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RESUMO 

A alta taxa de letalidade causada por fungos oportunistas como Cryptococcus neoformans 

está relacionada principalmente ao pequeno repertório de antifúngicos, à instabilidade das 

terapias fúngicas e ao constante surgimento de cepas resistentes. Portanto, novas terapias 

antifúngicas são necessárias. As vias de biossíntese e captação de aminoácidos têm sido 

exploradas para obtenção de novos alvos moleculares e demonstraram alto potencial, pois 

auxiliam na adaptação e colonização no hospedeiro, afetam a patogênese e, portanto, podem 

ser considerados bons alvos moleculares. Recentemente os elementos genéticos que regulam 

essas vias e como estes processos regulatórios afetam a virulência em C. neoformans 

começaram a ser estudados pelo nosso grupo. Entre os elementos estudados, foi identificado 

que a proteína sinalizadora Ras1 que governa o crescimento à 37°C em C. neoformans atua 

também na ativação da expressão das permeases de aminoácidos, sugerindo ser um 

importante elemento na regulação da captação de aminoácidos. Foi estudado também o fator 

de transcrição Cys3, que controla a captação de sulfato e a biossíntese de aminoácidos 

sulfurosos. A deleção deste gene compromete a disponibilidade destes aminoácidos e afeta a 

virulência de C. neoformans. Além disso, os dados indicam que Cys3 é regulado pelo 

complexo calcineurina e pela fosfatase Gpp2, a qual foi alvo de estudo deste trabalho. Em 

Saccharomyces cerevisiae, Gpp2 é uma fosfatase que atua na biossíntese do glicerol, uma 

importante molécula que exerce diversas funções no metabolismo e proteção contra diversos 

agentes estressores como alta concentração de sais e baixa temperatura. Neste trabalho foram 

estudados diversos aspectos do ciclo de vida, da virulência e da patogenicidade de C. 

neoformans em uma linhagem contendo uma deleção do gene GPP2. Os fenótipos 

encontrados sugerem que esta proteína é importante, não só para a biossíntese do glicerol, 

mas também para a adaptação geral aos vários estresses, virulência e pode ser um interessante 

alvo terapêutico. Ainda, os próximos passos deste trabalho poderá esclarecer quais são os 

alvos de interação e ativação de Gpp2. Dessa forma, isto irá possibilitar uma maior 

compreensão do papel desta fosfatase para processos fisiológicos que possibilitam a 

adaptação e sobrevivência de C. neoformans em seu hospedeiro humano. De modo geral, os 

conhecimentos obtidos neste trabalho sugerem que estes processos fisiológicos não são 

controlados por um único sistema, mas através de uma conexão entre diversas vias, gerando 

uma rede que garante o sucesso da adaptação do fungo frente as condições impostas pelo 

meio.  

Palavras chave: C. neoformans; regulação; aminoácidos; estresses; virulência. 
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ABSTRACT 

The high lethality rate caused by opportunistic fungi such as Cryptococcus neoformans is 

mainly related to the small repertoire of antifungals, the instability of fungal therapies and the 

constant emergence of resistant strains. Therefore, new antifungal therapies are necessary. 

The biosynthesis and amino acid uptake pathways have been explored to obtain new 

molecular targets and have demonstrated high potential, as they aid in adaptation and 

colonization in the host, affect pathogenesis and, therefore, can be considered good molecular 

targets. Recently the genetic elements that regulate these pathways and how these regulatory 

processes affect virulence in C. neoformans have begun to be studied by our group. Among 

the elements studied, it was identified that the signaling protein Ras1 that governs growth at 

37°C in C. neoformans also acts in the activation of the expression of amino acid permeases, 

suggesting that it is an important element in the regulation of amino acid uptake. The 

transcription factor Cys3 was also studied, which controls sulfate uptake and biosynthesis of 

sulfurous amino acids. The addition of this gene compromises the availability of these amino 

acids and affects the virulence of C. neoformans. In addition, the data indicate that Cys3 is 

regulated by calcineurin complex and phosphatase Gpp2, which was the subject of this study. 

In Saccharomyces cerevisiae, Gpp2 is a phosphatase that acts in the biosynthesis of glycerol, 

an important molecule that performs several functions in metabolism and protection against 

various stressing agents such as high concentration of salts and low temperature. In this work, 

several aspects of the life cycle, virulence and pathogenicity of C. neoformans were studied 

in a lineage containing a dissection of the GPP2 gene. The phenotypes found suggest that this 

protein is important not only for glycerol biosynthesis, but also for general adaptation to 

various stresses, virulence and may be an interesting therapeutic target. Furthermore, the next 

steps of this work may clarify the targets of interaction and activation of Gpp2. Thus, this will 

allow a greater understanding of the role of this phosphatase for physiological processes that 

enable the adaptation and survival of C. neoformans in its human host. In general, the 

knowledge obtained in this work suggests that these physiological processes are not 

controlled by a single system, but through a connection between several pathways, generating 

a network that guarantees the success of the adaptation of the fungus against the conditions 

imposed by the environment.  

Keywords: C. neoformans; regulation; amino acids; stresses; virulence. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os seres humanos dependem de um sistema complexo e integrado de barreiras físicas 

(pele), imunidade inata (células fagocíticas) e imunidade adaptativa (linfócitos B e T) para 

prevenir ou reduzir a ocorrência de infecções (DROPULIC e LEDERMAN, 2016). A falha ou 

defeitos em funções específicas levam ao comprometimento do sistema imune, assim 

aumentando a suscetibilidade a patógenos oportunistas como os causadores das Infecções 

Fúngicas Invasivas (IFIs) (ENOCH, YANG, et al., 2017). Atualmente, o número de 

indivíduos imunocomprometidos tem aumentado devido a diversos fatores como: 

neutropenia, HIV, imunossupressão crônica, transplante de órgãos, queimaduras e diabetes 

mellitus e envelhecimento (AKHA, 2018; SANGUINETTI, POSTERARO, et al., 2019; VON 

LILIENFELD-TOAL, WAGENER, et al., 2019; PATHAKUMARI, LIANG e LIU, 2020; LI, 

ZHANG, et al., 2021). Em consequência do aumento de pessoas destes grupos de risco, há 

uma estimativa de cerca de 1 milhão e meio de mortes anuais causadas por IFIs (BROWN, 

DENNING e LEVITZ, 2012; BONGOMIN, GAGO, et al., 2017). 

Dentre as micoses de importância clínica, a criptococose é responsável por uma taxa 

de mortalidade de 15% entre pacientes com AIDS (RAJASINGHAM, SMITH, et al., 2017). 

Esta doença é causada principalmente por duas espécies de leveduras dimórficas 

Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii. Este trabalho usou como modelo de estudo a 

espécie C. neoformans que se destaca por acometer indivíduos imunocomprometidos sendo 

um grande desafio para a saúde pública (SRIKANTA, SANTIAGO-TIRADO e DOERING, 

2014). Além disso, é considerado um modelo biológico de estudo devido às diversas 

vantagens biológicas e ferramentas de biologia molecular que apresenta (SRIKANTA, 

SANTIAGO-TIRADO e DOERING, 2014; ZHAO, LIN, et al., 2019; WANG, 2021). 

Atualmente, o tratamento da criptococose, é difícil, especialmente existe um número 

limitado de antifúngicos, instabilidade do tratamento, e o alto custo destes fármacos que 

indisponibiliza aqueles mais eficientes e menos tóxicos para os pacientes em países menos 

desenvolvidos (ANDES, 2013; MUÑOZ, VALERIO, et al., 2015). Os problemas envolvidos 

no tratamento da criptococose e de outras micoses ressaltam a necessidade da busca por novas 

opções terapêuticas.  

Para produzir novos antifúngicos, é necessário identificar novos alvos moleculares. 

Uma forma de buscar por novos alvos moleculares é compreender os processos fisiológicos 

que promovem a adaptação e sobrevivência do fungo no hospedeiro. Neste aspecto, o grupo 

de pesquisa em Cryptococcus do Laboratório de Interações Microbianas (LIMic) tem 
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estudado nos últimos anos a relação entre o metabolismo de aminoácidos e a sobrevivência e 

a virulência de C. neoformans. Este interesse se deu, pois, dos vinte aminoácidos usados na 

síntese proteica, nove são considerados essenciais para os seres humanos (histidina, 

isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina), ou seja, estes 

aminoácidos não são sintetizados pela célula animal, portanto, inibidores que atuem sobre 

estas vias teriam alta toxicidade seletiva, o que é muito desejável para um antifúngico. 

 As vias de biossíntese da metionina, treonina e triptofano já foram estudadas e 

validadas como alvos moleculares em potencial, pois, são requeridas para sobrevivência e 

virulência em C. neoformans (PASCON, GANOUS, et al., 2004; KINGSBURY e 

MCCUSKER, 2008; FERNANDES, TOFIK, et al., 2015). Estes trabalhos não só 

demonstraram a importância da síntese de aminoácidos para C. neoformans, mas também 

revelaram que a captação de aminoácidos do meio extracelular pela ação de permeases é de 

grande relevância para este patógeno oportunista (MARTHO, DE MELLO, et al., 2016). Os 

estudos demonstraram que as permeases de aminoácidos são reguladas pela condição 

nutricional (nitrogênio e carbono), são importantes para a sobrevivência e virulência de C. 

neoformans (FERNANDES, TOFIK, et al., 2015; MARTHO, DE MELLO, et al., 2016; 

CALVETE, MARTHO, et al., 2019). No entanto, ainda não se sabe em detalhes como a 

captação de aminoácidos é regulada.  

 Este trabalho de doutorado teve por objetivo reunir informações inéditas a respeito da 

regulação da captação de aminoácidos em C. neoformans e para isso foram testadas quatro 

hipóteses: (i) a proteína sinalizadora Ras1 controla a expressão das principais permeases; (ii) 

os genes CNAG_05392 e CNAG_03366 que apresentam similaridade de sequência com os 

fatores de transcrição Stp1 e Stp2 do sistema de SPS sensing de S. cerevisiae (LJUNGDAHL, 

2009a) afetam a captação de aminoácidos; (iii) o gene CYS3 (CNAG_04798) é homólogo à 

Gcn4 (HINNEBUSCH e NATARAJAN,  2002) e codifica um fator de transcrição do tipo 

BZip que controla a biossíntese e a captação de aminoácidos e (iv) o gene GPP2 codifica uma 

glicerol fosfatase que interage fisicamente com Cys3 e afeta a expressão das permeases de 

aminoácidos. Os resultados deste trabalho, bem como as publicações dos artigos relacionados, 

serão apresentados em três capítulos. A compilação dos dados gerados nesta tese esclareceu 

vários aspectos da regulação genética da biossíntese e da captação de aminoácidos, sem 

deixar de revelar a sua enorme complexidade. Ainda, os resultados reafirmam a utilidade do 

metabolismo de aminoácidos como alvo para o desenvolvimento de novas terapias.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. A criptococose 

A criptococose foi reconhecida com uma doença humana em meados de 1970 e com o 

aumento da população de pessoas imunocomprometidas, principalmente devido à epidemia do 

HIV/AIDS, essa doença se expandiu e atualmente acomete indivíduos em todo o planeta. 

Com base nos casos reportados, é estimado que esta doença seja responsável por um número 

de mortes de 15% a 20% entre indivíduos com AIDS (PARK, WANNEMUEHLER, et al., 

2009; RAJASINGHAM, SMITH, et al., 2017).  

A principal manifestação da criptococose é a meningite fúngica, a qual tem grande 

relevância clínica, pois, está associada aos indivíduos imunocomprometidos (LIMPER, 

ADENIS, et al., 2017). Contudo, pode também acometer, em menor frequência, indivíduos 

imunocompetentes (POLEY, 2019). A transmissão de C. neoformans para o ser humano é 

através da inalação de esporos ou propágulos provenientes do meio ambiente (figura 1), e até 

o momento não foi notificada a transmissão entre pessoas.  

Em indivíduos imunocompetentes, o fungo é eliminado, contudo, em alguns casos, o 

mesmo pode permanecer de forma latente e assintomática nos alvéolos pulmonares 

(MAZIARZ e PERFECT, 2016). Entretanto, em casos de alterações que levem a redução da 

eficiência do sistema imune do hospedeiro, pode ocorrer a reinfecção. Nestes casos ou em 

indivíduos imunodeficientes, o patógeno se prolifera, colonizando os pulmões e 

comprometendo a capacidade pulmonar (SUI, HUANG, et al., 2020). Durante a criptococose 

pulmonar, os sintomas podem ser febre, tosse, tórax dolorido, expectoração, e se a infecção 

for grave, falta de ar.  
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Figura 1. Ciclo de infecção de C. neoformans. Esporos ou propágulos provenientes de madeiras em 

decomposição, solo e excremento de pombos são transportados pelo ar e podem ser inalados por um hospedeiro. 

Uma vez no interior, Cryptococcus spp. se adere aos alvéolos pulmonares podendo causar mínimos sintomas ou 

ser assintomático. Em casos de alteração do sistema imune ou em indivíduos imunodeficientes, o fungo coloniza 

os pulmões, pode invadir o sistema circulatório e se disseminar pelos tecidos, tendo como preferência o sistema 

nervoso central (MAZIARZ e PERFECT, 2016). 
 

Em quadros mais sérios da criptococose, o patógeno pode romper a barreira alveolar, 

atingindo o sistema circulatório (SORRELL, JUILLARD, et al., 2015). Na forma disseminada 

da criptococose, a meningoencefalite criptocócica é a manifestação clínica mais comum 

devido ao grande tropismo do fungo pelo sistema nervoso central (SNC), sendo a maior causa 

de letalidade em pacientes acometidos por esta doença (SORRELL, JUILLARD, et al., 2015). 

Geralmente, as meninges e o tecido cerebral adjacente são acometidos e gera uma série de 

manifestações clínicas como: dores de cabeça, náuseas, vômito, febre, neuropatias cranianas, 

alteração do estado mental, distúrbios visuais, letargia, perda de memória e sinais de irritação 

meníngea e convulsões (MORETTI, RESENDE, et al., 2008). Mesmo que a criptococose seja 

caracterizada pela meningite fúngica, os quadros clínicos podem variar de acordo com a 

imunidade do indivíduo, sendo mais grave em indivíduos imunodeficientes (MURRAY, 

ROSENTHAL e PFALLER, 2006; SUI, HUANG, et al., 2020).  

 

2.2. Diagnóstico e tratamento 

O diagnóstico da criptococose é realizado através de exames microscópicos de 

amostras provenientes do LCR acrescidas de “nanquim” (tinta da China), entretanto, amostras 

de sangue, soro e urina também podem ser usadas. Nestas amostras o nanquim preenche os 

espaços escurecendo o campo de observação, favorecendo a visualização das leveduras 
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encapsuladas (MURRAY, ROSENTHAL e PFALLER, 2006; NICHOLS, 2021)(MURRAY 

et al. 2006).  

Outros métodos também podem ser empregados para o diagnóstico, como a sorologia 

e histopatologia. No caso da sorologia, é possível aplicar o teste de aglutinação do látex em 

amostras provenientes do LCR, soro e urina. Este método usa micropartículas de látex 

revestidas com anticorpos que interagem com a cápsula polissacarídica de Cryptococcus, 

permitindo a detecção do antígeno (WHEAT, 2006). Em relação ao diagnóstico da 

criptococose por testes histopatológicos, existem diversos métodos, dentre estes, o corante 

Mucicarmim de Mayer é considerado exclusivo para identificação de Cryptococcus 

(GAZZONI, 2009). Este corante interage com a mucina contida na cápsula polissacarídica do 

fungo concedendo-a tonalidade magenta, deste modo, permitindo a diferenciação de outros 

fungos de formas e tamanhos similares.  

Outros testes adicionais podem ser usados para auxiliar à identificação do patógeno 

como: urease (+), fenoloxidase (+), nitrato redutase, assimilação de açúcar e Agar CGB 

(Canavanina – Glicina – Azul de Bromotimol) (KUMARI, VERMA, et al., 2016). Além 

disso, a tomografia computadorizada, ressonância magnética ou radiografia de tórax podem 

ser usadas como complementar para demonstrar danos causados ao paciente pela doença  

(SETIANINGRUM, RAUTEMAA-RICHARDSON e DENNING, 2019). 

Após o diagnóstico da doença, o tratamento da criptococose consiste em três fases: 

indução, consolidação e manutenção. Contudo, número de antifúngicos para o tratamento 

desta doença é limitado, sendo os medicamentos antifúngicos mais utilizados para o 

tratamento são a anfotericina B (AmB), o fluconazol (FTZ), o itraconazol (ITZ) e a flucitosina 

(5-FC) (WHO, 2018).  Contudo, no Brasil e em alguns outros países a flucitosina não está 

disponível para uso clínico. Esta indisponibilidade limita ainda mais as opções terapêuticas 

para tratar a criptococose. 

 Apesar dos seus altos efeitos nefrotóxicos e hepatotóxicos, a anfotericina B tem sido 

usada como a primeira escolha no tratamento. O mecanismo de ação dos polienos é a 

interação com o ergosterol, que é um esterol específico da membrana plasmática dos fungos. 

Contudo, ainda não é claro o efeito da interação entre a AmB e o ergosterol (CAROLUS, 

PIERSON, et al., 2020). O FCZ e ITZ são da classe dos azóis que atuam sobre a enzima 1-4-

α-demetilase (Erg11) que faz parte da via de biossíntese do ergosterol, resultando no acúmulo 

de precursores tóxicos e reduzindo a disponibilidade de ergosterol (ANDES, 2013). Apesar de 

poucos relatos de cepas clínicas resistentes aos antifúngicos empregados no tratamento da 
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criptococose, comparado a agentes causadores de outras micoses, isto ainda representa um 

grande problema devido ao pequeno repertório de antifúngicos disponível para uso clínico 

(PERLIM, RAUTEMAA-RICHARFDSON e ALASTRUEY-IZQUIERDO, 2017; 

ARASTEHFAR, GABALDÓN, et al., 2020).  

Na primeira etapa to tratamento da criptococose, a terapia é à base de desoxicolato de 

AmB com 5-FC, entretanto, com a indisponibilidade de 5-FC o paciente pode ser tratado com 

uma combinação de AmB e FCZ por duas semanas. Nesta etapa também podem ser usadas 

formulações lipídicas da AmB que são menos tóxicas ao paciente. Entretanto, o alto custo 

destas formulações favorece o uso da formulação convencional de desoxicolato. Após a fase 

de indução, é aplicado ao paciente a fase de consolidação com doses de FCZ/ITZ durante oito 

semanas. Posteriormente a esta etapa, é indicado que o paciente não portador de HIV siga 

para a fase de manutenção com a administração de FCZ ou ITZ durante um ano. Por outro 

lado, em casos de pacientes com AIDS, a terapia se estende por toda vida (HENAO-

MARTÍNEZ, CHASTAIN e FRANCO-PAREDES, 2018 ). 

Atualmente, o aumento da população imunocomprometida, o pequeno repertório de 

antifúngicos e as falhas no tratamento levaram ao aumento do número de mortes (PARK, 

WANNEMUEHLER, et al., 2009; RAJASINGHAM, SMITH, et al., 2017). Este é um grande 

problema para saúde pública que requer buscas por novas alternativas de tratamento para as 

infecções causadas por fungos patogênicos. Um dos caminhos para propor novos 

medicamentos e terapias é expandir os conhecimentos sobre os mecanismos que permitem a 

colonização e sobrevivência do fungo no seu hospedeiro. Dessa forma, esses conhecimentos 

podem levar a descoberta de novos alvos moleculares que, consequentemente, possibilita o 

desenvolvimento de novos antifúngicos.  

 

2.3. A biologia de Cryptococcus neoformans  

C. neoformans foi identificado pela primeira vez em 1895 pelo patologista Otto Busse 

e pelo cirurgião Abraham Buschke, contudo, a sua nomenclatura correta foi proposta somente 

em 1901 por Jean-Paul Vuillemin (BUSSE, 1895; BARNETT, 2010). Mais tarde, na década 

de 50, o termo criptococose foi proposto pela pesquisadora Rhoda W. Benham para nomear a 

micose causada por C. neoformans (KWON-CHUNG, 1976). Atualmente a classificação da 

espécie C. neoformans é dividida em: C. neoformans var. grubii sorotipo A e C. 

deneoformans sorotipo D (KWON-CHUNG, BENNETT, et al., 2017; HAGEN, LUMBSCH, 

et al., 2017). 
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C. neoformans é uma levedura haploide com distribuição global que normalmente se 

propaga na forma leveduriforme unicelular. Durante esta fase apresenta estrutura globulosa ou 

ovalada (4–10µm) com a reprodução através de um ou múltiplos brotamentos (SRIKANTA, 

SANTIAGO-TIRADO e DOERING, 2014). Em laboratório, C. neoformans é facilmente 

cultivado em diferentes meios de cultura, sendo eles complexos ou sintéticos; apresenta 

rápido desenvolvimento (36–72 horas) e grande amplitude de temperatura de crescimento (20 

a 40 °C) (LIN e HEITMAN, 2006). 

Além disso, C. neoformans possui dois tipos sexuais (MATa e MATα) e durante o seu 

ciclo de vida, desenvolve uma fase filamentosa em resposta à presença do parceiro sexual ou 

de condições de privação nutricional, fazendo dele um organismo dimórfico como pode ser 

observado na figura 2 (KWON-CHUNG, 1976; KWON-CHUNG e BENNETT, 1978; 

NIELSEN, COX, et al., 1978; WICKES B.L., 1996; ZHAO, LIN, et al., 2019). Essa transição 

morfológica da fase leveduriforme para a filamentosa pode ocorrer na forma bissexual 

(acasalamento) ou unissexual (acasalamento unissexual ou filamentação haploide) 

favorecendo a dispersão, gerando oportunidades de encontro com o parceiro sexual e a 

aquisição de nutrientes (FU, SUN, et al., 2015; FU, THIELHELM e HEITMAN, 2019).  
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Figura 2. Ciclo de vida de C. neoformans. (A) Leveduras coradas com nanquim, evidenciando a cápsula de 

polissacarídeos. Escala de 5 µm. (B) Microscopia eletrônica de varredura da levedura em brotamento. Escala de 

1 µm. (C) Filamentos dicarióticos produzidos pelas cepas a e α acasaladas. (D) Microscopia eletrônica de 

varredura dos basidiósporos ovais a elípticos. Escala de 5 µm. (E) Ciclo de vida de C. neoformans através do 

acasalamento bissexual. (F) acasalamento unissexual e filamentação haploide. a = MATa; α = MATα. Fonte: 

figura adaptada de (WANG e LIN, 2011; KWON-CHUNG, FRASER, et al., 2014). 

 

2.4. Mecanismos de adaptação ao hospedeiro humano e virulência 

Para que C. neoformans consiga colonizar o hospedeiro, ele precisa detectar as 

mudanças do ambiente e em seguida transmitir esses sinais para regular os processos celulares 

que irão gerar respostas adaptativas que permitem que o fungo sobreviva às condições 

impostas. Essas respostas podem ser a expressão de uma série de mecanismos denominados 

atributos de virulência (ZARAGOZA, 2019).  

Para se proteger da dos macrófagos, C. neoformans sintetiza a cápsula polissacarídica 

que funciona basicamente como um escudo para o fungo (CASADEVALL, COELHO, et al., 

2019). Durante a infecção no hospedeiro, a cápsula desempenha a função de bloquear o 

reconhecimento dos epítopos da parede celular pelos macrófagos alveolares, garantindo a 
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evasão do sistema imune (DENHAM e BROWN, 2018). A cápsula polissacarídica é 

composta por 3 diferentes carboidratos: glucoronoxilomanana (GXM), galactoxilomanana 

(GalXM) e manoproteínas (MP) (O'MEARA e ALSPAUGH, 2012; CASADEVALL, 

COELHO, et al., 2019). Por outro lado, o volume capsular é dependente de estímulos do meio 

em que o fungo se encontra, seja ele no meio ambiente ou dentro do hospedeiro (XIE, S, et 

al., 2012). Essa variação do volume capsular pode estar relacionada também a disponibilidade 

de nutrientes, pois, a síntese da cápsula polissacarídica é um processo de alto custo energético 

(TREVIJANO-CONTADOR, ROSSI, et al., 2017).  

 No hospedeiro, C. neoformans está exposto a espécies reativas de oxigênio. Para 

resistir a essas situações o fungo utiliza diversas estratégias, como exemplo, a síntese de 

melanina, que é uma substância que confere cor acastanhada ou marrom (ZARAGOZA, 

2019). Além de garantir resistência contra espécies reativas de oxigênio, esse pigmento 

confere diversas vantagens como, estabilidade da parede celular, proteção contra a variação 

de temperatura (calor e frio) e promover resistência aos antifúngicos como a AmB e a 

caspofungina (WANG e CASADEVAL, 1994; CASADEVALL, ROSAS e NOSANCHUK, 

2000; GARCIA-RIVERA e CASADEVALL). A síntese da melanina se dá a partir de 

compostos difenólicos exógenos como orto-difenol e 3,4-dihidroxifenilalanina (L-DOPA) 

sendo as lacases (Lac1 e Lac2) as enzimas responsáveis pela síntese (CASADEVALL, 

ROSAS e NOSANCHUK, 2000; CASADEVALL, STEENBERGEN e NOSANCHUK, 2003; 

NOSANCHUK e CASADEVALL, 2003 ; SABIITI e MAY, 2012).  

A AmB é um fármaco fungicida que produz espécies reativas de oxigênio amplamente 

usado na clínica para contra diversos fungos patogênicos (CAROLUS, PIERSON, et al., 

2020). Entretanto, fungos que produzem melanina como C. neoformans conseguem inativar 

esses agentes oxidantes. Dessa forma, usar outros compostos que possam inibir a síntese de 

melanina pode potencializar o efeito da AmB e diminuir as doses usadas nas terapias 

antifúngicas. Neste aspecto, Oliveira e Ferrarini mostraram que o uso de inibidores da 

melanização faz com que o fungo fique mais sensível a AmB, de modo que foi possível 

reduzir a concentração do fármaco em até 6 vezes (OLIVEIRA, FERRARINI, et al., 2020). 

Esses dados são de grande valor terapêutico, já que a AmB é altamente hepatotóxica.  

Outro fator de virulência associado à disseminação do fungo pelos tecidos são as 

fosfolipase extracelulares (Plb1e Plc1) (SANTANGELO, ZOELLNER, et al., 2004; ESHER, 

ZARAGOZA e ALSPAUGH, 2018). De modo geral, as fosfolipases são capazes de hidrolisar 

ligações de éster presentes em fosfolipídios (COX, MCDADE, et al., 2001). Ainda, a 
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fosfolipase B também está relacionada com a aderência de C. neoformans no tecido epitelial 

dos pulmões (COX, MCDADE, et al., 2001; GANENDREN, CARTER, et al., 2006). 

A urease é um dos fatores de virulência de grande importância em C. neoformans, 

sendo que esta enzima é codificada pelo gene URE1 (COX, MUKHERJEE, et al., 2000). O 

papel primário da urease é disponibilizar fontes de nitrogênio para a célula através da 

conversão da ureia em amônia (COX, MUKHERJEE, et al., 2000; STEENBERGEN e 

CASADEVALL, 2003; FU, COELHO, et al., 2018). O que torna a urease um fator de 

virulência de destaque, é permitir que o fungo alcance o SNC (OLSZEWSKI, NOVERR, et 

al., 2004; SHI, LI, et al., 2010). Entretanto, a relação da urease com a transmigração para o 

SNC ainda não é totalmente conhecida.  

No hospedeiro humano, o fungo precisa se desenvolver a temperatura fisiológica de 

mamíferos (37 °C). Essa capacidade é considerada um dos fatores de virulência mais 

importantes (PERFECT, 2006; COELHO, BOCCA e CASADEVALL, 2014; ZARAGOZA, 

2019). O crescimento a 37 °C nesta levedura está relacionado com diversas vias de 

sinalização, como, por exemplo, a via governada pela proteína Ras (ALSPAUGH, 

CAVALLO, et al., 2000; WAUGH, NICHOLS, et al., 2002). Mutantes ras1Δ são incapazes 

de crescer a 37 °C, portanto, são avirulentos em modelo animal (VALLIM, NICHOLS, et al., 

2005).  

A via de sinalização da calcineurina dependente de cálcio é conservada nos eucariotos 

e em C. neoformans e é importante para o crescimento a 37 °C (ODOM, MUIR, et al., 1997; 

KRAUS e HEITMAN, 2003; JUWADI, LEE, et al., 2017; PARK, LEE, et al., 2019). Quando 

os níveis intracelulares de Ca2+ estão elevados há ativação do complexo Ca2+/Calmodulina 

que se associa à subunidade catalítica da calcineurina (Cna1) expondo o sítio catalítico 

localizado na região N terminal desta fosfatase, o qual em condições inibitórias (baixa 

concentração de cálcio) fica obstruído pelo domínio auto inibitório da porção C-terminal. O 

complexo calcineurina conta também com uma subunidade regulatória (Cnb1), a qual tem 

sítios de ligação aos íons Ca2+ e similaridade com a calmodulina. A presença de altos níveis 

de cálcio no citoplasma, não só desloca o domínio auto inibitório de Cna1, mas também 

remove o bloqueio que a subunidade regulatória tem sobre a atividade catalítica de Cna1 

(RUSNAK e MERTZ, 2000; KRAUS, NICHOLS e HEITMAN, 2005). Esta sequência de 

eventos ativa a capacidade defosforilativa de Cna1 sobre os resíduos de serina e treonina de 

suas proteínas alvo. O alvo mais estudado da calcineurina em fungos é o fator de transcrição 

Crz1, que controla a virulência, integridade da parede celular, termotolerância, tolerância aos 
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fármacos e transporte de pequenas moléculas  (PARK, CHOW, et al., 2016; CHOW, 

CLANCEY, et al., 2017).  

 A variação de temperatura não é o único tipo de estresse que C. neoformans precisa 

enfrentar para sobreviver. A mudança repentina na concentração de sais ao redor da célula 

também gera uma disfunção fisiológica conhecida como choque ou estresse osmótico 

(BROWN, COWEN, et al., 2017). O choque hiperosmótico é a alta concentração de sais 

como, por exemplo, o cloreto de sódio (NaCl). A alta concentração de sais no meio 

extracelular faz com que a célula perca água, isso causa perda repentina da pressão de turgor 

intracelular que é necessário para o funcionamento celular (BROWN, COWEN, et al., 2017). 

 A via de HOG é uma via central na resposta ao estresse osmótico que é composta por 

stress-activated mitogen-activated protein kinases (MAPK), sendo a quinase Hog1 (MAPK), 

o principal elemento (BAHN e JUNG, 2013; DAY e QUINN, 2019). É conhecido que Hog1 

regula a expressão de mais de quinhentos genes, sendo que muitos deles estão envolvidos na 

resposta ao balanço osmótico, oxidativo e na homeostase de pH (KO, YU, et al., 2009). Além 

disso, esta quinase regula a reprodução sexual, a expressão de fatores de virulência (cápsula 

polissacarídica e melanina) e a biossíntese de ergosterol. Por esse motivo, a deleção de Hog1 

prejudica o crescimento e a resistência de C. neoformans frente a vários estresses e também 

afeta a expressão dos fatores de virulência (BAHN e JUNG, 2013; DAY e QUINN, 2019). 

 Outras vias também participam da resposta ao estresse osmótico como Ras e 

calcineurina. A deleção de Ras1 rende mutantes sensíveis a concentrações elevadas de sais; o 

mesmo ocorre com deleção da proteína Cdc24 que é alvo de Ras1 (NICHOLS, PERFECT e 

ALSPAUGH, 2007). Foi reportado na literatura que a via do cAMP/Pka também pode estar 

envolvida com a resposta ao estresse osmótico, pois, a deleção da proteína ACA1 que 

participada regulação da via do cAMP/Pka gera mutantes sensíveis à alta concentração de sais 

(MAENG, KO, et al., 2010). Fan, Idnurm e colaboradores mostraram que a ausência da 

bomba de Ca2+ (Eca1) que participa da via da calcineurina aumenta a sensibilidade do 

mutante a NaCl em relação ao tipo selvagem, mostrando que a homeostase de cálcio também 

é necessária para resistir ao choque osmótico (FAN, IDNURM, et al., 2007).  

 A alteração de pH no meio extracelular, mais especificamente o pH alcalino pode 

afetar o transporte de nutrientes pela membrana, processos metabólicos e a parede celular 

(CYERT e PHILPOTT, 2013). As principais vias de resposta ao aumento do pH são as de 

Rim, Calcineurina e Hog (BAHN e JUNG, 2013). Assim como em outros fungos, a via de 

sinalização por Rim é crucial para estabelecer a homeostase (OST, O'MEARA, et al., 2015). 
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O elemento central dessa via é o fator de transcrição Rim101 e um dos seus alvos é 

transportador de cátions Ena1 (IDNURM, WALTON, et al., 2009; JUNG, STRAIN, et al., 

2012). Ena1 com Nha1 (Na+/H+ antiporter) foram identificados como importantes 

transportadores que afetam a homeostase de íons e a virulência de C. neoformans (JUNG, 

STRAIN, et al., 2012). Além disso, esses dois transportadores também são regulados pela via 

de HOG (JUNG, STRAIN, et al., 2012). Por este fato, a via de HOG também está associada 

com a resposta ao pH alcalino. A calcineurina também contribui para a resistência ao pH 

alcalino através de um de seus alvos de interação, a proteína ligante a calcineurina (Cbp1). A 

deleção de CBP1 gera mutantes sensíveis aos estresses iônico e alcalino (GÖRLACH, FOX, 

et al., 2000). 

 No hospedeiro humano, C. neoformans consegue evadir a fagocitose de macrófagos 

através de sua cápsula polissacarídica. Entretanto, se o fungo é fagocitado, ele sofre a ação 

das espécies reativas de oxigênio geradas por essas células especializadas em inativar os 

patógenos (DEL POETA, 2004). O estresse oxidativo é gerado quando os níveis de espécies 

reativas de oxigênio são superiores aqueles cuja célula fúngica consegue neutralizar, de modo 

que essas moléculas danificam proteínas, DNA, lipídios, e podem desencadear a morte celular 

se o fungo não for capaz de restaurar o balanço redox (HALLIWELL, 2006).  

 Os estudos reportados na literatura sugerem que C. neoformans possui uma robusta 

resposta ao estresse oxidativo (KO, YU, et al., 2009; UPADHYA, CAMPBELL, et al., 2013). 

Pesquisadores observaram que mais de dois mil genes são diferencialmente expressos na 

presença de peróxido de hidrogênio, mostrando que C. neoformans realiza uma complexa 

remodelagem do metabolismo em resposta ao estresse oxidativo (KO, YU, et al., 2009; 

UPADHYA, CAMPBELL, et al., 2013). Esta remodelagem leva a ativação de diversos 

mecanismos para proteger a célula como a síntese de melanina, ciclo da glutationa, o sistema 

de peroxiredoxina e sua reciclagem (SO, MAENG, et al., 2019). A ativação destes 

mecanismos parece estar sob controle de diversas vias de sinalização, sendo Hog e Mpk1 as 

principais (KIM, KO, et al., 2010; SO, MAENG, et al., 2019) De modo geral o mecanismo de 

regulação da resposta ao estresse oxidativo é complexo e ainda são necessários mais estudos 

para esclarecer como essas vias se conectam para promover a adaptação de C. neoformans aos 

diferentes tipos de estresses. 

   

2.4.1. A importância do metabolismo de aminoácidos para a virulência 
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A disponibilidade de nutrientes também pode ser considerada uma fonte de estresse 

para os patógenos que colonizam seus hospedeiros, podendo afetar diretamente a patogênese. 

Nos últimos anos, ficou cada vez mais claro que os aspectos nutricionais que permitem que C. 

neoformans se adapte ao hospedeiro são de grande importância para a virulência (WATKINS, 

KING e JOHNSTON, 2017). O metabolismo de aminoácidos tem se mostrado relevante, pois, 

a deleção ou o bloqueio de algumas destas vias afetam profundamente a sobrevivência e à 

virulência de C. neoformans (PASCON, GANOUS, et al., 2004; KINGSBURY e 

MCCUSKER, 2008; FERNANDES, TOFIK, et al., 2015).  

Várias vias de biossíntese já foram exploradas como novos alvos moleculares em C. 

neoformans como, por exemplo, a via de aminoácidos sulfurosos (metionina e cisteína). 

Nestes estudos, observou-se que a deleção de genes desta via como, MET3 (ATP sulfurilase), 

MET6 (metionina sintase) e homoserina O-acetyltransferase (MET2), leva à auxotrofia para 

aminoácidos sulfurosos e avirulência dos mutantes em modelo animal (YANG, PASCON, et 

al., 2002; PASCON, GANOUS, et al., 2004; NAZI, SCOTT, et al., 2007).  

Dada a importância da biossíntese de aminoácidos sulfurosos para C. neoformans, 

outros estudos foram realizados para tentar esclarecer as etapas da via que resultam na síntese 

de cisteína e metionina. Toh-e e colaboradores, sugeriram que a cisteína é somente sintetizada 

a partir da via de o-acetilserina (OAS), na qual é necessária a geração de H2S (ácido 

sulfídrico) a partir de fontes inorgânicas de enxofre (sulfato) (TOH-E, OHKUSU, et al., 

2018). Entretanto, os estudos do nosso grupo de pesquisa mostraram que a cisteína também 

poderia ser gerada a partir de homocisteína, isso sugere a existência de uma via de 

transulfurilação em C. neoformans assim como em S. cerevisiae (THOMAS e SURDIN-

KERJAN, 1997; DE MELLO, MARTHO, et al., 2019). Recentemente, outro extenso estudo 

envolvendo a via de biossíntese de aminoácidos sulfurosos foi publicado e de fato foi 

confirmado que a cisteína não é somente sintetizada pela via de OAS, mas também através da 

via de transulfurilação (NGUYEN, TOH-E, et al., 2020).  

A via de biossíntese de aminoácidos sulfurosos é importante para outros patógenos 

como, Aspergillus fumigatus e Mycobacterium tuberculosis. Foi relatado que a deleção do 

gene MetR (fator de transcrição) em A. fumigatus, que é o regulador central da via de 

biossíntese de aminoácidos sulfurosos, afeta a homeostase de ferro e também é essencial para 

a virulência (AMICH, DÜMIG, et al., 2016). Além disso, neste mesmo estudo também foi 

reportado que a metionina sintase (MetH) deste fungo é um gene essencial por ser 

indispensável para a sobrevivência (AMICH, DÜMIG, et al., 2016).  
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Em M. tuberculosis, a via de biossíntese de aminoácidos sulfurosos foi considerada 

como alvo promissor para novos fármacos, pois, é importante para a virulência (ZENG, SHI, 

et al., 2013; PARITALA e CARROLL, 2013). Os elementos envolvidos nesta via têm sua 

expressão aumentada quando M. tuberculosis está sujeito a situações de estresse causado pela 

privação nutricional, hipóxia e por agentes que geram espécies reativas de oxigênio e danos 

na parede celular. Dentre os genes que são induzidos, cysD (ATP sulfurilase) e cysNC (APS 

quinase) se destacam por terem a expressão aumentada em todas as situações de estresse 

anteriormente mencionadas (ZENG, SHI, et al., 2013; PARITALA e CARROLL, 2013). As 

células de mamíferos não possuem uma rota de biossíntese para aminoácidos sulfurosos, isto 

valoriza a importância desta via como um alvo em potencial para novos antifúngicos.  

De modo geral, a interrupção de outras vias de biossíntese de aminoácidos como: 

isoleucina, leucina e valina (KINGSBURY, YANG, et al., 2004a; KINGSBURY, YANG, et 

al., 2004b; DO, HU, et al., 2015; DO, PARK, et al., 2016); treonina (KINGSBURY e 

MCCUSKER, 2008) e triptofano (FERNANDES, TOFIK, et al., 2015) interferem no 

crescimento e atenuam a virulência, o que as tornam alvos moleculares em potencial. Em 

destaque, as vias de biossíntese da treonina e triptofano são essenciais, ou seja, o bloqueio 

destas, é letal para o fungo, sugerindo que a captação destes aminoácidos do meio de cultivo 

pode não ser eficiente. Esta hipótese abriu uma nova linha investigatória relacionada com o 

papel da captação de aminoácidos na sobrevivência e virulência. 

Em C. neoformans foram identificadas 8 permeases globais de aminoácidos (Aap1 a 

8) e duas permeases com similaridade de sequência com Mup1 e Mup3 de S. cerevisiae, as 

quais fazem o transporte de metionina e cisteína através da membrana plasmática 

(FERNANDES, TOFIK, et al., 2015). Essas permeases são reguladas pela fonte preferencial 

de nitrogênio, pela presença do substrato e pela privação nutricional (FERNANDES, TOFIK, 

et al., 2015; DO, HU, et al., 2015). Dentre as permeases expressas de C. neoformans, 8 foram 

estudadas, duas delas parecem ser redundantes e dominantes (Aap4 e Aap5) e as demais 

auxiliares, sendo que a dupla deleção impede o crescimento a 37 °C, mesmo em condições 

nutricionais ótimas (meio rico). Este duplo mutante é avirulento em modelo animal 

(MARTHO, DE MELLO, et al., 2016). A deleção de outros pares de permeases em C. 

neoformans (aap1/aap2, mup1/mup3) também demonstrou que as mesmas são 

requeridas para o crescimento a 37 °C, na presença de aminoácidos como fonte única de 

nitrogênio (CALVETE, MARTHO, et al., 2019). Isso sugere que o crescimento em altas 

temperaturas poderia gerar uma demanda de aminoácidos, o que nos levou a formular a 
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hipótese da existência de uma relação entre as vias que controlam a termotolerância e a 

captação de aminoácidos. Dentro deste contexto, é conhecido da literatura que a sinalização 

por Ras controla o crescimento a 37 °C, além de vários outros processos biológicos, como o 

acasalamento e a filamentação, os quais respondem às condições nutricionais, principalmente 

a escassez de nitrogênio em C. neoformans (ALSPAUGH, CAVALLO, et al., 2000). 

Portanto, é possível que haja uma conexão entre o papel das permeases de aminoácidos em 

altas temperaturas e a sinalização por Ras. 

Neste sentido, o conhecimento sobre os mecanismos de controle da biossíntese e da 

captação de aminoácidos pode ser de grande interesse para a identificação de novos alvos para 

o desenvolvimento de antifúngicos, uma vez que, mais de uma via e/ou a indução de várias 

permeases podem estar sob a regulação de uma única via de sinalização, o que seria capaz de 

afetar profundamente a virulência. 

 

2.4.2. A regulação da biossíntese e a captação de aminoácidos pelas fontes de 

nitrogênio 

Em S. cerevisiae a captação e a biossíntese de aminoácidos estão interligadas por três 

sistemas regulatórios que garantem a disponibilidade destes nutrientes essenciais para o 

metabolismo celular ao menor custo energético possível, sendo estes, nitrogen catabolic 

repression (NCR), global aminoacid control (GAAC) e o sistema de sinalização por 

aminoácidos (SPS-sensing) como apresenta a figura 3 (LJUNGDAHL, 2009a; LJUNGDAHL 

e DAIGNAN-FORNIER, 2012) 
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Figura 3. Mecanismos de regulação da assimilação de aminoácidos de S. cerevisiae. A via de NCR (nitrogen 

catabolic repression) que está representada em verde, atua em resposta a presença e ausência da fonte 

preferencial de nitrogênio. Representado em azul é a via de SPS-sensing que é ativada pela presença de 

aminoácidos no meio extracelular. O último sistema de regulação está representado em laranja, o GAAC (global 

aminoacid control). O sistema de GAAC é ativado na privação de aminoácidos caracterizada pelo acúmulo de 

tRNAs descarregados. AAP = aminoacid permease; CN = Catabolic nitrogen. Fonte: adaptado de 

(LJUNGDAHL, 2009a; LJUNGDAHL e DAIGNAN-FORNIER, 2012). 

 

O primeiro sistema opera em resposta à presença da fonte preferencial de nitrogênio 

no meio extracelular (sulfato de amônia, glutamina e glutamato) por meio dos fatores de 

transcrição pertencentes à família GATA (Gln3, Gat1, Ure2, Gzf3 e Dal80) (MAGASANIK e 

KAISER, 2002; GEORIS, FELLER, et al., 2009; LJUNGDAHL e DAIGNAN-FORNIER, 

2012; CONRAD, SCHOTHORST, et al., 2014). Na presença da fonte preferencial de 

nitrogênio, Ure2 é expresso em abundância e se associa ao Gln3 retendo-o no citoplasma, e no 

núcleo os níveis e atividade de Gat1, Dal80 e Gzf3 estão reduzidos. Por outro lado, quando a 

fonte preferencial é esgotada, Gln3 se desassocia de Ure2 e vai para o núcleo. Uma vez no 

núcleo, Gln3 ativa a expressão dos genes GAT1, DAL80 e GZF3, aumentando os níveis desses 

fatores de transcrição. Dal80 e Gzf3 tem a função de reprimir a transcrição de elementos de 

vias envolvidas com a degradação de fontes de nitrogênio, enquanto Gln3 e Gat1 irão induzir 

genes responsáveis pela assimilação de fontes não preferenciais de nitrogênio, como as 

permeases de aminoácidos (CONRAD, SCHOTHORST, et al., 2014). 

Lee, Chow e colaboradores descreveram que C. neoformans possui sete fatores de 

transcrição do tipo GATA que são codificados em seu genoma. Cinco deles (Bwc2, Cir1, 
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Gat201, Gat204, Gat1) já foram associados com algum processo fisiológico do metabolismo 

celular e também são importantes para a virulência (LEE, CHOW, et al., 2011). Apesar de C. 

neoformans possuir outros fatores de transcrição do tipo GATA em seu genoma, apenas Gat1 

foi relacionado à captação de fontes secundárias de nitrogênio (LEE, CHOW, et al., 2011).  

Gat1 atua como ativador da transcrição de genes como permeases de aminoácidos; também 

está relacionado com a expressão de fatores de virulência (melanina e cápsula) e diferenciação 

sexual (LEE, CHOW, et al., 2011; LIU e SHEN, 2020). Além disso, foi descrito que a 

proteína co-repressora do tipo Tar1 regula a transcrição de Gat1 como repressor na presença 

de fontes preferenciais de nitrogênio e indutor quando fontes secundárias estão presentes. 

Entretanto, o mecanismo que ocorre por trás dessa regulação ainda não foi totalmente 

compreendido.  

O nosso grupo de pesquisa apresentou evidências de que as permeases carreadoras de 

aminoácidos em C. neoformans também estão sujeitas a regulação por NCR (FERNANDES, 

TOFIK, et al., 2015; MARTHO, DE MELLO, et al., 2016). Recentemente foi descrito na 

literatura o envolvimento de outros dois fatores de transcrição do tipo GATA (Gat5 e Gat6) na 

resposta a exposição à radiação e regulação da expressão das permeases (CUI, LI, et al., 

2020). Além disso, Gat5 e Gat6 também são importantes para a virulência (JUNG, YANG, et 

al., 2015). Foi relatado que a deleção desses dois fatores altera a expressão de vários genes 

durante a exposição dos mutantes a radiação, entre esses, as permeases AAP4 e AAP5 foram 

reprimidas (CUI, LI, et al., 2020). A dupla deleção dessas duas permeases leva à avirulência 

em modelo animal (MARTHO, DE MELLO, et al., 2016). Ainda, o trabalho de Martho, De 

Mello e colaboradores (2016), mostra que as permeases de aminoácidos são requeridas frente 

ao estresse térmico, abrindo a possibilidade de que estes transportadores sejam fatores 

importantes para resistir a mais de um tipo de situação adversa. No entanto, esta é uma 

hipótese que ainda precisa ser testada. 

Em S. cerevisiae a expressão de permeases de aminoácidos também pode ser mediada 

pelo sistema “SPS-Sensing”. Este mecanismo é composto pela proteína transceptora Ssy1, a 

qual ativa a protease Ssy5. Esta, por sua vez cliva e ativa os fatores de transcrição Stp1/Stp2, 

os quais são translocados para o núcleo, aonde irão promover a expressão de permeases de 

aminoácidos (WIPF, LUDEWIG, et al., 2002; LJUNGDAHL, 2009a; LJUNGDAHL e 

DAIGNAN-FORNIER, 2012). Esse mecanismo de regulação ainda não foi descrito em C. 

neoformans. No entanto, as nossas análises de bioinformática sugerem que os genes 

CNAG_05392 e CNAG_03366, anotados como fatores de transcrição do tipo Zinc-finger, 
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podem ser homólogos de Stp1/Stp2 em C. neoformans. Nos estudos de Jung et al., (2015) 

CNAG_05392 foi reportado como um fator de transcrição que interfere na virulência, e em C. 

gattii, o mesmo está relacionado com homeostase de zinco (SCHNEIDER, FOGAÇA, et al., 

2012). CNAG_03366 (ZNF2) já foi descrito na literatura e está relacionado ao 

desenvolvimento do ciclo sexual em C. neoformans (SCHNEIDER, FOGAÇA, et al., 2012; 

JUNG, YANG, et al., 2015). 

 O terceiro mecanismo de regulação descrito em S. cerevisiae conhecido como General 

amino acid control (GAAC), responde à privação nutricional. Esse sistema é mediado pelo 

fator de transcrição Gcn4, o qual é responsável por ativar mais de quinhentos genes 

envolvidos na biossíntese e captação de diversos aminoácidos e autofagia, quando há um 

acúmulo de tRNAs descarregados (BRAUS, 1991; LJUNGDAHL e DAIGNAN-FORNIER, 

2012). Este importante fator de transcrição ainda não foi explicitamente encontrado em C. 

neoformans.  

 As nossas análises de bioinformática, indicaram que o genoma de C. neoformans 

codifica um fator de transcrição do tipo Bzip anotado como Cys3 (CNAG_04798) que 

apresentava certa homologia de sequência com Gcn4 de S. cerevisiae. Entretanto, Cys3 

também possui similaridade de sequência com um fator de transcrição que controla a captação 

do enxofre e a biossíntese de metionina e cisteína em N. crassa (Cys-3), A. nidulans (MetR) e 

S. cerevisiae (Met4) (MARZLUF e METZENBERG, 1968; KANAAN e MARZLUF, 1993; 

MARZLUF, 1997; TAO e MARZLUF, 1998; NATORFF, SIEŃKO, et al., 2003; SADHU, 

MORESCO, et al., 2014). Nestes organismos este gene está envolvido na captação e na 

conversão do sulfato em H2S (ácido sulfídrico) o qual é essencial para a biossíntese dos 

aminoácidos sulfurosos (MARZLUF, 1997). Cys3 foi reportado como sendo essencial em C. 

neoformans por Jung et al., (2015), mas nossos estudos apontaram que Cys3 de C. 

neoformans não é essencial, mas apenas auxotrófico para os aminoácidos sulfurosos, os quais 

não se encontram em concentrações suficientes no meio YPD para complementar a 

deficiência, dando a falsa ideia de que se trata de um gene essencial (DE MELLO, MARTHO, 

et al., 2019). Isso ficou claro quando foi possível obter uma linhagem knockout para CYS3 

(cys3::NeoR) em meio de cultura sintético (SD) contendo aminoácidos sulfurosos (metionina 

e cisteína) e uma fonte não preferencial de nitrogênio (prolina). A nossa interpretação deste 

resultado é que Cys3 seja de fato responsável pela ativação dos genes envolvidos na captação 

de sulfato inorgânico em meio rico, quando justamente as permeases de aminoácidos têm o 

seu menor nível de expressão (MARTHO, DE MELLO, et al., 2016). Por outro lado, o meio 
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sintético acrescido de aminoácidos sulfurosos e prolina (fonte não preferencial de nitrogênio), 

que é a situação em que as permeases são induzidas, favorece o crescimento de cys3 (DE 

MELLO, MARTHO, et al., 2019). Entretanto, ainda é necessário verificar quais são as 

sequências alvo de Cys3 e sua importância para a virulência. 

 Além disso, os nossos dados indicaram que Cys3 faz parte de um complexo de 

proteínas que afetam a sua localização e abundância. Fazem parte deste complexo as 

subunidades regulatória e catalítica da fosfatase calcineurina e a fosfatase Gpp2 (DE MELLO, 

MARTHO, et al., 2019). O sistema Calmodulina-Calcineurina já foi amplamente estudado em 

C. neoformans sendo relacionada com a termotolerância e virulência (ODOM, MUIR, et al., 

1997; CRUZ, FOX e HEITMAN, 2001; FOX e HEITMAN, 2002). Além disso, a calcineurina 

tem sido associada também ao estresse osmótico e resposta à integridade da parede celular 

(KRAUS e HEITMAN, 2003). 

 Em S. cerevisiae, Gpp2 (glicerol-3-fosfato fosfatase) está envolvido na via de 

biossíntese do glicerol (NORBECK, PÂHLMAN, et al., 1996). Nesta via, as isoformas da 

glicerol-3-fosfato fosfatase (Gpp1 e Gpp2) atuam de forma redundante na conversão de 

glicerol-3-fosfato (G-3-P) em glicerol, porém, são diferencialmente expressas (LARSSON, 

ANSELL, et al., 1993). Foi reportado na literatura que GPP1 e GPP2 são induzidos por 

choque hiperosmótico, e parcialmente pela via de Hog. Ainda, a fosfatase Gpp1 é também 

controlada pela atividade da proteína quinase A (PKA). Entretanto, a deleção de ambas as 

isoformas torna os mutantes sensíveis ao estresse oxidativo e ao choque osmótico 

(PAHLMAN, GRANATH, et al., 2001). 

 Por outro lado, pouco se sabe sobre a fosfatase Gpp2 em C. neoformans. Este gene 

(CNAG_01744) foi descrito pela primeira vez no estudo realizado por Ko, Yu et al., (2009). 

Neste estudo GPP2 foi considerado um alvo da via de Hog, pois, a deleção de HOG1 levou à 

diminuição da transcrição de GPP2 (KO, YU, et al., 2009). Mais tarde, Park, Chow e 

colaboradores realizaram um estudo de fosfoproteômica envolvendo a Calcineurina. Neste 

estudo, os autores observaram que a inativação da calcineurina levou Gpp2 a um estado 

fosforilativo 2 vezes maior do que a linhagem selvagem, sugerindo que a mesma é alvo da 

calcineurina (PARK, CHOW, et al., 2016). Ainda, Gpp2 foi descrito como sendo importante 

para a resistência ao choque osmótico, para a integridade da parede celular e virulência de C. 

neoformans (JUNG, OH, et al., 2018). Recentemente nosso grupo demonstrou através da 

técnica de duplo híbrido que Gpp2 interage fisicamente com a calcineurina confirmando os 

achados de Park, Chow e colaboradores (DE MELLO, MARTHO, et al., 2019). Esses dados 
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em conjunto sugerem que Gpp2 de C. neoformans possa atuar como Gpp2 de S. cerevisiae, 

contudo, esta hipótese precisa ser testada, bem como verificar quais outras contribuições essa 

fosfatase traz para o metabolismo, sobrevivência e virulência do fungo. Neste sentido, novas 

descobertas foram feitas pelo nosso grupo de pesquisa e os dados obtidos serão apresentados 

na sessão de resultados desta tese (MARTHO, BRUSTOLINI, et al., 2019).  

 Até o momento, os estudos realizados indicam que os elementos operacionais 

envolvidos na biossíntese e na captação de aminoácidos, respondem à condição nutricional 

imposta pelo meio (privação e qualidade da fonte de nitrogênio e presença do substrato), são 

importantes para a virulência e para a patogênese em C. neoformans (FERNANDES, TOFIK, 

et al., 2015; MARTHO, DE MELLO, et al., 2016). No entanto, ainda não se sabe como a 

regulação destas vias se dá, nem mesmo quem são os elementos genéticos envolvidos nesta 

resposta fisiológica. Desse modo, o objetivo desta tese de doutorado foi contribuir para uma 

maior elucidação dos mecanismos que promovem a regulação da captação e biossíntese de 

aminoácidos. O maior entendimento sobre estes aspectos do metabolismo poderá auxiliar na 

compreensão dos elementos necessários para a adaptação e colonização no hospedeiro. 

Espera-se que isso leve a avanços nas formas de tratamento. 
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3. JUSTIFICATIVA 

C. neoformans, além de ser um patógeno de grande importância clínica como causador da 

meningite fúngica, uma doença de alta taxa de morte, também é considerado um modelo 

biológico de estudo. Dessa forma, novos conhecimentos obtidos com essa levedura podem ser 

direcionados para outros patógenos que compartilham de mecanismos de adaptação e 

virulência semelhantes, possibilitando novas formas de tratamento para outras micoses. Em C. 

neoformans, assim como em outros patógenos, a sobrevivência e o sucesso da infecção são 

dependentes da adaptação às condições do hospedeiro, como, por exemplo, o fungo tem que 

lidar com múltiplos estresses e conseguir captar nutrientes para o seu desenvolvimento. 

Pensando nestes mecanismos que promovem a adaptação do fungo frente à disponibilidade de 

nutrientes, o nosso grupo de pesquisa em Cryptococcus vem trabalhando para identificar os 

possíveis elementos regulatórios que operam sobre as vias de biossíntese e captação de 

aminoácidos, uma vez que estas tem grande importância para a sobrevivência e virulência. 

Estudar os elementos genéticos que participam na regulação destas vias é de grande 

contribuição para aprimorar os conhecimentos básicos da biologia de C. neoformans e 

indentificar novos alvos moleculares para novos fármacos. 

 

  



22 
 

22 
 

4. OBJETIVOS 

4.1. Geral 

 Estudar os aspectos regulatórios da biossíntese e captação de aminoácidos em C. 

neoformans e sua relação com a virulência  

4.2. Específicos 

Este projeto foi proposto com os seguintes objetivos específicos:  

 

4.2.1. Testar a hipótese de que a via de Ras1 controla, além do crescimento 

em altas temperaturas, também a expressão das permeases e em consequência 

a captação de aminoácidos em C. neoformans. Além disso, testar também a 

hipótese de que a presença de um sistema regulatório semelhante à SPS-

sensing de S. cerevisiae opera em C. neoformans através dos fatores de 

transcrição do tipo Zn Finger codificados pelos genes CNAG_05392 e 

CNAG_03366. 

4.2.2. Caracterizar fenotipicamente o mutante cys3Δ que já foi construído pelo 

grupo, e determinar a importância deste gene para o crescimento e a 

virulência. As análises fenotípicas a serem feitas: crescimento a 37°C, 

produção de cápsula polissacarídica, síntese de melanina, urease e 

fosfolipase, crescimento sob diversos agentes estressores (pH alcalino, 

osmótico, oxidativo, de membrana e de parede celular, ciclo de vida 

(filamentação) e virulência in vivo em modelo invertebrado Galleria 

mellonela. Além disso, faz parte deste objetivo aprofundar o estudo biológico 

de Cys3 trançando o perfil de transcrição global da linhagem mutante e 

selvagem por RNAseq.  

4.2.3.  Caracterizar o mutante gpp2Δ, determinando a importância deste gene 

em relação ao crescimento e a virulência de C. neoformans. As mesmas 

análises descritas no item anterior serão aplicadas ao mutante gpp2Δ. A outra 

parte proposta neste objetivo foi estudar a localização subcelular de Gpp2 por 

microscopia de fluorescência e o perfil de expressão da proteína por western 

blot. Ainda, foi proposto verificar os possíveis alvos/parceiros de Gpp2 pela 

técnica de duplo híbrido e o perfil de transcrição global por RNASeq. 
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5. RESULTADOS 

 Os resultados desta tese de doutorado serão apresentados na forma de capítulos. Os 

capítulos 1, 2 e 3 representam dados que já foram publicados (anexos F, G e H). Os artigos 

publicados no âmbito desta tese de doutorado foram feitos em colaboração com outros 

membros do laboratório ao longo dos anos, portanto, representam esfoços conjuntos. Sendo 

assim, em cada capítulo serão destacados os dados que foram obtidos durante a execução 

desta tese, de forma que o leitor possa identificar nos artigos os experimentos que se referem a 

este trabalho.  

 Resumidamente, o Capítulo 1, apresenta avanços a respeito da sinalização por Ras1 e 

sua relação com captação de aminoácidos. Os dados obtidos foram incluídos no artigo: 

“Amino acid permeases in Cryptococcus neoformas are required for high temperature 

grownth and virulence; and are regulated by Ras signaling” (CALVETE, MARTHO, et al., 

2019). Este artigo foi desenvolvido em um esforço em conjunto com outros membros do 

nosso laboratório de pesquisa e traz avanços na compreensão das permeases de aminoácidos e 

sua regulação parcial por Ras1.  

O segundo capítulo apresenta os resultados da avaliação fenotípica do mutante cys3. 

Os efeitos da deleção do gene CYS3 sobre o crescimento, virulência e também a análise da 

expressão gênica global do mutante cys3Δ foram realizadas nesta tese. Estas análises de 

cys3 foram publicadas no artigo “The regulation of the sulfur amino acid biosynthetic 

pathway in Cryptococcus neoformans: the relationship of Cys3, Calcineurin, and Gpp2 

phophatases” (DE MELLO, MARTHO, et al., 2019). Os dados apresentados neste artigo 

foram desenvolvidos por membros do nosso grupo de pesquisa em parceria com o LNCC 

(Laboratório Nacional de Computação Científica) que participou das análises de 

bioinformática.   

Por último, os capítulo 3 e 4 trazem avanços na compreensão do papel de Gpp2 para a 

virulência e metabolismo de C. neoformans. Todos os experimentos que serão apresentados 

neste capítulo, foram realizados como parte dos estudos que compõem esta tese, com exceção 

das análises de RNASeq que foram feitas em colaboração com o LNCC. Os dados do capítulo 

3 foram publicados no artigo “The Glicerol Phosphatase Gpp2: A link to Osmotic Stress, 

Sulfur, Assmilation and Virulence in Cryptococcus neoformans” (MARTHO, BRUSTOLINI, 

et al., 2019) . Os demais dados obtidos ainda não foram publicados e serão descritos no 

capítulo 4. 
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5.1. CAPÍTULO 1: Estudo de Ras1 e dos fatores de transcrição do tipo Zn Finger 

codificados pelos genes CNAG_05392 e CNAG_03366 e suas relações com a 

regulação de captação de aminoácidos 

Nesta primeira parte deste trabalho de doutorado, partiu-se do princípio que, se as 

permeases de aminoácidos são requeridas durante o crescimento a 37 °C, pode existir uma 

intersecção entre a ativação da expressão destas permeases e a sinalização por Ras, uma vez 

que esta via controla o desenvolvimento em altas temperaturas. Os resultados obtidos deste 

estudo foram publicados no periódico Plos One em janeiro de 2019 (anexo F), no qual sou 

coautor (CALVETE, MARTHO, et al., 2019). A primeira parte do artigo compila dados 

fenotípicos da deleção de duas permeases que ainda não haviam sido estudadas (AAP6 e 

AAP8), bem como avalia dois duplos mutantes (aap1/aap2 e aap6/aap8). Estes dados 

foram parte do trabalho de mestrado da aluna Me. Crislaine Calvette que é autora deste artigo. 

A segunda parte do artigo representa as contribuições deste trabalho de doutorado e versa 

sobre os mecanismos de regulação da expressão das permeases de aminoácidos pela 

sinalização por Ras.  

O racional deste estudo foi quantificar a expressão das permeases de aminoácidos por 

PCR quantitativo (PCR em tempo real) no mutante ras1::NeoR (CBN035) em relação ao 

selvagem em duas temperaturas (30 °C e 37 °C). Como pode ser visto na figura 5 do anexo F, 

exceto a permease AAP5 a 37 °C, as demais permeases foram significativamente reprimidas 

no mutante, tanto a 30 °C quanto a 37 °C. Ainda, os dados mostraram que ras1 não foi capaz 

de crescer na presença de 11 dos 15 aminoácidos usados como fonte única de carbono a 30 

°C, este é um fenótipo que não havia sido reportado até o momento, pois todas as alterações 

fenotípicas causadas pela deleção de RAS1 estão ligadas à incapacidade do mutante de crescer 

à temperatura fisiológica do hospedeiro humano (tabela 3, anexo F).  

Ainda nesta primeira etapa do trabalho testou-se a hipótese de que o sistema SPS-

sensing poderia controlar a expressão de permeases de aminoácidos em C. neoformans. Os 

fatores de transcrição codificados pelos genes CNAG_05392 e CNAG_03366 foram 

deletados e as linhagens foram testadas quanto a capacidade de crescer em aminoácidos 

únicos como fonte única de nitrogênio. A deleção destes genes e o estudo dos mutantes 

demonstrou não haver diferença entre estes e a linhagem selvagem (H99), o que sugere que 

estes não atuam em C. neoformans de forma semelhante aos fatores de transcrição que 

governam a via de SPS-Sensing de S. cerevisiae (Stp1 e Stp2). Talvez seja necessária outra 

abordagem que não envolva homologia de sequência para se chegar aos elementos que 
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compõe um sistema análogo ao SPS-sensing de S. cerevisiae, mas isso ficou fora do escopo 

deste trabalho. Nos estudos que envolveram a hipótese da sinalização por Ras1, concluímos 

que esta proteína modula, pelo menos parcialmente a expressão das permeases e a captação de 

aminoácidos, validando a nossa suposição inicial e abrindo uma nova linha investigatória. 

 

5.2. CAPÍTULO 2: estudo do papel de Cys3 no metabolismo e virulência de C. 

neoformans 

O segundo objetivo deste trabalho, foi estudar os efeitos da deleção de CYS3 sobre o 

crescimento e a virulência de C. neoformans, bem como estabelecer a função biológica deste 

fator de transcrição. Estas análises de cys3 foram publicadas em um artigo na revista 

Scientific Reports (anexo G) onde divido a primeira autoria com outro membro do laboratório 

(DE MELLO, MARTHO, et al., 2019). Este artigo foi dividido em duas partes, inicialmente 

foram obtidos dados de regulação de Cys3, os quais foram apresentados no trabalho de 

doutorado da Dra. Amanda Teixeira de Mello. Coube a esta tese de doutorado analisar o 

mutante cys3 e procurar entender a sua função biológica. 

Resumidamente, as análises reportadas em De Mello, Martho, et al., 2019 mostraram 

que Cys3 é um importante regulador da captação de enxofre e biossíntese de aminoácidos 

sulfurosos em C. neoformans. Ao contrário de como foi relatado na literatura (JUNG, YANG, 

et al., 2015), CYS3 não é um gene essencial, mas a sua deleção causa auxotrofia para 

aminoácidos sulfurosos (figura 2 do anexo G). Esta auxotrofia pode ser suplementada com 

cisteína como fonte orgânica de enxofre e prolina como de nitrogênio; homocisteína também 

recupera a prototrofia, no entanto, a metionina restaura parcialmente o crescimento em 

presença de fontes não preferenciais de carbono e nitrogênio (galactose e prolina, 

respectivamente, figura 2 do anexo G). Ainda, este trabalho de doutorado mostrou que a 

expressão de CYS3 é induzida na presença de enxofre inorgânico e reprimida em enxofre 

orgânico (figura 3B e 3C do anexo G). A deleção de CYS3 causa repressão da permease de 

sulfato SUL1 (figura 3A, anexo G), sensibilidade ao estresse alcalino e virulência atenuada em 

modelo animal de infecção de Galleria mellonella (figura 4A e 4B, anexo G). Ainda, neste 

artigo, o perfil transcricional global por RNAseq da linhagem mutante comparado ao tipo 

selvagem mostrou que Cys3 ativa a transcrição de genes em todos os ramos da via de 

captação de enxofre e de biossíntese de aminoácidos sulfurosos, visto que estes foram 

reprimidos (figura 1, tabelas 3 e 4 do anexo G). A transcriptômica mostrou também que a 
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incapacidade de ativar a biossíntese de aminoácidos sulfurosos induz várias outras rotas 

biossintéticas de aminoácidos (tabelas 3 e 4 do anexo G).  

Estudos de proteômica e imunofluorescência feitos pela aluna de doutorado e que foram 

apresentados em De Mello, Martho, et al., (2019) mostraram que a localização subcelular de 

Cys3 varia de acordo com a situação nutricional. Na presença de enxofre inorgânico (YPD) 

Cys-3 localiza-se no núcleo, por outro lado, em meio sintético acrescido somente de 

aminoácidos sulfurosos (SD-N + Met/Cys), a localização nuclear é reduzida e a proteína é 

degradada (figura 5 do anexo G). Além disso, por proteômica foi demonstrado que esse fator 

de transcrição tem uma regulação complexa que envolve a calcineurina e a fosfatase Gpp2 

(tabelas 1 e 2, figuras 6 e 7 do anexo G). A descoberta do envolvimento da fosfatase Gpp2 na 

regulação da captação do enxofre e na biossíntese de aminoácidos sulfurosos possibilitou 

explorar outras contribuições que Gpp2 pode oferecer para a célula e sua importância para 

virulência e sobrevivência de C. neoformans. 

 

5.3. CAPÍTULO 3: glicerol fosfatase Gpp2 e as conexões com o estresse osmótico, 

captação de enxofre e virulência em C. neoformans 

Os estudos anteriores apontam que Gpp2, de alguma forma, contribui para a regulação 

da via de assimilação de enxofre e a biossíntese de aminoácidos sulfurosos e que faz parte de 

um complexo formado por Cys3 e as calcineurinas Cna1 e Cnb1 (PARK, CHOW, et al., 

2016; DE MELLO, MARTHO, et al., 2019). Com isso, esta etapa do trabalho foi direcionada 

para explorar quais outras contribuições esta fosfatase oferece para o metabolismo de C. 

neoformans e as implicações que a deleção deste gene pode trazer para a sobrevivência e 

virulência do fungo. Os dados obtidos do estudo de Gpp2 apresentados neste capítulo foram 

alvo de uma publicação em uma edição especial da revista Frontiers in Microbiology que 

abordou o tema “Sulphur Metabolism of Fungi – Implications for Virulence and 

Opportunities for Therapy” que pode ser consultado no anexo H.  

Gpp2 é uma enzima do tipo glicerol fosfatase que atua na última etapa da biossíntese 

do glicerol, convertendo o glicerol-3-fosfato em glicerol (PAHLMAN, GRANATH, et al., 

2001). O Glicerol é um dos principais osmolitos que protege a célula do estresse causado por 

altas concentrações de sais e baixas temperaturas. O mutante gpp2Δ apresentou dificuldade de 

crescer na presença de sais como NaCl e KCl (figura 1B e 2C, anexo H) e a baixa temperatura 

de 22 °C (figura 1A, anexo H). Ainda, o mutante teve dificuldade de se desenvolver em meio 

sintético, mesmo adicionado de aminoácidos, entretanto, o acréscimo de prolina foi capaz de 
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recuperar o crescimento (figura1B, anexo H). O mutante também apresentou maior 

sensibilidade aos agentes desestabilizadores de parede celular e de membrana (figura 2A e 2B 

do anexo H) e teve menor crescimento em pH alcalino (figura 2B e 2C do anexo H). Os 

fenótipos de sensibilidade à baixa temperatura e à presença de NaCl foram recuperados pela 

suplementação dos meios com glicerol e prolina, este último, uma molécula compatível com o 

glicerol capaz de remediar o estresse osmótico (figura 2D e 2E anexo H). 

As análises comparativas do transcriptoma das linhagens selvagem e do mutante 

gpp2Δ mostraram que há um aumento significativo na expressão de diversos transportadores 

de membrana que fazem o transporte de aminoácidos, inositol, íons, fosfolipídios e açúcares 

(figura 4 e tabela 2, anexo H). Uma confirmação independente desta observação foi feita por 

PCR quantitativo (RT-PCR), onde a expressão de permeases de aminoácidos foi avaliada no 

mutante gpp2 em relação ao selvagem. Como pode ser observado na figura 5A e 5B (anexo 

H), exceto as permeases AAP1, AAP3, AAP7 e MUP3, todas as outras seis permeases de 

aminoácidos foram induzidas no mutante, principalmente em meio sintético sem fonte de 

nitrogênio, onde houve um aumento de até 150 vezes na expressão de AAP5.  

Nesta publicação ainda testamos a hipótese de que o mutante gpp2 seria mais 

sensível ao eugenol, que é um inibidor do crescimento microbiano que atua sobre as 

permeases de aminoácidos. Como esperado o mutante foi mais sensível que o selvagem 

(figura 5C, anexo H). Era esperado também que a adição de um aminoácido como fonte de 

nitrogênio, por exemplo, a prolina, fosse um competidor do eugenol e assim haveria uma 

diminuição na sensibilidade, como pode ser visto na figura 5C (anexo H). A nossa hipótese 

para explicar a indução do sistema de transporte da célula é que a indução destes 

transportadores faz parte de um mecanismo compensatório da deficiência do glicerol, 

possibilitando que outros solutos compatíveis sejam usados para recuperar o crescimento 

(tabela 2, figura 4 e figura 5, anexo H). Dessa forma, a suplementação dos meios com prolina 

restaurou o crescimento dos mutantes em meios de sais (SD) e na presença de concentrações 

elevadas de NaCl e KCl (figura 1B, 2D e tabela 1 anexo H), indicando o papel deste 

aminoácido e possivelmente de outros, no equilíbrio osmótico em C. neoformans. Ainda, as 

análises de transcriptoma feitas neste trabalho de doutorado sugerem que a deficiência na 

produção de glicerol, pode promover estresse oxidativo. Vários genes importantes para a 

resposta ao estresse oxidativo tiveram sua expressão aumentada no mutante, indicando uma 

possível relação entre as vias que respondem ao estresse oxidativo e osmótico (tabela 2 e 

figura 4, anexo H). 



28 
 

28 
 

Finalmente, as análises de RNASeq demonstraram que a via de captação de enxofre e 

biossíntese dos aminoácidos sulfurosos aparece induzida no mutante gpp2Δ (figura 4A e 4B, 

anexo H). Essa observação corrobora o que já havia sido observado no nível pós-

transcricional, uma vez que a proteína de fusão GFP-Cys3 se encontra em maior abundância 

no mutante gpp2Δ (DE MELLO, MARTHO, et al., 2019). Para ter uma confirmação 

independente deste resultado, a expressão do gene CYS3 foi analisada por PCR quantitativo e 

demonstrou ser cerca de 10 vezes maior no mutante em relação ao selvagem (figura 4 anexo 

H), corroborando os dados de RNAseq e de western blot obtidos anteriormente (DE MELLO, 

MARTHO, et al., 2019). Em conclusão, há uma relação entre a biossíntese de aminoácidos 

sulfurosos e a resposta ao estresse oxidativo, pois, a cisteína é o precursor da glutationa que, é 

usada para reduzir espécies oxidativas. Por outro lado, é possível que a biossíntese de 

aminoácidos sulfurosos e o ciclo da glutationa sejam requeridos para a resposta ao estresse 

oxidativo somente na ausência do glicerol. O fato que sugere esta hipótese é sso que GPP2 

tem a expressão aumentada em 7 vezes na presença de 1M de NaCl (figura 2F, anexo H), 

enquanto CYS3 e seu alvo de ativação a permease de sulfato SUL1 tiveram a expressão 

reduzida em 30% (figura 6A e 6B, anexo H). 

Os dados fenotípicos obtidos neste trabalho de doutorado e publicados no artigo 

Martho, Brustolini et al., (2019) mostraram que Gpp2 é requerido para que C. neoformans 

consiga expressar corretamente os fatores de virulência, como produção de urease, fosfolipase 

e melanina (figura 3A a 3C, anexo H). Os experimentos de modelo animal em G. mellonella, 

demonstraram que gpp2Δ tem virulência atenuada (figura 3E, anexo H). Sendo assim, nesta 

etapa do trabalho, nossos dados em conjunto sugerem uma correlação entre a resposta ao 

estresse osmótico e oxidativo e a biossíntese dos aminoácidos sulfurosos. Fica claro também 

que estes processos biológicos afetam profundamente a virulência em C. neoformans. 

  

5.4. CAPÍTULO 4: A busca de proteínas que interagem com Gpp2 pela metodologia 

de duplo-híbrido  

Até o momento, dados obtidos com o estudo de Gpp2 mostraram que esta fosfatase é 

de grande importância para a sobrevivência do fungo frente a diversos estresses bem como 

para a virulência. Além disso, os nossos dados apontam que Gpp2 interage com a calcineurina 

como um complexo para regular a atividade de Cys3 que é o principal ativador da via de 

captação de sulfato e síntese de aminoácidos sulfurosos (DE MELLO, MARTHO, et al., 

2019). Dessa forma, fez parte dos objetivos deste trabalho expandir os conhecimentos sobre 
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esta rede de interações. Para tanto, utilizou-se a técnica de duplo híbrido em levedura para 

identificar proteínas parceiras de Gpp2 em duas bibliotecas de cDNA. Para este experimento, 

a sequência de cDNA de GPP2 foi fusionada ao domínio de ligação ao DNA (DB) de Gal4 de 

S. cerevisiae presente no plasmídeo pGBKT7 gerando o plasmídeo “isca” (pRCP071). Este 

plasmídeo foi criado anteriormente por outro membro do grupo (DE MELLO, MARTHO, et 

al., 2019) e foi introduzido na linhagem de S. cerevisiae Y2HGold. As bibliotecas foram 

construídas a partir de RNA extraído de culturas crescidas em YPD e em privação nutricional 

(SD-N). Os cDNA sintetizados foram fusionados ao domínio de ativação da transcrição (AD) 

e clonados no plasmídeo “presa” (pGADT7). As bibliotecas de cDNAs foram transformadas 

na linhagem Y187 de S. cerevisiae.  

Antes de proceder com a varredura das bibliotecas, o clone isca foi submetido a um 

western blot com extratos celulares das linhagens Y2HGold contendo o plasmídeo pRCP071 

(transformantes de 1 a 4 na figura 4) para confirmar a expressão da proteína de fusão. Como 

pode ser visto abaixo a linhagem expressa a proteína DB-Gpp2 abundantemente. 

 

 

 

Figura 4. Expressão da proteína de fusão DB-Gpp2 (64kDa) em 4 transformantes da linhagem Y2HGold de S. 

cerevisiae. O anticorpo utilizado foi mouse anti-Myc (Clontech cat. 631206) na diluição de 1:2000. O anticorpo 

secundário usado foi anti-mouse HRP-linked (Cell Signaling cat. 7076S) na diluição de 1:2000. 

 

A busca por interações com Gpp2 foi feita por acasalamento da linhagem Y2HGold 

contendo o plasmídeo isca (pRCP071) com a linhagem Y187 contendo as bibliotecas. Ao 

todo foram analisados 1,3x107 clones da biblioteca proveniente da condição YPD e 7x106 

clones da biblioteca construída em SD–N. Foram considerados como interações positivas 

aqueles diploides que cresceram na condição mais rigorosa de seleção, isto é, em meio 

contendo o antibiótico Aureobasidina, o substrato x-α-Gal (colônias azuis) e foram 

independentes de adenina e histidina (QDO/X/A) como mostra a figura 5. No total foram 

identificadas 123 e 50 interações positivas nas bibliotecas provenientes de meio YPD e SD-N, 

respectivamente.  
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Figura 5. Varredura de bibliotecas de duplo híbrido em levedura. A figura mostra uma placa típica de seleção de 

interação (QDO/X/A). Os números de 1 a 5 mostram alguns dos clones testados. Os clones 1, 3 e 5 foram 

positivos (crescimento de colônias azuis) e os clones 2 e 4 foram negativos (sem crescimento). (+) representa 

controle positivo e (-) negativo. 

 

 Uma vez que os positivos foram confirmados, foram feitas as amplificações por PCR 

de colônia dos insertos provenientes dos plasmídeos presa. Para eliminar os clones 

redundantes, os amplicons foram digeridos com AluI e as bandas separadas por eletroforese e 

aqueles com perfis de digestão idênticos foram representados por um único exemplar, como 

pode ser observado no exemplo da figura 6. 

 

Figura 6. Exemplo de eletroforese em gel de agarose (0.8%), mostrando os amplicons feitos a partir PCR de 

colônias e digeridos com AluI para identificar e eliminar interações redundantes. O marcador molecular usado 

foi o 1kb ladder (Sinapse Inc cat. M1181) 

 

Foram selecionados 17 e 9 clones originários das bibliotecas feitas a partir de RNA 

extraído de cultura crescida em YEPD e SD-N, respectivamente. Os amplicons foram então 

sequenciados e os resultados da análise estão apresentados na tabela 1.  
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Tabela 1. A tabela mostra os resultados do BLASTn das sequências que codificam proteínas que interagiram 

com Gpp2 no sistema de duplo híbrido em S. cerevisiae. As sequências KM1 a KM17 são referentes as 

interações encontradas em meio rico, e KM18 a KM27 (em cinza) ao meio pobre (SD-N). 

Código cDNA Gene 
Código de 

anotação 

% de 

Ident. 

KM1 Y7 Large subunit ribosomal protein L12 CNAG_01480 100% 

KM2 Y17 Small subunit ribosomal protein S20 CNAG_01628 95% 

KM3 Y36 Large subunit ribosomal protein L7Ae CNAG_05555 97% 

KM4 Y43 Proliferating cell nuclear antigen (pcna) CNAG_06079 100% 

KM5 Y44 AP-1 complex subunit mu-1 CNAG_03317 99% 

KM6 Y50 Hypothetical protein  CNAG_07441 99% 

KM7 Y55 Ribosomal protein s21 CNAG_01300 100% 

KM8 Y70 Large subunit ribosomal protein L12  CNAG_01480 100% 

KM9 Y72 Large subunit ribosomal protein L22 CNAG_06447 99% 

KM10 Y79 Endoribonuclease L-PSP CNAG_04066 100% 

KM11 Y84 Hypothetical protein CNAG_00740 99% 

KM12 Y88 Large subunit ribosomal protein L18-A CNAG_01224 100% 

KM13 Y101 Fatty acid elongase CNAG_03080 92% 

KM14 Y104 small subunit ribosomal protein S1  CNAG_04004 98% 

KM15 Y110 H99 mitochondrion, complete genome CP003834.1 99% 

KM16 Y111 Small subunit ribosomal protein S20 CNAG_01628 100% 

KM17 Y119 Proliferating cell nuclear antigen (pcna)  CNAG_06079 99% 

KM19 S4 Carbamoyl-phosphate synthase, large subunit  CNAG_07373 99% 

KM20 S18 Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase CNAG_02294 99% 

KM21 S29 Hypothetical protein CNAG_06893 99% 

KM22 S30 Hypothetical protein CNAG_06473 100% 

KM23 S32 Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase CNAG_02294 98% 

KM24 S35 DNA repair protein RAD51 CNAG_00720 94% 

KM25 S37 Hypothetical protein CNAG_01851 99% 

KM26 S47 Hypothetical protein CNAG_06893 99% 

KM27 S68 Hypothetical protein CNAG_06893 97% 

 

Dentre as sequências analisadas, a KM5 apresenta homologia com a subunidade um-1 

do complexo AP-1 (AP1M). Em Arabidopsis AP1M medeia o tráfego secretório e vacuolar 

tardio e é necessária para o crescimento (PARK, SONG, et al., 2013). Além disso, em A. 

nidulans o complexo AP-1 também é essencial para o crescimento através de seu papel na 

triagem de vesículas secretoras, reciclagem endossômica e organização do citoesqueleto 

(MARTZOUKOU, DIALLINAS e AMILLIS, 2018). De modo semelhante, em 

Schizosaccharomyces pombe AP-1 está relacionado a secreção e fusão de vacúolos (KITA, 

LI, et al., 2011). 

A sequência anotada como KM23 apresenta similaridade com a proteína de reparo ao 

DNA Rad51. Em C. neoformans esta proteína já foi descrita como sendo importante para 

proteger a célula de fontes de radiação (JUNG, YANG, et al., 2016). Ainda, foi identificado 

que as sequências KM4 e KM17 apresentaram homologia com PCNA (proliferação de 

antígenos nucleares celulares). É conhecido que em células eucariotas, que proteínas do tipo 
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PCNA são elementos necessários para os processos de replicação e reparo de DNA (BOEHM, 

GILDENBERG e & WASHINGTON, 2016; SLADE, 2018).  

Às duas últimas (KM19 e KM20/23) apresentam homologia com proteínas envolvidas 

na biossíntese da arginina e da adenina em S. cerevisiae, indicando que é possível que Gpp2, 

possa controlar estas vias biossintéticas. Além disso, várias sequências identificadas 

codificam proteínas riobossomais (KM1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 e 14) indicando que Gpp2 pode estar 

envolvido no metabolismo básico da célula. Ainda, sete sequências identificadas foram 

anotadas como proteínas hipotéticas (KM6, 11, 21, 22, 25, 26 e 27), mas curiosamente a 

codificada pelo gene anotado como CNAG_06893 apareceu três das sete (KM21, 25 e 26). 

Entretanto, ainda será necessário confirmar essas interações e aprofundar os conhecimentos 

de como elas ocorrem e qual seu significado biológico, o que não foi possível realizar neste 

doutorado.  

A outra etapa proposta no estudo de Gpp2, foi estudar a localização subcelular dessa 

proteína por microscopia de fluorescência e padrão de ocorrência da proteína por western 

blot. Portanto, neste trabalho de doutorado foi construída uma linhagem que expressa uma 

proteína de fusão GFP-Gpp2. Além disso, como sabemos que Gpp2 é alvo do complexo 

calcineurina (PARK, CHOW, et al., 2016; DE MELLO, MARTHO, et al., 2019), as 

linhagens mutantes para cna1Δ e cnb1Δ no background da linhagem GFP-Gpp2 estão sendo 

construídas. Dessa forma, será possível estudar os efeitos da sinalização por cálcio sobre a 

biossíntese do glicerol e frente ao estresse osmótico e oxidativo. 
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6. DISCUSSÃO 

Neste trabalho de doutorado, foram estudados diversos elementos genéticos associados 

à biossíntese e captação de aminoácidos, devido à importância desses processos para a 

sobrevivência de  C. neformans (PASCON, GANOUS, et al., 2004; KINGSBURY e 

MCCUSKER, 2008; FERNANDES, TOFIK, et al., 2015; MARTHO, DE MELLO, et al., 

2016; CALVETE, MARTHO, et al., 2019). A proposta foi analisar os genes que poderiam 

contribuir para a regulação da captação de aminoácidos. Identificar os mecanismos por trás da 

regulação dessas vias poderia expor novos alvos moleculares para o desenvolvimento de 

fármacos. 

 No capítulo 1 deste trabalho a hipótese de que o genoma de C. neoformans codificaria 

homólogos de STP1 e STP2 de S. cerevisiae foi descartada, pelo menos agora. Por outro lado, 

a hipótese de que a via de Ras1 controla a captação de aminoácidos foi testada e foi possível 

concluir que, de fato, este tipo de sinalização influencia a expressão das principais permeases, 

como mostra a tabela 3 e a figura 5 do anexo F (CALVETE, MARTHO, et al., 2019). Os 

resultados obtidos sugerem que realmente existe um “cross talk” entre termotolerância e a 

captação de aminoácidos, como os dados anteriores indicavam (MARTHO, DE MELLO, et 

al., 2016). Provavelmente, o crescimento em altas temperaturas representa uma adaptação 

fisiológica que necessita da síntese de novas proteínas, o que demanda aminoácidos. Este é o 

primeiro relato em C. neoformans que liga a via de sinalização por Ras com a nutrição 

celular. Esta ligação é bem conhecida em C. albicans e S. cerevisiae (CONRAD, 

SCHOTHORST, et al., 2014; PENTLAND, PIPER-BROWN, et al., 2017). Este achado tem 

também um valor para o desenvolvimento de novos fármacos antifúngicos. Recentemente 

Abdallah e colaboradores descreveram um domínio de Ras de que é específico de fungos 

como C. neoformans, portanto, tem potencial como alvo de novos tratamentos com alta 

toxicidade seletiva (ABDALLAH, NORTON, et al., 2016). A inibição seletiva da sinalização 

por Ras em fungos poderia representar um mecanismo que, além de desfavorecer o 

crescimento na temperatura fisiológica dos mamíferos, restringe a captação de nutrientes, o 

que pode ser determinante como estratégia terapêutica de sucesso.  

O segundo objetivo deste trabalho (capitulo 2) foi avaliar o efeito da deleção do fator 

de transcrição Cys3 sobre o desenvolvimento, sobrevivência e virulência de C. neoformans 

(anexo G). Inicialmente, desenvolvemos a hipótese de que CYS3 fosse homólogo a GCN4 de 

S. cerevisiae na tentativa de propor um mecanismo de GAAC em C. neoformans. Contudo, os 
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estudos feitos com CYS3 apontaram que este gene não codifica o principal fator de transcrição 

envolvido no GAAC, mas que está relacionado com a ativação da via de captação de sulfato e 

biossíntese de aminoácidos sulfurosos, assim como Cys3 de N. crassa (DE MELLO, 

MARTHO, et al., 2019).  

A metionina e a cisteína são aminoácidos sulfurosos importantes                                                                                                                                                                                                             

para a síntese de proteínas, e também para a resistência ao estresse oxidativo, uma vez que a 

cisteína é imprescindível para o ciclo da glutationa. Além disso, a metionina é essencial para o 

ciclo metil, que se faz necessário para a biossíntese de lipídeos e poliaminas, além de conduzir 

praticamente todas as reações de metilação que ocorrem na célula. (ROJE, 2006; REGUERA, 

REDONDO, et al., 2007; TRAYNOR, SHERIDAN, et al., 2019). No fungo patogênico de 

plantas Alternaria alternata, a deficiência de metionina e cisteína causa aumento da 

sensibilidade ao H2O2 (GAI, LIU, et al., 2009) e em Aspergillus fumigatus a deleção do fator 

de transcrição metR que controla a biossíntese de aminoácidos interfere na virulência 

(AMICH, SCHAFFERER e HAAS, 2013). A importância desses aminoácidos vai além dos 

fungos, por exemplo, em plantas a via de biossíntese de aminoácidos sulfurosos é considerada 

um mecanismo de defesa em situações adversas como, estresse osmótico e oxidativo, pois, os 

metabólitos intermediários contendo enxofre, produzidos por essa via podem sintetizar 

substâncias usadas como osmolitos e enzimas antioxidantes (RAUSCH e WACHTER, 2005; 

ANJUM, ASHRAF, et al., 2017; KHAN, MOBIN, et al., 2017; ZHOU, WANG, et al., 2018). 

A falta/deficiência desses aminoácidos pode interromper diversos processos fisiológicos 

importantes para a sobrevivência e adaptação aos estresses.  

Nossos dados mostraram que a deleção do gene CYS3 causou o bloqueio da via de 

biosssíntese de metionina e cisteína gerando mutantes auxotróficos para esses aminoácidos. 

Entretanto, não foi possível observar fenótipos de alteração na expressão dos fatores de 

virulência e no desenvolvimento na presença de agentes estressores como o H2O2. Isso 

ocorreu, provavelmente, porque a suplementação dos meios de cultura com 20 mM de cisteína 

é suficiente para suprir a auxotrofia e para a biossíntese da glutationa. A única exceção foi a 

redução de crescimento com pH mais elevado (figura 4A, anexo G). Uma possível explicação 

para esse fenótipo é que o aumento do pH no meio extracelular, pode ter prejudicado o 

transporte de nutrientes pela membrana, assim diminuindo a captação de cisteína. Por outro 

lado, verificamos que a falta de CYS3 casou a atenuação da virulência dos mutantes no 

modelo animal (G. mellonella). Esse resultado vai de acordo com os já observados em 

mutantes gerados para a via de biossíntese de aminoácidos sulfurosos, demonstrando que é 



35 
 

35 
 

necessária uma via funcional para que C. neoformans possa sobreviver no hospedeiro 

(YANG, PASCON, et al., 2002; PASCON, GANOUS, et al., 2004; NAZI, SCOTT, et al., 

2007). 

Neste estudo, verificamos que a homocisteína também recupera o crescimento do 

mutante cys3Δ em meio YPD (figura 2, anexo G). Esse resultado nos permitiu propor que C. 

neoformans possui uma via de transulfurilação funcional como de S. cerevisiae onde a 

cisteína também poderia ser gerada a partir de homocisteína (THOMAS e SURDIN-

KERJAN, 1997; DE MELLO, MARTHO, et al., 2019). Essa hipótese divergia dos estudos já 

realizados por outro grupo na literatura (TOH-E, OHKUSU, et al., 2018). Contudo, o mesmo 

grupo obteve avanços em seus estudos que confirmaram a nossa hipótese (NGUYEN, TOH-

E, et al., 2020). Os nossos estudos com Cys3 nos permitiram identificar um importante 

regulador de uma via de biossíntética e sua importância para virulência. Esses dados aliados 

aos anteriores já reportados na literatura reforçam a hipótese de que a via de biossíntese de 

aminoácidos sulfurosos é um ótimo alvo para novos inibidores. 

Ao estudarmos o fator de transcrição Cys3, foi possível identificar um complexo de 

proteínas composto por Cys3, pelas subunidades catalítica e regulatória da calcineurina e a 

fosfatase Gpp2 (DE MELLO, MARTHO, et al., 2019). O modelo que propõe a forma como 

essa regulação ocorre pode ser observado na figura 8 do anexo G. A calcineurina já foi 

amplamente estudada em C. neoformans, entretanto, a contribuição da fosfatase Gpp2 

(CNAG_01744) ainda não é bem conhecida, especialmente as suas implicações com a 

virulência nunca tinham sido estudadas. Desta forma, o capítulo 3 deste trabalho, foi dedicado 

ao estudo da fosfatase Gpp2.  

Observou-se que a fosfatase Gpp2 é essencial para neutralizar diversos tipos de 

estresses em C. neoformans. Os dados fenotípicos e a similaridade de sequência entre Gpp2 

de C. neoformans e de S. cerevisiae indicam que este gene codifica a fosfatase que faz a 

conversão de glicerol-3-fosfato em glicerol, que é um importante osmolíto responsável por 

garantir a resistência às situações adversas, como baixa temperatura e estresse osmótico 

(NORBECK, PÂHLMAN, et al., 1996).  

GPP2 foi anteriormente estudado por outro grupo, no qual foi denominado HAD1 

(JUNG, OH, et al., 2018). No entanto, em S. cerevisiae, o gene HAD1 codifica uma enzima 

envolvida na biossíntese do ácido nicotínico. Além disso, outros estudos realizados com 

Gpp2, descreveram que esse tem um papel importante no estresse osmótico (KO, YU, et al., 

2009). Por esta razão mantivemos o nome do gene como GPP2.  
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Os nossos resultados mostraram que GPP2 é induzido na presença 1M de NaCl 

corroborando os dados observados por Ko e colaboradores (KO, YU, et al., 2009). As 

análises de caracterização fenotípica mostraram que a deleção tornou a cepa mutante mais 

sensível ao choque osmótico e pH alcalino, indicando que Gpp2 é essencial para a esses 

estresses. Em S. cerevisiae, a deleção de ambas as fosfatases Gpp1 e Gpp2 torna as células de 

levedura sensíveis ao estresse oxidativo e ao choque osmótico (PAHLMAN, GRANATH, et 

al., 2001). Ainda em S. cerevisiae, é conhecido que a via Hog é responsável por coordenar a 

resposta ao choque térmico (baixa temperatura) (HAYASHI e MAEDA, 2006 ; PANADERO, 

PALLOTTI, et al., 2006 ). Em C. neoformans, Ko e colaboradores demonstraram que no 

mutante hog1Δ, GPP2 tem a expressão gênica reprimida, sugerindo que o mesmo seja alvo de 

regulação de Hog1 (KO, YU, et al., 2009). Além da sensibilidade ao estresse salino e pH 

alcalino, o mutante gpp2Δ se mostrou sensível às baixas temperaturas. Este foi o primeiro 

relato de uma cepa mutante de C. neoformans sensível a baixas temperaturas. Os dados 

apontaram que o desequilíbrio gerado pela falta do glicerol devido a deleção de Gpp2 resulta 

na dificuldade do mutante se desenvolver frente e diferentes tipos de estresses e redução na 

expressão dos fatores de virulência, e isso trouxe como consequência, a atenuação na 

sobrevivência em modelo animal G. mellonella.  

Por outro lado, foi visto que alguns aminoácidos podem restaurar o crescimento do 

mutante gpp2Δ, mesmo na presença de altas concentrações de NaCl. Uma explicação para a 

observação é que certos aminoácidos servem como osmolitos que compensam a falta de 

glicerol. Nas bactérias, arqueias e eucariotos, a prolina e outros aminoácidos funcionam como 

osmolitos, protegendo as células contra o estresse osmótico (KEMPF e BREMER, 1998). O 

perfil transcricional global por RNAseq mostrou que o principal processo biológico induzido 

no mutante gpp2Δ é o transporte de substâncias através da membrana. O fato de haver 

permeases induzidas no mutante gpp2Δ e os aminoácidos resgatarem crescimento desta 

linhagem, suporta a hipótese que estes podem ser osmolitos que protegem a célula contra o 

estresse osmótico na ausência de glicerol.  

Frequentemente, condições de choque osmótico podem levar à respostas celulares 

típicas de estresse oxidativo. Uma interpretação disso é que o estresse osmótico também gera 

espécies reativas de oxigênio, que devem ser mitigadas para a sobrevivência (ZHANG, 

ONDA, et al., 2003; SCHADE, JANSEN, et al., 2004). As análises de transcriptoma 

apontaram que a deleção de GPP2 induziu vários genes pertencentes a via de captação de 

sulfato e biossíntese de aminoácidos, bem como taurinas dioxigenases. Isto indica que o 
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sulfito pode estar sendo gerado a partir do sulfonato aumentando a disponibilidade de cisteína 

e, consequentemente, de glutationa. Temos a hipótese de que Gpp2 é uma fosfatase que atua 

no último passo da via de biossíntese do glicerol, convertendo o glicerol-3-fosfato em glicerol 

assim como ocorre em S. cerevisiae (PAHLMAN, GRANATH, et al., 2001). Desse modo, a 

deleção de GPP2 de C. neoformans pode bloquear a síntese do glicerol e causar o acúmulo de 

glicerol-3-fosfato. Esse acúmulo poderia funcionar como um sinal para a ativação de vias 

biossíntese e/ou captação de substâncias que podem ser usadas para restaurar o equilíbrio 

osmótico como foi proposto no modelo apresentado na figura 7 do anexo H (MARTHO, 

BRUSTOLINI, et al., 2019). A hipótese de que o acúmulo do precursor de glicerol pode 

desencadear uma resposta de modulação metabólica é viável, mas o oposto também poderia 

ser verdade, neste caso a falta do glicerol. A falta do glicerol também poderia interromper a 

ativação de vias sinalização que controlam diversos processos fisiológicos como exemplo a 

via de Pkc1.  

Em C. neoformans a via de sinalização PKC é essencial para a proteção contra 

estresses oxidativo, nitrosativo, integridade celular e para expressão de fatores de virulência 

como a síntese de melanina (GERIK, DONLIN, et al., 2005; GERIK, BHIMIREDDY, et al., 

2008). A regulação da via de PKC é dependente de diacilglicerol (DAG) (HEUNG, 

LUBERTO, et al., 2004). DAG é produzido pela ação enzimática de Apc1 (inositol 

fosforilceramida sintase) ao converter fitoceramida + fosfatidilinositol (PI) em 

fosforilceramida (IPC) liberando DAG que irá interagir com o domínio C1 de Pkc1 levando a 

sua ativação. Essa reação irá induzir genes relacionados com a parede celular e melanina 

(Lac1). Se a atividade enzimática de Apc1 for interrompida, há o declínio de concentração 

DAG, levando a fitoceramida a inibir Pkc1 interrompendo a via (HEUNG, KAISER, et al., 

2005). Mutantes para Pkc1 tem a sensibilidade aumentada frente a diversos estresses e a 

expressão dos fatores de virulência prejudicada assim como o mutante gpp2Δ. Curiosamente, 

o gene que codifica Apc1 foi identificado no transcriptoma de gpp2 com a expressão 

significativamente reduzida (0.57 log2Fold Change, valor de p = 0.0002). Dessa forma, pode 

ser que a deleção de GPP2 tenha prejudicado a ativação da via de Pkc1. No entanto, essa 

hipótese ainda precisa ser testada. 

De modo geral, esses resultados sugerem que existe uma ligação entre estresse 

osmótico, oxidativo, crescimento em baixas temperaturas, captação e biossíntese de 

aminoácidos sulfurosos. Como alguns aminoácidos podem ser considerados osmolitos, a 

interrupção na biossíntese de um osmorregulador importante (glicerol) pode ativar a síntese e 
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a captação de moléculas alternativas que poderiam servir como osmólitos, como uma tentativa 

de reestabelecer a homeostase celular.  

Com o intuito de  aprofundar os estudos com Gpp2, foram feitos experimentos de 

duplo híbrido em S. cerevisiae para identificar possíveis parceiros e alvos de 

ativação/inativação desta proteína, assim ampliando os conhecimentos sobre a contribuição 

dessa fosfatase para o metabolismo de C. neoformans. As interações identificadas mostraram 

que Gpp2 interage com elementos das vias de biossíntese da arginina e adenina (tabela 1). 

Esse resultado é um indicativo de que essa fostase além de atuar na síntese do glicerol e 

controlar elementos importantes para assimilação de sulfato, pode regular também outras 

proteínas envolvidas no metabolismo de outros aminoácidos. (KITA, LI, et al., 2011; PARK, 

SONG, et al., 2013; MARTZOUKOU, DIALLINAS e AMILLIS, 2018; SO, MAENG, et al., 

2019). Dessa forma, é possível que Gpp2 possa controlar outros importantes processos 

fisiológicos do metabolismo, apesar do papel de AP1M em ainda ter sido explorado em C. 

neoformans. Entretanto, isso possibilita novos caminhos a serem explorados para auxiliar na 

compreensão sobre a biologia básica do fungo.  

A proposta dessa tese, foi explorar elementos genéticos que possam controlar a 

captação de aminoácidos em C. neoformans. Essa proposta foi atendida como mostra a figura 

31, pois, aqui foi demonstrado o primeiro relato de uma conexão entre uma via que controla o 

crescimento a 37 °C, a via de Ras, com a regulação da expressão de permeases de 

aminoácidos. Ainda, foi demonstrado que Gpp2, além de participar da regulação do fator de 

transcrição Cys3 que governa a via de captação de enxofre e a biossíntese de aminoácidos 

sulfurosos, é necessário para proteção contra diversos estresses. Na ausência de Gpp2, a 

captação de biossíntese de solutos compatíveis é requerida, como a prolina e aminoácidos 

sulfurosos. Essas correlações encontradas abriram a possibilidade de expandir o conhecimento 

sobre os elementos genéticos que regem o metabolismo de C. neoformans. 

 



39 
 

39 
 

 

Figura 7. Modelo da regulação da expressão das permeases de C. neoformans com base nos dados deste trabalho. 

As setas indicam ativação/interação e círculos fechados representam inibição/não interação. As setas tracejadas 

representam possível ativação/interação não confirmada. Formatos circulares e estrelas representam as proteínas 

desativadas e ativadas, respectivamente. Linhas vermelhas representam o efeito da deleção de Gpp2 
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7. CONCLUSÃO 

Com este trabalho foi possível concluir que:  

(i) a via de sinalização de Ras controla pelo menos parcialmente a expressão das 

permeases, portanto, é possível que haja de fato um cross talk entre 

termotolerância e captação de aminoácidos;  

(ii) CYS3 de C. neoformans codifica um fator de transcrição que controla todos os 

ramos da via de captação de enxofre e biossíntese dos aminoácidos sulfurosos, 

sendo essencial para a virulência neste fungo. 

(iii) GPP2 codifica uma enzima do tipo glicerol-3-fosfato fosfatase envolvida na 

resposta ao estresse ao osmótico. Ainda, os estudos indicam que o glicerol é um 

osmolito de grande relevância para a proteção ao choque osmótico e térmico; 

entretanto, na sua ausência C. neoformans responde com o aumento do transporte 

de aminoácidos e outras substâncias, bem como induz a via de biossíntese da 

cisteína e da glutationa, acionando assim a resposta ao estresse oxidativo.  
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8. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

✓ Validar as interações encontradas por duplo híbrido; 

 

✓ Expandir a busca por interações em uma biblioteca de cDNA construída a partir de 

RNA extraído de culturas crescidas sob estresse osmótico; 

  

✓ Realizar a construção das linhagens cna1Δ e cnb1Δ no background da linhagem GFP-

Gpp2 para análises de localização subcelular de Gpp2 por microscopia de 

fluorescência; 

 

✓ Checar o perfil fosforilativo de Gpp2 por Western blotting; 

 

✓ Realizar a mensuração da concentração intracelular de glicerol do mutante gpp2Δ; 

 

✓ Verificar se o acúmulo do G3P, intermediáro metabólito do glicerol, leva ativação das 

vias identificadas nas análises de transcriptoma do mutante gpp2Δ. 
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ANEXOS 

A. MATERIAIS 

A.1 Meios de cultivo 

 Os meios de cultivo quando sólidos (ágar) foram vertidos em cabine de segurança 

biológica fluxo laminar estéril utilizando 25 mL por placa de petri. 

 

 A.1.1 Meio YPD (meio rico) 

Extrato de levedura (BD cat. 215750) ..................................................  10 g 

Peptona (BD cat. 211677) .....................................................................  20 g 

Ágar (BD cat. 214010) .........................................................................  20 g 

HCl 1 M ................................................................................................  5 mL 

Dextrose 20%  .......................................................................................  100 mL 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  900 mL 

TOTAL  ................................................................................................  1 L 

 

 O meio de cultura foi autoclavado a 121 °C por 15 min. Depois de autoclavado, a 

solução estéril de dextrose 20% (item A.2.1.1) foi adicionada ao meio. Quando necessário o 

meio líquido, o ágar foi excluído da composição. Os meios foram utilizados após o preparo ou 

armazenados a 4°C. 

 

 A.1.2 Meio YPDA  

Adenina 100X (Sigma cat. A2786) ......................................................  10 mL/L 

 

O meio YPD foi preparado como descrito no item A.1.1. Após autoclavado, 10 mL da 

solução estéril de adenina 100X (item A.2.1.5) foram adicionados ao meio. Para a obtenção 

do meio líquido, excluir o ágar da composição. Os meios foram utilizados após o preparo ou 

armazenados a 4°C. 
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A.1.3 Caldo YPDA 0,5X 

Extrato de levedura (BD cat. 215750)  .................................................  2,5 g 

Peptona (BD cat. 211677)  ....................................................................  5 g 

HCl 1 M  ...............................................................................................  1,25 mL 

Dextrose 20%  .......................................................................................  25 mL 

Adenina 100X  ......................................................................................  2,5 mL 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  471,25 mL 

TOTAL  ................................................................................................  500 mL 

  

O meio de cultura foi autoclavado a 121 °C por 15 min. Após autoclavado, as soluções 

estéreis de dextrose 20% (item A.2.1.1) e adenina 100X (item A.2.1.5) foram adicionadas ao 

meio. Os meios foram utilizados após o preparo ou armazenados a 4°C. 

 

A.1.4 Caldo YPDA 2X 

Extrato de levedura (BD cat. 215750) ..................................................  10 g 

Peptona (BD cat. 211677) .....................................................................  20 g 

HCl 1 M ................................................................................................  5 mL 

Dextrose 20% ........................................................................................  100 mL 

Adenina 100X .......................................................................................  10 mL 

Água ultrapura q.s.p. .............................................................................  385 mL 

TOTAL  ................................................................................................  500 mL 

  

O meio de cultura foi autoclavado a 121 °C por 15 min. Após autoclavado, as soluções 

estéreis de dextrose (20%) (item A.2.1.1) e adenina 100X (item A.2.1.5) foram adicionadas ao 

meio. Os meios foram utilizados após o preparo ou armazenados a 4 °C. 

 

 A.1.5 Meios dropout  

 I. Ágar água 

Ágar (DB cat. 214010)  ........................................................................  10 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  350 mL 
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 O meio foi autoclavado a 121 °C por 15 min. Após autoclavar, a temperatura foi 

estabilizada para 55-60 °C e foi adicionado os componentes estéreis necessários das 

combinações dropout. 

 II. Aminoácidos 10X 

Adenina (Ade, Sigma cat. A2786)  .......................................................  1 mg 

Histidina (His, Sigma cat. H8000)  .......................................................  1 mg 

Leucina (Leu, Sigma cat. L8000)  ........................................................  1,5 mg 

Metionina (Met, Sigma cat. M9625)  ...................................................  1 mg 

Triptofano (Trp, Sigma cat. T0254)  ....................................................  1 mg 

Uracila (Ura, Synth)  .............................................................................  1 mg 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  50 mL 

 

 A mistura foi homogeneizada com aquecimento e esterilizada por filtração. Em 

seguida, foi utilizada após o preparo ou armazenada a 4 °C. 

 

 III. SDO; DDO; TDO; QDO 

 – SDO = dropout único (-Leu) ou (-Trp); 

 – DDO = duplo dropout (-Leu) e (-Trp); 

 – TDO = triplo dropout (-His), (-Leu) e (-Trp); 

 – QDO = quádruplo dropout (-Ade), (-His), (-Leu) e (-Trp). 

 

Ágar água  .............................................................................................  350 mL 

YNB/+N/-AA 10X  ...............................................................................  50 mL 

Dextrose 20%  .......................................................................................  50 mL 

Aminoácidos 10X  ................................................................................  50 mL 

TOTAL  ................................................................................................  500 mL 

 

A temperatura do ágar água foi estabilizada a 55-60°C após autoclavagem e foram 

adicionados os demais componentes estéreis. Para a obtenção do meio líquido, o ágar foi 

excluído da composição. Os meios foram utilizados após o preparo ou armazenados a 4 °C. 
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 IV. SDO/X; QDO/X 

 – SDO = dropout único (-Trp); 

 – QDO = quádruplo dropout (-Ade), (-His), (-Leu) e (-Trp). 

 – X = suplementado com X-α-Gal. 

 

Ágar água  .............................................................................................  349 mL 

YNB/+N/-AA (10X)  ............................................................................  50 mL 

Dextrose 20%  .......................................................................................  50 mL 

Aminoácidos (10X)  .............................................................................  50 mL 

X-α-Gal (20 mg/mL)  ...........................................................................  1 mL 

TOTAL  ................................................................................................  500 mL 

 

A temperatura do ágar água foi estabilizada a 55-60 °C após autoclavado e foram 

adicionados os demais componentes estéreis, incluindo X-α-Gal (item A.2.1.7). Os meios 

foram utilizados após o preparo ou armazenados a 4 °C. 

 

 V. SDO/X/A; DDO/X/A; QDO/X/A 

 – SDO = dropout único (-Trp); 

 – DDO = duplo dropout (-Leu) e (-Trp); 

 – QDO = quádruplo dropout (-Ade), (-His), (-Leu) e (-Trp). 

 – X = suplementado com X-α-Gal; 

 – A = suplementado com Aureobasidina A. 

 

Ágar água  .............................................................................................  349 mL 

YNB/+N/-AA 10X  ...............................................................................  50 mL 

Dextrose 20%  .......................................................................................  50 mL 

Aminoácidos 10X  ................................................................................  50 mL 

X-α-Gal 20 mg/mL ...............................................................................  1 mL 

Aureobasidina A 500 µg/mL ................................................................  200 µL 

TOTAL  ................................................................................................  500 mL 

 

A temperatura do ágar água foi estabilizada a 55-60 °C e, após autoclavado, foram 

adicionados os demais componentes estéreis por filtração, incluindo Aureobasidina A e X-α-
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Gal (itens A.2.1.6 e A.2.1.7, respectivamente). Os meios foram utilizados após o preparo ou 

armazenados a 4°C. 

 

A.2 Soluções 

 

 A.2.1 Soluções estoquem 

 A.2.1.1 Dextrose (20%) 

Dextrose D-glicose (Dinâmica cat. 1673)  ...........................................  200 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  1 L 

 

A solução foi homogeneizada e autoclavada a 121 °C por 15 min. A solução foi 

utilizada após o preparo e posteriormente mantida entre 4°C a 8 °C. 

 

 A.2.1.2 HCl 1 M 

HCl (Dinâmica cat. 1017)  ....................................................................  83 mL 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  1 L 

 

A solução foi preparada em capela de exaustão e mantida a temperatura ambiente. 

 

A.2.1.3 PBS 10X 

NaCl (Dinâmica cat. 1525-1)  ...............................................................  80 g 

KCl (Dinâmica cat. 1526)  ....................................................................  2 g 

Na2HPO4 (Synth cat. F2002.01.AG)  ...................................................  14,4 g 

KH2PO4 (Synth cat. F2254.01.AG)  .....................................................  2,4 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  1 L 

 

Os sais foram dissolvidos em água ultrapura e o pH foi ajustado para 7,4. A solução 

foi autoclavada a 121 °C por 15 min e mantida a temperatura ambiente. 

 

            A.2.1.4 Canamicina 100 mg/mL 

Canamicina (Fisher Bioreagents cat. BP906-5) ...................................  5 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  50 mL 
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 A solução foi homogeneizada e esterilizada por filtração. Posteriormente, foram feitas 

alíquotas que foram armazenadas a -20 °C. O antibiótico foi usado na concentração final de 

100 µg/mL (1 µL/mL de meio). 

 

 A.2.1.5 Adenina 100X [12 mg/mL] 

Adenina (Sigma cat. A2786)  ...............................................................  600 mg 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  50 mL 

 

 A solução foi homogeneizada com aquecimento e, em seguida, esterilizada por 

filtração. A solução estoque foi utilizada após esterilização ou armazenada a temperatura 

ambiente. A adenina foi usada na concentração final de 1X. 

 

 

 A.2.1.6 Aureobasidina A 500 µg/mL 

Aureobasidina A (Clontech cat. 630499) .............................................  5 mg 

Etanol 100% (Merck cat. 1.00983.100) q.s.p.  .....................................  10 mL 

 

 A solução foi homogeneizada e, em seguida, esterilizada por filtração. A solução 

estoque foi utilizada após preparada ou armazenada a -20 °C. O antibiótico foi usado na 

concentração final de 200 ng/mL (4 µL/mL de meio). 

 

 A.2.1.7 X-α-Gal 20 mg/mL 

X-α-Gal (Clontech cat. 630483)  ..........................................................  500 mg 

Dimetilformamida (DMF, Dinâmica cat. 1580) q.s.p.  ........................  25 mL 

 

 A solução foi homogeneizada, esterilizada por filtração. A solução estoque foi 

utilizada após preparada ou armazenada a -20 °C. O reagente foi usado na concentração final 

de 40 µg/mL (2 µL/mL de meio). 

  

 A.2.3 Soluções para extração de proteínas 

 I. Tris-HCl 1 M pH 8,0 

Tris base (Dinâmica cat. 1999-1) ..........................................................  121,14 g 

Água ultrapura q.s.p. .............................................................................  1 L 



58 
 

58 
 

 A mistura foi homogeneizada em 800 mL de água ultrapura. Em seguida, o pH foi 

ajustado com HCl para o valor 8,0 e o volume completado para 1 L. A solução foi 

autoclavada e mantida em temperatura ambiente. 

 

 II. Tris-HCl 1 M pH 7,4 

Tris base (Dinâmica cat. 1999-1) ..........................................................  121,14 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  1 L 

 

 A mistura foi homogeneizada em 800 mL de água ultrapura. Em seguida, o pH foi 

ajustado com HCl para 7,4 e o volume completado para 1 L. A solução foi autoclavada e 

mantida em temperatura ambiente. 

 

 

 III. EDTA 0,5 M pH 8,0 

EDTA (Synth cat. E2005.01.AG) .........................................................  14,61 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  100 mL 

 

 A mistura foi homogeneizada em 90 mL de água ultrapura. Em seguida, o pH foi 

ajustado com NaOH para 8,0 e o volume acertado para 100 mL. A solução foi estocada em 

temperatura ambiente. 

 

 IV. NaCl 5 M 

NaCl (Dinâmica cat. 1528-1) ................................................................  292,2 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  1 L 

 

 A mistura foi homogeneizada em água ultrapura, autoclavada e mantida em 

temperatura ambiente. 
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 V. PMSF 100 mM 

PMSF (Sigma cat. P7626)  ...................................................................  0,174 g 

Etanol 70% (diluído de etanol absoluto Merck cat. 1.00983.100) .......  10 mL 

 A mistura foi homogeneizada, aliquotada e estocada a -20 °C. 

 

 VI. NP-40 10% 

NP-40 (Calbiochem cat. 492016) .........................................................  10 mL 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  100 mL 

 

 A mistura foi homogeneizada e estocada entre 4 °C a 8 °C. 

 

 

 VII. Tampão de lavagem 

Tris-HCl 1 M pH 8,0  ...........................................................................  1 mL 

EDTA 0,5 M  ........................................................................................  2 µL 

Água ultrapura estéril q.s.p.  .................................................................  10 mL 

 

 A solução foi preparada no momento do uso, mantendo em gelo. 

 

 

  VIII. Tampão de lise  

Tris-HCl 1 M pH 7,4  ...........................................................................  50 µL 

NaCl 5 M  .............................................................................................  20 µL 

PMSF 100 mM  ....................................................................................  5 µL 

NP-40 10%  ...........................................................................................  50 µL 

Ortovanadato 200 mM (Sigma cat. S6508)  .........................................  50 µL 

NaF 500 mM (Sigma cat. 51681.49-4)  ................................................  100 µL 

Inibidor de protease 100X (Thermo Scientific cat. 78442)  ..................  10 µL 

Água ultrapura estéril  ..........................................................................  715 µL 

 

 A solução foi preparada no momento do uso, mantendo em gelo. 

 

 A.2.4 Soluções para eletroforese em gel de agarose 
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 I. Gel de agarose (0,8%) 

Agarose (Sinapse cat. D00134)  ...........................................................  8 g 

Tampão TAE 10X q.s.p.  ......................................................................  1 L 

 

 A mistura foi aquecida em micro-ondas até a agarose dissolver completamente. Na 

sequência, foi adicionado brometo de etídeo e a solução foi vertida no molde de eletroforese. 

 

 II. Tampão de corrida TAE 50X 

Tris base (Dinâmica cat. 1999-1)  .........................................................  242 g 

Ácido acético glacial (Dinâmica cat. 1242) ..........................................  57,1 mL 

EDTA 0,5 M pH 8,0  ............................................................................  0,1 mL 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  1 L 

 

 A solução foi autoclavada e mantida em temperatura ambiente até o momento do uso. 

A solução foi usada na concentração final de 1X. 

 

 III. Tampão de amostra (6X) 

Azul de bromofenol (Synth cat. A1106.01.AD)  ..................................  0,25 g 

Glicerol (Dinâmica cat.1667)  ..............................................................  30 mL 

Xileno cianol (Biorad cat. 161-0423)  ..................................................  0,25 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  100 mL 

 

 A solução foi preparada, estocada em tubos Eppendorf e mantida a 4°C. 

 

 IV. Brometo de etídeo 10 mg/mL 

Brometo de etídeo (Merck cat. 1.1165.0001)  ......................................  1 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  100 mL 

 

 A solução foi homogeneizada e mantida a 4 °C em frasco protegido da luz. 

 

 A.2.5 Soluções para eletroforese em gel de poliacrilamida 
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 I. Acrilamida (30%) 

Acrilamida (Biobasic Inc cat. 7906-1) ..................................................  58 g 

Bis-acrilamida (Synth cat. A1106.01AD) ............................................  2 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  200 mL 

 

 A solução foi homogeneizada e armazenada após o preparo a 4°C em frasco protegido 

da luz (envolto em papel alumínio). 

 

 II. Lower buffer pH 8,8 

Tris base (Dinâmica cat. 1999-1) ..........................................................  91 g 

SDS (10%, Biobasic Inc cat. 151-21-3) ................................................  20 mL 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  500 mL 

 

 Inicialmente foi dissolvido Tris base em 300 mL de água e, depois, o pH da solução 

foi ajustado com HCl para pH 8,8. Na sequência, foram adicionados 20 mL de SDS (10%) e o 

volume final da solução foi completado para 500 mL. A solução foi armazenada a 4 °C. 

 

 III. Upper buffer pH 6,8 

Tris base (Dinâmica cat. 1999-1) ..........................................................  91 g 

SDS 10% (Biobasic Inc cat. 151-21-3) .................................................  20 mL 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  500 mL 

 

 Inicialmente foi dissolvido Tris base em 300 mL de água e, depois, o pH da solução 

foi ajustado com HCl para pH 6,8. Na sequência, foram adicionados 20 mL de SDS (10%) e o 

volume final da solução foi completado para 500 mL. A solução foi armazenada a 4 °C. 

 

 IV. Persulfato de amônio (APS) 10% 

Persulfato de amônio (Sigma cat. A3678) ............................................  1 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  10 mL 

 

 A solução foi preparada, aliquotada em tubos o tipo Eppendorf e armazenada a -20 °C 

até o momento do uso. 
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 V. Tampão de corrida 10X 

Tris base (Dinâmica cat. 1999-1) ..........................................................  30,3 g 

Glicina (Dinâmica cat. 1671) ................................................................  144 g 

SDS (Biobasic Inc cat. 151-21-3) .........................................................  10 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  1 L 

 

 

 

 

 

 

 

 A solução foi dissolvida em água ultrapura e o pH ajustado para 8,3. Após preparada, 

a solução foi armazenada em temperatura ambiente. 

  

 VI. Tampão de amostra 2X 

Tris base pH 6,8  ...................................................................................  100 mM 

SDS (Biobasic Inc cat. 151-21-3) .........................................................  0,2% 

Glicerol (Dinâmica cat.1667)  ..............................................................  20% 

Ditiotreitol (DTT, LGC cat. 13-1318-001)  ..........................................  200 mM 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  10 mL 

 

 A solução foi dissolvida em água ultrapura e estocada em tubos do tipo Eppendorf a -

20 °C. 

 

 VII. Solução corante de Coomassie blue  

Coomassie blue (Merck cat. K190956640) ..........................................  2,5 g 

Metanol  ................................................................................................  450 mL 

Ácido acético glacial (Dinâmica cat. 1242) ..........................................  100 mL 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  1 L 

 

 A solução foi dissolvida em água e estocada em temperatura ambiente protegida da 

luz. 
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 VIII. Solução descorante 

Metanol (Merck cat. 1.06007.4000)  ....................................................  450 mL 

Ácido acético glacial (Dinâmica cat. 1242) ..........................................  100 mL 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  1 L 

 

 A solução preparada e armazenada em temperatura ambiente até o momento do uso. 

 

 A.2.6 Soluções para Western blot 

 

 I. Solução de transferência 10X - 

Tris base (Dinâmica cat. 1999-1) ..........................................................  30,3 g 

Glicina (Dinâmica cat. 1671) ................................................................  144 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  1 L 

 

 A solução foi dissolvida em água ultrapura e o pH ajustado para 8,3. Solução estocada 

a 4 °C. 

 

 

 II. Solução de transferência 1X 

Solução de transferência (10X)  ...........................................................  25 mL 

Metanol (Merck cat. 1.06007.4000)  ....................................................  50 mL 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  250 mL 

 

 A solução foi preparada somente no momento do uso. 

 

 III. Solução de lavagem 10X - TBS 

Tris base (Dinâmica cat. 1999-1) ..........................................................  24,23 g 

NaCl (Dinâmica cat. 1528-1) ................................................................  80,06 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  1 L 

 

 A solução foi dissolvida em água ultrapura e o pH ajustado para 7,6. Solução 

armazenada em temperatura ambiente. 
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  IV. Solução de lavagem 1X com Tween 0,1% 

Solução de lavagem (10 X)  ..................................................................  100 mL 

Tween 20 (Dinâmica cat. 3002) ............................................................  1 mL 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  1 L 

 

 A solução foi homogeneizada e estocada por até duas semanas em temperatura 

ambiente. 

 

 V. Solução de bloqueio (Molico 5%) 

Molico (Nestle)  ....................................................................................  2,5 g 

Solução de lavagem (1X) com Tween 0,1%  .......................................  50 mL 

 

 A solução foi preparada somente no momento do uso. 

 

 VI. Albumina de soro bovino (BSA) 1%  

BSA  ......................................................................................................  1 g 

Água ultrapura q.s.p.  ............................................................................  100 mL 

 

 A solução de BSA foi dissolvida em água ultrapura, aliquotada em tubos do tipo 

Eppendorf e armazenada a -20 °C. 

  

A.2.6 Anticorpos usados neste trabalho 

Anticorpo Marca Diluição usada 

c-Myc Monoclonal Antibody 

(primário) 

Clontech cat. 631206 1:2000 

Antimouse IgG HRP-Linked 

antibody (secundário) 

Cell Signaling Tecnology cat. 70765 1:2000 
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B. MÉTODOS 

B.1.Análise de bioinformática 

As sequências genômicas de C. neoformans var. grubii (H99), foi acessada pelo banco 

de dados do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Foram usadas sequências de S. cerevisiae 

para pesquisar o banco de dados de C. neoformans. As sequências de aminoácidos ou 

nucleotídeos foram processadas com auxílio do software Lasergene (DNASTAR, WI, EUA). 

As assinaturas das proteínas ortólogas foram analisadas com Prosite Scan 

(http://prosite.expasy.org) ou Interpro (https://www.ebi.ac.uk/interpro/). 

 

B.2 Crescimento de microrganismos  

Todas as culturas foram feitas a partir de colônias isoladas das linhagens de interesse, 

inoculadas em tubos de ensaios ou Erlenmeyer, contendo volume do meio de cultura 

apropriado conforme a necessidade do experimento, incubadas sob agitação de 150 rpm, em 

estufa bacteriológica. A temperatura e o tempo de crescimento foi de 30 °C e 16-24h, 

respectivamente, a depender do delineamento experimental, as exceções foram descritas 

oportunamente. 

 

B.3 Autoativação e citotoxicidade da isca    

Como primeiro passo antes da triagem por duplo híbrido, foi fundamental verificar se 

os plasmídeos iscas clones não ativam de forma autônoma os genes repórteres, na ausência de 

um vetor presa. Foi importante demonstrar também que a expressão dos genes clonados nos 

plasmídeos não é tóxica para a célula, permitindo o seu crescimento em meio seletivo. Para 

este ensaio, cada linhagem contendo um dos plasmídeos clones e, também, a cepa controle 

diploide (pGBKT7-53 + pGADT7-T), foram plaqueadas nos meios SDO (SD/-Trp); SDO/X 

(SD/-Trp/X-α-Gal) e SDO/X/A (SD/-Trp/X-α-Gal/Aba). As placas foram incubadas a 30 °C 

por 5 dias e, após este período, os crescimentos e colorações das colônias foram observados. 

 

B.4 Expressão da isca 

 Foi feito um western blot para confirmar a expressão da isca na linhagem Y2HGold a 

partir do plasmídeo pGBKT7. Para isso, uma colônia isolada (com menos de 4 dias de 

crescimento) de S. cerevisiae contendo o plasmídeo foi inoculada em SD - Trp líquido e 

incubada por 12 – 16 h a 30 °C. Em seguida, 5 mL da cultura foram transferidos para 50 mL 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://prosite.expasy.org/
https://www.ebi.ac.uk/interpro/
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de caldo YPDA e incubados a 30 °C e 150 rpm, até atingir a DO600nm 0,4-0,6. As células 

foram lavadas com 50 mL de água destilada estéril e precipitadas a 1500 rpm por 5 min a 4 

°C. Para a extração das proteínas, foram adicionados ao precipitado celular 10 mL do tampão 

de lavagem e as células foram centrifugadas a 1.500 rpm por 10 min a 4 °C. Em seguida, as 

estas foram ressuspendidas em 500 µL de tampão de lise e a suspensão foi transferida para um 

tubo de rosca estéril de 2 mL. A este tubo foi acrescentado pérolas de vidro de 0,5 mm na 

proporção 1:1 do volume da suspensão celular. As células foram lisadas em aparelho Mini-

beadbeater (BioSpec) com 3 ciclos de 30 segundos, alternando com a incubação dos tubos em 

gelo por 2 minutos a cada ciclo. Posteriormente, com uma agulha quente foi feito um furo na 

parte inferior do tubo contendo o lisado e este foi introduzido em uma seringa de 5 mL 

acondicionada dentro de um Falcon de 15 mL. O conjunto de tubos foi centrifugado a 1500 

rpm por 2 min a 4 °C e a suspensão foi coletada no tubo falcon de 15 mL. Ao tubo de rosca 

contendo as pérolas de vidro foi adicionado 500 µL de tampão de lavagem e o conjunto de 

tubos foi novamente centrifugado a 1500 rpm por 2 min a 4 °C. O lisado celular foi 

transferida para um Falcon de 15 mL para um tubo do tipo Eppendorf de 1,5 mL, que foi 

centrifugado a 13000 rpm por 10 min a 4 °C. Em seguida, o sobrenadante foi coletado, 

evitando o sedimento de resíduos, e transferido para um novo tubo. A concentração de 

proteínas foi determinada pelo método de Bradford (Protein Assay Dye Reagent Concentrate 

cat. 5000006) frente a uma curva padrão de BSA. A expressão da proteína isca foi verificada 

via Western blot em membrana de nitrocelulose (Biorad cat. 1620094), utilizando 50 µg do 

estrato proteico total. A membrana foi incubada com anticorpo primário c-Myc Monoclonal 

Antibody (Clontech cat. 631206), posteriormente, com anticorpo secundário antimouse IgG 

HRP-linked (Cell Signaling tecnology cat. 7076S) conjugado com peroxidase. A detecção da 

banda foi realizada na presença do substrato de quimioluminescência SuperSignal (Pierce), 

utilizando o sistema de foto documentador ImageQuant LAS (GE Healthcare). 

 

B.5 Triagem das interações por híbridos  

 Os ensaios de duplo híbrido foram realizados para triagem de duas bibliotecas de 

cDNA de C. neoformans (construída anteriormente e transformada na linhagem de S. 

cerevisiae Y187 – MATα), utilizando como isca o plasmídeo pGBKT7:GPP2 (transformados 

na linhagem Y2HGold – MATa). A triagem por acasalamento foi feita segundo o protocolo 

do kit Matchmaker™ Gold Yeast Two-Hybrid System (Clontech). Foi feito um pré-inóculo a 

partir de uma colônia fresca da isca (Y2HGold [pGBKT7+GPP2]), em 50 mL de meio 
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líquido SD/-Trp. A cultura foi incubada por 16 – 20 horas, a 30 °C e 250 rpm, até atingir 

DO600nm de 0,8. Em seguida, as células foram centrifugadas e ressuspendidas em 5 mL de 

caldo SD/-Trp (1x108 UFC/mL). Na sequência, estas células foram misturas com as 

bibliotecas de cDNA feitas na linhagem Y187. Para isso, combinou-se em um frasco 

Erlenmeyer de 2 L estéril: 1 mL da biblioteca com 4 – 5 mL da isca. Posteriormente, foram 

adicionados 45 mL do caldo 2X YPDA (com 50 µg/mL de antibiótico Canamicina) e a 

mistura foi incubada por 20 – 24h a 30 °C e com baixa agitação (30 – 50 rpm). Depois de 20 

horas de incubação, uma gota da cultura foi analisada ao microscópio óptico (aumento 40X) 

para verificar a presença de zigotos. Após o acasalamento as células foram centrifugadas 

(1000 g por 10 min), o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi ressuspendido em 10 

mL de meio líquido 0,5X YPDA/Canamicina. Do total de 10 mL, foram plaqueados 200 µL 

em ágar seletivo DDO/X/A (50 – 55 placas para cada triagem) e incubados a 30 °C por 3 – 5 

dias até o crescimento das colônias azuis, indicando interação positiva entre isca e presa. Por 

fim, todas as colônias azuis foram transferidas para o meio de maior estringência QDO/X/A. 

As colônias positivas do meio QDO/X/A foram analisadas para identificação de presas 

duplicadas e, também, para confirmação das interações genuínas. 

 

B.6 PCR para eliminar os clones duplicados 

 Antes de confirmar as interações positivas por duplo híbrido, foi necessário eliminar 

os cDNAs clones duplicados. Para isso, as reações de PCR de colônia foram realizadas para 

amplificar o inserto de cDNA do vetor pGADT7, utilizando os oligonucleotídios indicados no 

manual do kit, ou seja, Matchmaker 5' AD LD-Insert Screening (MAV410) e Matchmaker 3' 

AD LD-Insert Screening (MAV411) (anexo D). Para cada reação de PCR de colônia foram 

adicionados em um microtubo: 5 μL de tampão da enzima (10X); 4 μL MgCl2 (25 mM); 1 μL 

da mistura de dNTP’s (10 mM); 1 μL do oligonucleotídeo MAV410 (10 mM); 1 μL do 

oligonucleotídeo MAV411 (10 mM); 0,2 μL Taq Polymerase (5 U/μL) e 37,8 μL de água 

ultrapura estéril, perfazendo um volume final de 50 μL. Utilizamos uma pequena quantidade 

da colônia como molde de DNA para a reação de PCR, após a lise à 98 °C em termociclador. 

As reações de PCR foram incubadas em um termociclador (Eppendorf) com a seguinte 

programação: 1 ciclo de 94 °C por 5 minutos; 30 ciclos de 98 °C por 10 segundos, 68 °C por 

30 segundos e 72 °C por 3 minutos; 1 ciclo de 72 °C por 7 minutos. Os produtos da reação de 

PCR foram analisados em gel de agarose 0,8%, acrescido de brometo de etídeo (5 µg/mL) e 

submetidos à corrente elétrica constante de 100 V por 60 min. A visualização foi efetuada no 
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fotodocumentador ImageQuant LAS (GE Healthcare). Os fragmentos foram separados 

visualmente em diferentes categorias, de acordo com o tamanho apresentado. Em seguida, 

para averiguar se os fragmentos com tamanhos similares poderiam conter o mesmo inserto, o 

amplicon foi digerido com enzima de restrição de corte frequente AluI (AG^CT, Thermo 

Fisher Scientific). Para cada reação de restrição foi adicionado em um microtubo de 200 μL: 2 

μL de tampão 10X Tango (Thermo Fisher Scientific); 10 μL do produto de PCR do inserto de 

cDNA; 0,5 μL de enzima AluI (10 U/μL) e 7,5 μL de água ultrapura estéril, totalizando um 

volume final de 20 μL. As reações foram incubadas em termociclador (Eppendorf) a 37 °C 

por um período de 8 – 12 h. Os produtos foram analisados em gel de agarose (2%), acrescido 

de brometo de etídio e submetidos à corrente elétrica constante de 100 V por 90 min. A 

visualização foi efetuada no fotodocumentador ImageQuant LAS (GE Healthcare). O perfil de 

digestão para cada categoria foi analisado visualmente, com a finalidade de eliminar os clones 

duplicados. 

 

B.7 Sequenciamento e identificação da presa 

 O sequenciamento para identificar os cDNAs clones foi preparado com o kit Big Dye 

Terminator v.3.1, seguindo as recomendações do fabricante. Para isso, utilizamos para cada 

reação: 1 µL do produto da amplificação por PCR do cDNA; 3 µL (3,2 pmoles/uL) de 

oligonucleotídio MAV410 (anexo D); 3 µL Sequencing Buffer (5X); 2 µL BigDye; 6 µL água 

ultrapura estéril. As reações de sequenciamento foram incubadas em termociclador 

(Eppendorf), com a programação: 2 minutos a 96 °C; 35 ciclos de 45 segundos a 96 °C, 30 

segundos a 65 °C, 4 minutos a 60 °C. Em seguida, os produtos foram precipitados em solução 

de 3 M NaAc diluído em etanol (100%) e enviados para o Laboratório de Biotecnologia 

Animal (ESALQ / USP), Piracicaba, São Paulo, Brasil, para o sequenciamento de DNA pelo 

método de Sanger. As identificações das sequências dos cDNAs presentes nos vetores presa 

com interações positivas, foram efetuadas por meio das buscas pela similaridade entre os 

dados do sequenciamento com o banco de dados de proteínas do Blastx (NCBI, National 

Center for Biotechnology Information). 

 

 

 

 

 



70 
 

70 
 

C. LISTA DE MICRORGANISMOS  

Tabela C.1. Lista de linhagens usadas neste trabalho 

Nome da 

linhagem 

Linhagem 

receptora 
Marcador Genético Origem l 

Y2HGold 
S. 

cerevisiae 

MATa, trp1-901, leu2-3, 

112, ura3-52, his3-200, 

gal4Δ, gal80Δ, 

LYS2::GAL1UAS–

Gal1TATA–His3, GAL2UAS–

Gal2TATA–Ade2 

URA3::MEL1UAS–

Mel1TATA AUR1-C MEL1 

Kit Matchmaker Gold Yeast 

Two-Hybrid System (Clontech) 

Y187 
S. 

cerevisiae 

MATα, ura3-52, his3-200, 

ade2-101, trp1-901, leu2-

3, 112, gal4Δ, gal80Δ, 

met–, URA3::GAL1UAS–

Gal1TATA–LacZ, MEL1 

Kit Matchmaker Gold Yeast 

Two-Hybrid System (Clontech) 
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D. LISTA DE OLIGONUCLEOTÍDEOS  

TabelA D.1. Lista de oligonucleotídeos usadas neste trabalho 

Código Sequencia Direto 

ou 

reverso 

Utilidade 

MAV410 
5’CTATTCGATGATGAAGATAC

CCCACCAAACC 3’ 
D 

Matchmaker 5' AD LD-Insert 

Screening  

MAV411 
5’GTGAACTTGCGGGGTTTTTCA

GTATCTACGATT 3’ 
R 

Matchmaker 3' AD LD-Insert 

Screening 
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E. LISTA DE PLASMÍDEOS  

Tabela E.1. Lista de plasmídeos usados neste trabalho 

Nome Uso Seleção Origem 

pGBKT7 Duplo híbrido - vetor vazio 

(isca) 
SD/-Trp 

Kit da Clontech 

pGADT7 Duplo híbrido - vetor vazio 

(presa) 
SD/-Leu 

Kit da Clontech 

pGADT7-

Rec 
Plasmídeo presa linearizado 

com SmaI 
SD/-Leu 

Kit da Clontech 

pGBKT7-

53 
Duplo híbrido - Controle 

positivo 
SD/-Trp 

Kit da Clontech 

pGBKT7-

Lam 

Duplo híbrido - Controle 

negativo  
SD/-Trp Kit da Clontech 

pGADT7-T Plasmídeo presa controle SD/-Leu Kit da Clontech 
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