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Resumo 

 

C. neoformans é um fungo oportunista que acomete principalmente pacientes 

imunocomprometidos causando infecções letais como a meningite criptococócica. Em 

decorrência da resistência deste patógeno aos medicamentos atuais, da escassez de 

antifúngicos e de tratamentos ineficazes, o estudo sobre os mecanismos de virulência e as 

interações entre patógeno e hospedeiro são de grande importância médica. Os fungos são 

eucariotos, assim como os seus hospedeiros, tornando muito difícil a identificação de novos 

alvos farmacológicos que tenham alta toxidade seletiva. A via de síntese de aminoácidos 

sulfurosos é exclusiva das bactérias, plantas, parasitas e dos fungos, é de extrema importância 

para a sobrevivência de C. neoformans in vitro e in vivo e representa um potencial alvo de 

inibidores com alta toxicidade seletiva. Os mecanismos de regulação desta rota de biossíntese 

têm sido muito estudados, sendo que o fator de transcrição central, Cys3, controla a ativação 

de vários genes desta via biossintética. Nossos estudos anteriores de imunoprecipitação e 

espectrometria de massas apontaram que Cys3 faz parte de um complexo contendo duas 

fosfatases (calcineurina subunidade catalítica e regulatória e a fosfatase Gpp2), as quais foram 

confirmadas como sendo parte deste complexo regulatório. Uma quarta proteína, a ATP 

sulfurilase foi identificada, mas ainda não havia sido confirmada como participante deste 

complexo. A primeira etapa deste trabalho confirmou a hipótese de que a ATP sulfurilase 

codificada pelo gene MET3 interage fisicamente com a proteína Cys3 e com a subunidade 

regulatória da calcineurina (Cna1-ߡC) pela técnica de interação entre proteínas por duplo 

híbrido em S. cerevisiae. A segunda parte deste trabalho teve por objetivo deletar o gene 

MET3 na linhagem contendo a construção Gfp-Cys3. Foram feitos experimentos de deleção 

gênica, mas devido às restrições para o trabalho presencial durante a pandemia do Covid-19 

não foi possível cumprir todos os objetivos propostos. Neste trabalho de conclusão de curso 

serão apresentados os resultados de deleção gênica e análise fenotípica dos transformantes 

obtidos por biolística e posteriormente por eletroporação usando o sistema CRISPR-Cas9.  



 

 
 

Abstract 

C. neoformans is an opportunistic yeast that mainly attacks immunocompromised patients 

causing lethal infections such as cryptococcal meningitis. As a result of the resistance of the 

pathogens to the current medications and the lack of antifungals and effective treatments, the 

study on virulence mechanisms of C. neoformans is extremely important to medicine. Yeasts 

are eukaryotes as well as their hosts, making the identification of new pharmacological drugs 

with high selective toxicity very difficult. The sulfur amino acid biosynthesis pathway is 

exclusive to bacteria, plants, parasites and fungi. It is also extremely important to the survival 

of C. neoformans in vitro and in vivo and represents a potential target of inhibitors with high 

selective toxicity. The regulatory mechanisms of this biosynthesis route have been studied 

extensively, and the central transcription factor, Cys3, controls the activation of several genes 

of this biosynthetic pathway. Our previous studies of immunopreciptation and mass 

spectrometry have shown that Cys3 is part of a complex containing many proteins. Among 

these, two phosphatases (calcineurin and Gpp2 phosphatase), were confirmed as being part of 

this regulatory complex. A fourth protein called ATP sulfurylase was identified, but it has not 

yet been confirmed as a participant of this complex. The first step of this project confirmed 

the hypothesis that the ATP sulfurylase encoded by the MET3 gene interacts physically with 

the Cys3 protein and with the calcineurin regulatory subunit (Cna1-ߡC) by the yeast two-

hybrid technique that allows detection of interacting proteins in S. cerevisiae. The second part 

of this work aimed to delete the MET3 gene in the strain containing the Gfp-Cys3 

construction. Gene deletion experiments were carried out, but due to restrictions work during 

the Covid-19 pandemic, it was not possible to accomplish all the proposed objectives. In this 

report, the results of gene deletion and phenotypic analysis of the transformants obtained by 

biolistic and posteriorly by electroporation using the CRISPR-Cas9 system will be presented. 
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1. Introdução, revisão de literatura e justificativa 

Os fungos são organismos eucariotos e heterotróficos que fazem parte do Reino Fungi e 

que podem ser encontrados nos mais diversos tipos de ambientes. Além de possuírem 

diferentes formas e tamanhos, também possuem grande diversidade fisiológica, contam com 

um metabolismo versátil e ocupam vários nichos ecológicos, desde o solo, as plantas, a 

matéria orgânica em decomposição, os animais e os seres humanos (Aline et al., 2015). 

Com o surgimento da AIDS no século XX, houve um crescimento exponencial da 

população com sistema imunológico debilitado, a qual se tornou um alvo fácil de doenças 

infecciosas, principalmente aquelas causadas por fungos oportunistas. A partir daí o 

aparecimento dessas doenças fúngicas aumentou, atraindo o interesse de pesquisadores que 

procuravam novas terapias e melhores métodos de combate às cepas resistentes (Garcia-vidal 

et al., 2013) (CAROLUS et al. 2020). No entanto, apesar de existirem inúmeras pesquisas sobre 

antimicrobianos e métodos de combate às bactérias, o número de fármacos e pesquisas 

relacionadas aos antifúngicos ainda é considerada insuficiente (Pound et al., 2011; Calvete et 

al., 2019) (MOURAD and PERFECT 2018a; MOURAD and PERFECT 2018b).  

O gênero Cryptococcus possui mais de 37 espécies leveduriformes conhecidas, porém 

apenas C. neoformans e C. gattii são causadores de doença e, portanto, têm recebido grande 

atenção da comunidade médica e de pesquisadores. Ambos são causadores da criptococose, 

que se caracteriza como uma infecção sistêmica oportunista que afeta indivíduos 

imunocomprometidos, causando pneumonia e principalmente meningite fúngica, uma doença 

de difícil tratamento que pode ser fatal (Powderly, 2015). 

Atualmente, o complexo se divide em duas espécies (C. neoformans e C. gattii) 4 

sorotipos (A, B, C e D) e diversos tipos moleculares determinados pela técnica MLST (Multi 

Locus Sequence Typing): C. neoformans VNI, VNII, VNIII e VNIV e C. gattii VGI, VGII, 

VGIII e VGIV. A grande diferença entre as duas espécies é que C. gattii afeta indivíduos 

imunocompetentes e imunocomprometidos e C. neoformans afeta principalmente indivíduos 

imunodeficientes e vem sendo considerado em ascensão em indivíduos que são soronegativos 

e imunocompetentes (Gullo et al., 2013; Lin and Heitman, 2006; Maranhão et al., 2020). 

Um estudo recente indica que existem mais de 223.000 casos de criptococose associada ao 

HIV no mundo, com mais de 181.000 mortes por ano, sendo que 75% (135.900) ocorrem na 

África Sub-Sahariana. De maneira geral, a criptococose é responsável por 15% das mortes 
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associadas à AIDS/HIV. A alta porcentagem de fatalidades na África poderia caracterizar a 

criptococose como uma doença negligenciada, pois a AIDS tem se expandido devido ao alto 

custo das terapias antirretrovirais que são pouco acessíveis nos países em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos, tornando a população imunocomprometida mais susceptível às doenças 

infecciosas (Rajasingham at al,. 2017). 

C. neoformans pode ser frequentemente encontrado em madeiras em decomposição, no 

solo e principalmente em excretas de pombos, porém, também pode colonizar o corpo 

humano causando doença. O ciclo infeccioso se dá a partir da inalação de leveduras que se 

encontram no ambiente; os propágulos infecciosos se alojam nos pulmões podendo causar 

uma pneumonia. Nos indivíduos imunocomprometidos a infecção pode se disseminar até o 

sistema nervoso central causando a meningite fúngica ou criptococose, a qual é uma doença 

de difícil tratamento (Liu et al,. 2012). 

 A invasão e a colonização do organismo humano dependem de uma série de fatores 

de virulência, sendo que o principal é a cápsula polissacarídica, que é composta por 80% de 

glucuronoxilomanana e tem a função de evasão do sistema imune, possibilitando a 

colonização do hospedeiro pela via pulmonar e acarretando problemas respiratórios (Haynes 

et al., 2011; Janbon, 2004). 

 Além dela, existe a melanina que é uma substância com propriedade oxido-redutora, 

fundamental na proteção contra radiações ultravioletas quando C. neoformans está no 

ambiente e combate o estresse oxidativo que é muito comum no hospedeiro (Alspaugh, 2015). 

As fosfolipases B1 também são importantes fatores de virulência que atacam a membrana das 

células do hospedeiro acarretando uma vasta invasão do patógeno no hospedeiro (Cox et al., 

2001). 

 A urease é outro fator que está envolvido na virulência desse fungo uma vez que a 

toxidade da amônia criada pela mudança do pH afeta diretamente o sistema imunológico do 

hospedeiro (Cox et al., 2000). Estudos revelam que em camundongos a amônia impede que os 

fagossomos e lisossomos se unam aos macrófagos inibindo a ação dessa célula de defesa. A 

capacidade de crescer em temperatura de 37°C também é um fator de virulência, muito 

importante, pois esta é a temperatura fisiológica dos mamíferos, sem esta habilidade C. 

neoformans não seria capaz de expressar os demais fatores de virulência e nem persistir no 

hospedeiro (Alspaugh et al., 2000). 

C. neoformans e C. gattii é a denominação que se dá às fases anamórficas destas 

espécies, ou seja, que se reproduzem de maneira assexuada. As fases teleomórficas são 
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denominadas Filobasidiella neoformans e F. bacillispora, respectivamente (Kwon-Chung and 

Bennett, 1978). Na fase sexuada da reprodução desses fungos, há a presença de dois tipos 

sexuais, α e a, que por meio de cruzamento vão dar origem a novos indivíduos recombinantes. 

No início dessa reprodução ocorre a liberação de ferormônios pela célula MATa que induz a 

formação de um tubo de conjugação pela célula MATα. Com isso, ocorre uma fusão nuclear 

dessas duas células levando a formação de hifas e a partir dessas hifas há formação de 

basídios que mais tarde levará a formação dos basidiósporos, os quais, por sua vez, vão 

germinar dando origem à novas colônias. Durante esse processo, diversos esporos serão 

liberados facilitando a dispersão e propagação desses fungos e, por conseguinte da 

criptococose. O tipo sexual α é capaz de realizar a filamentação haploide, isto é, esporulação 

na ausência do tipo sexual a e meiose. Em decorrência desta capacidade, estudos mostram que 

as linhagens contendo o tipo sexual α são a grande maioria apresentada nos isolados clínicos, 

uma vez que ao produzir o basídio, longas cadeias de esporos são liberadas facilitando a 

dispersão e a sua inalação. Portanto, o acasalamento e a filamentação haploide podem ser 

considerados importantes fatores de virulência (Feretzaki and Heitman, 2013; Lin and 

Heitman, 2006; Ni et al., 2013; Nielsen et al., 2003; Wang and Heitman, 1999). 

A colonização do hospedeiro, bem como a sua disseminação também dependem da 

capacidade de resistir a vários tipos de estresses, como o oxidativo, osmótico, de pH e o 

estresse nutricional. Cepas incapazes de resistir a estes tipos de estresses e de expressar 

fatores de virulência são avirulentas em modelo animal de infecção (Ballou and Johnston, 

2017; Sui et al., 2015). 

Além da relevância clínica, como revelado neste trabalho de conclusão de curso, C. 

neoformans tem sido muito estudado, pois possui uma série de vantagens tecnológicas que 

possibilitam análises aprofundadas das bases genéticas da relação patógeno e hospedeiro. Este 

conhecimento é essencial para a área de prevenção e terapêutica da criptococose. Dentre as 

vantagens que podem ser citadas, a mais importante é a capacidade de gerar linhagens 

geneticamente modificadas; um grande arsenal de ferramentas de biologia molecular; e 

características relacionadas à biologia de fungo, como haploidia, presença de tipos sexuais 

que permitem realizar cruzamentos e analisar progênies. Além de vários genomas 

sequenciados e muito bem anotados, bem como a disponibilidade de modelo animal de 

infecção de invertebrado e vertebrado (Lin, 2009; Lin and Heitman, 2006). Nos últimos dois 

anos um protocolo para modificação genética por CRISPR-Cas9 foi padronizado e tem 

facilitado e barateado bastante a geração de mutantes. Este método usa a expressão transiente 
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da endonuclease Cas9 e do RNA guia (sgRNA) sob o controle de promotores específicos de 

C. neoformans e é denominado TRACE (Transient CRISPR-Cas9 Coupled with 

Eletroporation) (Fan and Lin, 2018; Lin et al,. 2020). Dentre as vantagens de CRISPR-Cas9 

sobre o método de biolística, podemos citar o maior número de eventos de integração 

homóloga no genoma, além de menor custo uma vez que não usa partículas de ouro. 

1.1 Adaptação ao estresse nutricional 

Além de tudo o que já foi mencionado, para a consolidação da infecção de C. neoformans 

no hospedeiro é preciso que este consiga adquirir e/ou sintetizar nutrientes essenciais, tais 

como carbono, nitrogênio, ferro, fosfato, enxofre aminoácidos, bases nitrogenadas, etc. Estes 

nutrientes podem ser escassos no hospedeiro gerando um estresse nutricional que, se não for 

contornado, pode levar a inviabilidade do patógeno. Portanto, o bloqueio dessas funções 

fisiológicas pode dificultar a sobrevivência no hospedeiro levando a avirulência ou 

hipovirulência em modelo animal de G. mellonella e camundongo (Kronstad et al., 2012). 

Os aminoácidos são substâncias essenciais aos seres vivos, pois a síntese proteica é 

dependente dos mesmos. Estes podem ser sintetizados ou adquiridos do meio extracelular, 

sendo as permeases de aminoácidos responsáveis por fazer a captação. A síntese proteica é 

importante para os patógenos oportunistas como C. neoformans, pois quando este invade o 

organismo há necessidade de fazer mudanças fisiológicas que levem à adaptação do patógeno 

às novas condições do hospedeiro. Para que isso ocorra, o metabolismo precisa ser 

reprogramado e isso demanda síntese proteica em larga escala (Calvete et al., 2019; Fernandes 

et al., 2015; Martho et al., 2016). 

O grupo de Cryptococcus do LIMic vem estudando as vias de biossíntese e captação de 

aminoácidos ao longo de 10 anos, demonstrando que ambas são importantes para a 

sobrevivência e a virulência (Fernandes et al., 2015). Especificamente, a vias de biossíntese 

dos aminoácidos sulfurosos (metionina e cisteína) é de grande interesse na área de micologia 

médica já que a mesma é extremamente necessária para garantir a sobrevivência de C. 

neoformans no hospedeiro durante a infecção e está ausente nas células dos animais 

superiores, sendo então um importante alvo para a criação de novos fármacos antifúngicos 

com alta toxicidade seletiva. Estudos anteriores mostram que em C. neoformans a ATP 

sulfurilase, codificada pelo gene MET3 atua na primeira etapa da assimilação do enxofre. A 

deleção deste gene afeta a virulência desse patógeno em modelo animal de camundongo 

(Fernandes et al., 2015; Yang et al., 2002). 
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O nosso grupo tem se dedicado a estudar os mecanismos genéticos que regulam a 

biossíntese dos aminoácidos sulfurosos. O fator de transcrição Cys3 é o principal ativador da 

transcrição do gene MET3 e de outros genes que codificam as enzimas que atuam nesta via 

biossintética, segundo dados de transcriptoma (de Melo et al., 2019). A deleção deste fator de 

transcrição causa auxotrofia para metionina e cisteína e a sua localização subcelular se 

concentra majoritariamente no núcleo quando há enxofre inorgânico no meio de cultivo (meio 

rico YEPD) e o fator de transcrição sai do núcleo e é degradado quando se adiciona metionina 

e cisteína no meio de cultivo (SD + Met/Cys) (de Melo et al., 2019). 

 Ensaios de imunoprecipitação seguidos de espectrometria de massas (IP – LC/MS) 

mostraram que Cys3 encontra-se em um complexo de proteínas contendo duas fosfatases: o 

complexo calcineurina (Cna1 e Cnb1) e Gpp2, sugerindo que a atividade de Cys3 é regulada 

por estas fosfatases. As interações físicas entre estas proteínas foram confirmadas pelo 

sistema de duplo híbrido em leveduras. Ainda, os nossos dados de western blot e microscopia 

de fluorescência mostram que a proteína de fusão Gfp-Cys3 depende do complexo 

calcineurina para manter-se em altos níveis no núcleo e Gpp2 é responsável pela inativação de 

Cys3, remoção do mesmo do núcleo e degradação da proteína (de Melo et al., 2019). 

 Além disso, os nossos experimentos de IP – LC/MS sugerem também que a ATP 

sulfurilase codificada por MET3 faz parte de um complexo de proteínas com Cys3 (de Melo et 

al., 2019). No entanto, ainda não foram feitos os ensaios confirmatórios desta interação por 

duplo híbrido e também não se sabe se a deleção de MET3 afetaria o padrão de ocorrência da 

proteína de fusão Gfp-Cys3, como foi feito para o complexo calcineurina e Gpp2 (de Melo et 

al., 2019). 

 Portanto, o objetivo deste trabalho de conclusão de curso é agregar dados que 

suportem a hipótese de que Met3 faz parte de um complexo de proteínas contendo Cys3. Os 

resultados obtidos nessa pesquisa serão cruciais para a melhor compreensão do mecanismo 

biológico envolvido na síntese de aminoácidos sulfurosos, o qual é um processo 

comprovadamente importante para a virulência em C. neoformans. Espera-se que este 

conhecimento aponte alvos moleculares para o desenvolvimento de novos antifúngicos contra 

micoses sistêmicas que sejam mais eficientes e tenham maior toxicidade seletiva. 
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1.2 Justificativa 

Há atualmente um agravante na ocorrência de doenças que afetam o sistema imunológico 

do paciente que é o aumento das doenças causadas por fungos oportunistas, como por 

exemplo, a meningite criptocócica que tem como agente etiológico C. neoformans. As opções 

de antifúngicos são pequenas e esse fungo patogênico vem se tornando cada vez mais 

resistentes aos antifúngicos já existentes, portanto, o estudo de alvos farmacológicos é de 

extrema importância para a saúde pública. 

Já foi provado que as vias de biossíntese de aminoácidos são cruciais para a sobrevivência 

dos fungos e influenciam na virulência dos mesmos. Os estudos sobre a regulação da via de 

biossíntese dos aminoácidos sulfurosos demonstraram uma grande complexidade regulatória. 

Além do fator de transcrição Cys3, participam da regulação desta via três fosfatases (Cna1, 

Cnb1 e Gpp2). Os estudos anteriores indicam que outras proteínas podem fazer parte deste 

complexo, como a ATP sulfurilase codificada por MET3. Em vista da importância clínica de 

C. neoformans, da possibilidade de analisar as relações patógeno e hospedeiro de forma 

aprofundada neste organismo modelo e dos resultados promissores que foram obtidos ao 

longo dos anos pelo grupo de Cryptococcus do LIMic, este trabalho de conclusão de curso 

propõe testar a hipótese de que Met3 faz parte do complexo regulatório de proteínas que 

controla a via de biossíntese dos aminoácidos sulfurosos. 
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2. Objetivo Geral 

Confirmar a interação entre a ATP sulforilase, o fator de transcrição Cys3 e o complexo 

calcineurina. 

2.1 Objetivos específicos 

 Clonar a sequência codificadora de MET3 no plasmídio pGBKT7 para testar a 

interação da ATP sulforilase (Met3) com Cys3, Cna1 e Cnb1 usando o sistema de 

duplo híbrido em levedura. 

 Deleção do gene MET3 na linhagem contendo a proteína de fusão Gfp-Cys3 

(CNU080); 

 Demonstrar o padrão de banda de Gfp-Cys3 em western blot em condições de enxofre 

orgânico (metionina e cisteína) e inorgânico (sulfato) na linhagem met3 comparado 

ao selvagem; 

 Determinar o padrão de localização celular de Gfp-Cys3 por microscopia de 

fluorescência frente a mutação met3; 

 Confirmar os efeitos da deleção de met3 sobre a sobrevivência e os fatores de 

virulência na linhagem CNU080. 
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3. Materiais  

3.1 Meios de cultura, primers, linhagens de C. neoformans e plamsídios 

 Os meios de cultivo sólidos (ágar) foram vertidos em cabine de segurança biológica 

utilizando 25 mL por placa de petri de 90 x 15 mm ou 60 mL por placa de petri de 150 x 

15 mm. A solução estoque de dextrose 20% foi autoclavada em separado e adicionada aos 

meios de cultivo após a autoclavagem na concentração final de 2% Quando utilizado o 

meio líquido, não foi adicionado ágar a solução. Os meios foram utilizados após o preparo 

ou armazenados a 4°C. 

 Os primers usados neste trabalho estão descritos no Apêndice A, os plasmídios 

listados no Apêndice B e a lista de linhagens de C. neoformans e S. cerevisiar no 

Apêndice C. 

Meio YPD (meio rico) 

      Extrato de levedura (BD) ................................................................................. 10 g 

      Peptona (BD) ................................................................................................... 20 g 

Ágar (BD) ........................................................................................................ 20 g 

HCl 1 M .......................................................................................................... 5mL 

Água MiliQ ...................................................................................................... 900mL 

Dextrose 20% ................................................................................................... 100mL 

TOTAL ............................................................................................................. 1L 

      Meio LB (Luria-Bertani) 

      Triptona (BD) ................................................................................................... 10 g 

      Extrato de levedura (OXOID) ........................................................................... 5 g 

      NaCl (sigma) ..................................................................................................... 10 g 

      Ágar (OXOID) .................................................................................................. 15 g 

      Água MiliQ ....................................................................................................... 1L 



9 
 

 
 

     Meios dropout 

I. Ágar água 

    Ágar (Difco) ....................................................................................................... 10 g 

    Água MiliQ ....................................................................................................... 350 mL  

    O meio foi autoclavado a 121°C por 15 minutos. Após autoclavagem e estabilização a 

temperatura de 55-60°C os componentes estéreis necessários para as combinações dropout 

foram adicionados. 

II. Aminoácidos (10X) 

 Adenina (Ade) ........................................................................................................ 1 mg 

 Histidina (His) ........................................................................................................ 1 mg 

 Leucina (Leu) ........................................................................................................ 1,5 mg 

 Metionina (Met) ..................................................................................................... 1 mg 

 Triptofano (Trp) ..................................................................................................... 1 mg 

 Uracila (Ura) .......................................................................................................... 1 mg 

 Água MiliQ ............................................................................................................ 50 Ml 

   A mistura foi homogeneizada com aquecimento e esterilizada por filtração (0,22 µm). Os 

aminoácidos específicos de cada combinação dropout foram excluídos. 

III. DDO; QDO. 

    - DDO= duplo dropout (-Leu) e (-Trp); 

    - QDO= quádruplo dropout (-Leu), (-Trp), (-Ade) e (-His). 

    Ágar água .......................................................................................................... 350 mL 

   YNB/+N/-AA (10X) .......................................................................................... 50 mL 

   Dextrose 20% ..................................................................................................... 50 mL 

   Aminoácidos (10X) ............................................................................................ 50 mL 
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   TOTAL ............................................................................................................... 500 mL 

 

IV. QDO+X 

    - QDO= quádruplo dropout (-Leu), (-Trp), (-Ade) e (-His); 

    - 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 

V. QDO/X/A. 

    - QDO= quádruplo dropout (-Leu), (-Trp), (-Ade) e (-His); 

    - 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 

3.2  Soluções 
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Soluções estoques  

I. Dextrose 20% 

Dextrose D-glicose (Synth) ......................................................................... 200 g 

Água MiliQ .................................................................................................. 1L 

II. HCl 1M 

HCl (Synth) ............................................................................................... 83 mL 

Água MiliQ qsp .............................................................................................. 1L 

III. Ampicilina [50 mg/mL] 

Ampicilina (AppliChem) ............................................................................. 2,5 g 

Etanol (70%) .............................................................................................. 50 mL 

          O antimicrobiano foi diluído em etanol e mantido a -20°C até o uso. Utilizou-se 

4μL/mL de meio (concentração final de 100 µg/mL). 

IV. Kanamicina [100 mg/mL] 

Kanamicina .................................................................................................. 5 g 

Água MiliQ ............................................................................................. 50 mL 

         A solução foi homogeneizada e esterilizada por filtração. Então, foram feitas alíquotas 

que foram armazenadas a -20°C. Utilizou-se 1μL/mL de meio (concentração final de 100 

µg/mL). 

V. Higromicina B [50 mg/mL] 

 A Higromicina B (Invitrogen) foi adquirida em solução pronta para uso e foi 

armazenada a 4°C protegida da luz. Utilizou-se 4μL/mL de meio. 

VI. Aureobasidina A [500 μg/mL] 

Aureobasidina A (Clontech) ................................................................... 500 mg 

Etanol 100% ........................................................................................... 10mL 
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 A solução foi homogeneizada, esterilizada por filtração e aliquotada. Então, as 

alíquotas foram armazenadas a -20°C. Utilizou-se na concentração final de 200 g/mL 

(4μL/mL de meio). 

VII. X-α-Gal [20 mg/mL] 

X-α-Gal (Clontech) ................................................................................. 500 mg 

Dimetilformamida (DMF) ...................................................................... 25 mL 

 A solução foi homogeneizada, esterilizada por filtração e aliquotada. Então, foram 

armazenadas a -20°C. Utilizou-se na concentração final de 40 g/mL (4μL/mL de meio). 

3.3  Soluções para eletroforese em gel de agarose 

I. Gel de agarose (0,8%) 

Agarose (Sigma) ................................................................................... 8 g 

Tampão TAE (10X) ............................................................................. 1L 

        A mistura foi aquecida em micro-ondas até a agarose dissolver completamente, 

Posteriormente, foi adicionado brometo de etídeo e a solução foi vertida no molde de 

eletroforese. 

II. Tampão de corrida TAE (50X) 

Trizma base ......................................................................................... 242 g 

Ácido acético glacial ........................................................................... 57,1 mL 

EDTA 0,5 M pH 8,0 ........................................................................... 0,1 mL 

Água MiliQ ......................................................................................... 1L 

 A solução foi autoclavada, mantida em temperatura ambiente até o momento de uso E 

diluída para a concentração final de 1X no momento do uso. 

III. Brometo de etídeo [10 mg/mL] 

Brometo de etídeo (Sigma) ................................................................. 1 g 

Água MiliQ ......................................................................................... 100 mL 
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4. Métodos 

4.1 Técnicas de biologia molecular 

 Todas as soluções e métodos de biologia molecular foram feitos de acordo com as 

instruções dos fabricantes dos reagentes. As construções para deleção gênica foram feitas pelo 

método de “Double joint PCR” (Kim et al,. 2012) e as transformações de C. neoformans 

foram feitas por Biolística segundo protocolo publicado (Toffaletti et al., 1993) e por 

eletroporação usando o sistema CRISPR-Cas9 segundo descrito na literatura (Lin and Fan, 

2020). 

4.2 Crescimento de microrganismos 

 Todas as culturas foram feitas a partir de colônias isoladas das linhagens de interesse, 

inoculadas em tubos de ensaio ou Erlenmeyer contendo volume de meio de cultura apropriado 

conforme a necessidade do experimento, sendo incubadas sob agitação de 150 rpm em estufa 

bacteriológica. A temperatura e o tempo de crescimento variaram de 30°C ou 37°C de 16 a 24 

horas. 

4.3 Reação de PCR 

 Para PCR para a construção do cassete de deleção foram utilizados microtubos de 0,2 

mL onde foram adicionados o DNA molde (sgDNA de H99) na concentração de 50 g. Para a 

reação de PCR com volume final de 50 μL foram adicionados 1 unidade de ExTaq, 5 μL de 

ExTaq buffer 10X, 4 μL de 2,5 mM dNTP’s, 0,2 μM de cada primer e o volume foi então 

completado para 50 μL com água MiliQ estéril. Essa amplificações foram realizadas no 

termociclador (BioRad) ou Veriti (Applied Biosystems) nas condições de 1 ciclo inicial de 

95°C por 5 minutos, 35 ciclos sendo a denaturação a 95°C por 30 segundos, a condição de 

anelamento foi de acordo com a temperatura de melting dos primers por 30 segundos, 72°C 

por tempo dependente do tamanho do DNA (1 minuto por Kb), seguido da extensão por 7 

minutos a 72°C. Após a amplificação foi acrescentado 1 μL de 6X LB loading buffer e as 

amostras foram aplicadas no gel de agarose 0,8% contendo brometo de etídeo. O resultado foi 

visualizado sob luz violeta com o auxílio de um transiluminador. 

4.4 Método de detecção de interações entre proteínas por duplo híbrido em 

leveduras 
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 O protocolo de detecção de interações entre proteínas por duplo híbrido em leveduras 

é de rotina do Laboratório de Interações Microbianas e foi feito segundo as instruções do 

fabricante (Clontech), sendo que várias interações já foram testadas positivamente. 

 O vetor pGBKT7 (isca) foi digerido com 10U de BamHI e EcoRI. O plasmídeo linear 

foi purificado com QiaQuick (Quiagen) e o cDNA de MET3 foi amplificado por RT-PCR (kit 

de transcriptase reversa SuperScript II, ThermoFisher). As bandas do tamanho correto foram 

recortada de gel de agarose e purificadas com kit de extração QIAquick Gel (Qiagen). O vetor 

pGBKT7 linear e o inserto foram introduzidos na cepa DH5α de E.coli pelo método de 

choque térmico.Os clones recombinantes foram selecionados em LB na presença de 

kanamicina. 

 Os plasmídeos foram introduzidos em S. cerevisiae Y2HGold que contém os 4 genes 

repórteres (Ade2, His3, Mel1 e Aur1-C). A transformação química foi feita por choque 

térmico na presença de acetato de lítio, usando o kit da Clontech para transformação de 

levedura, segundo o protocolo do fabricante. A seleção em levedura para pGBKT7 foi  

prototrofia para triptofano. Para a co-transformação de plasmídio isca e presa, a seleção foi 

feita em meios sem triptofano e leucina (DDO). O meio QDO é SD sem triptofano, leucina, 

adenina e histidina, testando dois repórteres (Ade2 e His3). O meio QDO+X+A é o mais 

rigoroso para testar as interações protéicas, sem triptofano, leucina, adenina e histidina, mas 

com Aurobasidina e X- α-Gal, testando assim os quatro repórteres. A toxidade foi avaliada em 

DDO+Leu. Os testes de interação proteica foram conduzidos de acordo com o protocolo 

MatchMaker Yeast Two-Hybrid System (Clontech). 

4.5 Identificação dos domínos das proteínas 

As sequências de aminoácidos da ATP sulforilase dos organismos utilizados na análise da 

Figura 3 foram submetidas ao banco de dados compilados no site Motif Scan disponível em 

https://myhits.isb-sib.ch/cgi-bin/motif_scan.  

4.6 Transformação por eletroporação (Lin and Fan, 2020) 

O protocolo usado para a amplificação dos fragmentos para CRISPR e transformação por 

eletroporação está descrito na literatura (Lin and Fan, 2020). A obtenção dos produtos de PCR 

foi descrita nos Resultados e Discussão.  

https://myhits.isb-sib.ch/cgi-bin/motif_scan
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Foi feito um pré-inóculo da cepa receptora (CNU080) em 3 ml de YPD líquido que foi 

incubado overnight a 30°C com agitação de 250 rpm. Em seguida, uma alíquota do pré-

inóculo foi transferida para um frasco contendo 100 ml de YPD líquido e a densidade óptica 

foi ajustada para OD600= 0,2 e novamente incubada a 30°C com agitação de 250 rpm por 4 

horas ou até a cultura atingir uma OD600= 0,6-1,0. Em seguida, as células foram coletadas 

utilizando um tubo cônico por meio da centrifugação a 4000 rpm por 5 minutos, removendo o 

máximo de YPD possível. O pellet foi lavado 2x com água destilada estéril e ressuspendido 

em 10 ml de tampão EB gelado (10 mM de Tris pH 7.5 e 1 mM de MgCl2), adicionado de 10 

µL de DTT 1 M, agitado suavemente e por fim, incubado no gelo por 1 hora. Durante o tempo 

de incubação, foram preparadas cubetas de eletroporação de 2mm que foram resfriadas no 

gelo. As células foram coletadas por centrifugação a 4000 rpm a 4 °C por 5 minutos e 

ressuspendidas suavemente em 220–250 µL de tampão EB gelado sem DTT por pipetagem. O 

próximo passo foi transferir 45 µL de células para um tubo de microcentrífuga pré-resfriado e 

adicionar 5 µL de DNA (2 µg da construção de deleção met3::HphR, 1 µg do amplicom 

CAS9 e 700 g do sgRNA) agitando suavemente. Em seguida, a mistura foi transferida para 

uma cubeta de eletroporação pré-resfriada e foi feita a eletroporação (0.450 KV, 125 µF e 600 

) em eletroporador GenePulser XCell da BioRad.  

Após a eletroporação, foi adicionado 1 ml de YPD líquido na cubeta e as células foram 

transferidas para um novo tubo de microcentrífuga, e então foram incubadas a 30°C por 2 

horas a 220 rpm. Por fim, as células foram plaqueadas em placas com o meio seletivo 

apropriado e foram incubadas a 30°C. Os transformantes apareceram após 2-3 dias. 
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5. Resultados e discussões 

5.1 Domínios estruturais da ATP sulforilase 

  Inicialmente foram observadas as relações filogenéticas (figuras 1, 2 e 3) entre os 

domínios da proteína codificada por MET3 entre diferentes espécies de fungos, animais e 

vegetais, entre elas: C. neoformans, Aspergillus fumigatus, Neurospora crassa, S. cerevisiae, 

Candida albicans, Homo sapiens e Arabidopsis thaliana.  

 Do ponto de vista estrutural, Met3 possui um domínio de ATP sulforilase na região N 

terminal e um domínio de APS quinase no C terminal (Figura 1). A mesma estrutura pode ser 

encontrada em N. crassa e A. fumigatus. Já A. thaliana, C. albicans e S. cerevisiae possuem 

somente o domínio ATP sulforilase. Curiosamente, H. sapiens possui ambos os domínios, 

porém em orientação inversa, isto é, APS quinase fica no N terminal e ATP sulforilase no C 

terminal. Com os dados encontrados foi possível concluir que a proteína de C. neoformans 

está mais próxima filogenéticamente de A. fumigatus (68,7%) e de N. crassa (66,3%) (Figura 

2 e 3) uma vez que os domínios de ATP sulforilase e APS kinase são encontrados em 

posições semelhantes na proteína para essas espécies (Figura 1). Ainda, observou-se que em 

N. crassa existe um domínio do tipo Zíper de Leucina que também está presente em C. 

albicans (Figura 1). No entanto, os domínios da proteína de C. neoformans estão mais 

distante filogeneticamente de H. sapiens (27,3%), que apresenta a posição do domínio de 

ATP sulforilase e de APS kinase invertidos em relação a C. neoformans e os outros fungos 

que possuem estes dois domínios na mesma sequência. Em relação à A. thaliana, C. 

neoformans também está bastante distante (26,4%) (Figura 2) e não apresenta o domínio APS 

kinase e possui o domínio ATP sulforilase em posição muito diferente em relação a C. 

neoformans.  

 Estes resultados são importantes, pois além de caracterizar a estrutura da ATP 

sulforilase de C. neoformans, o que será útil para futuros estudos desta proteína, os dados 

mostram que a mesma é muito distante de H. sapiens, o que é desejável quando se considera a 

possibilidade de usar esta via como alvo de inibidores. 
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FIGURA 1. Domínios conservados encontrados nas proteínas codificadas por MET3 de C.neoformans, A. 

fumigatus, N. crassa, S. cerevisiae, C. albicans, H. sapiens e A. thaliana. A esquematização das proteínas foi 

feita no programa IBS (Illustrator for Biological Sequences versão 1.0) disponível em http://ibs.biocuckoo.org/. 

Os números representam o primeiro resíduo de aminoácido que dá o início ou o fim do domínio na sequência 

proteica. C.neoformans: CNAG_04215; A. fumigatus: AFU3g06530; N. crassa: NCU1985; S. 

cerevisiae:YJRO010W; C. albicans: CAWG_00065; H. sapiens:AAC64583 e A. thaliana: AAB09473. 

 

FIGURA 2. Árvore filogenética da sequência de aminoácidos codificados pelo gene MET3 em C. neoformans 

(C.n), A. Fumigatus (A.f), N. crassa (N.c), S. cerevisiae (S.c), C. albicans (C.a), H. sapiens (H.s) e A. thaliana 

(A.t).A árvore filogenética foi construída a partir do alinhamento das sequências de aminoácidos pelo algoritmo 

clustalW no software Lasergene (DNAStar). 

 

http://ibs.biocuckoo.org/


18 
 

 
 

5.2 Ensaio de duplo-híbrido para detectar interações entre proteínas 

 Para confirmar a hipótese de que a ATP sulforilase codificada pelo gene MET3 faz 

parte do complexo de proteína que envolve Cys3, foi utilizada a técnica de duplo híbrido em 

levedura S. cerevisiae. Essa técnica parte do princípio de que a transcrição de quatro genes 

repórteres depende da interação entre o domínio de ligação ao DNA (BD) e o domínio de 

ativação de transcrição (AD) do fator de transcrição Gal4. Estes domínios (BD e AD) estão 

disponíveis em plasmídios separados (pGBKT7 e pGADT7, respectivamente) e podem ser 

fusionados, separadamente, às sequências que codificam as proteínas que se deseja saber se 

interagem. Estes plasmídios são co-transformados na linhagem de levedura que possui os 

genes repórteres (Y2HGold). Se houver interação entre as proteínas, os domínios BD e AD 

serão reunidos e o fator de transcrição Gal4, agora funcional, irá ativar os genes repórteres.  

 Neste trabalho a sequência codificadora (cDNA) do gene MET3 foi clonada frente à 

sequência que codifica o domínio BD do fator de transcrição Gal4, gerando um plasmídio 

(pRCP106) que expressa uma proteína híbrida entre o domínio de ligação de DNA e a 

proteína de interesse denominada “isca”. A Figura 3 mostra o resultado da amplificação do 

cDNA de MET3 por PCR e a digestão do plasmídio pGBKT7 com as enzimas de restrição 

BamHI e EcoRI. Após a purificação dos fragmentos (inserto e vetor) foi feita a transformação 

em E. coli (DH5α) e os clones recombinantes foram repicados da placa de transformação e 

confirmados por PCR diagnóstico quanto a presença do inserto no vetor. A Figura 5 mostra o 

mapa do plasmídio pRCP106, onde é possível ver a representação da sequência codificadora 

da fusão BD-MET3 e os demais elementos do plasmídio. É importante ressaltar que a marca 

de seleção deste plasmídio em leveduras é a prototrofia para triptofano. 
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FIGURA 3. Resultado da amplificação da região codificadora (cDNA) do gene MET3 (segunda coluna) para 

clonagem no vetor pGBKT7 digerido com BamHI e EcoRI (terceira coluna). M indica o marcador de peso 

molecular utilizado no gel de agarose. 

 

 

FIGURA 4. Mapa do plasmídio pRCP106 após clonagem do cDNA em pGBKT7. 

 Anteriormente no Laboratório de Interações Microbianas, foram construídos 

plasmídios que expressam as proteínas de fusão entre Cys3 (pRCP099), Gpp2 (pRCP088), 
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Cna1C (pRCP094) e Cnb1 (pRCP096) com o domínio AD de ativação de transcrição do 

fator de transcrição Gal4 (de Melo et al., 2019). Estas proteínas de fusão foram denominadas 

“presas”. Os plasmídios que expressam as presas foram selecionados em levedura pela 

capacidade de crescer na ausência de leucina (prototrofia para leucina).   

 As combinações entre isca (BD-MET3) e presas (AD-Cys3, AD-Gpp2, AD-Cna1C e 

AD-Cnb1) foram introduzidas, separadamente, na levedura Y2Hgold (Tabela 1) pelo método 

de transformação química com acetato de lítio. Em primeiro momento a seleção dos 

transformantes foi feita em meio mínimo menos triptofano e menos leucina, de modo a 

selecionar os transformantes contendo os dois plasmídios (presa e isca).  

 Após a coleta e o repique de pelo menos 10 transformantes de cada co-transformação 

(Quadro 1) foi feito teste de interação entre proteínas avaliando-se a ativação dos genes 

repórteres e, portanto, a interação dessas proteínas “isca” e “presa”. Os repórteres testados 

foram: prototrofia para adenina e histidina, isto é, capacidade de crescer na ausência destes 

nutrientes; capacidade de crescer na presença do antimicrobiano aurobasidina e a capacidade 

de produzir a enzima β-galactosidase, a qual confere coloração azul à colônia na presença de 

X-α-Gal.  

 As interações testadas estão representadas na Quadro 1. É possível observar que além 

da já esperada interação positiva entre Cys3 e Met3, houve também a interação de Cna1-ߡC e 

Met3. A autoativação e toxidade foram analisadas através do meio DDO+Leu, mostrando-se 

negativa para todos os casos. Isso garante que as interações encontradas são dependentes dos 

dois plasmídios co-transformandos e, portanto, são verdadeiras.  

 

 

QUADRO 1. Interações das proteínas, plasmídeos usados e resultados obtidos. *-=Interações negativas e ✔= 

Interações positivas. 
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 A Figura 5 mostra o resultado das interações positivas de forma detalhada. É possível 

ver que as colônias contendo as proteínas de fusão Cys3 e Met3, Met3 e Cna1C e o controle 

positivo (+) crescem com cor branca na ausência de adenina e histidina (QDO), assim como 

crescem com cor azul em QDO/X (suplementado com X-α-Gal) e também crescem azuis em 

QDO/X/A (suplementado com X-α-Gal e aurobasidina), que é a condição mais rigorosa de 

análise dos genes repórteres. O controle negativo, somente cresceu em meio sem triptofano e 

sem leucina (DDO), onde só ocorre a seleção dos plasmídios e a avaliação dos repórteres não 

é feita. Não houve crescimento do controle negativo em QDO, QDO/X e nem em QDO/X/A, 

como esperado, validando assim os resultados positivos. 

 

 

FIGURA 5. Ensaio de duplo-híbrido. A imagem representa colônias de S. cerevisiae que expressam pares de 

iscas e presas que estão descritas do lado esquerdo da figura. Cada coluna representa uma composição de meio; 

DDO= double drop out (menos triptofano e leucina), onde nenhum repórter é ativado; QDO= quadruple drop 

out (menos triptofano, leucina, adenina e histidina) onde dois repórteres são ativados; QDO+X = quadruple drop 

out com x- α –gal e QDO+XA= quadruple drop out com x- α –gal e aurobasidina, onde os quatro repórteres são 

ativados. + representa o controle positivo e – representa o controle negativo. 
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5.3 Construção de deleção do gene MET3 

 Uma vez que a interação física entre Cys3 e Met3 foi confirmada, espera-se que a 

deleção do gene MET3 afete a via de biossíntese de metionina e cisteína em C. neoformans e, 

possivelmente, afete o padrão de ocorrência da proteína de fusão Gfp-Cys3 em western blot e 

microscopia de fluorescência (CNU080).  

 A estratégia de deleção do gene MET3 foi feita segundo o protocolo estabelecido na 

literatura denominado “double joint” (Kim et al,. 2012). Neste método a região codificadora 

do gene de interesse é substituída por um gene que confere resistência à higromicina (HphR) 

que funciona como uma marca de seleção em C. neoformans (Figura 6), conferindo a 

habilidade do fungo recombinante em crescer na presença deste antimicrobiano. Para 

aumentar a frequência de integrações homólogas no lócus do gene MET3, o gene de 

resistência HphR foi flanqueado por sequencias do promotor e do terminador de MET3. Para 

esta construção de deleção foi feita a amplificação por PCR a partir do DNA genômico da 

linhagem selvagem H99 utilizando os primers que anelam nas regiões flanqueadoras do gene 

MET3 (Figura 7, BE=655 pb e BD=643 pb). O marcador de seleção (HphR) foi amplificado 

em duas partes separadas (Figura 6 ME=1501 pb e MD=808 pb) a partir do DNA do 

plasmídeo pZPHyg que contém as sequências do gene de resistência à higromicina. Nesta 

primeira etapa de amplificação foram obtidos 4 fragmentos de DNA, os quais podem ser 

vistos na Figura 7. Estes DNAs foram purificados e foram submetidos a uma segunda etapa 

de amplificação, quando foram fusionados dois a dois, conforme mostra o esquema da Figura 

7. Após a fusão de PCRs, os dois fragmentos gerados (BE + ME = 2155 pb e BD + MD = 

1453 pb) foram purificados (Figura 8) e transformados por biolística na linhagem CNU080 a 

qual expressa a proteína de fusão Gfp-Cys3.  
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FIGURA 6. Estratégia de construção do cassete de deleção do gene MET3. Gene selvagem (a); amplificação dos 

braços e marcadores (b); fusão dos fragmentos (c) e resultado esperado da recombinação dos fragmentos após 

biolística (D). Os números sobre ou sob as setas indicam os números dos primers usados para amplificação de 

cada fragmento e a direção das setas indicam se o primer é direto (seta para a direita) ou reverso (seta para a 

esquerda). Os “Xs” indicam pontos em que ocorrem os crossing overs. Os primers 427/428 e 452/453 possuem 

sequências complementares na porção 5’ entre si (overhangs) de modo que são antisense e permitem a fusão dos 

produtos de PCR na segunda etapa de amplificação.  
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FIGURA 7. Fragmentos amplificados por PCR para construção de deleção do gene MET3. Braço esquerdo 

(BE), marcador esquerdo (ME), marcador direito (MD) e braço direito (BD). 

 

 

Figura 8. Segunda etapa de amplificação de fusão dos fragmentos de DNA correspondentes ao BE+ME (braço 

esquerdo mais marcador esquerdo) e BD+MD (braço direito mais marcador direito) gerando os dois fragmentos 

de DNA de 2155 e 1453 pb, respectivamente que foram transformados na linhagem CNU080. 

 

BE+ME    BD+MD   MW

2155 pb
1453 pb



25 
 

 
 

5.4 Transformação por biolística e análise fenotípica dos transformantes  

 Após a construção do “cassete” de delação gênica, os DNAs mostrados na Figura 8 

foram introduzidos na linhagem CNU080, a qual expressa a proteína de fusão GFP-Cys3, 

utilizando a técnica de transformação por biolística.  

 Para essa técnica, partículas de ouro (0,6 µm) envolvidas pelo DNA de interesse foram 

bombardeadas com o auxílio de acelerador de partículas. As partículas de outro foram 

depositadas em membrana carreadora, e então foram aceleradas a uma pressão de 1350 psi de 

Helio em direção as células de leveduras, as quais foram, posteriormente, plaqueadas em meio 

rico com estabilizante osmótico (1M de sorbitol). Esse processo ocorreu dentro de uma 

câmera de vácuo para garantir que as partículas possam ser aceleradas livremente, sem atrito. 

Após o bombardeamento, as placas de Petri foram incubadas à 30°C por 16 a 24 horas. Após 

este período as células foram transferidas para o meio seletivo YEPD suplementado com 10 

mM de metionina e cisteína e 200µg/mL do antimicrobiano higromicina, que funciona como 

agente seletivo para identificação dos transformantes.  

 Em torno de 50 transformantes cresceram nas placas de seleção e foram transferidos 

então para meio YEPD+Hyg com e sem suplementação com metionina e cisteína, de forma a 

reconhecer os transformantes resistente a higromicina que fossem auxotróficos para 

aminoácidos sulfurosos. No entanto, a transferência destes transformantes para meio sem 

metionina e sem cisteína mostrou que nenhum deles foi auxotrófico para estes dois 

aminoácidos, o que indica que não houve deleção da sequência codificadora do gene MET3. 

 

5.5 Obtenção de mutantes met3 por CRISPR-Cas9 

 Como as transformações por biolística renderam poucos transformantes e nenhum 

evento de integração homóloga, em paralelo a esta metodologia, para obter mais 

transformantes e melhorar a análise fenotípica, conduzimos experimentos de transformação 

por eletroporação usando o sistema CRISPR-Cas9. Neste sistema, que está descrito na 

literatura (Fan and Lin 2018; Lin et al,. 2020), a construção de deleção met3::HpHR (Figura 

9A) foi usada como molde para reparar uma quebra na fita dupla de DNA na região 

codificadora do gene MET3 causada pela expressão transiente de Cas9 de C. elegans sob o 

controle do promotor constitutivo de C. neoformans GPDH (Figura 9B). A sequência alvo da 

endonuclease Cas9 no gene MET3 (445 CGTGACGATGCTGCCCTTGC 465) foi escolhida 
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segundo a ferramenta disponível no site (http://grna.ctegd.uga.edu/) e atende a todos os 

requisitos como especificidade, conteúdo GC e presença da sequência PAM (NGG). A 

amplificação da sequência alvo e a fusão da mesma com o DNA que dá origem ao sgRNA 

ocorreu em duas etapas e pode ser vista na Figura 9B e 9C. A expressão transiente de Cas9 foi 

feita a partir de um amplicon contendo o promotor GPDH de C. neoformans fusionado à 

sequência codificadora de Cas9 de C. elegans, esta amplificação se deu a partir do plasmídio 

pYF24 (Fan and Lin, 2018), gentilmente cedido pelos autores desta publicação. O RNA guia 

contendo a sequência alvo descrita acima e mostradas na Figura 9B e C, foi expresso a partir 

de uma fusão das sequências codificadoras do sgRNA contidas no plasmídio pDD162 sob o 

controle do promotor constitutivo U6 de C. neoformans linhagem JEC21. Desta forma, 3 

fragmentos de DNA foram transformados por eletroporação em C. neoformans linhagem 

CNU080: a construção met3::HpHR (aproximadamente 3 kb) (Figura 9A), o amplicon 

expressando Cas9 (aproximadamente 9 kb) (Figura 9B) e um amplicon expressando o sgRNA 

guia contendo a sequência alvo de 20 pb (356 pb) sob o controle do promotor U6 de C. 

neoformans (Figura 9C). Estes produtos de PCR podem ser vistos abaixo. 

 

Figura 9. Construções usadas na eletroporação da linhagem CNU080 da C. neoformans para obtenção de 

mutantes met3::HpHR por eletroporação. (A) construção de deleção met3::HpHR, BE se refere a região 

promotora do gene MET3, MR denota o marcador seletivo HphR e BD, à região terminadora do gene MET3; (B) 

amplificação das duas partes da sgDNA contendo as sequencias do promotor U6 (sgDNA1) e a sequência alvo e 

o terminador (sgDNA2), e a amplificação do cassete de expressão contendo GPDH:Cas9 (em triplicata), XXX 

representada poços contendo amostras não relacionadas a este experimento; (C) segunda etapa da amplificação 

MW        BE           MR      BD     met3  :: Hyg MW gDNA1 gDNA2 XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cas9  Cas9 Cas9

(A) (B) (C)

MW    met3 gDNA

http://grna.ctegd.uga.edu/
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do sgDNA codificador do RNA guia contendo a sequência alvo do gene MET3, fusão de gDNA1 e gDNA2 Os 

marcadores de peso molecular (MW) usados foram Lambda HindIII e Low Range Marker (Sinapse). 

 

 A eletroporação da linhagem CNU080 rendeu muitos transformantes resistentes a 

higromicina, como pode ser visto na Figura 10A. Vários destes transformantes foram 

selecionados tanto para análise fenotípica (Meio SD sem metionina/cisteína e meio SD com 

metionina/cisteína), quanto para PCR diagnóstico. Dois transformantes (#12 CNU152 e #25 

CNU153) apresentaram uma banda específica de aproximadamente 1 Kb. Os primers usados 

nesta amplificação somente geram uma banda se a integração da construção de deleção for 

homóloga, pois o primer direto (PRCP474) anela acima das sequencias usadas na construção 

de deleção e o primer reverso (MAV162) anela no promotor da actina que dirige a expressão 

do gene de resistência à higromicina. Esta estratégia, teoricamente, deveria amplificar 

somente os eventos de integração homóloga. A Figura 10B mostra a banda específica de um 1 

Kb obtida por PCR das colônias número 12 e 25. Posteriormente foi extraído o DNA 

genômico destes transformantes e as integrações homólogas foram confirmadas (Figura 10B 

+3 e +4), bem como outros controles positivos foram feitos (Figura 10B +1 e +2) e o controle 

negativo (Figura 10B -) onde foram usados os primers que destacam a integração homóloga 

(PRCP426 e MAV162) com gDNA da linhagem selvagem H99. Os transformantes #12 

(CNU152) e #25 (CNU153) foram testados quanto a auxotrofia para metionina e cisteína e 

nenhum dos dois foi auxotrófico, o que foi um resultado inesperado, uma vez que o PCR 

diagnóstico indicou integração homóloga do gene de resistência à higromicina. Este resultado 

nos levou a aventar a hipótese de que, de alguma maneira, estes transformantes conseguiram 

reter um alelo selvagem do gene MET3, além da deleção. Para testar esta hipótese foram feitas 

amplificações de gDNA das linhagens #12, #25 e H99 com primers (PRCP426 e PRCP475 e 

PRCP474 e PRCP475) que amplificariam bandas de tamanhos diferentes para o alelo 

selvagem (3.4 Kb) quanto o alelo deletado (3.6 Kb). O gDNA da linhagem selvagem H99 

amplificou uma única banda de 3.4 Kb com dois pares de primers testados e os dois 

transformantes apresentaram duas bandas, sendo a menor idêntica àquela encontrada no 

selvagem e uma banda maior do tamanho esperado para o mutante (Figura 10C). Este 

resultado mostrou que, de alguma forma, houve uma duplicação do locus MET3 e assim os 

mutantes conseguiram reter uma cópia selvagem do gene. Este resultado é indicativo de que 

esta deleção possa ser inviável e este gene pode ser essencial.  
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Figura 10. Seleção dos transformantes obtidos por CRISPR-Cas9. (A) Placa de seleção contendo os 

transformantes obtidos por eletroporação; (B) Resultado do PCR diagnóstico dos transformantes #12 e #25 

(CNU152 e CNU153) que apresentaram integração homóloga demonstrada pela presença da banda de 1 Kb; (C) 

Resultado da amplificação da linhagem selvagem (H99) e mutante (met3::Hph linhagem CNU080) para 

confirmação da duplicação do locus MET3. O marcador de peso molecular em B e C é 1 Kb Ladder da Sinapse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MW  H99     #12   #25  H99   #12   #25

PRCP426/475 PRCP474/475

MW        12                25                                                   +1 +2  +3  +4     - MW

MW = 1 Kb ladder
#12 = CNU152 (474&MAV162)
#25 = CNU153 (474&MAV162)

+1 = 426&427 H99
+2 = 474&427 H99
+3 = 426&MAV162 #12
+4 = 426&MAV162 #25
- = controle negativo da reação

(A) (C)

(B)
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6. Conclusões e perspectivas futuras 

 A pesquisa conduzida neste trabalho de conclusão de curso confirmou que há 

interação física entre a ATP sulforilase e o fator de transcrição Cys3, o que havia sido 

identificado por imunoprecipitação seguida por espectrometria de massas em trabalhos 

anteriores do grupo (REF. De Melo et al., 2019). Ainda, este trabalho mostrou que ATP 

sulforilase interage com a subunidade catalítica da calcineurina Cna1, outro membro do 

complexo que vem sendo estudado nesta linha de pesquisa e que ainda não havia sido 

observado, portanto foi obtido um resultado totalmente inédito.  

 A ideia de construir um mutante met3Δ na linhagem CNU080, a qual expressa o fator 

de transcrição Cys3 fusionado à proteína fluorescente Gpf era observar o que acontece com a 

localização celular e a ocorrência de Cys3 quando a interação entre Met3 e Cys3 é desfeita 

pela deleção de MET3. A nossa hipótese é que esta interação poderia fazer uma regulação fina 

de Cys3, o qual é um fator de transcrição que atua no núcleo na presença de enxofre 

inorgânico e é degradado na presença de enxofre orgânico (metionina e cisteína), mas também 

está presente no citoplasma, assim como é previsto para a ATP sulforilase. Infelizmente, não 

foi possível realizar esta parte do trabalho, visto que depois de inúmeras tentativas não foi 

possível obter um mutante met3. Outros experimentos precisariam ser feitos para comprovar 

a essencialidade deste gene, mas isso está fora do escopo deste trabalho de conclusão de 

curso. 
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APÊNDICE A – Lista de primers utilizados nesse trabalho 

Código Sequência Direto ou 

reverso 

Utilidade 

PRCP211 CCCGAACATCGCCTCGCTC R Construção para deleção de 

Met3 

PRCP212 ATCCCCATGTGTATCACTGGC D Construção para deleção de 

Met3 

PRCP426 CATTCGTTCAGCAACCATTGC D Construção para deleção de 

Met3 

PRCP427 CTCCAGCTCACATCCTCGCATTTTGCTGTTGTAAAT

GAGGTTTG 

R Construção para deleção de 

Met3 

PRCP428 CAAACCTCATTTACAACAGCAAAATGCGAGGATGT

GAGCTGGAG 

D Construção para deleção de 

Met3 

PRCP429 ACGCTACAAGCTCTTTTTTTGATGAAGAGATGTAG

AAACTAGCTTCC 

R Construção para deleção de 

Met3 

PRCP452 GAGTTTGTGGGCAGCATTC R Construção para deleção de 

Met3 

PRCP453 GAAGCTAGTTTCTACATCTCTTCATCAAAAAAAGA

GCTTGTAGCGTTG 

D Construção para deleção de 

Met3 

PRCP435 CCATGGAGGCCGAATTCATGGCCAACGCTCCTCAC

G 

D Amplificação de Met3 para 

clonagem em pGBKT7 

PRCP436 GCAGGTCGACGGATCCTTAAACAAGATTCTGGCTC

TC 

R Amplificação de Met3 para 

clonagem em pGBKT7 e 

diagnóstico Met3+pGBKT7 

MAV231 TAATACGACTCACTATAGG D Diagnóstico Met3+pGBKT7 

PRCP491 GGCTCAAAGAGCAGATCAATG F U6 promoter Linlab4627 

PRCP492 CCTCTGACACATGCAGCTCC 
R 

sgRNA reverso pDD162 

Linlab4628 

PRCP493 TTGCATTAGAACTAAAAACAAAGCA F U6 F nested Linlab 4594 

PRCP494 CCGCTCGAGTAAAACAAAAAAGCACCGAC R 
sgRNA reverso nested Linlab 

4595 

PRCP494 CCGCTCGAGTAAAACAAAAAAGCACCGAC R sgRNA reverso nested Linlab  
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PRCP496 GGGCCCCTCTTCACGTGG R 
Amplificação de Cas9 

pYF24, 

PRCP497 
GCAAGGGCAGCATCGTCACGAACAGTAT

ACCCTGCCGGTG 
R 

U6 promoter reverso com 

met3 target 

PRCP498 
CGTGACGATGCTGCCCTTGCGTTTTAGAG

CTAGAAATAGCAAGTT 
F 

sgRNA direto com met3 

target 
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APÊNDICE B – Lista de plasmídios 

Código Utilidade Origem 

pGBKT7 Gal4 BD Clontech 

pRCP088 Gal4 AD::GPP2 

(de Melo et al., 2019) pRCP094 Gal4 AD::CNA1-C 

pRCP096 Gal4 AD::CNB1 

pRCP099 Gal4 AD::CYS3 

pRCP106 Gal4 BD::MET3 Este trabalho 

pZPHyg Amplificação do gene de resistência HpHR (Idnurm et al., 2004) 

pYF24 Amplificação de GPDH::Cas9 (Fan and Lin, 2018) 

pDD162 Amplificação de DNA guia AddGene 

(Dickinson et al., 2013) 
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APÊNDICE C – Lista de linhagens utilizadas nesse trabalho 

 

  

 

Nome da 

linhagem 

Microrganismo Linhagem 

receptora 

Marcador genético 

H99 C. neoformans - Tipo sexual α 

CNU080 C. neoformans H99 pHis:GFP::CYS3 NeoR, 

YL018 S. cerevisiae Y2HGOLD pGBKT7:Met3 e pGADT7:Cys3 (pRCP099) 

YL019 S. cerevisiae Y2HGOLD pGBKT7:Met3 e pGADT7:Cna1-ΔC 

(pRCP094) 

YL020 S. cerevisiae Y2HGOLD pGBKT7:Met3 e pGADT7:Cnb1 (pRCP096) 

YL021 S. cerevisiae Y2HGOLD pGBKT7:Met3 e pGADT7:Gpp2 (pRCP088) 

YL007 S. cerevisiae Y2HGOLD pGBKT7-53 + pGADT7- (controle positivo)T 

YL009 S. cerevisiae Y2HGOLD pGBKT7-Lam + pGADT7- (controle 

negativo)T 

DH5α E. coli - fhuA2 (argF-lacZ) U169 phoA glnV44 80 

(lacZ)M15 gyrA96 recA1 relA1 endA1 thi-1 

hsdR17 

https://www.thermofisher.com/br/pt/home/life-science/cloning/competent-cells-for-transformation/competent-cells-strains/dh5a-competent-cells.html

