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Aspergillus spp. é um fungo filamentoso, saprofítico encontrado em uma 

variedade de nichos ecológicos, podendo causar aspergilose invasiva e responsável 

por grande parte da morbidade e mortalidade em pacientes imunocomprometidos 

(Dagenais e Keller et al., 2009). Entre as 200 espécies até hoje descritas, menos de 

20 podem provocar doenças em humanos. Aspergillus fumigatus é o agente etiológico 

mais comum causador de aspergilose humana, seguido de A. flavus, A. terreus, A. 

niger e A. nidulans. Os conídios de Aspergillus sp. se dispersam facilmente pelo ar e 

quando inalados por pacientes imunocomprometidos, podem se instalar no pulmão do 

hospedeiro onde ocorre a germinação. O desenvolvimento do fungo dentro dos 

pulmões é facilitado pela falha do sistema imune inato de pacientes 

imunocomprometidos, que é a primeira linha de defesa contra os conídios através da 

ativação da via alternativa do sistema complemento e células fagocíticas (Behnsen et 

al.,2008).  

Em A. fumigatus o gene gcsA codifica uma proteína que contém o domínio 

ADP-Ribosylation Factor- GTPase activating protein (ARF-GAP). As proteínas ARF 

são pequenas proteínas G responsáveis pela biogênese de vesículas do tráfego 

intracelular. As atividades das ARFs são reguladas por um ciclo que ativa e inativa a 

pequena proteína G. Elas adquirem as formas ARF-GDP e ARF-GTP dependendo do 

equilíbrio de atividade das proteínas ARF-GAPs e ARF-GEFs, respectivamente. Os 

receptores de proteína G (G protein coupled receptor, GPCR) quando ativados 

desenvolvem mudanças na estrutura ARF levando a uma maior afinidade desta por 

GTP em vez de GDP, o qual é o fator responsável pela formação de vesículas e 

organelas (Moura et al., 2011).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a expressão do gene gcsA sob diferentes 

condições e localizar a proteína GcsA em A. Fumigatus.  

A expressão do gene gcsA foi observada frente a antifúngicos e drogas cujos 

alvos estão envolvidos na via de sintese do esfingilipídeos, síntese de material 

genético e estresse oxidativo, sendo as drogas: Anidulafungina 1 ug/mL, 

Caspofungina 16 ug/mL, Anfotericina B 1 ug/mL, 5-Flucitocina (300 ug/mL, 

Voriconazole 0,5 ug/mL, Lovastatina 4 ug/mL, Miriocina 30 ug/ml, Ffarnesol 2 mM, 

Ccerulenina 20 ug/mL, Congo Red 150 ug/mL, Fitoesfingosina 100 ug/mL, Menadiona 

10mM e Brefeldin A 30 ug/mL. Para o experimento, uma linhagem selvagem de A. 

fumigatus CEA17 (pyrG+) ΔakuBku80 (Ferreira et al., 2006) foi incubada por 16 horas 

em meio de cultura líquido para a produção de micélio e em seguida incubado por 1 



hora com as referidas drogas. O RNA total foi extraído e cDNA sintetizado para a PCR 

quantitativa (qPCR), neste trabalho as reações da qPCR foram realizadas utilizando 

a tecnologia SYBR® Green com o normalizador o gene housekeeping gpdA. Com a 

análise da expressão do gene gcsA, verificamos que a droga Anfotericina B é a que 

mais induz a expressão deste gene. Portanto, utilizamos os dados da qPCR para a 

realização da localização, por meio de microscopia de fluorescência. 

Para a localização da proteína GcsA em A. fumigatus, foi construído um 

cassete fusionando a sequencia do gene gcsA com o gene que codifica a Green 

Fluorescent Protein (GFP). Brevemente, os fragmentos foram construídos e 

amplificados por PCR convencional, utilizando DNA polimerase de alta fidelidade 

Phusion DNA Polymerase High-Fidelity (Thermo Scientific). O DNA genômico da 

linhagem CEA17(pyrG) ∆akuBku80 de A. fumigatus, foi utilizado como molde para 

amplificar o gene gcsA (gcsAORF - 1,9 kb) e a região 3‘ não codificadora do gene 

gcsA (gcsA3’UTR - 2 kb). O vetor pMCB17apx, foi utilizado como molde para a 

amplificar o GFP (0,7 kb), seguido do marcador auxotrófico pyrG com tamanho de 2 

kb. Após a fusão dos fragmentos da PCR mediado por transformação em S. 

cerevisiae, o cassete gcsAORF::GFP::pyrG::gcsA3’UTR foi transformado em A. 

fumigatus (CEA17(pyrG-) ∆akuBku80. A comprovação da presença do cassete no lócus 

do gene no fungo foi realizada por PCR-diagnóstico. Logo após foi realizada o 

sequenciamento da proteína GFP para verificação da integridade da 

sequenciasequência de DNA e a metodologia western blot foi utilizada para a 

detecção da proteína GFP fusionada a construção GcsA::GFP em A. fumigatus com 

o anticorpo anti-GFP. 

A localização da proteína GcsA em A. fumigatus foi realizada pelo crescimento 

da linhagem GcsA::GFP e a indução de 2 horas com Anfotericina B (1 ug/mL) seguido 

de microscopia de fluorescencia em microscópio confocal.  
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