloreto de sódio 6,000 

L-serina 0,030 L-serina 0,030 

L-treonina 2,000 D-glicose 2,000 

L-triptofano 0,005 Glutationa 0,001 

L-tirosina.2Na 0,020 Vermelho de fenol 0,0053 

L-valina    
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4.3 Soluções 

4.3.1 Solução estoque de acriflavina (Sigma)  

A solução estoque de acriflavina foi preparada na concentração de 10 mg/mL, 

dissolvida em DMSO e mantida a 4 °C. 

4.3.2 Solução estoque de terbinafina (Sigma)   

A solução estoque de terbinafina foi preparada na concentração de 10 mg/mL, 

utilizando água como solvente e mantida a 4 °C. 

4.3.3 Solução de X-gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactopiranosideo) 
(Sambrook et al., 1989) 

A solução estoque de X-gal foi preparada dissolvendo-se 2 g de X-gal em 10 mL 

de água destilada esterilizada e mantida a -20 °C. 

4.3.4 Solução de IPTG (Isopropil-D-tiogalactopiranosideo) (Sambrook et al., 
1989) 

A solução estoque de IPTG foi preparada dissolvendo-se 2 g de IPTG em 10 mL 

de água destilada esterilizada e mantida a -20°C. 

4.3.5 Água livre de RNAse (Sambrook et al., 1989) 

Para evitar a contaminação de água com RNAse, a água deionizada utilizada na 

extração e no preparo de soluções para RNA foi tratada com dietilpirocarbonato 

(DEPC) 0,1 % (v/v) e incubada a 37 °C por 18-20 h e autoclavada por 30 min, a 1 atm 

de pressão e 120 °C. 

4.3.6 Tampão de corrida MOPS 5X 

MOPS pH 7,0 100 mM 

Acetato de sódio 40 mM 

EDTA pH 8,0 5 mM 

Este tampão foi preparado com água livre de RNAse e mantido em frasco escuro 

à temperatura ambiente. 
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4.3.7 Gel para RNA (Sambrook et al., 1989) 

Formaldeído 10 mL 

Agarose 1,5 g 

MOPS 5X 20 mL 

Água tratada com DEPC (q.s.p.) 100  

4.3.8 Tampão TAE (Tris-Acetato-EDTA) (Sambrook et al., 1989) 

Tris-base 242 g 

Ácido acético glacial 51,1 mL 

EDTA 0,5 M 100 mL 

Água destilada (q.s.p.) 1000 mL 

O pH foi ajustado para 8,0 e a solução autoclavada a 1atm de pressão e 120 °C 

por 20 min. 

4.3.9 Tampão TE (Tris-EDTA) (Sambrook et al., 1989) 

Tris-HCl 10 M 

EDTA pH 8,0 0,1 M 

O pH foi ajustado para 8,0 e a solução autoclavada a 1atm de pressão e 120 °C 

por 20 min. 

4.3.10 Solução de sais (Cove 1966) 

Cloreto de potássio 26 g 

Sulfato de magnésio heptahidratado 26 g 

Fosfato de potássio monobásico 30 mg 

Solução de elementos traço 50 mL 

Água destilada (q.s.p.) 1000  

4.3.11 Solução contendo trações de elementos (Cove 1966) 

Borato de sódio decahidratado 40 mg 

Sulfato de cobre pentahidratado 400 mg 

Sulfato de ferro heptahidratado 535 mg 
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Sulfato de manganês monohidratado 292 mg 

Molibdato de sódio bihidratado 800 mg 

Sulfato de zindo heptahidratado 8 g 

Água destilada (q.s.p.) 1000  

4.4 Suspensão de conídios 

Conídios e micélios de T. rubrum cultivados por 10 a 15 dias em Placas de Petri 

foram removidos da superfície do meio com solução salina 0,9% esterilizada, com o 

auxílio de uma espátula esterilizada. A solução foi agitada em vortex para desagregar os 

conídios, filtrada em lã de vidro esterilizada e centrifugada a 6000 x g por 10 min. A 

seguir, suspendeu-se os conídios em solução salina esterilizada e a concentração foi 

estimada em Câmara de Neubauer. 

4.5 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

A concentração inibitória mínima (CIM) é definida como a menor concentração 

de um agente inibidor na qual não se observa o crescimento macroscópico do 

microrganismo. Para se determinar a CIM de T. rubrum aos agentes inibidores 

acriflavina e terbinafina foi utilizado o método de microdiluição em meio RPMI, que é 

método recomendado pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) para 

determinação da CIM em fungos filamentosos. Uma alíquota de 0,1 mL de uma 

suspensão de conídios contendo 3x104 conídios/mL, correspondente a uma 

transmitância de 70-75% a 530 nm, foi inoculada em meio RPMI contendo 

concentrações da droga que variaram de 10 a 0,039 µg/mL (diluição seriada). O teste foi 

realizado em triplicata, em placas de 96 poços, incubando-se a 28 °C por 5 dias. Após 

este período foi observado o crescimento do fungo através da turvação do meio de 

cultivo. Meios de inóculo e sem droga foram utilizados como controles. Como controle 

do inóculo, a suspensão de conídios foi diluída a uma concentração de 3x103 

conídios/mL e inoculada em meio MEA. 

4.6 Condições de cultivo para análises de expressão gênica 

Todas as condições de cultivo foram realizadas em três experimentos 

independentes. 
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4.6.1 Interação com fragmentos de pele humana 

Esses experimentos foram previamente padronizados em nosso laboratório e 

estão disponíveis em (Peres 2009). 

4.6.2 Interação com fragmentos de unha humana 

Para infecção in vitro de unha humana foi seguido o protocolo previamente 

estabelecido em nosso laboratório (Ferreira-Nozawa et al., 2006). Fragmentos de unha 

humana, previamente mantidos em etanol 100% por 15 min e secos à temperatura 

ambiente, foram colocados em microtubos de 1,5 mL. Em seguida, 1 x 104 conídios 

foram inoculados sobre cada fragmento de unha. Após 1 h à temperatura ambiente 

foram adicionados 200 µl de água destilada esterilizada. Após 96 h de inoculação a 28 

°C, os fragmentos de unha infectados foram agitados em vortex para retirar as hifas. A 

seguir, os fragmentos de unha foram removidos com pinça e descartados, e o micélio foi 

colocado e 5000 x g por 5 min. Adicionou-se então 1 mL de acetona gelada, o micélio 

foi colocado a -80 °C por 18 h e seco no aparelho Concentrator 5301 (Eppendorf) por 

20 min a 25 °C. O micélio foi mantido à temperatura ambiente até o momento da 

extração de RNA total. 

4.6.3 Crescimento em meio de cultura a 28 °C  

Aproximadamente 1 x 106 conídios de T. rubrum foram inoculados em 100 mL 

de meio extrato de malte líquido (ME), meio com queratina (KM – 2,5 g/L) ou meio 

mínimo (MM – que contém glicose como fonte de carbono), pH 5,0, por 96 h a 28 °C. 

4.6.4 Crescimento em meio de cultura e exposição a drogas 

Aproximadamente 1 x 106 conídios da linhagem CBS118892 foram inoculados 

em 100 mL de meio de cultura ME e cultivados sob agitação lenta por 96 h a 28 °C. 

Após o cultivo, o micélio foi coletado, lavado e transferido para 100 mL de meio RPMI 

contendo acriflavina ou terbinafina, na concentração de 1,75 µg/mL e 0,20 µg/mL, 

respectivamente, que correspondem a 70% da CIM dessas drogas para a linhagem 

CBS118892. Após o período de 3 h de exposição nos meios com as drogas, os micélios 

foram coletados por filtração com o auxílio de uma bomba à vácuo, prensados entre 

folhas de papel de filtro para remoção de excesso de meio de cultura, congelados em 

nitrogênio líquido e armazenados a -80 °C até a extração de RNA total. Para a condição 
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controle (0 h), o micélio foi coletado após o cultivo em meio ME por 96 h, congelado e 

estocado conforme mencionado. 

4.6.5 Crescimento em meio de cultura e exposição à temperatura de 37 °C 
(choque térmico) 

Aproximadamente, 1 x 106 conídios das linhagens CBS118892, H6 e pacC-1 

foram inoculados em 100 mL de meio de cultura ME ou KM e cultivados sob agitação 

lenta por 96 h a 28 °C. Após o cultivo, os micélios foram coletados, lavados e 

transferidos para frascos contendo 100 mL de meio ME ou KM pré-aquecidos a 37 °C, 

os micélios foram coletados por filtração com o auxílio de uma bomba à vácuo, 

prensados entre folhas de papel de filtro para remoção do excesso de meio de cultura, 

congelados em nitrogênio líquido e armazenados a -80 °C até a extração de RNA total. 

Para a condição (0 h), o micélio foi coletado após o cultivo em meio ME por 96 h, 

congelado e estocado conforme mencionado. 

4.7 Extração de RNA total 

A extração de RNA total foi realizada utilizando o kit Illustra RNAspin Mini 

(GE Healthcare) conforme instruções do fabricante. Aproximadamente, 100 mg de 

micélio foram utilizados para cada extração. A concentração de RNA foi determinada 

por espectrofotometria utilizando o NanoDrop Thermo e a integridade das amostras 

extraídas foi analisada por meio de eletroforese em gel de agarose sob condições 

desnaturantes. As amostras foram utilizadas para a síntese de cDNA. 

4.8 Síntese de cDNA 

Três amostras independentes de RNA para cada condição analisada foram 

primeiramente tratadas com DNAse I (Invitrogen) utilizando 1 µg de RNA e 1 U de 

DNAse. Em seguida, foi realizada uma PCR utilizando os oligonucleotídeos iniciadores 

para amplificação do gene que codifica para β-tubulina (tabela 3) como controle 

positivo, pois os oligonucleotídeos iniciadores deste gene foram desenhados 

flanqueando uma região que apresenta um íntron, para verificar que não havia
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Tabela 3. Oligonucleotídeos iniciadores utilizados nas reações de RT-qPCR. 

Gene ID Oligonucleotídeos (5' - 3') Produto (pb) Eficiência (%) Concentração (nM) 

hsp88 – like protein TERG_07658.2 F: AAGGGTGTCACCGCTGATG 
R: TCAGTCTAGCCTTGAGCTTGCA 61 95.8 350 

hsp70 – like protein TERG_06505.2 F: CACGTACTCCTGCGTGGGTAT 
R: TGCGGTTTCCCTGATCGT 71 96.0 350 

hsp90  co-chaperone 
cdc37 TERG_06398.2 F: GAGATCGCAACTCTAGGGTACGA 

R: GCCCGTCAATCCGTTTCA 64 93.5 400 

hsp clpa TERG_07049.2  
 

F: CCGGCAGTCTCCCAAGTCT 
R: GTAGGCAGCAGCCATGACTTC 60 91.8 300 

hsp ssc1 TERG_03206.2  
 

F: ACCGAGTCCGTCAAGAGCAT 
R: TCGTCGGGATTAACGGACTT 59 96.1 400 

hsp 70 TERG_01883.2  
 

F: CCGCCATGAACCCTGAGA 
R: CGAATCGTCGTCCGATAAGAC 60 96.0 450 

hsp 78 TERG_07949.2  
 

F: CCGGTCTCAGCGGTGAAA 
R: GGTGGGCCCAAGAAACATG 56 92.6 350 

hsp 60 TERG_04141.2  
 

F: AAGCGTCGTTGTCGGTAAGC 
R: TGTCGAAGCCACGGTTAAAGT 62 92.6 500 

hsp - hypothetical TERG_1659.2 
F: GCCAAGGAGGAGTTGAATCCT 
R: AGCCCTCTCCAATCTCGTCTT 57 95.29 250 

atp-dependent 
molecular chaperone 

hsc82 
TERG_06963.2  

 

F: ACCGTGCTGCCCTTGCT 
R: GTGATCTCGTCGCCAGACTTG 61 96.0 300 

pacc TERG_00838.2 
F: TCCCAGCAGCCCCAAC 
R: ATGTGGGAGGTGATGTGGT 63 98.3 350 

hsf1 TERG_04406.2 
F: AGTGCTGGAGGCCGAGAAG 
R: TCCCGACCCGAGAGCAA 60 97.4 350 

18s rrna 
 X58570 

F: TCGACCCCGGAGAAGGA 
R: GCCTGCTGCCTACCTTGGA 51 104.92 300 
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Gene ID Oligonucleotídeos (5' - 3') Produto (pb) Eficiência (%) Concentração (nM) 

gadph TERG_04402 
F: GCGTGACCCAGCCAACA 
R: CGGTGGACTCGACGATGTAGT 62 99.90 200 

actina TERG_06637 
F: GAATCTCCCCCCTCATGCTT 
R: GCCTGGGCTTCCGACACT 198 92.17 300 

chs1 TERG_02562 
F: GGCCACAACGAAGCCTATGA 
R: CAATCGGCCTGGGAGATG 58 97.15 300 

β tubulina TERG_07904 
F: AACATGATGGCTGCCACTGA 
R: AAGATGGCAGAGCAGGTAAGGT 253 93.99 200 

top2 TERG_01475 
F: TTTGGAACCCAGCGGTAACT 
R: CGAGCACTGGCACTGTCAGA 63 93.69 150 

rpb2 TERG_05742 
F: TGCAGGAGCTGGTGGAAGA 
R: GCTGGGAGGTACTGTTTGATCAA 59 94.99 300 

atpd TERG_06157 
F: CGAGGAGGGCGGTCAGA 
R: GGCTGCATAACGGCAAA 61 103.67 200 
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contaminação com DNA genômico (gDNA) nas amostras de RNA que seriam utilizadas 

para a  síntese de cDNA. A síntese da primeira fita de cDNA foi realizada utilizando os 

RNAs tratados com DNAse empregando o kit High capacity cDNA reverse 

transcription (Applied Biosystems) de acordo com as instruções do fabricante. A 

concentração do cDNA foi estimada utilizando NanoDrop e estes foram diluídos para 

25 ng/µL para utilização nos experimentos de RT-qPCR. 

4.9 RT-qPCR 

A análise da expressão dos genes estudados neste trabalho foi feita por meio da 

técnica de RT-qPCR e da metodologia Syber Green, utilizando o equipamento 

StepOnePlus Real Time System (Applied Biosystems). Três amostras de RNA 

provenientes de experimentos independentes foram utilizadas para cada um dos pontos 

analisados e as reações foram realizadas em triplicata técnica. Oligonucleotídeos 

iniciadores específicos foram desenhados utilizando o software Primer3 (tabela 3) e 

tiveram sua especificidade confirmada por meio de buscas no genoma de T. rubrum 

utilizando a ferramenta Blast e por meio da análise da curva de dissociação de cada um 

dos oligonucleotídeos utilizados. Os experimentos de RT-qPCR foram realizados 

utilizando o kit Syber Green PCR Master Mix (Applied Biosystems), usando 5 ng de 

cDNA e 2 µL de cada oligonucleotídeo iniciador, em reações de 12,5 µL. O ciclo da 

PCR consistiu em 95 °C por 10 min, seguido de 40 ciclos de 95 °C por 15 s e 60 °C por 

1 min. A curva de dissociação foi gerada ao final de cada corrida para verificação da 

especificidade dos oligonucleotídeos utilizados. Todos os procedimentos e 

metodologias adotadas para a realização de RT-qPCR foram baseados em estudos 

prévios (Bustin et al., 2004; Dheda et al., 2005; Huggett et al., 2005; Nolan et al., 2006; 

Bustin et al., 2009). 

4.10 Busca por de regiões promotoras contendo a sequência consenso de ligação 
ao DNA dos fatores de transcrição Hsf1 e PacC 

A partir da disponibilização do genoma do dermatófito T. rubrum pelo Broad 

Institute (http://www.broad.mit.edu/annotation/genome), foi possível a realização de 

análises genômicas in silico. Assim, com um programa de análise e busca de dados de 

domínios conservados (proteicos ou nucleotídicos), desenvolvido em nosso laboratório 

e denominado Domain Search Tool (http://fox.fmrp.usp.br/domainsearch/), foram 

analisadas as regiões a 1000pb upstream dos genes hsps, hsf1 e pacC de T. rubrum, 
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buscando-se as sequências consenso de ligação ao DNA dos fatores de transcrição Hsf1 

e PacC.  

4.11 Análise de dados 

A análise da estabilidade dos genes candidatos a normalizadores de dados foi 

realizada com os softwares BestKeeper, geNorm e NormFinder (Vandesompele et al., 

2002; Andersen et al., 2004; Pfaffl et al., 2004). Para a análise dos níveis de expressão 

dos genes hsps, pacC e hsf1 foi utilizado o método de quantificação relativa 2-∆∆Cq 

(Livak et al., 2001), sendo que os genes normalizadores foram utilizados de acordo com 

nossos estudos prévios (Jacob et al., 2012). As análises e os gráficos de expressão 

gênica foram realizados utilizando os softwares StepOne Software v2.2.1 e GraphPad 

Prims v5, respectivamente. Como amostra referência, nos diferentes tipos de análises 

realizadas, foi utilizada a condição de cultivo meio ME, por 96 h a 28 °C. 

4.12 Purificação e clonagem dos fragmentos 

Os fragmentos amplificados nas reações de RT-qPCR foram verificados por 

meio de eletroforese em gel de Agarose 1%. Os fragmentos foram recortados do gel e 

purificados em colunas utilizando o Gel Band Purification (GE Healthcare). Em 

seguida, esses fragmentos foram ligados em vetor do kit pGEM-T Vector Systems 

(Promega) utilizando-se 100 ng de DNA, 25 ng do vetor, 1 X tampão de ligação e 5 U 

de T4 DNA ligase. As reações de ligação foram realizadas em volume final de 10 µL e 

incubadas por 18 h a 16 °C. Em seguida, os plasmídeos recombinantes foram utilizados 

para transformar células competentes de E. coli por choque térmico. 

4.13 Transformação bacteriana, sequenciamento e análise 

4.13.1 Preparo de células competentes 

A cepa de E. coli TOP10F’ foi inoculada em 5 mL de meio LB líquido contendo 

estreptomicina (15 µg/mL) a partir de uma célula que foi previamente retirada do 

estoque e cultivada overnight a 37 °C. A seguir, uma alíquota de 3 mL desta cultura foi 

inoculada em 250 mL de meio LB e cultivada por aproximadamente 2 h e 20 min a 37 

°C até a obtenção de uma DO600 de 0,6-0,8. A cultura foi então colocada em gelo por 

15 min e recolhida por centrifugação a 4000 rpm por 10 min a 4 °C. As células foram 

ressuspendidas em 125 mL de tampão I (10 mM Tris-HCl pH 7,5; 50 mM de cloreto de 
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CaCl2), incubadas em gelo por 15 min e centrifugadas a 4000 rpm por 10 min a 4 °C. O 

precipitado foi ressuspendido em 3,5 mL de tampão II (10 mM Tris-HCl pH 7,5; 50 

mM de cloreto de CaCl2; 15 % glicerol) e dividido em alíquotas de 200 µL. As células 

foram congeladas em nitrogênio líquido e estocadas a -80 °C até o momento do uso. 

4.13.2 Tranformação por choque térmico 

Uma alíquota de 200 µL de células competentes foi descongelada em banho de 

gelo e a essa alíquota foram adicionados 50 ng de DNA transformante. As células foram 

colocadas em banho a 42 °C por 40 s e imediatamente transferidas para gelo por 2 min. 

Imediatamente, as bactérias foram ressuspendidas em 250 µL de meio LB e incubadas 

por 1 h a 37 °C, sob agitação constante de 50 rpm. A seguir, foram plaqueadas em meio 

ágar LB contendo 100 µg/mL de ampicilina, 50 mg/mL de X-gal e 0,2 mg/mL de IPTG 

e incubadas a 37 °C por 18 h. As colônias bacterianas transformadas foram selecionadas 

e inoculadas em meio LB contendo ampicilina, em microplacas de 96 poços, e 

incubadas a 37 °C por 18 h sob agitação constante de 100 rpm. Uma alíquota destas 

bactérias foi congelada a -80 °C em glicerol 15 %. 

4.13.3 Extração de DNA plasmidial 

Uma colônia bacteriana transformada foi inoculada em 5 mL de meio LB 

contendo 100 µg/mL do antibiótico ampicilina e cultivada a 37 °C por 18 h, sob 

agitação constante a 200 rpm. A cultura foi transferida para um microtubo de 1,5 mL e 

centrifugada a 14000 rpm por 1 min a 4 °C. O precipitado foi utilizado para a extração 

de DNA plasmidial utilizando o kit Quiaprep Spin Miniprep (Qiagen), conforme 

instruções do fabricante. 

4.13.4 Sequenciamento 

Para a confirmação dos produtos amplificados nas reações de RT-qPCR, os 

fragmentos produzidos nas reações foram isolados, clonados e sequenciados. O 

sequenciamento automático foi realizado no aparelho ABI 3130 Genetic Analyser 

(Applied Biosystems) e as reações feitas com o kit Big Dye Terminator Cycle Sequence 

Ready Reaction, seguindo os protocolos recomendados pelo fabricante. Foram 

utilizados na reação de sequenciamento, de 100 a 200 ng de DNA plasmidial, 2,5 ρmol 

de oligonucleotídeo universal M13 foward ou reverse e 2 µL de Big Dye Terminator 
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v3.1. As reações foram incubadas no programa de PCR: 95 °C por 1 min, seguido de 25 

ciclos de 95 °C por 10 s, 51 °C por 5 s e 60 °C por 1 min. Após a ciclagem as amostras 

foram precipitadas com 60 µL de isopropanol 100 %, 30 µL de água Milli-Q, incubadas 

à temperatura ambiente por 20 min no escuro e centrifugadas por 45 min a 4000 rpm a 4 

°C. O sobrenadante foi descartado e em seguida foi adicionado 200 µL de etanol 70 % 

(v/v) gelado, centrifugado por 20 min a 4000 rpm a 4 °C. As amostras foram secas e 

mantidas à temperatura ambiente no escuro até o momento da aplicação no 

equipamento de sequenciamento. 

4.14 Obtenção das linhagens com os genes inativados 

4.14.1 Obtenção dos cassetes de inativação gênica 

Para avaliar a funcionalidade de genes de T. rubrum no processo infeccioso e na 

adaptação a condições de estresse, foi empregada a estratégia de inativação por 

recombinação homóloga. Nesta metodologia os genes em estudo têm sua sequência 

interrompida por um gene repórter que confere resistência ao antibiótico higromicina 

por meio da técnica de PCR de fusão (Yu et al., 2004). Nesta metodologia três reações 

de PCR são realizadas. Na 1ª reação de PCR, os fragmentos do gene de interesse 

referentes às âncoras utilizadas na recombinação homóloga (5’ UTR e 3’ UTR, Figura 

6) e o gene que confere resistência ao antibiótico higromicina (Repórter, Figura 6) 

foram amplificados separadamente. A 2ª reação de PCR consistiu em fusionar os três 

fragmentos obtidos na 1ª reação de PCR, o que foi possível devido à 

complementariedade das extremidades dos três fragmentos dada pela presença de 

sequencias complementares aos oligonucleotídeos iniciadores 5 e 6 (utilizados para 

amplificar o gene repórter) nas extremidades dos oligonucleotídeos iniciadores 2 e 3, 

respectivamente (Figura 6). A 3ª reação de PCR consistiu em amplificar o fragmento 

fusionado (cassete de inativação gênica) que foi então utilizado para transformar a 

linhagem selvagem CBS118892 de T. rubrum. 
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4.14.2 Condições de amplificação dos cassetes de inativação 

O gene que confere resistência ao antibiótico higromicina estava inserido no 

plasmídio PCSN43, obtido do Fungal Genetics Stock Center e foi amplificado com os 

oligonucleotídeos iniciadores universais M13F e M13R, resultado em um fragmento de 

2700 pares de bases (pb). Para amplificação das âncoras foram desenhados 

oligonucleotídeos iniciadores para amplificar as regiões 5’ UTR e 3’ UTR (regiões não 

traduzidas do gene), a fim de se retirar toda ORF (Open Read Frame) dos genes em 

estudo. As tabelas 4 e 5 apresentam as sequências dos oligonucleotídeos iniciadores 

utilizados para a obtenção dos cassetes de inativação dos genes hsf1 e hsp90, 

respectivamente, e o tamanho dos produtos de PCR. 

  

Repórter 5’ UTR 3’ UTR 

2ª reação de PCR 

1ª reação de PCR 

1 

2 

5 

6 4 

3 

3ª reação de PCR 

7 

8 

Figura 6: Esquema da metodologia de PCR de fusão para obtenção dos cassetes de inativação gênica. 
Os números de 1 a 8 representam os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para amplificar cada 
fragmento. 
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Tabela 4. Lista dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a construção do cassete de 
inativação do gene que codifica o fator de transcrição Hsf1. 

 Oligonucleotídeo Sequência 5’- 3’ Tamanho (pb) 

1 hsf1_5’F CCAGCCTATTCCTCCCAAA 
783 

2 hsf1_5’R ACT GGC CGT CGT TTT AC  CTGCCCTGGTCGTAGTTGTT 

3 hsf1_3’F GTC ATA GCT GTT TCC TG TTTGAATACCCCCATTCTCG 
777 

4 hsf1_3’R GGCAGGTAGAAAGAAGTGTTAGC 

7 hsf1_Nested F GAAAGAAGCGAACAACACCTCT 
3869(*) 

8 hsf1_Nested R TTTTGGCAGTCACGTTCTTG 

As regiões sublinhadas correspondem às regiões de complementariedade com os 
oligonucleotídeos iniciadores universais M13F e M13R. Os números 1, 2, 3, 4, 7 e 8 
correspondem aos oligonucleotídeos iniciadores esquematizados na figura 6. 
(*) Amplificação do fragmento fusionado 5’ UTR – Repórter – 3’ UTR 

Tabela 5.  Lista dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a construção do cassete de 
inativação do gene que codifica a proteína Hsp90. 

 Oligonucleotídeo Sequência 5’- 3’ Tamanho (pb) 

1 hsp90_5’F CCTGGGATGCTCTTTCAGAC 
783 

2 hsp90_5’R ACT GGC CGT CGT TTT AC CAAGGCGAAACAAAACACCT 

3 hsp90_3’F GTC ATA GCT GTT TCC TG GTCCGTTCGTGTTGACCTTT 
810 

4 hsp90_3’R CTGGCTGGTTGAAGGAAGAG 

7 hsp90_Nested F TTCTTCTGCTTGAGCGACCT 
4150(*) 

8 hsp90_Nested R TCCATGTGCTGTTACGGAGA 

As regiões sublinhadas correspondem às regiões de complementariedade com os 
oligonucleotídeos iniciadores universais M13F e M13R. Os números 1, 2, 3, 4, 7 e 8 
correspondem aos oligonucleotídeos iniciadores esquematizados na figura 6. 
(*) Amplificação do fragmento fusionado 5’ UTR – Repórter – 3’ UTR 

A 1ª reação de PCR foi realizada com volume final de 50 µL, contendo 10 ρmol 

de cada oligonucleotídeo, 1 µ de dNTPs (10 mM), 2 µ de MgSO4 (50 mM), 5 µL de 

tampão da enzima (10X), 10 ng de DNA (gDNA de T. rubrum ou pCSN43) e 0,2 µL de 

da enzima Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity (5 U/µL) (Invitrogen). As 

condições de amplificação foram: 94 °C por 2 min, 35 ciclos de 94 °C por 30 s, 60 °C 

por 45 s e 68 °C por 2 min, seguidos por uma extensão final de 68 °C por 10 min. 

A 2ª reação de PCR foi realizada com volume final de 50 µL, contendo 10 ρmol de 

cada oligonucleotídeo, 1 µ de dNTPs (10 mM), 2 µL de MgSO4 (50 mM), 5 µL de tampão 

da enzima (10X), 10 ng de DNA (gDNA de T. rubrum ou pCSN43) e 0,2 µL de da enzima 
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Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity (5 U/µL) (Invitrogen). Nesta reação não 

foram usados oligonucleotídeos iniciadores, apenas os três fragmentos da 1ª reação de PCR, 

na seguinte proporção: 100 ng: 300 ng: 100 ng (5’ UTR : Repórter : 3’ UTR). As condições 

de amplificação foram: 94 °C por 2 min, 26 ciclos de 94 °C por 30 s, 49 °C por 30 s e 68 °C 

por 5 min, seguidos por uma extensão final de 68 °C por 4 min. 

Para a amplificação dos produtos fusionados, a 3ª reação de PCR foi realizada 

com volume final de 50 µL, contendo 0,5 µL do produto da 2ª reação, 20 ρmol de cada 

um oligonucleotídeos iniciadores 7 e 8, 2 µL de MgSO4 (50 mM), 5 µL de tampão da 

enzima (10X), 1 µ de dNTPs (10 mM) e 0,2 µL de da enzima Platinum Taq DNA 

Polymerase High Fidelity (5 U/µL) (Invitrogen). As condições de amplificação foram: 

94 °C por 2 min, 35 ciclos de 94 °C por 30 s, 58 °C por 30 s e 68 °C por 5 min, 

seguidos por uma extensão final de 68 °C por 4 min. Os produtos da 1ª e da 3ª reação de 

PCR foram analisados em gel de agarose 0,8 % para confirmar a amplificação dos 

produtos de tamanho esperado, de acordo com as tabelas 4 e 5. 

4.14.3 Obtenção dos cassetes de inativação gênica pela metodologia de Split-marker 

Além da metadologia utilizada para a confecção dos cassetes de inativação 

gênica apresentada no ítem 4.13.1 foi também utilizada a metodologia de Split-marker 

para a construção dos cassetes de inativação para os genes hsp90 e hsf1. Essa 

metodologia requer uma mistura de pelo menos dois fragmentos de DNAs 

compreendendo sequências sobrepostas e complementares do gene utilizados como 

repórter, no caso o gene que confere resistência ao antibiótico higromicina. No interior 

da célula receptora, para que o gene repórter se torne funcional como marcador de 

seleção são necessários três eventos de crossing-over, que posteriormente substituirá o 

gene alvo (hsp90 ou hsf1) por recombinação homóloga (Kuck et al., 2010) (Figura 7). 

Os dois fragmentos utilizados como cassete de inativação na metodologia de 

Split-marker foram gerados por PCR utilizando os oligonucleotídeos 7 e 8, também 

utilizados para a construção do cassete de inativação na metodologia de PCR de fusão, e 

oligonucleotídeos que abrangem parte do gene que confere resistência ao antibiótico 

higromicina, utilizando como DNA molde o produto gerado na 2ª reação de PCR, na 

metodologia de PCR de fusão. As sequências dos oligonucleotídeos iniciadores 

utilizados estão apresentadas na tabela 6. 
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Tabela 6. Lista dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a construção dos cassetes de 
inativação do gene que codifica a proteína Hsp90 e o fator de transcrição Hsf1, utilizando a 
metodologia Split-marker. 

 Oligonucleotídeo Sequência 5’- 3’ Tamanho (pb) 

1 hsp90_Nested F TTCTTCTGCTTGAGCGACCT 
1859 

2 Hygro R TTTGTCTCAACTCCGGAGCT 

3 hsp90_Nested R TCCATGTGCTGTTACGGAGA 
2598 

4 Hygro F CTGCCTGAAACCGAACTG C 

5 hsf1_Nested F GAAAGAAGCGAACAACACCTCT 1783 

6 Hygro R TTTGTCTCAACTCCGGAGCT  

7 hsf1_Nested R TTTTGGCAGTCACGTTCTTG 2393 

8 Hygro F CTGCCTGAAACCGAACTG C  

 
As reações de PCR foram realizadas com volume final de 50 µL, contendo 0,5 

µL do produto da 2ª reação de PCR, 2 µL de cada oligonucleotídeo iniciador (tabela 6) 

(hsp90 ou hsf1 Nested F e Hygro R; hsp90 ou hsf1 Nested R e Hygro F), 1 µL de 

dNTPs (10 mM), 2 µL de MsSO4 (50 mM), 5 µL de tampão da enzima Taq (10X), 0,2 

µL de Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity (5 U/µL) (Invitrogen). As 

condições de amplificação foram: 94 °C por 30 s, 35 ciclos de 94 °C por 30 s, 58 °C por 

45 s e 68 °C por 5 min, seguidos por uma extensão final de 68 °C por 5 min. Os 

Linhagem mutante 

Linhagem selvagem 
Gene alvo 

repórter 

Gene 

Gene repórter 

Figura 7: Esquema de recombinação do sistema Split-marker (Kuck et al., 2010). 
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fragmentos obtidos foram utilizados como cassetes de inativação para a transformação 

da linhagem CBS de T. rubrum. 

4.14.4 Transformação fúngica 

Os cassetes de inativação construídos foram utilizados para transformar conídios 

da linhagem selvagem de T. rurbum por eletroporação (Dobrowolska et al., 2009). 

Aproximadamente 1 x 107 conídios de T. rubrum foram inoculados em 20 mL de meio 

YG (0,5 % extrato de levedura, 2 % glicose) e incubados a 37 °C por 2 h, sob agitação 

constante a 100 rpm. Em seguida os conídios foram centrifugados a 4000 x g por 5 min, 

lavados duas vezes com 50 mL de água esterilizada, ressuspendidos em 2 mL de YED 

(1 % extrato de levedura, 1 % glicose, 20 mM HEPES, pH 8,0) e incubados a 30 °C por 

45 min, sob agitação constante a 100 rpm. Os conídios foram coletados por 

centrifugação e então ressuspendidos em 1 mL de tampão de eletroporação (50 mM 

manitol, 1 mM HEPES). Foram misturados 100 µL desta solução de conídios e 1 µg de 

DNA linear (cassete de inativação), a mistura foi colocada em gelo por 15 min e então 

transferida para cuvetas de eletroporação de 2 cm. Os parâmetros de eletroporação 

foram 25 µF, 600 Ω e 1,5 Kv. Após o choque elétrico foi adicionado 1 mL de YED 

gelado e a mistura foi incubada em gelo por 20 min e depois a 30 °C por 1 h. Os 

transformantes foram selecionados em meio Sabouraud contendo 450 µg/mL do 

antibiótico higromicina, concentração para a qual a linhagem selvagem é sensível, após 

5 a 7 dias de incubação a 28 °C. Para verificar se houve recombinação homóloga, o 

gDNA das linhagens foi extraído e amplificado com oligonucleotídeos iniciadores 5’F e 

3’R de cada gene (Tabelas 4 e 5), que amplificam fora da construção do cassete de 

inativação. Para o gene hsf1, era esperado um produto com tamanho de 4672 pb para a 

linhagem selvagem e 4262 pb para a inativada (diferença de 410 pb). Para o gene hsp90, 

o tamanho do produto esperado era 4293 pb para o selvagem e 3346 pb para o mutante 

(diferença de 947 pb). 

4.15 Análise do papel de Hsp90 de T. rubrum 

4.15.1 Papel de Hsp90 na resistência a drogas 

Com o intuito de se verificar a importância de Hsp90 nos processos de 

resistência de T. rubrum aos antifúngicos Itraconazol, Micafungina e Flucitocina, foram 

realizados testes utilizando o inibidor químico de Hsp90, 17-allylamino-
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demethoxygeldamycin (17AAG). Os antifúngicos foram empregados a partir da 

utilização de Episilometer test (Etest, AB Biodisk, Solna, Suécia). Cada Etest é 

composto de uma fita plástica impregnada, em um dos lados, com concentrações 

crescentes de cada respectiva droga, e do outro a indicação da escala das concentrações 

testadas. Aproximadamente, 1 x 106 conídios da linhagem CBS118892 de T. rubrum 

foram espalhados na superfície de 50 mL de meio de cultura ME sólido (Ágar 2 %) 

depositados em Placas de Petri com 9 cm de diâmetro, contendo ou não o inibidor de 

Hsp90, 17AAG. As concentrações de 17AAG testadas foram de 100 mM, 200 mM e 

300 mM. Após 15 min as fitas Etest foram dispensadas sobre o meio sólido e os 

resultados foram foto documentados após 5 dias de incubação a 28 °C.  

4.15.2 Papel de Hsp90 durante a interação de T. rubrum com fragmentos de unha 
humana 

Os testes de verificação do papel de Hsp90 durante a infecção in vitro da 

linhagem CBS de T. rubrum em fragmentos de unha humana foram executados a 

semelhança dos procedimentos descritos no ítem 4.6.2 com exceção do tempo de 

incubação que foi de 72 h e da adição do inibidor de Hsp90, 17AAG, nas concentrações 

de 100 mM e 200 mM. Após o período de incubação os fragmentos de unha humana 

foram observados ao microscópio óptico e os resultados foram foto documentados.  
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Anexos 

Anexo 1: Estágio de Doutorado no exterior. Doenças Infecciosas. Yale University. 

O Estágio de Doutorado em Doenças Infecciosas foi realizado na Yale 

University, localizada na cidade de New Haven (CT), EUA, sob a supervisão da Profa. 

Dra. Barbara Irene Kazmierczak e do professor Dr. Michael Cappello, durante os meses 

de junho e julho de 2012. As atividades foram realizadas por meio do programa Yale’s 

International Training Center for Global Infectious Diseases (ITC-GIDR), estabelecido 

entre a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) e a Universidade Yale. 
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Anexo 2: Artigo publicado em periódico internacional com parte dos resultados obtidos 
no presente trabalho de doutorado. 
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