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RESUMO 
LIMA, J. F. Caracterização funcional de componentes da resposta ao dano ao 
DNA em Aspergillus nidulans: os genes chkA, chkB e ddbA. 2007. 122 f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 
 
A constante exposição dos diferentes organismos a agentes que danificam a 
estrutura da molécula do DNA fez com que a célula desenvolvesse mecanismos de 
reparo que se mostraram conservados durante a evolução. Em células de 
mamíferos, as vias de reparo ao dano ao DNA e a regulação dos pontos de 
checagem do ciclo celular atuam de forma coordenada no reparo do dano a fim de 
evitar uma progressão do ciclo celular antes do reparo e uma possível perpetuação 
do dano. Além disso, alguns dos componentes dessas vias metabólicas também 
atuam em outros processos, como replicação, transcrição, recombinação meiótica e 
silenciamento gênico. NER é um importante mecanismo no processo que reconhece 
e remove dímeros de ciclobutano e 6-4 pirimidina-pirimidona da estrutura do DNA. 
Em mamíferos foram identificados sete grupos de complementação para células 
deficientes de XP (XPA-G). Um desses grupos é XPE, conhecido por possuir forte 
afinidade ao dano ao DNA causado por luz UV, sendo formado por duas 
subunidades, DDB1 e DDB2. Uma busca no banco de dados de Aspergillus nidulans 
utilizando uma seqüência DDB1 de Homo sapiens, revelou uma única seqüência 
com similaridade relevante denominada como DdbA que não possui nenhuma 
similaridade com a proteína DDB2. Em Aspergillus nidulans, a proteína DdbA 
também está envolvida no reparo do dano ao DNA causado por luz UV e 4-NQO, no 
entanto, vimos aqui, que DdbA está interagindo com as proteínas UvsBATR, H2AX e 
CshBCSB no reparo ao dano ao DNA causado por MMS, Bleomicina, 4-NQO e luz 
UV. Além disso, uma análise na expressão do gene ddbA mostrou que ele é 
induzido por estas drogas, no estresse oxidativo e nos processos de 
desenvolvimento assexual e sexual de A. nidulans. Nós também vimos que a 
localização celular de DdbA não foi afetada durante a resposta ao dano ao DNA 
causado por luz UV e 4-NQO indicando que a proteína DdbA está presente no 
núcleo independentemente do dano. Em S. pombe, as proteínas serina-treonina 
quinases CHK1 e CHK2 foram identificadas como essenciais para o bloqueio do 
ciclo celular na fase S em resposta ao dano ao DNA ou em resposta ao estresse 
replicacional. Essas quinases são fosforiladas pelas quinases ATM e ATR e tem sido 
extensivamente caracterizadas em A. nidulans. Neste fungo, as proteínas ChkACHK1 
e ChkBCHK2 estão envolvidas na reposta ao dano ao DNA e estão interagindo de 
forma epistática e sinergística com as proteínas quinases AtmAATM e UvsBATR. 
Nossos resultados também sugerem que as proteínas ChkA e ChkB podem estar 
envolvidas em meiose, e atuam em vias complementares durante o bloqueio da fase 
S do ciclo celular. Além disso, as proteínas AtmA, ChkA, ChkB e UvsB são 
redundantemente complementares na manutenção do crescimento polar das hifas 
em Aspergillus nidulans. 
 
Palavras-chave: 1. Aspergillus nidulans. 2. dano ao DNA. 3. ChkA. 4. ChkB. 5. DdbA. 
6. Crescimento polar. 
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ABSTRACT 
LIMA, J. F. Functional Characterization of DNA damage response components 
in Aspergillus nidulans: the ddbA, chkA and chkB genes. 2007. 122 f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 
 
The constant exposure of different organisms to agents that damage the DNA 
structure, has provided the cells with repair mechanisms that are conserved during 
evolution. In mammal cells, the DNA damage repair pathways and the cell cycle 
checkpoint regulation act together to prevent cell cycle progression before the repair 
is performed avoiding mutation fixaxion. However these responses are complex and 
demand overlapping functions and the intersection of many metabolic pathways. 
NER is an important mechanism in the process that recognize and remove 
cyclobutane pyrimidine dimers and 6-4 pyrimidine-pyrimidone photoproduct from the 
DNA structure. In mammals seven complementation groups for XP deficient cells 
were identified. One of these groups is XPE, known for having strong affinity to the 
DNA damage caused by UV light and is formed by two subunits DDB1 and DDB2. A 
search on the Aspergilus nidulans database using a Homo sapiens DDB1 sequence, 
revealed a single ORF with relevant similarity. The A. nidulans homologue was 
deleted and named DdbA. ddbA does not have significant similarity to DDB2 protein. 
In A. nidulans the protein DdbA is involved on the DNA damage repair caused by UV 
light and 4NQO. Additionaly ddbA is genetically interacting with uvsBATR, histone 
H2AX and cshBCSB the damage repair caused by MMS , BLEO, 4NQO and UV light. 
Also, an analysis of the gene ddbA expression indicated that it is induced by MMS, 
BLEO, 4-NQO, oxidative stressing agents and by the assexual and sexual 
development processes of A. nidulans. We also verified that the sub-cellular 
localization of DdbA was not affected by the presence of UV light or 4-NQO indicating 
that the protein DdbA is constitutively present in the nucleus. In S. pombe, the serine 
treonine kinases CHK1 and CHK2  proteins were identified as essential to the S-
phase blockage in response to the DNA damage or replicational stress. These 
kinases are phosphorilated by ATR and ATM kinases, respectively and have been 
extensively characterized in A. nidulans. In this fungus, the proteins ChkACHK1 and 
ChkBCHK2 are involved on the DNA damage response and are genetically interacting 
in an epistatic and/or synergistic manner with the AtmAATM and UvsBATR kinases. Our 
results also sugest that the proteins ChkA and ChkB may also be involved in meiosis 
and act in a complementary way during the S-phase block. Furthermore the AtmA, 
ChkA, ChkB e UvsB  proteins are complementary redundant for the maintenance of 
the polar growth in A. nidulans. 
 
Keywords: 1. Aspergillus nidulans. 2. DNA damage. 3. ChkA. 4. ChkB. 5. DdbA. 6. 
Polar growth. 
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1.1. A resposta celular ao dano DNA 
 Sabe-se que todas as células vivas existentes, sem nenhuma exceção, 

armazenam suas informações hereditárias na forma de moléculas de DNA em fitas 

duplas, onde se encontram dispostas em longas cadeias poliméricas pareadas e não 

ramificadas, formadas pelos monômeros, Adenina, Timina, Citosina e Guanina. 

Entretanto, o sucesso da molécula de DNA como transmissor da informação 

genética tornou-se possível graças a sua estabilidade, resistência e por sua grande 

eficiência e fidelidade no processo catalítico replicativo que sua estrutura helicoidal 

permite.  

Embora a molécula do DNA seja estável e resistente, sua estrutura sofre 

constantes mutações que podem ser causadas por fatores endógenos, como por 

exemplo, as espécies reativas ao oxigênio (ROS) e o colapso da forquilha de 

replicação, ou exógenos como aquelas causadas por radiação ionizante (IR), luz 

ultravioleta (UV) e outros aductos químicos como hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos, nitrosaminas, agentes alquilantes e também a grande maioria dos 

quimioterápicos antitumorais (NOBURY; HICKSON, 2001; SANCAR et al., 2004). 

Algumas dessas mutações podem ser benéficas aos organismos por permitirem 

maior variabilidade genética, transformando-se em peças chave para evolução. No 

entanto, um excesso destas mutações pode levar a alterações no esqueleto 

carbônico da molécula, desencadeando uma resposta ao dano ao DNA (DDR).  

Em células de mamíferos, as vias de reparo ao dano ao DNA, a regulação 

dos pontos de checagem do ciclo celular, a resposta transcricional e a apoptose são 

as principais respostas metabólicas ativadas como resposta ao dano ao DNA 

(SANCAR et al., 2004) e a presença de danos em genes essenciais para que ocorra 

o reparo ao dano ao DNA, podem resultar no desenvolvimento de tumores e várias 

outras doenças hereditárias caracterizadas por alterações metabólicas dos 

complexos de reparo (CHRISTMANN et al., 2003). 

Para que um dano desencadeie um mecanismo de reparo celular, ele deve 

ser reconhecido por proteínas que modulam a atividade de genes reguladores da 

resposta celular. Nos eucariotos essa resposta é complexa, envolvendo a 

sobreposição e a intersecção de diversas vias metabólicas. Além disso, alguns dos 

componentes dessas vias metabólicas também atuam em outros processos, como 

replicação, transcrição, recombinação meiótica e silenciamento gênico (SEKELSKY 

et al., 1998). Tais vias foram classificadas de acordo com seu mecanismo de reparo 
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como: reparo por excisão de bases (“base excision repair” – BER); reparo por 

emparelhamento errado de bases (“mismatch repair” – MMR); reparo por excisão de 

nucleotídeos (“nucleotide excision repair” – NER); e reparo de quebra de dupla fita 

(“DNA doublé strand break repair” – DSB).  

 Embora todas as vias metabólicas de reparo ao dano ao DNA sejam de 

extrema importância para uma correta transcrição e replicação do material genético, 

uma via essencial para o reparo ao dano ao DNA causado por agentes alquilantes e 

oxidantes é a BER. Este processo inicia-se com a ação da enzima DNA glicosilase 

que reconhece e remove a base oxidada, alquilada ou deaminada primariamente ao 

reparo, hidrolizando a ligação N-glicosídica das bases nitrogendas para que ocorra a 

liberação da base danificada e mantendo a estrutura fosfato do DNA intacta e assim, 

gerando uma região abásica (AP apurinico/apiridimico) (SANCAR et al., 2004; 

FORTINI et al., 2003). Após a retirada da base, o sítio será reconhecido e clivado 

por AP-endonucleases. As APs realizam a quebra do esqueleto de açúcar nas 

posições 3’ e 5’ do nucleotídeo. A lacuna gerada pela retirada do nucleotídeo será 

preenchida pela ação da enzima DNA polimerase β envolvida na síntese de DNA 

(MEMISOGLU E SAMSON, 2000). O reparo é concluído quando o nucleotídeo 

danificado é substituído por um novo nucleotídeo e esse novo nucleotídeo é 

covalentemente ligado ao esqueleto carbônico do DNA através da ação das enzimas 

DNA ligase III. A subunidade não catalítica XRCC1 atua dando suporte e recrutando 

as enzimas DNA polimerase β e DNA ligase III (Figura 1). 
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Figura 1: Modelo ilustrativo do mecanismo de reparo ao dano ao DNA por BER. Extraído e 
modificado de Tudek B. et al (2006). (A) O DNA sofre a lesão. (B) A glicosilase remove a base 
alterada e deixa um sítio AP. (C) O sítio AP é subsequentemente excisado pela AP endunuclease 1. 
(D) XRCC1 reconhece a lacuna e recruta a DNA polimerase β que por sua vez, insere um novo 
nucleotídeo na lacuna. (E) A proteína DNA ligase III promove as ligações covalentes do novo 
nucleotídeo na estrutura do DNA, e assim, o reparo termina. 

 

Em mamíferos, o sistema de reparo ao dano ao DNA por MMR funciona no 

genoma, na fase pós-replicacional, detectando e reparando mutações causadas por 

substituições de bases, pequenas inserções ou deleções de nucleotídeos e 

suprimindo a recombinação homóloga entre seqüências que não são completamente 

homólogas (EDELMANN; EDELMANN, 2004).  

Em Saccharomyces cerevisiae foram identificados seis homólogos MutS 

(MutS1-6) e cinco homólogos MutL (MutL1-3 e PMS1-2). Nesse organismo, o reparo 

se inicia pelo complexo heterodimérico MSH2-MSH6 (conhecidos como MutSα) e 

representa entre 80% a 90% do MSH2 existente na célula reconhecendo 

preferencialmente inversões de base, inserções ou deleções (ID) de até 2 

nucleotídeos no DNA recém replicado (MARTI et al., 2002; SIA; KIRKPATRICK, 

2005; Modrich, 2006). O complexo heterodimérico MSH2-MSH3 (conhecido como 

MutSβ) é mais específico para IDs entre 3 a 10 nucleotídeos.  

Após o dano ser reconhecido ocorrerá o recrutamento do complexo MLH1-

PMS1, que por sua vez, atua recrutando outras proteínas que irão remover e reparar 

o DNA (Figura 2). Para o exercício da função dos complexos MSH2-MSH3 e/ou 

MSH2-MSH6 foi identificada uma proteína PCNA (antígeno nuclear de proliferação 
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celular). A proteína PCNA discrimina entre as fitas de DNA integras e o local do 

emparelhamento errado de bases, estimulando assim a ligação preferencial do 

complexo Mutα e/ou Mutβ nesta fita. Para tal função, foi identificado um dominio de 

ligação de PCNA nas proteínas MSH6 e MSH3 de S. cerevisiae (FLORES-ROZAS et 

al., 2000). Após serem recrutadas até a região do dano pelos complexos 

MLH1/PMS1 e MLH1/PMS2, as proteínas exonucleases, RPA, FEN I, PCNA e DNA 

polimerase são as responsáveis diretas pela remoção dano e inserção dos novos 

nucleotídeos na região onde ocorreu a síntese errônea do DNA.  

Os indivíduos que carregam mutações em genes envolvidos no reparo ao 

dano ao DNA por MMR são acometidos pela síndrome mais comum de 

predisposição ao câncer conhecida em humanos, à neoplasia “hereditary 

nonpolyposis colorretacer” (HNPCC) (EDELMANN; EDELMANN, 2004). 
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Figura 2: Modelo ilustrativo do mecanismo de reparo ao dano ao DNA por MMR. Extraído e 
modificado de Modrich P (2006) e Applied Biosystems. (A) Os complexos Mutα e Mutβ reconhecem a 
os pareamentos errados, discriminados por PCNA após a relicação do DNA. (B) O complexo 
MLH1/PMS2 se liga a região reconhecida e recruta outras proteínas para o reparo. (C) As proteínas 
envolvidas no reparo se ligam ao DNA e o efetuam. (D) O malpareamento é reparado após a 
remoção, a síntese de Dna e a ligação. 
 

NER, é um sistema altamente sofisticado de reparo ao dano ao DNA e é 

responsável por neutralizar os defeitos causados por ligações cruzadas entre 

pirimidinas adjacentes na cadeia do DNA [dímeros de ciclobutano (CPDs) e 
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ligações intracadeias de DNA ocasionadas por agentes químicos (FRIEDBERG et 

al., 2006) (Figura 3).  

 
 

 
 
Figura 3: Estrutura química das duas maiores fotolesões causada ao DNA. P = fosfato, dR = 
desoxirribose. 
 

São conhecidas duas sub-vias distintas no reparo ao dano ao DNA por NER 

em mamíferos. “Global Genomic” NER (GG-NER) que opera em todo o genoma e 

“Transcription Coupled Repair” NER (TCR-NER) que se limita a reparar os danos 

existentes em genes ativos durante a transcrição. A principal diferença entre essas 

duas sub-vias consiste no reconhecimento do dano no DNA. Em TCR-NER, um 

bloqueio na atividade da RNA polimerase II, que ocorre na presença do dano ao 

DNA durante a transcrição, permite o reconhecimento do dano pelas proteínas CSA 

e CSB (Síndrome de Cokayne), sendo que estas proteínas são essenciais para um 

rápido e eficiente inicio da reação de reparo ao dano ao DNA durante a transcrição 

(TORNALETTI & HANAWALT 1999) (Figura 4 esquerda).  

De maneira diferente, em GG-NER o dano é reconhecido por proteínas que 

possuem afinidade específica para o dano ao DNA causado por luz UV e são 

conhecidas como proteínas XPE-UVDDB (Xeroderma Pigmentoso - DNA “damage 

binding protein”). Após o dano ser reconhecido pelo complexo proteico XPE-

UVDDB/CSN/CulA4/Roc1/E3 inativo, a proteína CulA4 é nedilada e a proteína CSN 

(COP9 “Signalosome”) é liberada tornando o complexo UV-DDB/E3 ativo. As 

proteínas HR23B e XPC são então recrutadas para a região do dano e ubiquinadas 

tornando sua ligação à região do dano mais forte e promovendo a liberação do 

complexo de reconhecimento (UV-DDB/CulA4/Roc1) e posterior degradação de 

DDB2 (Figura 4 direita). 
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Após o dano ser reconhecido por uma das sub-vias especificas de NER, os 

processos subseqüentes do reparo envolvem o mesmo mecanismo. O complexo 

multifuncional de transcrição/reparo (TFIIH), que contém duas subunidades 

helicases (as proteínas XPB e XPD) se liga a região do dano separando as fitas do 

DNA danificado formando assim uma região aberta, o que facilita a associação de 

outras proteínas à região do dano (YOKOI et al. 2000; ARAÚJO et al. 2001). 

Juntamente ao complexo TFIIH, as proteínas RPA e XPA associam-se ao DNA 

danificado estabilizando a região fita dupla aberta do DNA o que facilita a 

associação de outras proteínas que são especificas ao DNA fita simples. Este 

evento ajuda no posicionamento das proteínas XPF-ERCC1 e XPG que rompem a 

fita simples do DNA danificado nas regiões 5’ e 3’ ao dano removendo a fita 

danificada. Após a remoção da região que contém o dano ocorrerá à síntese de um 

novo fragmento de DNA (Figura 4). 

UV-DDB (XPE) foi identificado bioquimicamente como um fator protéico que 

exibe uma ligação forte e especifica ao DNA quando este apresenta dano causado 

por luz UV sendo formado por duas subunidades associadas. DDB1 com 127 kDa e 

1.140 aminoácidos, uma proteína altamente conservada em eucariotos e levedura, 

porém, não foi encontrada em S. cerevisiae, e DDB2 com 48 kDa e 427 aminoácidos 

sendo menos conservada durante a evolução (CHU & CHANG 1988; KEENEY et al., 

1993; TAKÃO et al., 1993; DUALAN et al., 1995; HWANG et al., 1996; SUGASAWA 

2006). 

Defeitos nos genes XP causam Xeroderma Pigmentosum (XP), uma doença 

autossômica recessiva que tem por característica a excessiva sensibilidade à luz UV 

levando ao desenvolvimento de câncer de pele de origem queratinosa e defeitos nos 

genes CS, exibem um fenótipo pleitotrópico caracterizado por sensibilidade a UV e 

envelhecimento prematuro, sendo que CS esta freqüentemente associada ao XP 

(MAGNALDO; SARASIN, 2004; FRIEDBERG et al., 2006). 
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Figura 4: Modelo ilustrativo do mecanismo de reparo ao dano ao DNA por NER. Extraído e 
modificado de Mc Loughlin 2007 e Sugasawa, (2005 e 2006). (A) TCR-NER reconhece 
preferencialmente 6-4PPs durante a transcrição pela ação da RNA polII. Após o reconhecimento as 
proteínas CSA e CSB migram para a região do dano bloqueando a transcrição e liberando a RNA 
polII para que ocorra o reparo. (B) GG-NER reconhece preferencialmente CPDs pela ação do 
complexo multi protéico CSN/DDB/CulA4/E3inativo, e atua recrutando as proteínas HR23B/XPC que 
serão ubiquitinadas liberando o complexo DDB/CulA4/E3ativo para que a região do dano seja 
reconhecida por outras proteína que atuam no reparo. (C) As proteínas TFIIH, XPD, XPB e TFB 
iniciam o processo posterior ao reparo estabilizando a região do dano na qual ocorre do mesmo modo 
para ambas as vias. As proteínas XPF/ERCC1 e XPA se ligam nas extremidades danificadas 
rompendo-as e removendo a parte danificada. Após a remoção um novo fragmento é sintetizado. 
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Dentre os tipos de dano ao DNA nas quais as células estão constantemente 

expostas, o DSB é o mais deletério deles. DSB ocorre quando as ligações dos 

açúcares de ambas às fitas são quebradas próximas o suficiente para romper as 

bases pareadas, resultando na liberação de duas pontas. Estas lesões ocorrem 

espontaneamente durante o processamento normal do DNA (replicação do DNA e 

meiose) e pode ser induzida por uma variedade de agentes causadores de dano ao 

DNA, como a Bleomicina.  

Em eucariotos, a DSB é reparada por dois mecanismos distintos, cujas vias 

estão interligadas: a recombinação homóloga (HR) e a união das extremidades não 

homólogas (“non homologous end joining” – NHEJ). A ausência ou a função 

incorreta destes mecanismos pode resultar na fusão das pontas do DNA que 

originalmente podem estar distantes no genoma, gerando assim rearranjos 

cromossômicos como inversões, translocações e deleções (BASSING & ALT 2004). 

 Existem muitas proteínas envolvidas no reconhecimento e resposta às 

quebras cromossômicas no reparo por NHEJ. Entre elas, existem três proteínas, 

Ku70/80 e a subunidade catalítica DNA-Pkcs que fazem parte da proteína quinase 

dependente de DNA (DNA-PK) (BASSING & ALT 2004). As proteínas Ku se ligam às 

pontas das DSBs e atuam de modo a remodelá-las para que ocorra o 

reconhecimento de outras proteínas, e assim, possibilitar a união das extremidades 

rompidas das fitas de DNA (FEATHERSTONE; JACSON, 1999). (Figura 5 B). 

 Ao contrário da NHEJ, a HR requer um amplo processamento das 

extremidades 5’ (sentido 5’     3’) para gerar regiões de fita simples no local da 

quebra. O grupo de proteínas epistáticas RAD52, RAD51, RAD52, RAD54, e MRE11 

medeiam esse processo que se inicia com o reconhecimento da região danificada 

pela proteína RAD52 (SONODA et al. 2001). Após o processamento da região 

danificada, a proteína RAD51 se liga à região do DNA fita simples gerada, 

juntamente com outras proteínas que incluem, RAD52, RAD54, MRE11, RPA, 

BRCA1 e BRCA2, para que ocorra o reconhecimento da região homóloga em sua 

cromátide irmã (JACKSON, 2002). Uma vez identificada à região homóloga, as fitas 

simples geradas invadem o duplex de DNA homólogo, que servirá de molde para a 

restauração da DSB. Como na HR a informação genética é copiada a partir de sua 

cromátide irmã, esse processo é altamente preciso e eficiente (LISBY et al.,2004; 

HELLEDAY et al., 2007) (Figura 5 A). 
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Figura 5: Modelo ilustrativo do mecanismo de reparo ao dano ao DNA por DSB. Extraído e 
modificado de R & D Sistems. (A) Recombinação homóloga. RAD52 reconhece o dano para que 
outras proteínas processem as extremidades rompidas formando um complexo para o 
reconhecimento da região homóloga em sua cromátide irmã. Uma vez identificada à região homóloga, 
as fitas simples geradas invadem o duplex de DNA homólogo e em seguida a DNA polimerase 
sintetiza uma nova fita de DNA a partir da região 3’ deixada, na qual será posteriomente ligada pela 
DNA ligase I. (B) As proteínas Ku e DNA PKcs reconhecem as DSBs remodelando-as para que 
ocorra o reconhecimento de outras proteínas, e assim, possibilitar a união das extremidades rompidas 
das fitas de DNA. 

 

Além da maquinaria recombinacional para o reparo ao dano ao DNA, ocorre 

também à ativação dos pontos de checagem do ciclo celular modulando a atividade 

de genes reguladores da resposta celular, de maneira a interromper a mitose 

proporcionando tempo hábil à célula para que os danos sejam reparados antes de 

eventos críticos como, replicação e segregação na qual exercem papel os pontos de 

checagem G1/S, (impedindo a duplicação do DNA) e G2/M (impedindo a 

transmissão do erro às células filhas) (YARNOLD, 1997; ZHOU & ELLEDGE, 2000; 

HOFFMAN & HARRIS, 2000; CLARKE & GIMENEZ-ABIAN, 2000). Embora os 

pontos de checagem sejam distintos, as proteínas que atuam como sensores de 

dano ao DNA e que os ativam, parecem ser compartilhadas, sendo que as suas 
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funções podem ser primárias ou coadjuvantes, dependendo do ponto de checagem 

em que operam (SANCAR et al., 2004). 

Os componentes envolvidos nos pontos de checagem do ciclo celular 

encontram-se dispostos em quatro tipos, de acordo com suas posições e funções: (i) 

sensores do dano ao DNA, (Classes: “RFC1-like e PCNA-like”), (ii) mediadores 

{classes: “BRCT-containing” e “DSB recognition/repair” (MRN complex”)}, (iii) 

transdutores de sinal (classes: “P13 kinase-like protein, PIKK binding protein e 

Protein kinase”) e (iv) efetores (classes: fatores de transcrição, fosfatases e 

proteínas quinases) (NIIDA & NAKANISHI, 2006).  

As proteínas quinases Atm (“Ataxia-telangiectasia mutated”), Atr (“Atm and 

Rad3 reletad”), Chk1 (“Checkpoint kinase 1”) e Chk2 são transdutores de sinal cuja 

função é fosforilar diferentes efetores como p53, Cdc25 e também mediadores como 

BRCA1 e NBS1 do complexo Mre11. Os elementos mais a montante das cascatas 

ativadoras dos pontos de checagem são conservados em diferentes respostas 

dependendo do tipo de lesão no DNA (BARTEK & LUKAS, 2001). 

As síndromes de instabilidade cromossômica herdadas em humanos como a 

síndrome de Bloom, Anemia de Fanconi, Síndrome de Li-Fraumeni, Xeroderma 

Pigmentosum, Ataxia Telangiectasia (AT), Ataxia Telangiectasia “Like Disease” 

(ATLD), e Síndrome de Nijmegen (NBS), exemplificam deficiências no sistema de 

reparo ao dano (para revisão ver D’AMOURS & JACKSON, 2002; PETRINI, 1999). 

 

1.2. Os pontos de checagem do ciclo celular no reparo ao dano DNA 
Os pontos de checagem da integridade do DNA durante a progressão do ciclo 

celular têm como missão transmitir uma cópia íntegra do genoma e a correta divisão 

dos cromossomos. Para conseguir realizar suas funções vitais, as células possuem 

dentro de cada fase do ciclo celular, mecanismos eficientes na detecção das lesões 

causadas ao DNA. O bloqueio ou atraso da progressão do ciclo celular proporciona 

o tempo necessário para o reparo ao dano ao DNA que é mediado por várias vias de 

sinalização conhecidas como pontos de checagem do ciclo celular e denominadas 

G1, fase-S e G2/M. Estas cascatas bioquímicas são compostas por proteínas que 

fazem o sensoreamento e monitoramento na presença de qualquer anormalidade no 

genoma e ajudam a gerar os sinais que são amplificados pelos 

adaptadores/mediadores e transdutores de sinal e propagados para os efetores do 
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ponto de checagem. Os efetores por sua vez, conectam os pontos de checagem 

com a maquinaria do ciclo celular. 

A fase G1 é um período onde a célula toma decisões críticas sobre seu 

estado, incluindo a opção pela replicação do DNA e finalização do ciclo celular. 

Quando o DNA está danificado, a célula que esta em G1 ativa suas quinases 

transdutoras do ponto de checagem ATM/ATR e Chk1/Chk2 que por sua vez ativam 

os efetores que operam em direções distintas do ponto de checagem G1.  

Sabe-se que o bloqueio na fase G1 ocasionado pela resposta deste ponto de 

checagem envolve a fosfatase cdc25A, e o fator de transcrição e gene supressor de 

tumor p53 (CLARK; GIMENEZ-ABIÁN, 2000; BARTEK; LUKAS, 2001). Na presença 

de dano ao DNA, p53, uma molécula instável e com limitada capacidade de ligação 

ao DNA, sofre várias modificações pós-traducionais que estabilizam a molécula no 

DNA, estimulando a transcrição de inibidores do ciclo celular, dentre eles p21, que, 

em altos níveis, reprime o complexo CDK2/ciclina inibindo a replicação do DNA por 

interação com PCNA (uma subunidade da DNA polimerase δ) (BARTEK & LUKAS, 

2001). Porém, o ponto de checagem da fase G1 dependente de p53, e, por 

conseguinte de suas modificações pós traducionais para síntese de p21, é 

demasiado lento para explicar a rápida inibição de CDK2 na presença de dano ao 

DNA nessa fase do ciclo celular. Além disso, o silenciamento de CDK2 ocorre 

mesmo em células onde p53 está inativo, indicando que o ponto de checagem G1/S 

pode ocorrer de duas formas, uma mais lenta, mediada por p53, a qual é totalmente 

operacional horas após a detecção do dano e outra mais rápida que atua 

independente de transcrição e síntese protéica, possivelmente explorando um 

mecanismo que inativa a proteína Cdc25 fosfatase impedindo a defosforilaçao de 

CDK2 essencial para a transição G1/S (BARTEK & LUKAS, 2001; SANKAR et al., 

2004; Lukas; Lukas; Bartek, 2004). 

O ponto de checagem da fase S é um fenômeno transitório que ocorre a partir 

da queda na taxa de síntese de DNA. Diferentemente dos pontos de checagem 

G1/S e G2/M, este pode ser benéfico para a célula por promover um atraso não 

permanente no ciclo celular na presença do genoma incompletamente replicado. A 

primeira via descrita na fase S do ciclo celular, que liga as quinases do ponto de 

checagem apicais com a maquinaria do ciclo celular, foi a cascata ATM/ATR-

Chk1/Chk2-Cdc25A-ciclinaE(A)/Cdk2-Cdc45 (FALCK et al., 2002). Entretanto, já é 

conhecido que a via de degradação da ciclina E(A) não é a única cascata que 
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coordena o ponto de checagem da fase S, sendo que outro ramo deste ponto de 

checagem parece ser a ativação por fosforilação mediada pela ATM na serina 343 

da proteína NBS1 (D’AMOUS & JACKSON, 2002).  

Na presença de dano ao DNA durante a progressão da fase S, ATR-Chk1 

ativadas, fosforilam Cdc25A para que ocorra sua ubiquitinação, degradação e 

conseqüentemente, supressão da ativação de Cdc2 não permitindo que a proteína 

Cdc45, uma proteína requisitada para o processo de replicação e recrutamento de 

DNA polimerase γ, se integre à cromatina, resultando na inibição de uma nova 

origem de replicação (ARATA, et al., 2000). Sabe-se também que o ponto de 

checagem intrafase S é independente de p53. Em A. nidulans os mecanismos de 

bloqueio das fases G1/S e S apresentam as mesmas características funcionais 

apresentadas nas células de mamíferos, entretanto o eixo final envolve a inativação 

de CDK1 (NimXCDC2/ciclina B) pela fosforilação inibitória de NimXCDC2 por uma 

quinase AnkAWEE1 e inativação de NimTCDC25 (OSMANI; YE, 1996, OSMANI; YE, 

1997). 

O ponto de checagem G2/M, tal qual o ponto G1, previne a célula de iniciar a 

mitose quando existir algum dano ocorrido na fase G2 ou até mesmo oriundos das 

fases G1 e S do ciclo celular. Sendo análogo do ponto de checagem G1, o bloqueio 

ou atraso do ciclo celular na fase G2 é o resultado de uma combinação de 

mecanismos que operam por modificações pós-traducionais de diversas proteínas 

efetoras, e com mecanismos de atraso e sustentação que envolve também 

alterações do programa transcricional (ABRAHAM, 2001; NYBERG et al, 2002). 

Quinases bloqueiam a entrada em mitose inibindo Cdc25 ou ativando Wee1 as quais 

conjuntamente controlam a atividade de Cdk1 (complexo Cdc2-ciclina B), sendo o 

principal alvo de checagem G2/M em mamíferos e também em A. nidulans, porém 

não em S. cerevisiae (YE et al, 1997). Em A. nidulans, bimEAPC1 é um elemento 

necessário para prevenir a entrada prematura em mitose quando a síntese de DNA é 

totalmente bloqueada por agentes que causam estresse replicacional (YE et al, 

1996). 

São conhecidas duas classes de transdutores de sinal envolvidos na resposta 

ao dano ao DNA: (i) a ATM e a ATR quinases’, que são da família das “PIKK” 

(“phosphoinositide 3-kinase related kinase”) (ABRAHAM, 2001), e (ii) Chk1 e Chk2 

(“checkpoint kinases”), que são duas serina/treonina proteínas quinases (FERRARA 

& KMIEC, 2006). 
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Em mamíferos, a sinalização do dano ao DNA é rapidamente feita pela ATM e 

ATR, sendo responsáveis pela fosforilação de diversos alvos, entre eles, proteínas 

que coordenam as modificações da cromatina como a histona H2AX, outros 

transdutores como Chk1, Chk2, Nbs1 e proteínas que induzem a apoptose (p.ex., 

p53) (NYBERG et al., 2002; MCKINNON, 2004). Em A. nidulans AtmAATM previne a 

entrada em mitose na presença do dano ao DNA durante as fases S e G2/M do ciclo 

celular e ao contrário de UvsBATR não esta envolvido na inibição da septação 

(MALAVAZI, I. et. al., 2006). Notavelmente, UvsBATR regula a expressão e a 

localização nuclear de scaANBS1 (FAGUNDES et al., 2005), enquanto AtmAATM 

controla os níveis de fosforilação dessa proteína. 

Os substratos de ATM e ATR e Chks são geralmente responsáveis diretos 

pelo reparo do dano ao DNA, regulação transcricional, controle do ciclo celular, e 

indução de morte celular. É importante enfatizar que embora o papel de muitos 

destes transdutores seja razoavelmente conhecido, particularmente em mamíferos e 

leveduras, os mecanismos pelo qual o sinal do dano ao DNA modifica suas 

atividades não é bem conhecido. Em linhas gerais, a escolha dos transdutores de 

sinal reflete o tipo de dano ao DNA presente na célula, embora alguma sobreposição 

de funções entre os segmentos ATR/CHK1 e ATM/CHK2 possa existir (BARTEK & 

LUKAS, 2001).  

As PIKKs ATM e ATR têm um papel chave no inicio da DDR (SHILOH, 2003; 

ABRAHAN, 2003). Embora a ATM seja primariamente ativada em DDR por DSBs 

causados por radiação ionizante ou drogas radiomiméticas, ATR responde ao 

estresse replicativo e outras formas de dano ao DNA, como por exemplo aqueles 

causados por luz UV. As proteínas ATM e ATR são recrutadas para os sítios de 

dano ao DNA por mecanismos próximos, porém diferentes. Enquanto ATM é 

recrutado pelo complexo MRE11-Rad50-NBS1 (MRN), ATR esta sendo recrutado 

por uma proteína de interação/ATR (ATRIP). Da mesma forma, o homólogo de 

NBS1 em A. nidulans (ScaA) também é fosforilado por AtmAATM (MALAVAZI, 2007). 

CHK1 (“checkpoint kinase” 1) é um transdutor de sinal que tem sua 

serina317/345 fosforilada pela ATR quinase na presença do dano ao DNA em humanos 

e leveduras (ZHAO & PIWNICA-WORMS, 2001). Em humanos, a ausência da 

proteína Chk1 resulta na entrada prematura em mitose através da defosforilação de 

Cdc2 na Tyr15, podendo levar a propagação do dano ao DNA e/ou a apoptose. 

Estudos recentes em Xenopus demonstraram que Chk1, mas não Chk2, fosforila a 
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porção terminal dos membros da familia Cdc25 inibindo a sua atividade fosfatase 

para o complexo Cdk-ciclina através da interferência na interação entre Cdc25 e 

Cdk-ciclina (NIIDA, & NAKANISHI, 2006). 

Chk2 (“checkpoint kinase” 2), um transdutor de sinal fosforilado pela ATM, é 

um elo entre as proteínas transdutoras ATM a ATR que orquestram o reparo ao 

dano ao DNA e alguns efetores de sinal. Alterações na proteína quinase CHK2 têm 

sido associadas com tumores, qualificando o gene como supressor tumoral 

(MATSUOKA et al 2001). Em muitos sistemas, Chk2 atua fosforilando as fosfatases 

Cdc25A e Cdc25C. A fosforilação de Cdc25C/serina216 por Chk2 previne a sua 

defosforilação ativando o complexo Cdc2-ciclina B requerido para entrada em 

mitose. Chk2 pode também fosforilar, e assim estabilizar p53 possibilitando que esta 

proteína funcione como um transativador sustentando uma parada nos pontos de 

checagem G1, G2, e eventualmente a apoptose (BARTEK et al., 2001; CHEHAB et 

al., 2000; HIRAO et al., 2000). 

O fato é que Chk1 e Chk2 têm papéis redundantes no início da DDR 

sugerindo uma sobreposição de ambas as quinases. Novos estudos indicam que 

Chk1 e Chk2 atuam na fosforilação de outras proteínas que podem ou não estar 

envolvidas no sistema de reparo ao dano DNA como as proteínas FANCG/XRCC9 

(envolvidos no reparo de DSB na fase S e quando ausente pode levar a Anemia de 

Fanconi), MAD1 (um componente do ponto de checagem mitótico), PP2A PR130 

[uma subunidade regulatória da proteína fosfatase 2 (PP2A), e PR130 uma das 

quatro maiores Ser/Thr fosfatases o qual esta implicada no controle negativo do 

crescimento celular], Ciclina G (pode regular negativamente p53-mdm2), ST5 

(proteína supressora tumoral), GATA-3 (implicado no desenvolvimento de câncer e 

regulador de T-cell), HDAC5 (envolvido na regulação trancricional, progressão do 

ciclo celular, diferenciação e apoptosi) o qual tem sua serina498 especificamente 

fosforilada por Chk2 e PGC1 (um coativador transcricional, que tem um papel 

essencial na biogênese mitocondrial) sua serina285 é um alvo especifico para Chk1 e 

Chk2 (KIM et al., 2007). 

 

1.3. O fungo Aspergillus nidulans como modelo experimental 
O gênero Aspergillus consiste de muitas espécies bem caracterizadas, 

pertencentes ao grupo Ascomiceto. Dentre elas está o A. nidulans. Este fungo é um 

saprófita que pode ser isolado do solo, podendo ocorrer como bolor em alimentos. O 
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fato de ser saprófita permite que esse fungo filamentoso utilize uma grande 

variedade de matérias como fonte nutricional, além de ser capaz de crescer em uma 

ampla faixa de temperatura. Isto reflete em seu cultivo laboratorial, realizado em um 

meio de cultura simples contendo diferentes fontes de carbono e nitrogênio. A 

espécie A. nidulans possui 8 cromossomos geneticamente bem caracterizados, 

9.541 genes e genoma de 30.068.514 pb (TIMBERLAKE, 1990; GALAGAN et al., 

2005). Este fungo possui uma freqüência de transformação apreciável e apresenta 

recombinação sítio específica. Vetores binários e bibliotecas genômicas, de cDNA e 

cosmidiais cromo especificas estão disponíveis, tornando a clonagem, substituição e 

a deleção de genes relativamente fáceis. Promotores induzíveis e reprimíveis podem 

ser utilizados para regular a expressão de genes clonados.  

O ciclo vegetativo do A. nidulans consiste na proliferação de hifas, células 

tubulares, multinucleadas, formadoras de tecido vegetativo denominado micélio. 

Este organismo é classificado como fungo perfeito, pois possui um ciclo sexual 

definido (figura 5). Por ocasião da identificação do ciclo sexual em A. nidulans, ele foi 

renomeado como Emericella nidulans, no entanto ele permanece sendo chamado de 

Aspegillus nidulans.  

Os conídios, estruturas de reprodução assexuada, apresentam um único 

núcleo estacionado em G1, sendo capazes de se manterem dormentes, porém 

viáveis por longos períodos de tempo. O conídio germinante passa por uma etapa 

inicial de incorporação de água, na qual ele cresce isotropicamente pela deposição 

de novas camadas de parede celular em todas as direções (OSHEROV et al., 2000). 

A primeira divisão nuclear ocorre depois de aproximadamente 4 horas do inicio da 

incorporação de água. Após 8 horas, o conteúdo citoplasmático sofre um aumento 

de 10 vezes, e o DNA de 8 vezes, ou seja 3 divisões nucleares se completam 

(DOONAN, 1992). Surge então o tubo germinativo, gerando um eixo polarizado. A 

deposição de parede celular exclusivamente na ponta do tubo germinativo é 

chamada de extensão apical, e confere à hifa o aspecto de um filamento alongado 

(HARRIS, 1997, MONAMY et al., 2000).  

A citocinese em fungos filamentosos é estabelecida pela formação de septos 

que dividem as hifas, tornando-as uma estrutura modular composta por células 

individuais. Assim, como nos demais eucariotos, a citocinese em A. nidulans é 

coordenada com o ciclo celular, ocorrendo à formação do primeiro septo após a 

terceira mitose (HARRIS, 1997). 
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Para induzir o ciclo sexual é necessário reduzir a tensão de oxigênio, através 

da vedação da placa, observando-se a formação de cleistotécios após 10 dias 

(Doonan, 1992). A. nidulans é homotálico, isto é, uma colônia originada de um único 

conídio é capaz de se autofecundar, realizando o ciclo sexual. O corpo de 

frutificação deste fungo, ou cleistotécio, é uma estrutura esférica com coloração 

avermelhada que possui em seu interior cerca de 10 mil asci, cada um contendo 8 

ascósporos (esporos sexuais) binucleados (figura 6). Células Hulle são estruturas 

globulares que recobrem os cleistotécios, cuja função se desconhece.  

O desenvolvimento do cleistotécio se inicia a partir de dois núcleos, os quais 

entram em divisão sincronizada para produzir uma hifa dicariótica precursora do 

cleistotécio, local onde se acredita ocorrer à fusão nuclear que origina o zigoto 

diplóide. Seus núcleos sofrem uma divisão meiótica, originando 4 núcleos haplóides, 

e cada um deles se divide mitoticamente originando 8 núcleos. A parede do 

ascósporo, denominada cápsula periscopal, se forma ao redor de cada um destes 

núcleos. Após a individualização dos 8 produtos, seus núcleos sofrem uma divisão 

mitótica, originando os esporos sexuais binucleados. Quando a fusão nuclear ocorre 

entre núcleos genotipicamente diferentes, o cleistotécio formado será híbrido. Os 

ascóporos presentes nestes cleitotécios poderão ser utilizados em análises 

genéticas. 

Além dos ciclos assexual e sexual, A. nidulans apresenta ainda um ciclo 

parasexual, no qual hifas de duas linhagens crescidas lado a lado se fundem, 

formando o heterocário, um micélio que apresenta os núcleos das duas linhagens. 

Isto permite o cruzamento experimental de duas linhagens para obtenção de uma 

progênie recombinante sem a necessidade de ciclo sexual ou da divisão meiótica 

dos núcleos.  

A esporulação do heterocário forma diplóides estáveis, os quais podem ser 

usados na determinação de recessividade ou dominância de uma mutação, quando 

o alelo selvagem e o mutado estão presentes no mesmo núcleo. Um diplóide pode 

perder cromossomos gradativamente como resultado de falhas na separação de 

cromátides irmãs durante a mitose (“nandisjunction”), voltando à condição haplóide. 

Este processo pode ser acelerado pelo uso de concentrações subletais do fungicida 

Benomil, um inibidor do rearranjo dos microtúbulos. O haplóide resultante contém 

alguns cromossomos de uma linhagem parental, e alguns da outra. Assim é possível 

localizar uma mutação num determinado cromossomo ou grupo de ligação através 
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do uso de linhagens com marcadores específicos fenotipicamente em cada um dos 

grupos de ligação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Ciclo de vida do fungo filamentoso Aspergillus nidulans. Extraído e modificado de 
CASSELTON; ZOLAN (2002). 
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1.4. A resposta ao dano ao DNA no modelo experimental Aspergillus nidulans 
O estudo do sistema de reparo ao dano ao DNA em fungos é baseado na 

caracterização de linhagens mutantes defectivas na resposta ao dano ao DNA. 

Alguns genes, cujos produtos participam deste sistema, foram identificados através 

de mutações recessivas causadoras de sensibilidade a agentes genotóxicos. Em A. 

nidulans, 5 coleções de mutantes sensíveis a agentes genotóxicos foram descritas: 

(i) uvs, (ii) mus, (iii) sag, (iv) nuv e (v) sca, sendo as duas primeiras as mais estudas 

e a última identificada através de resultados prévios obtidos em nosso laboratório 

mostrando que o gene scaANBS1 esta envolvido em ambos os pontos de checagem 

do DNA replicacional e da intra-S. (para uma revisão ver GOLDMAN et. al., 2002 e 

FAGUNDES et. al., 2005). 

Os mutantes uvs (“ultraviolet sensitive”) e mus (MMS “sensitive mutants”) são 

hipersensíveis à luz ultravioleta e ao agente alquilante metil metano sulfonato 

(MMS). A sensibilidade dos mutantes uvs a tais agentes foi utilizada como parâmetro 

para a classificação dos mesmos em quatro grupos epistáticos: UvsBatr, UvsCRad51, 

UvsFRFC1 e UvsIREV3L (KAFER & MAYOR, 1986; CHAE & KAFER, 1993). De Souza 

et al. (1999) sequenciaram os genes uvsB e uvsD, e encontraram que o uvsB faz 

parte da família das proteínas quinases Atm/Atr/Rad3/Mec1/Tel1, enquanto que o 

uvsD apresentou homologia com o rad26 de S. cerevisiae, o ortólogo de ATRIP em 

humanos. 

Hofman & Harris (2000) demonstraram que a proteína UvsBATR é necessária 

em vários aspectos da resposta ao dano ao DNA, como a parada do ciclo celular, a 

inibição da septação e a indução da mutagênese e sugeriram que esta proteína 

funciona como um regulador central na resposta ao dano ao DNA em A. nidulans. 

Esses mesmos autores observaram, ainda, que a mutação musN227 (um membro 

da família das helicases do DNA RecQ) suprime parcialmente a deficiência na 

resposta ao dano ao DNA provocada pela mutação uvsB. Além disso, UvsB também 

regula a expressão do homólogo de NBS1 em A. nidulans (FAGUNDES et al., 2005). 

A clonagem do uvsC mostrou que este gene é um homologo do rad51 de S. 

cerevisiae (VAN HEEMST et al., 1997). No entanto, diferentemente de seu homologo 

de levedura, o uvsC não apresentou um papel significativo no sistema de reparo 

induzido por UV (BABUDRI et al., 1998). 

Um homólogo da proteína quinase ATM em A. nidulans (atmAATM),  foi 

caracterizada e mostrou ter funções variadas neste organismo. A proteína atmAATM 
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mostrou similaridade funcional e estrutural ao seu homólogo em humanos  relativo a 

DDR. Entretanto, atmAATM apresentou uma interessante função na manutenção do 

eixo de crescimento polarizado e na proliferação celular podendo regular a 

localização de proteínas chaves necessárias nas áreas de crescimento polarizado 

(Malavazi, 2007). 

Os Mutantes pertencentes ao grupo UvsF, incluindo uvsF, uvsH e uvsJ, 

apresentaram algumas características comuns aos mutantes de E. coli e de S. 

cerevisiae em relação à deficiência no reparo por NER. Porém, a analise molecular 

do uvsH e do uvsF demonstrou que seus produtos são respectivamente homólogos 

ao Rad18 de S. cerevisiae e ao fator C de replicação do DNA (YOON et al., 1995; 

KAFER & MAY, 1997), descartando o envolvimento desse grupo epistático em NER 

(GOLDMAN; MACGUIRE; HARRIS,2002; GOLDMAN; KAFER, 2004).  

Han e colaboradores (1998) sequenciaram o gene uvsI, o qual apresentou 

homologia à subunidade REV3 da polimerase ζ do DNA de S. cerevisiae. Estes 

mesmos autores sugerem que falhas durante a tradução do DNA, causadas pela 

mutação na subunidade REV3, causam sensibilidade na presença de luz UV nesse 

organismo. 

Na presença de dano no DNA de A. nidulans ocorre à ativação do ponto de 

checagem G2/M pela inativação da NimXcdc2, através da fosforilação de sua tirosina 

15 promovida pelo ortólogo da AnkAwee1 (YE et al., 1997). A ativação deste ponto de 

checagem pelo dano causado ao DNA também inibe a septação através da 

inativação de Nimxcdc2, por um mecanismo ainda desconhecido (HARRIS; KRAUS, 

1998; KRAUS; HARRIS, 2001). Apesar das 2 subunidades do complexo promotor da 

anáfase (APC) terem sido identificadas em A. nidulans, a BimAAPC3 e a BimEAPC1, a 

participação do APC no ponto de checagem da fase S é dependente do acúmulo de 

NimA na forma ativa (YE et al., 1996, OSMANI; YE, 1997). Surpreendentemente 

BimA demonstrou participar do ponto de checagem G2/M em A. nidulans (LIES et 

al., 1998). 

A partir do isolamento da coleção de mutantes sca, sensível ao 

quimioterápico camptotecina, foi possível a identificação do mutante sca299, que 

apresentou alta sensibilidade a esta droga e a outros agentes mutagênicos 

(BRUSCHI et al., 2001). A proteína identificada ScaA mostrou moderada 

similaridade com a nibrina humana (NBS1) e de camundongo. Recentemente, com o 

intuito de identificar novas proteínas que pudessem interferir na via metabólica do 
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complexo em que a proteína ScaA esta normalmente envolvida, foram isolados 

quinze supressores (scsATOP1). Alem disso, foi demonstrada interação sinergistica 

entre scaANBS1 e scsATOP1 (FAGUNDES et al., 2003). Adicionalmente, ensaios de 

duplo híbridos conduzidos por SEMIGHINI et al. (2003) utilizando o cDNA de 

scaANBS1 como “isca” permitiram a clonagem e a caracterização molecular do gene 

MreA, o homólogo do MRE11 em A. nidulans. A ausência do homólogo de RAD50 

em A. nidulans, sldlRAD50, conferiu um fenótipo de maior sensibilidade na presença 

de agentes que causam dano ao DNA indicando que sldlRAD50 é responsável pelo 

reparo e/ou sensoreamento causado por agentes mutagenicos  como descrito para 

os outros dois componentes do complexo scaANBS1-mreAMRE11 mostrando que o 

complexo MRE11-NBS1-Rad50 tem sua função conservada em A. nidulans 

(BRUSCH et al., 2001; Semighini et al., 2003; MALAVAZI et al., 2005). 
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O fungo filamentoso A. nidulans apresenta um sofisticado sistema de reparo 

ao dano ao DNA o que o torna um modelo apropriado para o estudo dos 

mecanismos envolvidos no reparo do dano ao DNA. Neste trabalho, as 

serina/treonina proteínas quinases ChkAChk1, ChkBChk2 transdutoras na cascata de 

sinalização do dano ao DNA em humanos e a proteína homóloga DdbADDB1 

envolvida no reconhecimento do dano no DNA causado por luz UV em humanos 

tiveram especial interesse. Assim, os principais objetivos deste trabalho foram: 

 

i) o isolamento e a caracterização fenotípica dos mutantes  chkAchk1, chkBchk2 e 

 

 ii) a caracterização funcional do gene ddbADDB1 em A. nidulans. 
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3.1. As linhagens de A. nidulans utilizadas neste trabalho 
 
Tabela 1: Genótipos das linhagens de A. nidulans utilizadas neste trabalho 

Linhagens Genótipo Referência 

A4 Glasgow “wild type” FGSC§ 

GR5 pyrG89 pyroA4, wA3 FGSCA773§ 

R21 pabaA1; yA2 FGSC§ 

UI224 pyrG89 yA2; argB2 FGSC§ 

JFL9 argB; pyrG89;pyroA; yA2 Este trabalho 

TNO2A3 pyrG89 pyroA4; argB2;chaA1; ΔnKuA::argB NAYAK et al., 2006 

AAH14 pyrG89; argB2;pabaA1; yA2; ΔuvsB::argB HOFFMAN; HARRIS, 2000 

IM69 pyrG89 pyroA4, wA1; ΔatmA::pyrG MALAVAZI et al., 2006 

CDS195 PyrG89 pyroA4, histone H2AX-S129; wA3 DE SOUZA et al., 2006 

IM72-2 PyrG89; yA2; argB2; ΔcshA::pyrG MALAVAZI et al., 2006 

IM-JFL2 AlcA::GFP::ddbA::pyr4 pyrG89 pyroA4, wA3 Este trabalho 

JFL2 pyrG89; ΔddbA::pyrG89; pyroA41 Este trabalho 

JFL3 pyroA4 pyrG89; chaA1 argB2; ΔchkA::pyrG Este trabalho 

JFL4 pyroA4 pyrG89, ΔchkB::pyro; wA3 Este trabalho 

TNODDB pyrG89; ΔddbA::pyrG89; pyroA4;argB2; ΔnkuA::argB2 Este trabalho 

JFL2-14 pyrG89; ΔddbA::pyrG89;pyroA4;argB2; ΔuvsB::argB2;ya2 Este trabalho 

JFL2-69 pyrG89; ΔddbA::pyrG89; ΔatmA::pyrG89; pyroA4;wA3 Este trabalho 

JFL2-72 pyrG89; ΔddbA::pyrG89; PyrG89; yA2; ΔcshA::pyrG Este trabalho 

JFL2-195 pyrG89; ΔddbA::pyrG89; histone H2AX-S129 Este trabalho 

JFL3-14 pyrG89 yA2; argB2; ΔchkA::pyrG; ΔuvsB::argB Este trabalho 

JFL3-69 pyrG89; chaA1; pyroA1; ΔchkA::pyrG; ΔatmA::pyrG Este trabalho 

JFL4-14 pyrG89 yA2; argB2; pyroA1; ΔchkB::pyroA; ΔuvsB::argB Este trabalho 

JFL4-69 pyrG89 wA3; pyroA1 ΔchkB::pyroA; ΔatmA::pyrG Este trabalho 

JFL100 pyrG89 yA2; argB2; pyroA1; ΔchkB::pyroA; ΔchkA::pyrG Este trabalho 
§ Fungal Genetics Stock Center (<http://www.fgsc.net>) 
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3.2. Meios de cultura 
 
3.2.1. Meios de cultura para A. nidulans 
 
3.2.1.1 Meio mínimo (MM) 
20X solução de sais (Kafer, 1997) 1X 

Elementos traços 0,1% 

Glicose 1% (p/v) 

Agar (Difco) 2% (p/v) 

O pH foi ajustado para 6,5. Esterilizou-se em autoclave. Para MM+Glicerol, a glicose 

foi substituída por 2% de glicerol (v/v). 

 

3.2.1.2. Meio completo (YAG, YUU, YG e YG+UU) 
Extrato de levedura 0,5% 

Glicose 2% (p/v) 

Ágar 2% (p/v) 

Solução de elementos Traços 0,1% 

O volume final foi ajustado com água destilada. Esterilizou-se em autoclave. YUU 

indica o meio de cultura completo YAG suplementado com uridina 4 mM e uracila 10 

mM. O meio de regeneração dos protoplastos, utilizado na transformação de A. 

nidulans consistiu de meio completo + KCl, ou seja, acrescido de 0,6 M de KCl; Os 

meios YG e YG+UU são iguais em composição, respectivamente, aos meios YAG e 

YUU, entretanto sem a adição de ágar 2% (p/v). Para meio Top Agar de 

regeneração dos protoplastos foi adicionado 1% (p/v) de ágar.  

 

3.2.2. Meio de cultura para E. coli 

 

3.2.2.1. Meio Luria Bertani (LB) 
Extrato de Levedura 0,5% (p/v) 
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Cloreto de Sódio 0,17 M 

Triptona 1% (p/v) 

Os componentes foram dissolvidos em água destilada e o meio foi esterilizado em 

autoclave. Para meio sólido foi adicionado 2% (p/v) ágar. 

 

3.3. Soluções tampões 
 
3.3.1. Solução de elementos traços 
Sulfato de zinco heptahidratado - ZnSO4.7H2O 75 mM 

Ácido bórico - H3BO3 180 mM 

Cloreto de manganês tetrahidratado - MnCl2.4H2O 25 mM 

Sulfato de ferro heptahidratado - FeSO4.7H2O 18 mM 

Cloreto de cobalto pentahidratado - CoCl2.5H2O 6 mM 

Sulfato de cobre pentahidratado - Cu(SO4).5H2O 6 mM 

Molibdato de amônio tetrahidratado - (NH4)6MO7O24.4.H2O 1 mM 

Ácido etileno diamino tetraacético - EDTA 140 mM 

Os componentes foram adicionados na ordem listada em 1/8 do volume final de 

água destilada. Cada componente era dissolvido completamente antes da adição do 

próximo. A solução foi aquecida até 100°C e então resfriada para 60°C. Ajustou-se o 

pH entre 6,5 e 6,8 com solução de NaOH 10 M. Deixou-se resfriar até atingir a 

temperatura ambiente para acerto do volume final. 

 

3.3.2. Solução de sais 20X concentrada para MM (Kaffer, 1977) 
Nitrato de Sódio (NaNO3) 3,2 M 

Cloreto de Potássio (KCl) 0,14 M 

Dihidrogenofosfato de Potássio (KH2PO4) 0,2 M  

Sulfato de Magnésio heptahidratado (MgSO4.7H2O) 0,04 M  

Os componentes foram dissolvidos em água destilada e utilizados na composição do 

Meio Mínimo. 
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3.3.3. Solução de protoplastização para transformação em A. nidulans 
 

3.3.3.1. Solução 1 de protoplastização 
Sulfato de amônio 0,8 M 

Ácido cítrico pH 6 100 mM 

Dissolveu-se o sulfato de amônio em água destilada e adicionou-se o volume 

adequado de solução de ácido cítrico 1 M, pH 6 previamente preparado. Ajustou-se 

o volume e esterilizou-se em autoclave. 

 

3.3.3.2. Solução 2 de protoplastização 
Extrato de levedura 1% (p/v) 

Sacarose 2% (p/v) 

Os componentes foram dissolvidos em água destilada. Esterilizou-se em autoclave. 

 

3.3.3.3. Solução 3 de protoplastização 
Sulfato de amônio 0,4 M 

Sacarose 1% (p/v) 

Ácido cítrico pH 6 50 mM 

Sulfato de amônio e sacarose foram dissolvidos em água destilada. Adicionou-se o 

volume necessário de uma solução de ácido cítrico 1 M, pH 6 previamente 

preparada. Esterilizou-se em autoclave. 

 

3.3.3.4. Solução 4 de protoplastização 
Polietilenoglicol (PEG) PM 6000 g/mol 25% (p/v) 

CaCl2.2H2O  100 mM 

KCl (Sigma) 0,6 M 

Tris HCl pH 7,5 10 mM 
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Dissolveram-se os componentes em água destilada e acrescentou-se o volume 

necessário de solução Tris HCl, pH 7,5 (1 M) previamente preparada. Esterilizou-se 

em autoclave. 

 

3.3.3.5. Solução 5 de protoplastização 
CaCl2.2H2O 50 mM 

KCl  0,6 M 

Ácido 2 (N-morfolino etanosulfônico) (MES) pH 6,0 10 mM 

Os componentes foram dissolvidos em água destilada. Esterilizou-se em autoclave. 

 

3.3.4. Solução de lise para mini prep 
NaOH 0,2 M 

SDS 1% 

Preparou-se no momento do uso a partir de soluções estoque de NaOH 4 M e SDS 

10%. 

 

3.3.5. Solução de neutralização para mini prep 
Acetato de Potássio 3 M 

Ácido acético glacial 7,5 ml 

Dissolveu-se o acetato de potássio em água destilada e acrescentou-se o ácido 

acético. Ajustou-se o volume com água destilada para 500 ml e esterilizou em 

autoclave. Armazenou-se à 4°C. 

 

3.3.6. Solução de Denhardt (100 X concentrada) 
Soro albumina bovina (BSA) (Fração V, Sigma) 2% (p/v) 

Ficoll tipo 400  2% (p/v) 

Polivinilpirrolidona 2% (p/v) 
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Dissolveu-se o Ficoll e a PVP em água destilada com calor suave. Foi então 

adicionada a BSA na solução resfriada e ajustou-se o volume adequado. Estocou-se 

a -20°C. 

 

3.3.7. Solução depurinizante 
HCl 0,2 M 

O volume necessário de ácido foi diluído em água destilada e o volume final 

acertado.  

 

3.3.8. Solução salina citrato (SSC) 20X concentrada 
Cloreto de Sódio (NaCl) 3 M  

Citrato de Sódio (Na3C6H5O7.2H2O) 300 mM  

Dissolveu-se em água destilada, ajustou-se em pH 7,0 com NaOH (4 M) e 

completou-se o volume com água destilada. 

 

3.3.9. Solução SDS 10% 
SDS 10 g 

Água destilada q.s.p. 100 ml 

Dissolveu-se em água destilada e acertou-se o volume. 

 

3.3.10. Solução de fixação para microscopia I 
Formaldeido 3,7% (v/v) 

NaH2PO4  50 mM pH 7,0 

Tween 80  0,2% (v/v) 

Dissolveu-se em água destilada. Os germinantes foram tratados por 30 minutos para 

fixação. 
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3.3.11. Solução de fixação para microscopia II 
PBS 1X 

DMSO 5% (v/v) 

Formaldeido 3,7% (v/v) 

Metanol 10% (v/v) 

Dissolveu-se em água destilada. Os germinantes foram tratados por 15 minutos para 

fixação. 

 

3.3.12. Solução estoque de DAPI  
4,6-diamino-2-phenilindol (DAPI) 100 µg/ml 

Esta solução foi mantida fora do alcance da luz, -20oC. 

 

3.3.13. Solução estoque de cacoflúor 
Dissolveu-se o equivalente a 100 µg/ml de calcoflúor (Blankophor BBH, Standard 

SV-2460, Miles Organic Products Division), em uma gota de KOH 1 M e a seguir 

adicionou-se o volume adequado de água destilada. A solução foi mantida fora do 

alcance da luz a -20°C. 

 

3.3.14.Solução estoque de requisitos nutricionais 
As soluções estoques de vitaminas e aminoácidos foram preparadas segundo Kafer 

(1977), como descritas na Tabela 2, sendo esterilizadas por filtração e adicionadas 

ao meio de cultura autoclavado de maneira estéril. 
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Tabela 2: Soluções estoque de requisitos nutricionais recomendados para complementação das 
auxotrofias em A. nidulans. 

 Solução estoque§ Concentração/ 1 L de 
meio de cultura 

Vitaminas   

10X Ác. ρ-aminobenzóico (PABA) 0,17 g/100 ml H2O 500 µl 

biotina 0,03 g/100 ml H2O 100 µl 

100X Piridoxina-HCl (PIRO) 0,10 g/100 ml H2O 50 µl 

Pirimidinas   

5 mM Uridina - 1,22 g 

10 mM Uracila - 1,12 g 

Aminoácidos   

2X L-Arginina 8,4 g/100 ml H2O 2,5 ml 

100 mM L-Citrulina 1,75 g/100 ml H2O 10 ml 
§ Soluções filtradas em filtro 0,45µM (PVDF, Millipore). 

 

3.3.15. Solução estoque das drogas mutagênicas utilizadas 
 
Tabela 3: Soluções estoque das drogas mutagênicas. 

Drogas Mecanismo de ação Estoque 

bleomicina (BLEO) 
causa fragmentação do DNA, mimético de 

radiação gama 
3 mg/ml (em água) 

camptothecim (CPT) inibidor da topoisomerase I 0,2 mol/L (em DMSO)

hidroxiuréia (HU) 

inibidor da síntese de DNA por depleção de 

nucleotídeos (inibe a enzima ribonucleotídeo 

redutase) 

3 mol/L (em DMSO) 

methyl methanesulfonate (MMS) agente alquilante do DNA 5% (em água) 

paraquat (PARAQ) indutor de estresse oxidativo 1 mol/L (em água) 

menadiona (MENA) indutor de estresse oxidativo 0,5 mol/L (em DMSO)

4-nitroquinoline oxide (4NQO) mimetizante de radiação UV 100 µg/ml (em DMSO)

Peróxido de hidrogênio (H2O2) agente oxidante 9,8 mol/L 

Sulfato ferroso (FeSO4) metal 1 mol/L 

Cloreto de cádmio (CdCl2) metal 1 mol/L 

Sulfato de zinco (ZnSO4) metal 1 mol/L 
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3.3.16. Tampão PBS (“Phosphate buffered saline”) 10X concentrado 
NaCl  350 mM  

KCl  180 mM 

Na2HPO4  25 mM 

KH2PO4  18 mM  

Dissolveu-se em água destilada, acertou-se para pH 7,4 e completou-se o volume 

final para 1L. Esterilizou-se em autoclave. 

 

3.3.17. Tampão MOPS 10X concentrado 
3-(N-morpholino)propanesulfonic acid (MOPS) 0,2 M 

Acetato de sódio  0,5 M 

EDTA 0,01 M 

Dissolveu-se os componentes em água deionizada tratada com dietil pirocarbonato 

(DEPC) 0,1% e o pH foi ajustado para 7. 

 

3.3.18. Tampão de amostra para eletroforese de RNA 
Azul de Bromofenol  0,1 mg/ml 

Glicerol  50% (v/v) 

Tampão MOPS 1x 

Dissolveu-se os componentes no volume necessário. 

 

3.3.19. Tampão de amostra para eletroforese de DNA 
Azul de Bromofenol  0,1 mg/ml 

Xileno cianol 0,1 mg/ml 

Glicerol  50% (v/v) 

Dissolveu-se os componentes no volume necessário. 
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3.3.20. Tampão TRIS-Acetato-EDTA (TAE) 50X concentrado 
Tris Base 242 g 

Ácido Acético Glacial 57,1 ml 

EDTA 0,5M pH 8,0 100 ml 

Água destilada q.s.p. 1 L 

Acertou-se para pH 8 e esterilizou-se em autoclave. Para uso na eletroforese de 

DNA, o tampão foi diluído 1X. 

 

3.3.21. Tampão GET para “mini prep” 
Glicose anidra 0,92% (p/v) 

EDTA 10 mM 

Tris-HCl 26 mM 

Dissolveu-se a glicose em água destilada e adicionou-se volume necessário de 

solução estoque de EDTA (0,5 M, pH 8) e Tris-HCl (1 M, pH 7,4). A solução foi 

esterilizada em autoclave e as alíquotas estocadas -20°C. 

 

3.3.22. Tampão de extração de DNA 
Tris-HCl pH 8,5  200 mM 

Cloreto de sódio  250 mM  

EDTA  25 mM 

SDS  0,5% (p/v) 

Dissolveu-se em água destilada. 

 

3.4. Protocolos adotados 
 

3.4.1. Mini preparação do DNA plasmidial 
O protocolo de extração do DNA plasmidial descrito abaixo foi utilizado para o 

isolamento dos plasmídios pMCB17apx, pCDA21 e pAFPYRO de E. coli. Para 

estabelecimento da cultura pura, os clones de interesse foram inoculados em 1,5 ml 
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de meio LB para cada poço da placa de cultura, adicionado antibiótico ampicilina 

(100 µg/ml, concentração final) para a seleção do plasmídeo. A placa foi selada com 

adesivo, cada poço foi perfurado com uma agulha para prover aeração e incubada 

em um agitador orbital (300 rpm) a 37°C por 22 a 24 horas. Depois do crescimento, 

a placa foi centrifugada a 3200 g por 6 min para precipitar as células. O adesivo foi 

removido e o sobrenadante descartado. A placa foi colocada virada para baixo para 

permitir a secagem por 10 minutos. Ao pellet resultante foram adicionados 240 µl de 

tampão GTE em cada poço. A placa foi novamente selada e agitada em agitador de 

placas para a ressuspensão. Esse homogeneizado foi centrifugado por 6 minutos a 

3200 g, o sobrenadante desprezado e a placa virada por mais 5 minutos para 

secagem. A cada poço foram adicionados 80 µl de tampão GET e 5 µl de RNAse A 

(Quiagem, Alemanha) na concentração de 10 mg/ml do estoque. A seguir as células 

foram ressuspensas em agitador de placas, brevemente centrifugadas até a 

velocidade de 1800 g e imediatamente submetidas ao agitador de placas. Desta 

suspensão, 60 µl foram transferidos para uma nova placa receptora resistente ao 

calor. 

A lise alcalina foi efetuada pela adição de 60 µl da solução de NaOH/SDS 

fresca em cada poço. A placa foi selada com adesivo e homogeneizada por 

inversão. Incubou-se a temperatura ambiente por 10 minutos e centrifugou-se até 

1800 g. Para neutralização foram adicionados 60 µl de acetato de potássio 3 M a 

cada poço da placa receptora homogeneizando-se novamente por inversão, 

seguindo-se de incubação a temperatura ambiente por 10 minutos.  

Depois de breve centrifugação, o adesivo era retirado e a placa incubada a 

90°C por 30 minutos. Após esse tempo, a placa foi resfriada em banho de gelo por 

10 minutos e submetida à centrifugação por 5 minutos a 3200 g a 20°C. Todo o 

sobrenadante resultante foi transferido para um sistema de filtragem que consistia de 

uma placa filtro de PVDF (0,2 µm, Corning, USA) colocada sobre uma nova placa de 

96 poços fixada com fita adesiva. A filtração retira os debris celulares do lisado.  O 

sistema foi centrifugado por 5 minutos a 3200 g a 20°C. Ao filtrado em cada poço era 

adicionado 110 µl de isopropanol absoluto. A placa foi novamente selada com um 

novo adesivo e homogeneizada por inversão. Para precipitação do DNA plasmidial a 

placa foi centrifugada por 45 minutos a 3200 g a 20°C. O sobrenadante foi 

descartado e 200 µl de etanol 70% gelado foram adicionados a cada poço. A placa 
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foi então selada e centrifugada por 5 minutos a 3200 g a 20°C e o sobrenadante 

descartado. Para acelerar a secagem, a placa foi centrifugada invertida sob papel 

absorvente por 2 minutos a 130 g. A seguir a placa foi seca à temperatura ambiente 

por 1 hora. Depois disso, o DNA foi eluído adicionando-se 40 µl de água milliQ por 

poço durante 16 horas. A qualidade do DNA plasmidial foi verificada em gel de 

agarose 1% em tampão TAE 1X corado com brometo de etídeo (10 µg/µl) para 

assegurar a quantidade necessária para a reação de sequênciamento. 

 

3.4.2 Extração de DNA genômico 
Para a produção de biomassa de micélio, esporos de linhagens de A. nidulans 

foram inoculados em meio de cultura completo e incubados por aproximadamente 16 

horas a 37oC e 250 rpm. Os micélios foram coletados por filtração a vácuo em funil 

de porcelana e congelados imediatamente em nitrogênio líquido para serem 

triturados com pistilo e cadinho. Para cada cerca de 40 mg de micélio foram 

acrescentados 480 µl de Tampão de Extração de DNA. Foi adicionado em cada 

amostra, um volume igual de fenol:clorofórmio (1:1) e agitado mecanicamente em 

agitador de tubos por 10 minutos a fim de que ocorresse precipitação de proteínas e 

quebra das membranas e paredes celulares.  

Para sedimentar as proteínas precipitadas e debris celulares as amostras 

foram centrifugadas a 20800 g por 15 minutos. A fase aquosa (sobrenadante) foi 

transferida para um novo tubo de microcentrífuga onde foi adicionado o mesmo 

volume de clorofórmio para a retirada de resíduos de fenol ou clorofórmio. As 

amostras foram centrifugadas a 20800 g durante 5 minutos e a fase aquosa superior 

foi novamente transferida para outro tubo de microcentrífuga onde foi adicionado 

0,54 volume de isopropanol para precipitar o DNA. A amostra foi centrifugada a 

20800 g por 1 minuto, o sobrenadante foi descartado. O sedimento foi lavado com 

etanol 70% e centrifugado novamente a 20800 g por 1 minuto. O sobrenadante foi 

novamente descartado e o resíduo de etanol evaporado na temperatura ambiente 

por 30 minutos. O sedimento foi ressuspendido em água MilliQ estéril ou TE, 

estocado a 4ºC e quantificado por espectrofotometria quando necessário. 
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3.4.3. Extração e manipulação de RNA 
Conídios das linhagens que teriam RNA extraído foram crescidos por tempos 

adequados conforme descrito em cada experimento e tratados com drogas quando 

era necessário. O micélio foi filtrado a vácuo e imediatamente congelado em 

nitrogênio líquido para se evitar a degradação do RNA. Com a finalidade de romper 

a parede celular do fungo, os micélios congelados foram triturados em nitrogênio 

líquido com auxilio de cadinho e pistilo esterilizados. O RNA foi extraído utilizando-se 

o reagente Trizol (Invitrogen, Carslbad, USA), segundo as recomendações do 

fabricante.  

A integridade do RNA total foi verificada em gel de agarose 1,2% sob 

condições denaturantes, corado com brometo de etídeo e visualizado sob luz UV de 

acordo com Sambrook e Russel (2001), tendo como critério à presença das bandas 

intactas correspondentes ao RNA ribossomal 28S e 18S, sendo a intensidade da 

primeira banda cerca de duas vezes maior que a da segunda.   

Os RNAs utilizados nas reações de RT-PCR em tempo real foram tratados 

com DNAse livre de RNAse de acordo com Semighini et al., (2002) e a ausência de 

DNA após o tratamento foi verificada por uma reação de RT-PCR na qual era 

utilizada sonda fluorescente do gene tubC de A. nidulans. Amostras com detecção 

de sinal negativo foram utilizadas para a síntese do cDNA. O tratamento com DNAse 

foi realizado em um volume final de 50 µl, onde contém 1X Buffer (40 mM Tris-HCl 

pH 7.5 e 6 mM MgCl2); 2,5 µl de ditiotreitol (100 mM, Invitrogen, USA); 1µl of RNAse 

Out (40 U/µl, Invitrogen, USA), 10 µl de DNAse (1 U/µl, Promega, Madison, USA), e 

20 µg de RNA alvo. A reação foi incubada a 37oC por 60 minutos, seguindo-se a 

etapa de purificação pelo método de fenol clorofórmio (1:1) e precipitação do RNA 

com acetato de sódio 0,3 M por 16 horas a -80°C para aumentar o rendimento.  

Para a produção do cDNA foram utilizados 20 µg de RNA total contidos num 

volume de 6µl e 1,5µl de Oligo dTV (100 µM estoque). A mistura foi aquecida a 75°C 

por 10 minutos, rapidamente centrifugada e acondicionada em gelo. A seguir foram 

adicionados 5,0 µl de First Strand Buffer (5X, Invitrogem); 2,5 µl de DTT (100 mM, 

Invtrogem); 2 µl de RNAse Out (40 U/µl, Invitrogem); 2,5µl de dNTP (10 mM cada). O 

tubo foi aquecido a 42°C por 5 minutos para termostatizar a reação e a seguir 1 µl da 

enzima transcriptase reversa (Superscript II, Invitrogen USA; 200U/µl) foi adicionada. 

A reação foi incubada a 42°C por uma hora e trinta minutos para síntese. 
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3.4.4. Southern blot alcalino 
O gel de agarose que foi submetido à eletroforese para o fracionamento do 

DNA foi tratado com HCl 0,25 M por 15 minutos para depurinação. Após este 

tratamento, o gel foi colocado sobre papel 3MM previamente embebido em NaOH 

0,4 M. Sobre o gel foram colocados a membrana de nylon carregada positivamente 

(Hybond-N+, Armesham-Pharmacia, USA) e 3 papéis 3MM do tamanho exato do gel 

que foram também previamente umedecidos em NaOH 0,4 M. O papel 3MM abaixo 

do gel estava conectado a um reservatório contendo NaOH 0,4 M. Acima desse 

bloco foram colocadas várias folhas de papel absorvente e um peso de 

aproximadamente 0,5Kg (400 cm3/Kg). Um plástico filme foi colocado entre as 

bordas do gel e do papel 3MM para evitar contato entre o reservatório de NaOH 0,4 

M e os papéis acima do gel. Após aproximadamente 8 horas de transferência, o 

sistema foi desmontado e o filtro de nylon foi lavado em SSC 2X. O DNA foi fixado à 

membrana utilizando-se a função autocrosslink do aparelho Stratalinker (UV 

Stratalinker 1800 Stratagene, USA). 

 
3.4.5. Marcação de sonda radioativa 

As sondas de DNA que foram utilizadas nos experimentos de “Southern 

blotting” foram marcadas pelo método de “randon primer extension” utilizando-se o 

kit comercial “Randon Primer Labeling System” (Invitrogen, EUA) com [α-32P]dCTP 

seguindo-se o protocolo do fabricante. Os nucleotídeos não incorporados na reação 

da Klenow foram retirados pela passagem da mistura de reação em coluna de 

Sephadex G50 previamente hidratada em TE. Antes de serem adicionadas à 

solução de hibridização, as sondas foram desnaturadas por fervura (100ºC) por 5 

minutos e resfriadas em banho de gelo para evitar renaturação. 

 

3.4.6. Hibridização das membranas de Southern blot 
As membranas de nylon foram pré-hibridizadas por 2 horas a 65oC em 

solução de hibridização adicionada de 5 mg de DNA de esperma de salmão 

desnaturado. Esta solução contém SSC, cuja alta força iônica maximiza a taxa de 

ligação da sonda com seu alvo, e solução de Denhardt e SDS, que são utilizados 

juntamente com o DNA de esperma de salmão para diminuir as ligações não 

específicas da sonda na membrana. A sonda foi marcada radioativamente sendo 

acrescentada diretamente à solução de hibridização após sua desnaturação. As 
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membranas foram incubadas com a sonda a 65oC por aproximadamente 16 horas, 

sendo então lavadas com SSC 2X acrescido de 0,1% SDS a 65oC por 15 minutos e, 

em seguida, com SSC 0,2X acrescido de 0,1% SDS. Estas soluções apresentam 

alta concentração de sais que, juntamente com a alta temperatura, conferem a 

estringência necessária para retirar a sonda ligada inespecificamente à membrana. 

As membranas foram finalmente expostas a filmes autoradiográficos (XAR-5 X-Ray, 

Kodak) em intensificadores e mantidas a -80°C até a obtenção do sinal. O filme de 

raios-X contém cristais de haletos de prata, os quais são excitados pelas partículas 

β-radioativas e passam a emitir elétrons. Íons Ag+ se ligam aos elétrons emitidos, 

gerando precipitados de átomos de prata, permitindo a visualização do sinal. 

 

3.4.7. Inativação gênica em A. nidulans pela técnica “PCR-mediated” 
 A deleção dos genes utilizando a técnica “PCR-mediated” dispensou a 

necessidade da subclonagem do gene de interesse em um plasmídeo adequado, 

bem como a digestão do gene alvo com enzima de restrição apropriada para se 

inserir o gene de seleção (KUWAYAMA et al., 2002). Em suma, neste procedimento, 

para a obtenção do cassete de deleção, três PCRs independentes foram realizadas 

onde se amplificaram respectivamente as regiões flanqueadoras 5’ e 3’ do gene que 

foi deletado e o gene marcador de prototrofia, no caso, os genes pyrG e pyro de 

Aspergillus fumigatus. A partir destes três fragmentos independentes foi realizada 

uma PCR de fusão utilizando os primers mais distais. A técnica de geração de 

cassetes de deleção mediada por PCR já fora descrita em S. cerevisiae, entretanto 

nesse organismo, regiões flanqueadoras de apenas 50 pb já fornecem condições 

para uma alta taxa de integração homóloga na levedura (BAUDIN et al., 1993). Em 

A. nidulans, por outro lado, tem sido verificada a necessidade de uma região 

flanqueadora maior, de cerca de 1 Kb em cada lado do cassete para permitir maior 

eficiência de transformação (YANG et al., 2004). 

 Os primers utilizados na obtenção dos cassetes de deleção para os genes 

inativados nesse trabalho estão mostrados na Tabela 4. Na nomenclatura dos 

primers, aqueles com números 1 e 2 indicam que foram usados na amplificação da 

borda 5’ UTR; 3 e 4 para a amplificação da borda 3’ UTR, pyro indica a amplificação 

do gene pyro a partir do plasmideo pAFPYRO e zeo pyr indica a amplificação do 

gene zeo-pyrG a partir do plasmideo pCDA21 (CHAVEROCHE et al., 2000). Este 

fragmento amplificado, além do gene pyrG (aproximadamente 1,9 kb) apresenta 
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também o gene de resistência a zeocina (zeo) o que gera um fragmento de 2417 pb, 

por isso chamado de zeo-pyrG. Vale ressaltar que os primers 2 e 3 são primers 

quiméricos os quais apresentam homologia parcial com os genes zeo, pyrG e pyro 

respectivamente. Da mesma forma os primers ZEO, PYR e PYRO também são 

quiméricos apresentando homologia com as regiões flanqueadora 5’ e 3’ 

respectivamente. As regiões de homologia estão destacadas na Tabela 4. 

Todas as amplificações foram realizadas em um volume final de 50 µl de 

reação. O DNA genômico da linhagem GR5 de A. nidulans (600 ng), foi usado como 

molde para amplificar a região 5’ e 3’ que flanqueiam a região aberta de leitura de 

cada um dos genes de interesse gerando os produtos de PCR cujos tamanhos estão 

descritos na Tabela 4. Para a amplificação desses fragmentos foi usada a enzima 

Platinum Taq DNA Polymerase (Invitrogen). Para as amplificações dos genes zeo-

pyrG e pyro foram utilizados 200 ng do vetor pCDA21, pAFPYRO e a enzima 

Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity (Invitrogen), a qual possui atividade 

revisora 3’-5’ exonucleásica.  

Cada um dos três produtos da PCR para cada gene a ser deletado foi 

submetido à eletroforese em gel de agarose 1%. As bandas específicas de cada 

amplificação foram recortadas do gel e purificadas com Qiaex II Gel Extraction Kit 

(Qiagen) seguindo as instruções do fabricante. O cassete de deleção foi gerado a 

partir da PCR final de fusão realizada com 50 µl de volume total usando quantidades 

equimolares dos fragmentos independentes purificados 20 pmol dos primers 1 e 4. O 

volume total da PCR foi submetido a eletroforese em gel de agarose 1% para 

purificação da banda correspondente ao cassete de deleção. 

Para a comprovação da integração do cassete de deleção no lócus do gene 

em questão e confirmação da inativação gênica, foi utilizada a técnica de Southern 

blot utilizando-se como sonda um fragmento de PCR amplificado a partir do DNA 

genômico da linhagem GR5 para cada gene. 
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Tabela 4: Seqüência dos primers utilizados para a produção dos cassetes de deleção pela técnica 
“PCR-mediated”. 

Primer Seqüência * pb 

CHK1_1 5’-TAATGCAGAAGGACAACCG-3’ 

CHK1_2 5’-CTCAGACAGAATGTTCTTCATTCTTCTTGGGC-3’ 
2000 

CHK1PYRAF 5’-AGAATGAAGAACATTCTGTTCGAGAGGAGGC-3’ 

CHK1PYRAF 5’-AAGAATCAGGTGGAATTCGCCTCAAACAATGC-3’ 
2417 

CHK1_3 5’-TGAGGCGAATTCCACCTGATTCTTGATCTTCC-3’ 

CHK1_4 5’-TGGTATGCATCTTCTGCC-3’ 
2000 

CHK2_1 5’- CGACATATTTTGCGCTCCA -3’ 

CHK2_2 5’-GTAATCCAGCATCTGATGTCCTCCTTTCGTAAATTGCCCGT-3’ 
2000 

CHK2PYRO-5’ 5’-ACGGGCAATTTACGAAAGGAGGACATCAGATGCTGGATTAC-3’ 

CHK2PYRO-3’ 5’-GAATGGGCCCTGATCTTCAATCACAATCAGCTTTTCAGAATTC-3’ 
1760 

CHK2_3 5’-GAATTCTGAAAAGCTGATTGTGATTGAAGATCAGGGCCCATTC-3’ 

CHK2_4 5’-TGGCTGTACATCTTGGGAAA-3’ 
2000 

DDB1P 5’-CCCATTGTTGAATCTCGTGA-3’ 

DDB2P 5’-CTGAGAATTCCGAAAGTGTCCGGATCCCAA-3’ 
2000 

DDBZEOP 5’-TCCGGACACTTTCGGAATTCTCAGTCCTGCT-3’ 

DDBPYRP 5’-GTTACGCCCTGCCGAATTCGCCTCAAACAAT-3’ 
2417 

DDB3P 5’-TGAGGCGAATTCGGCAGGGCGTAACTGAAATA-3’ 

DDB4P 5’-CCAACGTAGAAAGGGCAGA-3’ 
2000 

*Regiões sublinhadas indicam homologia com os genes zeo-pyrG para ddbADDB1 e chkAchk1 e pyro 
para chkBchk2 

pb indica o tamanho de cada fragmento amplificado 
 
3.4.8. A identificação da deleção do gene chkAchk1 

Para confirmar a deleção por “Southern blot“ utilizamos HindIII, uma enzima 

de restrição que digeriu o gene chkA da linhagem selvagem nas posições 1029 da 

região 5’ UTR, 4557 da região 3’ UTR liberando um fragmento de 3528 pb, sendo 

que, na linhagem transformada, a enzima HindIII digeriu o novo fragmento nas 

posições 1029 da região 5’ UTR, 662, 878 e 1114 localizados no cassete zeo-pyrG e 

5302 na região 3’ UTR gerando quatro fragmentos, possuindo 1633 pb,  216 pb, 236 

pb, e 2188 pb respectivamente. Um fragmento de 2.000pb marcado radioativamente 

com [α-32P] dCTP complementar a região 5’ UTR foi utilizada como sonda aonde 

esse reconheceu os fragmentos de 3528 pb do DNA da linhagem selvagem e 1633 
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pb do DNA da linhagem mutante ΔchkA gerados após o uso da enzima de restrição 

(Figura 8B). Após a exposição do material em filme autoradiografico, onde o gene 

chkA foi deletado, apareceu uma  banda de 3528 pb na linhagem selvagem e outra 

de 1633 pb na linhagem transformada. A sonda também reconheceu um fragmento 

de 2 kb que a enzima HindIII digeriu na região 5’ UTR (Figura 8C). 

 

3.4.9. A identificação da deleção do gene chkBchk2 
Para confirmar a deleção por “Southern blot“ utilizamos EcoRI, uma enzima 

de restrição que digeriu o gene chkB da linhagem selvagem nas posições 1819 

localizado na região 5’ UTR e em outra posição acima de 4596 pb na região 3’ UTR, 

liberando um fragmento ~5,5 kb, sendo que na linhagem transformada, a enzima 

EcoRI digeriu o novo fragmento na posições 819 da região 5’ UTR, 1212 e 1737 

localizados na ORF do gene pyro, gerando dois fragmentos, um de 2393 pb, outro 

de 525 pb. Um fragmento de 2.000 pb marcado radioativamente com [α-32P] dCTP 

complementar a região 5’ UTR foi utilizada como sonda aonde esse reconheceu os 

fragmentos maiores gerados após o uso da enzima de restrição (Figura 9B). Após 

exposição do material em filme autoradiografico, onde o gene chkB foi deletado, 

apareceu uma  banda de >4596 pb na linhagem selvagem e outra de 2393 na 

linhagem transformada. A sonda também reconheceu um fragmento de 2kb que a 

enzima EcoRI digeriu na região 5’ UTR (Figura 9C). 

 

3.4.10. A identificação da deleção do gene ddbAddb1 
Para confirmar a deleção por “Southern blot“ utilizamos XhoI, uma enzima de 

restrição que digeriu o gene ddbA da linhagem selvagem nas posições 3.112, 3.787 

localizados na ORF do gene e 6.666 da região 3’ UTR liberando dois fragmentos de 

675 pb e 2.879 pb respectivamente, sendo que, na linhagem transformada, a enzima 

XhoI digeriu o novo fragmento nas posições 2.458, 3.717 localizados no cassete 

zeo-pyrG e 5.460 na região 3’ UTR gerando dois fragmentos, um possuindo 1.259 

pb e outro de 1.743 pb respectivamente. Um fragmento de 2.000pb marcado 

radioativamente com [α-32P] dCTP complementar a região 3’ UTR foi utilizada como 

sonda aonde esse reconheceu os fragmentos maiores gerados após o uso da 

enzima de restrição (Figura 20B). Após exposição do material em filme 

autoradiografico, onde o gene ddbA foi deletado, apareceu uma  banda de 2.879pb 
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na linhagem selvagem e outra de 1.743 na linhagem transformada. A sonda também 

reconheceu um fragmento de 1kb que a enzima XhoI digeriu entre as posições 6.666 

da região 3’ UTR e 7.666 da mesma região (Figura 20C). 

 

3.4.11. Construção de uma linhagem condicional alcA::gfp::ddbA 
Nesta construção, utilizou-se o vetor pMCB17apx que contém o promotor do 

gene alcA (álcool desidrogenase) de A. nidulans fusionado com a proteína 

fluorescente verde (GFP). Esse plasmídeo permite a fusão N-terminal do gene de 

interesse sob o controle do promotor alcA. O vetor comtém o gene pyr4 de 

Neurospora crassa como marcador auxotrófico em A. nidulans. Para a construção, 

uma seqüência de 2000 pb do gene ddbA da região 5’ UTR (a partir do códon de 

iniciação) foi amplificada com os primers DDB1STARTXBA1 e DDB1STOPPST1 

(Tabela 5) a partir do DNA genômico da linhagem GR5 utilizando platinium Taq DNA 

polimerase High Fidelit (Invitrogen, EUA). O material amplificado foi purificado e 

digerido com XbaI e PstI para clonagem unidirecional no vetor  pMCB17apx 

previamente digerido com as mesmas enzimas. A reação de ligação se processou 

em 20 μl utilizando-se 1 U de T4 DNA ligase (Invitrogem, EUA). O material ligado foi 

eletrotransformado em E. coli DH10B e inoculado em LB contendo 50 μg/ml de 

ampicilina. Clones positivos foram testados por analise de digestão e seqüenciados 

para comprovar o ajuste da janela de leitura entre GFP e o gene ddbA. O clone 

identificado, chamado pMCB17apx-ddbA foi transformado na linhagem selvagem 

GR5 e selecionado para prototrofia de uridina e uracila em meio YAG. A integração 

homologa do cassete alcA::gfp::ddbA  foi confirmada por PCR utilizando os primers 

DDVFW e DDBREV. O primeiro primer tem homologia a uma seqüência do gene gfp 

enquanto a segunda tem homologia a uma região “downstream” ao vetor. A 

linhagem obtida foi denominada IMJFL2. 

 
Tabela 5: Seqüência dos primers ddbA::gfp. 

Primer Seqüência * kb 

DDB1STARTXBA1 5’-GCTCTAGAGCATGTCGTACATTGCGCCAAT-3’ 

DDB1STOPPST1 5’-AACTGCAGCTAATGCAATCTCCTCAACG-3’ 
~3,3 

DDBFW 5’-ATGTCGTACATTGCGCCAAT-3’ 

DDBREV 5’-CTAATGCAATCTCCTCAACG-3’ 
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3.4.12. Preparo de células eletrocompetentes de E. coli 
Uma colônia isolada da linhagem de E. coli DH10B foi inoculada em 10 mL de 

meio de cultura LB, a 37°C e 200 rpm (Innova 4000 - New Brunswick Scientific) por 

16 horas. Uma alíquota de 10 mL deste pré-inóculo foi adicionada a 1 L de LB e 

cultivada a 37°C sob agitação de 250 rpm (Innova 4000 - New Brunswick Scientific), 

até que a densidade óptica da cultura a 600 nm atingisse 0,4 a 0,5. O frasco da 

cultura foi resfriado em banho de gelo por 30 minutos e as células foram 

recuperadas por centrifugação a 3200 g a 4°C por 15 minutos. As células 

precipitadas foram cuidadosamente ressuspendidas em 500 ml de água destilada 

estéril e resfriada a 0°C. As células foram precipitadas por centrifugação e 

novamente lavadas como descrito anteriormente. Tais lavagens com água 

promovem a diminuição da força iônica da suspensão de células, o que facilita a 

entrada do DNA a ser transformado na bactéria. Em seguida, as células são 

equilibradas em 10 mL de solução de glicerol 10% (v/v) resfriada a 0°C e 

centrifugadas nas mesmas condições descritas anteriormente. O precipitado foi 

ressuspenso em glicerol 10% (v/v) com volume necessário para atingir uma 

concentração de 1 a 3x1010 células/ml (aproximadamente 40 µl de suspensão de 

células). A suspensão de células eletrocompetentes foi aliquotada em pequenos 

tubos e estocada a -80°C até o momento do uso. 

 

3.4.13. Eletrotransformação de E. coli 
O DNA plasmidial dialisado por 1 hora em membrana com poros de 45 µm 

(Millipore) foi acrescentado a 4-12x108 células eletrocompetentes da linhagem 

DH10BF’, e homogeneizados gentilmente. A mistura foi transferida para cubetas de 

eletroporação (Biorad) previamente resfriadas a 0oC e submetida a 25 µF, 200 ω e 

2,5 kV no aparelho Gene Pulser (Biorad, USA). A seguir, 1 ml de meio LB foi 

adicionado à mistura, transferindo-se para tubos de ensaio estéreis e incubando-se 

a 37oC e 200 rpm de agitação. Após uma hora, a cultura foi semeada em LB sólido 

acrescido de 100 µg/ml de ampicilina e incubada a 37oC por aproximadamente 16 

horas.  

Foram adicionados ao meio LB sólido IPTG (isopropylthio-β-D-galactosideo) e 

X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactosídeo) para transformação de 

plasmídeos que apresentam a propriedade de alfa complementação do gene da β-

galactosidase (lacZ). Na ausência de alfa complementação as colônias 
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recombinantes apresentavam coloração branca. Todos os passos descritos foram 

feitos de maneira asséptica e em baixa temperatura, o que aumenta a eficiência da 

eletrotransformação (SAMBROOK, RUSSEL, 2001). 

 

3.4.14. Transformação em A. nidulans 

A transformação de diferentes linhagens de A. nidulans seguiu a metodologia 

descrita por Osmani et al., (1987). Em particular, nesta etapa do trabalho foi utilizada 

para as transformações a linhagem TNO2A3. Esta linhagem foi cedida ao laboratório 

pelo Dr. B. R. Oakley e se trata de um mutante cujo gene ku70 de A. nidulans (nkuA) 

está inativado (NAYAK et al., 2006). Como se sabe os produtos dos genes ku70 e 

ku80 são essenciais para o processo de “non homologous end joining” (NHEJ) no 

reparo do material genético. A exemplo do que foi verificado inicialmente para 

Neurospora crassa (NINOMIYA et al., 2004), a inativação do gene ku70 leva a 

ruptura do sistema de NHEJ e todo o DNA exógeno introduzido na célula durante o 

processo de transformação é direcionado para a via de recombinação homóloga, o 

que aumenta consideravelmente a eficiência da transformação e a inserção do 

cassete de deleção no lócus do gene de interesse (Oakley, dados não publicados). 

Os mutantes obtidos a partir da linhagem TNO2A3 (pyroA4 pyrG89; chaA1; 

ΔnkuA::argB) foram retrocruzados com a linhagem selvagem UI224 (argB; pyrG89; 

yA2) ou JFL9 (argB; pyroA1; pyrG89; yA2) para o isolamento de segregantes sem o 

“background” genético do gene nkuA para as futuras análises e caracterizações 

fenotípicas dos genes inativados nesta linhagem.   

Um inóculo de aproximadamente 107 conídios da linhagem a ser transformada 

cresceu a 37ºC por 16 horas em 50 ml de meio YG acrescido de suplementos 

apropriados. Os tubos germinativos foram coletados e, em seguida, ressuspendidos 

na seguinte solução de protoplastização: 20 ml de Solução 1 de Protoplastização, 20 

ml de Solução 2 de Protoplastização, 6,5 ml de Sulfato de Magnésio 1 M, 400 mg de 

BSA (Sigma) e 300 mg de Glucanex (Novo Nordisk Ferment). A enzima Glucanex 

apresenta uma mistura de atividades, incluindo glucanase, quinase e protease, 

utilizada na digestão da parede celular dos tubos germinativos, na presença do 

estabilizador osmótico BSA.  

Os protoplastos são obtidos após aproximadamente 5 horas de leve agitação 

(100 rpm) a 30ºC, sendo então separados dos restos celulares por filtração em 

algodão de vidro estéril. Os protoplastos foram coletados por centrifugação a 2200 g 
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por 10 minutos, e lavados duas vezes com Solução 3 de Protoplastização gelada 

para se retirar o excesso de enzima. Para equilibrar osmoticamente os protoplastos, 

os mesmos foram ressuspensos em 1ml de Solução 5 de Protoplastização, e 

incubados no gelo por 10 minutos. Adicionou-se entre 4-20 µg do DNA a 100 µL de 

protoplastos, usando-se 50 µL da Solução 4 de Protoplastização contendo PEG que 

possivelmente promove a fusão das membranas dos protoplastos. O DNA entra no 

protoplasto na forma de um precipitado de cálcio, também presente na Solução 4, 

provavelmente através de transporte vesicular. Após incubação em gelo por 20 

minutos, mais 1ml da Solução 4 de Protoplastização é adicionado, com posterior 

incubação a temperatura ambiente por 20 minutos. A suspensão de protoplastos foi 

transferida para 30 ml de Meio Completo Top Agar acrescido de KCl e semeada em 

Meio de Regeneração a 37ºC, até o aparecimento de colônias transformantes. 

 

3.4.15. Reação de PCR quantitativo em tempo real (“Real time RT-PCR”) 
O Kit Taq-Man® Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems) e o Kit Taq-

Man® EZ RT-PCR (Applied Biosystems) foram utilizados nas reações de PCR e RT-

PCR em tempo real respectivamente, segundo as instruções do fabricante. Os 

primers e sondas fluorescentes usados neste trabalho foram desenhados através do 

software Primer Express 1.5 (Applied Biosystems) e estão descritos na Tabela 6.  

As condições de termociclagem para reações de PCR em tempo real 

compreendem um passo inicial a 50°C por 2’, seguido de 10’ a 95°C e 40 ciclos de 

15’’ a 95°C e 1’ a 60°C. Para reações de RT-PCR, um passo para a transcrição 

reversa (60°C por 30 minutos) foi acrescentado entre os tempos de 2’ a 50°C e 10’ a 

95°C. A quantidade inicial do número de cópias dos genes de interesse utilizada na 

construção da curva padrão foi determinada através de duas considerações: (i) o A. 

nidulans é um organismo haplóide e, portanto os genes investigados são 

representados uma única vez em seu genoma e (ii) considerando-se o tamanho do 

genoma de A. nidulans igual a 30 Mb, um genoma corresponde à aproximadamente 

30x10-15 g. Teoricamente, cada 30 fg de DNA genômico de A. nidulans apresenta 

uma cópia de cada um dos genes desse fungo. Diluições seriadas de 1 a 107 cópias 

do genoma da linhagem selvagem R21 foram utilizadas para construir as curvas 

padrões para cada gene investigado. A equação da reta obtida para cada curva 

padrão, bem como seu respectivo coeficiente de correlação (r2) foram obtidos em 

cada experimento. A análise da expressão dos genes de interesse foi feita a partir 
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do RNA total tratado com DNAse obtido nas condições indicadas em cada 

experimento. As possíveis variações na concentração inicial de RNAm entre as 

amostras foram calculadas através da normalização com um gene constitutivamente 

expresso, neste caso, o gene da tubulina C (AN6838.2) (tubC) de acordo com 

Semighini et al. (2002). O aparelho para detecção imediata da fluorescência utilizado 

nos experimentos de PCR e RT-PCR em Tempo Real foi o ABI Prism 7700 

Sequence Detection System (Applied Biosystems). 

 
Tabela 6: Descrição dos primers utilizados nas reações de RT-PCR em Tempo Real. 

Identificação Seqüência Gene 

CHK1_An672RL 5’-CGGAAGCTATCCCAAGGTGTATTTC[FAM]G-3’ 

CHK1_672RL/65FU 5’-AGACATCTGGTCGTGTGGCATT-3’ 
AN5494.3 

An_CHK2_820RL 5’- CGGCCAAGACTCGATACTGCTGC[FAM]G -3’ 

An_CHK2_820RL768FU 5’- TGACGAGGTGACCGTATTGGAC -3’ 
AN4279.3 

AN_DDB_1162FL 5’-CACTGGACCTCGGAAACCGTACCAG[FAM]G-3’ 

AN_DDB_1162FL_1206RU 5’-CGAAAGCTCCAGAGCCAGTG-3’ 
AN0596.3 

tubC_525FL 5’-CACTTAATGCCGTCGCCGAAAG5G-3’ 

tubC_525FL_583RU 5’-GCAGAATGTCTCGTCCGAATG-3’ 
 

 

3.4.16. A análise da expressão de RNAm na presença do dano ao DNA causado 
por luz UV 

Um inóculo de aproximadamente 2X1011 conídios da linhagem selvagem GR5 

cresceu a 37ºC por 4,5 horas em 400 ml de meio YUU líquido e 250 rpm. Após 4,5 

horas os esporos foram centrifugados a 10000 g por 10 minutos, o sobrenadante foi 

então descartado e os esporos foram igualmente espalhados em placa de Petri e 

expostos na dose de 500J/m2 de luz UV. Após a exposição à luz UV, os conídios 

cresceram em meio YUU líquido por 20, 60 120 e 150 minutos. As amostras foram 

então filtradas utilizando o filtro Whatman numero 1 e congelados rapidamente em 

nitrogênio líquido para extração do RNA total. O RNA total foi extraído pelo método 

Trizol descrito por Sambrook et al, (1989). O RNA total foi quantificado por 

espectrofotometria e 10 µg de cada amostra foi submetida à reação de PCR 

quantitativo em tempo real (“Real time RT- PCR”) como descrito no item (3.5.13).   

Utilizando-se a equação da reta de cada conjunto de primers, foi possível calcular o 

valor exato do número de cópias transcritas deste gene em cada tratamento. Para a 
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obtenção do desvio padrão foi realizado para cada tratamento quatro reações de 

RT-PCR em tempo real. 

 

3.4.17. Análise da expressão de RNAm na presença de agentes mutagênicos 
Um inóculo de aproximadamente 107 conídios da linhagem GR5 cresceu a 

37ºC por 16 horas em 50 ml de meio YG e 250 rpm. Após 16 horas o meio de cultura 

foi substituído por novo meio YG na ausência e na presença de: 25 μM de CPT, 0,5 

μg de 4NQO, 0,003% de MMS, e 0,6 μg/ml de Bleo por 30, 60, 120, e 240 minutos. 

As amostras foram então filtradas utilizando o filtro Whatman numero 1, lavados com 

água esterilizada e congelados rapidamente em nitrogênio líquido para extração do 

RNA total. O RNA total foi quantificado por espectrofotometria e 10 μg de cada 

amostra foi submetida à reação de PCR quantitativo em tempo real (“Real time RT- 

PCR”) como descrito no item (3.4.15). Utilizando-se a equação da reta de cada 

conjunto de primers, foi possível calcular o valor exato do número de cópias 

transcritas deste gene em cada tratamento. Para a obtenção do desvio padrão foi 

realizado para cada tratamento quatro reações de RT-PCR em tempo real. 

 

3.4.18. Análise da expressão de RNAm na presença de agentes que causam 
estresse oxidativo 

Como no item anterior, aproximadamente 107 conídios da linhagem GR5 

foram inoculados a 37ºC por 16 horas em 50 ml de meio YG e 250 rpm. Após 16 

horas o meio de cultura foi substituído por novo meio YG na ausência e na presença 

de: 2, 10 e 40 mM de H2O2 e 5 mM de Menadione e Paraquat por 60 minutos para a 

analise da expressão de ddbA e 5, 25 e 100 mM de H2O2, 0,1 e 0,5 mM de 

Menadiona, 5 e 10 mM de Paraquat, 0,25 e 0,5 mM Fe2SO4, 0,1 e 0,2 mM CdCl2 , e 

0,1 e 0,25 mM ZnSO4 por 60 minutos para a analise da expressão dos genes chkA e 

chkB. As amostras foram então filtradas utilizando o filtro Whatman numero 1, 

lavados com água esterilizada  e congelados rapidamente em nitrogênio líquido para 

extração do RNA total. O RNA total foi extraído pelo método Trizol descrito por 

Sanbrook et al, (1989). O RNA total foi quantificado por espectrofotometria e 10 μ g 

de cada amostra foi submetida a reação de PCR quantitativo em tempo real (“Real 

time RT- PCR”) como descrito no item (3.4.15). Utilizando-se a equação da reta de 

cada conjunto de primers, foi possível calcular o valor exato do número de cópias 
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transcritas deste gene em cada tratamento. Para a obtenção do desvio padrão foi 

realizado para cada tratamento quatro reações de RT-PCR em tempo real. 

 

3.4.19. Análise da expressão de RNAm durante o desenvolvimento assexual de 
A. nidulans 

Para analise da expressão do RNAm ddbA durante o desenvolvimento 

assexual, a linhagem selvagem GR5 foi inoculada em YG acrescido de uridina e 

uracila a 30ºC por 16 horas. O micélio foi então transferido para placas de Petri 

contendo YAG+UU e incubados a 30ºC por 2, 3, 4, 5, 6, e 8 horas respectivamente. 

Após cada tempo a massa micelial foi suspensa em água estéril, filtrada e congelada 

em nitrogênio líquido para extração no RNA total. O RNA total foi extraído pelo 

método Trizol descrito por Sanbrook et al, (1989). O RNA total foi quantificado por 

espectrofotometria e 10 μg de cada amostra foi submetida à reação de PCR 

quantitativo em tempo real (“Real time RT- PCR”) como descrito no item (3.4.15). 

Utilizando-se a equação da reta de cada conjunto de primers, foi possível calcular o 

valor exato do número de cópias transcritas deste gene em cada tratamento. Para a 

obtenção do desvio padrão foi realizado para cada tratamento quatro reações de 

RT-PCR em tempo real. 

 

3.4.20. Análise da expressão de RNAm durante o desenvolvimento sexual de A. 

nidulans 
Para analisar a expressão dos genes chkA, chkB e ddbA durante o 

desenvolvimento sexual, a linhagem selvagem GR5 cresceu em YUU líquido a 30ºC 

por 18 horas. O micélio foi então transferido para placas de Petri contendo YAG + 

UU, vedadas com fita adesiva e incubados a 30ºC por 12, 24, 48, 72, 96, e 120 

horas. Após cada tempo a massa micelial foi coletada das placas e congelada em 

nitrogênio líquido para extração do RNA total. O RNA total foi quantificado por 

espectrofotometria e 10 µg de cada amostra foi submetida à reação de PCR 

quantitativo em tempo real (“Real time RT- PCR”) como descrito no item (3.4.15). 

Utilizando-se a equação da reta de cada conjunto de primers, foi possível calcular o 

valor exato do número de cópias transcritas deste gene em cada tratamento. Para a 

obtenção do desvio padrão foi realizado para cada tratamento quatro reações de 

RT-PCR em tempo real. 
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3.4.21. Análise das linhagens que apresentam fusão com GFP 
Para a visualização de fluorescência na linhagem alcA::gfp::ddbA (IMJFL2), 

1X104 conídeos foram crescidos  por 12 horas a 30°C em 2 ml de MM + glicerol + 

etanol 2% em placas de cultivo do tipo “glass botton dishes” (Mattek Corporation, 

USA). Após esse período, quando necessário às células foram tratadas com 0,3 

µg/ml 4-NQO para induzir o dano ao DNA e a formação do foco nuclear. Para os 

experimentos de co-localização as células foram submetidas à fixação por 10 a 15 

minutos com solução de fixação II e coradas com DAPI como descrito anteriormente. 

As células foram igualmente analisadas em temperatura ambiente em microscópio 

confocal Leica TCS SP5 Laser Scanning Confocal Microscope (Leica Microsystems, 

Heidelberg, Germany) no Laboratório de Microscopia Confocal, Faculdade de 

Medicina da Riberião Preto, USP usando objetiva de 63X com imersão em água e 

utilizando os canais de laser 405 nm para DAPI e 488 nm para GPP. As imagens 

foram capturadas pela aquisição direta com “Z step” variando de 0,5 a 2 µm através 

do programa LAS AF (Leica Microsystems). Processamentos adicionais nas imagens 

e a montagem dos painéis foram realizadas com auxílio do programa Adobe 

Photoshop 7.0 (Adobe Systems Incorporated, CA). 

 

3.4.22. Cruzamentos entre linhagens mutantes de A. nidulans 

As linhagens com auxotrofias contrastantes a serem cruzadas foram 

inoculadas lado a lado em meio completo adicionado de suplementos adequados e 

incubadas a 30°C até que o crescimento das duas linhagens se encontrasse. A 

região de anastomose das hifas contendo os heterocários foi recortada e transferida 

para placas contendo meio mínimo, onde apenas os heterocários são capazes de 

crescer (PONTECORVO, 1953). Para os experimentos de indução do ciclo sexual, a 

placa contendo os heterocários foi selada com fita adesiva para reduzir a tensão de 

oxigênio. Após incubação por cerca de 10 dias a 30°C, os cleistotécios foram 

isolados com o auxílio de estereomicroscópio e limpos em uma placa de Petri 

contendo agar 4% (p/v) estéril em água. Este passo remove os conídios e as células 

Hülle aderidos à parede dos cleistotécios. Os cleistotécios foram rompidos em 

microtubos contendo água, a fim de se liberar os ascosporo. Os cleistotécios 

híbridos foram selecionados através da identificação dos marcadores genéticos das 

linhagens parentais nas colônias resultantes do crescimento da suspensão de 

ascosporo, chamadas de segregantes meióticos. Um marcador de fácil visualização 
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que permite a seleção dos cleistotécios híbridos é a coloração dos segregantes 

meióticos, mas também as marcas auxotróficas esperadas após o cruzamento. 

 

3.4.23. Determinação do percentual de sobrevivência após exposição à luz UV 
Para analisar a diferença de comportamento dos conídios quiescentes e 

germinantes em A. nidulans quando expostos a diferentes intensidades de luz UV, 

aproximadamente 200 conídios das linhagens, selvagem e do mutante analisado, 

foram inoculados em YUU. Para conídios quiescentes, as linhagens foram expostas 

a luz UV logos após serem inoculadas nas doses de 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 

350 J/m2 utilizando o UV Stratalinker 1800 com a lâmpada “NEVER LOOK INTO 

THE BURNING LAMP” FG8T5 JAPAN (Stratagene, La Jolla, CA) e uma placa 

controle não foi exposta à luz UV. Após a exposição, todas as placas foram 

incubadas a 37ºC por 48 horas. As colônias que apresentaram crescimento foram 

então contadas e comparadas com a placa controle determinando um percentual. 

Para conídios germinantes, a mesma quantidade de esporos foi inoculada. Depois 

de inoculados os conídios foram incubados a 37ºC por 4,5 horas. 4,5 horas depois, 

os conídios foram expostos à luz UV, nas mesmas doses citadas anteriormente, e 

incubadas a 37ºC por 48 horas. As colônias que apresentaram crescimento foram 

então contadas e comparadas com a placa controle. Foram feitos 3 experimentos 

independentes para cada linhagem e a diferença foi determinada por análise 

estatística. 

 

3.4.24. Determinação da sensibilidade a agentes mutagênicos 
Diferentes concentrações das drogas indicadas nos experimentos foram 

adicionadas ao meio completo acrescido de suplementos. Colônias jovens das 

linhagens a serem testadas foram inoculadas pontualmente com auxílio de palitos 

esterilizados, bem como as linhagens selvagens adequadas usadas como controle. 

As placas foram incubadas a 37°C e os fenótipos das linhagens testadas foram 

confirmados após 3 dias. Para os experimentos quantitativos, o diâmetro radial das 

colônias em cada concentração de droga utilizada era medido e o valor expresso 

nos gráficos como valor percentual de redução em relação a linhagem selvagem 

controle. A fim de se eliminar a possibilidade de inibição do crescimento devido ao 

solvente DMSO, um controle com DMSO foi realizado para cada experimento. Este 
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controle consiste em uma placa contendo o solvente DMSO acrescentado na mesma 

proporção que o maior volume de solução estoque de droga usado. As imagens 

foram obtidas pela captura da imagem por câmera CCD e os painéis foram 

montados usando os recursos do programa Adobe Photoshop 7.0 (Adobe Systems 

Incorporated, CA). 

 
3.4.25. Determinação da funcionalildade do ponto de checagem intrafase S 
(Ensaio de Mitose) 

Cerca de 106 conídios foram inoculados em meio completo acrescido dos 

suplementos necessários bem como 0,06 e 0,1 mol/L de HU a 37°C. A incubação 

estendeu-se por um período de 4 a 6 horas dependendo da cinética de divisão 

nuclear da linhagem em questão, de forma a obter-se semelhança nas taxas de 

divisão nuclear entre as cepas. As amostras foram coletadas após a incubação para 

a determinação do percentual de germinantes que não bloquearam o ciclo celular na 

fase S por ocasião do estresse replicacional e dano ao DNA causado pela HU. 

Conídios que apresentavam mais um núcleo foram contados por terem rompido o 

bloqueio intrafase S. Foram analisados 100 núcleos em cada experimentos e os 

resultados apresentados representam médias e desvios padrões de 4 experimentos 

independentes. 

 

3.4.26.  Determinação da polarização do crescimento em conídeos 
Incubou-se cerca de 104 conídios das linhagens pertinentes a 37°C por 5 

horas em meio completo acrescido dos suplementos necessários e 50 mol/L de HU. 

Após o tempo de sincronização dos germinantes na fase S, os mesmos foram 

lavados para a retirada da droga com os meios adequados, pré-aquecidos a 37°C, 

sendo então re-incubados. Foram retiradas amostras dos germinantes nos tempos 

de 0, 30, 60, 90, 120 e 150 minutos após liberação do bloqueio com HU. Os 

germinantes foram fixados, corados com DAPI e calcoflúor e observados em 

microscópio de fluorescência sob luz ultravioleta e em campo claro com contraste de 

fase. Foram considerados conídios que apresentaram crescimento polarizado 

aqueles que mostravam protuberância (HARRIS, 1999) na superfície do esporo que 

o retirava da sua forma redonda característica. Foram analisados 100 germinantes 
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em cada experimento e os resultados apresentados indicam médias e desvios 

padrões de pelo menos cinco experimentos independentes. 

 

3.4.27. Estoque de linhagens 
As linhagens de A. nidulans utilizadas neste trabalho foram estocadas em 

sílica estéril a temperatura ambiente, de acordo com a metodologia descrita pelo 

Fungal Genetics Stock Center (<http://www.fgsc.net/methods/fgscpres.html>). As 

linhagens de bactérias foram estocadas em glicerol 40% a -80°C, de acordo com 

Sambrook e Russel (2001). 

 

3.4.28. Análise estatística 
A fim de verificar diferenças entre o comportamento das linhagens de A. 

nidulans submetidas ao experimento de viabilidade dos quiescentes e germinantes 

após irradiação com luz ultravioleta, utilizou-se o teste ANOVA fator único, com 

α=0,05 utilizando-se o programa de análise estatística Sigma Stat 3.1 (Systat 

Software, Inc., USA). Diferenças de média significantes apontadas pelo teste 

ANOVA foram identificadas pelo teste Student Newman-Keuls de comparação 

múltipla (Sigma Stat 3.1; Systat Software, Inc., USA). 
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4.1. Modulo 1: Isolamento e caracterização fenotípica dos mutantes ΔchkACHK1 e 

ΔchkBCHK2 em A. nidulans. 
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4.1.1. A identificação dos genes chkACHK1 e chkBCHK2 de A. nidulans 
As proteínas serina-treonina quinases CHK1 e CHK2 (“checkpoint kinase” 1 e 

“checkpoint kinase” 2, respectivamente), foram primeiramente identificadas em S. 

pombe como essenciais para o bloqueio do ciclo celular antes da mitose em 

resposta ao dano ao DNA ou em resposta ao estresse replicacional. Essas quinases 

são fosforiladas pelas quinases ATM e ATR respectivamente e possivelmente 

sofrem autofosforilação potencializando a fosforilação de alvos “dowstream”. Essas 

quinases foram também identificadas em vertebrados pela homologia com as 

quinases de S. pombe. Por exemplo, ratos deficientes em CHK1 apresentam 

letalidade embriônica, sugerindo que a exemplo de ATM quinase, CHK1 

desempenha um papel em todos os pontos do ciclo celular (NIIDA; NAKANISHI, 

2006). Entretanto, ao contrário de CHK1, CHK2 parece ser dispensável para o 

desenvolvimento pré-natal em ratos. Em humanos, tem sido verificado que um grupo 

de pacientes portadores da Síndrome de Li-Fraumeni apresenta uma mutação 

heterozigota no gene chk2, sem nenhuma mutação no gene p53 evidenciando a 

função de CHK2 na via de sinalização e reparo ao dano ao DNA.  

Em A. nidulans não são conhecidas as funções de CHK1 e CHK2. Essas 

proteínas atuam abaixo das quinases ATM e ATR, as quais tem sido extensivamente 

caracterizadas nesse organismo modelo, tendo sido a ATM (atmA) recentemente 

isolada. Diante disso, a construção de mutantes nulos para os genes CHK1 e CHK2 

de A. nidulans pode auxiliar no entendimento do mecanismo de transdução do sinal 

para o reparo ao dano ao DNA neste organismo. Além disso, mediante ao severo 

defeito de polarização observado no mutante ΔatmAATM é importante entender se 

esse defeito também é dependente das quinases CHK1 e CHK2 de A. nidulans ou 

se esta característica fenotípica se manifesta a partir de um via metabólica 

independente do eixo ATM/CHK2 e ATR/CHK1.  

A conclusão do sequenciamento do genoma do fungo A. nidulans 

(<http://wwwgenome.wi.mit.edu/annotation/fungi/aspergillus/>) proporcionou 

facilidades no sentido de tornar possíveis estudos sistemáticos que utilizem este 

fungo como modelo para o estudo do reparo ao dano ao DNA. Recentemente, a 

partir do banco de dados do projeto genoma de A. nidulans, Goldman e Kafer (2004), 

realizaram uma compilação dos genes envolvidos no reparo do DNA. Nesta lista, 
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foram identificados os genes homólogos de CHK1 e CHK2 denominado a partir deste 

trabalho como chkACHK1 e chkBCHK2, respectivamente.  

Os homólogos em potencial de ChkA (AN5494.3) e ChkB (AN4279.3) são 

proteínas preditas de 534 e 648 aminoácidos que possuem homologia significante 

com as proteínas CHK1 e CHK2 de Homo sapiens (e-value 7e-46  e 2e-63; 47 e 55% 

similaridade; 30 e 36% identidade). O sítio ativo serina-treonina quinase dos genes 

chkA e chkB está localizado entre os resíduos 395-407 e 139-151 para chkA e chkB 

respectivamente. Há também um único motif FHA (“fork head associated”) no gene 

chkB localizado entre os resíduos 186-238.  

A partir da seqüência dos genes, uma analise filogenética foi feita para 

determinar uma relação evolutiva das proteínas ChkA e ChkB em diferentes 

organismos. Os resultados obtidos mostraram que as proteínas ChkA e ChkB estão 

em um clado que pré-divergiu durante a evolução das outras espécies de Aspergillus 

estando distintos dos mamíferos (Figura 7A e B). 
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Figura 7: A analise filogenética das proteínas ChkA e ChkB. (A) Analise filogenética da proteína 
ChkA. (B) Analise filogenética da proteína ChkB. As analises foram feitas usando o programa MEGA-
2 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 3.1) software (2001; 
http://www.megasoftware.net). As seqüências foram alinhadas no dendograma e determinadas pelo 
uso do ClustalX e o método Neighbor-Joining, respectivamente (SAITOU; NEI, 1987; THOMPSON et 
al., 1997). Uma analise “bootstrap” (FELSENSTEIN 1985) foi feita (1025 repetições) para avaliar a 
topologia da árvore filogenética. 
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4.1.2. A inativação dos genes chkACHK1 e chkBCHK2 de A. nidulans 
Para caracterização dos genes chkA e chkB uma deleção da ORF (“open 

reading frame”) foi gerada. Para produção do cassete de deleção foi utilizada a 

técnica “PCR- mediated” (KUWAYAMA et al. 2002). Foram amplificados 2000 pb na 

região 5’ “upstream” à ORF (seqüência genômica) e 2000 pb da região 

“downstream” à ORF (seqüência genômica) de ambos os genes. O gene zeo-pyrG 

de A. fumigatus (amplificado a partir do plasmídeo pCDA21) foi utilizado como 

marcador da deleção do gene chkA (Figura 8A), no entanto, para deleção do gene 

chkB utilizamos a mesma estratégia, porém, o gene pyro de A. fumigatus foi utilizado 

como marcador auxotrófico (amplificado a partir do plasmídeo pAFpyro) (Figura 9A).  

O cassete de deleção foi obtido pela PCR de fusão desses três fragmentos 

utilizando-se os “primers” distais CHK1-1 e CHK1-4 para deleção do gene chkA e 

CHK2-1 e CHK2-4 para deleção do gene chkB, respectivamente. Os fragmentos 

resultantes da PCR de fusão dos três fragmentos isolados para cada gene (6417 pb 

para chkA e 5760 para chkB) foram transformados independentemente na linhagem 

TNO2A3, auxotrófica para uridina/uracila e pirodoxina o que possibilitou a seleção 

dos transformantes para independência de uridina/uracila e pirodoxina.  

Para cada uma das deleções foram escolhidos 10 candidatos que cresceram 

em meios seletivos na ausência de uridina, uracila e pirodoxina. Para comprovação 

da integração homóloga do cassete de deleção, o DNA genômico foi extraído e 

analisado por “Southern blot” (Figura 8C e 9C). A integração homóloga de cada 

cassete de deleção nos loci chkA e chkB aconteceu em vários candidatos e um 

deles para cada deleção foi selecionado para caracterização fenotípica neste 

trabalho e foram denominados como JFL3 (chkA) e JFL4 (chkB). 
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Figura 8: A construção da linhagem mutante ΔchkACHK1. (A) Estratégia utilizada para deleção do 
gene chKA (B) Estratégia utilizada para a comprovação da inativação gênica por Southern blot. O 
DNA genômico da linhagem selvagem e dos candidatos foram extraídos e clivados com a enzima 
HindIII. Um fragmento de 2000 pb foi usado como sonda. Esse fragmento reconhece duas bandas de 
aproximadamente 2000 e 3528 pb na linhagem selvagem e duas bandas de aproximadamente 2000 
e 1623 pb na linhagem mutante. (C) A linhagem mutante ΔchKA foi inicialmente obtida no 
“background” genético da mutação ΔnkuA (ver materiais e métodos para detalhes) e o transformante 
ΔchKA;ΔnkuA, verificado por Southern blot, foi cruzado com a linhagem selvagem UI224 para eliminar 
a mutação ΔnkuA. O Southern blot mostrado se refere à comprovação da deleção ΔchKA após o 
cruzamento.  
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Figura 9: A construção da linhagem mutante ΔchkBCHK2. (A) Estratégia utilizada para deleção do 
gene chKB (B) Estratégia utilizada para a comprovação da inativação gênica por Southern blot. O 
DNA genômico da linhagem selvagem e dos candidatos foram extraídos e clivados com a enzima 
EcoRI. Um fragmento de 2000 pb foi usado como sonda. Esse fragmento reconhece duas bandas de 
aproximadamente 2,0 e 5,5 Kb na linhagem selvagem e duas bandas de 2,0 e 2,4 Kb na linhagem 
mutante. (C). A linhagem mutante ΔchKB foi inicialmente obtida no “background” genético da mutação 
ΔnkuA (ver materiais e métodos para detalhes) e o transformante ΔchKB ΔnkuA, verificado por 
Southern blot, foi cruzado com a linhagem selvagem UI224 para eliminar a mutação ΔnkuA. O 
Southern blot mostrado se refere à comprovação da deleção ΔchKB após o cruzamento.  
 

4.1.3. A participação dos genes chkACHK1 e chkBCHK2 na resposta celular ao 
dano ao DNA 
 Duas abordagens foram testadas para o início do estudo da função dos genes 

chkA e chkB na resposta celular ao dano ao DNA em A. nidulans: (i) a verificação do 

crescimento radial das linhagens mutantes na presença de agentes que causam 

dano ao DNA; (ii) e as alterações na expressão do desses genes na presença de 

agentes que causam dano ao DNA. Esse segundo item foi verificado por RT-PCR 

em tempo real.  



Resultados e Discussão______________________________________________________________________________63 

No primeiro passo, as linhagens mutantes ΔchkA e ΔchkB cresceram na 

presença de diferentes agentes mutagênicos (HU, CPT, 4NQO e MMS). E como 

podemos observar, na figura 10, o mutante ΔchkA apresentou alta sensibilidade à 

droga HU, equanto que o mutante ΔchkB não apresentou nenhuma sensibilidade na 

presença destes agentes. 

 
Controle HU

10mM 
CPT
5μM

MMS
0.005% 

Δ chkB

Δ chkA

Tipo
Selvagem

4-NQO
0,25μg/mL

Controle HU
10mM 

CPT
5μM

MMS
0.005% 

Δ chkB

Δ chkA

Tipo
Selvagem

4-NQO
0,25μg/mL

 
 
Figura 10: A sensibilidade dos mutantes ΔchkA e ΔchkB a drogas que causam dano ao DNA. As 
linhagens cresceram por 48 horas na presença e na ausência de HU, CPT, 4NQO, e MMS em meio 
completo. 
 

Para a verificação do segundo teste, a linhagem selvagem GR5 foi crescida 

por 16 horas na ausência de drogas e após esse tempo, o micélio foi transferido 

para meio de cultura contendo as drogas nas concentrações indicadas por 30, 60, 

120 e 240 minutos. O RNA total foi isolado e a análise da expressão gênica 

verificada (Figura 11).  

A expressão do gene chkA mostrou-se elevada por cerca de doze vezes após 

240 minutos de crescimento na presença de MMS; até cinco vezes após 120 

minutos de crescimento na presença de bleomicina; e até quatro vezes após 120 

minutos de crescimento na presença de 4NQO (Figura 11A). Assim como ocorreu 

com o gene chkA a expressão de chkB também apresentou aumento na presença 

de MMS, porém sua indução ocorreu primariamente ao gene chkA (60 minutos na 

presença de MMS); cerca de 14 vezes após 60 minutos de crescimento na presença 

de BLEO; e ainda cerca de 6 vezes após 120 minutos de crescimento na presença 

de 4NQO (Figura 11B).  
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Esses resultados sugerem que embora não exista um fenótipo de 

sensibilidade no crescimento radial da colônia na presença de MMS, BLEO e 4-NQO 

estas proteínas podem estar envolvidas no reparo do dano causado por esses 

agentes genotóxicos e ainda que o gene chkB é primariamente induzido em 

resposta ao dano causado por MMS e BELO. 
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Figura 11: Os níveis das expressões dos genes chkA e chkB em reposta a presença de drogas. (A) 
Expressão do gene chkA na presença do dano ao DNA. (B) Expressão do gene chkB na presença do 
dano ao DNA. Os valores representam o número de vezes de aumento na expressão do RNAm na 
linhagem selvagem tratada em comparação com a linhagem selvagem crescida na ausência de 
droga, representado com o valor absoluto 1. 
 

4.1.4. A participação dos genes ΔchkACHK1 e ΔchkBCHK2 na resposta ao dano ao 

DNA causado por luz UV  
Como parte da caracterização molecular dos genes chkACHK1 e chkBCHK2, 

conídios das linhagens mutantes ΔchkA e ΔchkB foram submetidos ao tratamento 
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com luz ultravioleta. A luz UV é um agente que interfere na função da forquilha de 

replicação (NYBERG et al., 2002; OSBORN et al., 2002). Os conídios quiescentes e 

germinantes (incubados por 4,5 horas antes da irradiação) foram expostos à luz UV 

e o percentual de sensibilidade foi estimado a partir da comparação com placas 

controle que não foram submetidas à luz UV.  

A Figura 12A mostra que para conídeos quiescentes, as linhagens mutantes 

ΔchkA e ΔchkB apresentaram maior sensibilidade em relação à linhagem selvagem a 

partir de 150 J/m2, no entanto para conídios germinantes o mutante ΔchkA continua 

mostrando sensibilidade a partir de 100 J/m2 enquanto ΔchkB apresentou 

sensibilidade igual ao da linhagem selvagem (Figura 12B). 
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Figura 12: A sensibilidade à luz UV das linhagens mutantes ΔchkA e ΔchkB. (A) conídios 
quiescentes. (B) Conídios Germinantes. A viabilidade foi determinada como o percentual das colônias 
crescidas em placas irradiadas em relação ao controle não tratado. Os resultados mostram média ± 
desvio padrão de três experimentos independentes. A viabilidade das linhagens ΔchkA e ΔchkB foram 
significativamente diferente da linhagem selvagem em conídios quiescentes (p<0,05), porém em 
conídios germinantes, ΔchkB  é igual a linhagem selvagem (p>0,05). Os resultados representam à 
média ± desvio padrão de três experimentos independentes. Diferenças estatísticas foram verificadas 
pelo teste ANOVA fator único seguido, quando significantes, do teste Student Newman-Keuls de 
comparação multipla.  p<0,05 foi considerado significante. 
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4.1.5. A Participação dos genes ΔchkACHK1 e ΔchkBCHK2 na resposta ao estresse 

oxidativo  
Em mamíferos, a sinalização do dano no DNA é rapidamente feita pela ATM e 

ATR, que são responsáveis diretos pela fosforilação de diversos alvos, entre eles, 

outras proteínas transdutores de sinal como CHK1 e CHK2 (NYBERG et al., 2002; 

MCKINNON, 2004). A fosforilação dessas proteínas por ATM/ATR ativa o ponto de 

checagem do ciclo celular na presença do dano ao DNA, e possivelmente durante o 

estresse oxidativo (BARZILAI et al., 2002). Em A. nidulans a AtmA está monitorando 

e/ou reparando o estresse oxidativo causado por peróxido de hidrogênio (Malavazi 

et al, 2007). Recentemente, Malavazi et al. (2006) demonstraram que UvsBATR esta 

possivelmente monitorando o dano ao DNA induzidos por agentes que causam 

estresse oxidativo.  

A partir desses dados, foi analisada a expressão dos genes chkACHK1 e 

chkBCHK2 durante a resposta ao estresse oxidativo causado por Menadiona, 

Paraquat, Sulfato de Ferro (Fe2SO4), Cloreto de Cádmio (CdCl2) e Sulfato de Zinco 

(ZnSO4).  

A Figura 13A mostra um relevante aumento da expressão do gene chkACHK1 

quando na presença de Menadiona e Paraquat. Por outro lado, na presença dos 

outros agentes causadores de estresse oxidativo, o gene chkACHK1 também esta 

mais expresso, porém de forma menos acentuada. Diferentemente do gene 

chkACHK1, o gene chkBCHK2 não tem sua expressão elevada na presença de H2O2 20’ 

(0,25 mol/L) sendo que na presença de CdCl2 e em Menadiona o gene chkBCHK2 é 

altamente expresso (Figura 13B). Para os outros agentes causadores de estresse 

oxidativo, os genes chkACHK1 e chkBCHK2 se apresentaram de forma igual. Estes 

resultados trazem evidências de que as proteínas ChkA e ChkB também estão 

envolvidas na resposta ao estresse oxidativo no fungo filamentoso A. nidulans. 
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Figura 13: Os valores da expressão dos genes chkACHK1 e chkBCHK2 em resposta ao estresse 
oxidativo. (A) Expressão do gene chkACHK1. (B) Expressão do gene chkBCHK2. Em todos os 
tratamentos, a linhagem selvagem GR5 foi induzida por 60’, exceto para H2O2 que também foi 
induzida por 20’. As concentrações utilizadas foram: H2O2 20’ e 60’(5, 25 e 100mM), Menadiona (0,1 e 
0,5mM), Paraquat (5 e 10mM), Fe2SO4 (0,25 e 0,5mM), CdCl2 (0,1 e 0,2mM), e ZnSO4 (0,1 e 
0,25mM). “Real-Time” RTPCR foi o método utilizado para quantificar o mRNA. As amostras foram 
normalizadas usando os valores CT obtidos pela amplificação do RNAm de tubC na mesma amostra. 
A relação quantitativa da expressão dos genes chkACHK1, chkBCHK2 e tubC foi determinada por uma 
curva padrão. Os valores representam o número de cópias de RNAm das amostras tratadas em 
relação a linhagem selvagem não tratada com droga (representada como 1.00). 
 

4.1.6. A participação dos genes chkA e chkB durante a reprodução sexuada em 
A. nidulans 

Em S. cerevisiae, várias proteínas (Mec1, Rad24 e Rad17) envolvidas no 

ponto de checagem do dano ao DNA na fase S também participam do ponto de 

checagem meiótico (LYDALL et al 1996). Em mamíferos as proteínas ATM, ATR, 

Rad1 e Chk1 as quais estão envolvidas no ponto de checagem do dano ao DNA na 
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fase S do ciclo celular, são encontradas na estrutura dos cromossomos meióticos, e 

acredita-se possuirem funções importantes durante a recombinação meiótica, 

durante a parada do ciclo celular, durante meiose e apoptose (ROEDER & BAILIS 

2000).  

Para verificar a expressão dos genes chkA e chkB durante o desenvolvimento 

sexual em A. nidulans, uma cultura teve seu crescimento sincronizado de modo a 

obter células no mesmo estágio do desenvolvimento e então foram transferidos do 

meio liquido para placa com meio de cultura sólido. O RNA foi isolado em tempos 

distintos depois do período de indução e o RNA pertencente a cada estágio foi 

submetido a “Real-Time RT-PCR” para determinar os valores de expressão dos 

genes chkA e chkB.  

O gene chkA apresentou um aumento gradativo de sua expressão a partir de 

72 horas após indução sexual ficando 2 vezes mais expresso após 120 horas 

(Figura 14A), enquanto que o gene chkB apresentou aumento de sua expressão a 

partir de 24 horas após iniciada a indução sexual, ficando 3 vezes mais elevada 

após120 horas (Figura 14B). 

Esses resultados sugerem que as proteínas podem estar envolvidas no 

desenvolvimento sexual e meiose em A. nidulans. 
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Figura 14: Os valores da expressão dos genes chkACHK1 e chkBCHK2 durante o desenvolvimento 
sexual de A. nidulans. (A) Representa os valores da expressão do gene chkA  e em (B) estão 
representados os valores da expressão do gene chkB. “Real-Time” RTPCR foi o método utilizado 
para quantificar o RNAm. As amostras foram normalizadas usando os valores CT obtidos pela 
amplificação do RNAm de tubC na mesma amostra. A relação quantitativa da expressão dos genes 
chkA, chkB e tubC foram determinadas por uma curva padrão. Os valores representam o número de 
cópias de RNAm em relação a linhagem selvagem não tratada com droga (representada como 1.00). 
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4.1.7. A participação dos genes ΔchkACHK1 e ΔchkBCHK2 no ponto de checagem 

da fase S 
Uma importante função de sobrevivência da célula na presença do dano no 

DNA é a inibição do ciclo celular através da ativação de pontos de checagem. A 

hidroxiuréia é um inibidor da enzima ribonucleotídeo redutase, uma enzima limitante 

na via metabólica de produção de dNTPs. HU suprime a conversão de ribose 

trifosfato para desoxirribose trifosfato (BERGEN; MORRIS, 1983). A depleção de 

dNTPs ativa o ponto de checagem da fase G1/S do ciclo celular o que causa 

bloqueio na fase S (DESANY et al., 1998). Além disso, o início da replicação do DNA 

na presença de altas concentrações de HU causa quebra de dupla fita (MERRILL; 

HOLM,1999). Como HU é um potente inibidor da síntese de DNA em A. nidulans 

(BERGEN; MORRIS, 1983) e a fim de se verificar o papel dos genes chkA e chkB no 

reparo de quebra de dupla fita, ou na ativação do ponto de checagem da fase S, 

verificamos aqui a capacidade das linhagens mutantes em crescer nas 

concentrações de 0,06 e 0,1 mol/L de HU .  

De acordo com Allen et al. (1994) o tratamento agudo com HU causa 

letalidade severa em mutantes que são especialmente defectivos no ponto de 

checagem da fase S, porém não naqueles defectivos no reparo de quebra de dupla 

fita ou em outros pontos de checagem relacionados ao dano ao DNA. Dessa forma, 

é possível diferenciar, baseado na hipersensibilidade a HU, um mutante que está 

envolvido ou no reparo do DNA ou na ativação dos pontos de checagem do ciclo 

celular. Para isso, um ensaio de mitose foi utilizado para verificar se o ponto de 

checagem da fase S estava prejudicado nesse mutante (FAGUNDES et al., 2004). 

Este ensaio monitora a mitose nas linhagens testadas incubadas na presença de 

0,06 e 0,1 mol/L de HU por 5 a 7 horas, verificando a funcionalidade do ponto de 

checagem de replicação do DNA. Durante os experimentos, germinantes crescidos 

na presença de 0,06 e 0,1 mol/L de HU, que apresentavam mais de um núcleo à 

microscopia óptica foram considerados como germinantes que romperam o bloqueio 

na fase S.  

A Tabela 7 mostra que as linhagens mutantes ΔchkACHK1 e ΔchkBCHK2 não 

apresentaram defeito no ensaio de mitose indicando que os germinantes foram 

capazes de bloquear o ciclo celular. 
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Tabela 7: Ensaio de mitose das linhagens mutantes ΔchkA , ΔchkB  e selvagem. 

*O percentual dos germinantes que apresentavam dois ou mais núcleos após incubação com HU foi 
determinado como germinantes que não apresentavam bloqueio de mitose. Os resultados 
representam à média ± desvio padrão de três experimentos independentes com 100 germinantes 
tendo sido analisados em cada um. Diferenças estatísticas foram verificadas pelo teste ANOVA fator 
único seguido, quando significantes, do teste Student Newman-Keuls de comparação multipla.  
p<0,05 foi considerado significante. 
 

4.1.8. A Participação dos genes chkACHK1 e chkBCHK2 no crescimento polarizado 
em conídios de A. nidulans 

Durante o crescimento dos conídios de fungos filamentosos, alguns 

fenômenos ocorrem ordenadamente visando promover o crescimento das hifas. A 

primeira mitose ocorre cerca de 4 horas após a saída do estado de quiescência do 

esporo (G1). Durante a quebra da dormência, o esporo intumesce e aumenta seu 

volume citoplasmático. Nesse período todas as células devem crescer 

isotropicamente, pela deposição de novas camadas de parede celular em todas as 

direções. Surge dessa forma o tubo germinativo, gerando um eixo de crescimento 

polarizado. A formação do tubo germinativo e do crescimento polarizado indica que a 

célula encontrou condições ideais para o crescimento. Após essa etapa inicial, a 

célula continua seu crescimento e aproximadamente depois da terceira divisão 

celular, ocorre à formação do primeiro septo nos germinantes de A. nidulans (o que 

é equivalente à citocinese de células de mamíferos).  

O crescimento polarizado é uma das características mais peculiares do 

crescimento das células fúngicas, tanto em células de leveduras como de fungos 

filamentosos (HARRIS, 1999). A forma mais conveniente de se verificar o 

crescimento polarizado do esporo é a presença do tubo germinativo. Embora alguns 

experimentos relatem que a polarização das moléculas de actina do citoesqueleto 

ocorra primariamente à emissão do tubo germinativo, este evento não pode ser 

detectado convenientemente nas condições de cultura utilizadas no experimento. 

Dessa forma, um esporo é classificado como polarizado microscopicamente pela 

presença do tubo germinativo. Uma vez que os esporos de A. nidulans apresentam 

  HU (mol/L)*  

Linhagens 0 0,06 0,1 

Tipo Selvagem 62,6±2,9 10,4±2,2 1,0±0,5 

ΔchkA 58,3±7,4 6,3±1,5 0,0±0,0 

ΔchkB 60,5±5,9 10,0±3,9 0,0±0,0 
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uma morfologia esférica, o tubo germinativo pode ser facilmente detectado pela 

presença de pequenas protuberâncias na superfície do conídio corado com DAPI e 

calcoflúor (HARRIS, 1999). 

Diante da importância desse ponto de checagem, o crescimento polarizado foi 

estudado nas linhagens JFL3 e JFL4 para verificar se as proteínas ChkA e ChkB 

interferem no estabelecimento do tubo germinativo após bloqueio na fase S com a 

droga HU.  

Após a liberação do bloqueio de 5 horas com 50 mM de HU, amostras das 

linhagens mutantes ΔchkACHK1 e ΔchkBCHK2 e da linhagem selvagem GR5, foram 

retiradas nos tempos 0, 30, 60, 90, 120 e 150 minutos e as células que 

apresentavam tubo germinativo e, portanto, crescimento polarizado, foram contadas 

em cada tempo.  

Na Figura 15 foi observado que o mutante ΔchkACHK1 apresentou maior 

percentual de células com tubo germinativo nos tempos 120’ e 150’ em relação à 

linhagem selvagem, no entanto, o mutante chkBCHK2 apresentou um percentual 

menor nos tempos de 30’ e 90’ em relação a linhagem selvagem sugerindo que as 

proteínas ChkA e ChkB podem estar envolvidas no estabelecimento e na 

manutenção do crescimento polarizado em A. nidulans. 
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Figura 15: A análise do crescimento polarizado em conídios da linhagem selvagem e nos mutantes 
ΔchkACHK1 e ΔchkBCHK2. O gráfico representa o percentual de germinantes que apresentaram emissão 
de tubo germinativo nos tempos indicados após liberação do bloqueio na fase S com 50 mM de HU 
por 5 horas a 37°C. Os pontos indicam os valores referentes à média±desvio padrão de 100 
germinantes analisados em 3 experimentos independentes, corados com DAPI e calcoflúor. 
Diferenças estatísticas foram verificadas pelo teste ANOVA fator único seguido, quando significantes, 
do teste Student Newman-Keuls de comparação multipla.  p<0,05 foi considerado significante. 
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4.1.9. As possíveis interações genéticas envolvendo os genes chkACHK1, 
chkBCHK2, atmAATM e uvsBATR. 

A fim de compreender possíveis interações entre os genes chkACHK1, 

chkBCHK2, atmAATM e uvsBATR na resposta ao dano ao DNA em A. nidulans, foram 

construídas as linhagens duplos mutantes ΔchkA::pyrG ΔchkB::pyro (JFL100),  

ΔchkA::pyrG ΔatmA::pyrG (JFL3-69), ΔchkA::pyrG ΔuvsB::argB (JFL3-14), 

ΔchkB::pyro ΔatmA:: pyrG (JFL4-69), e ΔchkB::pyro ΔuvsB::argB (JFL4-14).  

Num primeiro grupo de experimentos, as interações entre esses genes foram 

verificadas pela comparação de sensibilidade a agentes mutagênicos. Quando um 

duplo mutante apresentava maior sensibilidade a uma droga mutagênica em 

comparação as duas linhagens parentais, a relação entre as duas foi determinada 

como sinergística, sugerindo que os dois genes estão atuando em vias paralelas de 

reparo. Por outro lado, quando um duplo mutante apresentou sensibilidade 

comparável àquela de seus dois parentais isoladamente, as relações foram ditas 

epistáticas, sugerindo que os dois genes estavam atuando numa mesma via de 

reparo ao dano ao DNA e quando o duplo mutante apresentou seu crescimento 

intermediário àquela de seus dois parentais isoladamente, a relação entre as duas 

foi determinada como supressão.  

Os resultados mostraram que os genes chkA e uvsB são epistáticos na 

presença de HU (Figura 16A) e os genes chkA e atmA atuam em sinergismo na 

presença de HU e MMS (Figura 16B). Interessantemente, os genes chkB e uvsB 

atuam em sinergismo na presença de CPT (Figura 16C) e o gene chkB suprime 

atmA na presença de 4-NQO (Figura 16D). 
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Figura 16: O fenótipo de sensibilidade das linhagens duplos mutantes a drogas que causam o dano 
ao DNA. (A) Os duplos mutantes ΔchkA::pyrG ΔchkB::pyro, ΔchkA::pyrG ΔuvsB::argB e seus 
parentais na presença de HU. (B) O duplo mutante ΔchkA::pyrG ΔatmA:: pyrG e seus parentais na 
presença de HU e MMS. (C) O duplo mutantes ΔchkB::pyro ΔuvsB::argB e seus parentais na 
presença de CPT. (D) O duplo mutante ΔchkB::pyro ΔatmA:: pyrG na presença de 4-NQO. As 
linhagens foram crescidas por 48 horas na presença e na ausência de HU, CPT, 4NQO, e MMS. As 
linhagens foram crescidas na presença das drogas indicadas e incubadas por 72 horas a 37°C. 
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Como uma segunda abordagem para a identificação de interações genéticas 

entre os genes atmA, chkA, chkB e uvsB, verificamos o comportamento das 

linhagens duplos mutantes na presença de luz UV.  

A sensibilidade à luz UV foi testada em conídios que estavam quiescentes e 

também aqueles que foram germinados por 4,5 horas a 30ºC (ditas germinantes) 

antes da exposição à luz UV. As linhagens mutantes e duplos mutantes estudadas e 

uma linhagem selvagem foram expostas.  

Como ocorreu nos experimentos de crescimento radial na presença de 

agentes mutagenicos, verificamos que os genes chkA e atmA atuam de forma 

sinergistica quando conídios germinantes foram expostos à luz UV (Figura 17D 

direita) indicando novamente que os genes chkA e atmA estão atuando em vias 

paralelas no reparo ao dano ao DNA (p<0,05). Entretanto, diferentemente dos 

experimentos com drogas o gene chkA não esta epistático em relação à uvsB 

(Figura 17B). Em conídios quiescentes, em doses de 150 e 200 J/m2, o gene chkA 

atua em sinergismo com o gene uvsB (p<0,05) (Figura 17B esquerda). Quando 

germinantes, conídios dos duplos mutantes ΔchkAΔchkB e ΔchkBΔatmA 

apresentaram sinergismo, em relação aos seus parentais, em todas as doses de 

exposição a luz UV (Figura 17A e 17E direita) (p<0,05), o que não ocorre na 

presença de drogas onde a mutação ΔchkB suprime o defeito do mutamte ΔatmA na 

presença de 4-NQO. Os genes chkA e chkB estão interagindo sinergisticamente em 

altas doses de exposição a luz UV quando conídios quiescentes são expostos 

(Figura 17A esquerda).  
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Figura 17: A viabilidade das linhagens mutantes e duplos mutantes após exposição à luz UV em 
conídios quiescentes e germinantes. (A) linhagens ΔchkA, ΔchkB e ΔchkA ΔchkB. (B) linhagens 
ΔchkA, ΔuvsB e ΔchkA ΔuvsB. (C) ΔchkB, ΔuvsB e ΔchkB ΔuvsB. (D) linhagens ΔchkA, ΔatmA e 
ΔchkA ΔatmA. (E) linhagens ΔchkB, ΔatmA e ΔchkB ΔatmA. A viabilidade foi determinada como o 
percentual das colônias crescidas em placas irradiadas em relação ao controle não tratado. Conídios 
germinantes foram aqueles incubados por 4,5 horas a 30ºC previamente a irradiação. Os resultados 
expressos são a média ± desvio padrão de pelo menos três experimentos independentes. Diferenças 
estatísticas foram verificadas pelo teste ANOVA fator único seguido, quando significantes, de teste 
Student Newman-Kels de comparação mútipla. p<0,05 foi considerado significante. 
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Num terceiro grupo de experimentos para classificar as interações genéticas 

entre os genes atmA, chkA, chkB e uvsB, foi verificado o estado de funcionalidade 

do ponto de checagem da replicação do DNA através do ensaio de mitose. Como 

mostrado anteriormente, os mutanes ΔchkA e ΔchkB não apresentaram defeito no 

ensaio de mitose indicando que os germinantes foram capazes de bloquear o ciclo 

celular na fase S, no entanto, assim como ocorreu em resposta ao dano ao DNA 

causado por luz UV, o duplo mutante ΔchkA  ΔchkB apresentou defeito na 

capacidade de bloquear o ciclo celular sugerindo que essa duas vias atuam em 

sinergismo para o bloqueio da fase S (Tabela 8). 

 
Tabela 8: Ensaio de mitose das linhagens mutantes ΔchkA, ΔchkB, selvagem e duplos mutantes. 

*O percentual dos germinantes que apresentavam dois ou mais núcleos após incubação com HU foi 
determinado. Os resultados representam a média±desvio padrão de três experimentos independentes 
com 100 germinantes tendo sido analisados em cada um. Diferenças estatisticamente significantes 
foram determinadas pelo teste ANOVA seguido do teste de Student Newman-Keuls de comparação 
múltipla (Sigma Stat Statistical Software, Jandel Scientifics). p<0,05 foi considerado significante. 
a estatisticamente diferente da linhagem selvagem 
b estatisticamente diferente de ΔchkA ΔchkB 
c estatisticamente diferente de ΔatmA 
d estatisticamente diferente de ΔuvsB 

 

Na presença de evidencias que indicam que os genes chkA e chkB estão 

interagindo de forma epistatica e sinergistica com outras proteínas no reparo ao 

dano ao DNA verificamos se o crescimento polarizado foi afetado nessas linhagens 

duplo mutantes. Interessantemente, os resultados mostraram que os genes atmA, 

  HU (mol/L)*  

Linhagens 0 0,06 0,1 

Tipo Selvagem 62,6±2,9 10,4±2,2 c 1,0±0,5 d 

ΔchkA 58,3±7,4 6,3±1,5 b c 0,0±0,0 d 

ΔchkB 60,5±5,9 10,0±3,9 b c 0,0±0,0 d 

ΔuvsB 62,7±5,9 15,3±2,5 c 12,7±3,2 a 

ΔatmA 67,7±2,5 31,33±4,04 a  3,67±0,58 a d 

ΔchkA ΔchkB 60,0±5,0 19,0±1,0 a c 1,0±0,0 d 

ΔchkA ΔuvsB 56,0±1,7 7,7±2,1 c 0,0±0,0 d 

ΔchkA ΔatmA 58,3±2,9 9,0±1,0 c 0,0±0,0 d 

ΔchkB ΔuvsB 51,7±2,9 8,3±1,5 c 0,0±0,0 d 

ΔchkB ΔatmA 64,3±8,1 10,0±0,0 c 0,0±0,0 d 
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chkA, chkB e uvsB atuam de forma complementar no estabelecimento do tubo 

germinativo em A. nidulans. Como observado na figura 18, os duplos mutantes tem 

uma redução no percentual do crescimento polar em relação aos seus parentais 

mostrando sinergismo entre eles. No entanto, o duplo mutante ΔchkB ΔatmA tem 

seu crescimento quase nulo (p<0,001) (Figura 18 E), enquanto o duplo mutante 

ΔchkA ΔuvsB tem seu crescimento igual ao seu parental mutante ΔuvsB (p= 0,121) 

(Figura 18 B)  . 
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Figura 18: O crescimento polarizado das linhagens mutantes e duplos mutantes. (A) linhagens 
ΔchkA, ΔchkB e ΔchkA ΔchkB, o duplo é estatisticamente diferente a partir do tempo 60’ em relação 
as linhagens parentais. (B) linhagens ΔchkA, ΔuvsB e ΔchkA ΔuvsB, a linhagem ΔuvsB tem seu 
crescimento igual ao duplo mutante. (C) ΔchkB, ΔuvsB e ΔchkB ΔuvsB, o duplo é estatisticamente 
diferente a partir do tempo 120’ em relação as linhagens parentais. (D) linhagens ΔchkA, ΔatmA e 
ΔchkA ΔatmA, o duplo é estatisticamente diferente a partir do tempo 120’ em relação as linhagens 
parentais. (E) linhagens ΔchkB, ΔatmA e ΔchkB ΔatmA, o duplo é estatisticamente diferente a partir 
do tempo 90’ em relação as linhagens parentais. Os resultados expressos são a média ± desvio 
padrão de pelo menos três experimentos independentes. Diferenças estatísticas foram verificadas 
pelo teste ANOVA fator único seguido, quando significantes, de teste Student Newman-Kels de 
comparação mútipla. p<0,05 foi considerado significante. 
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4.1.10. Discussão 
As proteínas quinases ATM e ATR têm papéis centrais na resposta ao dano 

ao DNA e regulam diretamente pelo menos duas outras proteínas quinases, CHK1 e 

CHK2, as quais são responsáveis pela transmissão dos sinais dos pontos de 

checagem do ciclo celular (BARTEK & LUKAS 2003; YINHUAI & SANCHEZ 2004; 

AHN et al. 2004). Essas quinases são do tipo serina/treonina e são ativadas em 

resposta ao dano ao DNA regulando funções celulares fundamentais, tais como; a 

replicação do DNA, a progressão do ciclo celular, a reestruturação da cromatina e a 

apoptose (BARTEK & LUKAS 2003). Aqui nós caracterizamos os homólogos 

ChkACHK1 e ChkBCHK2 de A. nidulans. A proteína homologa Chk1 foi a primeira a ser 

caracterizada em fungos filamentosos. Embora em S. cerevisiae e S. pombe a 

proteína hologa de Chk1 não seja essencial para a viabilidade, em ratos, ela é 

essencial para o desenvolvimento embrionário (CHEN & SANCHEZ 2004). Em S. 

cerevisiae a proteína homologa de Chk2, rad53p, é essencial para o 

desenvolvimento, no entanto, em S. pombe quando o gene foi inativado seu 

crescimento ocorreu normalmente (SHIMADA et al. 2002; PEREZ-HIDALGO et al. 

2003).  

Da mesma forma que ocorreu em S. pombe, no fungo filamentoso A. nidulans 

as inativações dos genes chkA e chkB são viáveis. No entento, em ratos, 

diferentemente do gene chk1 a inativação do gene chk2 é viável, e não mostrou 

nenhum fenótipo tumoral, exceto quando expostos a agentes carcinogênicos 

(BARTEK e LUKAS 2003); neste mesmo organismo foi relatado que Chk2 está ativa 

durante a resposta ao dano ao DNA causado por IR e induz a apoptose (AHN et al. 

2004). Em levedura não foi demonstrada nenhuma função de Chk1 nos pontos de 

checagem da fase S, no entanto, a proteina homóloga Chk2 de leveduras, Cds1, é 

ativada após o dano ser induzido por HU na fase S (BODDY et al. 1998; LINDSAY et 

al.1998). Quando Cds1 está ausente em S. pombe, a proteína homóloga de Chk1 

torna-se ativa na presença de dano no DNA causado por HU na fase S do ciclo 

celular, e a perda de ambas as proteínas, Chk1 e Cds1, conduz a um aumento de 

sensibilidade na presença de agentes mutagênicos (LINDSAY et al. 1998; 

BRONDELLO et al.1999). Em contraste, CHK1 não tem sua função limitada aos 

pontos de checagem da fase S, ele é também ativado por DSBs quando esses são 

causados por IR em células de mamíferos (CHEN; SANCHEZ 2004).  
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Em mamíferos, a proteína CHK2 tem sua função sobreposta em todos os 

pontos de checagem do ciclo celular e é ativado na resposta ao dano ao DNA 

causado por luz UV ou IR e também no bloqueio replicacional (BARTEK; LUKAS 

2003; AHN et al. 2004). Existem muitos substratos comuns entre CHK1 e CHK2, 

sendo que CHK2 parece funcionar em conjunto com CHK1 durante a resposta ao 

estresse genotóxico, além de sua função na resposta ao dano ao DNA causado por 

IR de induzir a apoptose (CHEN; SANCHEZ 2004). Em leveduras Chk1 responde ao 

dano ao DNA que acomete o atraso da fase S ou G2, mas é inerte para danos que 

ocorrem na fase S ou no bloqueio replicacional; em contraste, a proteína Chk1 de 

mamíferos tem funções muito mais amplas durante as repostas a todas as formas de 

estresse genotóxico (CHEN e SANCHEZ 2004).  

Nós observamos que o crescimento do mutante ΔchkACHK1 só foi sensível na 

presença de HU e luz UV quando seus conídios germinantes foram expostos. O 

crescimento do mutante ΔchkACHK2 não foi afetado por agentes causadores de dano 

ao DNA, e seus conídios quiescentes são sensíveis a luz UV. Entretanto, ambos os 

genes mostraram um aumento da expressão do RNAm na presença de agentes 

causadores de dano ao DNA. Supreendentemente, ambos os mutantes em A. 

nidulans tem seus pontos de checagem replicacional da fase S intactos. Foi também 

observado que o duplo mutante ΔchkA ΔchkB em A. nidulans apresentou maior 

sensibilidade para HU e seus conídios quiescentes e germinantes tiveram maior 

sensibilidade à luz UV em relação aos seu parentais mutantes, sugerindo que ambos 

os mutantes estão interagindo. Reforçando esses resultados, os mutantes ΔchkA e 

ΔchkB tem seu ponto de checagem da fase S intactos na presença de 6 mM de HU, 

o que não ocorre com o duplo mutante ΔchkA ΔchkB. 

As espécies reativas ao oxigênio (ROS) como o peróxido de hidrogênio e o 

hidroperóxido terc-butila foram demonstrados como indutores da resposta do ponto 

de checagem G2/M em células eucarióticas, e a progressão da fase G2 do ciclo 

celular para mitose é altamente dependente da atividade do complexo ciclina 

B/Cdc2. A atividade bem como a entrada da célula em mitose é suprimida de 

maneira dependente de SOD (superoxido dismutase) pelo hidroperóxido terc-butila 

em fibroblastos humanos, o que atrasa a ativação do complexo ciclina B/Cdc2 

resultando na defosforilação da proteína Cdc2 pela fosfatase Cdc25C 

(SHACKELFORD et al. 2000; SHACKELFORD et al. 2001; CICCHILLITTI et al. 
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2003). Em células deficientes de ATM existe um atraso no ponto de checagem 

mitótico quando o estresse oxidativo é induzido por terc-butila o que não acontece 

em células normais, indicando que possivelmente ATM e as proteínas que estão 

“downstrean” a ATM no ponto de checagem G2/M durante o estresse oxidativo têm 

um papel na ativação de Cdc25C. 

Outros estudos mostraram que ATM fosofrila pelo menos de 3 proteínas 

envolvidas nos pontos de checagem celular durante hiperoxia confirmando o 

envolvimento de ATM na resposta ao estresse oxidativo. Em contraste, ATR só 

fosforila a proteína Chk1 durante hiperoxia (HELT et. al., 2004). 

Em A. nidulans a proteína AtmA esta monitorando e/ou reparando o estresse 

oxidativo causado por peróxido de hidrogênio (Malavazi et al, 2007). Recentemente, 

Malavazi et al. (2006) demonstraram que UvsBATR esta possivelmente monitorando o 

dano ao DNA induzidos por agentes que causam estresse oxidativo. Neste trabalho 

foi observado que ChkA e ChkB são expressos na presença de agentes causadores 

de estresse oxidativo mostrando uma possível função no monitoramento  e ou 

reparo ao estresse oxidativo. 

Estudos em C. elegans, D. melanogaster e N. crassa têm revelado novas 

funções para Chk2 que não foram mostradas nas células de humanos ou ratos (AHN 

et al. 2004; PREGUEIRO et al. 2006). Em D. melanogaster, a proteína homóloga 

Chk2 é altamente expressa em ovários durante a embriogênese e a perda da função 

de Chk2 leva a instabilidade genômica (OISHI et al. 2001). Em C. elegans a 

inativação do gene chk2 através de RNAi mostrou que esta proteína quinase é 

essencial para recombinação meiótica (HIGASHITANI et al. 2000). 

Interessantemente, em S. pombe e D. melanogaster as proteínas homólogas de 

Chk2 também regulam o ponto de checagem mitótico (SHIMADA et al. 2002; 

PEREZ-HIDALGO et al. 2003). Neste trabalho não foi observado nenhum defeito no 

ciclo sexual de A. nidulans nas linhagens mutantes ΔchkA e ΔchkB. Entretanto, a 

expressão destes genes está aumentada durante o desenvolvimento sexual.  

Nossos resultados sugerem que as proteínas ChkA e ChkB de A. nidulans 

conservaram suas funções biológicas específicas durante a reposta ao dano ao 

DNA. Além disso, eles indicam um alto nível de redundância, ou seja, quando ambos 

os genes estão inativados, ocorre aumento da sensibilidade durante a resposta ao 

dano ao DNA. Atualmente o modelo proposto por BARTEK e LUKAS (2003) no qual 

a “missão biológica das proteínas CHK1 e CHK2 é uma mútua complementação, 
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cooperação íntima de funções entre CHK1 e CHK2 onde CHK2, contribui 

decisivamente sob circunstâncias de DSBs” e isso se aplica também as proteínas 

homólogas ChkA e ChkB de A. nidulans. Entretanto, não foi observada uma 

participação de ChkB em DSB, exceto o acúmulo de RNAm quando expostos a 

BLEO e CPT. Adicionalmente, o fato de que o ponto de checagem da fase S se 

mostra intacto na presença 100 mM de HU, sugere que possivelmente existe uma 

terceira quinase ou uma via diferente envolvida no ponto de checagem da fase S em 

A. nidulans. Existe ainda uma variedade de assuntos a serem verificados antes de 

uma visão completa das funções de ChkA e ChkB na resposta ao dano ao DNA. 

Tem sido proposto que CHK1 é primariamente regulado por ATR na resposta 

ao bloqueio replicacional em resposta ao dano ao DNA causado por luz UV, 

enquanto que CHK2 é regulado por ATM em resposta a DSBs causados por IR. 

Essa visão necessita ser modificada, se for considaderado os estudos recentes 

aonde CHK1 é ativado pela via da ATM (GATEI et al. 2003) e a fosforilação de 

CHK2 em resposta ao dano no DNA causado por luz UV e HU não necessita de 

ATM (MATSUOKA et al. 2000; WANG et al. 2006).  

Em resposta ao dano ao DNA ou estresse replicacional, CHK1 é fosofrilado e 

ativado por ATR e/ou ATM em leveduras, Xenopus leaves e mamíferos (CHEN; 

SANCHEZ 2004). Para investigar as interações genéticas entre chkA, chkB atmA e 

uvsB, foram construidas as linhagens duplo mutantes ΔchkA ΔatmA, ΔchkA  ΔuvsB, 

ΔchkB ΔatmA e ΔchkB ΔuvsB. O duplo mutante ΔchkA ΔatmA mostrou-se mais 

sensível a MMS,  HU e à luz UV quando seus conídios foram germinados 

comparados com seus parentais mutantes. Foram também observadas interações 

entre ΔchkB ΔatmA e ΔchkB ΔuvsB já que os duplos mutantes apresentaram menor 

sensibilidade a 4-NQO. 

Conídios quiescentes do duplo mutante ΔchkB ΔuvsB mostraram a mesma 

sensibilidade a luz UV comparado aos seus parentais mutantes. 

Surpreendentemente foi verificado que a presença da mutação ΔchkA ou ΔchkB são 

suficientes para suprimir o ponto de checagem da fase S nos mutantes ΔatmA e 

ΔuvsB. A supressão de um alelo nulo é esperada para mutantes que estão 

“downstream” e ativam vias independentes do produto gênico suprimido (PRELICH 

1999). Assim é possível que chkA e chkB estejam posicionados abaixo de atmA e 

uvsB na via do ponto de checagem do ciclo celular como descrito para outros 
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organismos. Esses resultados revelaram uma forte interação entre as proteínas 

apicais AtmA e UvsB e o sinal transmitido por ChkA e ChkB. Essas proteínas 

parecem ter funções redundantemente complementares durante a resposta ao dano 

ao DNA de A. nidulans. 
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4.2. Modulo 2: Isolamento e caracterização fenotípica do mutante ddbADDB1 em A. 

nidulans. 
 

 



Resultados e Discussão______________________________________________________________________________84 

4.2.1. A identificação do gene ddbA de A. nidulans 
Uma busca no banco de dados de A. nidulans no Broad Institute 

(http:www.broad.mit.Edu/annotation/fungi/aspergillus/) utilizando uma seqüência 

DDB1 de Homo sapiens, revelou uma única seqüência com similaridade relevante. O 

possível homólogo AN0596.3, é uma proteína que contém 1.132 aminoácidos com 

46% de similaridade e 26% de identidade (e-value 1e-104) relativos à sua proteína 

homóloga em humanos. A proteína homologa de DDB1 em A. nidulans foi 

denominada como DdbA e não possui nenhuma similaridade com a proteína DDB2, 

que não foi encontrada no banco de dado analisado de A. nidulans. A partir da 

seqüência da proteína DdbA, uma analise filogenética foi feita para determinar uma 

relação evolutiva entre DdbA e DDB1 em diferentes organismos. Interessantemente, 

os Ddbs de fungos formam um clado distinto (Figura 19). 

 
Figura 19: A análise filogenética da proteína DdbA. A analise filogenética foi gerada usando MEGA-2 
(Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 3.1) software (18, 2001; 
http://www.megasoftware.net). A seqüência foi alinhada no dendrograma e determinado pelo uso do 
ClustalX e o método Neighbor-Joining, respectivamente (Saitou and Nei, 1987; Thompson et al., 
1997). Uma analise “bootstrap” (Felsenstein 1985) foi feita (1,025 repetições) para avaliar a topologia 
da árvore filogenética. As seguintes proteínas foram usadas nesta analise: XP_658200.1 A. nidulans; 
XP_750984.1 A. fumigatus; XP_001214243.1 A. terreus;  BAE59059.1 A. oryzae; EAT83885.1 P. 
nodorum; EAS34682.1C. immitis; XP_962347.1 N. crassa; XP_385428.1 G. zeae; XP_001223417.1 
C. globosum;  NP_001056495.1 O. sativa; BAB20761.1 O. sativa; NP_192451.1 A. thaliana; Q6QNU4 
L. esculentum; NP_193842.1 A. thaliana; Q6E7D1L. esculentum; XP_975549.1| T. castaneum; 
NP_001914.2 H. sapiens; EAT46411.1 A. aegypti; P33194 C. Aethiops; CAC94909.1 M. musculus; 
NP_502299.1 C.  elegans; e XP_637896.1 D. discoideum. 
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4.2.2. A inativação do gene ddbADDB1 em A. nidulans 
Com o objetivo de avaliar a função do gene ddbA em A. nidulans, foi 

construída uma linhagem mutante para este gene. A região escolhida para a deleção 

ficou compreendida na fase aberta de leitura (“open reading frame” - ORF) do gene 

ddbA que contém 3628 pb. A linhagem resultante da deleção foi denominada como 

JFL2. 

  Para construção da linhagem JFL2, foram feitas quatro reações de PCR 

distintas. No primeiro passo, o cassete zeo-pyrG de 2.417 pb foi amplificado a partir 

do plasmídio pCDA21; em seguida duas reações de PCR foram realizadas, uma 

amplificando 2 kb da região 5’UTR  e outra amplificando 2 kb da região 3’ UTR da 

ORF do gene ddbA (ANO596.3), utilizando-se o DNA genômico de uma linhagem 

selvagem (FGSC A4). No quarto e último passo foi realizada uma reação de PCR 

substituindo o DNA genômico pelos três fragmentos obtidos nas reações anteriores e 

ainda os “primers” das extremidades 5’ e 3’ do cassete, originando assim, um novo 

fragmento de 6417 pb, utilizado para transformar uma linhagem TNO2A3 (Figura 

20A). Os transformantes foram selecionados em meio YAG (prototrofia para uridina e 

uracila).  

O DNA genômico de alguns candidatos transformados e o da linhagem 

TNO2A3 foi extraído e digerido com a enzima de restrição XhoI (Figura 20B) para 

posterior análise por “Southern blot” e assim verificar se houve integração homóloga 

do cassete no locus do gene ddbA. A enzima XhoI, digeriu o gene ddbA liberando 

dois fragmentos de 675 pb e 2.879 pb, sendo que, na linhagem transformada, a 

enzima XhoI digeriu o cassete liberando dois fragmentos, um de 1.259 pb e outro de 

1.743 pb. Um fragmento de 2 kb correspondendo à região 3’ UTR do DNA foi 

marcado radioativamente com [α-32P] dCTP e utilizado como sonda. A sonda 

também reconheceu um fragmento de 1 kb da região 3’ UTR digerido pela enzima 

XhoI (Figura 20C). 

 

 

 

 

 



Resultados e Discussão______________________________________________________________________________86 

 

A

ddbA 3628 pb

zeo-pyr 2417 pb

DDB1P DDB2P DDB3P DDB4P 

DDB ZEOP DDBPYRP

wt

pCDA21

zeo-pyr 2417 pb5’ –2 kb

3’ –2 kb

JFL2

5’- 2 kb

3’ –2 kb

3’

ddbA 3628 pb

zeo-pyr 2417 pb
5’

5’ 3’
probe

1743 pb1259 pb

XhoI
XhoIXhoI

B

wt -

JFL2 -

C

XhoI

2879 pb

1 kb

675 pb

Ti
po

 s
el

va
ge

m

Δ
dd

bA

- 2.879 pb

- 1.743 pb

- 1.000 pb

A

ddbA 3628 pb

zeo-pyr 2417 pb

DDB1P DDB2P DDB3P DDB4P 

DDB ZEOP DDBPYRP

wt

pCDA21

zeo-pyr 2417 pb5’ –2 kb

3’ –2 kb

JFL2

5’- 2 kb

3’ –2 kb

ddbA 3628 pbddbA 3628 pb

zeo-pyr 2417 pb

DDB1P DDB2P DDB3P DDB4P 

DDB ZEOP DDBPYRP

wt

pCDA21

zeo-pyr 2417 pb5’ –2 kb

3’ –2 kb

JFL2

5’- 2 kb

3’ –2 kb

3’

ddbA 3628 pb

zeo-pyr 2417 pb
5’

5’ 3’
probe

1743 pb1259 pb

XhoI
XhoIXhoI

B

wt -

JFL2 -

C

XhoI

2879 pb

1 kb

675 pb

Ti
po

 s
el

va
ge

m

Δ
dd

bA

- 2.879 pb

- 1.743 pb

- 1.000 pb

 

 
Figura 20: A inativação e a confirmação da linhagem mutante ΔddbA. (A) Esquema ilustrado da 
estratégia de deleção do gene ddbA usando a técnica “PCR- mediated”; (B) DNA genômico da 
linhagem selvagem e ΔddbA digeridos com a enzima de restrição XhoI e os fragmentos utilizados 
para hibridação (C) bandas reconhecidas após a hibridação (uma banda de 2.879 pb na linhagem 
selvagem e outra de 1.743 pb no ΔddbA  além de aparecer uma banda de 1 kb em ambas as 
linhagens. 
 

4.2.3. A Participação do gene ddbADDB1 na resposta celular ao dano ao DNA 
 Para analisar as possíveis funções do gene ddbA na resposta ao dano ao 

DNA,  utilizamos de dois caminhos: (i) O crescimento da linhagem mutante ΔddbA 

na presença de agentes causadores de dano ao DNA (CPT, 4NQO, HU e BLEO) e 

(ii) como a expressão do gene foi afetada na presença destes e outros agentes.  

No primeiro teste, a linhagem mutante ΔddbA apresentou maior sensibilidade, 

em relação a linhagem selvagem, somente para 4-NQO (Figura 21A). Na presença 

das outras drogas, ΔddbA teve a sua esporulação mantida e o seu crescimento 

ocorreu normalmente e independente do meio de cultura utilizado o fenótipo de 

ΔddbA foi mantido. 



Resultados e Discussão______________________________________________________________________________87 

Após este resultado, esporos quiescentes e germinante da linhagem selvagem e 

do mutante ΔddbA  foram expostos a diferentes doses de luz UV (50, 100, 150, 200, 

250, 300 e 350 J/m2) e a sua viabilidade foi determinada pelo percentual de conídios 

que formaram colônias após a exposição em relação aos conídios que não foram 

submetidos a luz UV.  

A linhagem mutante ΔddbA não apresentou sensibilidade quando conídios 

quiescentes foram expostos a luz UV, no entanto, conídios germinantes exibiram 

aumento da sensibilidade em todas as doses de exposição a luz UV em relação a 

linhagem selvagem (P<0,001) (Figura 21B). Estes resultados sugerem que a 

proteína DdbA esta envolvida no reparo ao dano ao DNA causado por luz UV e 4-

NQO (um agente mimético de luz UV). 
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Figura 21: Os fenótipos da linhagem mutante ΔddbA na presença de agentes causadores de dano ao 
DNA. (A) Fenótipo da linhagem selvagem e o mutante ΔddbA em YUU e YUU acrescido de diferentes 
agentes causadores de dano ao DNA (4NQO 0,25μg/mL, HU 10mM/mL e CPT 75μM/mL) incubados 
por 48 horas a 37ºC. (B) Fenótipo de conídios quiescentes da linhagem ΔddbA na presença de luz 
UV. (C) Fenótipo de conídios germinantes da linhagem ΔddbA na presença de luz UV (p<0,05). 
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Na realização de um segundo teste onde analisamos a expressão do gene 

ddbA, a linhagem selvagem (GR5) germinou durante 16 horas na ausência de droga 

e depois foi transferida para um novo meio de cultura (YUU) adicionado de 

concentrações especificas de droga e incubados por 30, 60, 120 e 240 minutos. 

Como controles repetiram-se os mesmos tempos sem adição de droga, sendo que 

após esses tempos, o RNA foi isolado para análise do perfil de expressão dos genes 

ddbA e tubC. 

A expressão do gene ddbA mostrou-se duas vezes mais elevada depois de 

240 minutos na presença de CPT e sete vezes mais elevada na presença de MMS, 

e nos tempos 60 e 120 minutos,  quatro vezes mais expresso na presença de BLEO  

e três vezes na presença de 4NQO respectivamente (Figura 22B).  

Outro experimento foi realizado com a finalidade de medir a expressão do 

gene ddbA após a exposição à luz UV. Durante a recuperação do fungo após 

indução do dano, o gene ddbA mostrou um aumento gradativo em sua expressão e 

seu ponto máximo de expressão foi de  3 vezes após 150 minutos de recuperação 

(Figura 22A).   

Esses resultados reforçam a hipótese de que o gene ddbA esta envolvido  na 

resposta ao dano ao DNA, mais especificamente na resposta ao dano causado por 

luz UV e 4-NQO e embora não tenha apresentado fenótipo de sensibilidade durante 

o crescimento da colônia na presença de MMS e BLEO, a proteína DdbA pode 

também estar envolvida no processo do reparo de quebra dupla fita do DNA. 
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Figura 22: Os valores da expressão do gene ddbA na presença de drogas. (A) O micélio foi incubado 
na ausência de droga por 4 horas à 37º C, exposto a luz UV e recolocado em meio YUU por 0, 20, 60, 
120 e 150 minutos. (B) O micélio foi incubado na ausência e na presença de CPT 25 μmol/L, MMS 
0,003%, BLEO 0,06 μg/mL e 4NQO 0,25 μg/mL por 30, 60 120 e 240 minutos. “Real-Time” RTPCR foi 
o método utilizado para quantificar o RNAm. Os resultados foram normalizados usando os valores CT 
obtidos pela amplificação do RNAm de tubC na mesma amostra. A relação quantitativa da expressão 
do gene ddbA e tubC foi determinada por uma curva padrão. Os valores representam o número de 
cópias de RNAm em relação a linhagem selvagem não tratada com droga (representada como 1.00). 
 

4.2.4. O papel do gene ddbADDB1 na resposta celular ao estresse oxidativo 
Sabe-se que modificações oxidativas no DNA são freqüentes em humanos e 

têm sido implicadas como um importante mecanismo que leva ao envelhecimento 

precoce, diabetes e carcinogênese (POULSEN, 2005). Pacientes XP exibem em 

suas células, elevados níveis de espécies reativas ao oxigênio (ROS). Sendo assim, 

aqui nós investigamos a influência do estresse oxidativo no crescimento da linhagem 

mutante ΔddbA e se a expressão deste gene é afetado na presença de agentes que 

causam o estresse oxidativo.  

Quando comparados com a linhagem selvagem, o crescimento do mutante 

ΔddbA não é afetado por H2O2, paraquat e menadiona (resultados não 

apresentados). No entanto, a expressão do gene ddbA mostrou-se substancialmente 
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elevado quando a linhagem selvagem foi incubada na presença de agentes 

indutores de estresse oxidativo (Figura 23).  

A expressão do gene ddbA mostrou-se elevada de 30 a 90 vezes após 20 e 

60 minutos de crescimento na presença de H2O2 (5, 25 e 100 mmol/L) e quando na 

presença de menadiona (5mM) e paraquat (5mM e 10mM), também por 60 minutos, 

a expressão foi elevada a 160 e 70 vezes, respectivamente (Figura 23). Para cloreto 

de cádmio (0.1 e 0.2 m/M) e sulfato de zinco (0.25 m/M) a expressão do gene ddbA 

mostrou-se elevada de 40 a 80 vezes.  

Esses resultados indicam que embora não haja inibição do crescimento radial 

da colônia da linhagem mutante ΔddbA na presença de agentes indutores do 

estresse oxidativo comparado com o tipo selvagem, o gene ddbA é altamente 

expresso durante o estresse oxidativo em A. nidulans. 
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Figura 23: Osos valores da expressão do gene ddbA na presença de agentes causadores de 
estresse oxidativo. Em todos os tratamentos a linhagem selvagem GR5 foi induzida por 60’, exceto 
para H2O2 que também foi induzida por 20’. As concentrações utilizadas foram: H2O2 20’ e 60’(5, 25 e 
100mM), Menadiona (0,1 e 0,5mM), Paraquat (5 e 10mM), Fe2SO4 (0,25 e 0,5mM), CdCl2 (0,1 e 
0,2mM), e ZnSO4 (0,1 e 0,25mM). “Real-Time” RTPCR foi o método utilizado para quantificar o 
mRNA. As amostras foram normalizadas usando os valores CT obtidos pela amplificação do RNAm 
de tubC na mesma amostra. A relação quantitativa da expressão dos genes chkACHK1, chkBCHK2 e 
tubC foi determinada por uma curva padrão. Os valores representam o número de cópias de RNAm 
em relação a linhagem selvagem não tratada com droga (representada como 1.00). 
 

4.2.5. O papel do gene ddbADDB1 no desenvolvimento assuxual  e sexual de A. 

nidulans 
Em D. melanogaster, DDB1 mostrou-se essencial para o desenvolvimento 

(TAKATA et al., 2004). Em A. nidulans os resultados mostraram que o mutante 

ΔddbA crescido em meio completo, não apresentou nenhuma redução no tamanho 
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da colônia em relação a linhagem selvagem, e a sua produção de esporos assexuais 

não foi afetada. Os resultados também mostraram que não houve formação de 

clestotécios viáveis por “self-cross” (resultados não mostrados).  

Um experimento para sincronizar o crescimento foi elaborado para verificar a 

possibilidade da indução do gene ddbA durante a conidiação na linhagem selvagem. 

Usando “Real-Time” RT-PCR, verificamos que o transcrito do gene ddbA aumentou 

de 7 a 8 vezes em relação ao tempo zero após 3 e 4 horas de indução (Figura 24A) 

coincidindo inicialmente com a formação dos conidióforos e após 8 horas do período 

de indução (o qual finaliza com o aparecimento de fiálides e esporos), os transcritos 

apresentaram elevação de 5 vezes (Figura 24A).  

Para quantificar a expressão do gene ddbA durante o desenvolvimento 

sexual, uma cultura teve seu crescimento sincronizado de modo a obter células no 

mesmo estágio do desenvolvimento e transferidos do meio liquido para placa com 

meio de cultura sólido através de uma membrana de filtro (BOYLAN et al., 1987). O 

RNA foi isolado em tempos distintos depois do período de indução e o RNA 

pertencente a cada estágio foi submetido ao “Real-Time RT-PCR”.  

O resultado mostra um constante aumento, de 3 a 7 vezes no período de 24 

para 120 horas (Figura 24B). Estes resultados sugerem que a proteína DdbA pode 

estar envolvido nos desenvolvimentos assexual e sexual de A. nidulans. 
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Figura 24: Os valores da expressão do gene ddbA durante os desenvolvimentos assexual e sexual. 
(A) Representa os níveis de expressão do RNAm ddbA durante o desenvolvimento assexual de A. 
nidulans e em (B) estão representados os níveis de expressão do RNAm ddbA durante o 
desenvolvimento sexual de A. nidulans. “Real-Time” RTPCR foi o método utilizado para quantificar o 
RNAm. As amostras foram normalizadas usando os valores CT obtidos pela amplificação do RNAm 
de tubC na mesma amostra. A relação quantitativa da expressão do gene ddbA e tubC foi 
determinada por uma curva padrão. Os valores representam o número de cópias de RNAm em 
relação a linhagem selvagem não tratada com droga (representada como 1.00). 
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4.2.6. A localização celular da proteína DdbA 
 Alguns estudos em fibroblastos humanos mostram que a proteína DdbA está 

localizada predominantemente no citoplasma, porém, quando as células são 

induzidas ao reparo ao dano ao DNA causado por luz UV, esta proteína migra para o 

núcleo (LIU et al., 2000). Entretanto, em S. pombe, DDB1p está localizado no núcleo 

independentemente dos danos causados por luz UV (ZOLEZZI et al 2002). A fim de 

investigar a localização celular da proteína DdbA durante o dano ao DNA, foi 

construída uma linhagem em que o gene ddbA esta fusionado com o promotor 

induzível do gene da álcool desidrogenase (alcA) de A. nidulans. A expressão de 

proteínas sob o controle do promotor alcA pode ser reprimida em meio contendo 

glicose, induzida em meio contendo glicerol e super induzida na presença de glicerol 

e etanol (2%) ou treonina (100 mmol/L). 

Para a localização da proteína DdbA nos germinantes, conídios da linhagem 

alcA::gfp::ddbA foram incubados em condições de indução (MM glicerol + etanol 2%) 

por 18 horas a 30ºC, na ausência e na presença de 4NQO 0,03 μg/mL (2 horas de 

tratamento) e Luz UV 500J/m2 para indução do dano ao DNA. Independentemente 

da presença de dano ao DNA, vimos que DdbA esta localizado no núcleo celular 

(Figura 25). 
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Figura 25:A localização subcelular da proteína DdbA. (A) Germinantes crescidos em MM glicerol + 
etanol 2%. (B) Germinantes crescidos em MM glicerol + etanol 2% tratados com 0,3 μg/mL de 4NQO 
por 2 horas. (C) Germinantes crescidos em MM glicerol + etanol 2% expostos a luz UV 500 J/m2. 
Barras 10 μm. 
 

4.2.7. Possíveis interações genéticas de ddbADDB1 em A. nidulans 
Recentemente, nós caracterizamos o gene cshBCSB (AN7103.1) que codifica a 

proteína homologa CSB de humanos, previamente nomeada de cshA (MALAVAZI et 

al., 2006a). Sabe-se que o gene CSB está envolvido na TCR, uma subvia de NER, 

fornecendo a célula um mecanismo para remover lesões que causam bloqueio em 

genes transcripcionalmente ativos (DE WAARD et al, 2003). Mutações em humanos 

nos genes CSA e CSB causam a Síndrome de Cockayne, uma rara desordem 
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herdada caracterizada por sensibilidade a luz UV e anormalidades neurológicas (DE 

WAARD et al., 2004). Sabe-se também que DDB1 está envolvida em GGR, outra 

subvia de NER, facilitando a identificação de lesões pouco reconhecidas pelo 

complexo XPC-hHR23B como os dímeros de ciclobutano (HWANG et al., 1996; 

FRIEDBERG et al., 2006), e DDB1 também atua como um cofator do complexo E3 

ligase que está associado com as proteínas CSA e CSB (GROISMAN et al.,2003). 

Para compreender a função da proteína  DdbA na resposta ao dano ao DNA por 

NER no fungo filamentoso A. nidulans, nós construímos um duplo mutante ΔddbA 

ΔcshBCSB e verificamos sua sensibilidade a agentes que causam dano ao DNA.  

O duplo mutante mostrou maior sensibilidade a 4-NQO do que aquelas 

apresentadas pelos seus parentais, indicando que ambas as vias estão colaborando 

paralelamente para reparar o dano ao DNA causado por 4-NQO. Em contraste, o 

duplo mutante mostrou ser sensível como o seu parental ΔcshBCSB à BLEO, 

sugerindo que o efeito observado para 4-NQO é especifico para essa interação  

(Figura 26A). 

Para melhor entender as vias em que os genes ddbA e cshB estão participando, 

conídios quiescentes e germinantes foram expostos a luz UV. Quando os conídios 

foram expostos nas doses de 150J/m2 e 200J/m2 de luz UV, ainda quiescentes, os 

resultados indicam que as proteínas DdbA e CshB atuam em sinergismo (Figura 

26B), diferentemente dos conídios germinantes, onde os genes ddbA e chkB se 

mostraram epistáticos nas doses de 50J/m2, 100J/m2 e 150J/m2 (Figura 26C). 
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Figura 26: Interações genéticas entre os genes ddbA e cshB de A. nidulans. (A) Inibição do 
crescimento radial das linhagens ΔddbA, ΔcshB e o duplo mutante  ΔddbA;ΔcshB na presença de 
0,25 μg/mL de 4-NQO e 1,0 μg/mL de Bleomicina 37ºC por 48 horas. (B) Viabilidade das linhagens 
ΔddbA, ΔcshA e o duplo mutante  ΔddbA;ΔcshB após indução do dano ao DNA determinada por 
diferentes doses de luz UV em esporos quiescentes. (C) Viabilidade das linhagens ΔddbA, ΔcshB e o 
duplo mutante  ΔddbA;ΔcshB após indução do dano ao DNA determinada por diferentes doses de luz 
UV em esporos germinantes (p<0,05). 

 

A fosforilação da Histona H2AX é uma das respostas mais adiantadas na 

presença de dano ao DNA e a fosforilação do C-terminal da H2AX por ATM/ATR 

durante a germinação de leveduras, esta evolutivamente conservada na resposta a 

DSB (VIDANES et al., 2005). De Souza et. al. (2006) trocaram uma serina 

conservada no C-terminal da histona H2AX de A. nidulans por uma alanina, gerando 

assim um mutante H2AX-S129A que é viável e sensível a Diepoxyetano (DEO) e 
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CPT. Aqui nós construímos um duplo mutante ΔddbA H2AX-S129A e o isolamos 

pela sensibilidade a 4-NQO e BLEO.  

Na presença dos agentes mutagênicos 4-NQO, BLEO e MMS o duplo mutante 

ΔddbA;H2AX-S129A mostrou maior sensibilidade a aquela apresentada pelos seus 

parentais na presença destes mesmos agentes, indicando interação sinergistica 

entre DdbA e H2AX (Figura 27A) e diferentemente da interação apresentada para os 

agentes mutagênicos o duplo mutante ΔddbA;H2AX-S129A mostrou a mesma 

sensibilidade a aquela apresentada pelos seus parentais indicando epistasia  

durante a resposta ao dano ao DNA causado por luz UV quando conídios 

germinantes foram expostos nas doses de 50, 100 e 150 J/m2 (Figura 27C), no 

entanto quando a dose é aumentada (200 e 250 J/m2) a linhagem H2AX-S129A é 

mais sensível (Figura 27C). Estes resultados sugerem um possível papel da histona 

H2AX no mecanismo de ação do ddbA. 
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Figura 27: Interações genéticas entre ddbA e H2AX-S129A de A. nidulans. (A) Inibição do 
crescimento radial das linhagens ΔddbA e H2AX-S129A e o duplo mutante  ΔddbA;H2AX-S129A na 
presença de 0,25 μg/mL de 4-NQO e 1,0 μg/mL de Bleomicina 37ºC por 48 horas. (B) Viabilidade das 
linhagens ΔddbA, H2AX-S129A e o duplo mutante  ΔddbA;H2AX-S129A após indução do dano ao 
DNA determinada por diferentes doses de luz UV em esporos quiescentes. (C) Viabilidade das 
linhagens ΔddbA, H2AX-S129A e o duplo mutante  ΔddbA;H2AX-S129A após indução do dano ao 
DNA determinada por diferentes doses de luz UV em esporos germinantes. 
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Verificamos também possíveis interações entre atmAATM, uvsBATR e nkuAKU70 

pela construção de duplos mutantes com a linhagem ΔddbA. Os dois primeiros são 

os homólogos das PIKKS (ATM/ATR) que funcionam como reguladores centrais da 

reposta ao dano ao DNA em células eucarióticas (HOFMAN & HARRIS 2000; 

MALAVAZI et al., 2006) e nkuA, um homologo de KU70 de humanos essencial para 

NHEJ nas DSBs (NAYAK et al., 2006). Os duplos mutantes ΔddbA;ΔatmA, 

ΔddbA;ΔnkuA e ΔddbA;ΔuvsB não apresentaram nenhum tipo de interação com 

seus parentais em concentrações subinibitórias de 4-NQO, HU, CPT e MMS 

(Figuras 28A, B, e C). No entanto, para luz UV o gene ddbA mostrou estar 

suprimindo uvsB quando conídios quiescentes e germinantes foram espostos a luz 

UV (Figura 29A). 
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Figura 28: O crescimento radial das linhagens parentais ΔddbA, ΔatmA, ΔnkuA, ΔuvsB  e duplos 
mutantes na presença de agentes mutagenicos. (A) ΔddbA, ΔuvsB e duplo mutante. (B) ΔddbA, 
ΔatmA e duplo mutante. (C) ΔddbA, ΔnkuA e duplo mutante. 
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Figura 29: Viabilidade dos conídios das linhagens ΔddbA, ΔatmA, ΔnkuA e ΔuvsB  e duplo mutantes. 
(A) Conídios quiescentes. (B) Conídios germinantes.(C) Fenótipo da linhagem ΔddbA ΔuvsB e seus 
parentais na presença de drogas. Os resultados expressos são a média ± desvio padrão de quatro 
experimentos independentes realizados em duplicata cada um. Diferenças estatísticas foram 
verificadas pelo teste ANOVA fator único seguido, quando significantes, do teste Student Newman-
Keuls de comparação múltipla. P<0,05 foi considerado significante. 
 

4.2.8. Discussão 
NER é um importante mecanismo de reparo ao dano ao DNA induzido por luz 

UV e/ou agentes químicos carcinogênicos, tornando-se assim, uma das principais 

vias de defesa contra a carcinogênese. Defeitos em NER estão associados com 

diversos distúrbios genéticos como XP, caracterizado por uma predisposição ao 

câncer de pele de origem queratinosa (MAGNALDO & SARASIN, 2004), e CS 

caracterizado por sensibilidade a UV e envelhecimento prematuro, sendo que CS 
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esta freqüentemente associada ao XP (FRIEDBERG et al., 2006). Foram 

identificados e clonados sete grupos de complementação genética de NER 

deficientes de XP (XPA-XPG) e dois de CS (CSA e CSB) (ITOH, 2006). Células 

aonde XPE esta inativado carecem de sua atividade UV-DDB do complexo 

DNA/DDB (CHU & CHANG 1988) e mutações que resultam na eliminação da 

atividade DDB causa o distúrbio genético XP (SUGASAWA, 2006).  

Em células humanas DDB2 interage com DDB1 ainda no citoplasma 

migrando para o núcleo na presença de dano ao DNA causado por luz UV 

(SUGASAWA, 2006). Estudos mostraram que não é simplesmente o heterodímero 

DDB1/DDB2 que interage ao DNA estimulando GGR a reparar o dano causado por 

luz UV, existem também um grande complexo de proteínas que possuem atividade 

ubiquitina [E3 culina 4A (Cul 4A)/subunidade Roc 1 RING/COP9 signalossomo 

(CSN)] (GROISMAN et al. 2003; SUGASAWA et al. 2005). Este complexo tem como 

alvo XPC, um sensor de dano ao DNA do mecanismo GGR. A ubiquitinação de XPC 

aumenta sua habilidade de permanecer associada à cromatina (SUGASAWA et al. 

2005). Em contraste, DDB2, um outro alvo de DDB1-Cul4A, é ubiquitinado in vitro 

pelo DDB1-Cul4A e rapidamente degradado após o dano induzido por UV (CHEN et 

al 2001). A ubiquitinação de DDB2 reduz a habilidade de ligação do complexo 

DDB1-Cul4A de se ligar ao DNA danificado sendo assim necessário para o reparo 

de danos induzidos por luz UV (SUGASAWA et al. 2005).  

Existem outras funções de DDB1 que são independentes de NER. Em S. 

pombe, DDB age como um adaptador para o complexo Cul4A ubiquitina ligase 

promovendo a degradação de uma ribonucleotideo reductase SPD1 (BONDAR et al., 

2004; HOLMBERG et al. 2005; LIU et al 2003), e quando as células são expostas à 

luz UV ou radiação ionizante, DDB promove a degradação de Cdt1, um componente 

do complexo de pré-replicação que se une ao DNA durante G1 para permitir o inicio 

da síntese de DNA (ARIAS & WALTER, 2005; HIGA et al., 2003; HU et al., 2004; HU 

& XIONG, 2006; NISHITANI et al., 2006; SENGA et al., 2006). 

Nós identificamos através de uma pesquisa no banco de dados da seqüência 

de A. nidulans, um homólogo da proteína DDB1 neste fungo denominado como 

ddbA. Da mesma forma, procuramos um homólogo da proteína DDB2, o qual não foi 

identificado. Para entender mais sobre  ddbA e suas funções nós fizemos diversos 

experimentos, incluindo a deleção de ddbA, localização da proteína com fusão da 

proteína gfp (DdbA::gfp::pyrG), e analise de expressão do RNAm em várias 
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condições deletérias ao DNA. A linhagem ΔddbA mostrou ser mais sensível ao dano 

causado por luz UV e agentes miméticos de UV, como 4-NQO. Em S. pombe a 

deleção de DDB1 mostrou ser mais sensível a agentes causadores de dano ao DNA 

como MMS e luz UV além de defeitos na segregação cromossômica e baixa 

progressão da fase S do ciclo celular (ZOLEZZI et al., 2002; BONDAR et al., 2004). 

Em células somáticas de D. melonogaster, DDB1 tem um papel inicial na reposta ao 

dano ao DNA causado por MMS e estabilidade genômica (SHIMANOUCHI et al. 

2006).  A redução da proteína DDB1 nas células humanas reduz a sua habilidade de 

reparar os dímeros de ciclobutano causados pala luz UV, no entanto os fotoprodutos 

6-4 pirimidina-pirimidona continuam sendo reparados (LI et al., 2006). 

A proteína DDB esta localizada no núcleo na presença ou na ausência do 

dano ao DNA causado por luz UV ou 4-NQO. No entanto, nós não fomos capazes de 

identificar um suposto sinal de localização nuclear das seqüências de aminoácidos 

da proteína DdbA. Quando uma fusão da proteína DDB1::gfp foi temporariamente 

expressa em altos níveis a partir de um plasmídeo em fibroblastos humanos, ela foi 

localizada predominantemente no citoplasma, embora  em alguns estudos esta 

proteína foi vista no núcleo (LIU et al 2000). Transitoriamente, quando as células são 

expostas a luz UV, DDB1::gfp é super expressa no citoplasma e enviada para o 

núcleo (LIU et al 2000). Em S. pombe Ddb1 mostrou estar localizado no núcleo, na 

ausência ou presença de dano ao DNA causado por luz UV (ZOLEZZI et al 2002). 

Estes resultados sugerem que o homólogo de DDB1 pode estar constitutivamente 

presente no núcleo, associado com a cromatina junto ao DNA. Assim é possível 

sugerir que DDB::gfp está localizado no núcleo na ausência de dano no DNA, e 

somente se junta a cromatina na presença do dano.  

Experimentos de septação, crescimento polar e anormalidade no ponto de 

checagem da fase S do mutante ddbA não mostraram nenhum fenótipo na cepa 

mutante. Entretanto, a análise da expressão do RNAm ddbA mostrou que agentes 

causadores de dano ao DNA podem induzir moderadamente a expressão do gene 

ddbA. Em contraste, nós não vimos nenhum fenótipo na linhagem ΔddbA na 

presença de agentes que causam estresse oxidativo. No entanto, o RNAm de ddbA 

está sendo fortemente expresso na presença destes agentes. 8-

hydroxydeoxyguanosina (8-OhdG), uma forma de guanina oxidada, que causa 

estresse oxidativo podendo produzir mutações do tipo transversões (G-C para T-A) 

(para revisão KOHEN & NYSKA 2002) e bases oxidadas bem como a quebra de fita 
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simples induzidas por ROS, são reparados predominantemente por BER (BAZILAI e 

YAMAMOTO 2004). O reparo da hélice distorcida como os cis, syn ciclobutano 

dímeros de timina (T-T), causados por luz UV estão mais associados com NER 

(EVANS et la 2004). No entanto, existem evidencias que lesões menores como 8-

OhdG e timina glicol podem ser utilizados como substratos para NER, podendo 

refletir um amplo substrato para essa via de reparo (EVANS et al 2004). É também 

concebível que a sinalização do estresse oxidativo não esta induzindo o gene ddbA 

e sim ativando o ponto de checagem do ciclo celular, tal como a ATM/ATR, e 

conseqüentemente estes estão ativando a maquinaria de reparo do dano no DNA e 

reparo do estresse oxidativo a nível transcricional. Células de pacientes AT tem uma 

redução significante da capacidade antioxidante, e deficientes ATM são mais 

sensíveis para o estresse oxidativo em relação às células normais (Barzilai et al 

2002). Resultados preliminares em nosso laboratório mostraram que os homólogos 

de ATM/ATR inativados (atmA e uvsB, respectivelmente) tem um aumento na 

susceptibilidade a H2O2 (MALAVAZI et al, 2007). 

Nós também observamos um aumento na expressão do RNAm de ddbA 

durante o crescimento sexual e assexual sugerindo que ddbA exerce um papel 

durante meiose ou desenvolvimento. Holmberg et al (2005) mostraram que a 

degradação do complexo DDB/Csn1/Culina4-mediated Spd1 é essencial para as 

células se diferenciarem durante a meiose. Em D. melanogaster, a super expressão 

de dsRNA D-DDB1 é induzida por tumores e em alguns estudos, onde D-DDB1 foi 

deletado, as moscas morreram indicando que D-DDB1 é essencial para o 

desenvolvimento em organismos multicelulares (TAKATA et al., 2004).  

Os genes DDB1 e ATR são ativados por radiação UV e são recrutados para 

os sítios de dano ao DNA (LOVEJOY et al 2006). Existem efeitos aditivos quando o 

duplo mutante ∆ddbA ∆uvsBATR foi exposto a luz UV. Efeitos aditivos foram também 

observados para o duplo mutante ∆atmAATM ∆ddbA quando conídios germinantes 

foram expostos a luz UV. Estas interações implicam UvsBATR e AtmAATM no 

funcionamento de DdbA em A. nidulans. Interações sinergísticas interessantes foram 

também observadas entre ΔddbA e uma forma alterada do gene que codifica o 

variante H2AX-S129A da histona H2AX. A fosforilação de H2AX é um das primeiras 

respostas ao dano ao DNA e a fosforilação do C-terminal de H2AX por ATM/ATR em 

S. cerevisiae é uma resposta conservada evolutivamente as DSBs (Vidanes et al. 
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2005). Para o nosso conhecimento, não existe informação prévia em outros sistemas 

envolvendo estes genes e homólogos de DDB1. 

Além do funcionamento da sub-via GGR do NER, DDB1 tem também um 

papel em TCR (GROISMAN et al. 2003). Assim, nós investigamos uma possível 

interação entre DdbA e CshB (AN7103.1) que codifica o homólogo CSB da proteína 

da síndrome de Cockayne (MALAVAZI et al. 2006). Interessantemente, nós 

observamos sinergismo entre as duas mutações quando conídios quiescentes dos 

mutantes parentais e do duplo mutante foram expostos a luz UV, e também durante 

crescimento em presença de 4-NQO. Estas observações indicam que ambas sub-

vias, GGR e TCR, estão colaborando sinergisticamente para suprimir o dano ao 

DNA associado à luz UV e 4-NQO.  

Groisman et al. (2003) mostraram que CSA, uma proteína que contém sete 

repetições WD-40, é parte de um complexo E3-ubiquitina ligase que consiste das 

proteínas DDB1, Cul4A e Roc1. A proteína CSB é uma ATPase DNA-dependente 

(CITTERIO et al. 1998) que tem homologia com a família SWI2/SNF2 de enzimas 

remodeladoras de cromatina dependentes de ATP (EISEN et al., 1995). Kamiuchi et 

al. (2002) mostraram que CSA é translocado da matriz nuclear numa forma 

dependente de UV e CSB, onde co-localiza com a RNA polimerase II. 

Recentemente, Fousteri et al. (2006) revelou uma interação UV-dependente de 

lesões paralisadas (“stalled”) com o complexo CSB, CSA-DDB1 E3-ub ligase/CSN, 

proteínas relacionadas a TCR e remodeladores de cromatina. Estes autores 

mostraram que CSA e CSB têm papéis distintos na formação do complexo TCR: 

CSB é um pré-requisito para a montagem de proteínas NER e histona 

acetiltransferase (HAT) p300 para a RNA polimerase II “stalled”, enquanto CSA 

funcional (em adição a CSB) é necessária para o recrutamento das proteínas de 

ligação ao nucleossoma HMGN1, XAB2 e TFIIS. Estes estudos proporcionam uma 

ligação molecular entre o reconhecimento ao dano, a remodelagem a cromatina e o 

NER. Nossos dados sugerem que DdbA e CshB estão diretamente colaborando 

durante o dano ao DNA.  

Em conclusão, os nossos dados são consistentes com a possibilidade que 

DdbA está envolvido na resposta ao dano ao DNA em A. nidulans através de NER. 

UvsBATR, AtmAATM, H2AX e CshBCSB parecem ter um papel importante nas 

interações biológicas de DDB porque os duplos mutantes correspondentes com 

∆ddbA têm deficiências em diversos aspectos da resposta ao dano ao DNA. 
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Considerando o fato que não existe um homólog de DDB1 em S. cerevisiae, A. 

nidulans pode proporcionar um sistem modelo atraente para a elucidação da função 

de DDB1 em células eucarióticas. 
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• A Caracterização dos genes chkA e chkB em A. nidulans mostrou que o chkA 

está envolvido no reparo ao dano ao DNA causado por HU e ambos atuam 

sinergisticamente no reparo ao dano ao DNA causado por luz UV quando esporos 

quiescentes e germinantes foram expostos a altas doses. 

 

• Ocorre um aumento na expressão dos genes chkA e chkB na presença de 

drogas que causam dano ao DNA e estresse oxidativo principalmente Menadiona 

indicando que apesar de não apresentarem um fenótipo de sensibilidade a agentes 

que causam estresse oxidativo, as proteínas ChkA e ChkB podem estar envolvidas 

no reparo do dano ao DNA e na resposta ao estresse oxidativo. 

 

• Ocorre um aumento na expressão dos genes chkA e chkB durante o ciclo sexual 

de A. nidulans sugerindo o envolvimento destes durante a meiose. 

 

• A análise dos duplos mutantes entre ΔatmA, ΔchkA, ΔchkB e ΔuvsB na presença 

do dano ao DNA causado por drogas e/ou luz UV, mostrou a possibilidade de ChkA 

e ChkB estarem posicionados abaixo de AtmA e UvsB na via do ponto de checagem 

do ciclo celular. 

 

• Os genes chkA e chkB estão envolvidos no estabelecimento e na manutenção do 

crescimento polarizado em A. nidulans e atuam sinergisticamente com os genes 

ΔatmA e ΔuvsB indicando que estas proteínas tem funções redundantemente 

complementares. 

 

• A caracterização funcional do gene ddbADDB1 mostrou que este apresenta 

funções no reparo ao dano ao DNA causados por luz UV quando os esporos foram 

germinados e pelo agente mimético de UV (4NQO) em A. nidulans. 

 

• Ocorre um aumento na expressão do gene ddbA durante as respostas ao 

estresse oxidativo e agentes causadores de dano ao DNA como luz UV, MMS, 

BLEO, 4NQO e HU. 
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• O gene ddbA está envolvido no desenvolvimento assexual e sexual de A. 

nidulans. 

 

• A proteína DdbA está localizada no núcleo independente da existência do  dano 

ao DNA. 

 

• Existe interação sinergistica entre ddbA e cshB no reparo por NER induzido por 

miméticos de UV (4NQO) e epistático quando esporos germinantes são induzidos 

por luz UV. 

 

• Existe interação sinergistica entre ddbA e H2AXS129A quando dano foi induzido 

por miméticos de UV (4NQO),  BLEO e MMS e ainda epistático quando esporos 

germinantes são induzidos por luz UV entre 50, 100 e 150 J/m2. 
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