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RESUMO 

 

 

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma importante micose da América Latina, causada 

por fungos termodimórficos do gênero Paracoccidioides. A homeostase de metais como 

cobre, zinco e ferro é importante para a sobrevivência dos fungos no ambiente do 

hospedeiro. Nesse contexto, o cobre é um importante cofator para várias enzimas, como 

as superóxido dismutases e a citocromo c oxidase.  O excesso de cobre livre na célula 

promove o acúmulo de espécies reativas de oxigênio, causando danos a ácidos nucléicos, 

lipídeos e proteínas. Assim, os organismos devem manter concentrações citoplasmáticas 

desses micronutrientes em níveis não tóxicos, apenas suficiente para o crescimento 

celular e processos metabólicos vitais. O metabolismo desse metal é rigorosamente 

controlado por sistemas de captação de alta e baixa afinidade. O objetivo do trabalho é 

realizar a expressão heteróloga da proteína Atx1, descrita na literatura como uma 

chaperona citosólica de cobre e analisar a sua localização celular, bem como o 

comportamento diante da privação de cobre em Paracoccidioides spp.  A expressão 

heteróloga foi realizada em células eletrocompetentes de Escherichia coli, cepa BL21. A 

identidade da proteína recombinante foi confirmada por LC-MS/MS. Camundongos 

BALB/c foram imunizados para obtenção de anticorpos policlonais anti-Atx1. Após 

realização de imunoblotting, os anticorpos produzidos foram utilizados para ensaios de 

imunofluorescência em células leveduriformes. Análise por qRT-PCR nos permitiram 

avaliar os níveis do transcrito codificante da proteína Atx1 durante a privação de cobre  

em Paracoccidioides spp. 

 

Palavras chaves: Expressão heteróloga; proteína Atx1; chaperona de cobre; micronutriente; 

privação de cobre. 
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ABSTRACT 

 

 

Paracoccidioidomycosis (PCM) is an important mycosis of Latin America, caused by 

thermodymorphic fungi of the genus Paracoccidioides. Homeostasis of metals such as 

copper, zinc and iron is important for the survival of fungi in the host environment. In 

this context, copper is an important cofactor for several enzymes, such as as superoxide 

dismutases and cytochrome c oxidase. The excess free copper in the cell promotes 

accumulation of reactive oxygen species, causing damage to nucleic acids, lipids and 

proteins. Thus, organisms shall to maintain cytoplasmic levels of that micronutrient at 

non-toxic levels, just sufficient for cell growth and vital metabolic processes. The 

metabolism of that metal is strictly controlled by high and low affinity uptake systems. 

The objective of this work is to perform heterologous expression of the Atx1 protein, 

described in the literature as a copper chaperone, and to analyze its cellular location, as 

well as the protein behavior upon copper deprivation in Paracoccidioides spp. 

Heterologous expression was performed on electrocompetent cells of Escherichia coli 

strain BL21. Identity of the recombinant protein was confirmed by LC-MS / MS. BALB/c 

mice were immunized to obtain anti-Atx1 polyclonal antibodies. After performing 

immunoblotting the produced antibodies were used in immunofluorescence assays. 

Analysis by qRT-PCR allowed us to evaluate the levels of the transcript encoding the 

Atx1 protein during copper deprivation in Paracoccidioides spp. 

 

Key words: Heterologous expression; Atx1 protein; copper chaperone; micronutrient; 

copper deprivation.  



15 
 

 

1. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

1.1  O fungo Paracoccidioides spp. 

Os fungos do gênero Paracoccidioides são os agentes etiológicos da 

Paracoccidioidomicose (PCM), micose sistêmica prevalente na América do Sul e Central. 

Paracoccidioides é um fungo termodimórfico, sendo capaz de alternar entre duas formas 

morfológicas conforme a temperatura. O fungo apresenta a forma leveduriforme (L) nos 

tecidos do hospedeiro (36°) e a forma filamentosa/micelial (M)  na natureza (22°)  

(Shikanai-Yasuda et al. 2006). 

 A forma leveduriforme de Paracoccidioides se caracteriza macroscopicamente por 

colônias cremosas, de cor creme e cerebriformes. Microscopicamente observa-se células 

arredondadas, de parede celular espessa, com brotamentos simples ou múltiplos, oriundos 

de evaginações da célula mãe, o que confere ao fungo uma característica denominada “roda 

de leme” (Lacaz et al. 1998; Shikanai-Yasuda et al. 2006) (Figura 1). 

A forma filamentosa/micelial de Paracoccidoides spp. apresenta crescimento lento; 

macroscopicamente as colônias são pequenas, brancas e irregulares, com micélio aéreo 

curto e aderido fortemente ao ágar. Ao microscópio são observadas hifas septadas com 

clamidósporos intercalares, laterais ou terminais (Lacaz et al. 1998; Shikanai-Yasuda et al. 

2006) (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Morfologia da fase leveduriforme de Paracoccidioides spp. A – Macroscopia;  B –  

Microscopia – Aumento de 400X; coloração por Trypan Blue (Fonte: Laboratório de Biologia  

Molecular – Universidade Federal de Goiás). 

 

 

A B 
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Figura 2. Morfologia da fase micelial de Paracoccidioides  spp.  A –  Macroscopia; B – 

Microscopia - Aumento de 400X; coloração por Trypan Blue (Fonte: Laboratório  de Biologia 

Molecular – Universidade Federal de Goiás). 

 

A transição morfológica é essencial para a patogênese do fungo e seria 

exclusivamente dependente da temperatura e independente da natureza ou composição do 

meio de cultura (San-Blas et al. 1994). Entretanto, Lima et al. (2004) avaliaram in vivo e 

in vitro cepas de P. brasiliensis preservadas sob óleo mineral e não observaram a transição 

de M para L a 36°C, demonstrando que a temperatura pode não ser o único fator envolvido 

no dimorfismo (Lima et al. 2004). 

A parede celular de Paracoccidioides spp. contém polissacarídeos, proteínas e 

lipídios, sendo que sua composição e organização estrutural estão em constantes mudanças 

em resposta a condições ambientais e estresse, bem como durante o ciclo celular (San-Blas 

et al. 2000).  A forma leveduriforme possui maior quantidade de quitina e é composta em 

sua maioria por α- 1,3 glucana. A forma miceliana possui, em grande parte, β-1,3 glucana. 

A diferença na composição da parede celular provavelmente se deve ao processo de 

diferenciação do fungo. Bastos et al. (2007) realizaram análises transcricionais do fungo 

Paracoccidioides durante a transição morfologia e demonstraram  que alguns genes 

relacionados com a síntese de carboidratos da parede, tais como aqueles codificantes das 

enzimas fosfoglicomutase, UDP-glicose pirofosforilase e α-1,3-glucana sintetase, são 

induzidos durante a transição morfológica, permitindo assim o aumento da síntese de α-

1,3-glucana na forma leveduriforme (Bastos et al. 2007).   

 Acredita-se que a α- 1,3 glucana proteja o fungo contra o ataque de leucócitos do 

hospedeiro, formando uma barreira, uma vez que os fagócitos não possuem α-glucanases. 

Já β-1,3 glucana é um forte estimulador de resposta inflamatória e, portanto, sua presença 

em maior proporção torna mais fácil o reconhecimento do fungo pelo sistema imunológico 

A 
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do hospedeiro e o consequente estabelecimento de resposta inflamatória contra o parasita, 

visando a sua eliminação (Borges-Walmsley et al. 2002).  

O solo é considerado o habitat natural de Paracoccidioides spp. Terçarioli et al. 

(2007) realizaram o cultivo de vários isolados de P. brasiliensis em diferentes tipos de solo 

e observaram que este fungo apresenta a capacidade de crescimento em solos arenosos e 

argilosos, com alta umidade (Terçarioli et al. 2007).  

O homem era considerado o único hospedeiro de Paracoccidioides spp., porém, foi 

possível isolar o fungo de tatus (Dasypusnovem cinctus no Brasil e Cabassous centralis na 

Colômbia) em áreas endêmicas, sendo estes possíveis reservatórios silvestres do fungo 

(Bagagli et al. 2006). O fungo já foi isolado também de outros animais como morcegos 

frugívoros (Grose & Tamsit 1965) e cães (Fontana et al. 2010), sugerindo que estes animais 

possam ser importantes reservatórios naturais primários do fungo.   

         A reprodução de Paracoccidioides spp. ocorre através de múltiplos brotamentos de 

células leveduriformes, e na fase micelial, pela produção de conídios, esporos assexuais 

importantes na disseminação do fungo na natureza (Terçarioli et al. 2007; San-Blas et al. 

2002). Há também relatos de características sexuais pela  expressão de genes relacionados 

ao sexo e formação de ascocarpo (Li et al. 2010; Teixeira et al. 2013). Os processos de 

reprodução sexuada em ascomicetos filamentosos são controlados pela presença de MAT1-

1, que codifica um fator de transcrição de domínio alfa, enquanto o  MAT1-2 codifica 

um fator de transcrição de domínio de alta mobilidade que confere identidade sexual para 

uma célula haploide. Esses alelos ou idiomorfos apresentam baixa semelhança de 

sequência comparativa e são responsáveis pela sexualidade fúngica e pelo controle do 

acasalamento. Teixeira et al. (2013) avaliaram para o locus do gene MAT em 98 isolados 

do complexo de espécies de P. brasiliensis (S1, PS2 e PS3) e P. lutzii. Cinquenta e cinco 

isolados possuíam o locus MAT1-1 e 30 isolados possuíam o locus MAT1-2. Treze isolados 

apresentaram os loci MAT1-1 e MAT1-2, sugerindo que homotalismo poderia existir no 

gênero Paracoccidioides  (Teixeira et al. 2013). 

 

1.2 Clasificação taxonômica  

O genêro Paracoccidioides pertence ao filo Ascomycota, ordem Onygenales, 

família Onygenaceae, juntamente com outros fungos como Blastomyces dermatitidis, 

Histoplasma capsulatum, Emmonsia parva, Emmonsia crescens e Lacazia loboi (Bagagli 

et al. 2008).  O fungo foi inicialmente descrito por Adolf Lutz em 1908, que o isolou de 

lesões orais e de linfonodos cervicais de pacientes (Lutz 1908).  O fungo foi designado 
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como Zymonema brasiliensis por Splendore (1912) estudando a morfologia em novos 

casos de pacientes em São Paulo (Splendore 1912). Em 1930, Almeida propôs o nome 

Paracoccidioides brasilensis (Delnegro et al. 1992). 

Paracoccidioides brasiliensis era considerada a única espécie de seu gênero e 

embora a sua variabilidade genética não esteja totalmente elucidada, várias espécies 

compõem atualmente o gênero. Matute at al. (2006) analisaram 65 isolados de 

Paracoccidioides usando MLST (Multi Locus Sequencing Type) para reconhecimento de 

espécies filogenéticas e propuseram a existência de três clados: S1 (espécie 1, com 38 

isolados) e que se subdivide em S1a e S1b (Muñoz et al. 2016);  PS2 (espécie filogenética 

2, com 6 isolados) e PS3 (espécie filogenética 3, com 21 isolados). S1 está distribuída no 

Brasil, Argentina, Paraguai, Peru e Venezuela. PS2 é encontrado predominantemente no 

Brasil, nos Estados de São Paulo e Minas Gerais e também na Venezuela e PS3 é um grupo 

restrito à Colômbia (Matute et al. 2006; Theodoro et al. 2012). Foi também descrita a 

espécie filogenética 4 (PS4) que inclui isolados recuperados da Venezuela (Bocca et al. 

2013). 

Carrero e colaboradores (2008) analisaram as relações filogenéticas de 21 isolados 

pertencentes às espécies filogenéticas S1 e PS3 por meio da comparação de sequências de 

regiões codantes, não codantes e ITS (sequência espaçadora interna – internally 

transcribed sequence) e observaram que um dos isolados, o Pb01, se diferenciava dos 

demais e poderia ser uma nova espécie do gênero Paracoccidioides (Carrero et al. 2008). 

Teixeira et al. (2009) avaliaram 122 isolados de Paracocidioides spp. usando o método de 

GCPSR (genealogic concordance method of phylogenetic species recognition) e 

observaram divergência de Pb01 em relação aos outros grupos, o que também se aplicava 

a outros 16 isolados que foram agrupados em um quarto grupo filogenético, o qual foi 

denominado “Pb01-like”. Os autores sugeriram uma nova especiação filogenética para este 

grupo e propuseram a nomenclatura de Paracoccidioides lutzii, em homenagem a Adolfo 

Lutz (Teixeira et al. 2009). Considera-se que P. lutzii seja endêmico da região Centro-Oeste 

brasileira, mais especificamente dos Estados de Goiás e Mato Grosso (Figura 3) 

(Gegembauer et al. 2014).  
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Figura 3.  Distribuição de P. lutzii e P. brasiliensis nas regiões brasileiras. Destaque para a 

região Centro Oeste, onde P. lutzii predomina e das regiões Sul e Região Sudeste, onde predomina 

P. brasiliensis (Fonte: Adaptado de Gegembauer et al, 2014). 

 

Turissini et. al (2017)  demonstraram que as quatro espécies do complexo 

Paracoccidioides diferem morfologicamente na forma leveduriforme e que essa 

divergência das espécies pode ser identificada tanto morfologicamente quanto 

molecularmente. O trababalho prôpos o reconhecimento taxonômico de três novas espécies 

de Paracoccidioides :  P. americana para PS2, P. restrepiensis para PS3 e P. 

venezuelensis para PS4 (Turissini et al. 2017).  

 

1.3 A Paracoccidioidomicose – PCM 

A paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica e granulomatosa de alta 

prevalência na América Latina, estimando-se que cerca de dez milhões de pessoas estejam 

infectadas, embora somente cerca de 2% desenvolvam a doença (Shikanai-Yasuda et al. 

2017). Em áreas de maior endemicidade, como é o caso do Brasil, a incidência anual pode 

alcançar 3 casos para cada 100.000 habitantes, com letalidade de 2% a 3% (Vieira et al. 

2014).  No Brasil, os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são os locais onde a 

doença é mais prevalente. Aproximadamente 15.000 casos de PCM foram relatados na 

Norte 

Nordeste 

Centro-Oeste 

Sul e Sudeste 
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América Latina entre 1930 e 2012, sendo que esse número reflete parcialmente a 

prevalência da doença (Martinez 2015).  

Entretanto, a real distribuição da PCM é comprometida devido ao grande período 

de latência, média de 15,3 anos, e por não ser uma doença de notificação compulsória, 

exceto nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia e São Paulo, e, talvez 

por isso, possua baixa visibilidade como um problema de saúde pública, o que enquadra a 

PCM na lista de doenças negligenciadas.  Os cálculos de prevalência, incidência e 

morbidade da micose baseiam-se em relatos de inquéritos epidemiológicos (Paniago et al. 

2003; Martinez 2010; Shikanai-Yasuda et al. 2017).  

A PCM tem maior prevalência em adultos do sexo masculino, principalmente em 

trabalhadores de áreas rurais ou que manipulam diretamente o solo. A maior incidência em 

adultos do sexo masculino relaciona-se à proteção que o hormônio feminino 17-β-estradiol 

confere. A interação de 17-β-estradiol com a proteína fúngica denominada EBP (Estradiol 

Binding Protein) bloqueia a transição do fungo para sua fase leveduriforme, tanto in vitro 

quanto in vivo (Restrepo 1985; Sano et al. 1999).  

Pizan et al. (2010) fizeram um estudo comparando camundongos machos e fêmeas 

infectados com Paracoccidioides sp. e observaram diferença entre o estabelecimento da 

infecção, devido aos hormônios sexuais interferindo na resposta imune. Os camundongos 

machos foram castrados e tratados com estradiol. Observou-se que estes produziram altos 

níveis de interferon gama (INF-γ) e baixos de interleucina 10 (IL-10) em relação ao grupo 

controle. As fêmeas também foram castradas e tratadas com testosterona, observando-se o 

perfil contrário, com baixos níveis de IFN-γ e altos de IL-10. Esses achados concordam 

que o 17-β-estradiol confere às fêmeas resistência à PCM, e que estas apresentam uma 

resposta imune mais eficaz contra à infecção; justificando a predominância da PCM em 

indivíduos do sexo masculino (Pizan et al. 2010).  

A infecção se instala a partir da inalação dos propágulos fúngicos da forma 

miceliana. Estes chegam aos pulmões e podem invadir as células do hospedeiro e se 

disseminar via corrente sanguínea e/ou linfática (McEwen et al. 1987; Bagagli et al. 2006). 

A infecção pode afetar diferentes órgãos e tecidos, principalmente, a pele, nódulos 

linfáticos, pulmões, membranas das mucosas oral, nasal e gastrointestinal e também o 

sistema nervoso central (De Almeida 2005).  Após a inalação, o fungo transforma-se em 

sua forma patogênica leveduriforme, o que é essencial para o sucesso do estabelecimento 

da infecção e o passo inicial da relação parasito-hospedeiro (Shikanai-Yasuda et al. 2006). 

(Figura 4). 
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Figura 4. Ciclo biológico de Paracoccidioides spp. (Fonte: Adaptado de J. Alexandro Bonifaz 

Trujillo: Micologia Médica Básica, 5ed.: www.acessmedicina.com). 

 

 A PCM divide-se em duas formas principais: aguda/ subaguda e crônica. A forma 

aguda/subaguda, também chamada juvenil, é menos incidente, representando cerca de 5% 

dos casos; tem evolução rápida de semanas a meses, atinge crianças e adultos com menos 

de 30 anos de idade e se caracteriza por linfadenomegalia, manifestações digestivas, 

hepatoesplenomegalia, envolvimento ósseo-articular e lesões cutâneas, podendo gerar taxa 

de mortalidade significativa por afetar o sistema reticuloendotelial e causar disfunção da 

medula-óssea (Figura 5). Já a forma crônica, é mais prevalente, representando mais de 

90% dos casos, atinge adultos entre 30 e 60 anos de idade e tem progressão lenta; sua 

principal característica é a ocorrência de manifestações pulmonares, como lesões nos 

bronquíolos, no tecido conjuntivo peribronquiolar e processos fibróticos, mas pode ocorrer 

disseminação para pele e mucosas (Figura 6). Ressalte-se que a maioria dos indivíduos 

infectados desenvolve a forma assintomática da PCM (Shikanai-Yasuda et al. 2006; 

Bonifaz et al. 2011; Shikanai-Yasuda et al. 2017). 
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Figura 5. Manifestações da forma aguda da PCM. A) Lesões ósseo-articulares; B) Abcesso 

linfático; C) Linfadenomegalia iguinal; D) Hepatoesplenomegalia (Fonte: Shikanai-Yasuda et al. 

2006). 

 

 

 

Figura 6. Manifestações da forma crônia da PCM. A) Lesão cutânea em face resultante de 

disseminação hematogênica; B) Acometimento peri-oral; C) Fistulização de linfonodos cervicais e 

submandibulares; D) Lesão vegetante com bordos irregulares na região peri-anal.(Fonte: Shikanai-

Yasuda et al. 2006). 

 

1.4  Homeostase de cobre em fungos 

 Os metais de transição como cobre, ferro e zinco são micronutrientes essenciais, 

importantes na fisiologia celular de todos os organismos, uma vez que, participam de vários 

processos metabólicos, sendo requeridos como cofatores para função de diversas proteínas 

e enzimas. Microrganismos patogênicos necessitam desses metais para sobrevivência e 

para colonização do hospedeiro (Kim et al. 2008; Silva et al. 2011) 

O cobre é requerido por exemplo, como cofator da superóxido dismutases, que 

atuam na defesa antioxidante e da citocromo c oxidase, na cadeia de transporte de elétrons. 

Os níveis de captação e distribuição desse elemento devem ser extremamente regulados 

pelos diversos microrganismos, pois o excesso desses íons na célula pode ser tóxico, 

gerando radicas livres e comprometendo as funções celulares. Dessa forma os níveis 

citoplasmáticos de cobre devem ser regulados de forma que sejam suficientes apenas para 

o crescimento celular e participação em processos metabólicos vitais (Lalioti et al  2009; 

Testa & Thiele  2013).  

A distribuição celular do cobre é complexa, omovimentos intra e extracelulares 

desse metal são regulados por várias proteínas de transporte, como chaperonas e ATPases 

tipo P, que auxiliam na absorção, eliminação e entrega do cobre diretamente para proteínas 

cognatas (Robinson & Winge  2010). 

 O cobre é um metal de transição capaz de atuar em dois estados redox: Cu¹⁺ (forma 

reduzida cuprosa) e o Cu²⁺ (forma oxidada cúprica). Em eucariotos, o Cu¹⁺ entra na célula 
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através de transportadores de alta afinidade que estão presentes na membrana plasmática, 

ou através de permeases de baixa afinidade (Nose et al. 2006). No interior celular, o Cu¹⁺ 

é ligado a proteínas denominadas chaperonas de cobre, que são responsáveis por 

transportá-lo à enzimas citosólicas ou a transportadores de membrana que irão então liberá-

lo no interior de organelas específicas para a utilização pelas enzimas dependentes de cobre 

(Huffman & O'Halloran 2001; Linz & Lutsenko 2007).  

Saccharomyces cerevisiae é a levedura utilizada como modelo eucariótico para os 

estudos dos mecanismos de regulação do transporte dos micronutrientes cobre, ferro e 

zinco. A captação do cobre é realizada por dois sistemas de transportes. Um sistema de alta 

afinidade, que é ativo em condições de limitação de metais, sendo regulado por fatores 

transcricionais metais-responsivos, que aumentam a expressão dos genes de 

transportadores quando as quantidades dos respectivos metais são limitadas. Um sistema 

de baixa afinidade também ocorre e continua ativo, desempenhando sua função para 

manutenção da célula, mesmo quando a quantidade do metal é mais abundante (Van et al. 

2002).  

O sistema de alta afinidade envolve duas permeases associadas à membrana 

pertencentes à família CTR,  Ctr1 e o Ctr3. É sugerido que os transportadores da família 

CTR possuem três domínios transmembrânicos, sendo que a região amino-terminal 

extracelular, apresenta duas ou mais regiões ricas em metionina, conhecidas como motivos 

"Mets". Estas regiões são organizadas como MxxM ou MxM e existem em número variável 

dentro da região amino-terminal. A porção carboxi-terminal seria intracelular, rica em 

aminoácidos carregados e apresentando uma região conservada de resíduos de histidina e 

cisteína. Um motivo MxxM, existe na segunda região transmembrana dos transportadores 

de cobre, Ctr1e Ctr3, de leveduras e mamíferos, sugerindo que o mesmo poderia coordenar 

a entrada de cobre durante transporte intramembranoso. Todas essas características das 

duas regiões descritas são próprias das proteínas CTR’s localizadas na membrana de 

fungos, vegetais e mamíferos (Pena et al. 1999; Kim et al. 2008). 

No sistema de baixa afinidade também há um membro da família CTR, o Ctr2, 

envolvido no estoque de cobre no vacúolo e também na importação deste da membrana 

plasmática para dentro da célula (Rees & Thiele 2007).  Em privação de cobre, o Ctr2 atua 

fornecendo cobre do vacúolo para o citoplasma, contribuindo para a homeostase de cobre 

em S. cerevisiae (Rees & Thiele, 2004). Duas outras permeases, Fet4 e Smf1, também 

constituem o sistema de baixa afinidade de S. cerevisiae (Kim et al. 2008).  
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No meio intracelular o cobre será transportado para compartimentos secretórios, 

mitocôndria ou para enzimas citosólicas, isso através de chaperonas específicas, que são 

proteínas ligantes de cobre e que mantém esse metal citosólico em baixas concentrações. 

Atx1 é uma chaperona citosólica que direciona o cobre para o transportador Ccc2 na face 

trans do complexo de Golgi. A proteína Ccc2, por sua vez, transloca cobre para dentro das 

vesículas de onde ele é carregado em um complexo multi cobre contendo a proteína 

ferroxidase. A CCS é uma chaperona específica para o fornecimento de cobre para a enzima 

antioxidante CuZn-superóxido dismutase (SOD1). Algumas proteínas estão envolvidas na 

transferência de cobre para a mitocôndria, para a montagem do complexo citocromo c 

oxidase (CcO),  como a Cox17 que é responsável por liberar o cobre para as proteínas da 

membrana interna mitocondrial, Cox11 e Sco1, as quais o transferem para o CcO (Horng 

et al. 2004; Kim et al. 2008) (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Representação da homeostase de cobre em Saccharomyces cerevisiae. Dependendo 

da concentração de cobre extracelular, o metal é transportado dentro da célula por transportadores 

de alta afinidade Ctr1 e Ctr3, ou por transportadores de baixa afinidade Cu/Fe Fet4. O Ctr2 está 

envolvido no influxo de cobre para o vacúolo. O transporte de cobre envolve três chaperonas: Atx1, 

CCS e Cox17. O cobre é entregue para o compartimento secretório (via em rosa) por Atx1, que 

transporta o cobre para Ccc2, uma ATPase do tipo P que se localiza na rede trans-Golgi. A entrega 

de cobre para Sod1 é mediada pela chaperona CCS ( via em vermelho). Essa proteína contém três 
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domínios: domínio I Nt similar aAtx1, domínio II central com homologia para Sod1 e  domínio III. 

CCS interage diretamente com Sod1 através do domínio central e se comunica com o domínio III 

para formar heterodímero. A via de entrega de cobre na mitocôndria envolve a chaperona Cox17, 

que entrega cobre para Sco1 e outras proteínas localizadas na membrana interna da mitocôndria. 

Em seguida, o cobre é transferido para as subunidades específicas da COX (Adaptado de Puig & 

Thiele, 2002). 

 

O transporte ativo por ATPases tipo P, enzimas transmembranares que controlam o 

fluxo de íons em diferentes células e organelas celulares, é importante para aquisição, 

distribuição e eliminação de cobre. O Cu¹⁺ captado por chaperonas é diretamente entregue 

para ATPase através de interações proteicas.  A proteína ATP7A, uma ATPase tipo P 

localizada primariamente no complexo do Golgi, está envolvida no metabolismo de cobre 

e é responsável pela exportação de cobre quando as células são expostas a altas 

concentrações deste metal, também podendo transportar este metal em vesículas ou 

compartimentos intracelulares (Lutsenko et al. 2007). 

Em S. cerevisae e  Schyzosacharomyces pombe foi demonstrado que o transporte 

de cobre está intimamente relacionado à proteína Ctr3,  uma vez que mutações realizadas 

em resíduos de cisteína distribuídos ao longo da cadeia polipeptídica e mais concentrados 

na região C-terminal, inativaram funcionalmente a proteína, ocasionando uma deficiência 

no nível de cobre no meio intracelular (Beaudoin et al. 2007). A substituição de todos os 

motivos Mets localizados na porção amino-terminal, prejudicou gravemente a captação de 

cobre através da proteína Ctr3, sugerindo que esta região possa servir como ligante do 

cobre extracelular (Petris 2004). 

Proteínas envolvidas no transporte de cobre intracelular, Ctr2 e Ctr4, foram 

caracterizadas em Cryptococcus neoformans  (Waterman et al. 2007; Chun & Madhani 

2010). Linhagens mutantes para o gene ctr2, apresentaram produção diminuída do 

pigmento melanina quando comparadas à linhagem selvagem e geraram uma cápsula 

polissacarídica menos proeminente do que a produzida pela linhagem selvagem (Chun & 

Madhani 2010). Um homólogo à chaperona de cobre, Atx1 e ao transportador de cobre 

Ccc2 também foram identificados em C. neoformans, os quais estão envolvidos na 

biossíntese de melanina nesse fungo (Walton et al. 2005; Silva et al. 2011).  

  Análises utilizando ferramentas de bioinformática realizadas por Tristão et al. 

(2015) mostraram 26 proteínas que se ligam ao cobre nos genomas de P. lutzii e Pb03, e 

25 proteínas foram encontradas nos genomas de Pb18. A classificação funcional das 

proteínas ligantes de cobre revelou que o transporte do íon e a síntese de melanina são as 

categorias funcionais mais expressivas, apresentando seis transportadores de cobre e três 
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lacases, que são enzimas cobre dependentes envolvidas na síntese de melanina em fungos. 

Foram encontradas duas proteínas relacionadas ao estresse, as superóxido dismutases que 

são cobre dependentes. Foram também identificadas três amino oxidases contendo 

domínios de cobre, sugerindo atividade catalítica. As análises in silico, também, mostraram 

cinco proteínas hipotéticas contendo domínios que se ligam ao cobre (Tristão et al. 2015).  

Têm sido realizados estudos avaliando o perfil de expressão gênica de alguns 

patógenos visando esclarecer o processo de adaptação, sobrevivência e virulência durante 

o processo infeccioso. Bailão e colaboradores (2006) identificaram, no fungo P. lutzii,  

genes induzidos durante o processo infectivo em condições que mimetizavam a via 

hematogênica de disseminação fúngica. O transcrito ctr3 foi identificado como um dos 

cDNAs mais abundantes em células leveduriformes derivadas de infecção em fígado de 

camundongos, reforçando o possível papel de Ctr3 no processo infectivo do patógeno 

avaliado (Bailão et al. 2006).  

 

1.5 A proteína Atx1 

A proteína Atx1 é uma das chaperonas de cobre que atua em conjunto com outras 

proteínas e transportadores, mantendo o cobre citosólico em baixas concentrações, 

evitando danos à célula. As chaperonas de cobre tem papel na rota e entrega de cobre para 

proteínas específicas. Atx1 possui estruturalmente 73 aminoácidos (Linz & Lutsenko 

2007). 

Como os transportadores de cobre Ctr1 e Ccc2, o Atx1 é necessário para a ativação 

do Fet3, uma oxidase múltipla de cobre envolvida no transporte de ferro. Estirpes contendo 

mutações em atx1 são deficientes na absorção de ferro ferroso e mostram crescimento 

dependente do ferro. A proteína Atx1 em S. cerevisiae, está localizada no citosol, e atua 

como transportadora de cobre para a ATPase translocadora de cobre, Ccc2, que por sua 

vez, transloca cobre para dentro das vesículas de onde ele é carregado em um complexo 

multicobre contendo a proteína ferroxidase Fet3 (Kim et al. 2008). 

A proteína Atx1 possui ortológos em diversos microrganismos como Aspergillus 

fumigatus, Histoplasma capsulatum, C. neoformans, Candida glabrata, P. lutzii e P. 

brasiliensis (Walton et al. 2005). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

 O cobre é um micronutriente essencial para a homeostase de plantas, bactérias e 

organismos eucariotos, servindo como cofator catalítico e estrutural para várias enzimas 

envolvidas na geração de energia, aquisição de ferro, transporte de oxigênio e metabolismo 

celular, dentre outros processos. O mecanismo de captação, distribuição e controle dos 

níveis de cobre deve ser extremamente regulado a fim de manter as concentrações 

necessárias apenas para o crescimento celular e processos metabólicos vitais, evitando a 

toxicidade desse metal para as células.  

O metabolismo de cobre é bem caracterizado em S. cerevisiae, envolvendo sistemas 

de transportadores de alta e baixa afinidade, bem como várias chaperonas.  Ainda que bem 

estudado em outros fungos, o metabolismo de cobre em Paracoccidioides spp. é pouco 

conhecido. Análises in silico de genes do metabolismo de cobre em S. cerevisiae em 

comparação ao genoma de P. brasilienses mostram genes atx1 (metalochaperona citosólica 

de cobre), cc2 (Atpase tipo P transportadora de cobre), sod1 (superóxido dismutase 

citosólica) e sod2 (superóxido dismutase mitocondrial) no genoma do fungo. O gene atx1 

de S. cerevisae apresenta homologia no genoma dos isolados Pb01, Pb03 e Pb18.  

 Atx1 é uma proteína que faz parte da maquinaria da homeostase de cobre, porém 

Paracoccidioides spp., pouco se sabe sobre a função dessa proteína. Se Atx1 realmente 

atua em condições de excesso de cobre para detoxificação da célula ou se poderia atuar 

também em condições de privação de cobre na tentativa de aumentar a captação desse 

metal.  

  Levando-se em consideração a importância do cobre como um micronutriente 

essencial para sobrevivência de fungos, a necessidade dos níveis intracelulares desse metal 

serem extremamente regulados e que existem poucos estudos sobre o papel da proteína 

Atx1 nessa homeostase, o estudo dessa chaperona é relevante e pode auxiliar na 

compreensão da biologia de Paracoccidiodes spp na homeostase de cobre. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

O objetivo desse estudo é caracterizar a proteína Atx1 em Paracoccidioides spp. 

 

3.2 Objetivos específicos  

- Realizar a expressão heteróloga da proteína Atx1 de Paracoccidioides spp.; 

- Produzir anticorpos policlonais anti-Atx1; 

- Realizar a detecção intracelular da proteína Atx1 em Paracoccidioides spp.; 

- Analisar os níveis do transcrito codificante da proteína Atx1. 
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4. MATERIAIS E METÓDOS 

 

 

4.1 Análise in silico de genes envolvidos na homeostase de cobre em Paracoccidioides 

spp. 

O banco de dados National Center for Biotechnology Information - NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) foi utilizado para obtenção da sequência do gene atx1 

(PADG_ 02352). Sequência ortóloga do gene atx1 do isolado 18 de P. brasiliensis (Pb18) 

foi selecionada através da ferramenta BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) e 

posteriormente comparada por alinhamento, com as sequências de outros fungos 

patogênicos, utilizando o software ClustalX2, com o objetivo de se identificar domínios 

conservados. Oligonucleotídeos iniciadores, senso e antisenso, foram desenhados através 

da ferramenta de desenho de oligonucleotídeos para o Kit In-Fusion HD Cloning 

(Clontech), disponível no site www.clontech.com. 

 

4.2 Microrganismos e condições de crescimento 

Para o estudo foi utilizado o isolado 18 de P. brasiliensis (Pb18) e o 

Paracoccidoides lutzzi (Pb01)  na fase leveduriforme. Durante a realização deste trabalho, 

os isolados foram mantidos em meio Brain Heart Infusion (BHI) semi sólido na estufa a 

37ºC e repicados a cada 7 dias. Para os experimentos, células leveduriformes foram 

cultivadas em meio BHI líquido contendo 1%  (p/v) de glicose, e mantidas sob agitação 

por 48 horas, à 36°C e 120 rpm. Para preparação de células competentes a cepa BL21 de 

Escherichia coli foi cultivada em meio Luria-Bertani (LB) [1% (p/v) triptona, 0,5% (p/v) 

1% (p/v) extrato de levedura. A cepa foi cultivada até atingir a densidade óptica (DO) de 

0,4. As células foram  lavadas por duas vezes com água Mili-Q, ressuspensas em glicerol 

10% e armazenadas em -80°C. 

 

4.3 Extração de RNAs e síntese de cDNAs 

O RNA total de Pb18 foi extraído utilizando o método de Trizol (TRI Reagent®, 

Sigma-Aldrich) e ruptura celular mecânica (MiniBeadbeater - Biospec Products), 

conforme protocolo estabelecido pelo fabricante. O cDNA foi sintetizado usando o kit 

Super Script® Reverse Transcriptase (InvitrogenTM) seguindo as recomendações do 

fabricante. O cDNA foi então utilizado para a obtenção do amplicon de atx1. Foram 
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utilizados os oligonucleotideos senso: 

5’GGCTGATATCGGATCCATGGCTTCCGTCGAACATC3’ e antisenso 

5’GTGCGGCCGCAAGCTTTCAAACATCCTTCGGCTCGO3’ para amplificação do 

cDNA por reação em cadeia da polimerase (PCR) utilizando o seguinte ciclo: desnaturação 

a 94 °C por 5 minutos, seguido de 40 ciclos de desnaturação a 94 °C por 25 segundos, 

hibridização a 56 °C por 30 segundos e extensão a 72 °C por 1 minuto e  extensão final a 

72 °C por 5 minutos. O produto da reação foi analisado em gel de agarose 1%  (p/v) 

utilizando Gel Red (Biotium) como agente intercalante de DNA, para permitir a 

visualização quando de exposição à luz ultravioleta (UV). O amplicon foi purificado com 

o QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen), segundo recomendações do fabricante. 

 

4.4 Construção do vetor pET32a::Pb18atx1  

O vetor pET32a::Pb18atx1 foi construído pela empresa GenOne, tendo a sequência 

de atx1 de Pb18 como referência. O vetor foi sintetizado com otimização dos códons para 

E. coli, realizado pela empresa usando o índice de adaptação de códon (CAI – “Codon 

Adaptation Index) , sendo que  o sítio de restrição usado foi para enzima BamHI. A própria 

empresa realizou o sequenciamento de DNA, cuja sequência foi utilizando a ferramenta 

BLAST para avaliar a identidade das sequências de atx1 do Pb18.  

 

4.5 Indução da produção da proteína recombinante (rAtx1) 

Para a transformação bacteriana, 150 ng do clone foi adicionado à suspensão de 

células competentes BL21 de E. coli e mantido no gelo por 1 minuto. Essas células foram 

transferidas para uma cubeta de eletroporação e submetidas a um campo elétrico de 1800 

Volts a fim de permitir a entrada do plasmídeo na célula. Após a eletroporação, as células 

foram ressuspensas em 900 µl de meio Luria-Bertani (LB) [1% (p/v) triptona, 0,5% (p/v) 

extrato de levedura, 1% (p/v) NaCl] e incubadas a 37°C, sob agitação, por 1 hora. Ao 

término da incubação, alíquotas foram plaqueadas em meio LB contendo 100 µg/mL 

ampicilina para seleção das bactérias transformantes. As células foram incubadas a 37 °C 

por 16 horas. As colônias selecionadas foram inoculadas em LB líquido contendo 100 

μg/mL de ampicilina e após 16 horas foram inoculadas em LB líquido contendo 100 μg/mL 

de ampicilina até atingir DO de 0,6 em 600nm. O teste de indução das proteínas foi 

realizado por adição de Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido (IPTG) nas concentrações 0,1 

mM, 0,5 mM e 1,0 mM e alíquotas foram coletadas em diferentes intervalos de tempo (30 

minutos, 1 hora, 2 horas e 3 horas) para se estabelecer a melhor concentração e tempo para 
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indução da rAtx1. Os extratos das proteínas foram submetidos à eletroforese em gel 

desnaturante de poliacrilamida 12%, seguido por coloração de azul de coomassie para 

visualização da indução. 

 

4.6 Confirmação da obtenção da proteína recombinante  Atx1 de P. brasiliensis por 

LC-MS/MS  

Para confirmar se a proteína induzida correspondia a proteína Atx1, a fração 

correspondente do gel de poliacrilamida 12%, foi recortada e submetida à digestão com 

tripsina. As regiões retiradas do gel foram lavadas com 100µl de H2O Mili-Q;  100 μL de 

acetonitrila 100 %  foram adicionados seguido de incubação por 5 minutos; em seguida a 

amostra foi levada a vácuo até secar completamente. 

 Posteriormente, 30 μL de uma solução de ditiotreitol (DTT)  10 mM diluída em 

bicarbonato de amônio a 25mM foi adicionado,  seguido de incubação a 56 °C por 1 hora, 

seguido por adição  de iodoacetamida 55 mM,  com incubação por 45 minutos, à 

temperatura ambiente e ao abrigo de luz. Adicionou-se bicarbonato de amônio a 25 mM 

com agitação em vórtex por 10 minutos e uma solução de acetonitrila 50 % (v/v) e 

bicarbonato de amônio 25 mM, seguido por agitação em vórtex por 5 minutos. A amostra 

foi seca à vácuo e em seguida, foi a foi adicionada a tripsina na concentração de 0,05 μg/μL 

(Promega) por 16 horas a 37 °C.  

O sobrenadante contendo os peptídeos foi retirado  e adicionado   50 μL de solução 

de acetonitrila 50 % (v/v) e ácido trifluoroacético 5 % (v/v); o material foi agitado 

vigorosamente por 10 minutos.. A amostra foi seca sob vácuo , ressuspendida em 2 μL de 

água ultrapura, purificada em colunas (ZipTips C18 Pipette Tips, Millipore), seguindo as 

orientações do fabricante e novamente concentrada sob vácuo.  A amostra final foi 

ressuspendida em 20 mM de formiato de amônio, pH 10, e então submetida à análise por 

espectrometria de massas. Para a obtenção dos espectros de massas foi utilizado o 

espectrômetro de massas modelo Synapt G2 HDMSTM mass spectrometer (Waters, 

Manchester, UK). Os dados de espectro de massas foram comparados com banco de dados 

de Paracoccidioides spp., utilizando-se o software Protein Lynx Global Server (versão 

3.0.2). 

 

4.7 Solubilização da proteína recombinante 

Após indução em larga escala da proteína recombinante Atx1, observou-se que esta 

estava em corpos de inclusão.  A proteína foi então, submetida a protocolo de solubilização 
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por sonicação. As células induzidas foram centrifugadas por 10 minutos a 2800 x ɡ  e o 

precipitado ressuspenso em tampão PBS 1X pH 7,3. O processo de lise foi realizado 

adicionando-se 500 μg/mL de lisozima por 1 hora, sob agitação constante, à temperatura 

ambiente. O extrato foi sonicado (Bandelin Sonopuls) em 5 pulsos de 10 minutos,  com 

intervalo de 10 minutos entre os pulsos, e posteriormente centrifugado. O perfil proteico 

do precipitado e do sobrenadante foi analisado em gel de poliacrilamida 12%. 

 

4.8 Purificação da proteína recombinante Atx1 de P. brasiliensis 

O sobrenadante do processo de solubilização foi utilizado para a purificação da 

proteína recombinante Atx1 através de cromatografia de afinidade em coluna de níquel. A 

resina de níquel (NiNTA) foi centrifugada a 112 x ɡ por 1 minuto a 4°C, lavada com água 

miliQ e ativada com tampão de ligação (50 mM fosfato dissódico, 2,5 mM cloreto de sódio, 

20 mM Imidazol).  A fração solúvel do processo de sonicaçāo (1 mL) foi adicionada à 

resina (300 µL) e incubada em gelo por 2 horas, para ligação. Posteriormente, a resina foi 

centrifugada a 112 x ɡ por 1 minuto e lavada cinco vezes usando tampão de lavagem (50 

mM fosfato dissódico, 20 mM Imidazol, 300 mM cloreto de sódio). A proteína foi eluída 

com adição do tampão de eluição (50 mM fosfato de sódio, 250 mM Imidazol, 300 mM 

cloreto de sódio) e as frações foram recolhidas e analisadas por gel de poliacrilamida 12%. 

 

4.9 Produção de anticorpos policlonais 

A proteína recombinante Atx1 de P. brasiliensis purificada, foi inoculada em 

camundongos BALB/c, machos, de 6-8 semanas, para a produção de anticorpos 

policlonais. A proteína purificada foi recortada do gel de poliacrilamida, macerada em 

grinder com 2 mL de PBS 1X, e 200 µl da solução foram aplicados nos camundongos. 

Foram realizadas três imunizações, com intervalo de 15 dias, por via intraperitoneal. 

Decorridos 15 dias da última imunização, os animais foram anestesiados com Tiopental 

Sódico (40 mg/kg) e Cloridrato de Lidocaína (2 mg/kg), e para coleta saguínea foi realizada 

punção cardíaca; após o procedimento a eutanásia dos animais foi realizada por 

deslocamento cervical. Os soros coletados de camundongos não imunizados foram 

utilizados como controle negativo (pré-imune). Todo procedimento foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Goiás (CEUA-PRPI-

UFG), sob protocolo número 092/17. 
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4.10. Western blotting 

  Extrato citoplasmático de P. brasiliensis (Pb18) e extrato E. coli foram 

quantificados pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976), e 30 μg foram separadas por 

eletroforese em gel de poliacrilamida 12%, para todos os ensaios. Para o teste do anticorpo, 

as proteínas em SDS-PAGE, foram transferidas para membrana de nitrocelulose. Em 

seguida, a membrana foi incubada com anticorpos policlonais anti-Atx1 na diluição 

1:2000, por 2 horas, à temperatura ambiente. Após lavagem, as membranas foram 

incubadas com o anticorpo secundário anti-IgG de camundongo (diluição 10:000) acoplado 

à peroxidase. A reação foi revelada por quimioluminescência, com o kit substrato ECL 

para Western Blotting (GE Healthcare). O controle negativo foi obtido com soro de 

camundongos pré-imunes (diluição 1:500). 

 

4.11. Imunofluorescência 

 Células de P. brasiliensis (Pb18) e P. lutzii (Pb01) foram inoculadas em meio Fava 

Netto líquido (Fava Netto, 1955) e mantidas sob agitação constante, à 37°C, por 3 dias. As 

células foram coletadas por centrifugação (1008 x ɡ por 5 minutos), lavadas e 

ressuspendidas em PBS 1X (tampão salino fosfato); a viabilidade foi avaliada em câmera 

de Neubauer utilizando trypan blue (Thermo Fisher). Um total de 106 células foram fixadas 

em metanol puro gelado por 3 horas à 20°C. Após lavagem com PBS 1X, parte das células 

fixadas foram permeabilizadas com 0,25% de triton X-100 (Sigma-Aldrich) por 20 

minutos. Posteriormente, as células foram incubadas por 30 minutos à temperatura 

ambiente e ao abrigo da luz, em tampão de bloqueio contendo 3% (p/v) albumina de soro 

bovino (BSA-Sigma), 0,2%  (v/v) Tween 20 em PBS, e incubadas com o anticorpo 

primário anti-Atx1 em diluição de 1:500 e posteriormente com o anticorpo secundário anti-

IgG de camundongo marcado com isotiocianato de fluoresceína - FITC (Sigma) na diluição 

1:750. Cada incubação teve um tempo de 1 hora e as células foram lavadas três vezes com 

PBS 1X. Em seguida as lâminas foram montadas e as imagens foram feitas em campo claro 

e em comprimento de onda de 450-490 nm para visualização do fluóroforo FITC , 

utilizando o microscópio de fluorescência Axio Scope A1. As imagens digitais foram 

adquiridas utilizando o software AxionVision (Carl Zeiss AG, Alemanha). 

 

4.12. Análise da expressão do gene atx1 durante privação de cobre  

Para análise da expressão do gene atx1 na condição controle e na privação de cobre, 

células leveduriformes de Paracoccidioides brasiliensis (Pb18) foram cultivadas em meio 



34 
 

Fava Netto semi-sólido (Fava Netto, 1955) por 5 dias. As células foram inoculadas em 

meio Fava Netto líquido (Fava Netto, 1955) e mantidas sob agitação à 37°C por 3 dias. 

Após esse período, as células foram coletadas por centrifugação (1372 x ɡ por 10 minutos), 

lavadas e ressuspendidas em PBS 1X. Um total de 106 células/mL foram inoculadas no 

meio mínimo MVM (McVeigh/Mortonn) contendo BCS (Betocuproinadisulfato sódico - 

Sigma) como quelante de cobre ou na presença de cobre-10µM. As células foram coletadas 

nos tempos de 0, 3 e 6  horas para análise. Foi realizada a extração de RNAs  utilizando o 

metódo Trizol (TRI Reagent®, Sigma-168 Aldrich) e  ruptura celular mecânica 

(MiniBeadbeater - Biospec Products), conforme protocolo estabelecido pelo fabricante. Os 

cDNAs foram sintetizados usando o kit High Capacity RNA-to-cDNA Biosystems). Após 

a síntese, os cDNAs foram diluídos em água e a reação de qRT-PCR foi realizada usando-

se a mistura de SYBR green PCR master mix  (Biosystems) com o sistema Applied 

Biosystems Step One Plus real-time PCR sytem (Biosystems). As reações de PCR foram 

realizadas em triplicatas biológicas para cada amostra de cDNA com o respectivo gene de 

interesse e os dados normalizados com o gene constitutivo que codifica a proteína 

ribossomal L34, como controle endógeno. Os resultados foram validados pelo teste t-

Student’s, sendo consideradas diferenças significativas amostras que apresentaram P ≤ 

0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. Análise das sequências de DNA para desenho dos oligonucleotídeos 

Sequência do gene atx1 do isolado 18 de P. brasiliensis (Pb18) foi selecionada 

através da ferramenta BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) e posteriormente 

comparada, por alinhamento, com as sequências de outros isolados de Paracoccidioides 

spp. (Pb01 e Pb03), utilizando o software ClustalX2 (Figura 8). Os oligonucleotídeos 

foram desenhados com base na sequência do gene atx1 (PADG_ 02352) de Pb18 como 

referência.  

 

Figura 8 - Alinhamento da sequência do gene atx1. O gene atx1 de Pb18 foi alinhado com a 

sequência dos isolados Pb01 e Pb03 utilizando o software ClustalX2. 

 

5.2 Construção do clone pET32a::Pb18atx1  

Optamos por realizar a síntese comercial do clone pET32a::Pb18atx1, pois não 

obtivemos colônias positivas no processo de transformação. A síntese foi realizada pela 

empresa GenOne, tendo a sequência de atx1 Pb18 como referência (Figura 9). O clone foi 

sintetizado com otimização dos códons para E. coli, realizado pela empresa usando o índice 

de adaptação de códon (CAI – “Codon Adaptation Index), e o sítio de restrição usado foi 

para a enzima BamHI. A própria empresa realizou sequenciamento do DNA para  

confirmação da clonagem.  
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Figura 9 –Vetor pET32a::atx1. Em vermelho o gene atx1 fusionado com a cauda de histidina 

(trxA-His6-atx1); em preto o gene de resistência à Ampicilina  (AmpR)  

 

5.3 Indução da proteína recombinante Atx1 de Pb18 

  O clone sintetizado foi utilizado para transformação, por eletroporação em  células 

BL21 de E. coli. Colônias foram selecionadas e a proteína recombinante foi  nduzida por 

adição de IPTG nas concentrações de 0,1mM, 0,5mM e 1mM em vários tempos (30 

minutos, 1 hora, 2 horas e 3 horas), para análise do melhor tempo e concentração de IPTG 

para a expressão da proteína recombinante Atx1. A proteína Atx1 fusionada com a cauda 

de histidina possui um peso molecular de 30 kDa e foi induzida em todos os tempos e 

concentrações de IPTG (Figura 10). Estabelecemos como melhor tempo e concentração, 

para expressão de Atx1, 0,1mM de IPTG por 3 horas (Figura 11). 

 

 

Figura 10 – Padronização da indução da proteína recombinante Atx1 com IPTG. M - 

Marcador de peso molecular; T0- Controle; T30- Tempo de indução de 30 minutos; T1h – Tempo 

de indução de 1 hora; T2h- Tempo de indução de 3 horas; T3 – Tempo de indução de 3 horas. 



37 
 

 

Figura 11 – Indução da proteína recombinante Atx1. M - Marcador de peso molecular; T0- 

Controle; T3 – Tempo de indução de 3 horas. Padronizou-se 0,1mM de IPTG por 3 horas para 

indução da proteína recombinante Atx1. 

 

A região equivalente à proteína recombinante Atx1 induzida de Pb18 foi excisada 

do gel, digerida com tripsina e os peptídeos foram analisados por espectrometria de massas. 

Os dados do espectro de massas foram comparados com Banco de dados de 

Paracoccidioides utilizando o software Protein Lynx Global Server (versão 3.0.2 ). 

Confirmou-se a identidade da proteína recombinante Atx1 com um score de 24696, 39 e 

taxa de cobertura de 72,84%.             

 

5.4. Solubilização da proteína recombinante Atx1 

A seguir foi realizada uma indução, em larga escala, da proteína recombinante e o 

precipitado e sobrenadante foram  analisados em gel de poliacrilamida 12%. Observou-se 

que a proteína recombinante Atx1 encontrava-se no precipitado, indicando que 

provavelmente estava em corpos de inclusão (Figura 12). Foi realizado a solubilização da 

proteína por lise celular com lisozima e sonicação e o precipitado e sobrenadante foram 

analisados em gel de poliacrilamida 12%. Observou-se grande quantidade da proteína 

recombinante Atx1 no sobrenadante, indicando êxito no processo de solubilização (Figura 

13). A proteína solubilizada foi excisada do gel, digerida e submetida a análise por 

espectrometria de massas para confirmação de identidade, constatando-se que se tratava 

realmente da proteína Atx1 com score de 5762,229 e taxa de cobertura de 72%.            
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Figura 12 – Perfil do sobrenadante e precipitado após indução da proteína recombinante 

Atx1. A proteína recombinante Atx1 foi induzida por adição de 0,1 mM de IPTG por 3 horas e o 

precipitado e sobrenadante foram analisados em gel de poliacrilamida 12%. 1- Marcador de peso 

molecular; 2 – Controle sem adição de IPTG; 3 – Precipitado após indução;  4 – Sobrenadante após 

indução. A seta indica a proteína recombinante Atx1. 

 

 

Figura 13 – Análise do perfil do precipitado e sobrenadante após solubilização da proteína 

recombinante Atx1. Após o processo de solubilização por lise celular com lisozima e sonicação o 

material do precipitado e sobrenadante foi analisado em gel de poliacrilamida 12%. 1 – Marcador 

de peso molecular; 2 – Perfil proteico do precipitado após solubilização; 3 – Perfil proteico do 

sobrenadante após solubilização. A seta indica a proteína recombinante Atx1. 

 

5.5. Purificação da proteína recombinante Atx1 

  Após o processo de solubilização, a proteína recombinante Atx1 foi purificada por 

cromatografia de afinidade em coluna de níquel, e eluída com tampão contendo 250 mM 

de imidazol, que compete com histidina, deslocando a proteína recombinante. O material 
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da resina, das etapas de lavagem e do eluído foram  analisados em gel de poliacrilamida 

12%. Foi possível observar a ligação da proteína recombinante à resina de níquel e a fração 

da proteína recombinante Atx1 após a eluição (Figura 14). Após purificação a proteína 

recombinante foi excisada do gel, digerida e submetida a análise por espectrometria de 

massas para confirmação de identidade. Constatou-se que se tratava da proteína Atx1 com 

score de 5563,200 e taxa de cobertura de 70%. 

 

  

Figura 14 – Purificação da proteína recombinante Atx1. A proteína recombinante foi purificada 

por cromatografia de afinidade em coluna de níquel e o material foi analisado em gel de 

poliacrilamida 12%. 1 – Marcador de peso molecular; 2 – Resina de níquel após ligação com a 

proteína recombinante Atx1; 3 – Primeira lavagem com tampão contendo 20 mM de imidazol; 4 – 

Segunda lavagem com tampão contendo 20 mM de imidazol; 5 – Fração eluída da proteína 

recombinante Atx1 em tampão contendo 250 mM de imidazol. A seta indica a proteína 

recombinante Atx1. 

 

5.6 Produção de anticorpos policlonais anti-Atx1 e Western blotting 

  Após purificação, a proteína recombinante Atx1 foi usada para imunizar 

camundongos BALB/c para a produção de anticorpos policlonais. Após três imunizações, 

o sangue dos animais foi coletado, e o soro utilizado para testar a produção dos anticorpos 

policlonais anti-Atx1 por Western blotting. O soro de camundongos imunes foi utilizado 

na diluição 1:2000, utilizando extrato citoplasmático de Pb18  e extrato de E.coli contendo  

a proteína Atx1 recombinante induzida. O soro de animais pré-imunes foi utilizado como 

controle negativo na diluição 1:500. Foi possível observar-se o reconhecimento da proteína 

Atx1 pelos anticorpos policlonais anti-Atx1 em ambos os extratos (Figura 15).  
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Figura 15 – Análise da reatividade dos anticorpos policlonais anti-Atx1 por Wersten blotting.  

Membranas contendo extrato de Pb18 e extrato de E.coli com a proteína recombinante Atx1.. M – 

Marcador de peso molecular; corado por Rouge Ponceau; 1 -  Extrato de Pb18 mostrando a detecção 

da proteína Atx1 nativa; 2 -  Extrato de E. coli com a proteína recombinante Atx1; 3 – Soro de 

animais pré-imunes. 

 

5.7 Imunofluorescência  

Os anticorpos policlonais anti-Atx1 foram  utilizados no ensaio de 

imunofluorescência para detecção intracelular da proteína Atx1 no fungo Paracoccidioides 

spp. O ensaio foi realizado com e sem a permeabilização das células leveduriformes de P. 

brasiliensis (isolado Pb18) (Figura 16) e P. lutzii (Pb01) (Figura 17). Observou-se 

fluorescência somente quando se permeabilizava a célula, tanto em Pb18 quanto em Pb01, 

sugerindo que a proteína Atx1 tenha localização citoplasmática em Paracoccidioides spp. 

O controle foi realizado com soro de animais pré-imunes. 
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Figura 16 – Detecção intracelular da proteína Atx1 em P. brasiliensis. O ensaio de 

imunofluorescência foi realizado com células de Pb18 permeabilizadas com Triton X-100 e não 

permeabilizadas, e posteriormente incubadas com os anticorpos policlonais anti-Atx1 por 1 hora 

seguido de incubação com o anticorpo secundário anti-IgG de camundongo marcado com 

isotiocianato de fluoresceína – FITC por 1 hora. A fluorescência só foi observada nas células 

permeabilizadas. A, B e C: Células de Pb18 permeabilizadas; D: Controle com soro pré-imune de 

camundongo; E,Fe G: Células de Pb18 não permeabilizadas; H: Controle com soro pré-imune de 

camundongo. As imagens foram feitas em campo claro e em comprimento de onda de 450-490 nm 

para visualização do fluóroforo FITC, em aumento de 1000X utilizando o microscópio de 

fluorescência Axio Scope A1. As imagens digitais foram adquiridas utilizando o software 

AxionVision. 
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Figura 17 – Detecção intracelular da proteína Atx1 em P. lutzii. O ensaio de imunofluorescência  

foi realizado com células de Pb01 permeabilizadas com Triton X-100 e não permeabilizadas, e 

posteriormente incubadas com os anticorpos policlonais anti-Atx1 por 1 hora, seguido de incubação 

com o anticorpo secundário anti-IgG  de camundongo marcado com isotiocianato de fluoresceína 

– FITC por 1 hora. A fluorescência só foi observada nas células permeabilizadas. A, B e C: Células 

de Pb01 permeabilizadas; D: Controle com soro pré-imune de camundongo; E, F e G: Células de 

Pb01 não permeabilizadas; H: Controle com soro pré-imune de camundongo. As imagens foram 

feitas em campo claro e em comprimento de onda de 450-490 nm para visualização do fluóroforo 

FITC, em aumento de 1000X utilizando o microscópio de fluorescência Axio Scope A1. As 

imagens digitais foram adquiridas utilizando o software AxionVision. 

 

 

5.8 qRT-PCR do transcrito codificante da proteína Atx1 durante a privação de cobre 

em Paracoccidioides spp. 

 O isolado Pb18 foi cultivado em condições de privação de cobre e o RNA total 

extraído e analisado em gel de agarose 1,5% (Figura 18). O cDNA foi sintetizado e 

utilizado na reação de qRT-PCR para análise do nível do transcrito nos tempos de 3 e 6 

horas de privação de cobre. Os dados foram normalizados com o gene constitutivo que 

codifica a proteína ribossomal L34, como controle endógeno. Verificou-se que o transcrito 



43 
 

codificante  da proteína Atx1 foi seis vezes mais expresso durante a privação de cobre, em 

relação ao controle (Figura 19). 

 

 

Figura 18 – Análise do RNA total de Pb18 extraído na condição de privação de cobre. M – 

Marcador de peso molecular; 1- RNA Controle de Pb18; 2 – RNA de Pb18 após 3 horas de cultivo 

em privação de cobre; 3 – RNA de Pb18 após 6 horas de cultivo em privação de cobre 

 

 

Figura 19 – qRT-PCR de Atx1 durante a privação de cobre em P. brasiliensis. Células do 

isolado Pb18 foram cultivadas na condição de privação de cobre e controle (MVM sem 

modificações – 10 µM de cobre). A análise por qRT-PCR foi realizada nos tempos de 3 e 6 horas 

de tratamento. Os dados foram normalizados com o gene constitutivo que codifica a proteína 

ribossomal L34 como controle. Os dados são apresentados com a média e o desvio padrão das 

triplicatas. *p=0,006, significativamente diferente do controle, utilizando o valor de p ≤ 0,05. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

A aquisição de nutrientes, como ferro, zinco e cobre, é de grande relevância uma vez 

que, esses metais são micronutrientes essenciais para a sobrevivência de patógenos  durante  

infecção (Bailão et al. 2006). Porém o cobre pode ser tóxico se sua captação e distribuição 

não forem reguladas, uma vez que se há excesso livre na célula, o qual reage com o 

oxigênio gerando espécies reativas de oxigênio (ROS), causando danos a ácidos nucléicos, 

lipídeos e proteínas. Assim, os organismos devem manter concentrações citoplasmáticas 

desses micronutrientes em níveis não tóxicos, apenas o suficiente para o crescimento 

celular e processos metabólicos vitais (Lalioti et al  2009; Testa & Thiele  2013).  O alvo 

escolhido para o presente trabalho foi uma chaperona que compõe a maquinaria 

homeostática de cobre, bem descrita na levedura S. cerevisiae e nomeada metalochaperona 

citosólica de cobre – Atx1. A  proteína possui ortólogos em outros fungos como C. 

neoformans, Aspergillus fumigatus, Candida glabrata e Paracoccidoides spp . 

Análise das metaloproteínas do gênero Paracoccidioides spp. revelou as principais 

moléculas de aquisição e distribuição do cobre. Os transportadores de alta afinidade e as 

chaperonas de cobre constituem fatores importantes na homeostase desse metal (Testa & 

Thiele, 2013). Nesse sentido, a expressão, determinação da localização celular da 

chaperona Atx1 no fungo Paracoccidioides spp. e seu comportamento durante a privação 

de cobre podem fornecer novas informações sobre a função dessa proteína no fungo 

Paracoccidoides spp.   

 A tecnologia do DNA recombinante possibilita a produção de proteínas heterólogas 

em grande quantidade. O entendimento do dogma central da biologia molecular é essencial 

para a produção de proteínas recombinantes, uma vez que este compreende os três 

processos principais que a célula utiliza para que a informação genética seja expressa: 

replicação, transcrição e tradução. Em última análise, a mensagem genética presente no 

DNA pode ser decifrada e expressa na forma de proteína. Utilizando deste conhecimento, 

dos controles da expressão gênica e das preferências de códons em E. coli, proteínas de 

interesse podem ser produzidas em grande escala. As etapas principais para a produção de 

uma proteína recombinante compreendem a seleção do gene de interesse, a escolha do 

sistema de expressão, a clonagem e a expressão (Passaglia & Zaha 2001) 

Nesse trabalho o gene codificante para a proteína Atx1 foi clonado no vetor de 

expressão pET32a produzindo uma proteína de 30kDa. Para alcançar nossos resultados 
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passamos por diversos testes e dificuldades. A etapa de clonagem apresentou várias 

dificuldades e desafios. Analisamos diversas variáveis durante o processo, dente elas, a 

razão entre DNA e vetor na ligação e vários ensaios com diferentes concentrações da 

enzima T4 DNA ligase e do DNA foram realizados, todos sem êxito. A eficiência da célula 

competente utilizada na transformação também foi avaliada. Optamos por solicitar a 

construção comercial do clone pET32a::Pb18atx1. 

A partir da bactéria recombinante contendo o vetor pET32a::Pb18atx1 obteve-se a  

expressão heteróloga da proteína Atx1 de Paracoccidoides spp., entretanto a proteína de 

fusão  estava em corpos de inclusão. Os corpos de inclusão são agregados insolúveis que 

podem ser formados quando há altos níveis de expressão de proteína recombinante em E. 

coli. A insolubilidade de proteínas pode representar um desafio para sua caracterização 

estrutural e funcional uma vez que elas não estão na sua forma ativa.  

O anticorpo anti-atx1 produzido demonstrou alta especificidade, uma vez que houve 

reconhecimento de apenas uma banda nos ensaios de western blotting. A análise de 

imunofluorescência utilizando o anticorpo altamente específico, mostrou que tanto em 

Paracoccidioides brasiliensis quanto em Paracoccidioides lutzii, a proteína Atx1 é de 

localização intracelular. Antes do processo de permeabilização das células não observamos 

fluorescência do FITC em nenhum dos isolados. Após o processo de permeabilização 

celular utilizando triton, foi possível observar a fluorescência intracelular em P. 

brasiliensis e P. lutzii, nos dando indicío de que a localização celular da proteína Atx1 em 

Paracoccidioides spp. é realmente intracelular. 

Fungos patogênicos desenvolvem mecanismos específicos para absorção de 

micronutrientes em seus hospedeiros, mesmo quando há baixas disponibilidades de íons 

essenciais (Silva et. al. 2011). Dentro da célula o cobre se liga a proteínas de transporte e 

metalochaperonas como CCs e Atx1, que auxiliam na regulação do nível cobre livre, 

impedindo com que este metal atinja níveis muito altos no citosol.  Ao mesmo tempo essas 

proteínas também realizam a entrega do cobre para metaloproteínas que necessitam desse 

metal como as superóxido dismutases, ou para proteínas de armazenamento de cobre 

localizadas na mitocôndria e no complexo de Golgi (Testa & Thiele 2013). 

Atx1 é descrita em S. cerevisiae como uma proteína que apresenta eficiência para lidar 

com o excesso de cobre, transportando-o para Ccc2 para que o metal possa ser exportado 

através de vesículas. Em nosso estudo, o resultado de qRT-PCR de Atx1 durante a privação 

de cobre mostra que a proteína encontra-se em níveis elevados após seis horas de privação 

de cobre em relação ao controle. Observamos que a proteína se encontra cerca de seis vezes 
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mais elevada em relação ao controle. Embora não se tenha nada descrito na literatura, esse 

resultado nos leva a pensar que a proteína Atx1 em Paracoccidioides spp. também possa 

estar envolvida na mobilização de cobre para o citoplasma diante da limitação do metal. 
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7. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

  

A proteína Atx1 do fungo patogênico humano Paracoccidioides spp. foi 

eficientemente expressa em sistema heterólogo.  

Os anticorpos policlonais anti-Atx1 foram produzidos eficientemente e foram 

altamente específicos. 

A localização celular da proteína Atx1 é intracelular em Paracoccidioides spp. 

Durante a privação de cobre houve aumento nos níveis de expressão do transcrito, 

reforçando o papel da proteína na homeostase de cobre no fungo.  

São escassos os trabalhos que abordam metabolismo de cobre no gênero 

Paracoccidioides. Esse estudo nos fornece evidências sobre a proteína Atx1 na biologia do 

fungo em relação ao metabolismo de cobre.   

Temos como perspectivas confirmar a função biológica do gene atx1, responsivo 

ao metabolismo de cobre, produzindo mutantes de Paracoccidioides spp. com o gene 

silenciado; e também fazer análise de possíveis microRNAs que possam estar envolvidos 

na regulação de proteínas que participam da homeostase de cobre durante a privação do 

micronutriente. 
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Anexo I 

Aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA 
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