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Resumo 

 

Trichophyton rubrum (T. rubrum) é um fungo dermatófito que apresenta a 
capacidade de infectar unhas, pele e cabelo através da secreção de proteases, 
que permite a utilização pelo fungo de proteínas do hospedeiro. Assim, as 
proteases são consideradas fatores importantes para a virulência de 
dermatófitos. Devido a sua natureza antropofílica e prevalência T. rubrum é 
considerado um modelo para estudo de infecções fúngicas. Entretanto, os 
mecanismos genéticos e moleculares envolvidos com a patogenicidade de 
dermatófitos ainda não foram elucidados. A obtenção de mutantes nulos é 
utilizada para comprovar a função de um determinado gene em um processo 
biológico. Devido à baixa taxa de transformação e a ausência de marcadores 
genéticos, a obtenção de mutantes de T.rubrum é muito laboriosa e difícil. Até o 
momento na literatura foram descritos somente duas linhagens de mutantes 
nulos de T.rubrum, uma é a linhagem ΔTruMRD2 (envolvido com múltipla 
resistência a drogas) e a ΔPacC (envolvido com sensibilidade ao pH). Dessa 
forma, o presente trabalho tem como objetivo obter uma linhagem de um mutante 
nulo para um gene que codifica uma aminopeptidase leucina de T. rubrum e 
verificar a importância dessa protease para o estabelecimento da infecção 
fúngica. A sequência da aminopeptidase leucina foi obtida através do banco de 
dados do ncbi, assim como a sequência do gene de resistência à higromicina, 
utilizado como marcador de seleção, o cassete de disrupção foi sintetizado pela 
empresa Epoch Life Science®, e as transformações foram realizadas em 
protoplastos de T. rubrum, que foram gerados após a incubação do micélio 
fúngico com solução lítica (contendo 20 mg/mL de enzimas líticas de 
Trichoderma harzianum). A regeneração de protoplastos ocorreu em meio de 
Cove’s adicionado de 1M de sacarose. Foram obtidos 31 linhagens de 
transformantes, que foram rastreadas em meio mínimo contendo leite desnatado 
através da observação de halos de proteases. Entre as linhagens obtidas, 9 
delas apresentaram halo de protease menores e foram submetidas a PCR para 
amplificação do gene de resistência à higromicina e, posteriormente, à ensaios 
adicionais para comprovação de deleção do gene. 
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I INTRODUÇÃO 
 
 

As infecções causadas por dermatófitos são responsáveis por impactos 

significativos na economia mundial (WHITE et al., 2008). Fungos dermatófitos 

compreendem cerca de 40 espécies que encontram-se divididas em 3 gêneros: 

Microsporum, Epidermophyton e Trichophyton (HRYNCEWICZ-GWÓŹDŹ et al., 

2011). T. rubrum é um fungo dermatófito cosmopolita que infecta unhas, pele e 

raramente cabelos , sendo prevalente entre as dermatofitoses superficiais 

humanas, que caracterizam-se pela cronicidade e recorrência (NENOFF et al, 

2014). Embora as infecções superficiais sejam as mais comuns, infecções 

invasivas são frequentemente observadas em pacientes imunodeprimidos 

(SPETH et al., 2008). 

Sabe-se que durante os primeiros estágios da infecção há a expressão de 

adesinas e logo em seguida ocorre a indução de proteases que apresentam 

atuação ótima em pH ácido. A seguir, ocorre indução de proteases que atuam 

em pH alcalino, relacionando assim o sensoriamento do pH para ativação de 

proteases especificas envolvidas no estabelecimento de infecção fúngica 

(PERES et al, 2010).  

As proteases são consideradas fatores-chave para a patogenicidade de 

dermatófitos (GRUMPT et al, 2011). Proteases ou peptidases são enzimas que 

atuam na quebra de pontes peptídicas de proteínas, resultando em peptídeos e 

aminoácidos livres. As proteases se dividem em endoproteases e exoproteases, ambas 

atuam em conjunto na digestão de proteínas. Entre as endoproteases podem ser citadas 

as proteases aspárticas, as proteases da família das subtilisinas (S8A) e  as 

metaloproteinases. Entre as exoproteases são incluídas  as leucinas aminopeptidases ( 

Lap 1 e Lap2) e dipeptidyl-peptidase IV e V. (MONOD et al, 2002; ZAUUG et al, 2007).  

Em comparação com outros fungos patogênicos, as ferramentas de 

manipulação genética foram menos explorados para dermatófitos, porém com a 

recente liberação do genoma de 7 espécies de dermatófitos, incluindo T. rubrum,  

o  conhecimento a nível molecular e genético desses fungos está avançando, 

permitindo aos pesquisadores desenvolver hipóteses de como os dermatófitos causam 

as infecções. As comparações entre diferentes espécies que são adaptadas a nichos 

específicos podem ampliar o conhecimento acerca da virulência, evolução e 

resistência de dermatófitos (Burmester et al, 2011). 



 

II OBJETIVO 

 

 Obtenção de uma linhagem de um mutante nulo de um gene que  codifica 

uma aminopeptidase leucina de T. rubrum e verificar a importância dessa 

protease para o estabelecimento da infecção fúngica. 

 

 

III DESENVOLVIMENTO 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Linhagem de T. rubrum 

 

Foi  utilizada a linhagem CBS 118892 de T. rubrum, o  cultivo da linhagem foi 

feito em meio Sabouraud e incubação a 28ºC por 7-15 dias  (Komoto et al., 2015).  

 

3.2 Construção do cassete de ruptura gênica e transformação de 

protoplastos de T. rubrum 

 

 A partir das sequências de nucleotídeos do gene leucina aminopeptidase  

disponível no banco de dados do ncbi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) foi realizada a 

encomenda do cassete de disrupção para  empresa Epoch Life Science®. A sequência 

do gene foi interrompida pelo gene  de resistência higromicina (2,4 Kb).  A transformação 

da linhagem CBS de T. rubrum foi realizada de acordo com Fachin et al (2006) com 

algumas modificações. Protoplastos de T. rubrum linhagem CBS 118892 foram obtidos 

da seguinte forma,  placas de T. rubrum crescidas por  cerca de 7  dias foram inoculadas 

em 100 mL de meio Saboraud líquido em frasco erlenmyer de 250 mL, mantido sob forte 

agitação de 200 rpm por 12-16h a 28ºC. Após esse período, o micélio foi filtrado em funil 

de Buchener sob condições estéreis e esse filtrado foi transferido para 30 mL de solução 

lítica (20 mg/mL de enzimas líticas de Trichoderma harzianum  adquiridas de Sigma-

Aldrich; 0.7 M KCl and 1 M MgSO4, pH 6.8). Procedeu-se com uma incubação de 3-4 h 

a 28ºC a 120rpm. Após observação dos protoplastos, foi feita uma filtração em lã de 

vidro estéril e o filtrado foi centrifugado por 10min a 4000 rpm. O precipitado foi 

ressuspendido em 10 mL de solução CT [ 0,4 M de sulfato de amônio, 1 % sacarose 



(m/v),0,05 M ácido cítrico,  pH 6,0], centrifugado por 5 min a 4000 rpm e o precipitado 

resultante foi ressuspendido em 10 mL de solução DT (0,6 M KCl, 0,1 M CaCl2, 0,01 M 

Tris/HCl, pH 7,5).  O precipitado obtido foi ressuspendido em 1 mL de DT. 100 µL da 

solução de protoplastos (107 protoplastos/mL) foram incubados com cerca de 3µg de 

DNA do cassete de ruptura gênica.  Para essa mistura de DNA + protoplastos foram 

adicionados 50 µL de solução ET (25% PEG 8000 (m/v), 0,6M KCl, 0,1M CaCl2) e 

mantido em gelo por 20 min. A seguir foi adicionado 1mL de solução ET e incubou-se 

por 30 min a temperatura ambiente. Transformantes foram obtidos em meio mínimo 

(Cove’s, 1966)  com 1M de sacarose contendo 500 µg/mL de higromicina, concentração 

previamente determinada para ser utilizada para a seleção de transformantes.  

 

3.3 RASTREAMENTO DE TRANSFORMANTES 

 Placas -mestras foram utilizadas no rastreamento das linhagens transformadas 

obtidas. Para  triar as linhagens transformadas com o cassete de disrupção  de 

aminopeptidase leucina foi utilizado meio de Cove’s  adicionado de leite desnatado  10% 

para a observação de halos de protease. 

 

 

IV RESULTADOS 

 

Após 7 dias de incubação em meio de regeneração, foram obtidas 31 

linhagens  transformantes. Essas linhagens foram inoculadas em meio contendo 

leite desnatado para observação de formação de halos de protease, supondo 

que o mutante nulo pudesse apresentar menor atividade proteolítica em 

decorrência da deleção do gene que codifica uma exoprotease. Nove linhagens 

apresentaram halo de protease de menor diâmetro comparado com a linhagem 

selvagem CBS, que foram denominadas A7, A11, A14, A15, A18, A20, A21, A24 

e A29  (Figura 1 e Figura 2) e serão submetidas ao PCR para amplificação do 

gene de resistência a higromicina, utilizado como marcador de seleção.  

 



  

 

Figura 1: Transformantes obtidos  para a ruptura do gene da aminopeptidase 

leucina (A1-A14) em meio mínimo de Cove adicionado de leite desnatado (10%), 

cultivadas por 7 dias.  Setas vermelhas indicam linhagens com halos de proteases de 

menor diâmetro em comparação com a linhagem selvagem CBS. 

 

 

 

 

Figura 2: Linhagens de transformantes obtidas para a ruptura do gene de 

aminopeptidase leucina,  cultivadas por 7 dias em meio mínimo de Cove adicionado de 

10% de leite desnatado. (A15-A31).  Setas vermelhas indicam linhagens com   halos de 

proteases de menor diâmetro em comparação com a linhagem selvagem CBS. 

. 

  

V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados demonstram a obtenção de 9 candidatos a mutantes nulos 

para o gene codificador de aminopeptidase leucina. A obtenção desse mutante 

poderá auxiliar na compreensão dos mecanismos envolvidos durante a infecção 

de T. rubrum. 
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