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I am among those who think that science has great beauty. A scientist in his laboratory 

is not a mere technician: he is also a child confronting natural phenomena that impress 

him as though they were fairy tales. 
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Resumo 

 

Defeitos peroxissomais estão associados a diversas doenças complexas. O 

peroxissomo é responsável pela beta-oxidação de ácidos graxos, quando é gerado 

peróxido de hidrogênio. 

A catalase A, de ocorrência peroxissomal, é frequentemente considerada a 

única defesa antioxidante dessa organela, porém, em diversos organismos, a ausência 

dessa enzima não acarreta uma alteração fenotípica clara. Em Saccharomyces 

cerevisiae, linhagens mutantes deficientes em catalase A (∆cta1) apresentam 

viabilidade muito similar à linhagem selvagem correspondente. Trabalhamos com a 

hipótese de que peroxidases baseadas em cisteína compensam a ausência de 

catalase A, contribuindo para a detoxificação de peróxidos provenientes do 

peroxissomo. 

De fato, linhagens com os genes para as peroxirredoxinas Ahp1 e Tsa1 

nocauteados mostraram-se mais sensíveis a hidroperóxido de terc-butila (tBHP) em 

comparação a linhagem selvagem. A linhagem de levedura deficiente nas cinco 

peroxirredoxinas (prx∆) mostrou-se ainda mais sensível a tBHP. Em relação ao 

estresse induzido por peróxido de hidrogênio, a prx∆ apresentou maior sensibilidade do 

que as linhagens selvagem e mutantes com deleções simples, apesar da presença de 

catalases (peroxissomal e citossólica).  

Esses dados estão de acordo com resultados obtidos no nosso grupo 

demonstrando um aumento da expressão de genes referentes às peroxirredoxinas 

Ahp1, Prx1 e Tsa2 em células ∆cta1 crescidas em condições de alta atividade 

peroxissomal (oleato), indicando uma cooperação entre catalase e peroxirredoxinas na 

proteção antioxidante. 

A peroxirredoxina Ahp1 pode apresentar localização organelar (possivelmente 

mitocondrial ou peroxissomal), o que sugere que Ahp1 pode ser um componente 

relevante da defesa contra oxidantes provenientes do peroxissomo. No entanto, a 

linhagem ∆ahp1, normalmente sensível a peróxido orgânico, apresentou ganho de 



 

resistência na ausência de atividade de catalase (com a adição de ATZ e na linhagem 

duplo-mutante ∆cta1/ahp1), indicando a existência de uma via antioxidante 

compensatória induzida pela ausência de catalase A.    

A construção das linhagens duplo-mutantes ∆cta1/ahp1, ∆cta1/tsa1, ∆cta1/tsa2, 

∆cta1/prx1 e ∆cta1/dot5 foi realizada com o objetivo de investigar mecanismos 

compensatórios entre enzimas que podem proteger a levedura contra os oxidantes 

provenientes do peroxissomo. Para tanto, foram realizados ensaios de viabilidade 

comparativa em condições de alta atividade peroxissomal. Além disso, os níveis 

comparativos de proteínas carboniladas foram analisados nessas linhagens. Os 

resultados indicaram maior sensibilidade a peróxido e maiores níveis de danos 

oxidativos na linhagem ∆cta1/tsa2, apontando a peroxirredoxina Tsa2 como candidata 

a importante componente da via antioxidante de compensação à ausência de catalase 

A.  

Nesses ensaios, também foram utilizadas a linhagem quíntupla mutante (prx∆) e 

uma linhagem deficiente nas cinco peroxirredoxinas e três glutationa peroxidases - 

deficiente em oito tiól-peroxidases baseadas em cisteína (∆8). A comparação das 

linhagens prx∆ e ∆8 com as linhagens selvagem, simples-mutantes e duplo-mutantes 

evidenciou a importância das peroxirredoxinas na defesa antioxidante da célula e o fato 

das tiól-peroxidases serem imprescindíveis em condições de estresse oxidativo.  

Ao examinar a expressão gênica de TSA2 em células crescidas em oleato, foi 

verificada a indução do gene na ausência de catalase A, em condição basal.  

Os resultados obtidos indicam a existência de uma eficiente via de defesa 

antioxidante, na qual estão envolvidas tiól-peroxidases, que compensa a ausência de 

catalase A na célula e que protege leveduras contra estresse induzido tanto por 

peróxido de hidrogênio como peróxido orgânico. A peroxirredoxina Tsa2 parece estar 

envolvida na via compensatória à ausência de catalase peroxissomal através de um 

mecanismo ainda não esclarecido. 

 



 

Abstract 

 

Defects in peroxisomes are associated with several complex diseases. Beta-

oxidation of fatty acids takes place in these organelles, with the concomitant generation 

of hydrogen peroxide.  

Generally, it is assumed that peroxisomal catalase is the enzyme responsible for 

degradation of hydrogen peroxide, but in several organisms, deletion of its gene results 

in no clear phenotype. In Saccharomyces cerevisiae, catalase A– null (∆cta1) mutant  

strains exhibit very similar viability levels when compared with the corresponding wild-

type strain. We hypothesized here that Cys-based peroxidases compensate the 

absence of catalase A, contributing to the detoxification of peroxides derived from the 

peroxisome.  

Indeed, null mutante strains for the peroxiredoxins Ahp1 and Tsa1 displayed 

increased sensitivity for tert-butylhydroperoxide (tBHP) in comparison to the wild type 

strain. Furthermore, a mutant strain whose five genes for peroxiredoxins were 

interrupted (prx∆) was even more sensitive to tBHP. In regards to hydrogen peroxide 

insult, the prx∆ strain was more susceptible to oxidative stress than the single mutant 

and wild-type strains, despite the activity of catalases. 

These data are in agreement with previous results from our group demonstrating 

increased expression of genes encoding the three peroxiredoxin enzymes: Ahp1, Prx1 

and Tsa2 in ∆cta1 cells at high peroxisomal activity (media containing oleate). Indeed, a 

yeast strain deleted of all five peroxiredoxin genes is more sensitive to peroxides than 

the corresponding wild type cells. These results indicated that catalase and 

peroxiredoxins cooperate to protect yeast in conditions of high fatty acid intake.  

There are evidences of an organellar location of Ahp1 (possible peroxisomal or 

mitochondrial), suggesting it could be a relevant component of antioxidant defense 

relative to the insult derived from the peroxisome. Nonetheless, the ahp1-null strain 

(∆ahp1), which is usually sensitive to organic peroxide, displayed a gain of resistance in 

the absence of catalase activity (in the presence of ATZ and in the double-mutant strain 



 

∆cta1/ahp1), indicating the existance of a compensatory antioxidant pathway induced in 

the absence of catalase A. 

The double-mutant strains ∆cta1/ahp1, ∆cta1/tsa1, ∆cta1/tsa2, ∆cta1/prx1 and 

∆cta1/dot5 were developed in order to elucidate the identity of the enzymes that 

cooperate to protect yeast against oxidative insult derived from the peroxisome. To this 

end, comparative viability assays in conditions of high peroxisomal activity were 

realised, as well as assays in comparative total protein carbonyl levels. Among the 

double-mutant strains, ∆cta1/tsa2 displayed higher sensibility to peroxide and higher 

levels of oxidative damage, suggesting that the peroxiredoxin Tsa2 may be an important 

component in the antioxidant pathway that compensates the lack of catalase A.  

In addition, a quintuple mutant strain, lacking all peroxiredoxins, and a mutant 

strain lacking all eight Cys-based, thiol peroxidases were used in these assays. The 

comparison of these strains with the wild-type, single-mutant and double-mutant strains 

demonstrated the importance of peroxiredoxins in the cellular antioxidant defence and 

that thiol-peroxidases are vital in conditions of oxidative stress.  

The expression of the TSA2 was induced in the absence of catalase A in cells 

grown in oleate and with no exogenous oxidants. 

The results suggest the existence of an efficient pathway of antioxidant defense, 

involving thiol-peroxidases, which compensates the absence of catalase A in the cell 

and protects yeast against oxidative stress induced by both hydrogen peroxide and 

organic peroxide. The peroxiredoxin Tsa2 may be involved in the antioxidant pathway 

that compensates the absence of peroxisomal catalase through an unknown 

mechanism. 



 12 

Introdução 

Saccharomyces cerevisiae 

 

A levedura Saccharomyces cerevisiae é um organismo unicelular, de fácil cultivo 

e manipulação gênica. É amplamente utilizada como modelo eucarioto, já que 

compartilha ciclo de vida e organização celular com eucariotos mais complexos, 

possibilitando levantamento de hipóteses através de estudos moleculares e celulares 

relevantes, por exemplo, à biologia humana (Castrillo e Oliver, 2004). Seu genoma foi 

totalmente sequenciado (Goffeau et al., 1996) e coleções de mutantes contendo 

deleções estão amplamente disponíveis (Invitrogen, cat. 95401.H2). 

Saccharomyces cerevisiae apresenta estados haplóides e diplóides estáveis, 

possibilitando a análise dos fenótipos dos mutantes com deleção total de genes não 

essênciais no estado haplóide e estudos de complementariedade. Para genes 

essenciais, estudos de complementaridade podem ser realizados após transformações 

de nocautes no estado diplóide, seguido de indução de meiose (esporulação). A 

integração de DNA no genoma da levedura ocorre por recombinação homóloga 

(Sherman, 2002), um sistema altamente eficiente, conferindo uma facilidade na 

transformação gênica desse organismo (Ausubel et al., 2003).  

Saccharomyces cerevisiae consegue utilizar uma grande variedade de fontes de 

carbono, apresentando preferência por glicose, quando tem metabolismo 

principalmente fermentativo. O crescimento em meio contendo altas concentrações de 

glicose causa a redução de atividade de várias proteínas dispensáveis nessa condição, 

o que pode ocorrer por inativação (inibição da função de algumas proteínas através da 

modificação ou degradação) e repressão (redução da expressão gênica). A inativação 

por glicose ocorre rapidamente através da proteólise de enzimas envolvidas na 

gliconeogênese, no ciclo do glioxilato e em sistemas de transporte de açúcares. Várias 

das proteínas inativadas têm também a expressão gênica reprimida por glicose. A 

repressão por glicose inclui vários genes que codificam proteínas referentes à 
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utilização de outras fontes de carbono, proteínas pouco necessárias durante a 

fermentação, proteínas mitocondriais da cadeia respiratória e enzimas responsáveis 

pela gliconeogênese (Johnston e Carlson, 1992). A repressão por glicose também 

causa a diminuição de mitocôndrias e peroxissomos (Gurvitz e Rottensteiner, 2006). 

O crescimento em diferentes meios de cultura confere alterações metabólicas 

que podem ser utilizadas experimentalmente. Por exemplo, meios de cultura contendo 

glicerol e/ou etanol são utilizados por permitir somente o crescimento não-fermentativo 

(metabolismo respiratório), não possibilitando o crescimento de células petite (células 

deficientes em mitocôndrias funcionais); galactose é utilizada como fonte de carbono 

para induzir a transcrição de sequências ligadas a promotores como o GAL1; meios de 

cultura contendo acetato de potássio são utilizados para induzir a esporulação de 

células diplóides (Ausubel et al., 2003).   

Em meios de cultura contendo ácidos graxos como única fonte de carbono, 

especialmente oleato, há uma regulação positiva da transcrição dos genes 

codificadores de enzimas responsáveis pelo processo de β-oxidação, que é 

acompanhada de uma significativa proliferação de peroxissomos. Essa indução gênica 

pode ser mediada pelo sensor Pip2-Oaf1, ativado por ácidos graxos. No entanto, as 

transcrições de Oaf1 e Pip2 são reprimidas por glicose, sendo essa repressão 

dominante sobre a indução por oleato (Gurvitz e Rottensteiner, 2006). Esse mecanismo 

é semelhante ao de eucariotos superiores, onde receptores PPAR (peroxisome 

proliferator activated receptor) se ligam a diversos tipos de lipídeos, gerando alterações 

transcricionais (Hiltunen et al., 2003). Também estão envolvidos na indução de 

biogênese peroxissomal por ácidos graxos o regulador Adr1, que modula 

principalmente genes que codificam proteínas envolvidas na produção de acetil-CoA e  

Snf1, uma quinase essencial para a desrepressão gênica e para a utilização de ácidos 

graxos pela célula (Gurvitz e Rottensteiner, 2006).  

A pesquisa na era pós-genômica confere novas possibilidades de emprego de 

Saccharomyces cerevisiae como organismo modelo na elucidação de mecanismos 

regulatórios, biologia celular e no desenvolvimento de técnicas de obtenção e análise 

de informação genômica, transcriptômica, proteômica e metabolômica. As informações 

obtidas, além das metodologias práticas e conceituais desenvolvidas em leveduras, 
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podem ser aplicadas no estudo de organismos mais complexos (Castrillo e Oliver, 

2004).   

 

O peroxissomo 

 

Em animais, as primeiras reações da biossíntese de plasmalogênios – a classe 

de fosfolipídios mais abundante na mielina – são dependentes do peroxissomo. 

Deficiências na biossíntese de plasmalogênios podem afetar a mielinização de células 

nervosas, explicando porque muitas deficiências peroxissomais estão relacionadas 

com doenças neurológicas (Alberts et al., 2008). 

O processo de importação proteica ao peroxissomo é distinto do mitocondrial e 

similar ao nuclear, necessitando de proteínas receptoras no citosol e proteínas de 

ancoragem na superfície citossólica do peroxissomo e é dependente de ATP. Esse 

processo é de extrema importância, como demonstrado pela síndrome hereditária de 

Zellweger, na qual a importação proteica peroxissomal é severamente deficiente, 

levando a um quadro clínico de anormalidades cerebrais, hepáticas e renais, 

culminando em morte logo após o nascimento. Uma das formas dessa síndrome é 

causada por uma mutação no gene que codifica a peroxina Pex2, envolvida na 

biogênese peroxissomal e na importação proteica (Shimozawa et al., 1992). Outros 

distúrbios humanos relacionados ao peroxissomo incluem: adrenoleucodistrofia 

neonatal, pseudo-neonatal e ligada ao X, doença de Refsum, condrodisplasia punctata 

rizomélica, hiperoxalúria do tipo 1 e acatalasemia (devido à deficiência de catalase), 

entre outros (Schrader e Fahimi, 2008).  

No contexto dessa tese, cabe destacar que a acatalasemia é uma doença 

relativamente branda, sendo lesões orais o único sintoma notável na variante mais 

grave. Além disso, pode estar ligada ao desenvolvimento de diabetes, arteroesclerose 

e outras condições relacionadas à idade, devido a um aumento de danos oxidativos 

(Terlecky et al., 2006). 
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Biogênese peroxissomal 

 

O peroxissomo é envolvido por uma única membrana - diferentemente das 

mitocôndrias e dos cloroplastos que têm duas - e não contêm DNA nem ribossomos. 

Organelas autônomas e de origem simbiótica, como mitocôndrias e cloroplastos, são 

formadas a partir de organelas pré-existentes. Organelas do sistema endomembrana, 

consideradas integrantes do eucarioto primitivo - como o complexo de Golgi, 

lisossomos e a membrana plasmática - têm formação e importação proteica 

dependentes do retículo endoplasmático e têm comunicação através de vesículas de 

transporte. Já a biogênese peroxissomal depende de uma combinação de vias: lipídeos 

e proteínas de membrana são provenientes do retículo endoplasmático e outras 

proteínas são importadas seletivamente do citosol através de um sistema denominado 

translocon peroxissomal (van der Zand et al., 2012). 

Recentemente, a biogênese peroxissomal foi observada em detalhe, tendo sido 

descrita como um processo no qual primeiramente são formados dois subcomplexos no 

retículo endoplasmático, que são transportados separadamente e se fundem. A fusão 

permite a montagem do translocon peroxissomal e o início da importação de enzimas 

do citossol, formando a nova organela. O peroxissomo pode posteriormente sofrer 

fissão (van der Zand et al., 2012).  

O translocon peroxissomal transloca enzimas contendo um sinal de importação 

para a matriz da organela. Nesse processo, proteínas são reconhecidas por receptores 

de importação no citossol. O complexo formado pelo receptor e pela proteína 

reconhecida é então direcionado para o complexo de ancoragem na membrana 

peroxissomal. A proteína é levada à matriz da organela através de um poro de 

translocação, enquanto o receptor é liberado da membrana e pode ser reciclado ou 

degradado pelo proteassomo (Rucktäschel et al., 2011).  

O sinal de importação PTS1 (peroxisome targeting signal 1) é reconhecido pela 

peroxina Pex5, no citossol. PTS1 é uma sequência específica e conservada de 

aminoácidos próxima à região C-terminal da proteína; é tipicamente formada pelos 

aminoácidos Serina-Lisina-Leucina (SKL), podendo compreender aminoácidos 
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similares, sendo as combinações possíveis (S/A/C)-(K/H/R)-(L/M) (Rucktäschel et al., 

2011).  

Algumas proteínas peroxissomais apresentam um sinal de importação composto 

por nove aminoácidos na região N-terminal, denominado PTS2, cujo receptor 

citossólico é a peroxina Pex7 (Petriv et al., 2004). O transporte mediado por Pex7 

necessita de proteínas auxiliares (co-receptores) espécie-específicas – Pex18 e Pex21 

em Saccharomyces cerevisiae (Rucktäschel et al., 2011).  

Poucas proteínas da matriz peroxissomal apresentam vias de importação 

alternativas; um exemplo é a acil-CoA oxidase em Saccharomyces cerevisiae. As 

proteínas sem os sinais de importação conhecidos (PTS1 ou PTS2) podem se ligar a 

proteínas que contêm PTS, sendo transportadas à matriz peroxissomal nesse 

complexo. Alternativamente, podem conter um sinal de importação interno ainda 

desconhecido, reconhecido pela Pex5 (Rucktäschel et al., 2011). 

 

Espécies reativas de oxigênio e defesas antioxidantes 

 

Com o aumento da concentração de oxigênio na atmosfera na era Pré-

Cambriana, foi possível o desenvolvimento de metabolismo respiratório e a geração 

eficiente de energia. No entanto, essa mudança acarretou um aumento de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) nas células. A detecção e a neutralização de ROS se 

tornaram importantes para a manutenção da viabilidade celular, levando a uma pressão 

seletiva para o desenvolvimento sistemas de defesas antioxidantes.  

Entre os mecanismos de defesa antioxidante se encontram quelantes de metais, 

que previnem reações como a de Fenton e, portanto, a formação de ROS; 

antioxidantes de baixo peso molecular - como a glutationa e as vitaminas C e E - e 

enzimas antioxidantes, como superóxido dismutases, catalases, glutationa peroxidases 

e peroxirredoxinas. Há também vias de reparo de lesões causadas por oxidantes, como 

a 8-oxoguanina glicosilase - que contribui para o reparo de lesões no DNA -, 

glutarredoxinas e tiorredoxinas - que agem no reparo de proteínas - e glutationa 

peroxidases, que atuam no reparo de lipídios (Halliwell e Gutteridge, 2008). 
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Assim como outros organismos, leveduras desenvolveram sistemas de resposta 

a oxidantes que diferem de acordo com o tipo de oxidante e a magnitude do estresse. 

Baixas doses de ROS levam a um aumento de resistência a oxidantes, concentrações 

mais altas atrasam a divisão celular e induzem sistemas de reparo e quantidades muito 

altas iniciam a morte celular (Temple et al., 2005). A detecção de estresse oxidativo em 

leveduras se dá através do estado redox de algumas proteínas, como a Gpx3 

(Delaunay et al., 2002), levando à ativação de vias antioxidantes através da modulação 

de diversos genes por fatores de transcrição.  

Uma grande parte dos genes da célula é necessária para a manutenção de 

resistência e resposta a ROS. Em Saccharomyces cerevisiae, a expressão de 

aproximadamente 15% dos genes responde a oxidantes, indicando a existência de 

“várias vias paralelas, independentes e parcialmente interconectadas de resposta a, e 

defesa contra, ROS” (Temple et al., 2005).  

Os genes de defesa antioxidante podem ser co-regulados devido a vários tipos 

de estresse, podendo ser induzidos por diversas combinações de fatores de 

transcrição, incluindo Msn2/Msn4 (em resposta geral a estresse), Yap1 (em resposta a 

oxidantes), Skn7 (em resposta a estresse, induz genes heat-shock) (Temple et al., 

2005) e Cad1 (em resposta a oxidantes, controla genes referentes à estabilização de 

proteínas).  

Os fatores de transcrição Msn2 e Msn4, por exemplo, são muito semelhantes e 

parcialmente redundantes. Regulam a resposta geral a estresse, modulando a 

expressão de aproximadamente 200 genes em resposta a diversos estímulos, como 

choque por calor ou osmótico, estresse oxidativo, baixo pH, depleção de glicose e altas 

concentrações de etanol (Martínez-Pastor et al., 1996).  

O mecanismo de detecção e sinalização da presença de níveis elevados de 

peróxido mais conhecido em Saccharomyces cerevisiae é o controle realizado pelo 

fator de transcrição Yap1. Nesse processo, a glutationa peroxidase Gpx3 é o receptor 

de peróxido, tendo sua cisteína catalítica diretamente oxidada a ácido sulfênico. A 

seguir, é formada uma ligação dissulfeto intermolecular temporária entre a Gpx3 

oxidada e o fator de transcrição Yap1, resultando na formação de uma ligação 

dissulfeto intramolecular em Yap1, ativando o fator de transcrição (Delaunay et al. 
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2002; Iwai et al., 2010). A ativação do fator de transcrição Yap1 leva a uma regulação 

positiva de diversos genes referentes à defesa antioxidante. 

Assim como a Gpx3, peroxirredoxinas são diretamente oxidadas por peróxidos, 

formando dissulfetos intra ou intermoluculares. Peroxirredoxinas podem, portanto, 

apresentar função de receptores de peróxido, além de agir como peroxidases. Os 

detalhes desses processos ainda não são conhecidos, mas há indicações de que a 

Tsa1 ao ser oxidada por peróxido de hidrogênio em linhagens com mutações no gene 

para Ybp1 (Yap1-binding protein 1) pode formar ligações dissulfeto mistas com Yap1, 

iniciando uma cascata de sinalização (Tachibana et al., 2009). Outro possível 

mecanismo de sinalização em resposta a peróxidos (nesse caso, peróxidos orgânicos) 

envolve o fator de transcrição Cad1 (Yap2). Nesse caso, a peroxirredoxina Ahp1 é 

responsável pela formação de ligações dissulfeto misto com Cad1, em resposta a 

hidroperóxido orgânico. A resposta a peróxidos orgânicos é devida tanto à ativação da 

via dependente de Yap1 por Gpx3 quanto da via dependente de Cad1 por Ahp1 

(figura1), sendo que a via de Yap1 é a mais importante a essa defesa (Iwai et al., 

2010). 

  

 

 

 

Receptor 

Sensor/ 

tradutor 

Genes alvo 

Lipídeo insaturado tBHP 

Peroxidação lipídica 

Figura 1: A ativação de Cad1 e Yap1 

medeia a resposta de leveduras a 

peróxidos. O sistema Gpx3/Yap1 

funciona como resposta a peróxidos 

em geral. A via Ahp1/Cad1 é 

importante na resposta a alquil-

hidroperóxidos e peróxidos de lipídeo. 

Tsa1 pode ativar Yap1, especialmente 

quando o alelo ypb1-1 de Ypb1 esta 

presente (como ocorre na linhagem 

w303). Além de regular genes em 

comum, Yap1 e Cad1 têm alvos 

específicos. Gpx3 pode também agir 

na detoxificação de peróxidos de 

lipídeos. (Figura traduzida de Iwai et 

al., 2010). 
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Essas vias regulatórias, dentre outras, devem estar envolvidas em fenômenos 

de interação e compensação de diferentes enzimas antioxidantes que foram 

observadas em diversas ocasiões. Por exemplo, a enzima Sod1 tem expressão e 

atividade peroxidásica aumentada em leveduras duplo-mutantes ∆tsa1/∆tsa2 (Ogusucu 

et al., 2009); catalases e Tsa2 cooperam com Tsa1 na defesa contra peróxido de 

hidrogênio (Munhoz e Netto, 2004); a deficiência de Tsa1 leva a uma ativação 

transcricional de vários genes, como SOD1, PRX1 e AHP1 (Demasi et al., 2006); a 

deficiência de Cta1 leva a um aumento de expressão de Ahp1, Prx1 e Tsa2 (Genu, 

2007). Mais abaixo é apresentada uma descrição de enzimas e vias antioxidantes de 

Saccharomyces cerevisiae relacionadas a essa tese. 

 

Reações oxidantes e antioxidantes no peroxissomo 

 

Os peroxissomos são organelas responsáveis pelo metabolismo de ácidos 

graxos, convertendo-os a acetyl CoA, que é exportado ao citossol. Em leveduras, a β-

oxidação ocorre exclusivamente nos peroxissomos (Hiltunen et al., 2003). 
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Figura 2: β-oxidação de ácidos graxos no peroxissomo. As setas sólidas indicam os passos metabólicos da β-

oxidação em leveduras. As setas pontilhadas indicam os passos da β-oxidação dependentes de (3S)-hidroxiacil-

CoA, que não ocorre em leveduras (Hiltunen et al., 2003). 

 

As reações oxidativas que ocorrem no peroxissomo utilizam oxigênio e 

produzem peróxido de hidrogênio: RH2 + O2 → R + H2O2 (figura 2). Enzimas 

peroxissomais que geram espécies reativas de oxigênio, além da Acyl-CoA oxidase, 

incluem: urato oxidase, xantina oxidase, D-aminoácido oxidases, ácido pipecólico 

oxidase, sarcosina oxidase, poliamina oxidase e, em fungos, álcool oxidase (Aksam et 

al., 2009). Dessa forma, as oxidações dos vários substratos que ocorre no peroxissomo 

geram peróxido de hidrogênio, que pode levar a uma situação de estresse oxidativo 
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caso não seja degradado por vias de defesa antioxidante. Em leveduras, a catalase A 

(Cta1) é classicamente considerada a principal via de decomposição de H2O2 no 

peroxissomo. 

 

 Catalase A de Saccharomyces cerevisiae 

 

As catalases podem apresentar duas atividades enzimáticas: catalásica e 

peroxidásica. Assim, a catalase - e possivelmente outras enzimas – utilizam o peróxido 

de hidrogênio para oxidar substratos como fenois, ácido fórmico, formaldeído e alcoóis, 

segundo a reação: H2O2 + R'H2 → R' + 2H2O. A atividade peroxidásica é, portanto, 

muito importante para a detoxificação do sangue de animais, realizada pelos rins e 

fígado. Quando há um excesso de peróxido de hidrogênio, essas enzimas também 

convertem o peróxido de hidrogênio à água e oxigênio molecular pela sua atividade 

catalásica: 2H2O2 → 2H2O + O2. 

Em leveduras, a catalase peroxissomal sofre repressão por glicose (Hörtner et 

al., 1982), sendo expressa preferencialmente em condições de metabolismo 

respiratório e sofrendo indução em meio de cultura contendo ácidos graxos como fonte 

de carbono (Gurvitz e Rottensteiner, 2006). Tem sido proposto que a função fisiológica 

principal da catalase peroxissomal, denominada catalase A (Cta1) é a remoção do 

peróxido de hidrogênio formado durante a β-oxidação. Todavia, linhagens deficientes 

em Cta1 não apresentam problemas de crescimento em oleato e são igualmente 

resistentes ao estresse oxidativo (Hiltunen et al., 2003), sugerindo a existência de 

mecanismos compensatórios de defesa a oxidantes provenientes do metabolismo de 

ácidos graxos. De fato, resultados obtidos por nosso grupo de pesquisa indicam que, 

em condições respiratórias, células deficientes em catalase A exibem uma expressão 

aumentada de genes que codificam outras enzimas antioxidantes - mais 

especificamente Ahp1, Prx1 e Tsa2, pertencentes à família das peroxirredoxinas 

(Genu, 2007). 
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Peroxirredoxinas 

 

Em Saccharomyces cerevisiae, a resposta a hidroperóxidos envolve a indução 

de pelo menos 115 proteínas (Lee et al., 1999b), entre elas as peroxirredoxinas. As 

peroxirredoxinas constituem uma família de peroxidases presentes em procariotos e 

eucariotos que contêm a sequência do sítio ativo altamente conservada com o motivo 

PXXXTXXC (Nelson et al., 2011). Além disso, a estrutura do sítio catalítico também é 

altamente conservada, contendo um resíduo de arginina que, assim como a treonina, 

auxilia na estabilização do tiolato (RS-) (figura 3). 

 

 
Figura 3: Característica estrutural das peroxirredoxinas. Sítio ativo da tiól peroxidase de S. pneumoniae, indicando a 

cadeia lateral dos principais aminoácidos envolvidos no sítio ativo. Figura gerada pelo programa PyMOL (Horta, 

2009). 

 

As peroxirredoxinas podem reduzir hidroperóxidos – tanto orgânicos como de 

hidrogênio - utilizando elétrons doados por NADPH através de tiorredoxina redutase e 

tiorredoxina ou de outros intermediários que contêm tiois (Lee et al., 1999b). 

Excepcionalmente, peroxirredoxinas pertencententes a uma classe (as 1-Cys Prx) 

podem também serem reduzidas por ascorbato (Monteiro et al., 2007).  
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O mecanismo catalítico dessas enzimas envolve a clivagem heterolítica de uma 

ligação peróxido através de uma cisteína reativa. A redução de peróxidos pelas 

cisteínas reativas gera um derivado de ácido sulfênico (R-SOH) (figura 4; Netto et al., 

2007). Se os níveis de peróxido encontram-se muito elevados, o ácido sulfênico da 

cisteína peroxidásica pode reagir com outra molécula de peróxido, gerando ácido 

sulfínico (R-SO2H
-). O ácido sulfínico não pode ser reduzido por agentes redutores 

clássicos como DTT e tiorredoxina. Porém, especificamente no caso das 2-Cys Prx 

típicas (ver a seguir), ácidos sulfínicos podem ser reduzidos por enzimas 

(sulfirredoxinas) à custa de ATP (revisado por Lowther e Haynes, 2011). Em 

contrapartida, o ácido sulfínico pode ser novamente oxidado, formando ácido sulfônico 

(R-SO3H
-), o que inativa irreversivelmente a atividade peroxidásica da peroxirredoxina. 

As peroxirredoxinas inativadas agem então como moléculas sinalizadoras ou 

chaperonas nas situações de concentrações de peróxido mais elevadas (Lian et al., 

2012).  

 

 
Figura 4: O mecanismo catalítico das peroxirredoxinas gera um derivado de ácido sulfênico e libera um álcool (Netto 

et al., 2007). 

 

Peroxirredoxinas também atuam no controle de sinalização celular através da 

regulação de níveis de peróxido envolvidos na transdução de sinal (Poole et al. 2011). 

Corroborando a importância de peroxidases dependentes de tiól na sinalização a 

peróxido de hidrogênio, estudos recentes utilizando a linhagem ∆8 (uma linhagem de 

levedura apresentando deficiência das oito peroxidases dependentes de tiól - as cinco 

peroxirredoxinas e três glutationa peroxidases, desenvolvida por Fomenko et al., 2011 

e utilizada no presente trabalho) verificaram uma sensível perda de atividade 

transcricional. Além disso, como já foi mencionado, o fator de transcrição de resposta a 

oxidantes Cad1 de Saccharomyces cerevisiae apresenta ativação dependente de 
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Ahp1, uma peroxirredoxina que atua como sensor de alquil-hidroperóxidos e peróxidos 

de lipídeo (Iwai et al., 2010), enquanto Yap1 é um fator de transcrição ativado pela 

peroxidase Gpx3 (Delaunay et al., 2002). 

Assim, peroxirredoxinas podem ser importantes para a sinalização, feita 

diretamente pela forma oxidada da enzima (ácido sulfínico ou sulfônico) ou através do 

aumento localizado de oxidantes (Poole et al. 2011). Além disso, a hiperoxidação de 2-

Cys peroxirredoxinas pode promover a função chaperona de complexos de alto peso 

molecular dessa enzima (Jang et al., 2004) e peroxirredoxinas podem ser responsáveis 

pela detecção e transdução de sinais oxidantes através da modulação de ligações 

dissulfeto de fatores de transcrição, como ocorre com Ahp1 e Cad1 (Iwai et al., 2010). 

 

Classificação de peroxirredoxinas 

 

As peroxirredoxinas são classificadas usando diferentes critérios. Uma 

classificação frequentemente utilizada é baseada na presença ou ausência de cisteínas 

conservadas e no seu mecanismo catalítico. Peroxirredoxinas que contêm apenas uma 

cisteína conservada são as 1-Cys Prx e as que contêm duas cisteínas conservadas são 

chamadas de 2-Cys Prx; essas últimas podem ser consideradas típicas ou atípicas, 

dependendo se o dissulfeto formado em seu ciclo catalítico é intra ou intermolecular 

(figura 5).  

Como citado acima (figura 4), em qualquer dos casos, a cisteína reativa oxida o 

hidroperóxido, formando um ácido sulfênico (Cys-SOH) e liberando um álcool derivado 

do peróxido (Netto et al., 2007). Mais detalhadamente, o ciclo catalítico pode ser 

dividido em três passos: (1) A peroxidação, quando o peróxido é reduzido ao álcool 

correspondente e a cisteína peroxidásica é oxidada a ácido sulfênico. (2) A resolução 

(passo inexistente nas 1-Cys Prx), quando é formado um dissulfeto entre a cisteína 

peroxidásica e a cisteína de resolução. (3) A redução, quando a peroxirredoxina é 

reduzida por doadores de elétron contendo tiol, como a tiorredoxina. 
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Figura 5: Mecanismos catalíticos das diferentes classes de peroxirredoxinas. (A) 1-Cys Prx; (B) 2-Cys Prx típicas; 

(C) 2- Cys Prx atípicas (Netto et al., 2007). 

 

As peroxirredoxinas também podem ser classificadas segundo similaridades 

estruturais e de sequência de aminoácidos, como descrito em Nelson et al. (2011), 

quando técnicas de bioinformática foram utilizadas para analisar a estrutura próxima ao 

sítio ativo (active site profiling), gerando uma categorização que alia informações 

estruturais e funcionais, com implicações  evolutivas. Assim, as peroxirredoxinas foram 

divididas em 6 subfamílias: BCP/PrxQ, AhpC/Prx1, Prx6, Prx5, Tpx e AhpE (figura 6). 
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A. 

  

  

 

Figura 6: (A) Dendograma ilustrando a 

similaridade dos sítios ativos das 

diferentes classes de Prx. A ilustração não 

representa relação evolutiva entre as 

enzimas. O agrupamento de cada 

subfamília está destacado e identificado 

com o nome da classe. (B) Alinhamento 

de sequências de sítio catalítico de Prx de 

estrutura conhecida para a identificação 

de sequências características de cada 

subfamília. Mudanças entre letras 

maiúsculas e minúsculas em cada linha 

denotam uma mudança na próxima parte 

da sequência característica. Resíduos 

conservados em todas as Prx estão 

destacados em preto; o asterisco identifica 

resíduos usados na criação dos sítios 

ativos característicos. Resíduos 

conservados em cada subfamília estão 

destacados em cinza ou envoltos por 

linhas pretas (Nelson et al., 2011). 

B. 
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Tsa1 de Saccharomyces cerevisiae 

 

A Tsa1 é uma peroxirredoxina codificada pelo gene YML028W, tem peso 

molecular de 21,6 kDa e ocorre no citossol (Park et al., 2000). É classificada na 

subfamília AhpC/Prx1 de peroxirredoxinas (Nelson et al., 2011) e apresenta mecanismo 

catalítico de Prx 2-Cys típica. As cisteínas catalíticas são a Cys47 (reativa) e Cys170 

(de resolução) (Chae et al., 1994).  

A análise de atividade de transcrição mostra que a Tsa1 é a peroxirredoxina 

mais abundante na célula (Park et al., 2000), podendo atingir até 90% dos níveis de 

peroxidases dependentes de tiól quando os níveis proteicos são considerados 

(Ghaemmaghami et al., 2003). Tsa1 tem papel central na proteção a processos 

genotóxicos (Huang et al., 2003; Iraqui et al., 2009), sendo particularmente importante 

na defesa de leveduras com mitocôndria não funcional (Demasi et al., 2006). A Tsa1 

exibe altos níveis de atividade peroxidásica (Ogusucu et al., 2007) e age tanto como 

antioxidante associado ao ribossomo quanto livre no citoplasma (Trotter et al., 2008). 

Em situações de estresse oxidativo, essa peroxirredoxina forma um complexo 

chaperona de alto peso molecular (Demasi et al., 2006; Jang et al., 2004).  

Há evidências de cooperação e compensação de Tsa1, Tsa2 e catalases na 

defesa a hidroperóxidos (Munhoz e Netto, 2004). 

 

Tsa2 de Saccharomyces cerevisiae 

 

A Tsa2 é codificada pelo gene YDR453C e foi localizada no citosol (Park et al., 

2000). Mais recentemente, foi observada sua localização nos ribossomos, indicando 

um papel de Tsa2 na síntese proteica (Sideri et al., 2010). Diferentemente de Tsa1, a 

expressão de Tsa2 é altamente induzida por peróxidos (Munhoz e Netto, 2004; Wong 

et al., 2002), e também usa o sistema tiorredoxina como doador de elétrons. Essa 

peroxirredoxina apresenta grande similaridade à Tsa1 (86% de identidade pela 

sequência de aminoácidos), porém diferentemente de Tsa1, é altamente induzível. 

Assim como a Tsa1, é classificada na subfamília AhpC/Prx1 de peroxirredoxinas 
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(Nelson et al., 2011) e apresenta mecanismo catalítico de Prx 2-Cys típica. Linhagens 

∆tsa2 apresentam aumento de sensibilidade a hidroperóxido de tert-butila (tBHP), mas 

não a peróxido de hidrogênio, pois ocorre um aumento de atividade de catalases na 

ausência de Tsa2 (Munhoz e Netto, 2004).  

 

Prx1 de Saccharomyces cerevisiae 

 

A Prx1 é codificada pelo locus YBL064C e tem massa de 29 kDa, tendo sido a 

única peroxirredoxina 1-Cys encontrada em levedura (Pedrajas et al., 2000). A Prx1 

pertence à subfamília Prx6 de peroxirredoxinas (Nelson et al., 2011). Apresenta um 

sinal de localização mitocondrial em sua região N-terminal, tendo sido localizada na 

mitocôndria por Park et al. (2000). A Prx1 é induzida durante o crescimento respiratório 

e em condições de estresse oxidativo (Monteiro et al., 2002; Monteiro e Netto, 2004). 

Essa enzima tem atividade de tiorredoxina peroxidase, podendo utilizar o sistema 

tiorredoxina mitocondrial (Grant, 2001) ou ascorbato (Monteiro et al., 2007) como 

doador de elétrons. 

 

Dot5 de Saccharomyces cerevisiae 

 

A Dot5 é uma peroxirredoxina nuclear de massa correspondente a 24kDa, 

codificada pelo gene YIL010W. Ela foi inicialmente descrita como interruptor de 

silenciamento telomérico (Singer et al., 1998) e posteriormente identificada como uma 

redutase de alquil-hidroperóxidos (Cha et al., 2003). A Dot5 pertence à subfamília 

BCP/PrxQ de peroxirredoxinas, segundo a classificação de Nelson et al. (2011). 

Células ∆dot5 apresentam resistência reduzida ao estresse oxidativo (Park et al., 

2000). 
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Ahp1 de Saccharomyces cerevisiae  

 

A Ahp1 é uma peroxirredoxina de aproximadamente 19kDa de massa, 

codificada pelo locus YLR109W (Lee et al. 1999b) e ocorre como homodímero. A Ahp1 

foi classificada como membro da subfamília Prx5 por Nelson et al. (2011). 

Interessantemente, a análise estrutural de Ahp1 a coloca mais próxima de 

peroxirredoxinas 2-Cys atípicas e 1-Cys, apesar de seu mecanismo catalítico 

corresponder ao de peroxirredoxinas 2-Cys típicas (Lian et al., 2012). O ciclo catalítico 

dessa enzima ainda está sendo esclarecido. Entre as três cisteínas presentes, sabe-se 

que a Cys62 é peroxidásica, porém as cisteínas 120 (Jeong et al., 1999) e 31 (Lian et 

al., 2012) foram descritas como sendo a cisteína de resolução, o que sugere uma 

possível maior complexidade no mecanismo de resolução e a necessidade de estudos 

adicionais sobre a Ahp1. 

Essa proteína antioxidante apresenta propriedade de defesa a alquil-

hidroperóxidos; linhagens com seu gene nocauteado (∆ahp1) têm maior sensibilidade a 

hidroperóxidos orgânicos, como o hidroperóxido de terc-butila (tBHP).  

A Ahp1 degrada hidroperóxido de terc-butila, um hidroperóxido orgânico não 

fisiológico, com aproximadamente o dobro da eficiência com a qual degrada peróxido 

de hidrogênio (Jeong et al., 1999; Genu, 2007). Também apresenta atividade na 

redução de hidroperóxidos de ácido oléico, indicando a possibilidade de hidroperóxidos 

de lipídeos serem substratos fisiológicos dessa enzima (Genu, 2007). A capacidade de 

Ahp1 remover hidroperóxidos de ácidos graxos já havia sido sugerida anteriormente 

(Jeong et al., 1999; Lee et al. 1999b). Recentemente, foi descrita uma cooperatividade 

positiva devido à ligação de tBHP ao dímero de Ahp1, o que aumentaria a eficiência na 

eliminação de hidroperóxidos em situação de estresse oxidativo (Lian et al., 2012). 

A Ahp1 pode agir como sensor de alquil-hidroperóxidos, resultando na ativação 

do fator de transcrição Cad1 (homólogo ao Yap1), que possivelmente funciona como 

sistema de defesa contra estresse induzido por alquil-hidroperóxidos, incluindo 

peróxidos lipídicos (Iwai et al., 2010). É importante salientar que esse sensor putativo 

(Ahp1) tem uma função antioxidante independente de glutationa (GSH), porém 
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depende do sistema tiorredoxina (Lee et al. 1999b). Diferentemente, o sensor de 

peróxido de hidrogênio em leveduras seria a glutationa peroxidase 3 (Gpx3), que 

transfere equivalentes oxidantes para o fator de transcrição Yap1, o principal regulador 

da resposta celular a estresse oxidativo (Delaunay et al., 2002). 

Em leveduras crescidas em meio contendo glicose como fonte de carbono, 

condição na qual apresenta metabolismo fermentativo, a Ahp1 em fusão com proteína 

fluorescente verde (GFP) se localiza no citosol (Park et al., 2000). Em princípio, é 

possível que em condições respiratórias – como leveduras crescidas em um meio de 

cultura com glicerol ou oleato como fonte de carbono -, essa enzima pode também 

localizar-se em compartimentos como o peroxissomo, como sugerido por Lee et al. 

(1999b). 

A sugestão de localização peroxissomal de Ahp1 é devida, principalmente, ao 

fato de Ahp1 apresentar a seqüência C-terminal AHL, semelhante à (S/A/C)-(K/H/R)-

(L/M) que caracteriza o sinal de importação ao peroxissomo PTS1. Além disso, a 

proteína apresenta uma similaridade de 57% à Pmp20A de Candida bondinii (Horiguchi 

et al., 2001), uma proteína de membrana peroxissomal localizada no interior dessa 

organela (figura 7). 

 
Figura 7: Comparação de sequência de aminoácidos de Ahp1 (Saccharomyces cerevisiae) e PMP20A (Candida 

bondinii). O alinhamento foi feito com o programa MegAlign, DNASTAR. Similaridade: 57%; identidade: 39%. As 

cisteínas de Ahp1 estão destacadas em amarelo. As sequências destacadas em rosa podem direcionar proteínas ao 

peroxissomo. 
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Regulação gênica de peroxirredoxinas em situação de 

alta atividade peroxissomal 

 

 A resposta celular de leveduras ao estresse oxidativo é complexa.  De fato, 

existem diversas proteínas num mesmo compartimento celular capazes de remover 

hidroperóxidos. Por exemplo, no citosol há a catalase citosólica (Ctt1), glutationa 

peroxidases (Gpx1, Gpx2 e Gpx3) e peroxirredoxinas (Tsa1, Tsa2 e Ahp1), capazes de 

remover peróxido de hidrogênio, indicando a possibilidade de compensação à ausência 

de uma enzima por outras com papel semelhante. 

Apesar de apresentarem certa redundância de função, as peroxirredoxinas 

apresentam diferenças de eficiência no combate aos peróxidos. Ahp1 e Dot5 

apresentam maiores eficiências catalíticas na redução de peróxidos orgânicos (Jeong 

et al., 1999; Cha et al., 2003), enquanto Tsa1 e Prx1 exibem preferência por peróxido 

de hidrogênio como substrato (Chae et al., 1994; Pedrajas et al., 2000). Já Tsa2 é 

eficiente tanto na redução de hidroperóxidos orgânicos como de peróxido de hidrogênio 

(Munhoz e Netto, 2004). Nesse sentido, é relevante quantificar as reatividades dessas 

enzimas frente aos diferentes peróxidos, identificar padrões de expressão em 

diferentes condições e determinar a localização sub-celular. 

A regulação gênica de Ahp1 em diferentes condições fisiológicas foi investigada 

em nosso laboratório, bem como a sua relação com outras enzimas do sistema 

antioxidante de Saccharomyces cerevisiae (Genu, 2007). A expressão do gene AHP1 

apresentou indução sob tratamento com hidroperóxidos em células cultivadas em 

glicose, em glicerol ou em ácido oléico como fontes de carbono (figura 8). Em 

condições respiratórias (células crescidas em ácido oleico e em glicerol), a indução da 

expressão de AHP1 é mais expressiva na linhagem deficiente em catalase A (∆cta1), 

se comparada com a linhagem selvagem (figura 8).  Esses resultados indicam uma 

compensação da ausência de catalase peroxissomal por Ahp1 em situação de 

metabolismo respiratório (Genu, 2007). 

Em glicose, situação na qual a expressão de CTA1 encontra-se reprimida e na 

qual há uma menor produção de ROS pela mitocôndria e peroxissomo, PRX1 e AHP1 
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também apresentam níveis menores de expressão, indicando que as duas 

peroxirredoxinas têm maior importância em condições respiratórias. 

 

                                  
Figura 8: Expressão de AHP1 em diferentes condições metabólicas em células selvagens ou ∆cta1. (A) Condição 

fermentativa: Células das linhagens WT (YPH250) e ∆cta1 (YIT2) foram crescidas em meio contendo 2% de glicose 

como fonte de carbono. (B) Condição respiratória, grande atividade peroxissomal: Células das linhagens WT e ∆cta1 

foram crescidas em meios contendo 0,1% ácido oléico como fonte de carbono. Os tratamentos foram os mesmos de 

A. (C) Condição respiratória: Células das linhagens WT e ∆cta1 foram crescidas em meio contendo 2% de glicose 

até OD600 = 0,8, depois transferidas para meio contendo 2% glicerol por 6 horas. Todos os tratamentos foram de 30 

minutos. As amostras de RNA foram hibridadas com sonda específica para o gene AHP1. Amostras de rRNA em gel 

de agarose/formaldeído antes da transferência são apresentados como controle de carregamento (Genu, 2007). 

A.  

Glicose 

B.  

Oleato 

C.  

Glicerol 
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Com o intuito de observar a compensação da ausência de catalase por Ahp1 em 

condição respiratória com alta atividade peroxissomal, foram realizados experimentos 

utilizando as linhagens ∆ctt1 (deficiente em catalase citosólica) e ∆cta1/∆ctt1 (que não 

possui as catalases citosólica ou peroxissomal), em meio contendo oleato como fonte 

de carbono e sob tratamento com diferentes hidroperóxidos. Foi observada uma 

pequena indução da expressão de AHP1 em células ∆ctt1 sob tratamento com 

peróxido de hidrogênio. No entanto, maiores efeitos foram observados nas linhagens 

∆cta1 e ∆cta1/∆ctt1 sob tratamento de peróxido de hidrogênio e hidroperóxido de terc-

butila, sendo o efeito da dupla mutação similar ao efeito da mutação simples ∆cta1 

(figura 9). Esses resultados estabelecem, portanto, uma relação entre a presença da 

catalase A (peroxissomal) e a expressão de AHP1 em metabolismo respiratório, 

sugerindo um vínculo entre Ahp1 e os processos oxidativos do peroxisomo e 

mitocôndria de leveduras (Genu, 2007). 

 

 
Figura 9: Expressão de AHP1 em células selvagens, ∆cta1, ∆ctt1, ∆cta1/ctt1, em meio de cultura contendo oleato 

como fonte de carbono. Células das linhagens WT (YPH250) das derivadas ∆cta1, ∆ctt1, ∆cta1/ctt1 foram crescidas 

em meios contendo 2% de glicose até OD600 = 0,8 e depois transferidas para meio contendo 0,1% oleato por 6 

horas. As amostras de RNA foram hibridadas com sonda específica para o gene AHP1. Todos os tratamentos foram 

de 30 minutos e estão explicitados na figura. Amostras de rRNA em gel de agarose/formaldeído antes da 

transferência são apresentados como controle de carregamento (Genu, 2007). 

 

Experimentos de Northern blot demonstraram que também ocorre maior indução 

da expressão de PRX1 e TSA2 na linhagem ∆cta1 crescida em oleato, se comparada 

com a linhagem selvagem, assim como ocorreu com AHP1 (Genu 2007). No entanto, 

os níveis de expressão de TSA1 se mantiveram inalterados.  Esses resultados indicam 
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que as enzimas Prx1 e Tsa2 podem também estar envolvidas na compensação à 

ausência de Cta1 em situação de alta atividade peroxissomal, sugerindo um complexo 

sistema antioxidante compensatório.  

Por outro lado, linhagens ∆tsa2 e ∆prx1 crescidas em meio de cultura contendo 

oleato como fonte de carbono apresentaram uma indução considerável de AHP1, se 

comparadas com a linhagem selvagem correspondente, tanto sob tratamento com 

peróxidos (peróxido de hidrogênio e hidroperóxido de terc-butila) quanto em condições 

basais (figura 10 B). Células da linhagem ∆tsa1 apresentaram uma maior indução da 

expressão de AHP1 somente sob tratamento com peróxidos. Em células crescidas em 

meio contendo glicose como fonte de carbono, os níveis de expressão de AHP1 são 

equivalentes nas linhagens selvagem e mutantes (figura 10 A). Esses resultados 

sugerem que há uma compensação da ausência de Tsa2 e Prx1 por Ahp1, em situação 

de metabolismo respiratório e alta atividade peroxissomal (meio de cultura contendo 

oleato como fonte de carbono), o que também ocorre, com menor intensidade, na 

ausência de Tsa1 (Genu, 2007). 
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Figura 10: Expressão de AHP1 em células selvagens, ∆tsa1, ∆tsa2, ∆prx1, em meio de cultura contendo glicose (A) 

ou oleato (B) como fonte de carbono. Células das linhagens WT (BY4741) e das derivadas ∆tsa1, ∆tsa2, ∆prx1 

foram crescidas em meios contendo 2% de glicose (A) ou 0,1% ácido oléico (B); as amostras de RNA foram 

hibridadas com sonda específica para o gene AHP1. Todos os tratamentos foram de 30 minutos. Amostras de rRNA 

em gel de agarose/formaldeído antes da transferência são apresentados como controle de carregamento (Genu, 

2007). 

 

Os resultados acima demonstram que há uma regulação positiva da expressão 

de AHP1, PRX1 e TSA2 em células ∆cta1 crescidas em meio de cultura contendo 

oleato como fonte de carbono. Além disso, células ∆prx1 e ∆tsa2 apresentam uma 

maior expressão basal de AHP1 quando crescidas em oleato, se comparadas com a 

linhagem selvagem correspondente, indicando uma compensação da ausência de Prx1 

e de Tsa2 por Ahp1 (Genu, 2007). 

O trabalho realizado por Genu (2007) demonstra que (1) a expressão de AHP1 

em metabolismo respiratório se correlaciona com processos oxidativos da mitocôndria 

e peroxissomos, (2) esse sistema de proteção antioxidante envolve Tsa2 e Prx1 e (3) 

em situação de metabolismo respiratório, sob estresse oxidativo, há a compensação da 

ausência de catalase A por Ahp1, Tsa2 e Prx1, além de outras possíveis proteínas. 

∆-prx1 

∆-prx1 
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O gene TSA1 apresenta grande expressão na célula, mesmo em condições 

basais e em glicose, sendo Tsa1 uma proteína abundante no citosol (Park et al., 2000). 

Já TSA2 apresenta baixa expressão em condições basais, tanto em células crescidas 

em glicose quanto em glicerol, porém é altamente induzível, apresentando 

comportamento compensatório e complementar a Tsa1 (Munhoz e Netto, 2004). Tsa2 

representa, portanto, uma defesa adicional contra oxidantes em situação de estresse, 

além de compensar a ausência de outras enzimas antioxidantes, como a Tsa1. Já a 

Prx1, enzima de localização mitocondrial, sofre repressão em altas concentrações de 

glicose, sendo desreprimida em baixas concentrações de glicose e induzida por 

peróxido (Monteiro et al., 2002), sendo, portanto, uma peroxirredoxina regulável de 

atividade importante durante o metabolismo respiratório. 

Recentemente, foram demonstradas a importância de peroxirredoxinas na 

resposta ao estresse oxidativo e a compensação das peroxirredoxinas por outras 

enzimas antioxidantes, através de estudos realizados com uma linhagem de levedura 

deficiente nas cinco peroxirredoxinas, que se mostrou viável (Wong et al., 2004). Essa 

linhagem prx∆, que foi construída pelo grupo do Dr. Dong-Yan Jin (Wong et al., 2004) e 

utilizada no presente trabalho, apresenta hipersensibilidade a tratamentos com 

oxidantes, particularmente com hidroperóxido de terc-butila (tBHP). Também exibiu 

indução, mesmo em condições basais, de CTT1 e GPX2, que codificam enzimas de 

defesa antioxidante presentes no citosol. Esses resultados indicam a cooperação e 

compensação entre peroxirredoxinas, catalases e glutationa peroxidases na defesa a 

peróxidos. 

Os dados de expressão gênica citados acima demonstram a existência de um 

sistema de defesa antioxidante complexo. No presente trabalho, visamos esclarecer 

uma possível via alternativa de defesa antioxidante, na situação específica de grande 

atividade peroxissomal. 
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Objetivos 

 

O objetivo principal desse projeto foi investigar o possível papel das 

peroxirredoxinas na defesa antioxidante do peroxissomo, uma vez que linhagens de 

levedura deficientes em catalase peroxissomal apresentam fenótipo similar à respectiva 

linhagem selvagem. Para isso, foram propostas as seguintes metas: 

● Investigação da sensibilidade a peróxidos de linhagens deficientes em diferentes 

peroxirredoxinas, em condições de grande atividade peroxissomal (crescimento 

em oleato), com o intuito de verificar a importância de cada peroxirredoxina na 

defesa contra oxidantes produzidos nessa organela. Linhagens deficientes nas 

catalases peroxissomal (Cta1) e citossólica (Ctt1) também foram analisadas. 

● Quantificação e comparação do estado redox das linhagens nocauteadas em 

diferentes genes. 

● Construção de mutantes duplos para verificar a cooperação entre enzimas 

oxidantes. 

● Análise de sensibilidade dos mutantes duplos a diferentes oxidantes. 

● Quantificação e comparação do estado redox dos mutantes duplos. 

● Estabelecimento da localização celular de Ahp1 em condições respiratórias e, 

mais especificamente, com alta atividade peroxissomal (meio de cultura 

contendo oleato como fonte de carbono). 
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 Conclusões 

 

• Ahp1 apresenta localização organelar (possivelmente mitocondrial ou 

peroxissomal), concomitante à já conhecida localização citosólica. 

• Na ausência de catalase A de Saccharomyces cerevisiae em situação de grande 

atividade peroxissomal, ocorre uma compensação por uma via antioxidante 

alternativa, capaz de decompor tanto peróxido de hidrogênio, como tBHP. 

• O mecanismo de compensação à ausência de catalase A não é dependente de 

Ahp1.  

• Peroxirredoxinas são importantes para a manutenção do estado redox da célula 

e de sua viabilidade em situação de estresse oxidativo. 

• As tiól-peroxidases são extrememente importantes para a manutenção da 

viabilidade celular em condição de grande atividade peroxissomal, sob situação 

de estresse oxidativo. 

• A ausência de catalase A em condições basais (sem tratamento com peróxidos) 

causa a indução do gene TSA2, em situação de grande atividade peroxissomal. 

Porém, apesar de fortemente induzido em situação de estresse oxidativo, o gene 

TSA2 não é ainda mais induzido na ausência concomitante de catalase A e 

Ahp1 nessas condições. 
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