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RESUMO 

GOMES, F. A síntese de coenzima Q e a estabilidade de DNA mitocondrial 

em Saccharomyces cerevisiae. 2012. 76 f. Dissertação (Mestrado em 

Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2012.  

A manutenção da integridade do DNA mitocondrial (mtDNA) é essencial para a 

função respiratória da mitocôndria. Mutantes respiratórios de Saccharomyces 

cerevisiae podem apresentar uma ampla variedade de instabilidade do mtDNA. 

Nós analisamos diferentes classes de mutantes e observamos uma elevada 

instabilidade nos mutantes que não possuem a coenzima Q (CoQ) funcional. A 

CoQ é responsável pela transferência de elétrons do succinato e NADH 

desidrogenases para o complexo III da cadeia respiratória, podendo atuar, 

também, como um importante antioxidante celular. O objetivo desse trabalho foi 

correlacionar a presença de coenzima Q funcional e seu estado redox com a 

estabilidade do mtDNA. Para alterar o estado redox do “pool” de CoQ, alteramos 

a expressão das diferentes NADH desidrogenases mitocondriais em linhagens de 

leveduras com diferentes deficiências no metabolismo da coenzima Q. No 

mutante Δcoq10, que sintetiza CoQ não funcional, a inativação das NADH 

desidrogenases individuais Ndi1p e Nde1p, resultou numa menor instabilidade do 

mtDNA, acompanhada por uma diminuição na taxa de liberação de peróxido de 

hidrogênio (H2O2). Por outro lado, a super-expressão de Nde1p aumentou a 

instabilidade do mutante Δcoq10, assim como para a linhagem selvagem.  A 

inativação das NADH desidrogenases individuais na linhagem Δcoq4, deficiente 

na síntese da CoQ, não reduziu a instabilidade do mtDNA. Juntos, os resultados 

indicam que alterações no estado de oxido-redução da coenzima Q influenciam a 

estabilidade do mtDNA, provavelmente através da produção de espécies reativas 

de oxigênio.   

Palavras-chave: Saccharomyces cerevisiae, coenzima Q, DNA mitocondrial, 

espécies reativas de oxigênio.  

 



ABSTRACT 

GOMES, F. The synthesis of coenzyme Q and stability of mitochondrial DNA 

in Saccharomyces cerevisiae. 2012. 76 f. Dissertation (M.Sc. Microbiology) - 

Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2012. 

Maintenance of the integrity of DNA (mtDNA) mitochondrial is essential for 

mitochondrial respiratory function. Saccharomyces cerevisiae respiratory mutants  

can show a wide range of mtDNA instability. We analyze different classes of 

mutants and observed a higher instability among mutants lacking a functional 

coenzyme Q (CoQ). CoQ is responsible for transfer of electrons from the 

succinate dehydrogenases and NADH dehydrogenases to complex III of the 

respiratory chain and is also an important cellular antioxidant. The aim of this 

study was to correlate the presence of functional coenzyme Q and its redox state 

with the stability of mtDNA. To change the redox state of the "pool" of CoQ, we 

altered the expression of different mitochondrial NADH dehydrogenases in yeast 

strains with different defects in the metabolism of coenzyme Q. In Δcoq10 mutant, 

which synthesizes CoQ nonfunctional, inactivation of individual NADH 

dehydrogenases Ndi1p Nde1p has shown a decreased mtDNA instability, which 

was accompanied by a decrement in the rate of hydrogen peroxide (H2O2) release. 

Moreover, overexpression of Nde1p increased instability Δcoq10 mutant, as well 

as the wild type strain. The inactivation of individual NADH dehydrogenases in 

Δcoq4 strain which is deficient in the synthesis of CoQ, did not reduce the 

instability of the mtDNA. All the results indicate that changes in the redox state of 

coenzyme Q influence the stability of mtDNA, probably by the production of 

reactive oxygen species. 

Keywords: Saccharomyces cerevisiae, coenzyme Q, mitochondrial DNA, reactive 

oxygen species. 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

A mitocôndria é uma organela dinâmica que desempenha uma função 

central em diversos processos celulares. Uma de suas funções mais 

proeminentes é suprir a célula com energia metabólica na forma de ATP gerada 

pelo sistema de fosforilação oxidativa (SARRASTE, 1999). Participa também em 

muitas reações catabólicas e anabólicas, incluindo o ciclo do ácido cítrico, a β 

oxidação de ácidos graxos e a biossíntese dos grupamentos heme e ferro-enxofre 

(LILL; MÜHLENHOFF, 2006; WINDE; GRIVELL, 1993). Em adição a sua função 

central em diversos processos bioquímicos a mitocôndria atua como um regulador 

chave da morte celular programada (TAIT; GREENN, 2010) e está intimamente 

relacionada com os processos de desenvolvimento e envelhecimento celular 

(LARSSON, 2010; WALLACE, 2005). 

De acordo com a teoria endossimbionte, as mitocôndrias são derivadas de 

uma α-proteobactéria ancestral que foi engolfada por uma célula eucariótica 

primordial há aproximadamente 1,5-2 bilhões de anos atrás (DOLEZAL et al., 

2006). Contendo genoma próprio e capacidade de sintetizar proteínas, as 

mitocôndrias são consideradas organelas semiautônomas. Embora a maioria das 

proteínas mitocondriais sejam traduzidas no citoplasma e pós traducionalmente 

importadas para o interior da organela, o genoma mitocondrial contem alguns 

genes que são essenciais para a montagem dos complexos respiratórios 

(WESTERMANN, 2010). Desta forma, a biogênese do sistema de fosforilação 

oxidativa requer a contribuição de dois genomas fisicamente separados: o nuclear 

(nDNA) e o mitocondrial (mtDNA). A regulação da atividade respiratória envolve 

ações coordenadas entre estes dois genomas, necessitando que o mtDNA seja 

corretamente replicado e transmitido entre as células filhas (CHEN; BUTOW, 

2005; FALKENBERG et al., 2007; KELLY; SCARPULLA, 2004). 

O entendimento do processo de manutenção do mtDNA tem despertado o 

interesse de muitos pesquisadores, uma vez que o envelhecimento humano está 

fortemente associado com o acúmulo de danos no mtDNA (KRISHNAN et al., 

2007; LARSSON, 2010; TRIFUNOVIC et al., 2004). De fato, existe um grande 

número de informações demonstrando que o surgimento de mutações somáticas 

no mtDNA são importantes causadoras de doenças e estão envolvidas no 



envelhecimento humano (LARSSON, 2010; PARK; LARSSON, 2011; TAYLOR; 

TURNBULL, 2005; WALLACE, 2005; WALLACE, 2010).   

A perda da funcionalidade do mtDNA também pode ser ocasionada por 

desordens gênicas nucleares, uma vez que todas as proteínas envolvidas na 

manutenção do mtDNA são de origem nuclear (TAYLOR; TURNBULL, 2005).   

Enquanto pouco se conhece sobre a função de genes nucleares envolvidos na 

manutenção do mtDNA nos eucariotos superiores, existem grandes quantidades 

de informações sobre seu funcionamento em Saccharomyces cerevisiae 

(CONTAMINE; PICARDI, 2000). Por ser um aeróbico facultativo, basta a levedura 

seu metabolismo fermentativo para sobreviver (OHLMEIER et al., 2004). Isto 

favoreceu o estabelecimento desse organismo como principal modelo de estudo 

da biogênese mitocondrial, principalmente através do isolamento de diversas 

coleções de mutantes respiratórios (McEWEN et al., 1986, TZAGOLOFF; 

DIECKMANN, 1990). 

Devido a essas características, Saccharomyces cerevisiae tornou-se um 

excelente organismo modelo para a compreensão dos mecanismos moleculares 

que conduzem às doenças mitocondriais em humanos (BARRIENTOS, 2003). O 

entendimento dos mecanismos moleculares envolvidos na manutenção e 

transmissão do mtDNA na levedura poderá auxiliar no entendimento deste 

processo nos eucariotos superiores. 

 

1.1 Mitocôndria: estrutura e função 

A mitocôndria é uma organela composta de uma matriz solúvel rodeada por 

duas membranas: uma interna impermeável a íons e uma externa livremente 

permeável a íons e moléculas pequenas. O espaço existente entre as duas 

membranas, denominado espaço intermembranas, é o local onde é gerado o 

gradiente de prótons durante o processo de transferência de elétrons da cadeia 

respiratória.  

   Na matriz solúvel, também conhecida como matriz mitocondrial, 

encontram-se as enzimas responsáveis pelo catabolismo final das moléculas de 



alimento, incluindo as enzimas do ciclo do ácido cítrico, da β-oxidação de ácidos 

graxos e da oxidação de aminoácidos. A membrana interna apresenta uma 

extensa área de superfície em decorrência de suas inúmeras invaginações, 

conhecidas como cristas mitocondriais.  Nelas está localizado o sistema de 

fosforilação oxidativa responsável pela geração de ATP a partir da energia 

liberada durante a transferência de elétrons da cadeia respiratória mitocondrial 

(SCHAFFER; SULEIMAN, 2007; TZAGOLOFF, 1982).  

Funcionalmente, o sistema de fosforilação oxidativa é composto de cinco 

aglomerados protéicos conhecidos como complexos respiratórios I, II, III, IV e V. 

Em mamíferos, os complexos I, II, III e IV constituem a cadeia respiratória 

mitocondrial, enquanto o complexo V representa a ATP sintase. A fosforilação 

oxidativa inicia-se com a entrada de elétrons na cadeia respiratória a partir da 

oxidação das coenzimas hidrossolúveis NADH e FADH2 produzidas durante a 

oxidação das moléculas de alimento.  O complexo I (NADH desidrogenase) 

promove a oxidação do NADH enquanto a oxidação do FADH2 é realizada pelo 

complexo II (succinato desidrogenase).  Durante esta etapa os elétrons são 

transferidos sequencialmente para a ubiquinona, originando as formas 

parcialmente reduzida (ubisemiquinona) e a totalmente reduzida (ubiquinol). A 

ubiquinol então transfere seus elétrons para o complexo III (citocromo c redutase), 

que em seguida os transfere para a proteína transportadora de elétrons citocromo 

c. A partir do citocromo c, os elétrons fluem para o complexo IV (citocromo c 

oxidase) e, finalmente para o oxigênio, a etapa final da cadeia de transporte de 

elétrons (SARRASTE, 1999).  

A energia liberada pelo fluxo dos elétrons através da cadeia respiratória é 

utilizada para bombear prótons (H+) da matriz mitocondrial para o espaço 

intermembranas, através dos complexos respiratórios I, III e IV.  Este processo 

gera um gradiente eletroquímico através da membrana mitocondrial interna. A 

energia potencial armazenada no gradiente de prótons é posteriormente utilizada 

para promover a síntese de ATP através do complexo da ATP sintase (revisto em 

SCHULTZ; CHAN, 2001). 

        A mitocôndria de S. cerevisiae apresenta uma importante diferença em 

relação a maioria dos organismos eucarióticos. A cadeia respiratória deste 



microrganismo não contém o complexo respiratório I funcional constituído de 

múltiplas subunidades. Ao invés dele, a levedura possui três NADH 

desidrogenases localizadas na membrana mitocondrial interna que promovem o 

acoplamento da oxidação do NADH com a redução da ubiquinona (Figura 1), 

(BAKKER et al., 2001). Além disso, ao contrário de outros fungos, S. cerevisiae 

não apresenta uma oxidase alternativa (AOX), insensível ao cianeto, que catalisa 

a oxidação da ubiquinona diretamente pelo oxigênio molecular, sem gerar a força 

próton-motiva (VANLERBERGHE; MCINTOSH, 1997). 

 

Figura 1 - Representação esquemática da cadeia respiratória de           

Saccharomyces cerevisiae. 

 

 

Adh, álcool desidrogenase; bc1, complexo do citocromo bc1; cyt c, citocromo c; cox, 

citocromo c oxidase; Gpd, glicerol-3-fosfato desidrogenase solúvel; Gut2, glicerol-3-

fosfato desidrogenase ligada a membrana; Nde1, NADH desidrogenase externa 1; Nde2, 

NADH desidrogenase externa 2; Ndi1, NADH desidrogenase interna; Q, ubiquinona; Sdh, 

complexo da succinato desidrogenase ligada ao FADH2; G3P, glicerol-3-fosfato; DHAP, 

diidroxiacetona fosfato. 

Fonte: Adaptado de Bakker et al., (2001). 



1.2 NADH desidrogenases mitocondriais 

1.2.1 NADH desidrogenase interna (Ndi1p) 

Ao contrário das bactérias e da maioria das células eucarióticas, a 

mitocôndria de S. cerevisiae não possui o complexo I funcional constituído de 

múltiplas subunidades (GRANDIER-VAZEILLE et al., 2001; NOSEK; FUKUHARA, 

1994;). Desta forma, a oxidação do NADH intramitocondrial ocorre por meio de 

uma NADH:ubiquinona oxidorredutase insensível a rotenona, conhecida como 

NADH desidrogenase interna 1 (Ndi1p). Esta enzima foi purificada e demonstrou-

se ser constituída de um único polipeptídeo com massa molecular de 57 KDa. A 

proteína possui uma molécula de FAD ligada covalentemente em sua estrutura 

como único grupo prostético (DeVRIES; GRIVEL, 1988; DeVRIES et al., 1992; 

MARRES et al., 1991). Localizada na membrana mitocondrial interna com o seu 

sítio ativo exposto para a matriz mitocondrial (MARRES et al., 1991), Ndi1p 

catalisa a transferência de dois elétrons do NADH intramitocondrial para a 

ubiquinona e, ao contrário do complexo I, é incapaz de bombear prótons para o 

espaço intermembranas durante esse processo (BAKKER et al., 2001; DeVRIES 

et al., 1987; MARRES et al., 1991; PERALES-CLEMENTE et al., 2008,). 

Linhagens Δndi1 de S. cerevisiae apresentam crescimento semelhante ao 

das células selvagens quando cultivadas na presença de glicose, galactose ou 

etanol como única fonte de carbono (MARRES et al., 1991). O aparente 

crescimento da linhagem Δndi1 na presença de etanol sugere que o NADH 

intramitocondrial está sendo oxidado por mecanismos distintos de Ndi1p. Uma 

possível explicação para este fenótipo é o acoplamento da oxidação do NADH 

intramitocondrial com as NADH desidrogenases externas através da transferência 

de equivalentes redox da matriz mitocondrial para o citosol por meio da lançadeira 

etanol-acetaldeído (BAKKER et al., 2001). 

A lançadeira etanol-acetaldeído, inicialmente proposta por Von Jagow e 

Klingenberg (1970), é constituída pelas isoenzimas da álcool desidrogenase 

mitocondrial Adh3p e citosólicas Adh1p e Adh2p. Ambas promovem a redução do 

acetaldeído a etanol através do NADH. Uma vez que o etanol e o acetaldeído se 

difundem livremente através de membranas biológicas, nenhum transportador é 



necessário para promover a troca entre NADH mitocondrial e NAD+ citosólico 

(BAKKER et al., 2001). 

Nos últimos anos tem-se proposto que o gene NDI1 de levedura pode ser 

utilizado na terapia gênica para o tratamento de pacientes com deficiência do 

complexo respiratório I. Esta proposta é baseada em trabalhos que mostraram 

que a expressão heteróloga do gene NDI1 de S. cerevisiae foi capaz de recuperar 

a atividade respiratória das células de mamíferos apresentando defeitos no 

complexo I (BAI et al., 2001; PERALES-CLEMENTE et al., 2008; SEO et al., 

1998; SEO et al., 1999). A atividade respiratória apresentada pelas células não foi 

inibida pela rotenona, um inibidor conhecido do complexo I de mamíferos, 

significando que a oxidação do NADH foi de fato promovida pela enzima Ndi1p 

(SEO et al., 1998).  Juntos, estes estudos apontam que a expressão funcional do 

gene NDI1 de levedura pode atuar como uma possível estratégia terapêutica para 

o tratamento de doenças mitocondriais humanas nas quais haja deficiência na 

montagem do complexo I, que constituem os casos de maior frequência dentre as 

patogenias mitocondriais (TUCKER, et al., 2011; YAGI et al., 2006).  

 

1.2.2 NADH desidrogenases externas (Nde1p e Nde2p) 

 A mitocôndria de S. cerevisiae acopla a oxidação do NADH citosólico à 

cadeia respiratória mitocondrial através de duas atividades enzimáticas 

conhecidas como NADH desidrogenase externa 1 (Nde1p) e 2 (Nde2p) (LUTTICK 

et al., 1998; SMALL; McALISTER-HENN, 1998). Identificadas com base em sua 

homologia com Ndi1p, ambas situam-se na membrana mitocondrial interna com 

os seus sítios catalíticos orientados em direção ao espaço intermembrana 

(LUTTIK et al., 1998). Semelhante a NADH desidrogenase interna, as isoenzimas 

externas são insensíveis a rotenona e não bombeiam prótons para o espaço 

intermembrana durante a transferência de elétrons (BAKKER et al., 2001).  

 A taxa de crescimento do duplo mutante Δnde1Δnde2 na presença de 

galactose ou etanol como fonte de carbono é ligeiramente menor em relação a 

linhagem parental de referência (LUTTICK et al., 1998; SMALL; McALISTER-

HENN, 1998). Isto indica que mecanismos alternativos capazes de acoplar a 

oxidação do NADH citosólico com a cadeia respiratória mitocondrial (ex: a 



lançadeira de glicerol 3-fosfato) não substituem completamente a atividade das 

NADH deidrogenases externas (BAKKER et al., 2001). A diminuição na taxa de 

crescimento do duplo mutante é principalmente devido a ausência de Nde1p, uma 

vez que a interrupção de Nde2p não causou nenhum efeito sobre a taxa de 

oxidação do NADH citosólico (LUTTICK et al., 1998). Isto sugere que durante o 

crescimento respiratório, Nde1p é fisiologicamente mais importante do que Nde2p 

(BAKKER et al., 2001).  

A importância de Nde1p para a oxidação do NADH citosólico foi 

demonstrada através do modelo de competição de elétrons durante a entrada na 

cadeia respiratória proposto por Bunoust e colaboradores (2005). De acordo com 

este modelo, a enzima Nde1p possui uma preferência pelo lançamento de 

elétrons para o interior da cadeia respiratória em relação às enzimas Ndi1p e 

Gut2p. Através de medições da taxa respiratória na presença de diferentes 

substratos respiratórios, os autores demonstraram que as atividades de Ndi1p e 

Gut2p são fortemente inibidas pela enzima Nde1p (BUNOUST et al., 2005). Essa 

inibição ocorreria pela competição entre as desidrogenases pelo fornecimento de 

elétrons para o interior da cadeia respiratória (BUNOUST, et al., 2005; 

RIGOULET, et al., 2010).  

 

1.2.3 Lançadeira glicerol-3-fosfato desidrogenase 

 Além das NADH desidrogenases externas, a cadeia respiratória de S. 

cerevisiae apresenta um terceiro componente responsável pela acoplagem da 

oxidação do NADH citosólico com a redução da coenzima Q. Este sistema, 

conhecido como lançadeira glicerol-3-fosfato desidrogenase, é constituído por 

dois componentes: duas isoenzimas da glicerol-3-fosfato desidrogenase citosólica 

(Gpd1/2p) e a glicerol-3-fosfato desidrogenase mitocondrial (Gut2p). Durante a 

atividade dessa lançadeira, o NADH citosólico é utilizado para promover a 

redução da diidroxiacetona fosfato à glicerol-3-fosfato, em uma reação catalisada 

pela enzima Gpd1/2p. Posteriormente, o glicerol-3-fosfato entrega seus elétrons 

diretamente para a cadeia respiratória mitocondrial, através da enzima Gut2, 

regenerando dessa forma a diidroxiacetona fosfato (LARSSON et al., 1998).   

 



1.3 A mitocôndria e a geração de espécies reativas de oxigênio 

Embora existam vários potenciais sítios geradores de espécies reativas de 

oxigênio (EROs) no interior da célula, a mitocôndria é considerada a principal 

fonte geradora destas espécies em decorrência do seu elevado metabolismo 

oxidativo (revisto em KOWALTOWSKI, et al., 2009). As principais EROs incluem, 

os íons superóxido (O2
.-), os radicais hidroxila (OH.), o peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e o oxigênio “singlete” (KOWALTOWSKI, et al., 2009).  

As EROs são geradas pela redução incompleta do oxigênio molecular 

durante o processo de fosforilação oxidativa. Em centros redox específicos da 

cadeia respiratória mitocondrial, elétrons derivados do NADH e do FADH2 podem 

reagir diretamente com o oxigênio molecular resultando na geração do ânion 

superóxido, o principal precursor das EROs (MURPHY, 2009). Estudos apontam, 

que os principais centros de geração de EROs da cadeia respiratória são os 

complexos respiratórios I e III (BALABAN et al., 2005; HERRERO et al., 2008; 

SUN; TRUMPOWER, 2003; TURRENS, 2003). As NADH desidrogenases 

externas (Nde1p e Nde2p) de S. cerevisiae também estão envolvidas na geração 

de superóxido (FANG; BEATTIE, 2003). 

 

O acúmulo de EROs conduz ao estresse oxidativo, uma condição no qual 

os constituintes celulares, incluindo lipídeos, proteínas e DNA, são 

extensivamente oxidados e danificados (VEAL et al., 2007; WELLEN; 

THOMPSON, 2010). Particularmente, tem-se assumido que o mtDNA apresenta 

elevada susceptibilidade aos danos oxidativos, principalmente devido sua 

proximidade em relação a cadeia de transporte de elétrons. Os danos oxidativos 

provocados no mtDNA podem danificar genes do sistema de fosforilação 

oxidativa, ocasionando o bloqueio da cadeia respiratória e consequentemente um 

aumento na produção de EROs. Como resultado, ocorre uma alça de alimentação 

positiva entre produção de EROs e danos oxidativos provocados no mtDNA 

(TRACHOOTHAM et al., 2009) 

Para diminuir os efeitos nocivos das EROs e impedir o estresse oxidativo, 

as células utilizam vários sistemas de defesa antioxidantes (BENTINGER et al., 

2007; HERRERO et al., 2008).  Estes incluem a glutationa, a tiorredoxina, a 

superóxido dismutase (SOD), a catalase e as peroxidases. As enzimas 



superóxidos dismutases promovem a dismutação do radical super-óxido a 

peróxido de hidrogênio, enquanto as enzimas glutationa peroxidase, tiorredoxina 

peroxidase e catalase, catalisam a redução do peróxido de hidrogênio a água.  

O estresse oxidativo causado pelos efeitos das EROs nas células tem sido 

associado com a patogênese de muitas doenças, particularmente as 

neurodegenerativas.  O acúmulo de danos oxidativos causados pelas EROs ao 

longo da vida de um organismo é a base da “teoria dos radicais livres” do 

envelhecimento (HARMAN, 1956). De acordo com essa teoria, o envelhecimento, 

bem como as doenças degenerativas a ele associadas, podem ser atribuídos aos 

efeitos deletérios dos radicais livres sobre vários componentes celulares. Em 

particular, danos provocados ao DNA mitocondrial (mtDNA) tem sido apontado 

como um dos principais responsáveis pelo processo de envelhecimento, devido a 

perda da atividade mitocondrial (WALLACE et al., 2010).   

  

1.4 Função e síntese da coenzima Q 

 A coenzima Q, também conhecida como ubiquinona ou simplesmente Q, é 

um carregador de elétrons lipofílico essencial da cadeia respiratória mitocondrial 

cuja principal função é transferir elétrons dos complexos respiratórios I e II para o 

complexo do citocromo bc1 (HATEFI, 1985; LENAZ et al., 2007). Durante sua 

ação na cadeia respiratória mitocondrial, CoQ existe em três estados redox: 

completamente oxidada (ubiquinona), o radical semiquinona (ubisemiquinona) e 

completamente reduzida (ubiquinol) (LENAZ et al., 2007; LENAZ; GENOVA, 

2009).  

Além de sua função na transferência de elétrons, a coenzima Q 

desempenha outras funções importantes dentro da célula. Nos últimos anos, 

diversos trabalhos demonstraram que a coenzima Q atua como importante 

antioxidante impedindo a oxidação de lipídeos, proteínas e DNA (BENTINGER et 

al., 2007). Além disso, participa no controle da abertura dos poros de transição da 

membrana mitocondrial e regula a atividade das proteínas desacopladoras 

(BENTINGER et al., 2010). 

A molécula de coenzima Q é constituída por um anel de benzoquinona 

ligado a uma cadeia de poliprenil, com 6 unidades de repetição em S. cerevisiae 

(CoQ6) e 10 em humanos (CoQ10) (KAWAMUKAI, 2009; MARBOIS et al., 2005; 



PIERREL et al., 2010). Em S. cerevisiae, a biossíntese da coenzima Q é realizada 

por uma série de enzimas da matriz mitocondrial, algumas das quais estão 

associadas em um grande complexo biossintético ancorado na membrana 

mitocondrial interna (revisto em TRAN; CLARK, 2007). Até o momento já foram 

descritos 11 genes de levedura envolvidos na síntese da CoQ6. Seus produtos 

gênicos catalisam modificações do tipo metilações e hidroxilações do anel 

benzoquinona, bem como a maturação e a inserção da cauda poliprenil 

(PIERREL et al., 2010; TRAN; CLARK, 2007;). 

 Linhagens de levedura mutantes para os genes coq (COQ1-COQ9) 

apresentam deficiência respiratória, sendo incapazes de crescer na presença de 

uma fonte de carbono não fermentável. Em 2005, Barros e colaboradores, 

identificaram um novo mutante coq de levedura que apresenta defeitos na 

oxidação do NADH e do succinato (BARROS et al., 2005). No entanto, ao 

contrário dos outros mutantes coq (COQ1-COQ9) deficientes de coenzima Q, o 

mutante coq10 possui níveis normais desta molécula, indicando que a proteína 

Coq10p não está envolvida na sua biossíntese (BARROS et al., 2005). 

Coq10p é uma proteína de 24 KDa e assim como os demais produtos dos 

genes coq, está localizada na membrana mitocondrial interna (revisto em TRAN; 

CLARK, 2007). Apesar de sua função não estar completamente elucidada, 

existem fortes evidências demonstrando que a proteína Coq10p poderia atuar no 

transporte, ou no direcionamento da CoQ6 para a sua correta localização na 

cadeia respiratória (BARROS et al., 2005; BUSSO et al., 2010a; CUI; 

KAWAMUKAI, 2009). Isto foi apoiado pelo fato de Coq10p se ligar a coenzima Q 

possivelmente através de um túnel de ligação presente em sua estrutura 

(BARROS et al., 2005; BUSSO et al., 2010a; CUI; KAWAMUKAI, 2009;). 

 

1.5 Metabolismo do DNA mitocondrial  

 O mtDNA contem um pequeno, porém essencial, subconjunto de genes 

necessários para o sistema de fosforilação oxidativa mitocondrial.  Em S. 

cerevisiae, por exemplo, o genoma mitocondrial contem os genes para as 

subunidades 1, 2 e 3 da citocromo c oxidase, do apocitocromo b, das 



subunidades 6, 8 e 9 da ATP sintase e de uma proteína ribossomal (VAR1) 

(FOURY et al.,1998).  

 No interior da mitocôndria o mtDNA encontra-se organizado em complexos 

de proteínas-DNA denominados nucleóides. A forma e o tamanho dos nucleóides 

variam entre as diferentes espécies. Em S. cerevisiae, o genoma mitocondrial de 

~75-KB encontra-se empacotado no interior de uma estrutura nucleóide globular 

com um diâmetro médio de ~ 0,3 µm nas células aeróbicas. Dentro dessa 

estrutura globular pode existir de 1 a 2 genomas mitocondriais (CHEN; BUTOW, 

2005). 

Atualmente já foram descritas aproximadamente 30 proteínas como 

potenciais componentes dos nucleóides mitocondriais. Dentre elas, estão 

proteínas que atuam diretamente no metabolismo do DNA mitocondrial, como por 

exemplo Abf2p, a principal responsável pelo empacotamento do mtDNA (CHEN; 

BUTOW, 2005). Curiosamente, proteínas que atuam principalmente no 

metabolismo intermediário das moléculas de alimentos sob determinadas 

condições metabólicas tornam-se componentes essenciais na organização dos 

nucleóides (KUCEJ, et al., 2008). Dentre essas proteínas, destacam-se Aco1p, 

uma enzima do ciclo de Krebs, e Ilv5p, enzima envolvida na síntese de 

aminoácidos de cadeia ramificada (CHEN; BUTOW, 2005).  

 A levedura S. cerevisiae é um excelente organismo modelo para o estudo 

das bases moleculares dos processos envolvidos na manutenção do mtDNA. Ao 

contrário dos metazoários, S. cerevisiae é um anaeróbio facultativo podendo 

sobreviver sem o mtDNA utilizando apenas o metabolismo fermentativo para o 

seu crescimento (LIPINSK et al., 2010). Células de leveduras com o genoma 

mitocondrial defeituoso, seja pela perda parcial do mtDNA (mutantes rho-) ou 

devido a ausência total do mtDNA (mutantes rho0), são denominadas como 

“petites” devido elas formarem pequenas colônias quando cultivadas em uma 

fonte de carbono fermentável (EPHRUSSI, 1949). Ao contrário, células que 

possuem o genoma mitocondrial funcional originam colônias do tipo “grande” e 

são denominadas (rho+). Ambos os mutantes rho0 e rho- podem ser facilmente 

cultivados sobre uma fonte de carbono fermentável tal como a glicose.  

A instabilidade do genoma mitocondrial pode ser quantitativamente 

mensurada através da frequência de aparecimento de colônias petites em uma 



população de células de levedura. Isto facilita o estudo de genes envolvidos na 

manutenção do mtDNA, uma vez ausentes, estes genes alteram a frequência de 

formação de colônias petites (DIMITROV, et al., 2009)  

Mais de 200 genes são necessários para a correta manutenção do genoma 

mitocondrial em S. cerevisiae (CONTAMINE; PICARD, 2000; HESS et al., 2009). 

Entretanto, somente uma pequena fração destes genes estão envolvidos em 

mecanismos que diretamente afetam o metabolismo do mtDNA tais como 

replicação, recombinação e reparo, bem como o empacotamento do mtDNA nos 

nucleóides (CHEN; BUTOW, 2005; CONTAMINE; PICARD, 2000; DIMITROV, et 

al., 2009; LIPINSK et al., 2010). Genes envolvidos em outros processos 

mitocondriais representam a vasta maioria dos genes que influenciam a 

integridade do genoma mitocondrial (revisto em CONTAMINE; PICARD, 2000). 

Notavelmente, a correta expressão do genoma mitocondrial é crucial para a sua 

manutenção e, a inativação de genes codificando proteínas envolvidas na 

transcrição e tradução mitocondrial levam a sua instabilidade (FANGMAN; 

HENLY, 1990; GREENLEAF et al., 1986; MYERS et al., 1985). 

Efeitos sobre a estabilidade do genoma mitocondrial também são 

observados como resultado da inativação de genes envolvidos no combate do 

estresse oxidativo (CONTAMINE; PICARD, 2000). Dentre esses genes, estão 

aqueles que atuam na eliminação das EROs bem como no sequestro de íons 

metálicos (DOUDICAN et al., 2005). A inativação do gene YFH1 em S. cerevisiae, 

exemplifica muito bem os efeitos do estresse oxidativo sobre a estabilidade do 

mtDNA. A ausência da proteína Yfh1p resulta no acúmulo de grandes 

quantidades de ferro no interior da mitocôndria (BABCOCK et al., 1997; FOURY; 

CAZZALINI, 1997). O ferro por sua vez, é um catalisador da reação de Fenton, 

um dos principais responsáveis pela geração dos radicais hidroxila (HERRERO et 

al., 2008). Estes são extremamente reativos e provocam danos extensivos em 

moléculas biológicas tais como o mtDNA. De fato, a deleção de YFH1 em S. 

cerevisiae causa elevada instabilidade do genoma mitocondrial (FOURY; 

CAZZALINI, 1997; WILSON; ROOF, 1997).  O homólogo de YFH1 em humanos, 

denominado FDRA, codifica uma proteína conhecida como frataxina 

(CAMPUZANO et al., 1996). Defeitos na produção dessa proteína tem sido 

associados à doença ataxia de Friedreich’s, uma doença degenerativa 



autossômica recessiva que afeta principalmente o sistema nervoso e o coração. A 

administração de análogos de coenzima Q a esses pacientes tem se mostrado 

benéfico, provavelmente pelo seu efeito antioxidante (RUSTIN et al., 1999).  

Em 2005, Barros e colaboradores reportaram que a deleção do gene 

COQ10, envolvido no metabolismo da coenzima Q, causa elevada instabilidade 

do mtDNA. Linhagens de S. cerevisiae W303Δcoq10 crescendo em meio rico 

contendo glicose consistem em cerca de ~50% de células petites. A elevada 

instabilidade do mtDNA observada nesse mutante pode ser decorrente da 

produção excessiva de EROs, visto que nesse mutante, a transferência de 

elétrons depende de coenzima Q é parcialmente interrompida (BUSSO et al., 

2010b). 

Esse trabalho iniciou-se justamente com a perspectiva de compreender os 

motivos que levam o mutante Δcoq10 a apresentar essa elevada instabilidade na 

manutenção do seu mtDNA. O entendimento desse fenótipo se torna estritamente 

necessário principalmente após a publicação de trabalhos associando as 

desordens mitocondriais humanas com defeitos no metabolismo da coenzima Q 

(Lagier-Tourenne et al., 2008; Quinzii e Hirano, 2010; Heeringa et al., 2011).  
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6 CONCLUSÕES 

 

1- A maior instabilidade do mtDNA no mutantes Δcoq10 está relacionada ao 

estado de oxidação da coenzima Q, pois a ausência de agentes oxidorredutores 

diminuiu a instabilidade, enquanto o excesso aumentou. 

 

2- A correlação entre EROs e instabilidade do mtDNA é prejudicada pelo fato das 

EROs gerar células rho- e rho0, as quais, por sua vez, produzem menos EROs, 

simplesmente por não conter o complexo III ativo.  
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