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INTRODUÇÃO 

 

1- Modelo experimental: o fungo aquático Blastocladiella emersonii 

 O fungo aquático Blastocladiella emersonii pertencente à classe dos 

Quitridiomicetos, ordem dos Blastocladiales, é um organismo saprófita isolado por 

Cantino e Hyatt em 1949 (Cantino, 1951) e descrito como uma nova espécie do gênero 

Blastocladiella (Cantino e Hyatt, 1953). Este fungo cresce em correntes de água fresca e 

pode ser facilmente mantido em meio de cultura. A facilidade de cultivo, o crescimento 

rápido, o ciclo de vida curto e a possibilidade de se obter uma diferenciação sincrônica 

em populações numerosas, tornam este organismo um modelo experimental interessante 

para estudos de desenvolvimento. 

B. emersonii passa por intensas alterações morfológicas e bioquímicas ao longo 

de dois estágios bem definidos de diferenciação celular: a germinação e a esporulação 

(Lovett, 1975). O seu ciclo de vida (figura 1) inicia-se com o zoósporo, uma célula 

móvel, assexuada, que não cresce nem se divide, sendo a forma de dispersão do fungo. 

Desprovido de parede celular, o zoósporo é uma célula altamente diferenciada, 

apresentando um flagelo posterior; um único núcleo contendo um nucléolo situado na 

sua porção posterior; uma única e enorme mitocôndria; uma organela, denominada 

capacete nuclear, onde ficam armazenados os ribossomos; partículas gama, que 

consistem em corpos densos rodeados por membrana celular; além de uma reserva 

energética, na forma de grânulos de lipídeos, contidos em uma estrutura membranar, e 

grânulos citoplasmáticos de glicogênio. Dependendo da composição do meio, o 

zoósporo pode encistar e iniciar a germinação poucos minutos após sua liberação do 

zoosporângio, ou pode permanecer móvel por várias horas às custas de suas reservas 

endógenas de energia (Soll e Sonneborn, 1969). Soll e Sonneborn (1969) demonstraram 

que os zoósporos mantêm-se móveis e viáveis por até 16 horas na presença solução 

tamponada contendo 1 mM de CaCl2.  

Em 1982, Gottschalk e Sonneborn descreveram a existência de um “fator de 

manutenção dos zoósporos” (ZMF), um derivado nucleotídico cíclico contendo um 

grupo sulfidrílico, que é liberado para o meio extracelular durante a esporulação e que  
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Figura 1. Esquema do ciclo de vida de Blastocladiella emersonii, modificado 
de Lovett, 1975. No zoósporo: cn- capacete nuclear; M- mitocôndria gigante. 
Aos 15 minutos de germinação: m- mitocôndrias; tg- tubo germinal
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aparentemente é capaz de bloquear a transformação do zoósporo em célula redonda, 

inibindo a germinação. O ZMF parece atuar na superfície externa do zoósporo, 

interagindo com um receptor ainda desconhecido, de maneira reversível e dose-

dependente. Um inibidor da germinação também foi descrito para D. discoideum. Neste 

microorganismo, os esporos mantêm-se em estado de dormência devido a um inibidor 

da germinação denominado discadeína e germinam rapidamente quando a discadeína é 

diluída ou inativada (Abe et al., 1976; Cotter et al., 1999). 

Os zoósporos de B. emersonii germinam rápida e sincronicamente na presença 

de nutrientes, ou em soluções de sais inorgânicos contendo determinados íons 

monovalentes (Na+ ou K+), adenina, AMP cíclico, ou outros indutores (Gottschalk e 

Sonneborn, 1982; Gomes et al., 1980). Durante a germinação, 10 a 15 minutos após a 

inoculação em meio apropriado, o zoósporo retrai seu flagelo, a célula torna-se 

arredondada e forma-se uma parede celular rica em quitina. Um evento crítico neste 

processo é a vesiculação das partículas gama. Estas organelas contêm a enzima quitina 

sintase em uma forma inativa e a fragmentação destas partículas parece estar 

relacionada com a síntese da parede celular (Myers e Cantino, 1974). Em seguida, 

ocorre o desaparecimento do axonema flagelar, a fragmentação da mitocôndria gigante 

e a liberação dos ribossomos do capacete nuclear. Aproximadamente 30 minutos após o 

início da germinação, as células redondas transformam-se em germens, emitindo um 

rizóide primário ou tubo germinal, que mais tarde dará origem a um complexo sistema 

de rizóides, que fixam a célula ao substrato e através dos quais os nutrientes são 

absorvidos (Harold e Harold, 1980). Na presença de meio nutriente, as células entram 

na fase de crescimento vegetativo. Aproximadamente 2 horas após a indução da 

germinação, ocorre a primeira divisão nuclear, sendo que durante todo o crescimento 

vegetativo ocorrem inúmeras divisões nucleares sem que ocorra divisão celular e a 

célula transforma-se em um coenócito. A fase de germinação e crescimento requer cerca 

de 16 horas, utilizando-se um meio rico em nutrientes e mantendo-se as células a 22-

24ºC (Lovett, 1975). A duração do crescimento vegetativo é influenciada pela densidade 

celular e pela composição do meio. 

Em qualquer momento do crescimento vegetativo, a carência de nutrientes induz 

o outro estágio de diferenciação, a esporulação, que se caracteriza por um intenso 

rearranjo de organelas, levando à formação dos zoósporos. Mesmo em meio rico, a 
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célula vegetativa não cresce indefinidamente, mas em geral, somente até um diâmetro 

limite, usualmente 60 µm, e então esporula espontaneamente (Deering, 1968). A 

esporulação pode ser induzida em uma solução tamponada contendo cálcio, sendo 

necessário o influxo de cálcio e a participação de calmodulina para o início do processo 

(Coutinho e Corrêa, 1999; Simão e Gomes, 2001). Após 60-120 minutos da indução da 

esporulação, a célula cenocítica se converte em zoosporângio com a formação de um 

septo basal que separa o corpo nucleado do sistema de rizóides, que passa a não ser 

mais necessário para a nutrição da célula. Entre 90-150 minutos, forma-se a papila na 

porção oposta à região rizoidal, e logo após a formação da papila, inicia-se a 

diferenciação dos zoósporos, cujo primeiro evento é a formação do flagelo. 

Paralelamente à elongação do flagelo ocorre a citocinese com a clivagem do citoplasma 

e em seguida inicia-se a agregação dos ribossomos. Ocorre então a formação do 

capacete nuclear e a reorientação da grande e única mitocôndria ao redor do axonema 

flagelar de cada zoósporo. Ao longo de todo o processo de esporulação ocorre uma 

intensa renovação do conteúdo protéico e de mRNAs, sendo que apenas metade dos 

mRNAs sintetizados no início da esporulação estão presentes nos zoósporos (da Silva et 

al., 1986). A esporulação é também um processo sincrônico que dura cerca de 3,5 a 4 

horas a 27 ºC e culmina com a produção de 250 a 300 zoósporos por célula vegetativa 

cultivada durante 16 horas. Portanto, o ciclo completo de vida de B. emersonii requer 

aproximadamente 20 horas (Lovett, 1975). 

 

2- Síntese de RNA e proteína durante a germinação de B. emersonii 

 A germinação em B. emersonii parece ser um processo pré-programado durante 

a esporulação, sendo que a maior parte das alterações que ocorrem no início da 

germinação não requer transcrição ou tradução concomitantes (Lovett, 1968; Soll & 

Sonneborn, 1971a; Soll & Sonneborn, 1971b; da Silva et al., 1987).  

A transição de zoósporo para célula redonda não depende da síntese de RNA ou 

de proteína, e durante a transição de célula redonda para gérmen não se detecta 

alteração significativa na quantidade ou espécies de RNAs, porém, neste momento 

ocorre um grande estímulo na síntese protéica (Lovett, 1968, da Silva et al., 1987). Este 

aumento na síntese protéica é acompanhado de uma elevação no conteúdo de 
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polissomos entre 15 e 30 minutos da germinação. Sabe-se que nos zoósporos menos de 

10% dos ribossomos estão associados em polissomos, mas após 30 minutos da 

germinação este valor aumenta para 80 % (Silverman et al., 1974; Gong e Lovett, 

1977).  

Estudos da incorporação de aminoácidos radioativos, da ação de inibidores da 

transcrição e da tradução (Lovett, 1968; Soll e Sonneborn, 1971) e da cinética de 

formação de polissomos (Silverman et al., 1974) evidenciaram que todas as 

transformações da germinação, com exceção do desaparecimento do axonema flagelar e 

do aparecimento do tubo germinal ocorrem na ausência de síntese protéica 

concomitante. A reativação da síntese de proteínas que ocorre na célula redonda se daria 

às custas de material pré-existente no zoósporo, inclusive mRNAs, pois a presença de 

actinomicina D não bloqueia a incorporação de aminoácidos ou o aparecimento do tubo 

germinal. De acordo com Jaworski e Stumhofer (1984), a célula utiliza mRNAs 

armazenados no capacete nuclear dos zoósporos, que foram sintetizados nos últimos 30 

minutos da esporulação. Já na fase tardia da germinação, a maioria das alterações no 

padrão de síntese protéica podem ser atribuídas a mRNAs sintetizados de novo (da Silva 

et al., 1986) e a partir da formação do rizóide primário todos os eventos que se sucedem 

necessitam tanto de transcrição quanto de tradução. 

Estudos de tradução in vitro mostraram que o padrão das proteínas sintetizadas 

no início da germinação não sofre alterações qualitativas, isto é, todos os produtos da 

tradução in vitro dos RNAs das células aos 25 minutos de germinação são encontrados 

entre os produtos da tradução in vitro dos RNAs dos zoósporos (da Silva et al.,1987). 

Estes dados confirmam que o aumento na velocidade de síntese protéica que ocorre no 

início da germinação é devido a um aumento da tradução dos mRNAs armazenados nos 

zoósporos, o que sugere que não há síntese de novos mensageiros nos tempos iniciais da 

germinação. Observou-se também que o padrão das proteínas sintetizadas na ausência 

ou presença de actinomicina D é idêntico nos primeiros 25 minutos da germinação. Já 

após 25 minutos da indução da germinação ocorrem várias modificações no padrão de 

síntese protéica, que correspondem ao surgimento de novas proteínas, bem como à 

diminuição na velocidade de síntese de outras proteínas. Nesta fase, a actinomicina D é 

capaz de inibir o aparecimento das novas proteínas, indicando que a síntese destas novas 

proteínas depende da transcrição de novas mensagens. Contudo, existe um pequeno 
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número de novas proteínas cuja síntese não é inibida por actinomicina D. A síntese 

tardia destas proteínas, cujos mRNAs estavam armazenados nos zoósporos sugere que a 

ativação da tradução para alguns dos mRNAs estocados é seletiva, o que implica na 

existência de uma regulação em nível de recrutamento dos mRNAs para a síntese destas 

proteínas. Portanto, durante a germinação dos zoósporos observam-se vários níveis de 

regulação da expressão gênica, que envolvem controle transcricional e traducional (da 

Silva et al., 1987). 

 

3- O processo de germinação nos fungos em geral 

Muitas espécies de microorganismos, tanto eucarióticos como procarióticos, 

produzem esporos quando submetidos a condições ambientais adversas. Os esporos são 

a principal forma de dispersão dos fungos e se apresentam em um estado de dormência, 

com um taxa metabólica extremamente baixa. Entre os microorganismos formadores de 

esporos podemos destacar algumas bactérias, como as das espécies bacillus e 

clostridium (Moir et al., 1994), os fungos e a ameba unicelular do solo, conhecida como 

ameba social. Os fungos das divisões Zigomicetos (ex.: Rhizopus, conhecido como 

bolor preto do pão), Ascomicetos (leveduras, fungos em forma de taça, trufas) e 

Basidiomicetos (cogumelos, fungos da ferrugem e do carvão) produzem tanto esporos 

sexuais chamados zigosporos, ascósporos e basidiósporos, respectivamente, quanto 

esporos assexuais, denominados conídios. Os Deuteromicetos, ou fungos imperfeitos, 

produzem apenas conídios. Já os Quitridiomicetos, grupo ao qual pertence B. emersonii, 

produzem esporos móveis, denominados zoósporos, que são formados dentro de uma 

estrutura especial em forma de saco, o esporângio. Os zoósporos são desprovidos de 

parede celular e podem nadar por horas utilizando a reserva endógena de nutrientes. 

A germinação ocorre quando o esporo retorna a um ambiente com condições 

nutricionais apropriadas. O evento primário neste processo é a identificação de um 

composto extracelular que dispara a entrada no programa de germinação, seguindo-se a 

produção de um sinal intracelular e pela transmissão deste sinal a outros alvos 

resultando em novos transcritos e proteínas. Os mecanismos moleculares envolvidos no 

processo de germinação ainda não estão bem definidos, mas acredita-se que o processo 

seja controlado por múltiplos sensores, cada um sensível a um estímulo específico do 
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ambiente e por várias vias de sinalização intracelular trabalhando de forma coordenada. 

O programa de germinação inclui a ativação do metabolismo, com um grande aumento 

na síntese de proteínas e de RNAs; elevação do consumo de oxigênio; e a re-entrada no 

ciclo celular. Ocorrem alterações drásticas na morfologia da célula, que após a quebra 

da dormência, passa por uma fase de crescimento isotrópico dando origem a uma célula 

redonda. Em seguida ocorre o estabelecimento da polaridade celular em um sítio 

distinto da superfície celular, com a formação do tubo germinal (d’Enfert, 1997; 

Wendland, 2001). 

Na maioria dos fungos, a germinação requer a presença de nutrientes de massa 

molecular pequena, como açúcares, aminoácidos e sais inorgânicos (Osherov e May, 

2001). Em Neurospora crassa, a germinação ocorre na presença de sal e uma fonte de 

carbono, enquanto em Saccharomyces cerevisiae, Schyzosaccharomyces pombe e 

Aspergillus nidulans a presença somente de glicose é suficiente para induzir a 

germinação. Em B. emersonii, a germinação pode ser induzida por nutrientes ou em 

soluções de sais inorgânicos contendo determinados cátions monovalentes, como Na+ 

ou K+. A germinação induzida por potássio não depende do choque osmótico da célula e 

basta uma rápida exposição (40 segundos a 2 minutos) dos zoósporos a este íon para 

que ela ocorra, não sendo necessária sua presença durante todo o processo. Sabe-se que 

os cátions monovalentes promovem a despolarização da membrana plasmática dos 

zoósporos (Van Brunt e Harold, 1980; Jen e Haug, 1981) e acredita-se que a indução da 

germinação por íons monovalentes poderia causar a ativação de uma proteína G com 

posterior ativação da enzima adenilato ciclase. Um evento similar foi descrito em 

cérebro e coração de rato, onde a despolarização da membrana, induzida por K+, 

promove a ativação de uma proteína G (Cohen-Armon &Sokolovsky, 1991, 1993). 

Uma outra forma de disparar o processo de germinação em B. emersonii é 

através do aumento na concentração extracelular de cAMP ou da utilização de 

inibidores da fosfodiesterase de cAMP, como adenina, cafeína e teofilina (Gomes et al., 

1980; Gottschalk e Sonneborn, 1982). Acredita-se que os inibidores da fosfodiesterase 

sejam capazes de induzir a germinação por inibir a degradação e conseqüentemente 

elevar a concentração intracelular de cAMP. O cAMP parece desempenhar um papel 

importante na germinação do zoósporo. As enzimas responsáveis por sua síntese, a 

adenilato ciclase (Gomes et al., 1978) e degradação, a fosfodiesterase do cAMP (Maia e 
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Camargo, 1974), assim como o principal alvo de sua ação, a proteína quinase 

dependente de cAMP (PKA) (Gomes et al., 1988) são reguladas durante o 

desenvolvimento. Todas estas enzimas apresentam atividade baixa durante o 

crescimento exponencial e atingem níveis máximos nos zoósporos (Juliani et al., 1979; 

Marques et al., 1989; Marques e Gomes, 1992). Durante a germinação observa-se um 

rápido e transitório aumento na concentração intracelular de cAMP(Vale et al., 1976; 

Vandercammen et al., 1990) e uma ativação concomitante da PKA (Behrens e Maia, 

1986). O aumento transitório do cAMP no início da germinação e o fato da germinação 

ser induzida por inibidores da fosfodiesterase de cAMP sugerem que este nucleotídeo 

cíclico possa ser um dos mediadores endógenos deste processo. Além disso, Terenzi e 

Maia (1993), descreveram a existência de proteínas G em B. emersonii. Estas proteínas 

foram identificadas e caracterizadas em reações de imunodetecção com anticorpos 

específicos e ADP-ribosilação específica desta família de proteínas. Demonstraram 

também que nucleotídeos de guanina induzem a ativação in vitro da adenilato cilclase 

de zoósporos. Estes dados sugerem que proteínas G podem estar implicadas na 

regulação da adenilato ciclase e, portanto no mecanismo de indução da germinação em 

B. emersonii. 

Em fungos, a via cAMP/PKA regula diversos processos celulares, como a 

resposta ao estresse, metabolismo, desenvolvimento e virulência (revisado por 

Thevelein e de Winde, 1999; Lengeler et al., 2000). O cAMP também está envolvido no 

processo de germinação em diversos fungos. Em S. cerevisiae, a presença de glicose 

ativa um receptor contendo sete domínios transmembrana, codificado pelo gene Gpr1. 

O sinal intracelular é levado pela subunidade alfa de uma proteína G heterotrimérica, a 

Gpa2p (Xue et al., 1998). A glicose também estimula Ras, uma pequena GTPase 

monomérica. (Thevelein, 1994). Ambas as vias de sinalização, Gα e Ras, ativam a 

adenilato ciclase e levam a um rápido e transiente aumento nos níveis celulares de 

cAMP, o que resulta na ativação da subunidade catalítica da PKA (Xue et al., 1998). 

Em levedura, a ativação da PKA resulta na mobilização da trealose e também no 

acúmulo de glicerol, o que aumenta o potencial osmótico da célula (Pahlman et al., 

2000). Em S. pombe a via cAMP/PKA é ativada pela subunidade alfa da proteína G 

estimulatória (Gsα), através da adenilato ciclase. Neste fungo, os esporos selvagens 

apresentam um aumento transiente nos níveis intracelulares de cAMP em resposta à 

glicose, mas os esporos mutantes para Gsα (gpa2∆) não respondem à presença deste 
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açúcar. Nos esporos mutantes da adenilato ciclase, PKA ou Gsα observa-se um bloqueio 

nos estágios iniciais da germinação (Hatanaka e Shimoda, 2001). A germinação em A. 

nidulans e N. crassa também envolve a ativação de cAMP e a quebra de trealose. 

(d’Enfert et al., 1999). No entanto, estudos recentes mostram diferenças entre S. 

cerevisiae e A. nidulans com relação à regulação nos níveis de cAMP e na interação 

com outras cascatas de sinalização (Fillinger et al., 2002). 

O cálcio também parece desempenhar uma função importante durante a 

germinação de B. emersonii. Um dos primeiros eventos após a indução da germinação é 

um rápido efluxo de cálcio, que acontece cerca de 2,5 minutos após a indução da 

germinação, antecedendo a retração do flagelo. Esta liberação de cálcio é essencial para 

o processo de germinação e ocorre independentemente da natureza química do indutor 

(Gomes et al., 1980). Brunt e Harold (1980) relataram que o ionóforo A23187 

(específico para cátions divalentes), na presença de cálcio externo, é capaz de induzir a 

germinação dos zoósporos. Além disso, Gomes e colaboradores (1980) observaram que 

os zoósporos germinam semi-sincronicamente quando A23187 e cAMP são adicionados 

juntos, em concentrações não efetivas, à solução de germinação. Este efeito sinérgico 

sugere que a indução da germinação em B. emersonii depende de eventos mediados por 

ambos, cAMP e cálcio. O cálcio também é necessário no processo de germinação em 

outros fungos, como C. trifolii (Dickman et al., 1995), C. gloeosporioides (Kim et al., 

1998) e Phyllosticta ampelicida (Shaw e Hoch, 2000). 

Em B. emersonii foi identificado um único gene para calmodulina, uma proteína 

que liga cálcio e que age como o principal sensor intracelular deste cátion (Simão e 

Gomes, 2001). A expressão desse gene é regulada durante o desenvolvimento do fungo. 

Os níveis de mRNA e proteína são baixos na célula vegetativa, aumentando 

drasticamente durante a esporulação até atingir um nível máximo imediatamente antes 

da liberação dos zoósporos para o meio. Os zoósporos apresentam níveis baixos de 

calmodulina, no entanto, a expressão do gene aumenta novamente cerca de 60 minutos 

após a indução da germinação (Simão e Gomes, 2001). 
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4 - Análise em larga escala da expressão gênica em nível transcricional 

Os organismos vivos apresentam milhares de genes, dos quais apenas uma 

fração é expressa em altos níveis em cada célula, num determinado momento. 

Normalmente, o genoma é idêntico em todas as células de um organismo multicelular e 

as células são diferentes porque expressam conjuntos distintos de genes. Até mesmo os 

organismos mais simples são capazes de alterar seu programa de expressão gênica em 

resposta a alterações no ambiente, de forma que sua capacidade bioquímica esteja 

continuamente coordenada com a disponibilidade de nutrientes e com as condições 

físicas e químicas do meio. Portanto, uma questão fundamental em biologia é a 

compreensão dos mecanismos que controlam a ativação e a expressão dos genes 

necessários à progressão do desenvolvimento. 

Atualmente, existem várias técnicas que possibilitam a análise em larga escala 

dos genes expressos em determinadas condições fisiológicas e metabólicas nas células. 

Entre estas técnicas podemos destacar o seqüenciamento aleatório e parcial de um 

grande número de clones de bibliotecas de cDNAs (Adams, 1991), a análise serial da 

expressão gênica (SAGE) (Velculescu, 1995), os micro-arranjos de oligonucleotídeos e 

os micro-arranjos de DNA (Schena, 1995). Essas técnicas permitem um levantamento 

rápido e paralelo dos padrões de expressão de milhares de genes em um único 

experimento, além de fornecer uma grande quantidade de dados que favorecem o 

entendimento da função e regulação dos genes, bem como de suas interações. O termo 

“transcritoma” foi criado para designar o conjunto de genes expressos por uma célula ou 

tecido, refletindo suas funções, fenótipos ou respostas aos estímulos ambientais. 

 Uma forma relativamente rápida de obter informação acerca da expressão de 

genes e seqüências codificadoras de genomas não caracterizados é o seqüenciamento da 

fração expressa do genoma. Esta estratégia é baseada no seqüenciamento parcial (400-

650 pb) das extremidades 3’ ou 5’ de clones tomados aleatoriamente de uma biblioteca 

de cDNA, constituída basicamente de um conjunto de genes expressos inseridos em 

vetores de DNA. A seqüência obtida é denominada “Etiqueta de Seqüência Expressa” 

ou EST (Adams et al., 1991). O seqüenciamento de ESTs se apresenta como uma 

alternativa rápida e barata ao seqüenciamento de genomas completos, sendo uma 

ferramenta útil na descoberta de novos genes, na anotação de genomas, em genômica 

comparativa e em estudos de expressão gênica (Rudd, 2003). A obtenção de ESTs 
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permite a comparação de seqüências entre espécies diferentes, com base na observação 

de que genes responsáveis pela mesma função, em organismos diferentes, são 

conservados durante a evolução. O emprego desta metodologia permite a identificação 

de genes, reconhecimento de exons, caracterização dos limites exon/intron, formação de 

famílias de proteínas, desenvolvimento de mapas gênicos, identificação de genes 

específicos de tecidos ou organismos, investigação de genes de função desconhecida e 

estabelecimento de padrões de expressão gênica espacial e temporal (Adams, 1995; 

Rudd, 2003). Entretanto, podemos citar algumas desvantagens na utilização de ESTs, 

como a necessidade de obtenção de mRNAs de todos os tecidos, tipos celulares e etapas 

do desenvolvimento, além de não proporcionar informações sobre introns e regiões 

intergênicas. 

Abordagens deste tipo vêm sendo desenvolvidas em humanos (Adams et al., 

1991; Hillier et al., 1996; Camargo et al., 2001; Brentani et al., 2003; Ota et al., 2004), 

animais (Sharov et al., 2003; Carninci et al., 2003; Hubbard et al., 2004), plantas 

(Vettore et al., 2003; Zhu, 2003; Zhou, 2003; Fei et al., 2004; Sterki et al., 2004; 

Rensink 2005), fungos (Nelson et al., 1997; Goldman, 2003; Felipe et al., 2003; Nugent 

et al., 2004; Ribichich, et al., 2005) e em vários outros organismos. O rápido 

crescimento do número de ESTs, obtidas de diferentes organismos, motivou o 

desenvolvimento de uma base pública de dados de ESTs no GenBank (Boguski et al., 

1993). A base pública de dados dbEST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/dbEST) 

contém atualmente mais de 31 milhões de ESTs, obtidas de mais de 900 espécies 

diferentes (dbEST, liberação em 11/11/2005), incluindo o homem (7.057.754), 

camundongo (4.688.047), rato (704.494), Caenorhabditis elegans (302.080), Emericella 

nidulans (16.849), N. crassa (28.089), Magnophorthe grisea (53.102), Aspergillus niger 

(15.360), S. pombe (8.123), B. emersonii (17.050), entre outros. Uma base de dados de 

ESTs corresponde, portanto, a um esboço dos genes expressos de um organismo, a 

partir do qual podemos realizar a análise do genoma funcional (Gerhold et al., 1996). 

 As ESTs também podem ser utilizadas para avaliar a abundância de transcritos 

específicos em uma determinada população de mensageiros, considerando-se que 

durante a preparação de bibliotecas de cDNA não normalizadas (que não sofrem um 

passo de subtração dos mRNAs mais abundantes) a transcrição reversa de toda a 

população de mRNA é feita de forma uniforme. Desta forma, a abundância relativa das 



 12 

ESTs obtidas representa a expressão gênica nas condições em estudo, ou seja, o padrão 

de expressão dos transcritos de diferentes células, tecidos, e fases do desenvolvimento. 

Estas análises são conhecidas como Northern digital (Audic e Claverie, 1997; Vêncio et 

al., 2003). 

 Além das informações que podemos extrair do seqüenciamento das ESTs, os 

clones provenientes das bibliotecas de cDNA podem ainda ser amplificados por PCR e 

empregados na construção de micro-arranjos de DNA (Schena, 1995). A tecnologia dos 

micro-arranjos de DNA foi desenvolvida na década de 1990 e revolucionou a maneira 

com a qual a expressão dos genes é estudada, permitindo a análise da expressão de 

milhares de genes simultaneamente e a identificação dos padrões de expressão gênica 

relacionados à fisiologia celular. Desta forma podemos determinar quais genes são 

ligados ou desligados quando as células crescem, dividem, ou respondem a hormônios 

ou toxinas. 

Os micro-arranjos de DNA consistem em milhares de seqüências de genes ou 

fragmentos de genes imobilizados de forma ordenada na superfície de um suporte 

sólido, normalmente lâminas de vidro. Cada fragmento de DNA é denominado 

“elemento” ou “ponto”, e serve como sonda para um gene específico (figura 2). Alguns 

micro-arranjos contêm oligonucleotídeos que são sintetizados na superfície das lâminas, 

outros são constituídos de fragmentos grandes de DNA obtidos por reações de PCR e 

então imobilizados nas lâminas com o auxílio de um robô. 

Normalmente, os experimentos com micro-arranjos de DNA envolvem a 

comparação de duas condições biológicas, como “célula doente” versus “estado 

normal”, ou “choque térmico” versus “temperatura usual de crescimento” (Stoughton, 

2005).  Assim, na avaliação do perfil de expressão gênica global utilizam-se mRNAs 

obtidos de células nas duas condições: teste e referência, e determina-se o nível relativo 

de expressão para cada gene. As amostras de mRNA das duas condições são convertidas 

em cDNAs marcados com moléculas repórteres fluorescentes distintas. Por exemplo, 

marca-se a amostra teste com o fluoróforo Cy5 (vermelho), e a amostra referência com 

o fluoróforo Cy3 (verde). Os cDNAs marcados são então misturados e hibridizados com 

os genes presentes nos micro-arranjos (figura 3). Após a hibridização, a intensidade de 

fluorescência de cada ponto é determinada pela varredura da lâmina. São geradas 

imagens independentes para as amostras referência e teste e os dados são armazenados e 
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analisados em computador. A relação entre a fluorescência dos elementos na lâmina 

(Cy5/Cy3) permite determinar o nível relativo de expressão dos genes nas duas 

condições de estudo.  

 

 

 

 Com o uso de micro-arranjos de DNA pode-se medir as alterações nas taxas de 

transcrição que ocorrem em aproximadamente todos os genes de um determinado tecido 

ou tipo celular específico durante o desenvolvimento, e em resposta a perturbações 

experimentais intencionais, como deleções gênicas e tratamentos de doenças 

(Stoughton, 2005). Sendo assim, micro-arranjos têm sido empregados nas mais diversas 

análises da expressão gênica, incluindo o estudo de diferentes tipos de câncer em 

humanos (Brentani et al., 2005) e a análise do desenvolvimento em organismos modelo 

(White et al., 1999; Kim et al., 2001).  

           Esta metodologia também tem sido amplamente empregada no estudo dos 

fungos. Micro-arranjos contendo todos os genes de levedura foram utilizados em várias 

análises, como na comparação da expressão gênica de células crescidas em meio 

contendo glicose como fonte de carbono com células crescidas em etanol (DeRisi et al., 

1997). Micro-arranjos de DNA foram empregados na identificação de genes fase-

específicos durante a transição dimórfica dos fungos patogênicos humanos Histoplasma 

capsulatum e Paracoccidioides brasiliensis (Hwang et al., 2003; Nunes et al., 2005);  

alvo (cDNAs marcados com 
fluoróforos diferentes) 

sondas 

Superfície dos 
micro-arranjos 

Figura 2: Esquema mostrando a localização do “alvo” e da “sonda” nos  
micro-arranjos de DNA. Adaptado de “Microarray Handbook”, GE Healthcare. 
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Figura 3: Esquema mostrando uma visão geral da técnica de micro-
arranjos de DNA. Adaptado de “Microarray Handbook”, GE Healthcare. 
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Em Dictyostelium, análises das alterações globais na expressão gênica foram utilizadas 

para descrever as transições fisiológicas que ocorrem durante a germinação (Xu et al., 

2004), o crescimento e o desenvolvimento (Van Driessche, 2002). A análise do perfil de 

transcrição durante processo de germinação também foi analisado no fungo filamentoso 

N. crassa utilizando micro-arranjos de oligômeros representando 3.336 genes diferentes 

(Kasuga et al., 2005) e em Ustilago maydis, um patógeno que induz a formação de 

tumores no milho, utilizando-se micro-arranjos contendo 3.918 cDNAs não 

redundantes. 

Neste trabalho, descrevemos a realização de um programa de seqüenciamento de 

ESTs de B. emersonii obtidos a partir de mRNAs de células de zoósporos e de 

diferentes tempos do processo de germinação do fungo. As seqüências obtidas foram 

processadas, analisadas e anotadas. O conjunto de ESTs também foi avaliado quanto ao 

perfil de expressão in silico com a técnica de Northern digital, que permite a 

identificação de genes regulados transcricionalmente durante o processo de germinação. 

Além disso, clones provenientes de bibliotecas de cDNA construídas em diversas fases 

do ciclo de vida do fungo e em condições de estresse foram utilizados na construção de 

micro-arranjos de DNA contendo mais de 3.500 genes putativos de B. emersonii. Esses 

micro-arranjos foram empregados na análise da expressão gênica ao longo do processo 

de germinação do fungo em meio nutriente e também na comparação da germinação em 

meio nutriente com a germinação induzida por adenina ou potássio. 
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OBJETIVOS 

 

As alterações morfológicas e bioquímicas que acontecem durante a germinação 

de B. emersonii foram descritas em detalhes (Lovett, 1975). No entanto, os eventos 

moleculares envolvidos neste processo ainda não foram descritos. Este trabalho tem o 

objetivo de estudar os genes diferencialmente regulados durante a germinação de B. 

emersonii e analisar os eventos moleculares específicos envolvidos nesta etapa do ciclo 

de vida do fungo. Para isso, utilizamos duas abordagens: 

1- O seqüenciamento de “Etiquetas de Seqüências Expressas” (ESTs), que 

possibilita a descoberta de novos genes, a identificação de padrões de expressão gênica 

e a identificação de genes diferencialmente expressos (Adams et al., 1991). 

2- A análise da expressão gênica global, pela técnica de micro-arranjos de DNA 

(Shalon et al., 1996). Os micro-arranjos foram empregados na análise da expressão 

gênica em diferentes tempos da germinação do fungo em meio nutriente e também na 

comparação da germinação em meio nutriente com a germinação induzida por adenina 

ou potássio. 

Estas análises podem auxiliar no entendimento da biologia do fungo, facilitando 

a identificação de genes necessários ao seu desenvolvimento. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

1- Soluções 

Solução de Germinação: Tris-maleato 1 mM pH 6,8, CaCl2 1 mM, MgCl2 10 mM e KCl 

50 mM 

Solução de Esporulação (SE): tampão Tris/maleato 1mM, pH 6,8 contendo CaCl2
 1mM 

GET: glicose 9%, EDTA 10 mM, Tris-HCl 250 mM, pH 8,0) 

GET/RNAse: GET na presença de 0,15 mg/mL de RNAse 

Solução de lise para extração de DNA plasmidial: NaOH 0,2 N; SDS 1%. 

Solução de neutralização para extração de DNA plasmidial: Acetato de Potássio 3 M, 

ácido acético glacial 1,5 %.  

SSC 20 X: NaCl 3 M; citrato de sódio 0,3 M. 

 

2- Meios de cultura 

PYG ágar: peptona 0,125%; extrato de levedura 0,125%; glicose 0,3%; ágar 1,5%. 

DM4: (Maia & Camargo, 1974): CaCl2 1mM, MgSO4 10 mM, FeSO4.7 H2O 0,6  g/mL, 

CuSO4.5 H2O 0,1 g/mL, ZnSO4.7 H2O 0,2 g/mL, MnSO4.H2O 0,2 g/mL, glicose 0,33%, 

tiamina 0,04 g/mL, glicina 0,2 mM, L-histidina 0,13 mM, L-isoleucina 0,4 mM, L-lisina 

HCl 0,4 mM, L-metionina 0,1 mM, L-fenilalanina 0,2 mM, L-serina 0,2 mM, L-

treonina 0,4 mM, L-triptofano 0,04 mM, L-tirosina 0,2 mM, valina 0,4 mM, L-arginina 

0,24 mM, ácido glutâmico 2,7 mM, extrato de levedura 120 g/mL, NaH2PO4/Na2HPO4 

1 mM pH 6,8, Tris-maleato 3,5 pH 6,8. O pH do meio foi ajustado com KOH 1 M e a 

concentração final de K+ foi ajustada para 50mM com KCl 1 M. 

LB líquido: bacto-triptona 1%; extrato de levedura 0,5%; NaCl 1%, pH 7,5. 
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3- Cultivo do fungo B. emersonii 

As culturas de B. emersonii foram mantidas pelo repique diário de zoósporos em 

placas de petri contendo meio sólido PYG-ágar (ampicilina 100 µg/mL). As placas 

foram mantidas por cerca de 16 h a 19 ºC, quando os zoósporos germinam aderidos à 

superfície do ágar e as células entram em crescimento vegetativo. A seguir, as placas 

foram transferidas para 28 ºC por cerca de 8 h, quando ocorre a esporulação espontânea. 

Os novos zoósporos liberados, chamados “zoósporos de primeira geração”, foram 

coletados através de suspensão em água milli-Q e utilizados para repique de novas 

placas ou inoculados em meio de crescimento líquido DM4 para obtenção de 

germinação sincrônica. 

 

4- Obtenção de germinação sincrônica de B. emersonii para extração de RNA total 

Para indução da germinação sincrônica nas culturas de B. emersonii, os 

zoósporos provenientes de crescimento em PYG-ágar foram inoculados em meio 

definido DM4 na densidade de 3,0 x 105 células/mL. A quantidade de zoósporos foi 

estimada em Câmara de Neubauer, diluindo-se os zoósporos 1:10 em formaldeído 3,7 

%. A cultura foi incubada durante 16 h a 17 oC com agitação de 150 rpm e as células 

vegetativas obtidas foram coletadas por filtração em rede de náilon (poro de 30 µm) e 

lavadas com 2 volumes de solução de esporulação (SE). As células foram suspensas 

nesta mesma solução, numa concentração de aproximadamente 1,0 x 106 células/mL e 

incubadas a 27 ºC sob agitação de 120 rpm até a liberação total dos zoósporos (~3,5 h). 

Os novos zoósporos, obtidos após esporulação sincrônica, foram separados das células 

vegetativas vazias por filtração em rede de náilon e contados em câmara de Neubauer. 

Obtínhamos uma produção total de aproximadamente 1,0 x 109 zoósporos. Em seguida, 

os zoósporos foram coletados por centrifugação (1000 x g, 4 ºC), suspensos em 1 mL de 

SE e congelados em nitrogênio líquido para extração do RNA total, ou inoculados na 

solução apropriada para germinação. 

Os meios utilizados para a indução da germinação foram: meio definido DM4, 

solução de germinação ou solução de germinação sem KCl, contendo adenina 2,5 mM. 

Para os experimentos de germinação, os zoósporos foram inoculados na solução 
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apropriada para germinação na densidade de 1 x 106 zoósporos/mL e incubados a 27 ºC 

sob agitação (150 rpm). O progresso e a sincronia da germinação foram acompanhados 

sob microscópio ótico. As células foram coletadas nos diferentes momentos da 

germinação por filtração a vácuo em papel Whatman nº 1. O sedimento obtido foi 

congelado em nitrogênio líquido para extração do RNA total. 

 

5- Extração do RNA total de B. emersonii e purificação do mRNA 

O RNA total foi obtido utilizando o reagente Trizol LS (Life Technologies), de 

acordo com as orientações do fabricante. 

Os zoósporos ou as células obtidas em diferentes tempos e condições de 

germinação foram congelados em nitrogênio líquido e macerados, na presença de Trizol 

(~1mL de Trizol/ 5 x 107 células), em almofariz de porcelana colocado em banho de 

gelo seco/etanol. A mistura congelada foi então aquecida a 65 ºC até descongelar. A 

seguir foi adicionada água Milli-Q previamente tratada com DEPC (0,1% v/v) na 

proporção de 1/3 do volume de Trizol. A mistura foi agitada vigorosamente e incubada 

a temperatura ambiente durante 5 minutos. Em seguida foi adicionado clorofórmio na 

proporção de 0,2 mL/mL de Trizol e, após agitação vigorosa, as amostras foram 

incubadas novamente a temperatura ambiente por 3 minutos. As amostras foram então 

centrifugadas a 12.000 x g durante 15 minutos a 4 ºC e a fase aquosa foi precipitada 

com isopropanol (0,5 mL isopropanol/mL Trizol) durante 10 minutos a temperatura 

ambiente, seguindo-se centrifugação a 12.000 x g durante 10 minutos a 4 ºC. Os 

precipitados obtidos foram lavados com etanol 75 % e secos sob vácuo por 5 minutos. O 

RNA total obtido foi dissolvido em água Milli-Q e aquecido a 65 ºC durante 5 minutos.  

A quantificação dos RNAs e a avaliação do grau de pureza foram feitos pela 

medida da absorbância da amostra a 260 nm e a 280 nm, respectivamente. Para 

verificação da integridade dos RNAs, uma alíquota de cada amostra foi submetida a 

eletroforese em gel de agarose 1,5% - formaldeído 2,2 M. 

O RNA poli A+ foi isolado por cromatografia em coluna de oligo (dT)-celulose, 

seguindo as instruções do Oligotex mRNA mini kit (Qiagen).  
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6- Construção das bibliotecas de cDNA  

Cinco bibliotecas de cDNA foram construídas a partir de 1 µg de RNA poli A+, 

as quais foram denominadas ZSP (zoósporos), G30, G60, G90 e G120 (30, 60, 90 e 120 

minutos de germinação, respectivamente).  

Para construção das bibliotecas foi utilizado o kit SuperScript
 
plasmid system for 

cDNA synthesis and plasmid cloning (Life Technologies), conforme esquema mostrado 

na figura 4. Este sistema utiliza como vetor o plasmídeo pSPORT1 e permite a 

clonagem uniderecional dos insertos, além de contar com o sistema de seleção por lac-Z 

na presença de IPTG e X-gal. 

 

7- Crescimento dos clones das bibliotecas de cDNA e preparação dos plasmídeos 

Células de E. coli DH5α transformadas com as reações de ligação entre os 

cDNAs e o plasmídeo pSPORT1 foram plaqueadas em meio LB, contendo ampicilina 

100 µg/mL, na presença de IPTG e X-gal. Cerca de 2.000 colônias brancas isoladas de 

cada biblioteca foram inoculadas em placas de 96 poços contendo 1 mL de meio Circle-

grow (carbenecilina 200 µg/mL) por poço. As placas foram incubadas durante 22 horas 

a 37ºC com agitação de 200 rpm.  Foram feitas réplicas de cada clone em glicerol (15% 

final), as quais foram armazenadas a -80 ºC. 

Após crescimento das culturas, os plasmídeos foram isolados de acordo com o 

procedimento descrito por Sambrook e colaboradores (1989), com modificações. As 

culturas foram centrifugadas a 2.700 rpm, durante 8 minutos, a 20 ºC. O sobrenadante 

foi descartado e as células foram lavadas com a solução GET 240 µL/poço. A seguir 

foram acrescentados 90 µL de GET/RNase em cada poço e, após suspensão das células, 

foram adicionados 60 µL de solução de lise e 60 µL de solução de neutralização, 

consecutivamente. As placas foram mantidas a temperatura ambiente por 10 minutos, 

transferidas para uma estufa a 90 ºC por 90 minutos, e então colocadas no gelo por 20 

minutos. Procedeu-se a centrifugação a 4.000 rpm durante 30 minutos a 4 ºC e o 

sobrenadante foi transferido para uma placa de filtração MAGVN 2250 (Millipore) e o 

filtrado foi recolhido em 110 µL de isopropanol 100%, mediante centrifugação a 4.000  
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Figura 4: Sumário dos procedimentos utilizados na construção das bibliotecas 
de cDNA utilizando o kit SuperScript Plasmid System for cDNA Synthesis

and Plasmid Cloning (Life technologies).
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rpm durante 40 minutos a 4 ºC. Os precipitados contendo o DNA foram lavados com 

etanol 70%, secos e suspensos em tampão Tris-HCl 10 mM pH 8,0. 

 

8- Seqüenciamento dos cDNAs 

 100 ng de DNA foram utilizados na reação de seqüenciamento, realizada com o 

kit Big Dye Terminator Cycle Sequencing (Applied Biosystems) e o Seqüênciador ABI 

3100 (Applied Biosystems). As reações de seqüenciamento foram realizadas em 1 ciclo 

de desnaturação a 96 ºC por 2 minutos, seguido de 35 ciclos de 96 ºC por 45 segundos, 

50 ºC por 30 segundos e 60 ºC por 4 minutos.  

 Como a clonagem do cDNA no plasmídeo pSPORT é unidirecional, o 

seqüenciamento dos cDNAs foi realizado a partir da extremidade 5’, utilizando-se o 

oligonucleotídeo universal T7 (5’-TAATACGACTCACTATAGGG-3'). 

 

9- Processamento das seqüências de cDNA e anotação dos genes putativos 

As seqüências obtidas foram processadas por um pacote de programas 

denominado ESTWeb (Paquola, 2003), o qual realiza atribuição de qualidade às bases 

(Phred - Ewing and Green, 1998); a identificação e retirada das seqüências do vetor e 

adaptadores (crossmatch); e a comparação das seqüências com bancos de dados 

públicos (BlastN). Apenas os segmentos de cDNA que apresentaram pelo menos 75 

bases em uma janela de 100 bases com a qualidade Phred ≥ 15 foram utilizados em 

nossas análises. Em seguida foram descartados os clones que correspondiam à 

contaminação por DNA da mitocôndria e RNA ribossômico. As seqüências 

correspondentes a um mesmo transcrito foram arranjadas em conjuntos denominados 

contíguos utilizando o programa CAP3 (Huang and Madan, 1999).  

As seqüências obtidas foram comparadas com a base de dados não redundante 

(nr) do GenBank do National Center for Biotechnology Information (http:// 

www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/) usando o algoritmo BlastX, com matriz de substituição 

BLOSUM 62 e parâmetros padrão (Altschul et al., 1997). Este algoritmo compara a 
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seqüência de nucleotídeos traduzida em todos os quadros de leitura com as proteínas 

presentes em um banco de dados. Após comparação com a base de dados é gerado um 

arquivo de saída com a análise de cada seqüência comparada. A similaridade com a 

seqüência do banco de dados é avaliada por dois parâmetros: a nota – score – que 

pontua o número de coincidências entre as bases da seqüência estudada com as bases da 

seqüência presente no banco de dados; e o e-value, que avalia a probabilidade do 

alinhamento ter ocorrido ao acaso. Os melhores alinhamentos obtidos para cada EST ou 

seqüência consenso foram considerados como identidades putativas, utilizando-se como 

ponto de corte o score ≥ 52. 

 Além disso, uma segunda anotação dos genes foi feita de acordo com a 

classificação do Gene Ontology – GO (http://www.geneontology.org), que descreve, 

quando possível, três categorias para o mesmo produto gênico: função molecular, 

processo biológico e componente celular. Nós designamos os termos do GO às 

seqüências de B. emersonii após o BlastX com uma base de dados local construída a 

partir das seqüências das bases curadas Swiss-Prot and TrEMBL (www.expasy.org) 

associadas com os termos do GO. Na montagem da base de dados local utilizamos os 

dados anotados pelo GO para Homo sapiens, Drosophila melanogaster, Arabidopsis 

thaliana, Oryza sativa, Caenorhabditis elegans, Saccharomyces cerevisiae, 

Schizosaccharomyces pombe e Vibrio cholerae, além de uma base de dados curada 

(Gene Ontology Annotation at EBI) disponível na página do Gene Ontology 

Consortium. Os melhores alinhamentos foram anotados automaticamente nas categorias 

do GO, utilizando-se como ponto de corte um e-value ≤ 10-6. As anotações descritas 

acima encontram-se na base de dados http://blasto.iq.usp.br. 

 

10- Northern digital 

O Northern digital é definido como o processo de amostragem de transcritos da 

população total da cultura. Esta amostragem é feita a partir da contagem do número de 

ESTs seqüenciados para um dado gene em relação ao total da população seqüenciada 

(contagem normalizada): 

abundância = número de ESTs do gene i / total 
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Foi utilizada uma abordagem Bayesiana, descrita em detalhes por Vêncio e 

colaboradores (2003), para a construção de intervalos de credibilidade (“barras-de-

erro”) para os resultados de abundância. Nestas análises, foram utilizados intervalos de 

credibilidade de 68%. 

 

11- Micro-arranjos de DNA 

11.1- Montagem dos micro-arranjos de DNA 

Os insertos, provenientes das bibliotecas de cDNA, foram amplificados por PCR 

(40 ciclos, hibridização a 51 ºC, reações de 100 µL), a partir dos clones de bactéria, 

utilizando os oligonucleotídeos universais T7 e SP6. Os produtos da amplificação foram 

purificados em placas de filtração Multiscreen da Millipore (cat. # MAFB NOB 50) e 

eluídos em 50 µL de tampão Tris-HCl 10 mM, pH 8,0. Cada produto de PCR foi 

analisado em gel de agarose para verificar a presença ou não de bandas. 

Após estas etapas, os genes de B. emersonii foram arranjados em placas de 384 

poços, na presença de DMSO (50% v/v), e então depositados em lâminas espelhadas do 

tipo 7 star (Amersham Biosciences) utilizando o spotter Generation III Microarray 

Spotter™ (Amersham Biosciences). A concentração final dos produtos de PCR a serem 

imobilizados na lâmina de vidro deve estar entre 200-400 fmol/µL de DNA, sendo que 

cada ponto deve ter no mínimo 100 pg de DNA. O aparelho permite a deposição de 

4.608 amostras de DNA organizadas em 12 subconjuntos de 384 pontos (12 linhas x 32 

colunas). O conjunto de 4.608 pontos foi depositado em duplicata nas duas metades 

longitudinais da lâmina. Após a deposição dos fragmentos de DNA, as lâminas foram 

tratadas com 50 mJ de luz UV para fixar o DNA e armazenadas em dissecador com 

umidade relativa em torno de 5%. 

Além dos genes de B. emersonii, as lâminas contêm um conjunto de genes 

artificiais (Lucidea Universal ScoreCard - Amersham Biosciences) que podem ser 

utilizados para validar e normalizar os experimentos de micro-arranjos.  
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Todos os clones presentes arranjados na lâmina foram seqüenciados novamente. 

Um total de 87% dos genes tiveram sua identificação putativa confirmada e os demais 

foram re-anotados de acordo com a classificação funcional do Gene Ontology. 

 

11.2- Síntese dos cDNAs e marcação com fluoróforos 

A síntese e marcação de cDNAs foram feitas utilizando o kit Cy-Scribe Post 

Labelling™ (Amersham Biosciences). A síntese do cDNA foi feita a partir de 10 µg de 

RNA total, utilizando oligo-dT como iniciador, uma mixtura de nucleotídeos, amino-alil 

dUTP, tampão 1x, DTT e a transcriptase reversa Cy-Scribe nas quantidades 

recomendadas pelo fabricante. A reação foi incubada a 42 oC por 3 h. Em seguida, os 

RNAs foram degradados utilizando NaOH e o cDNAs modificados com amino-alil 

dUTP foram purificados em placas de filtração Multiscreen da Millipore. A marcação 

dos cDNAs é feita quando o CyDye NHS-éster reage com os grupos amino-alil 

incorporados no cDNA. Este acoplamento é feito utilizando o Cy-Dye liofilizado, que é 

suspenso em bicarbonato de sódio e incubado com o cDNA por 1 h a temperatura 

ambiente, protegido da luz. A reação é interrompida através da adição de hidroxilamina 

e o cDNA marcado é purificado em placas de filtração Multiscreen Millipore. O 

fluoróforo total incorporado foi quantificado medindo-se a absorbância a 550 nm (Cy3) 

e a 650 nm (Cy5), a quantidade de cDNA sintetizado foi medida pela absorbância a 260 

nm. 

 

11.3- Hibridização nos micro-arranjos 

As hibridizações foram realizadas na presença de formamida 50% por 16 horas, 

a 42 ºC. As lavagens foram feitas a 55oC em 1x SSC, 0.2% SDS por 10 min, 0.1x SSC, 

0.2% SDS por 10 min e 1x SSC por 1 min. As lâminas foram secas com vapor de 

nitrogênio e a aquisição das imagens foi feita no Generation III Scanner™ (Amersham 

Biosciences). Foram obtidas imagens independentes para as amostras marcadas com 

Cy3 e Cy5, utilizando laser de 532 nm e 633 nm, respectivamente. 
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Os ensaios foram realizados com RNAs obtidos em diferentes tempos após a 

indução da germinação em meio definido DM4 (Maia e Camargo, 1974), usando como 

referência RNA de zoósporos. Foram também realizados experimentos utilizando-se 

outros indutores da germinação: a) solução de germinação e b) adenina 2,5 mM em 

solução de germinação sem KCl. Nestes ensaios foram utilizados como referência 

RNAs obtidos na germinação em DM4. Todos os experimentos foram realizados com 3 

réplicas biológicas distintas (3 extrações de RNA independentes) e cada gene foi 

depositado em duplicata nas lâminas de micro-arranjos, portanto, temos um total de 6 

réplicas para cada ponto. 

 

11.4- Quantificação dos sinais de fluorescência 

          Após a obtenção das imagens de cada lâmina, as intensidades de sinal de cada 

ponto foram extraídas utilizando o programa Array Vision 6.0 (Image Research). Para 

quantificar a intensidade de fluorescência do ponto utilizamos a medida Median Artifact 

Removed Density (MARMDens) que consiste em uma medida de densidade excluindo 

os pixels que apresentem sinal acima ou abaixo de 4 desvios absolutos da mediana 

(MAD), permitindo a exclusão de pixels que apresentem poeira ou artefatos de 

hibridização. O sinal de fundo foi quantificado como sendo uma moldura com largura 

de 2 pixels em torno do ponto e a mediana do seu valor foi subtraído do sinal bruto. 

 

12- Análise dos dados dos micro-arranjos de DNA 

12.1 - Normalização dos dados 

A normalização dos dados deve ser feita para corrigir diferenças na marcação e 

detecção dos fluoróforos e também diferenças na quantidade inicial de RNA das 

amostras referência e teste (Quackenbush, 2001). Os dados foram normalizados 

utilizando o método LOWESS – LOcally WEighted regreSSion que assume que a 

maioria dos genes não apresenta diferença entre as condições referência e teste, ou que 

as diferenças entre as duas condições são contrabalançadas. A função LOWESS 

consiste em uma série de regressões lineares locais que se juntam para formar um ajuste 
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global não-linear. A normalização foi feita no espaço M x S, onde M é a razão da 

intensidade de fluorescência das duas medidas para cada spot [M = 

log2(Iteste/Ireferência)] e S representa a média da intensidade total do spot [S = 

log2(Iteste/2 + Ireferência/2)]. Este método de normalização está implementado no 

SpotWhatR, um pacote de ferramentas para análises de dados de micro-arranjos de 

DNA (Koide et al., 2006). 

 

12.2- Determinação dos genes diferencialmente expressos 

Para determinar a variabilidade experimental intrínseca aos nossos experimentos 

de micro-arranjos de DNA, foram realizadas hibridizações homotípicas (“self-self”). 

Nestes experimentos, a mesma amostra de RNA foi marcada com os fluoróforos Cy-3 e 

Cy-5, após transcrição reversa, e os cDNAs marcados foram misturados e hibridizados 

aos cDNAs de B. emersonii arranjados na lâmina.  

Utilizamos as hibridizações homotípicas para determinar a função densidade de 

probabilidade, testando a hipótese nula Ho: “não há hibridização diferencial entre as 

amostras referência e teste”. Este procedimento resulta na determinação dos limites 

superior e inferior, dependentes da intensidade, da variabilidade intrínseca ao 

experimento e torna possível a aplicação desses limites aos experimentos reais (Vêncio 

e Koide, 2005). Portanto, os genes que apresentam razão de expressão consistentemente 

acima ou abaixo desses limites são considerados diferencialmente expressos. O 

algorítmo utilizado está implementado em http://blasto.iq.usp.br/~rvencio/HTself. 

Foram realizadas duas hibridizações homotípicas independentes: uma utilizando 

RNA de zoósporos e outra RNA de 30 minutos de germinação em DM4. Os valores de 

“M” e “S” obtidos para cada gene nos dois experimentos independentes foram reunidos 

em uma única planilha e utilizados para alimentar o algoritmo. 

Após definir o limite superior e inferior para os genes não diferencialmente 

expressos (curvas homotípicas), outros experimentos de micro-arranjos, realizados nas 

mesmas condições técnicas que os experimentos homotípicos, foram avaliados. O 

resultado (M,S) de um determinado gene nos dados de interesse (não homotípicos) foi 

comparado às curvas da hibridização homotípica. Várias estatísticas foram calculadas 
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para todas as réplicas de um determinado gene. Optamos por considerar 

diferencialmente expressos apenas os genes que tivessem no mínimo três réplicas 

válidas e que apresentassem 80% das réplicas com valor M acima ou abaixo dos limites 

delimitados pelas curvas homotípicas.  

 

12.3- Agrupamento dos genes de acordo com o perfil de expressão 

           Para agrupar os genes de acordo com o perfil de expressão, empregamos um 

único valor de intensidade (M) para cada gene. Utilizamos a média das réplicas técnicas 

e biológicas para obter uma medida para cada gene em cada um dos tempos da 

germinação. Utilizamos somente os dados que apresentavam a séria temporal completa 

para evitar erros decorrentes do input de dados, pois, o algoritmo precisa ter dados para 

todos os pontos da série temporal, caso contrário, as células vazias são substituídas por 

constantes ou médias, o que pode influir no resultado final do perfil de expressão 

gênica. 

Os dados foram agrupados utilizando o algoritmo K-means implementado no 

programa SpotWhatR (Koide et al., 2006). O k-means é um algoritmo iterativo de 

agrupamento, onde o número de grupos é definido pelo usuário. No K-means, os objetos 

(genes) são distribuídos de forma que os grupos sejam internamente similares, mas 

externamente dissimilares. Inicialmente, os objetos são distribuídos ao acaso em um dos 

grupos e então é calculado um vetor de expressão para cada grupo. O algoritmo 

minimiza a soma das distâncias de cada objeto ao seu vetor de expressão 

correspondente. Em cada iteração, cada gene é designado ao vetor de expressão mais 

próximo, e novos vetores são computados. Esses passos são repetidos até que não haja 

mais movimentação dos genes entre os diferentes grupos. 

 

12.4- Determinação das categorias funcionais melhor representadas entre os genes 

diferencialmente expressos 

Foi utilizada a ferramenta denominada BayGO 

(blasto.iq.usp.br/~tkoide/BayGO/) (Vêncio et al., 2006) desenvolvida com o objetivo de 
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encontrar categorias funcionais (de acordo com a terminologia do Gene Ontology) 

altamente representadas em listas de genes diferencialmente expressos (Cavalieri e De 

Filippo 2005). Este programa recebe como dados de entrada uma tabela “gene-para-

GO” e retorna uma tabela “GO-para-gene”. A tabela “gene-para-GO” foi montada após 

o BlastX das seqüências depositadas nos micro-arranjos contra a base da dados local 

descrita no item 7 de material e métodos. O programa resume os dados apresentando o 

número de genes em cada categoria funcional do GO e calcula a medida de associação 

entre “ser diferencialmente expresso” e “pertencer a uma dada categoria GO”. Esta 

medida de associação, denominada G, é calculada como descrito por Goodman e 

Kruskal (Goodman and Kruskal, 1954). Valores próximos a 1,0 indicam uma forte 

associação. Para determinar a significância estatística de uma dada associação, ela é 

comparada com a associação G*, obtida a partir de listas de genes simuladas ao acaso. 

Nós consideramos que uma categoria é altamente representada se o valor da 

probabilidade P = Pr (G* > G) for menor que 0,05. 

 

13- RT-PCR quantitativo em tempo real 

As reações de PCR em tempo real foram realizadas utilizando-se o kit Platinum 

SYBR Green qPCR SuperMix UDG (Invitrogen) em um equipamento GeneAMp 5700 

Sequence Detection System (Applied Biosystems). Os oligonucleotídeos específicos 

para os genes selecionados foram desenhados utilizando o programa Primer Express 2.0 

(Applied Biosystems) e as seqüências correspondentes estão listadas na tabela 1. Este 

programa otimiza o desenho dos oligonucleotídeos para a reação de RT-PCR 

quantitativo em tempo real, considerando que o produto de PCR deve ter entre 50 e 150 

pb e sua temperatura de dissociação deve ser em torno de 80oC.  

Partimos de 5µg de RNA total, previamente tratado com DNase, para produzir 

os cDNAs. A reação de transcrição reversa continha 200 unidades de transcriptase 

reversa SuperscriptII (Invitrogen), 50 ng de oligonucleotídeos aleatórios, 250 ng de 

oligo-dT, 2,5 mM de dNTPs, 10 mM de DTT, 40 U de RNAse OUT e tampão 1 x da 

transcriptase reversa. Os cDNAs obtidos foram diluídos em água para a concentração 

final de 2 ng/µL. Em seguida, foi feita a reação de PCR quantitativo utilizando 10 ng de 

cDNA como molde, 800 nM dos oligonucleotideos direto e reverso e 10µL de Platinum 
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SYBR Green qPCR SuperMix UDG (Invitrogen). Os parâmetros para as reações de 

PCR em tempo real foram 50 ºC por 2 minutos, 95 ºC por 10 minutos, 40 ciclos de 95 

ºC por 15 segundos e 60 ºC por 1 minuto. A especificidade dos produtos amplificados 

foi avaliada pela análise das curvas de dissociação geradas pelo aparelho. 

Para normalizar a quantidade de RNA total para cada uma das amostras, 

utilizamos o gene que corresponde a uma RNA helicase mitocondrial putativa, uma vez 

que verificamos que a expressão deste gene não se alterava nos diferentes experimentos 

de micro-arranjos de DNA. O valor da razão de cada uma das ORFs testadas foi 

calculado utilizando o método 2-∆∆CT (Livak & Schmittgen, 2001). Foram realizados 

dois experimentos biológicos independentes para cada gene. 

 

Tabela 1: Descrição dos oligonucleotídeos utilizados nos experimentos de PCR em tempo real. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clone Gene Putativo Oligo Direto Oligo Reverso 

BeE30N15A04 Eukaryotic translation initiation factor 3 TGCACCGCCATCATCGT TCGGGCAGGAAGATGTTGA 

BeE30N05E04 Succinyl-CoA synthetase, beta subunit AAGCCCTGCAACACCGTCTA CATGAGGATGGCAAAGTAGTATTCG 

BeG30N15D01 Similar to HSPC133 protein  TTTAAACCATGAAACTACGGGAACT GTGCTTGGGCTTGTCGAAGA 

BeE30N10C03 F-actin capping protein alpha subunit AGACCACTCATAGCAACGCAATC CCGGCGGCGATCTTG 

BeG60N08H03 G protein alpha subunit GTATCAAGACCACGGGCATCA CACGTCGAACATGTGGATCTG 

BeE60H28B01 actin GCACGGCGTCGTCAACA CGCGGAGCTCGTTGTAGAAG 

BeE60H06B09 Histone H2A, orphon AACAAGTTGCTCGCCAGTGTT GGCAGCAACTGAGGTGCAAT 

BeE60H30D04 Mitochondrial RNA helicase-like protein ACTCGGGATACGACGTGCTT GATGCGGTTGATGGAGAGGTT 
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RESULTADOS 

 

1- Construção das bibliotecas de cDNA e seqüenciamento das ESTs. 

Foram construídas cinco bibliotecas de cDNA a partir de mRNAs de zoósporos 

e de mRNAs obtidos de células após diferentes tempos de indução da germinação em 

meio nutriente DM4 (tabela 2). Para construção das bibliotecas foi utilizado o kit 

SuperScript
 

plasmid system for cDNA synthesis and plasmid cloning (Life 

Technologies). Utilizamos ESTs provenientes de várias bibliotecas de cDNA com o 

objetivo de identificar genes transcritos especificamente em uma fase particular do 

desenvolvimento de B. emersonii. 

 

Tabela 2: Bibliotecas de cDNA de B. emersonii. 

Biblioteca Condição de obtenção dos mRNAs 

ZSPN Zoósporos 

G30N 30 minutos após a indução da germinação em meio nutriente 

G60N 60 minutos após a indução da germinação em meio nutriente 

G90N 90 minutos após a indução da germinação em meio nutriente 

G120N 120 minutos após a indução da germinação em meio nutriente 

 

Cerca de 2.000 clones de cada biblioteca foram selecionados aleatoriamente, 

distribuídos em placas de cultura de 96 poços contendo meio Circle-grow (carbenecilina 

200 µg/mL) e as placas foram incubadas a 37ºC por 22 h com agitação. Os plasmídeos 

foram isolados por mini-prep e o DNA submetido ao seqüenciamento automático no 

equipamento ABI3100 (Applied Biosystems). Foram seqüenciados mais de 10.000 

clones a partir da extremidade 5’ utilizando o iniciador universal T7. A tabela 3 mostra 

um resumo dos dados obtidos de cada biblioteca. 
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Tabela 3: Análise de cada biblioteca utilizada no programa de seqüenciamento de ESTs. 

Bibliote
ca 

Nº de 

Seqüências 

aceitas 

Nº de 

Contíguos 

Nº de 

Singletos 

Nº de genes 

putativos 

*Redundância 

(%) 

ZSPN 1496 245 599 844 43,6 

G30N 1783 282 742 1024 42,6 

G60N 1337 157 310 467 65,1 

G90N 2031 234 525 759 62,6 

G120 1924 166 370 536 72,1 

*Não redundância: = genes únicos/ total seqüências aceitas x 100 

 

2- Processamento e análise das ESTs 

Um total de 10.080 seqüências foram obtidas e processadas pelo programa 

ESTweb (Paquola, 2003), que realiza atribuição de bases (Phred - Ewing and Green, 

1998); identificação e retirada de seqüências do vetor e adaptadores (crossmatch); e 

comparação das seqüências com bancos de dados públicos (BlastN). Apenas os 

segmentos de cDNA que apresentaram pelo menos 75 bases em uma janela de 100 

bases com a qualidade Phred ≥ 15 foram utilizados em nossas análises, o que 

corresponde a  um total de 8.571 ESTs (85 % das seqüências geradas). Em seguida 

foram descartados os clones que correspondiam a contaminação por DNA mitocondrial 

(0,23% das ESTs) e RNA ribossomal (0,15% das ESTs). A fim de eliminar a 

redundância, as seqüências correspondentes a um mesmo transcrito foram arranjadas em 

contíguos utilizando o programa CAP3 (Huang and Madan, 1999). A montagem de 

contíguos consiste na junção ordenada dos nucleotídeos, com base na similaridade entre 

as seqüências das diferentes ESTs seqüenciadas, levando em conta os critérios de 

qualidade de seqüenciamento, para a formação de cada contíguo. Assim é possível 

estabelecer uma seqüência comum (consenso) a partir da montagem de várias 

seqüências. As seqüências que não formam contíguos foram denominadas singletos. As 
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ESTs foram agrupadas em 913 contíguos e 1.480 singletos, num total de 2.393 genes 

putativos únicos (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.571ESTs

Retirada da contaminação
rRNA, DNAs contaminantes

8.533 ESTs

Agrupamento - CAP3
913 contíguos + 1.480 singletes

2.393 genes putativos

BlastX NCBI BlastX Banco de
dados local 

(Gene Ontology)

Anotação 
http://blasto.iq.usp.br

Seqüenciamento das
bibliotecas de cDNA

ZSP, G30, G60, G90 e G120
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ESTWeb
Phred, Crossmatch, Trimming, BlastN

Figura 5: Sumário dos procedimentos utilizados no processamento e anotação das 
ESTs.
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Do total de contíguos, 582 foram formados por apenas 2 ou 3 ESTs. Porém, 22 

dos genes putativos foram representados por mais de 50 ESTs. A figura 6 mostra a 

distribuição das ESTs nos contíguos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Distribuição e número de ESTs em cada contíguo. As ESTs foram agrupadas pelo 
programa CAP3. A maioria dos contíguos é formada por 2 ou 3 ESTs e o maior contíguo por 
288 ESTs. 
 

O maior contíguo observado em nossas análises foi o Be1381, que continha 288 

seqüências, quase todas provenientes da biblioteca G120N. A seqüência consenso 

formada apresentou 834 nucleotídeos, com um quadro de leitura contendo 278 resíduos 

de aminoácidos sem nenhum códon de terminação. Esta seqüência não apresenta 

similaridade significativa com qualquer proteína do banco de dados não redundante do 

GenBank. No entanto, foi encontrada uma região de 30 aminoácidos que apresenta alta 

similaridade com o domínio acetiltransferase 1, presente no Pfam-B. Este domínio é 

encontrado nas histonas acetiltransferases (HATs), proteínas que catalisam a 

transferência de grupos acetil do acetil-CoA para resíduos de lisina na extremidade 

amino-terminal das histonas (Carrozza, 2003). Normalmente, as histonas estão 

hiperacetiladas nas regiões de cromatina ativamente transcritas (Neuwald, 1997). 

 

3- Anotação putativa dos genes 

As seqüências obtidas e processadas foram anotadas com base na similaridade 

com proteínas presentes nos bancos de dados públicos. As ESTs de B. emersonii foram 
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comparadas com a base de dados não redundante (nr) do GenBank do National Center 

for Biotechnology Information (http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/) usando o algoritmo 

BlastX. Os melhores alinhamentos obtidos para cada EST ou seqüência consenso foram 

anotados utilizando-se como ponto de corte o score ≥ 52. 

Além disso, fizemos uma segunda anotação dos genes de acordo com a 

classificação do Consórcio Gene Ontology – GO (http://www.geneontology.org). O GO 

é um projeto desenvolvido pelo Gene Ontology Consortium que visa fornecer um 

vocabulário controlado para descrever os genes e os produtos gênicos de forma que os 

termos possam ser aplicados a todos os organismos. Esta anotação descreve, quando 

possível, três categorias para o mesmo produto gênico: função molecular, processo 

biológico e componente celular. Nós designamos os termos do GO às seqüências de B. 

emersonii após BlastX com uma base de dados local construída com seqüências das 

proteínas presentes no Swiss-Prot and TrEMBL (www.expasy.org) associadas com os 

termos do GO (Material e métodos, item 9). Os melhores alinhamentos foram anotados 

automaticamente nas categorias do GO, utilizando-se como ponto de corte o e-value ≤ 

10-6. 

Estas anotações estão disponíveis na base de dados de B. emersonii  

http://blasto.iq.usp.br, juntamente com os dados do programa de seqüenciamento de 

ESTs de células da fase de esporulação do fungo, obtidos pela Dra. Karina Ribichich. 

Os dados das ESTs obtidos na fase de germinação e de esporulação do fungo 

foram analisados em conjunto e estão apresentados no artigo “Gene discovery and 

expression profile analysis through sequencing of expressed sequence tags from 

different developmental stages of the chytridiomycete Blastocladiella emersonii” 

(Ribichich et al., 2005). Neste trabalho, descrevemos o seqüenciamento de 19.928 ESTs 

que correspondem a 4.873 transcritos únicos putativos. Além disso, nós analisamos o 

perfil de expressão in silico (Northern digital) de cada transcrito durante o ciclo de vida 

de B. emersonii. 

Do total de 4.873 transcritos diferentes obtidos das fases de germinação e 

esporulação do fungo, 2.311 foram classificados de acordo com a terminologia do GO, 

sendo que 1.685 ESTs foram classificadas nos processos biológicos; 1.198  em 

componentes celulares; e 1978 nas funções moleculares. A figura 7 mostra a 
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distribuição das ESTs anotadas nos processos biológicos do GO. Podemos verificar que 

a maior parte das ESTs foram classificadas nos seguintes processos biológicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Classificação funcional de 1.685 ESTs, obtidas em diferentes fases do ciclo de 
vida de B. emersonii, nos processos biológicos do GO. A- porcentagem dos putativos
genes únicos classificados nas categorias principais dos processos biológicos do GO; 
B, C e D- Porcentagem dos genes anotados nas subcategorias “nucleic acid 
metabolism”, “protein metabolism” e “cell growth and maintenance”, respectivamente. 
O nome das categorias foi mantido na língua original. Modificado de Ribichich et al., 
2005
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metabolismo de proteínas (21%), crescimento e manutenção do crescimento celular 

(20%) e metabolismo de ácidos nucléicos (18), respectivamente. Os demais transcritos 

seqüenciados fazem parte de diversos processos biológicos diferentes, fornecendo dados 

importantes sobre o transcritoma parcial de B. emersonii. 

De acordo com os critérios utilizados na anotação dos genes, 48% dos genes 

putativos não apresentaram similaridade com qualquer proteína do GenBank ou 

apresentaram similaridade com proteínas de função desconhecida; e 52,6% não foram 

classificados no esquema do GO. A alta porcentagem de genes não identificados pode 

ser um reflexo do estágio inicial na anotação dos genomas de fungos, particularmente da 

classe dos quitridiomicetos. Uma porcentagem semelhante de genes não identificados 

foi descrita para outros fungos, como N. crassa (41%) e P. brasiliensis (52%). 

4- Northern digital 

O seqüenciamento de ESTs não é utilizado apenas para a descoberta de novos 

genes, mas também pode fornecer um panorama do padrão de expressão gênica da 

célula que está sendo estudada (Audic and Claverie, 1997). Bibliotecas não subtrativas 

de cDNA podem indicar a abundância dos mRNAs presentes na célula no instante da 

extração do RNA. Portanto, o seqüenciamento de ESTs nas bibliotecas de cDNA pode 

ser utilizado para estimar os níveis de expressão de transcritos específicos, uma vez que 

os transcritos abundantes são seqüenciados várias vezes (Ronning et al., 2003). 

O perfil de expressão dos 1.899 contíguos obtidos a partir das ESTs das fases de 

germinação e esporulação foi avaliado por Northern digital. Vários destes transcritos 

apresentaram perfil de expressão regulado durante a germinação. De acordo com estas 

análises, verificamos que os genes putativos relacionados com a estrutura dos 

cromossomos apresentaram níveis de expressão mais altos nos zoósporos, enquanto 

genes putativos envolvidos na biossíntese de proteínas mostraram-se mais abundantes 

durante a germinação (Ribichich et al., 2005). A figura 8 mostra os transcritos mais 

abundantes nos zoósporos e nos diferentes tempos da germinação de B. emersonii. Entre 

os 50 transcritos mais abundantes, 41 estão envolvidos na biossíntese de proteínas, 

sendo que 30 destes codificam proteínas ribossômicas, evidenciando a importância 
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deste processo biológico durante a germinação de B. emersonii. 
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Q9FJX2 60S ribosomal protein L26B 

O42867 60S ribosomal protein L23 

Q02753 60S ribosomal protein L21-A 

Q962R4 Ribosomal protein S15 

P20790 GTP-binding protein SAS1 
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Figura 8: Perfil de expressão dos 50 contíguos que apresentaram maior número de ESTs nas bibliotecas construídas com 
mRNAs dos zoósporos e de células em diferentes tempos da germinação. Os perfis de expressão foram determinados 
por Northern digital e arranjados por agrupamento hieráriquico. Cada linha corresponde a um contíguo e cada coluna a 
uma fase do ciclo de vida. As cores representam a abundância (número de ESTs/total de ESTs seqüenciados) de cada 
contíguo, com a gradação indo de: branco, para abundância zero; à vermelho, para abundância até 1%. Ao lado dos 
perfis de expressão está indicada a identificação putativa de cada contíguo. Os transcritos em azul foram classificados 
na categoria biossíntese de proteínas, de acordo com o esquema do Gene Ontology.
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5- Micro-arranjos de DNA 

A análise global dos genes expressos durante a germinação de B. emersonii foi 
também realizada utilizando a técnica de micro-arranjos de DNA, a qual permite o 
estudo simultâneo da expressão de milhares de genes e pode auxiliar na identificação de 
genes diferencialmente expressos e de padrões de expressão gênica. Nestes arranjos, 
uma coleção de genes é fixada em uma lâmina de vidro e hibridizada com cDNAs 
obtidos a partir de RNAs de células cultivadas nas condições em que se deseja estudar. 
A intensidade do sinal de hibridização reflete a abundância dos transcritos, permitindo a 
análise global da expressão gênica. 

 

5.1- Seleção dos clones e construção dos micro-arranjos de DNA 

Para compor as lâminas com os micro-arranjos de DNA foram selecionadas 
4.224 ESTs de boa qualidade obtidas de 12 bibliotecas diferentes de cDNA, as quais 
foram construídas com RNA de células de diversas fases do ciclo de vida do fungo 
(Ribichich et al., 2005) e em condições de estresse. A tabela 4 lista as bibliotecas cujos 
clones foram utilizados na construção dos micro-arranjos de DNA de B. emersonii. 

Na ocasião em que foi realizada a seleção dos clones, nosso banco de dados 

contava com aproximadamente 17.000 ESTs, correspondendo a cerca de 4.500 genes 

putativos distintos. Dentre estes clones, deveríamos utilizar apenas 4.224 ESTs, número 

máximo de genes que podem ser depositados em nossas lâminas. Para isto, 

selecionamos, inicialmente, o melhor representante de cada contíguo, utilizando os 

seguintes critérios: 

1) entre os contíguos que apresentavam identidade putativa, foi selecionada a 

EST que apresentava a maior similaridade na comparação com as seqüências do banco 

de dados não redundante do GenBank;  
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Tabela 4: Bibliotecas de cDNA utilizadas na construção dos micro-arranjos de DNA. 

Bibliote
ca 

Condição de obtenção do mRNA Fonte 

ZSPN Zoósporos Ribichich, 2005 

G30N Gérmens, 30 minutos após a indução da germinação Ribichich, 2005 

G60N Gérmens, 60 minutos após a indução da germinação Ribichich, 2005 

G90N Células vegetativas, 90 minutos após a indução da germinação Ribichich, 2005 

G120N Células vegetativas, 120 minutos após a indução da germinação Ribichich, 2005 

NSVP Células vegetativas imediatamente antes da indução da 

esporulação 

Ribichich, 2005 

E30N Zoosporângios, 30 minutos após a indução da esporulação Ribichich, 2005 

E60N Zoosporângios, 60 minutos após a indução da esporulação Ribichich, 2005 

E90N Zoosporângios, 90 minutos após a indução da esporulação Ribichich, 2005 

E120N Zoosporângios, 120 minutos após a indução da esporulação Ribichich, 2005 

E60H Zoosporângios de 30 minutos de esporulação submetidos a 38 ºC 

por 30 minutos 

*Georg, RC 

E60C Zoosporângios de 30 minutos de esporulação incubados com 

50µM de CdCl2 por 30 minutos 

*Georg, RC 

* dados não publicados 

 

2) entre os contíguos que não apresentaram similaridade significativa com as 

seqüências do GenBank, foram escolhidos os clones que apresentavam a seqüência 

processada mais longa. 

Em seguida, descartamos aleatoriamente cerca de 280 singletes que não 

apresentavam similaridade com qualquer proteína do banco de dados (Genbank), 

selecionando todos os demais singletes para completar as 4.224 ESTs. 

Os clones selecionados foram rearranjados em placas de 96 poços com o auxílio 

do robô Microgrid (Biorobotics). Os insertos de cDNA destes clones foram 

amplificados por PCR empregando-se os oligonucleotídeos universais T7 e SP6 cujas 

seqüências alvo flanqueiam o inserto no vetor pSport. Os produtos de PCR foram então 

purificados e avaliados quanto ao perfil eletroforético em gel de agarose (figura 9). Um 
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total de 3.563 insertos, com tamanho entre 0,5 a 1,7 kb foram amplificados e purificados 

com sucesso e apresentaram uma única banda no gel. Em seguida, os produtos de PCR 

foram rearranjados em placas de 384 poços, na presença de DMSO e então depositados 

em lâminas de vidro utilizando o spotter Generation III Microarray Spotter™ (GE 

Healthcare). A figura 10 mostra o esquema de montagem das lâminas contendo os 

micro-arranjos de DNA. 

       

Figura 9: Eletroforese em gel de agarose (1,0 %) de 64 produtos de PCR obtidos pela 
amplificação dos insertos das bibliotecas de cDNA de B. emersonii. A figura mostra a foto do 
gel corado com brometo de etídeo. A primeira canaleta à esquerda corresponde ao marcador de 
tamanho molecular. 

 

Todas as ESTs utilizadas na construção dos micro-arranjos de DNA foram 

seqüenciadas novamente para avaliar se as seqüências dos clones depositados nas 

lâminas realmente correspondiam às seqüências selecionadas. As seqüências novas 

foram processadas pelo programa ESTweb e posteriormente comparadas com as 

seqüências depositadas no bando de dados de B. emersonii (http://blasto.iq.usp.br). A 

comparação das seqüências foi realizada através do algoritmo blastall e o resultado 

obtido foi convertido em uma tabela para facilitar as análises. Os alinhamentos que 

apresentavam e-value ≥ 10-20 e uma área de cobertura > 20% foram considerados como 

sendo a mesma seqüência. De acordo com este critério, 87 % dos clones amplificados 

com sucesso (3.100 ESTs) tiveram sua identificação putativa confirmada. Os demais 

clones foram reanotados após BlastX  

 

692 -  

1.727 -  

267 -  

kb  

692 -  

1.727 -  

267 -  
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Figura 10: Esquema da lâmina dos micro-arranjos de DNA. Os lados 
esquerdo (E) e direito (D) da lâmina são idênticos; cada um contém 12 
sub-arranjos compostos por 12 linhas e 32 colunas. A linha12 de cada
sub-arranjo contém um conjunto de 23 genes artificiais denominado 
Scorecard.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’ 10’ 11’ 12’E

D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’ 10’ 11’ 12’E
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contra a base de dados Swiss-Prot and TrEMBL (http://expasy.org/sprot) utilizando 

como ponto de corte o e-value de 10-6. 

É importante ressaltar que nossos micro-arranjos representam o transcritoma 

parcial de B. emersonii. Atualmente, o laboratório da Dra. Suely Lopes Gomes conta 

com dados de 6.071 transcritos únicos putativos deste fungo (dados não mostrados). 

Os genes depositados nas lâminas foram classificados funcionalmente de acordo 

com as categorias do GO. A figura 11 mostra a distribuição dos genes de acordo com os 

processos biológicos do GO. Como se vê, os genes utilizados nos micro-arranjos 

cobrem uma ampla variedade de funções biológicas, permitindo a obtenção de dados 

importantes para a análise da expressão gênica de B. emersonii. 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Classificação funcional dos 3.563 genes de B. emersonii presentes nos micro-
arranjos de DNA. A figura mostra o número de genes de B. emersonii classificados em 
processos biológicos de acordo com o Consórcio Gene Ontology. 
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5.2- Hibridizações competitivas 

 A expressão gênica global, em nível transcricional, durante a germinação de B. 

emersonii foi estudada em diferentes períodos de tempo (30, 60 e 90 minutos) após a 

inoculação dos zoósporos em meio nutriente DM4. Nestes experimentos, utilizamos 

como referência o RNA obtido dos zoósporos, considerado como tempo inicial de 

germinação    (t = 0 min). Um outro conjunto de experimentos foi realizado com o 

objetivo de se observar as diferenças entre a germinação em meio nutriente e a 

germinação induzida por potássio ou pelo inibidor da fosfodiesterase de cAMP, 

adenina. Para isso, realizamos ensaios utilizando RNAs obtidos de células de 30 e 60 

minutos de germinação induzida em solução de germinação, na qual o indutor efetivo da 

germinação é o potássio; ou  em solução de germinação sem KCl, contendo adenina 2,5 

mM. Nestes experimentos usamos como referência RNAs obtidos no mesmo tempo de 

germinação em DM4. A germinação induzida em meio nutriente não difere 

morfologicamente da germinação induzida por adenina ou potássio. A única diferença 

na cinética de indução que pode ser observada ao microscópio ótico é que o pico de 

formação das células redondas ocorre poucos minutos antes na presença de adenina 

quando comparada com a germinação em meio nutriente, ou na presença de potássio. A 

tabela 5 resume os ensaios realizados ao longo do processo de germinação e também 

com os diferentes indutores.  

Os micro-arranjos de DNA foram hibridizados competitivamente com os cDNAs 

correspondentes às amostras referência e teste, marcados com os fluoróforos Cy3 ou 

Cy5. Todos os experimentos foram realizados com três réplicas biológicas diferentes, 

isto é, a partir de amostras de RNA obtidas de três culturas independentes. Como os 

genes foram depositados em duplicata nas lâminas de micro-arranjos, temos um total de 

6 réplicas para cada gene. 

Após as hibridizações, as lâminas foram lavadas em condições crescentes de 

estringência, secas com nitrogênio e então, as imagens foram captadas com a utilização 

de um scanner. A intensidade de fluorescência de cada ponto foi determinada pela 

varredura 
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Tabela 5. Hibridizações competitivas realizadas nos micro-arranjos de DNA. A) diferentes 
tempos da germinação em meio nutriente; B) comparação da germinação em meio nutriente 
com a germinação induzida na presença de adenina ou potássio. 

A 

Germinação em meio nutriente 
RNA referência RNA teste 

ZSP (zoósporos; 0 min de germinação) G30 (30 min de germinação em DM4) 

ZSP (zoósporos; 0 min de germinação) G60 (60 min de germinação em DM4) 

ZSP (zoósporos; 0 min de germinação) G90 (90 min de germinação em DM4) 

 
B 

Germinação induzida por adenina ou potássio 
RNA referência RNA teste 

G30 (30 min de germinação em DM4) A30 (30 min de germinação induzida por adenina) 

G30 (30 min de germinação em DM4) K30 (30 min de germinação induzida por potássio) 

G60 (60 min de germinação em DM4) A60 (60 min de germinação induzida por adenina) 

G60 (60 min de germinação em DM4) K60 (60 min de germinação induzida por potássio) 

 

 

da lâmina, com a geração de imagens monocromáticas para os canais Cy3 e Cy5 

separadamente. As intensidades de sinal foram extraídas utilizando o programa Array 

Vision 6.0 (Image Research).  

A figura 12 mostra um exemplo das imagens captadas pelo scanner. Esta lâmina 

corresponde a uma hibridização ZSP x G30. Na figura 12c está representada a 

sobreposição das imagens fluorescentes de Cy3 e Cy5. Os genes induzidos na amostra 

marcada com Cy5 aparecem como pontos vermelhos e os genes reprimidos aparecem 

como pontos verdes. Os genes com o mesmo nível de expressão nas duas condições 

aparecem com a cor amarela.  
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A B C
D

Figura 12: Imagens captadas pelo scanner de uma 
hibridização competitiva (G30 x ZSP), mostrando o lado 
esquerdo da lâmina. A- canal 1 (Cy3); B- canal 2 (Cy5); C-
sobreposição das imagens dos canais 1 e 2; D- imagem 
ampliada de um sub-arranjo.  
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5.3- Normalização dos dados 

A normalização e a análise dos dados foram realizadas com a colaboração dos 

alunos de doutorado Tie Koide (IQ-USP) e Ricardo Z. N. Vêncio (Bioinfo-USP). 

Os dados obtidos nos experimentos de micro-arranjos foram normalizados para 

corrigir diferenças na incorporação dos fluoróforos e diferenças na intensidade de 

fluorescência entre Cy3 e Cy5. Para isto, utilizamos o método LOWESS – LOcally 

WEighted regreSSion - que assume que a maioria dos genes não apresenta diferença de 

expressão entre as condições referência e teste, ou que as diferenças entre as duas 

condições são contrabalançadas. A figura 13 mostra um exemplo de normalização dos 

nossos dados utilizando essa metodologia. 

 

 

               

Figura 13: Normalização dos dados utilizando o método LOWESS. A- Gráfico de dispersão dos 
valores de intensidade de Cy3 x Cy5; B- Gráfico M x S dos dados não normalizados. A linha 
verde representa a média global; C- Gráfico M x S dos dados normalizados. M = 
log2(Iteste/Ireferência) e S = log2(Iteste/2 + Ireferência/2).  

 

A expressão relativa de cada um dos genes em estudo é dada pela razão entre os 

valores de fluorescência da amostra teste e da amostra referência. Portanto, a razão de 

expressão corresponde ao valor normalizado do nível de expressão para um 

A 

B 

C 
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determinado gene na amostra teste dividido pelo valor normalizado de expressão para 

este mesmo gene no controle. Se este valor for igual a 1, a expressão do gene não se 

altera entre o teste e a referência; se o valor da razão for igual a 2, o gene é 2 x mais 

expresso na amostra teste. Normalmente, o valor da razão de expressão é representado 

por seu logaritmo na base 2, assim, podemos tratar indução ou repressão com 

magnitudes idênticas como numericamente iguais, mas com sinais opostos. Portanto, 

um gene induzido 2x apresenta razão de expressão igual a 2 e o log2 da razão é 1; 

enquanto um gene reprimido 2x apresenta razão de expressão igual a 0,5 e o log2 da 

razão é -1. Já nos genes com nível de expressão constante a razão de expressão é 1 e o 

log2 da razão é 0. 

5.4- Determinação dos genes diferencialmente expressos 

Para classificar os genes como diferencialmente expressos, utilizamos a 

metodologia HTSelf (Vêncio e Koide, 2005) com base em hibridizações homotípicas, 

ou seja, a mesma amostra marcada com Cy3 e Cy5. Foram realizadas duas hibridizações 

homotípicas independentes: uma utilizando RNA de zoósporos e outra RNA de 30 

minutos de germinação em DM4. Os valores de “M” e “S” obtidos para cada gene nos 

dois experimentos independentes foram reunidos em uma única planilha e utilizados 

para alimentar o algoritmo. Após definir os limites superior e inferior para os genes não 

diferencialmente expressos (curvas homotípicas), outros experimentos de micro-

arranjos, realizados nas mesmas condições técnicas que os experimentos homotípicos, 

foram avaliados. O resultado (M, S) de um determinado gene nos dados de interesse 

(não homotípicos) foi comparado às curvas da hibridização homotípica, onde M é a 

variável relacionada à razão de expressão e S é a variável relacionada à intensidade. 

Várias estatísticas foram calculadas para todas as réplicas de um determinado gene, 

como exemplificado na tabela 6. Um dado gene (M,S) pode estar acima (induzido), 

abaixo (reprimido) ou dentro (não diferencialmente expresso) das curvas homotípicas. 

Vamos  

VER TABELA 6 


