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RESUMO  

A Paracoccidioidomicose é uma importante causa de morbidade, 

levando à morte em alguns casos. Essa doença é provocada pelo fungo 

dimórfico Paracoccidioides brasiliensis e seu diagnóstico clínico é 

inespecífico. Recentemente, no nosso laboratório foi isolado e 

sequenciado um fragmento de DNA de 850pb obtido pela técnica de 

RAPD, presente em cepas de P. brasiliensis com morfologia típica, e 

virulentas quando inoculadas em camundongos, que não estava 

presente em cepas de morfologias atípicas não virulentas. O objetivo 

desse trabalho foi caracterizar este fragmento através da subclonagem 

em vetor de expressão pGEX e a produção da proteína recombinante 

cognata em hospedeiro heterólogo. A proteína expressa reagiu com soro 

de camundongo infectado com P.brasiliensis e a análise do BLASTx 

revelou homologia com um domínio de uma flavina-monoxigenase 

(Flavin-binding monooxygenase-like ou FMO) hipotética do fungo 

Neurospora crassa. A seqüência completa do DNA de ceja1 ainda precisa 

ser obtida e sequenciada para que seja, de fato, atribuída a esta 

seqüência a atividade de uma monooxigenase. Contudo, os resultados 

sugerem que as cepas de P. brasiliensis estocadas por longos períodos 

(2-3 décadas) sob uma camada de óleo na coleção de culturas de 

fungos do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro tenham uma redução, 

se não abolição, na atividade das monooxigenases.                       . 
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1. INTRODUÇÃO 
_________________________________________________________ 

Paracoccidioides brasiliensis (Splendore) Almeida, 1930, é o 

agente etiológico da paracoccidioidomicose (PCM), uma micose 

sistêmica de evolução aguda, subaguda ou crônica que acomete a 

população rural da América Latina, com alta prevalência no Brasil, 

Colômbia e Venezuela (Lacaz, 1982).  

O diagnóstico da paracoccidioidomicose é obtido tanto por 

visualização, isolamento e identificação do fungo através de técnicas 

microbiológicas e histopatológicas (Brummer et al, 1993), quanto por 

detecção de anticorpos ou antígenos circulantes específicos de P. 

brasiliensis através de técnicas sorológicas (Ortiz et al, 1998). O 

diagnóstico microbiológico consiste no reconhecimento de estruturas em 

roda-de-leme, específicas da micose, através do exame direto ou após a 

cultura. A detecção de antígenos circulantes representa uma útil 

abordagem no sorodiagnóstico de doenças fúngicas, bem como no 

acompanhamento durante o tratamento e o pós-tratamento (Salina et 

al., 1998). Frações antigênicas de P. brasiliensis têm sido caracterizadas 

e utilizadas no desenvolvimento de novos testes sorológicos, com 

destaque para o antígeno de 43kDa (Ortiz et al., 1998; Fonseca et al., 

2001).  

Mais recentemente, métodos moleculares baseados em ensaios de 

PCR (Polymerase Chain Reaction) para detecção da seqüência de GP43 

têm sido utilizados na identificação de material genético de P. 

brasiliensis tanto a partir de cultura (Goldani et al, 1995; Motoyama et 

al, 2000) quanto a partir de amostras clínicas (Gomes et al, 2000; 

Bialek et al, 2000). Borba (2002), utilizando a técnica de RAPD (Random 

Amplified Polymorfic DNA) detectou um fragmento de DNA presente em 

isolados virulentos e não presente em isolados avirulentos de P. 
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brasiliensis, o qual denominou de ceja1 que foi utilizado no 

desenvolvimento de um teste molecular para paracocccidioidomicose 

(Correia, 2004). O objetivo deste trabalho é caracterizar esta seqüência 

de DNA ceja1 obtida através do RAPD-PCR de cepas virulentas de 

P.brasiliensis. 
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2. OBJETIVOS 
_________________________________________________________ 

2. Objetivo Geral  

O objetivo do presente estudo é a caracterização molecular de 

fragmento de DNA ceja1 obtido pela análise de RAPD de isolados de 

P. brasiliensis com morfologia típica e virulentos. 

 

2.1 Objetivos específicos  

          Caracterização molecular do fragmento de RAPD-PCR ceja1.  

          Subclonagem de fragmento de DNA específico de P. 

brasiliensis em vetor de expressão pGEX e otimização das condições de 

produção da proteína de fusão GST-CEJA1 em Escherichia coli BL21.  

          Caracterização em gel de poliacrilamida e Western blotting 

da proteína recombinante.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 
3.1. Epidemiologia da Paracoccidioidomicose.  

A paracoccidiodomicose é uma doença endêmica, causada pelo 

fungo dimórfico Paracoccidioides brasiliensis, nas regiões tropicais da 

América Latina. Ocorre do México (23ºNorte) à Argentina (35ºSul) e é 

mais prevalente no Brasil, Colômbia e Venezuela (Siletti et al., 1996). 

Mas alguns casos isolados têm sido relatados como micose de 

exportação (Horré et al.,2002, Mayr et al ,2004).  

Figura 1. Distribuição da Paracoccidioidomicose no mundo.  

Aproximadamente 10 milhões de pessoas estão infectadas com o 

fungo, das quais 2% podem desenvolver a doença. Já que a 

paracoccidioidomicose não é doença de notificação compulsória, há uma 

dificuldade para estabelecer a prevalência real da doença. Entretanto, 

dados recentes indicam uma alta incidência no Brasil, particularmente 

no estado de São Paulo e em regiões próximas, confirmados por estudos 

clínicos e epidemiológicos feitos na região durante 8 anos (1988-1996) 
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(Blotta et al., 1999). A incidência da doença pode aumentar devido à 

devastação florestal em áreas endêmicas.  

Inquéritos sorológicos em pessoas de áreas endêmicas têm 

demonstrado reações cruzadas com outros antígenos fúngicos 

(principalmente Histoplasma capsulatum) dificultando a interpretação 

dos resultados (San-Blas, 1993). Os níveis de anticorpos anti-P. 

brasiliensis em indivíduos saudáveis, através da análise de soro de 

doadores de sangue da região Noroeste do Paraná apresentou, em 

27% dos soros estudados,  níveis de anticorpos  acima do valor de 

corte, sendo indicativo de presença de P. brasiliensis na região (Maluf 

et al., 2003).  

Teste cutâneo com paracoccidioidina (antígeno péptido-

polissacarídico de P.brasiliensis) foi realizado em Una (Bahia), 

revelando um índice de 5,6% de positividade, confirmando a presença 

da infecção pelo P.brasiliensis também nessa área (Andrade et 

al.,1984).  

Um inquérito epidemiológico em crianças entre 3 e 12 anos foi 

realizado no Estado do Rio de Janeiro, na região de Barra Mansa, 

mostrando uma reatividade ao teste cutâneo de 60,6% (Gonçalves et 

al.,1998). Crianças muito jovens geralmente desenvolvem suas 

atividades dentro de uma área limitada em torno de suas casas, 

conseqüentemente elas representam um bom guia para localizar as 

áreas onde P.brasiliensis sobrevive na natureza (reservárea ou nicho 

restrito). A localização precisa do nicho ambiental do fungo 

P.brasiliensis permanece indefinido apesar dos esforços de vários 

grupos de pesquisa (Montenegro et al.,1996, Restrepo et al.,2001). 

Acredita-se que o fungo vive no solo, onde há condições ambientais 

ideais para desenvolvimento de vida saprobiótica, tais como, alta 

umidade, temperaturas quentes, vegetação abundante, juntamente 

com invernos curtos e verões chuvosos típicos da região tropical. 
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Alguns estudos estabeleceram associações entre as variáveis 

ecológicas em todos os municípios colombianos e a incidência de PCM, 

indicando que estes municípios constituem reserváreas (isto é, local 

particular onde infecção e habitat natural coincidem) para P.brasiliensis 

(Calle et al.,2001).  

P.brasiliensis também foi isolado em 12 amostras de solos 

diferentes da região de Chaco (Argentina) bem como da cultura direta 

de sete amostras de fezes de pingüins colhidas da base militar de 

Uruguaia, na ilha Rei George na região Antártica (Garcia et al., 1993; 

Franco et al., 2000).  

A alta incidência de infecção por P.brasiliensis entre os tatus 

Dasypus novemcinctus, animais que vivem em tocas, além de viverem 

em condições ambientais bem definidas sem aparentes hábitos de 

migração, têm aberto novas e encorajadoras perspectivas para a 

identificação do habitat do agente etiológico da paracoccidioidomicose 

(Bagagli et al., 1998; Franco et al., 2000). O tatu é suscetível a 

múltiplas linhagens de P.brasiliensis simultaneamente, como foi 

mostrado na análise da seqüência parcial do gene gp43 de 

P.brasiliensis isolados de diferentes órgãos de tatu infectado (Sano et 

al., 1999).  

P.brasiliensis foi isolado de plantações de café na Venezuela e 

em Minas Gerais com um potencial impacto negativo sob a indústria de 

café (Silva-Vergara et al., 1998). A avaliação do efeito de pesticidas no 

crescimento de P.brasiliensis in vitro mostrou que todos aqueles 

testados inibiram isolados fúngicos de uma forma dose-dependente. O 

efeito inibitório destes compostos químicos sob o P.brasiliensis sugere 

que eles possam interferir com as tentativas para isolar esse fungo do 

solo, onde toneladas de produtos químicos são aplicadas sobre grandes 

áreas plantadas com vários cultivos (Ono et al., 2002).  
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As principais variáveis epidemiológicas da PCM são homens entre 

30 e 50 anos e profissão relacionada às atividades rurais, tais como, 

cultivo de café e cana-de-açúcar (Restrepo et al., 1995; Calle et al., 

2001).  
 
3.2. Paracoccidioidomicose.  
 

A paracoccidioidomicose apresenta múltiplas manifestações 

clínicas. A infecção ocorre pela inalação de conídios da fase filamentosa. 

Quando inalado, o fungo pode ser destruído ao atingir o parênquima 

pulmonar ou multiplicar-se constituindo o foco primário pulmonar que 

posteriormente pode disseminar-se para outros órgãos e sistemas. 

Lesões secundárias freqüentemente aparecem nas mucosas, pele, 

linfonodos e adrenais (Brummer et al., 1993). Os sintomas respiratórios 

não são específicos e incluem tosse, expectoração, falta de ar, perda de 

peso, febre e anorexia. As lesões pulmonares reveladas pelos raios-X 

são nodulares, infiltrativas, fibrosas ou cavitárias, geralmente bilaterais 

e inespecíficas da doença (Campos et al., 1991).  

A forma aguda da paracoccidioidomicose também conhecida 

como tipo juvenil é grave, acomete predominantemente o pulmão.  A 

doença possui alta letalidade se não diagnosticada e tratada a tempo, 

principalmente em pacientes imunocomprometidos (Borges-Walmsley et 

al., 2002). A forma crônica da doença, também conhecida como tipo 

adulto, progride lentamente durante meses ou anos. As manifestações 

pulmonares são evidentes em 90% dos adultos (Londero & Ramos, 

1990). A maioria dos pacientes (60-80%) desenvolve seqüela fibrótica 

que pode impedir severamente as funções respiratórias e limitar o bem-

estar do paciente. A fibrose aparece no início do quadro pulmonar 

acompanhada pelo processo inflamatório e presença de infiltrado 

leucocitário e, então, progride e se consolida no momento da formação 
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do granuloma, como foi demonstrado experimentalmente em ratos por 

inoculação intranasal de propágulos de P.brasiliensis (Cock et al., 2000). 

O envolvimento do sistema nervoso periférico e do trato genital 

masculino, devido a disseminação encontrada na forma crônica da 

doença, foram relatados (San-blas., 1993,  Severo et al., 2000). Os 

pacientes com a forma crônica da doença apresentam altos níveis de 

anticorpos circulantes, especialmente IgG, que são diretamente 

relacionados com a gravidade da doença (Vaz et al., 1998).  

As formas graves da PCM são caracterizadas pela inibição da 

imunidade celular protetora contra o agente infeccioso (Morais et al., 

2000). Em 2004, ocorreu um caso fatal de PCM disseminada em uma 

criança de 2 anos de idade, em São Paulo, até o momento, não havia 

caso de uma pessoa tão jovem relatado na literatura (Pereira et al., 

2004b). A doença resulta em seqüelas irreversíveis que incapacitam o 

indivíduo para o trabalho. Essas complicações implicam em elevados 

custos sociais e econômicos, além de caracterizar a doença como de alta 

relevância em saúde pública, justificando a necessidade de estabelecer o 

diagnóstico tão precoce quanto possível (Maluf et al., 2003).  

3.3. Diagnóstico da paracoccidioidomicose.  

O diagnóstico clínico da paracoccidioidomicose é inespecífico. O 

diagnóstico laboratorial é obtido tanto por visualização, isolamento e 

identificação do fungo através de técnicas microbiológicas e 

histopatológicas (Brummer et al., 1993), quanto por detecção de 

anticorpos ou antígenos circulantes específicos de P. brasiliensis através 

de técnicas sorológicas (Ortiz et al., 1998; Salina et al., 1998). O 

padrãoouro para diagnóstico de PCM é a visualização direta de células 
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com brotamentos múltiplos características, conhecidas como roda-de-

leme, em amostras de fluidos biológicos e secções de tecido ou de 

cultura (Blotta et al., 1999). Além das dificuldades inerentes ao 

crescimento in vitro devido ao não conhecimento das condições ótimas 

de cultivo deste fungo, o crescimento do P.brasiliensis é lento.  

A detecção de anticorpos no soro também é uma das 

ferramentas utilizadas para diagnóstico e também pode ser útil ao 

monitoramento da evolução da doença e a resposta ao tratamento. 

Vários métodos imunológicos podem ser utilizados para o diagnóstico de 

infecção pelo P. brasiliensis tais como, enzima imunoensaio (ELISA), 

fixação do complemento e imunodifusão (Camargo et al., 1988). Apesar 

dessas abordagens serem úteis, historicamente, suas sensibilidades e 

especificidades têm sido comprometidas pelo uso de misturas complexas 

de antígenos indefinidos. Reatividade cruzada e a falta de padronização 

de antígenos são dificuldades a serem superadas. Sempre se procurou a 

melhoria das técnicas de obtenção de preparação antigênicas para 

provas sorológicas, sendo descritos procedimentos de purificação em 

preparos para a separação de frações antigênicas a partir de um 

material somático obtido por ruptura de células leveduriformes de 

P.brasiliensis (Burgos et al., 1985). A produção de antígenos 

exocelulares de P.brasiliensis em culturas de células leveduriformes nem 

sempre é reprodutível, dependendo criticamente do meio, cepa e tempo 

de incubação. No entanto, foram observadas diferenças nas 

características bioquímicas (lipídios totais e conteúdo de proteína e 

carboidrato) de antígenos derivados de diferentes amostras de P. 

brasiliensis, confirmando a necessidade do uso de um pool de extratos 

celulares solúveis de cepas de P.brasiliensis para obtenção de 

preparações antigênicas a serem empregadas em procedimentos 

sorológicos, sem o que tais reações poderão ter sua sensibilidade 
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comprometida (Puccia et al., 1986, Hamdan et al., 1992).  

Para fins de sorodiagnóstico, um antígeno de P.brasiliensis, a 

proteína de 27kDa foi subclonada e seqüenciada e seu valor diagnóstico 

foi mostrado através da expressão protéica em Escherichia coli para 

caracterização em gel SDS-PAGE e imunoblotting e depois purificada 

usando o sistema Prep-Cell. A partir do antígeno purificado, foi 

elaborada uma reação de ELISA para diagnóstico de P.brasiliensis. 

Embora com um bom potencial, o epítopo antigênico de 27kDa não foi 

reconhecido por todos os soros de pacientes com PCM (Ortiz et al., 

1998). A associação das proteínas recombinantes de 27kDa e 87kDa de 

P.brasiliensis foi proposto como antígeno na pesquisa de anticorpo 

específico no soro do paciente para o diagnóstico de PCM por ELISA 

(Díez et al., 2003).  A glicoproteína de 43kDa (GP43) é encontrada em 

imunocomplexos com IgG circulantes em soros de pacientes com PCM. 

Pacientes sofrendo de PCM grave têm altos títulos de anticorpos contra 

GP43, no qual tendem a diminuir com o tratamento, o que torna a GP43 

também um importante alvo para diagnóstico. A pesquisa de anticorpos 

específicos no soro de pacientes imunocomprometidos pode produzir 

resultados falso-negativos (Bialek et al., 2000).  

Um teste de contra-imunoeletroforese foi considerado ser 

fidedigno e útil para a detecção de antígenos circulantes em casos 

clínicos apresentando antigenemia (Rodrigues et al., 1984).  

Na última década, métodos moleculares baseados na seqüência 

do gene que codifica o antígeno imunodominante GP43 têm sido 

desenvolvidos para identificação de P. brasiliensis tanto a partir de 

cultura (Goldani et al., 1995; Motoyama et al., 2000) como a partir de 

amostras clínicas (Bialek et al., 2000; Gomes et al., 2000; Mayr et al., 

2004). A técnica de PCR também foi descrita para detecção de DNA de 

P.brasiliensis usando primers baseado na seqüência do gene que 
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codifica a proteína de 27kDa (Díez et al., 1999). A seqüência gênica da 

subunidade menor do RNAr (5,8S) foi utilizada como alvo na PCR para 

identificação de infecção fúngica utilizando sangue total de pacientes 

transplantados de medula óssea (geralmente, 5% desses pacientes 

desenvolvem infecção fúngica durante a neutropenia associada e 

imunossupressão) (Van Burik et al., 1998; Imai et al., 2000). A 

seqüência gênica da subunidade maior do complexo DNAr (28S) (que é 

conservada dentro do reino Fungi) também foi utilizada como alvo em 

uma PCR para identificação de fungos patogênicos em espécimes 

clínicas (Haynes et al., 1995, Motoyama et al., 2000).  

Uma abordagem proposta foi utilizar a PCR simples associada à 

hibridização com sonda construída a partir da seqüência do gene 

ribossômico 28S para a identificação de P.brasiliensis (Sandhu et al., 

1997). Estudos feitos com hibridização in situ em P.brasiliensis 

utilizando sondas direcionadas ao gene ribossomal 28S, detectou só 2-

3% das células fúngicas nos tecidos examinados, sendo insatisfatório 

para propósitos diagnósticos de rotina (Brito et al., 1999).  

Mais recentemente, Correia (2004) identificou um fragmento de 

RAPD-PCR específico para cepas selvagens de P.brasiliensis, tendo 

elaborado um teste molecular para diagnóstico de paracoccidioidomicose 

através da técnica de PCR semi-aninhada. Este teste encontra-se em 

fase de validação clínica para cálculo de sensibilidade e 

reprodutibilidade.  

3.4. O Agente Etiológico da Paracoccioidomicose 

 

O P. brasiliensis apresenta dimorfismo térmico, onde à 

temperatura ambiente (23°C) encontra-se na fase filamentosa e à 

temperatura de 37°C e do hospedeiro encontra-se na fase leveduriforme 

(fase de parasitismo). O processo de dimorfismo, característico de 
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outros fungos agentes etiológicos de micoses sistêmicas é relevante 

para a patogênese, onde apenas uma forma é usualmente relacionada 

com a doença. Na fase leveduriforme, em cultura, as colônias são 

cerebriformes, de cor creme e consistência cremosa (Figura 2). Ao 

exame microscópico observam-se células arredondadas, de diferentes 

tamanhos, multiplicando-se por brotamento simples ou múltiplos (Figura 

3). A fase filamentosa é de crescimento lento (20 a 30 dias), produzindo 

colônias brancas, com aspecto de pipoca estourada e consistência 

cotonosa (Figura 4). Ao exame microscópico, encontram-se filamentos 

micelianos finos, septados, com clamidosporos terminais e intercalares 

(Figura 5) (Lacaz et al., 1991; Brummer et al., 1993; San-Blas et al., 

2000). Os clamidosporos foram reportados como forma transicional na 

conversão da fase filamentosa para fase leveduriforme. Eles são 

produzidos quando o micélio está sob condições de estresse (San-Blas, 

1993).  

 

Figura 2. Aspecto da cultura de Paracoccidioides brasiliensis a 37ºC 

(fonte:www.doctorfungus.org)  
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Figura 3. Microestrutura de Paracoccidioides brasiliensis (cultura a 

37ºC), fase leveduriforme do fungo. As setas mostram células 

leveduriformes de diferentes tamanhos com brotamentos 

simples e múltiplos. (gentilmente cedida por Dra Cinta Borba, 

Depto de Micologia do Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ).  

 

Figura 4. Aspecto da cultura de Paracoccidioides brasiliensis a 25ºC 

(fonte: www.doctorfungus.org).  
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Figura 5. Microestrutura de Paracoccidioides brasiliensis (cultura a 

25ºC), fase filamentosa do fungo. A seta mostra clamidosporo 

intercalar. (gentilmente cedida por Dra Cintia Borba, Depto de 

Micologia do Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ).  
 

Em alguns isolados de P. brasiliensis já foi observado 

termosensibilidade (crescimento de células leveduriformes à 

temperatura ambiente e incapacidade de sobrevivência a 37ºC). A 

presença dessas cepas atípicas indica que o fungo poderia ter sido 

afetado por outros processos relacionados ao dimorfismo (San-Blas & 

San-Blas, 1992; Hamdan & Ferrari,1995).  

O estudo micromorfológico de cepas de P.brasiliensis preservadas 

sob óleo mineral na coleção de fungos do IOC de 1923 a 1992 revelou 

uma predominância da morfologia intermediária, entre as fases micelial 

e leveduriforme, e uma associação entre a falta de capacidade de 

completar  

o processo dimórfico a 23
o

C e a virulência medida pela inoculação dos 

isolados em camundongo (Mendes da Silva et al., 1994).  

A inibição da transição de conídios, ou micélio, para levedura por 

estrógenos in vitro sugeriram um efeito protetor do hormônio na 

patogênese de PCM em humanos (Restrepo et al., 1984; Salazar et al., 
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1988). Por outro lado, é possível que machos sofram uma supressão 

das suas respostas imunes mediada por células pelo P.brasiliensis 

devido aos androgênios, os quais tem sido mostrado possuir ambas 

capacidades imunoinibitórias e imunoestimulatórias (Aristizabal et al., 

1998). Receptores para 17-beta-estradiol foram detectados no citosol 

das fases micelial e leveduriformes de P.brasiliensis. Dados 

epidemiológicos confirmam que a forma pulmonar crônica de PCM 

ocorre mais freqüentemente em mulheres (43,5%) do que em homens 

(25,9%) e o envolvimento de linfonodos e pele são raros nas mulheres, 

contrastando com o que tem sido observado em homens (Kurokawa et 

al., 1998; Severo et al., 1998).  
 

3.5 Fatores de virulência do Paracoccidioides 

brasiliensis  

Fatores de virulência auxiliam na aderência, colonização, 

disseminação e habilidade do fungo para resistir a ambientes hostis e 

escapar dos mecanismos da resposta imune do hospedeiro (Kurokawa et 

al., 1998).  

Relativamente pouco é conhecido sobre os mecanismos 

bioquímicos envolvidos na patogênese do P.brasiliensis, incluindo o 

primeiro contato com o hospedeiro e os subseqüentes estágios de 

desenvolvimento de PCM. Uma importante característica de vários 

fungos patogênicos é sua habilidade inerente de mudar sua morfologia 

de uma forma filamentosa para uma forma unicelular quando eles 

infectam tecidos hospedeiros. Na natureza, fungos dimórficos 

freqüentemente ocorrem na sua fase micelial. Nesta fase, induzem a 

produção de conídios, pequenos propágulos, capazes de se 

estabelecerem no tecido pulmonar (Kurokawa et al., 1998). 
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Temperatura, fatores nutricionais ou ambos, são geralmente os agentes 

que ativam essa mudança na morfologia (San-Blas et al., 2002).  

A habilidade de um fungo crescer a 37ºC é um fator de virulência 

essencial na patogenicidade dos fungos dimórficos e, a instalação da 

infecção fúngica, consequente a transição para a forma parasitária. O 

dimorfismo de P. brasiliensis está relacionado aos componentes da 

parede celular. Este aspecto característico parece estar intimamente 

relacionado com a síntese de glucanas. Na fase micelial há 

predominância de beta-1-3-glucana, enquanto que na fase 

leveduriforme o principal polissacarídeo de parede é o alfa-1-3- glucana. 

Alfa-1-3-glucana foi também encontrado nas fases parasitárias de 

outros fungos tais como Blastomyces dermatitidis e Histoplasma 

capsulatum, conferindo alta rigidez à parede celular e resistência ao 

ataque pelas células do sistema imune. O P. brasiliensis produz uma 

glicoproteína de peso molecular 43kDa, a GP43.  

A glicoproteína GP43 tem capacidade de promover a ligação à laminina, 

além disso, está envolvida na adesão à membrana basal e a outros 

componentes da matriz extracelular (Kurokawa et al., 1998).  

O estudo de cepas de P.brasiliensis mantidas sob óleo mineral 

por um longo período de tempo demonstrou alteração no processo de 

dimorfismo e consequentemente na virulência de algumas cepas, sobre 

estas últimas, não foi observada nenhuma lesão em animais 

experimentais depois de inoculadas (Borba & Schaffer, 2002).  

Proteinases produzidas por certos fungos patogênicos em 

humanos também têm sido reconhecidas como potenciais fatores de 

virulência, desempenhando um papel na aderência e sobrevivência do 

patógeno nas superfícies mucosas do hospedeiro, invasão de tecidos e 

digestão de imunoglobulinas (Mendes-Giannini et al.,1990).  

P.brasiliensis produz várias enzimas, tais como proteases, 
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elastase, colagenase, fosfolipases e ureases. Vários microorganismos 

produzem enzimas e estruturas hidrolíticas que ajudam na sua 

patogenicidade. Acredita-se que a condroitinase e hialuronidase 

desempenham um papel na patogenicidade de fungos, particularmente 

em espécies de Candida. P.brasiliensis também é capaz de produzir 

essas enzimas, consideradas fatores de virulência, que catalisam a 

despolimerização do ácido hialurônico e do sulfato de condroitina, 

constituintes básicos do tecido (Assis et al., 2003). A atividade 

proteolítica em P.brasiliensis inclui a hidrólise dos componentes 

associados com a membrana basal, incluindo laminina e fibronectina 

humana, colágeno tipo IV e proteoglicanos in vitro. Outras proteínas tais 

como fibrinogênio, colágeno tipo I, IgG humana  e GP43 fúngica não são 

clivadas (Puccia et al., 1998).  
 
3.6. Antígenos de Paracoccidioides brasiliensis  

P. brasiliensis apresenta uma complexa composição antigênica. 

Alguns antígenos protéicos estão em processo de purificação e 

caracterização. O mais extensivamente estudado é um exoantígeno com 

massa molecular de 43kDa (GP43) cujo gene foi clonado e sequenciado, 

mostrando homologia com uma exo-beta-1,3-D-glucanase (Cisalpino et 

al., 1996). Este antígeno que tem sido associado aos mecanismos de 

patogênese do fungo é um imunógeno que pode conferir proteção ao P. 

brasiliensis (Taborda et al., 1998; Pinto et al., 2000; Fonseca et al., 

2001).  

Fonseca et al. (2001) identificaram e caracterizaram seis novos 

antígenos de P. brasiliensis cujas seqüências gênicas apresentaram alta 

homologia com catalase, frutose-1,6-bifosfato, aldolase, gliceraldeído-3-

fosfato desidrogenase, malato desidrogenase e triosefosfato isomerase 

(Pereira et al., 2004a, Carneiro et al., 2005).  
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Proteínas de choque térmico (HSP) também são alvos de estudos 

relacionados a imunidade do hospedeiro e virulência do agente 

infeccioso, pois quando esses são expostos a um estresse ambiental tal 

como elevação de temperatura, produzem rapidamente grandes 

quantidades de HSP. Estas proteínas, presumivelmente protegem as 

células contra os efeitos detrimentais do fator de estresse (San-Blas et 

al., 2002). O gene da HSP 70 é induzido durante o choque térmico de 

células leveduriformes a 42ºC e na transição micélio-levedura, sendo 

observado um maior nível de expressão na fase leveduriforme 

(Kurokawa et al., 1998, McEwen et al., 2000).  

A composição lipídica de P. brasiliensis também foi analisada, 

tentando mostrar uma possível correlação com virulência de diferentes 

cepas, já que estudos sugeriram que as macromoléculas constituintes 

da parede celular desempenham um importante papel na proteção ativa 

do fungo contra os mecanismos defensivos do hospedeiro (Manocha et 

al.,1980). 
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4. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TRABALHO  
_________________________________________________________ 
 

O recente aumento de casos de paracoccidioidomicose no Norte, 

no Nordeste e em outras regiões do país tem estimulado as pesquisas 

sobre a compreensão da patogenia do fungo (Blotta et al., 1999).  

Recentemente, no laboratório de Imunoepidemiologia/CPqAM-

FIOCRUZ foram isolados fragmentos de DNA obtidos pela técnica de 

RAPD, presente em cepas de P.brasiliensis com morfologia típica, e 

virulentas quando inoculadas em camundongos, que não estavam 

presentes em cepas de morfologias atípicas não virulentas (Borba, 

2002). A identificação de marcadores de virulência do fungo torna-se 

importante no estudo da patogenia da doença assim como, no 

desenvolvimento de um teste diagnóstico molecular ou sorológico 

específico e em longo prazo, na imunoterapia.  

A identificação de marcadores de virulência de P.brasiliensis é 

dificultada pelo fato da virulência estar sempre sendo relacionada à 

capacidade do fungo de crescer a 37
o

C em tecido humano. A análise 

comparativa entre a expressão do antígeno em cepas mutantes não 

virulentas e selvagens pode esclarecer se o novo antígeno identificado 

confere uma maior agressividade à cepa ou, as cepas mutantes não 

virulentas estariam apenas incapacitadas de sobreviver na temperatura 

do tecido humano por mutação em genes ligados ao processo de 

dimorfismo ou metabolismo celular em condições de estresse. 
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Resumo  

A Caracterização molecular de 14 cepas variantes morfológicas de 

Paracoccidioides brasiliensis pela técnica de RAPD (Randomly amplified 

polymorphic DNA) foi conduzida e os produtos de amplificação foram 

polimórficos o suficiente para diferenciá-los em cinco grupos com 

similaridade de 72%. As características genotípicas e fenotípicas se 

correlacionaram.  A clonagem e o sequenciamento do fragmento de 850 

bp gerado pela análise do RAPD e específico para as cepas com 

morfologia típica, foram feitos. O presente estudo caracterizou este 

fragmento de PCR, denominado ceja1. A análise da seqüência protéica 

codificada por ceja1 no BLAST-X mostrou semelhança com uma proteína 

hipotética de Neurospora crassa da família das flavino-monooxygenases. 

Este fato sugere que a conservação de cepas de P.brasiliensis selvagens 

(virulentas e com morfologia típica) em condições anaeróbicas por 

longos períodos, tais quais aquelas promovidas na conservação sob 

camada de óleo, podem alterar genes relacionados ao processo 

metabólico-adaptativo levando ao impedimento no crescimento celular à 

temperatura 37
o

C, um bloqueio no processo de dimorfismo e, 

conseqüentemente, a uma perda da patogenecidade.  
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Introdução  

Paracoccidioides brasiliensis (Splendore) Almeida, 1930 é um 

fungo dimórfico, e é o agente causador da paracoccidioidomicose. Esta 

micose acomete trabalhadores rurais da América do Sul, 

particularmente no Brasil (Lacaz, 1982). P. brasiliensis apresenta duas 

formas: filamentosa e leveduriforme, dependendo das condições de 

cultura. Na temperatura de aproximadamente 23
o

C o fungo produz 

colônias de considerável crescimento filamentoso, mas com pouco 

micélio aéreo. Em contraste, o crescimento a 36
o

C, resulta em colônias 

de morfologia cerebriforme, de células arrendondadas com simples e/ou 

múltiplos brotamentos. Esta última forma é encontrada quando tecidos 

humanos e animais são invadidos (Lacaz et al., 1991).  

Fatores, como subcultivo sucessivos e estocagem in vitro 

(Brummer et al. 1990; San-Blas et al. 1977a), resultam na alteração da 

morfologia e do conteúdo da parede celular com uma concomitante 

atenuação ou perda completa da virulência (San-Blas et al. 1977b; 

Hamdan e Ferrari 1995; Tanaka et al. 2001). Mendes da Silva et al. 

(1994) estudaram 70 cepas de  

P. brasiliensis, isolados de pacientes e preservado sob óleo mineral por 

longos períodos de tempo (acima de 45 anos). Eles mostraram que só 

26% eram viáveis a 23
o

C, nos quais permaneceram morfologicamente 

na fase transicional (isto é, filamentos espessos, células leveduriformes 

e brotamentos ao invés de filamentos delgados com aspecto morfológico 

de aranha). Contudo, quando inoculados em cobaias eram não-

virulentos (Mendes da Silva et al., 1996).  

Vários estudos têm relatado o uso de primers randômicos na 

geração de marcadores genéticos para estudos populacionais (Welsh e 

McClelland, 1990; Williams et al., 1990; Caetano-Anollés et al., 1991). 

Técnicas moleculares tais como genotipagem por RAPD (Random 
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Amplified Polymorphic DNA) e “differential display” oferecem, a priori, 

ferramentas poderosas com as quais o estudo de potenciais diferenças 

genéticas entre cepas patogênicas e aquelas que perderam a habilidade 

de produzir doença. A tecnologia do RAPD tem sido usada com sucesso 

para distinguir cepas patogênicas e não patogênicas de outros fungos 

incluindo o patógeno animal Aspergillus fumigatus (Aufauvre et al., 

1992), Histoplasma capsulatum (Woods et al., 1993) e o patógeno de 

plantas Colletotrichum graminicola (Guthrie et al., 1992).  

Borba (2002) realizou experimentos de RAPD, utilizando o primer 

OPF-08, envolvendo cepas de P. brasiliensis com morfologia típica e 

atípica. Observando os perfis do resultado do RAPD verificou-se a 

formação de um fragmento de DNA de 850 pb específico das cepas 

virulentas.  

Correia (2004) isolou esses fragmentos de RAPD, subclonou-os em 

vetor PinPoint™ (Xa-1 T-vector , Promega) originando o pTA-CEJA1 e 

sequenciou-os. De acordo com a seqüência obtida, foram desenhados 

primers específicos para esse fragmento, que mais tarde seriam 

utilizados para o desenvolvimento de um teste molecular para o 

diagnóstico de PCM através de uma PCR semi-aninhada.  

Neste trabalho o fragmento de RAPD específico de cepas de 

P.brasiliensis com morfologia típica e, virulentas, gerado com o primer 

OPF-8, foi caracterizado molecularmente.  

Materiais e métodos  

Cepas fúngicas e condições de cultura As cepas de P. brasiliensis foram 

gentilmente cedidas como micélio liofilizado pela Dra. Cíntia Borba 

(Laboratório de Micologia – Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Rio de 

Janeiro, Brasil). Clones recombinantes de  

 47



Martins AES                                              2005  Caracterização Molecular de um antígeno de P.brasiliensis 

E. coli DH5α contendo o plasmídeo pTA-CEJA1 foram crescidos em meio 

Lurian-Bertani suplementados com 50ug/ml de ampicilina, durante a 

noite a 37
o

C.  

Extração de RNA de P.brasiliensis e síntese de cDNA. 

Cerca de 50 mg de amostras liofilizadas dos isolados virulentos de P. 

brasiliensis Pb339 e Pb IOC 3698 foram maceradas em nitrogênio 

líquido 

 

até formar um pó fino. O pó foi transferido para outro tubo Eppendorf e 

adicionado 80µl de água DEPC (Dietilpirocarbonato) e 1 µl de RNAse out 

(Invitrogen). A solução foi homogeneizada em vórtex e deixada por 5 

min à temperatura ambiente antes de ser adicionado 750 µl de Trizol 

(Gibco). A solução foi centrifugada a 8000x g por 15 min a 4ºC. Foram 

transferidos para tubo Eppendorf limpo e estéril, 500 µl de sobrenadante 

e adicionado 1 volume de isopropanol absoluto. O RNA foi coletado por 

centrifugação a 6000x g por 10 min a 4ºC. O precipitado foi lavado com 

etanol 75% e seco. O sedimento foi ressuspenso em 50 µl de água 

DEPC, aquecido a 55ºC por 10 min e estocado a –70ºC com 1µl de 

inibidor de RNAse.  Antes da produção de cDNA , o RNA foi tratado com 

DNAse I (Invitrogen). Cerca de 1µg de RNA total foi utilizado na mistura 

da reação constituída de 1µl do tampão 10x da DNAseI ,1µl de DNAseI e 

completado com água DEPC para 10µl de volume final. A solução foi 

incubada por 15 min a temperatura ambiente. A reação foi inativada 

com a adição de 1 µl de EDTA 25mM e aquecimento por 10 min a 65ºC. 

A síntese de cDNA foi feita a partir de amostra de RNA total a uma 

concentração de 0,05µg e adicionando 1µl de oligo dT (500µg/ml), 1µl 

dNTPs a 10mM e água estéril para um volume final de 12µl. A mistura 

foi aquecida a 65ºC por 5 min e deixadas no gelo. Foi adicionada à 

mistura: 2 µl de DTT (ditiotreitol) a 0,1 M, 4µl de tampão 5x,1µl de 
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RnaseOUT (40 unidades/µl). A mistura foi aquecida a 42ºC por 2 min e 

adicionado 1 µl de RT superscript II (200 unidades) e água estéril para 

20µl. As amostras foram incubadas por 50 min a 42ºC e depois a reação 

foi inativada pelo aquecimento a 70ºC por 15 min. As amostras foram 

centrifugadas por 5 seg a 4ºC e depois estocadas a –20ºC.  

Reação de PCR específica para CEJA1.  

A reação de PCR para amplificação do fragmento ceja1 a partir de cDNA 

de cepas virulentas de P. brasiliensis foi preparada com 22,05µl de água 

milli Q estéril, 2,5 µl de tampão 10x, 0,75 µl de MgCl2 (50mM), 0,5µl de 

dNTPs (10mM), 1 µl do primer PBEXR 

(AAAAGATTGCTCTCCTGGACGCGTCG), 1µl do primer PBEXF 

(GCGGGTCCCCAAAAGGATCTGGC), 0,2 µl de Taq polimerase e 2,0 µl de 

cDNA. As condições da reação foram 1 ciclo a 94ºC por 3 min 

(desnaturação inicial), seguidos por 30 ciclos a 94ºC por 30 seg, 68ºC 

por 1 min e 72ºC por 1 min. Ao final foi deixado a 72ºC por 7 min 

(extensão final). O produto de PCR foi colocado em um gel de agarose a 

1% para observação da banda de 407pb. Os géis foram corados por 15 

min em solução contendo brometo de etídio a 0,05 µg/ml em TAE e 

fotografado sob luz UV usando filme Polaroid.  

Subclonagem e expressão de CEJA1  

O plasmídio contendo o fragmento ceja1 (pTA-CEJA1) foi digerido com 

as enzimas Bgl II e Hind III. O fragmento de cerca de 850 pb foi que 

purificado em gel de agarose constituiu o inserto.  O vetor pGEX-3 foi 

também digerido com 3 enzimas diferentes (SmaI, BamHI e EcorI) no 

sítio de clonagem até sua linearização completa. O vetor e inserto foram 

submetidos à reação com Klenow (Invitrogen) para a criação de 

terminais cegos. O vetor foi posteriormente submetido a desfosforilação 
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dos seus terminais 5´ pela fosfatase alcalina (BAP, Invitrogen). A reação 

de ligação foi constituída por 1µl do inserto, 1µl do vetor, 2µl do tampão 

da ligase, 1µl da enzima T4 ligase (invitrogen) e 5 µl de água mili Q 

estéril. A reação de ligação foi incubada a temperatura ambiente 

durante 16 horas e 5µl do produto de ligação foram usadas na 

transformação de células competentes de E.coli (Bl21) através de 

choque térmico a 42ºC. E. coli BL21 recombinantes foram crescidas em 

meio Lurian-Bertani suplementado com ampicilina, durante a noite a 

37
o

C. Um inóculo de 10% foi crescido em meio fresco por 3 horas e 

então, a produção da proteína de fusão GST-CEJA1 foi induzida com 

0,1mM de IPTG. As proteínas foram separadas por SDS-PAGE, 

transferidas para uma membrana de nitrocelulose e incubadas com soro 

de camundongo infectado por uma cepa virulenta de P.brasiliensis. A 

identificação da proteína de fusão GST-CEJA1 foi revelada com água 

oxigenada após incubação com anticorpo anti-IgG de camundongo 

marcado com peroxidase. Um protocolo foi seguido para a otimização 

das condições de produção desta proteína de fusão de GST-CEJA1, mas 

a análise imunológica do produto protéico não mais mostrou uma reação 

positiva. O clone foi submetido à análise de PCR para identificação do 

fragmento ceja1, também sem sucesso. Uma nova subclonagem foi 

iniciada e o clone selecionado foi crescido em meio líquido seletivo para 

a identificação imunológica da proteína. Contudo, novamente foi 

confirmado a instabilidade deste plasmídio na bactéria inviabilizando a 

produção desta proteína, pelo menos, utilizando este desenho 

experimental.  

Análise computacional da seqüência de ceja1  

As seqüências de DNA dos fragmentos de 850 bp contidas no vetor 

pTACEJA1 foram anteriormente determinadas usando o kit de 
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sequenciamento Thermo Sequenase Cy5 Dye Terminator Cycle 

(Amersham Pharmacia Biotech) em um sequenciador ALFexpress II 

(Amersham Pharmacia Biotech) no nosso laboratório. A seqüência ceja1 

foi analisada em mais detalhes pelo programa de computador BLAST.  

Resultados  

Neste trabalho mostramos que o fragmento ceja1 pode ser 

amplificado a partir de cDNA de cepas de P.brasiliensis virulentas de 

morfologia típica demonstrando que o  ceja1 é uma seqüência parcial de 

um gene expresso (Figura 1). A partir da subclonagem do fragmento 

ceja1 em vetores PGEX3 tratados com diferentes enzimas (SmaI, BamHI 

e EcorI) foram obtidos 29 clones pGEX-BamHI/CEJA, 15 clones pGEX-

EcoRI/CEJA e 1 clone pGEX-SmaI/CEJA. BLASTn da seqüência ceja1 

revelou baixa similaridade com as seqüências depositadas no Genebank, 

com e-value de 2,1 (Figura 2). A seqüência parcial de ceja1 codifica 

prováveis ORFs variando de 114 a 237 bp, compatível com uma 

seqüência de 38 a 79 aminoácidos, correspondendo a um polipeptídeo 

de 12-26kDa.  

O BLASTx da sequência ceja1 revelou homologia com um domínio de 

uma flavina-monoxigenase (Flavin-binding monooxygenase-like ou FMO) 

hipotética do fungo Neurospora grassa. O alinhamento apresentou um 

valor de score de 51 e de e-value de e
-10 

(Figura 3). Uma análise 

posterior com o programa Blast-p permitiu o alinhamento da seqüência 

de ceja1 com um domínio da proteína flavina-monooxigenase de 

Neurospora crassa (Figura 4). A proteína recombinante GST-CEJA1 foi 

reconhecida pelo soro de camundongo infectado com cepa virulenta 

morfologicamente típica de P.brasiliensis. Um clone (clone pGEX-

BamHI/CEJA-B2) foi identificado como produtor de uma proteína de 

fusão com GST (27kDa) de aproximadamente 42kDa, reconhecida pelo 
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soro de camundongo infectado com P. brasiliensis (Figura 5).  

Discussão  

Variantes morfológicas de P. brasiliensis preservadas sob óleo 

mineral por longos períodos perderam sua capacidade de completar o 

dimorfismo e são não-virulentas quando inoculadas em camundongo via 

intraperitonial (Borba e Schäffer 2002). Coincidentemente, o cDNA 

dessas cepas não permite a amplificação do fragmento ceja1. Este 

estudo corrobora com o paradigma de que em P.brasiliensis a 

capacidade de fazer o dimorfismo está intimamente ligado à virulência 

do fungo.  

A seqüência completa do DNA de ceja1 ainda precisa ser obtida e 

sequenciada para que seja, de fato, atribuída a esta seqüência a 

atividade de uma monooxigenase. Contudo, os resultados sugerem que 

as linhagens de P.brasiliensis estocadas por longos períodos (2-3 

décadas) sob uma camada de óleo na coleção de cultura de fungos do 

Instituto Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro), tenham uma redução, se não 

abolição, na atividade das monooxigenases. Um dos argumentos é o 

fato da camada de óleo ser rica em substâncias como ácidos graxos e 

fosfatidil inositol fosfato que inibem a atividade das FMOs. O longo 

período de estocagem leva a deficiências nutricionais que reduzem a 

síntese de novo das FMOs e o acúmulo de toxinas ambientais, as 

consomem no processo de detoxicação celular. O metabolismo não 

balanceado estabelecido pelo esgotamento de nutrientes e a carência de 

oxigênio (substrato das monooxigenase) podem levar a desregulação da 

atividade de outras enzimas em outras vias metabólicas que em 

conjunto podem favorecer ao dano de moléculas do DNA que podem ser 

perpetuadas pela falta do sistema de manutenção celular do qual as 

FMOs fazem parte (Zhang e Robertsus,2002).  
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As monoxigenases catalisam reações que incorporam um dos 

átomos do oxigênio molecular em um substrato orgânico, enquanto que 

o outro átomo de oxigênio é reduzido para formar uma molécula de 

água. As flavinas monooxigenases (FMOs) constituem uma família de 

enzimas que catalizam a oxigenação de átomos nucleofílicos de 

nitrogênio, enxofre, fósforo e selênio utilizando o NADPH (nicotinamida 

adenina dinucleotideo fosfato) como co-fator e FAD (flavina adenina 

dinucleotideo) como grupo prostético. As FMOs são encontradas em 

número de cinco em humanos onde estão envolvidas no metabolismo de 

xenobióticos – fármacos, pesticidas e toxinas. A atividade enzimática 

das FMOs depende de vários nutrientes e co-fatores, por exemplo, 

niacina (fonte de NADPH), ácido pantotênico, riboflavina (fonte de FAD), 

cisteína e oxigênio. As leveduras possuem apenas uma isoforma da 

enzima monooxigenase dependente de flavina (yFMO), que ao contrário 

da FMO humana, não catalisa a oxidação de aminas, sendo responsável 

pela oxidação de grupamentos tióis, desta forma participando na 

formação da estrutura terciária de proteínas que contêm pontes 

dissulfeto (Zhang & Robertus, 2002). A criação de mutantes de 

leveduras deficientes em yFMO mostrou que a enzima não é essencial 

para a viabilidade celular, pois apesar de ter reduzido o processo de 

folding das proteínas pela não formação de pontes disulfeto, há 

proteínas outras capazes de suprir as necessidades celulares básicas 

(Suh & Robertus, 2000). Nas últimas décadas tem sido mostrado que as 

enzimas que contém flavina em sua estrutura podem catalisar uma 

ampla gama de reações biológicas do tipo redox e participar de 

numerosas vias de síntese e degradação. A carboxypeptidade Y é uma 

dessas proteínas com pontes disulfeto, que na ausência de yFMO chega 

a reduzir sua atividade em 50%. A proteína pode ser encontrada em sua 

totalidade no retículo endoplasmático, mas na forma estrutural não 
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adequada (Suh & Robertus, 2000).  

As monooxigenases são instáveis na ausência de NADPH e NADP+, 

a deficiência de niacina, de onde esses co-fatores são feitos, pode ser 

destrutiva para esta enzima e para sua atividade reguladora sobre 

outras enzimas. O gene da yFMO é induzido em situações de estresse, 

como a exposição a agentes externos redutores,  que no primeiro 

momento aumenta o potencial redutor celular retardando o 

processamento da formação de proteínas contendo pontes disulfeto. A 

ausência de oxigênio pode levar a uma perda mais acentuada de 

monooxigenases quando o suprimento de NADPH é inadequado 

agravando o quadro metabólico. FMOs participam de outros processos 

biológicos como o transporte de elétrons e o reparo de dano no DNA 

dependente da luz. Diante do exposto, ainda que com cautela, 

poderíamos sugerir que a deficiência nutricional e de oxigênio imposta 

ao P.brasiliensis estocado sob camada de óleo, pode ter selecionado 

cepas deficientes em FMOe que neste processo adaptativo outras vias 

metabólicas, incluindo aquelas responsáveis pelo dimorfismo, podem ter 

sido alteradas. Se assim for, esses variantes morfológicos serão não 

virulentos, por não terem mais a capacidade de crescerem a 

temperaturas mais elevadas, ou seja, a não virulência seria um efeito 

indireto de uma alteração metabólica.  

Número de acesso da seqüência nucleotídica A sequencia de DNA dos 

fragmentos de DNA ceja-1 e ceja-2 de P. brasiliensis foi submetida ao 

GenBank. Número de acesso: AY665294 (ceja-1 -Pb IOC 3698); 

AY675239 (ceja-2 – Pb IOC 3698); AY675238 (ceja-2 – Pb 339).  
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FIGURAS 
 

 
Figura 1. Gel de agarose 1,5% mostrando produto de PCR de 

aproximadamente 400pb produzidos a partir de cDNA de cepas de 

Paracoccidioides brasiliensis de morfologia típica e atípicas com primers 

específicos gerados pelo sequenciamento do RAPD com primer OPF-8. 

Poço 1, peso molecular de 1Kb Ladder (Invitrogen) onde a seta laranja 

corresponde a 506 pb e a seta verde a 396 pb; Poço 2, controle 

negativo da reação sem cDNA ; Poço 3, reação de PCR na presença de 

cDNA de cepa com morfologia atípica (Pb IOC 1059);Poço 4, reação de 

PCR na presença de cDNA de cepa com morfologia típica (Pb IOC 3698). 
.  
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Figura 2. Análise da seqüência parcial do gene ceja1 pelo programa 

Blast-n.  
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Figura 3. Resultado da análise da similaridade da seqüência ceja1 de 

Paracoccidioides brasiliensis utilizando o programa BLASTx.  

 60



Martins AES                                              2005  Caracterização Molecular de um antígeno de P.brasiliensis 

 

Figura 4. Alinhamento da seqüência de ceja1 com a seqüência da 

flavinamonoxigenase hipotética de Neurospora crassa .  
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      1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Figura 5. Western blotting – proteína separada em SDS-PAGE 10%, 

identificadas com soro de camundongo infectado com 

Paracoccidioides brasiliensis e revelado com cloronaftol 

0,8mg/ml, Tris-Hcl 0,01M pH 7,4 e peróxido de hidrogênio a 

30%. Em 1:vazio, 2: clone pGEX-BamHI/CEJA-B4 induzido,  3 

:clone pGEX-BamHI/CEJA-B4 não induzido, 4:clone pGEX-

BamHI/CEJA-B3 induzido, 5: clone pGEX-BamHI/CEJA-B3 não 

induzido, 6: clone pGEX-BamHI/CEJA-B2 induzido, 7:clone 

pGEX-BamHI/CEJA-B2 não induzido , 8: clone com vetor vazio, 

induzido, 9: clone com vetor vazio, não induzido e 10: peso 

molecular. 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

I . METODOLOGIA  

I.I. Caracterização molecular do fragmento de PCR (ceja 1)  

I.I.I. CEPAS E PLASMÍDiOS. 

Para o presente estudo foram utilizadas cepas virulentas de 

P.brasiliensis liofilizadas (Pb 18, Pb339 e Pb IOC 3698), 

gentilmente cedidas pela Dra. Cínta Borba,IOC,Rio de Janeiro. Os 

plasmídios utilizados foram o PinPoint™ Xa-1 T-vector (Promega) 

e o sistema de expressão pGEX3 (Amersham biosciences).  

I.I.II. EXTRAÇÃO DE RNA TOTAL E SÍNTESE DE cDNA 

Cerca de 50 mg de amostras liofilizadas dos isolados 

virulentos de P.brasiliensis Pb339 e Pb IOC 3698 foi pesada e 

colocada em tubo Eppendorf novo e estéril. Depois disso foi 

colocado em um almofariz estéril e macerado em nitrogênio 

líquido utilizando um pistilo também estéril até formar um pó fino. 

O pó foi transferido para outro tubo Eppendorf e adicionado 80µl 

de água DEPC (Dietilpirocarbonato) e 1 µl de RNAse out 

(Invitrogen). A solução foi homogeneizada por vórtex e deixada 

por 5 min à temperatura ambiente antes de ser adicionado 750 µl 

de Trizol (Invitrogen). A solução foi centrifugada a 8000xg por 15 

min a 4ºC. Foram transferidos para tubo Eppendorf limpo e estéril, 

500 µl do sobrenadante e adicionado 1 volume de isopropanol 

absoluto. O RNA foi deixado precipitar overnight a –20ºC e depois 

coletado por centrifugação a 6000xg por 10 min a 4ºC. O 

sobrenadante foi descartado e o sedimento lavado com etanol 
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75% e logo após, seco em centrífuga a vácuo por 5 min. O 

sedimento foi ressuspenso em 50 µl de água DEPC, depois foi 

aquecido a 55ºC por 10 min e estocado a – 70ºC com 1µl de 

RNAse out. Posteriormente, o RNA foi quantificado em 

espectrofotômetro e visualizado em gel agarose/formamida a 1%.  

Antes da produção de cDNA , o RNA foi tratado com DNAse I 

(Invitrogen). Cerca de 1µg de RNA total foi utilizado na mistura da 

reação constituída de: 1µl do tampão 10x da DNAseI ,1µl de 

DNAseI e completado com água DEPC para 10µl de volume final, 

tudo em um tubo Eppendorf estéril. A solução foi incubada por 15 

min a temperatura ambiente. Depois desse tempo a reação foi 

inativada com a adição de 1 µl de EDTA 25mM e aquecido por 10 

min a 65ºC. A amostra de RNA ficou pronta para uso na produção 

de cDNA.  

A síntese de cDNA foi feita a partir de amostra de RNA total 

a uma concentração de 0,05µg e adicionando 1µl oligo dT 

(500µg/ml), 1µl dNTPs a 10mM e água estéril para um volume 

final de 12µl. A mistura foi aquecida a 65ºC por 5 min e deixadas 

no gelo. Foi adicionada à mistura o seguinte: 2 µl de DTT 

(ditiotreitol) a 0,1 M, 4µl de tampão 5x,1µl de RnaseOUT(40 

unidades/µl). A mistura foi aquecida a 42ºC por 2 min e 

adicionado 1 µl de RT superscript II(200 unidades) e água estéril 

para 20µl. As amostras foram incubadas por 50 min a 42ºC e 

depois a reação foi inativada pelo aquecimento a 70ºC por 15 min. 

As amostras foram centrifugadas por 5 seg a 4ºC e depois 

estocadas a –20ºC.  
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I.I.III. AMPLIFICAÇÃO DE ceja1 A PARTIR DE cDNA DE 

Paracoccidioides brasiliensis.  

O cDNA depois de pronto foi submetido a uma PCR 

específica para averiguar se o cDNA contêm o fragmento de 407 

pb específico de cepas virulentas de P.brasiliensis (Correia, 2004). 

A PCR foi feita da seguinte forma: 22,05µl de água milli Q estéril, 

2,5µl de tampão 10x, 0,75 µl de MgCl2 (50mM), 0,5µl de dNTPs 

(10mM), 1µl do primer 

PBEXR(AAAAGATTGCTCTCCTGGACGCGTCG), 1µl do primer  

PBEXF(GCGGGTCCCCAAAAGGATCTGGC), 0,2 µl de Taq 

polimerase e 2,0 µl de cDNA. As condições estão descritas a 

seguir:  

94ºC por 3 min (desnaturação inicial) 94ºC por 30  

 

O produto de PCR foi colocado em um gel de agarose a 1% 

para observação da banda de 407pb.  

I.I.IV. SUBCLONAGEM DA SEQUENCIA PARCIAL DO GENE ceja1 (Figura 

6).  

I.I.IV.I. Preparação do vetor. 

O vetor pGEX3 foi submetido a clivagem por 3 

enzimas diferentes (SmaI, BamHI e EcoRI) e as reações de 

corte foram feitas da seguinte forma: 10µg de plasmídios 
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pGEX3 ,2 µl tampão da enzima, 2µl da enzima e completado 

o volume final para 20 µl com água milli-Q. Foi incubado na 

temperatura apropriada da enzima (37ºC para EcoRI e 

BamHI e 30ºC para SmaI) por 3 h. Depois colocadas uma 

alíquota no gel de agarose 0,8% para verificar se a clivagem 

foi total. Depois disso foi feita a reação com o Klenow, para 

produção de terminais cegos nos plasmídios, adicionando 

1µl de tampão da enzima, 1µl de dNTPs a 2mM, 2 µl de 

Klenow e completado o volume final para 40 µl com água 

milli Q.  

Foi incubado por 30ºC por 15 min. A reação foi 

neutralizada por aquecimento da amostra a 75ºC por 10 min. 

Os vetores foram então desfosforilados com a enzima 

Bacteriana fosfatase alcalina (BAP, Invitrogen) conforme as 

orientações do fabricante.  

I.I.IV.II. Preparação do inserto. 

Cerca de 10 µg de plasmídios pTA-ceja1 foram submetidos 

a uma digestão dupla com as enzimas Bgl II e Hind III da 

seguinte forma: 10µg de plasmídios, 2µl de tampão das enzimas, 

0,5µl de Bgl II, 0,5 µl de Hind III e completar com água mili Q 

para um volume final de 20µl. A criação de terminais cegos com 

Klenow foi como descrito acima para o vetor. A digestão 

completa foi visualizada em gel de agarose a 1%, utilizando o 

peso molecular 1Kb DNA Ladder (Invitrogen). A banda de 

tamanho correspondente ao inserto foi cortada e o inserto foi 

extraído com o kit Sephaglass, Amersham conforme descrito pelo 

fabricante.  
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Figura 6. Estratégia de subclonagem do fragmento ceja1 em vetores 
de expressão pGEX3  
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I.I.IV.III. Preparação de células competentes. 

As células competentes foram preparadas inicialmente 

retirando uma alçada de uma placa contendo E.coli Bl21 e 

colocando em um Erlenmeyer com 50ml de meio LB líquido e 

deixado overnight a 37ºC, 160rpm. Uma alíquota de 1 ml dessa 

cultura overnight foi colocada em 100 ml de meio LB e deixado 

em shaker a 37ºC, com agitação de 160rpm por 3 horas para a 

cultura atingir o terço final da fase logarítmica de crescimento. 

As células foram coletadas por centrifugação (rotor JA14) a 

2500rpm, 4ºC por 10 min. O sedimento foi ressuspenso em 50ml 

de MgCl2/tris-HCl a 5mM e pH7,4 a 4ºC e novamente 

centrifugado nas mesmas condições anteriores. O sedimento foi 

novamente ressuspenso em 50ml de CaCl2/tris-HCl a 5mM e pH 

7,4 e incubado a  4ºC por 10 min e centrifugado nas mesmas 

condições anteriores. O sedimento final foi ressuspenso em 2 ml 

de CaCl2/Tris-HCl a 5mM e pH 7,4/Glicerol 14% e então, 200µl 

foram distribuídas em tubos Eppendorfs de 1,5ml novos e 

estéreis (previamente resfriados) e estocados a –70ºC até o 

momento do uso. Para averiguar a eficiência das células 

competentes, 10ng de plasmídio pGEX3 íntegro foram 

transformados e plaqueados 10µl e 100µl da cultura 

transformada. A eficiência foi em torno de 0,4x10
6

.  

Após o preparo das células competentes, também foram 

utilizados controles negativos (células competentes + meio com 

antibiótico) para averiguar a contaminação com células 

resistentes e positivos (células competentes + meio sem 

antibiótico) para checar a viabilidade celular.  
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I.I.IV.IV. Condições de ligação/transformação e seleção. 

Depois de preparados, os inserto e vetores constituíram a 

reação de ligação da seguinte forma: 1µl do inserto, 1µl de cada 

preparação do vetor (cortado com: BamH I, EcoR I ou Sma I) em 

separado, 1µl do tampão da ligase, 1µl da enzima T4 ligase 

(Invitrogen) e 6 µl de água mili Q estéril. A reação de ligação foi 

incubada à temperatura ambiente, overnight, e depois estocada 

a –20ºC ou utilizada imediatamente na reação de transformação. 

O controle da reação de ligação foi constituído pela mistura de 

reação só com o vetor (sem inserto). A transformação foi feita 

utilizando 5µl do produto de ligação, adicionados a 200µl de 

células competentes (E.coli Bl21) contidas em tubo Eppendorf de 

1,5ml e incubados por 30 min a 4ºC (gelo). Após o choque 

térmico a 42ºC por 2 min e gelo por igual tempo, foi adicionado 

800µl de meio LB líquido e a cultura foi incubada por 1 hora a 

37ºC em shaker sob rotação de 200rpm. A cultura foi 

completamente plaqueada em placas contendo LB+ampicilina 

(100µg/ml). As placas ficaram na estufa a 37ºC overnight (16-

18horas). A competência das células foi calculada pelo número 

de colônias obtidas na transformação das células competentes 

com plasmídios íntegros de concentração conhecida.  
 

I.I.IV.V. Extração de plasmídios (mini-prep) 

Uma simples colônia de bactéria foi inoculada em um tubo 

de ensaio contendo 1ml de meio LB com antibiótico ampicilina 

(100µg/ml) e incubado a 200 rpm em shaker orbital, a 37ºC, 

overnight. As células foram centrifugadas em baixa velocidade 

(3000xg por 1 min) e ressuspensas em 200µl de tampão de lise 

GTE (glicose 50mM, Tris-HCl pH 8,0, EDTA 10mM). Depois de 5 
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min de incubação à temperatura ambiente, 400µl de uma 

solução alcalina preparada no momento do uso (NaOH 0,2N , 

SDS 1%) foi adicionado e misturado por inversão do tubo. O 

tubo foi incubado no gelo por 5 min. 300µl de uma solução de 

acetato de amônio a 7,5M foi adicionada e a incubação continuou 

por mais 10 min. A mistura foi centrifugada por 3 min a 15000xg 

e o sobrenadante foi transferido para um tubo limpo estéril e 0,6 

volumes de isopropanol foi adicionado. As moléculas de 

plasmídios foram coletadas por centrifugação a 15000xg por 20 

min. O sedimento foi lavado com etanol a 70% e deixado secar a 

temperatura ambiente. O sedimento foi ressuspenso em 50 µl de 

TE (Tris pH 8,0; EDTA 1mM), 1µl de solução de RNase (1mg/ml) 

foi adicionada e a mistura incubada a 37
o

C por 1 h. A mistura foi 

estocada a –20ºC até o momento da utilização.  

I.I.IV.VI. Sequenciamento e análise das seqüências CEJA1. 

O sequenciamento do fragmento CEJA-1 foi realizado pela Janaína 

Correa (Mestrado em Biologia de Fungos, Depto. de Micologia, UFPE) e 

pela Dra. Beatriz Reis (USP). A seqüência foi analisada pelo programa 

BLAST (www.ncbi. nlm.nih.gov).  
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I.II. Análise da Expressão da proteína CEJA1 

I.II.I. Processos de fermentação: Cepas de E.coli BL21 transformadas 

com os plasmídios pTA-CEJA1 ou pGEX-BamHI/CEJA foram 

crescidas em meio Lurian-Berthani (LB) suplementado com 100 

µg/ml de ampicilina, a 37
o

C e 210 rpm. Ao atingir a fase 

logarítmica de crescimento, a síntese da proteína heteróloga foi 

induzida com adição de IPTG a 1mM (concentração final). 

Estudos referentes a otimização das condições de crescimento 

(temperatura, agitação e tamanho de inóculo) e indução 

(temperatura, tempo e concentração do indutor) da proteína 

recombinante foram efetuados com a finalidade de maximizar a 

expressão da proteína heteróloga. O crescimento bacteriano foi 

acompanhado por densidade óptica a 600nm.  

I.II.II.Extração das proteínas recombinantes: Extratos celulares foram 

obtidos após centrifugação das culturas e lise celular com auxílio 

de um ultrassonicador (Cole Parmer Homogenizer) por 20 ciclos 

(20 segundos/ciclo) e sob uma potência de 100W/ciclo (sonda de 

13 mm). Proteínas totais foram então determinadas utilizando o 

método de Bradford modificado.  

I.II.III. Dosagem de Proteínas Segundo Método de Bradford Modificado 

Reativo de Bradford.  
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Após homogeneização, o Reativo de Bradford foi filtrado e 

estocado ao abrigo da luz, a 4
º

C.  

A determinação protéica foi realizada através da exposição, a 

temperatura ambiente, da solução protéica teste ao Reativo de 

Bradford, de acordo com as quantidades abaixo descritas:  

Tubos  

Reagentes  
Branco 
(ml)  

Teste* (ml)  

Reativo de 
Bradford  

1  1  

Água destilada  1  0,97  

Amostra   0,03  

 

* Analisado em duplicata 

Protegidos da luz, os tubos foram homogeneizados, incubados por 

5 minutos a temperatura ambiente e, em seguida, lidos a 595nm no 

espectrofotômetro (Biophotometer, Eppendorf). A absorbância obtida foi 

plotada na curva-padrão obtida a partir de uma diluição seriada de BSA 

(Sigma, St. Louis, MO, EUA) e, desta forma, foi obtida a quantidade, em 

microgramas, de proteína em 0,03ml da solução teste.  

A concentração protéica é calculada através da seguinte fórmula:  

[Proteína] = quantidade protéica (µg) 

0,03 (ml)  
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I.II.IV. Eletroforese de proteína (SDS-PAGE): Vinte microgramas de 

proteína foram separados por eletroforese em gel de 

poliacrilamida na presença de dodecil sulfato de sódio (SDSPAGE), 

sob condições redutoras, usando o sistema tampão descontínuo de 

Laemmli (1970). As amostras, na concentração de 20 µg/ml de 

proteínas, foram preparadas para a corrida eletroforética em 

tampão de amostra (1:4), consistindo de Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8; 

2% de SDS; 20% de glicerol; 5% de β-mercaptoetanol e 0,5% 

(p/v) de azul de bromofenol preparado em água. As proteínas 

foram desnaturadas pelo aquecimento em água fervente por 5 

minutos. Em seguida, foram aplicadas no gel de poliacrilamida a 

10%. Os géis de poliacrilamida foram preparados a partir de uma 

solução estoque contendo 30% por peso de acrilamida e 0,8% por 

peso de bis-acrilamida. O gel fracionador foi preparado da 

seguinte maneira: 3,3 ml de solução de acrilamida/bis-acrilamida; 

4 ml de água Milli Q; 2,5 ml de Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8; 100µl de 

SDS a 10%; 83 µl de glicerol a 50%, e polimerizado em presença 

de 9 µl de N,N,N’,N’-tetrametiletilenodiamina (TEMED) e 15 mg de 

persulfato de amônio. O gel de empilhamento (stacking gel) foi 

preparado pela adição de 0,5 ml de solução de acrilamida/bis-

acrilamida; 3,2 ml de água Milli Q; 1,25 ml de Tris-HCl 0,5 M, pH 

6,8; 50 µl de SDS a 10%, e polimerizado em presença de 4,5 µl 

de TEMED e 7,5 mg de persulfato de amônio. Como padrão de 

peso molecular utilizou-se o Rainbow
TM 

coloured protein molecular 

weight marker(Amersham). A corrida eletroforética foi realizada 

utilizando-se o tampão de corrida, constituído de Tris 0,075 M, 

glicina 0,57 M e SDS 0,1%, pH 8,6 a uma voltagem de 150 V. Os 

géis foram corados em solução de Coomassie Blue R250 

(isopropanol 20%, ácido acético 10%, 0,2% Coomassie Blue) para 

 73



Martins AES                                              2005  Caracterização Molecular de um antígeno de P.brasiliensis 

a avaliação qualitativa das proteínas presentes nos filtrados das 

culturas.  

I.III. Western blotting  

As proteínas das amostras e o padrão de peso molecular separados 

eletroforeticamente, foram eletrotransferidos para membrana de 

nitrocelulose 0,45 µm, como descrito por Towbin et al. (1979). Todo  

o procedimento foi realizado da seguinte maneira: primeiramente 

os materiais utilizados na transferência foram embebidos em 

tampão de transferência Tris-HCl 25 mM, glicina 200 mM, metanol 

20% (v/v) pH 8,3, inclusive os géis. Em seguida, os géis foram 

colocados sobre membrana de nitrocelulose, recobertos com papel 

de filtro, inseridos em placas acrílicas perfuradas e submersos em 

câmara de eletroforese contendo tampão de transferência. A 

transferência foi realizada a 106 V por 2 horas. A seguir, os géis 

foram corados em solução de Coomassie Blue R-250, para a 

certificação da transferência de todas as bandas protéicas, e as 

membranas foram lavadas em solução de lavagem (PBS 0,01M pH 

7,4 contendo 0,5% de leite desnatado e Tween 20 a 0,05%) 3 

vezes. Em seguida, foram incubadas com solução de bloqueio 

(PBS 0,01M pH 7,4 contendo 10% de leite desnatado e Tween 20 

a 0,05%) por 4hs sob constante e lenta agitação. As membranas 

foram lavadas em solução de lavagem mais 3 vezes e depois  

incubadas com soro de camundongo infectado com 

paracoccidioidomicose, diluído 1:100, em solução de lavagem a 

4ºC, overnight, sob agitação suave. Em seguida, as membranas 

foram lavadas por 3 vezes, em solução de lavagem e finalmente 

incubadas com anti-IgG de camundongo conjugadas com 

peroxidase, diluído 1:5000 em solução de lavagem por 1 hora. A 
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membrana foi lavada 3 vezes em solução de lavagem e a reação 

enzimática com produção de cor foi desenvolvida utilizando-se a 

solução contendo  cloronaftol 0,8mg/ml, Tris-Hcl 0,01M pH 7,4  e 

peróxido de hidrogênio a 30% por 10-30  minutos sob constante e 

lenta agitação. A reação foi bloqueada com água Milli Q.  
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II – RESULTADOS & DISCUSSÃO  

II.I. Caracterização molecular do fragmento de RAPD-

PCR específico para cepas de Paracoccidioides 

brasiliensis com morfologia típica.  

Neste trabalho o fragmento de RAPD específico de cepas de 

P.brasiliensis com morfologia atípica e avirulentas gerado com o primer 

OPF-8 foi caracterizado de acordo com Borba (2002). Uma análise 

preliminar mostrou que o fragmento de RAPD, designado ceja1, era 

amplificado a partir de RNA total, sugerindo que se tratava de um gene 

expresso (Figura 7) (Correia,2004).  

1 2 3 4  

 

Figura 7. Gel de agarose 1,5% mostrando produto de PCR de 

aproximadamente 400pb produzidos a partir de cDNA de cepas de 

Paracoccidiodes brasiliensis de morfologia típica e atípicas com primers 

específicos gerados pelo sequenciamento do RAPD com primer OPF-8. 

Poço 1, peso molecular de 1Kb Ladder(Gibco) onde a seta laranja 

corresponde a 506 pb e a seta verde a 396 pb; Poço 2, controle 

negativo da reação sem cDNA ; Poço 3, reação de PCR na presença de 
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cDNA de cepa com morfologia atípica (Pb IOC 1059);Poço 4, reação de 

PCR na presença de cDNA de cepa com morfologia típica (Pb IOC 

3698)(foto de Correia, 2004). 

Cinco clones contendo o fragmento de DNA de ceja1 foram 

seqüenciados em ambas as direções com primers complementares à 

seqüência do vetor Pin-Point e analisada com as ferramentas de análise 

e comparação disponibilizadas no GenBank. O alinhamento das 

seqüências de ambas as fitas de DNA mostrou 98% de identidade 

(Figura 8).  

 

Figura 8. Análise da similaridade entre fitas senso e anti-senso da 

seqüência parcial do gene ceja1.  
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O BLASTn da seqüência ceja1 revelou baixa similaridade com as 

seqüências depositadas no Genebank, com e-value de 2,1 (Figura 9).  

 

Figura 9. Análise da seqüência parcial do gene ceja1 pelo 

programa Blast-n.  

Utilizando o programa ORF finder foram identificados fases de 

leitura abertas variando de 114 a 237 nucleotídeos, compatível com 

uma seqüência de 38 a 79 aminoácidos, correspondendo a um 

polipeptídeo de 12-26kDa.  

O BLASTx da sequência ceja1 revelou homologia com um domínio 

de uma flavina-monoxigenase (Flavin-binding monooxygenase-like ou 

FMO) hipotética do fungo Neurospora grassa. O alinhamento apresentou 

valores para “score” de 51 e para o “e-value” de e
-10

 (Figura 10).  

Uma análise posterior com o programa BLAST-p permitiu o 

alinhamento da seqüência de ceja1 com um domínio da proteína flavina-

monooxigenase de Neurospora crassa (Figura 11).  
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 Figura 10. Resultado da análise da similaridade da seqüência ceja1  de 

Paracoccidioides brasiliensis  utilizando o programa BLASTx 
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II.II. Otimização das condições de produção da 

proteína de fusão GST-ceja1 em Escherichia coli BL21.  

A proteína recombinante foi produzida no sistema procarioto E.coli 

Bl21 induzidas com IPTG, foi submetida à SDS-PAGE e transferida a 

uma membrana de nitrocelulose para a realização do western blot com 

soro de camundongo infectado com cepa de P. brasiliensis selvagem. 

Dos 45 clones obtidos nos experimentos de subclonagem (1clone pGEX-

SmaI/CEJA, 15 clones pGEX-EcoRI/CEJA e 29 clones pGEX-BamHI/CEJA) 

apenas um clone pGEX-BamHI/CEJA (B2) foi identificado como produtor 

de uma proteína de fusão com GST (27kDa) de aproximadamente 

42kDa, reconhecida pelo soro de camundongo infectado com 

P.brasiliensis. Protocolo para otimização da temperatura de crescimento 

e de indução de síntese protéica com IPTG, tamanho de inoculo foi 

desenhado em microescala (2 ml em tubo de ensaio) para a otimização 

das condições de produção desta proteína de fusão de GST-CEJA1, mas 

a análise imunológica do produto protéico não mais mostrou uma reação 

positiva. O clone foi submetido à análise de PCR para identificação do 

fragmento ceja1, também sem sucesso. Uma nova subclonagem foi 

iniciada e o clone selecionado foi crescido em meio líquido seletivo para 

a identificação imunológica da proteína. Os resultados estão mostrados 

na Figura 12. Contudo, novamente foi confirmado a instabilidade deste 

plasmídio na bactéria inviabilizando a produção da proteína de fusão, 

pelo menos, utilizando este desenho experimental.  
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      1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 

Figura 12. Western blotting – proteína separada em SDS-PAGE 10%, 

identificadas com soro de camundongo infectado com 

Paracoccidioides brasiliensis e revelado com cloronaftol 

0,8mg/ml, Tris-Hcl 0,01M pH 7,4 e peróxido de hidrogênio a 

30%. Em 1:vazio, 2: clone pGEX-BamHI/CEJA-B4 induzido,  3 

:clone pGEX-BamHI/CEJA-B4 não induzido, 4:clone pGEX-

BamHI/CEJA-B3 induzido, 5: clone pGEX-BamHI/CEJA-B3 não 

induzido, 6: clone pGEX-BamHI/CEJA-B2 induzido, 7:clone 

pGEX-BamHI/CEJA-B2 não induzido , 8: clone com vetor vazio, 

induzido, 9: clone com vetor vazio, não induzido e 10: peso 

molecular.  

As monoxigenases catalisam reações que incorporam um dos 

átomos do oxigênio molecular em um substrato orgânico, enquanto que 

o outro átomo de oxigênio é reduzido para formar uma molécula de 

água. As flavinas monooxigenases (FMOs) constituem uma família de 

enzimas que catalizam a oxigenação de átomos nucleofílicos de 

nitrogênio, enxofre, fósforo e selênio utilizando o NADPH (nicotinamida 

adenina dinucleotideo fosfato) como co-fator e FAD (flavina adenina 
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dinucleotideo) como grupo prostético (Suh & Robertus, 2000). As FMOs 

são encontradasem número de cinco em humanos onde estão 

envolvidas no metabolismo de xenobióticos – fármacos, pesticidas e 

toxinas. A atividade enzimática das FMOs depende de vários nutrientes 

e co-fatores, por exemplo, niacina (fonte de NADPH), ácido pantotênico, 

riboflavina (fonte de FAD), cisteína e oxigênio. As leveduras possuem 

apenas uma isoforma da enzima monooxigenase dependente de flavina 

(yFMO), que ao contrário da FMO humana, ela não catalisa a oxidação 

de aminas, sendo responsável pela oxidação de grupamentos tióis; 

desta forma, participando na formação da estrutura terciária de 

proteínas que contém pontes disulfeto (Zhang & Robertus, 2002).  

A criação de mutantes de leveduras deficientes em yFMO mostrou 

que a enzima não é essencial para a viabilidade celular, pois apesar de 

ter reduzido o processo de folding das proteínas pela não formação de 

pontes disulfeto, há proteínas outras capazes de suprir as necessidades 

celulares básicas (Suh & Robertus, 2000). Nas últimas décadas tem sido 

mostrado que as enzimas que contém flavina em sua estrutura podem 

catalisar uma ampla gama de reações biológicas do tipo redox e 

participar de numerosas vias de síntese e degradação. A 

carboxipeptidase Y é uma dessas proteínas com pontes disulfeto, que na 

ausência de yFMO chega a reduzir sua atividade em 50%.  

As monooxigenases são instáveis na ausência de NADPH e NADP+, 

a deficiência de niacina, de onde esses co-fatores são feitos, pode ser 

destrutiva para esta enzima e para sua atividade reguladora sobre 

outras enzimas. O gene da yFMO é induzido em situações de estresse, 

como a exposição a agentes externos redutores,  que no primeiro 

momento aumenta o potencial redutor celular retardando o 

processamento da formação de proteínas contendo pontes disulfeto. A 

ausência de oxigênio pode levar a uma perda mais acentuada de 
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monooxigenases quando o suprimento de NADPH é inadequado 

agravando o quadro metabólico. Um retardo no crescimento celular está 

relacionado à reduzida capacidade das células sob estresse de formar 

pontes dissulfeto nas proteínas. Em mutantes deficientes em yFMO, 

pode-se encontrar a proteína carboxipeptidase Y em sua totalidade no 

retículo endoplasmático na forma estrutural não adequada (Suh & 

Robertus, 2000). Uma outra proteína contendo pontes dissulfeto é a 

quitinase, uma importante enzima para a remodelação da quitina na 

parede celular. Em todos os fungos patogênicos, a quitina representa o 

maior componente estrutural da parede celular com importantes funções 

na morfogênese fúngica e integridade da parede celular (San-Blas et 

al,2002). Em C.albicans, foi observado que mutantes deficientes em 

quitina são menos virulentos que cepas selvagens, pois mudanças 

estruturais causadas pela alteração no metabolismo da quitina podem, 

em parte, alterar a virulência da cepa (Bulawa et al.,1995). Uma 

diminuição (ou abolição) da atividade das FMOs, poderia levar a uma 

diminuição da disponilidade de importantes proteínas contendo pontes 

dissulfeto (exemplo, a quitinase) e consequentemente, alteração do 

metabolismo de moléculas chaves na virulência do fungo (ex: quitina), 

levando a uma alteração da virulência, além disso, as  FMOs participam 

de outros processos biológicos como o transporte de elétrons e o reparo 

de dano genético dependente da luz.  

A seqüência completa do DNA de ceja1 ainda precisa ser obtida e 

sequenciada para que seja, de fato, atribuída a esta seqüência a 

atividade de uma monooxigenase. Contudo, os resultados sugerem que 

as cepas de P.brasiliensis estocadas por longos períodos (2-3 décadas) 

sob uma camada de óleo na coleção de culturas de fungos do Instituto 

Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro tenham uma redução, se não abolição, na 

atividade das monooxigenases.   Um dos argumentos é o fato da 
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camada de óleo ser rica em substâncias como ácidos graxos e fosfatidil 

inositol fosfato que inibem a atividade das FMOs. O longo período de 

estocagem leva a deficiências nutricionais que reduzem a síntese de 

novo das FMOs e o acúmulo de toxinas ambientais, as consumem no 

processo de detoxicação celular. O metabolismo não balanceado 

estabelecido pelo esgotamento de nutrientes e a carência de oxigênio 

(substrato das monooxigenase) podem levar a desregulação da 

atividade de outras enzimas em outras vias metabólicas que em 

conjunto podem favorecer ao dano de moléculas do DNA que podem ser 

perpetuadas pela falta do sistema de manutenção celular do qual as 

FMOs fazem parte (figura 13).  
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Condições sobre óleo mineral por longos períodos Condições sobre óleo mineral por longos períodos 

 

 
 
 
    Nutrientes 
 
 
     Catabolismo 

  
 
  Estresse Redutor 

  
 
  FMO * 

     (
 
 * Demanda) 

 
 
Acúmulo de 
catabólicos 
 
 
DNA              Mutação 

)  )  

  

   

  

  

  

   Alteração de vias metabólicas 
  Proteínas com pontes disulfeto    
  Fatores de virulência 
  Enzimas de reparo de DNA       

 

  

           Perpetuadas            Perpetuadas 

       Variantes        Variantes 

  

Figura 13. Esquema das hipóteses a respeito da perda da atividade das 

FMOs em cepas avirulentas de Paracoccidioides brasiliensis  

Figura 13. Esquema das hipóteses a respeito da perda da atividade das 

FMOs em cepas avirulentas de Paracoccidioides brasiliensis  
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ABSTRACT  

Paracoccidioidomycosis is an important cause of morbidity, leading 

to the death in some cases. The responsable of this condition is the 

dimorphic fungus Paracoccidioides brasiliensis and its clinical diagnosis is 

unspecific. Recently, a DNA fragment of 750pb of length obtained by the 

technique of RAPD was isolated and sequencing by our group. This 

fragment was present in P.brasiliensis strains with a typical morphology 

, and virulent when inoculated in mice, but not on those with atypical 

morphologies non-virulent. The aim of this work was to characterize this 

fragment through Subcloning into expression vector pGEX and the 

production of the cognate recombinant protein in heterologous host. The 

encoded protein reacted with P.brasiliensis infected-mice serum with 

and BLASTx analysis of this sequence revealed homology with Flavin-

binding monooxygenase-like(FMO) domain of Neurospora crassa fungus. 

The whole DNA sequence of this fragment is still unclear. However, the 

results suggested that P.brasiliensis strains maintained by long periods 

(2-3 decades) under an oil layer might either reduce, or even abrogate, 

the monooxigenases activity.                                . 
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CONCLUSÕES  
_________________________________________________________ 
 
 
◊ A seqüência CEJA-1 obtida pela análise genética, através da técnica 

de RAPD, do fungo P.brasiliensis com morfologia típica é uma seqüência 

parcial de um gene expresso.  

◊ A proteína de fusão GST-CEJA1 foi reconhecida pelo anticorpo 

policlonal de camundongo infectado por cepa patogênica de 

P.brasiliensis.  

◊ A seqüência hipotética da proteína CEJA1 possui um domínio 

compatível com proteínas da família das flavina monooxigenases.  

◊ A produção da proteína de fusão GST-CEJA1 é instável no sistema 

procarioto usado.  
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