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Resumo 

A H
+
-ATPase de membrana plasmática, codificada pelo gene PMA1, é responsável pela 

formação de um gradiente eletroquímico de prótons que possibilita o controle do pH 

intracelular e a captação de nutrientes pela célula. A Pma1p é ativada na presença de 

glicose e várias proteínas estão envolvidas nesse processo, modulando de forma direta 

ou indireta, a atividade desta enzima. Estudos prévios, realizados em diferentes 

background de S. cerevisiae, correlacionaram vários genes envolvidos na atividade da 

Pma1p, mas ainda não foi elucidado o papel de cada um deles nesta via de ativação, 

bem como a relação deles em cada background estudado. No presente trabalho foi 

realizada a construção de múltiplos mutantes para os genes PMC1, SNF3 e ARG82 em 

dois diferentes background de S. cerevisiae (BY4741 e PJ69) a fim de ampliar o 

conhecimento dos mecanismos envolvidos na via de sinalização da ativação da H
+
-

ATPase mediada por glicose. Para isso, foram realizados procedimentos de acidificação 

celular do meio, determinação da disponibilidade de cálcio intracelular e avaliação da 

sensibilidade ao antibiótico higromicina B e ao alumínio. Os resultados do presente 

trabalho confirmaram a importância dos genes ARG82, PMC1 e SNF3 na regulação da 

atividade da H
+
-ATPase de membrana citoplasmática, em S. cerevisiae. Foram 

verificadas variações na disponibilidade de cálcio citosólico e na atividade de Pma1p 

entre os mutantes construídos. Aparentemente, a proteína Arg82p, dentre as três 

proteínas estudadas neste trabalho, possui um papel mais importante na ativação da 

enzima Pma1p, seja na: (i) modulação do cálcio intracelular, (ii) na acidificação do 

meio, (iii) na sensibilidade à higromicina e ao alumínio, e (iv) na capacidade 

fermentativa das células. Contudo, apesar da importância do cálcio como regulador 

intracelular na atividade de Pma1p, não foi verificada uma relação direta entre a 

concentração de cálcio citosólico e a atividade de Pma1p sugerindo que outros fatores 

possam estar envolvidos. Ademais, os diferentes resultados encontrados, nos diferentes 

backgrounds, demonstraram que o efeito das mutações poderia ser dependente da 

linhagem analisada.  

 

Palavras chave: PMA1, SNF3, PMC1, ARG82, Saccharomyces cerevisiae, H
+
-ATPase. 
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Abstract 

The plasma membrane H
+
-ATPase is a protein coded by PMA1 gene which is able to 

pumping out protons outside cells against a concentration gradient. That pumping 

activity creates an electrochemical gradient which is responsable for controlling 

intracelular pH and accumulates nutrients by the cell. Pma1p is activated in the presence 

of glucose and several genes are involved in this process, modulating directly or 

indirectly, the activity of that enzime. In this present study, it was realized the 

construction of multiple mutants with the genes PMC1, SNF3 and ARG82 in two 

diferents background of S. cerevisiae (BY4741 e PJ69) in order to increase knowledge 

of mechanisms involved in H
+
-ATPase activation signaling pathway mediated by 

glucose. For this purpose, it was carried out experiments of celular acidification, 

determination of intracelular calcium availability and avaliation of antibiotic sensitivity 

hygromycin B and aluminium. The results from this present work confirmed the 

importance of the genes ARG82, PMC1 e SNF3 in regulating plasma membrane H
+
-

ATPase activity in S. cerevisiae. It was verified variations in intracelular calcium 

avaiability and in Pma1p activity between the constructed mutants. Apparently, among 

the three proteins studied, Arg82p had a more important role in Pma1p activation, in: (i) 

modulating intracelular calcium, (ii) medium acidification, (iii) hygromycin and 

aluminium sensitivity, and (iv) fermentative capacity of cells. However, despite the 

importance of calcium being an intracelular regulator of Pma1p activity, no direct 

relationship was verified between the intracelular calcium concentration and Pma1p 

activity, suggesting thus the involvement of other factors in that process. In addition, the 

different results found in the two backgrounds, demonstrate that the effect of delections 

shoul be influenced by analised background strain.  

 

 

Keywords: PMA1, SNF3, PMC1, ARG82, Saccharomyces cerevisiae, H
+
-ATPase. 
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1.1. Revisão de literatura 

A Saccharomyces cerevisiae foi o primeiro eucarioto a ter o seu genoma 

completamente sequenciado, sendo o seu DNA cromossomal constituído de 12,068 kb 

distribuídos em 16 cromossomos, onde um total de 5885 genes potencialmente capazes 

de codificarem proteínas foram identificados, constituindo assim quase 70% de todo o 

genoma da levedura (Goffeau et al., 1996). Saccharomyces cerevisiae é uma levedura 

modelo em estudos de biologia molecular, de fácil cultivo e capacidade de crescimento 

em meio definido, apresentando facilidade no isolamento de mutantes e possuindo um 

sistema de transformação de DNA altamente versátil, sendo não patogênico e tendo os 

seus mecanismos básicos de replicação, recombinação, divisão celular e metabolismo 

geralmente conservados entre as leveduras e eucariotos maiores. Além disso, o uso S. 

cerevisiae permite a utilização de técnicas de engenharia genética e clonagem gênica, 

possibilitando a análise de produtos gênicos funcionais de outros eucariotos, sendo 

eleito assim o microrganismo eucarioto ideal para estudos biológicos (Sherman, 2002). 

Dentre os estudos biológicos, destaca-se a sinalização celular, um mecanismo 

vital para a célula, onde através de proteínas sensoras específicas presentes na 

membrana citoplasmática, uma informação (variação de pH, disponibilidade de 

nutrientes, pressão osmótica, entre outros) é transmitida através de processos químicos e 

convertida a uma resposta celular, como por exemplo, a expressão de proteínas ou 

utilização de nutrientes. Dessa forma, as vias de sinalização são específicas e possuem 

alta sensibilidade nas transduções de sinais (Clapham, 2007; Nelson et al., 2008). 

Dentre as proteínas de membrana citoplasmática de fungos e plantas, as H
+
-

ATPases são pertencentes à família das cátion ATPases do tipo P (Nelson et al., 2008), 

caracterizadas como sendo bombas de prótons capazes de gerar um gradiente 

eletroquímico necessário para a captação de nutrientes pela célula, e ainda participando 

da regulação do pH intracelular (Goffeau e Slayman, 1981; Serrano, 1985). Durante o 

seu ciclo catalítico, as H
+
-ATPases formam o intermediário aspartilfosfato, sendo estas 

enzimas altamente sensíveis a baixas concentrações de vanadato (Goffeau e Slayman, 

1981; Portillo, 2000). A família de P-ATPases incluem bombas específicas para vários 

tipos de cátions (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, H

+
, Cd

2+
, Cu

2+
) e estão presentes em fungos, plantas e 

células animais. As ATPases do tipo P são transportadores de cátions dependentes de 

ATP e a sua fosforilação leva a uma mudança conformacional essencial para o 

movimento do cátion através da membrana (Nelson et al., 2008).
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Em S. cerevisiae, a H
+
-ATPase de membrana plasmática é majoritariamente 

codificada majoritariamente pelo gene PMA1, sendo que a deleção do gene não produz 

mutantes viáveis, e a deleção parcial do gene leva à expressão diminuída da enzima, 

demonstrando assim que a H
+
-ATPase é uma enzima essencial para o crescimento e 

bombeamento de prótons in vivo (Serrano, 1985). Também encontra-se na levedura um 

gene homólogo ao PMA1, PMA2, expresso em níveis muito baixos, codificando para 

uma próton ATPase de função ainda desconhecida (Portillo, 2000). A H
+
-ATPase 

Pma1p foi caracterizada e identificada como sendo uma proteína integral de membrana 

de tamanho aproximado de 100 kDa composta de 10 domínios transmembranares e dois 

domínios hidrofílicos expostos ao meio externo, possuindo uma cauda C-terminal 

fosforilável (Malpartida e Serrano, 1980; Ambesi et al., 2000). A Pma1p é 

abundantemente expressa, constituindo cerca de 7 a 10% do total das proteínas de 

membrana plasmática de leveduras (Serrano, 1989).  

Experimentos relacionando o aumento da atividade da H
+
-ATPase com o 

aumento da concentração de glicose do meio sugere que a transcrição do gene PMA1 

possui a sua expressão regulada por glicose (Serrano, 1983; Rao et al., 1993). A adição 

de glicose leva também à ativação pós-transcricional da H
+
-ATPase, acompanhada de 

mudanças no pH ótimo, diminuição do Km e aumento de Vmax para a hidrólise do ATP 

(Serrano, 1983). Em 2000, Portillo sugeriu um modelo de regulação da H
+
-ATPase de 

fungos e plantas, onde sua cauda C-terminal interagiria com o sítio de ligação do ATP, 

inibindo a atividade da enzima. Uma molécula ativadora levaria a uma modificação na 

cauda C-terminal, liberando as interações inibitórias, permitindo a ligação do ATP e a 

mudança para uma conformação ativa da enzima. Este modelo é demonstrado na Figura 

1. 

Mutações em Pma1p, que levam a uma atividade diminuída da H
+
-ATPase, 

acarretam uma diminuição do crescimento celular e maior resistência a drogas 

carregadas positivamente, como é o caso da higromicina B (Mccusker et al., 1987; 

Vallejo e Serrano, 1989). Essa resistência poderia ser explicada pela diminuição do 

potencial de membrana da célula, ocasionado pela diminuição da expressão da enzima, 

pois o transporte do antibiótico estaria relacionado ao gradiente eletroquímico de 

prótons mantido pela H
+
-ATPase, que é atenuado nos mutantes. Assim, a resistência a 

higromicina B estaria relacionada a uma menor atividade da enzima, diminuindo a 

entrada do antibiótico (Perlin et al., 1988). 
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Figura 1. Modelo de ativação da H
+
-ATPase de membrana plasmática de fungos e 

plantas, onde uma molécula ativadora geraria uma modificação na porção C-

terminal, liberando a interação inibitória e permitindo a ATPase adotar uma 

conformação mais ativa (Portillo, 2000). 

 

A habilidade que todas as células possuem de receber e interpretar os sinais 

externos à membrana plasmática é uma propriedade fundamental à vida. As células 

recebem constantes sinais de proteínas de membrana que atuam como receptores de 

informação, e estes sinais geram respostas específicas, sendo as células com diferentes 

funções capazes de gerar uma grande variedade de sinais. Cada célula é capaz de 

responder a um estímulo diferente, podendo este ser um hormônio, íons, glicose, pH ou 

mesmo variações na luz solar, como é o caso das células de plantas. Mas em todos os 

casos, o sinal representa uma informação que é detectada por receptores específicos e 

convertida em uma resposta celular, a qual sempre envolve um processo químico, onde 

todas as células possuem mecanismos de transdução de sinal altamente sensíveis e 

específicos. A especificidade é atingida por complementaridade molecular entre o sinal 

e a molécula receptora e frequentemente, o resultado final de uma via de sinalização é a 
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fosforilação de algumas proteínas alvo específicas, que mudam suas atividades, 

causando modificações em variadas funções da célula (Nelson et al., 2008).  

As vias de sinalização necessitam de três componentes básicos, sendo eles um 

sinal, um receptor e um alvo. Algumas vias mais complexas levam ao desencadeamento 

de uma cascata de fosforilação modulada pela presença de segundos mensageiros, que 

agem modulando a expressão de genes ou a atividade de proteínas (Nelson et al., 2008). 

Uma das principais vias de sinalização presentes é a sinalização mediada pelo cálcio, 

afetando cada aspecto da vida e da morte das células, sendo o íon mais estritamente 

regulado em todos os organismos, com a capacidade de se ligar a algumas proteínas, 

podendo causar mudanças na localização, associação e função das mesmas (Clapham, 

2007). 

Como a H
+
-ATPase de membrana citoplasmática da S. cerevisiae (Pma1p) 

possui um papel central na viabilidade da levedura, é de fundamental importância o 

estudo e compreensão dos mecanismos regulatórios que modulam a sua atividade. Os 

estudos realizados para propor o mecanismo hipotético da via de ativação da H
+
-

ATPase Pma1p se iniciaram no início dos anos 80. Com base nos estudos desenvolvidos 

até o momento, foi proposta a existência de uma via de ativação da Pma1p, que através 

da presença de glicose e controle da disponibilidade de cálcio no citosol, teria como 

consequência a ativação da H
+
-ATPase (Brandão, 2014).  

 Serrano (1983), demonstrou que a ativação da Pma1p é dependente de glicose, e 

Lewis e Bisson (1991), sugeriram a participação do transportador de hexose Hxt1p 

como sendo o responsável pela internalização da glicose pela célula. Em 1992, Dos 

Passos e colaboradores mostraram que a fosforilação da glicose a glicose-6P seria um 

evento necessário para a ativação da Pma1p induzida por glicose, através da geração de 

um sinal intracelular capaz de desencadear vários mecanismos regulatórios, e essa 

fosforilação da glicose se daria através principalmente das hexoquinases (Hxk1p e 

Hxk2p) e da glicoquinase (Glk1p).  

Através da construção de mutantes com deleção na fosfoglicomutase 2 (PGM2), 

foi demonstrado que a homeostase do cálcio era fortemente afetada pelo balanço dos 

níveis de glicose-1P e de glicose-6P (Aiello et al., 2002). Em 2006, Tropia e 

colaboradores sugeriram a participação da Snf3p como sendo a proteína responsável 

pela detecção do sinal interno gerado pelos açúcares fosforilados, modulando assim a 
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atividade da Ca
2+

-ATPase vacuolar Pmc1p e a disponibilidade de cálcio citoplasmático.  

Através da construção de mutantes snf3Δ, quando em crescimento em meio contendo 

galactose e um consequente aumento nos níveis de glicose-1P, era observado um 

acúmulo de cálcio dentro do vacúolo, o que indica que um aumento nos níveis de 

glicose-1P levaria à ativação da Ca
2+

-ATPase vacuolar Pmc1p para esse mutante. Ao 

contrário, quando o crescimento foi realizado em meio contendo glicose, a concentração 

de glicose-6P intracelular, a concentração de cálcio dentro do vacúolo e a atividade da 

H
+
-ATPase eram similares ao encontrado para a cepa WT. Assim, ao correlacionar as 

mutações de SNF3 e PMC1 com a atividade da H
+
-ATPase, houve forte indício da 

estrita relação do SNF3 e PMC1 com a modulação da atividade da enzima através da 

modulação do cálcio intracelular (Figura 2) (Tropia et al., 2006). 

O Snf3p é um sensor de glicose de alta afinidade que possui 884 aminoácidos, 

12 domínios transmembranares e uma cauda C-terminal de 382 aminoácidos com duas 

sequências repetidas de alta identidade (17 aa homólogos em 23 aa) (Celenza et al., 

1988). Seu gene parálogo, RGT2, codifica um sensor de baixa afinidade para glicose e 

possui também uma longa cauda C-terminal. As sequências das caudas desses sensores 

são similares somente na sequência repetida de 23 resíduos de aminoácidos, sendo que a 

Snf3p possui duas sequências de alta identidade, enquanto o Rgt2p possui somente uma 

sequência, com 16 dos 23 resíduos de aminoácidos idênticos aos encontrados na cauda 

C-terminal do Snf3p (Özcan et al., 1998). Vagnoli e colaboradores (1998) 

demonstraram que a função da Snf3p na transdução de sinal mediada por glicose está 

relacionada à cauda C-terminal da proteína, sendo que a presença da região homóloga 

dos 23 aminoácidos da região downstream seria suficiente para recuperar a função da 

proteína em mutantes com deleção do gene snf3. Relacionando esses resultados prévios 

na ativação da Pma1p, Tropia e colaboradores (2006) mostraram que essa região 

homóloga downstream da cauda C-terminal da Snf3p estaria relacionada com a 

detecção dos níveis intracelulares de glicose-1P e de glicose-6P, onde o balanço entre os 

níveis presentes das espécies químicas de glicose modularia os níveis de cálcio 

intracelular através da inibição da Ca
2+

-ATPase vacuolar Pmc1p pela geração de um 

sinal na cauda C-terminal da Snf3p.  
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Figura 2. Modelo de ativação da Pma1p através da sensibilização da cauda C-terminal 

do sensor de glicose Snf3p por açúcares fosforilados. Nesse modelo proposto, a 

glicose seria internalizada pelos transportadores Hxts e fosforilada a glicose-6P 

pelas hexoquinases e glicoquinase1. A glicose sofreria isomerização pelas Pgm1,2 a 

glicose-1P e o balanço gerado entre as espécies químicas de glicose geraria um sinal 

na cauda C-terminal do sensor de glicose Snf3p, que inibiria a Ca
2+

-ATPase 

vacuolar Pmc1p, gerando assim um aumento nas concentrações de cálcio citosólico 

e ativação da H
+
-ATPase Pma1p (Tropia et al., 2006). 

 

Em outro braço da via de ativação da Pma1p, a fosforilação da glicose a glicose-

6P geraria um sinal que sensibilizaria a subunidade α da proteína G, Gpa2p, que ativaria 

a fosfolipase C (Plc1p), que clivaria o fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2) em 1,2 

diacilglicerol (DAG) e inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) (Coccetti et al., 1998). O IP3, 

através de um mecanismo ainda não conhecido, geraria um sinal, ativando o canal 

Receptor de Potencial Transiente (TRP) Yvc1p, que liberaria o cálcio de dentro do 

vacúolo, levando a um aumento nas concentrações de cálcio intracelular e ativando a 

Pma1p (Bouillet et al., 2012) (Figura 3). Ademais, outro gene envolvido no 

metabolismo de IP3 é o ARG82. A proteína Arg82p é uma inositol polifosfato 

multiquinase, capaz de converter a IP3 em IP4 e IP5 (Odom et al., 2000). Em mutantes 
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construídos com a deleção desse gene, observa-se um acúmulo de IP3, apresentando 

uma maior ativação da Yvc1p, levando a um aumento na concentração de cálcio 

citosólico livre, observando-se assim uma maior atividade da enzima Pma1p (Tropia et 

al., 2006; Bouillet et al., 2012). 

 

 

Figura 3. Modelo de ativação da Pma1p através da sensibilização da Gpa2p por 

glicose-6P. Nesse modelo proposto, a glicose seria internalizada pelos 

transportadores Hxts e fosforilada pelas HXK1,2 e pela GLK1. A glicose-6P geraria 

um sinal, sensibilizando Gpa2p que ativaria Plc1p, responsável por clivar PIP2 em 

DAG e IP3. O IP3 geraria um sinal ativando Yvc1p e levando a um aumento das 

concentrações de cálcio citosólico e ativação da Pma1p (Brandão et al., 1994; 

Coccetti et al., 1998; Souza et al., 2001; Bouillet et al., 2012). 

 

A ativação da Pma1p por glicose, segundo Portillo e Serrano (1989), seria 

devido a uma modificação pós-traducional da enzima, envolvendo a cauda C-terminal 

da Pma1, um domínio auto inibitório, sugerindo que essa ativação ocorreria através de 

mecanismos de fosforilação e defosforilação. Em 1991, Chang e Slayman mostraram 

que a fosforilação da Pma1p estava associada ao aumento da sua atividade durante o 

crescimento com glicose, o que sugere ser necessária a fosforilação dos resíduos de 

aminoácidos da cauda C-terminal da enzima para a sua ativação (Bouillet et al., 2012). 
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A única proteína quinase envolvida nesse processo regulatório é a Ptk2p, uma proteína 

quinase serina/treonina dedicada a ativação de transportadores de membrana plasmática, 

que fosforilaria o resíduo Ser-899 da cauda C-terminal da H
+
-ATPase, levando a uma 

redução do valor de Km para ATP (Eraso e Portillo, 1994; Goossens et al., 2000; Pereira 

et al., 2015) (Figura 4). Dessa forma, os dois braços da via de ativação proposta da H
+
-

ATPase de membrana plasmática Pma1p, levariam a um aumento das concentrações de 

cálcio citosólico livre. 

 

Figura 4. Modelo proposto de ativação da H
+
-ATPase de membrana plasmática de S. 

cerevisiae (Pma1p) mediada por glicose (Lewis e Bisson, 1991; Brandão et al., 

1994; Coccetti et al., 1998; Souza et al., 2001; Tropia et al., 2006; Bouillet et al., 

2012; Pereira et al., 2015) 

 

A ativação da Pma1p também mostrou ser dependente da dissociação do 

complexo AcTub/H
+
-ATPase, presente na membrana quando em ausência de glicose, 

inibindo a enzima. A presença da glicose causa a dissociação da tubulina do complexo e 

restaura a atividade da H
+
-ATPase. (Campetelli et al., 2005). Campetelli e 

colaboradores (2013) demonstraram que a ativação da enzima por glicose através da 

dissociação do complexo formado AcTub/H
+
-ATPase, é acelerada pela degradação da 

tubulina pela ação da Lpx1p, uma protease de membrana provavelmente ativada pela 

diminuição no pH citosólico devido à adição de glicose ao meio. A degradação da 

tubulina seria um dos primeiros eventos ocorridos para a ativação da bomba, 



9 
 

provavelmente deixando a enzima mais acessível para a próxima modificação e 

fosforilação necessárias para a ativação da Pma1p, levando a uma rápida regulação do 

pH intracelular. Sendo assim, a adição da glicose teria como consequência a dissociação 

do complexo AcTub/H
+
-ATPase e fosforilação de resíduos específicos da cauda C-

terminal da Pma1p, levando a uma mudança conformacional da enzima, liberando o seu 

sítio ativo e tendo como consequência a sua ativação. 

No presente trabalho foram realizadas construções de múltiplos mutantes com os 

genes PMC1, SNF3 e ARG82 em dois diferentes background de S. cerevisiae (BY4741 

e PJ69) a fim de ampliar o conhecimento dos mecanismos envolvidos na via de 

sinalização da ativação da H
+
-ATPase mediada por glicose. Para isso, foram realizados 

procedimentos relacionando a acidificação celular do meio com a disponibilidade de 

cálcio intracelular e a resistência ao antibiótico higromicina B e ao alumínio.  



10 
 

1.2. Objetivo geral 

Avaliar a ativação da H
+
-ATPase de membrana citoplasmática induzida por glicose 

em cepas de Saccharomyces cerevisiae de dois backgrounds genéticos com deleções 

dos genes SNF3, PMC1 e/ou ARG82  

 

1.3. Objetivos específicos 

Construir os mutantes simples, duplos e triplos dos genes PMC1, SNF3 e ARG82 

em cepas de S. cerevisiae de dois backgrounds genéticos. 

Avaliar o efeito das deleções gênicas realizadas na disponibilidade de cálcio 

citosólico. 

Avaliar o efeito das deleções gênicas realizadas na sensibilidade ao antibiótico 

higromicina B e ao alumínio. 

Avaliar o efeito das deleções gênicas realizadas na capacidade fermentativa das 

células. 
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2. Materiais e métodos 

2.1. Microrganismos e vetores utilizados nos experimentos 

2.1.1. Leveduras 

As cepas de leveduras utilizadas no presente trabalho estão apresentadas na Tabela 1 

Tabela 1. Cepas de Saccharomyces cerevisiae  

Identificação Genótipo Origem 

BY4741 – WT 

(*Y00000) 
MATa; ura3Δ0; leu2Δ0; his3Δ1; met15Δ0 Coleção  EUROSCARF 

BY arg82Δ 

(*LBCM 740) 

BY4741; MATa; ura3Δ0; leu2Δ0; his3Δ1; met15Δ0; YDR173c 

Δ::kanMX4 

Mutante construido no 

presente trabalho. 

BY pmc1Δ 

(*LBCM 741) 

BY4741; MATa; ura3Δ0; leu2Δ0; his3Δ1; met15Δ0; YGL006w 

Δ::kanMX4 

Mutante construído no 

presente trabalho  

BY snf3Δ 

(*Y7201) 

BY4741; MATa; ura3Δ0; leu2Δ0; his3Δ1; met15Δ0; YDL194w 

Δ::kanMX4 
Coleção  EUROSCARF 

BY arg82Δ snf3Δ 

(*LBCM 742) 

BY4741 MATa; ura3Δ0; leu2Δ0; his3Δ1; met15Δ0; YDR173c 

Δ::kanMX4; YDL194w Δ::hph 

Mutante construído no 

presente trabalho 

BY pmc1Δ snf3Δ 

(*LBCM 743) 

BY4741; MATa; ura3Δ0; leu2Δ0; his3Δ1; met15Δ0; YGL006w 

Δ::kanMX4; YDL194w Δ::hph 

Mutante construído no 

presente trabalho 

BY arg82Δ snf3Δ pmc1Δ 

(*LBCM 744) 

BY4741 MATa; ura3Δ0; leu2Δ0; his3Δ1; met15Δ0; YDR173c 

Δ::kanMX4; YDL194w Δ::hph; YGL006w Δ::ble 

Mutante construído no 

presente trabalho 

**BY pmc1Δ 

(*LBCM 745) 

BY4741; MATa; ura3Δ0; leu2Δ0; his3Δ1; lys15Δ0; 

YGL006wΔ 

Mutante construído no 

presente trabalho 

PJ69-2a - WT 

(*LBCM631) 

MATa; trp-901; leu2-3, 112; ura3-52; his3-200; gal4Δ gal80Δ; 

LYS2::GAL1-HIS3; GAL2-ADE2; met2::GAL7-lacZ 

Dipartimento di 

Biotecnologie e Bioscienze, 

Università degli Studi di 

Milano-Bicocca, Italy 
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Identificação Genótipo Origem 

PJ arg82Δ 

(*LBCM 746) 

MATa; trp-901; leu2-3, 112; ura3-52; his3-200; gal4Δ gal80Δ; 

LYS2::GAL1-HIS3; GAL2-ADE2; met2::GAL7-lacZ; 

YDR173c::kanMX4 

Mutante construído no 

presente trabalho 

PJ pmc1Δ 

(*LBCM 747) 

MATa; trp-901; leu2-3, 112; ura3-52; his3-200; gal4Δ gal80Δ; 

LYS2::GAL1-HIS3; GAL2-ADE2; met2::GAL7-lacZ; 

YGL006wΔ::kanMX4 

Mutante construído no 

presente trabalho 

PJ snf3Δ 

(*LBCM 748) 

MATa; trp-901; leu2-3, 112; ura3-52; his3-200; gal4Δ gal80Δ; 

LYS2::GAL1-HIS3; GAL2-ADE2; met2::GAL7-lacZ; 

YDL194wΔ::kanMX4 

Mutante construído no 

presente trabalho 

PJ arg82Δ pmc1Δ 

(*LBCM 749) 

MATa; trp-901; leu2-3, 112; ura3-52; his3-200; gal4Δ gal80Δ; 

LYS2::GAL1-HIS3; GAL2-ADE2; met2::GAL7-lacZ; 

YDR173cΔ::kanMX4; YGL006w Δ::hph 

Mutante construído no 

presente trabalho 

PJ arg82Δ snf3Δ 

(*LBCM 750) 

MATa; trp-901; leu2-3, 112; ura3-52; his3-200; gal4Δ gal80Δ; 

LYS2::GAL1-HIS3; GAL2-ADE2; met2::GAL7-lacZ; 

YDR173cΔ::kanMX4; YDL194w Δ::hph 

Mutante construído no 

presente trabalho 

PJ pmc1Δ snf3Δ 

(*LBCM 751) 

MATa; trp-901; leu2-3, 112; ura3-52; his3-200; gal4Δ gal80Δ; 

LYS2::GAL1-HIS3; GAL2-ADE2; met2::GAL7-lacZ; 

YGL006wΔ::kanMX4; YDL194wΔ::hph 

Mutante construído no 

presente trabalho 

PJ arg82Δ pmc1Δ snf3Δ 

(*LBCM 752) 

MATa; trp-901; leu2-3, 112; ura3-52; his3-200; gal4Δ gal80Δ; 

LYS2::GAL1-HIS3; GAL2-ADE2; met2::GAL7-lacZ; 

YDR173cΔ::kanMX4; YGL006wΔ::hph; YDL194wΔ::ble 

Mutante construído no 

presente trabalho 

**PJ pmc1Δ 

(*LBCM 753) 

MATa; trp-901; leu2-3, 112; ura3-52; his3-200; gal4Δ gal80Δ; 

LYS2::GAL1-HIS3; GAL2-ADE2; met2::GAL7-lacZ; 

YGL006wΔ 

Mutante construído no 

presente trabalho 

BY4741 – WT + pVTUAEQ 

(*LBCM 754) 
BY4741 + pVTUAEQ 

Mutante construído no 

presente trabalho 
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Identificação Genótipo Origem 

BY arg82Δ + pVTUAEQ 

(*LBCM 755) 
BY arg82Δ + pVTUAEQ 

Mutante construído no 

presente trabalho 

BY pmc1Δ + pVTUAEQ 

(*LBCM 756) 
BY pmc1Δ + pVTUAEQ 

Mutante construído no 

presente trabalho 

BY snf3Δ + pVTUAEQ 

(*LBCM 757) 
BY snf3Δ + pVTUAEQ 

Mutante construído no 

presente trabalho 

BY arg82Δ snf3Δ + 

pVTUAEQ 

(*LBCM 758) 

BY arg82Δ snf3Δ + pVTUAEQ 
Mutante construído no 

presente trabalho 

BY pmc1Δ snf3Δ + 

pVTUAEQ 

(*LBCM 759) 

BY pmc1Δ snf3Δ + pVTUAEQ 
Mutante construído no 

presente trabalho 

BY arg82Δ snf3Δ pmc1Δ + 

pVTUAEQ 

(*LBCM 760) 

BY arg82Δ snf3Δ pmc1Δ + pVTUAEQ 

 

Mutante construído no 

presente trabalho 

PJ69-2a - WT + pVTUAEQ 

(*LBCM 765) 
PJ69-2a + pVTUAEQ 

Mutante construído no 

presente trabalho 

PJ arg82Δ + pVTUAEQ 

(*LBCM 766) 
PJ arg82Δ + pVTUAEQ 

Mutante construído no 

presente trabalho 

PJ pmc1Δ + pVTUAEQ 

(*LBCM 767) 
PJ pmc1Δ + pVTUAEQ 

Mutante construído no 

presente trabalho 
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Identificação Genótipo Origem 

PJ snf3Δ + pVTUAEQ 

(*LBCM 768) 
PJ snf3Δ + pVTUAEQ 

Mutante construído no 

presente trabalho 

PJ arg82Δ pmc1Δ + 

pVTUAEQ 

(*LBCM 769) 

PJ arg82Δ pmc1Δ + pVTUAEQ 
Mutante construído no 

presente trabalho 

PJ arg82Δ snf3Δ + 

pVTUAEQ 

(*LBCM 770) 

PJ arg82Δ snf3Δ + pVTUAEQ 
Mutante construído no 

presente trabalho 

PJ pmc1Δ snf3Δ + 

pVTUAEQ 

(*LBCM 771) 

PJ pmc1Δ snf3Δ + pVTUAEQ 
Mutante construído no 

presente trabalho 

PJ arg82Δ pmc1Δ snf3Δ + 

pVTUAEQ 

(*LBCM 772) 

PJ arg82Δ pmc1Δ snf3Δ + pVTUAEQ 
Mutante construído no 

presente trabalho 

*Identificação interna da coleção do Laboratório de Biologia Celular e Molecular 

(LBCM). 

**Mutantes construídos por recombinação homóloga com cassete kanMX contendo 

adaptadores laterais idênticos aos presentes no vetor LBCM 710, um plasmídeo 

integrativo. Posteriormente a confirmação dos mutantes kanMX, a remoção do gene de 

resistência à geneticina foi obtida através da transformação dos mutantes com o vetor 

LBCM 710 (contendo o gene de resistência a higromicina - hph). Em seguida, a perda 

do vetor LBCM 710 foi induzida em cultivos sucessivos dos mutantes em meio livre de 

higromicina e confirmada em plaqueamento seletivo.  
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2.2. Bactéria 

Tabela 2. Escherichia coli  

 

Identificação* Genótipo Origem 

LBCM 706 DH5alpha + pCR TOPO Blunt II – B – Ble – P  

Gentilmente cedido por Johan Thevelein, 

Department of Biology, Katholieke 

Universiteit Leuven, Belgium 

LBCM 707 DH5alpha + pJET1,2-B-KANMX-P 

Gentilmente cedido por Johan Thevelein, 

Department of Biology, Katholieke 

Universiteit Leuven, Belgium. 

LBCM 709 DH5alpha + pJET1,2-B-hph-P 

Gentilmente cedido por Johan Thevelein, 

Department of Biology, Katholieke 

Universiteit Leuven, Belgium. 

LBCM 710 DH5alpha + pBevy-hph-phiC31i 

Gentilmente cedido por Johan Thevelein, 

Department of Biology, Katholieke 

Universiteit Leuven, Belgium. 

LBCM 534 E.coli Top10 + pVTUAEQ (Tisi et al., 2002) 

- 

Escherichia coli XL1-Blue; recA1 endA1 gyrA96 

thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac [F´ proAB lacIq 

Z∆M15 Tn10 (Tet)] 

Proveniente do Quickchange II Site-Directed 

Mutagenese kit – Agilent 

 

*Identificação interna da coleção do Laboratório de Biologia Celular e Molecular 

(LBCM).  
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2.2.1. Vetores 

Os vetores utilizados no presente trabalho estão apresentados na Tabela 3. 
 

Tabela 3. Plasmídeos 

Vetores Características Origem 

pVTUAEQ 
(*LBCM 534) 

6850pb; contém o gene que codifica 

para a apoaequorina, sob regulação do 
promotor ADH1; marcador 
auxotrófico para levedura: URA 

(Tisi et al., 2002) 

pCR TOPO Blunt II – B – Blé – P  
(*LBCM 706) 

4120pb; vetor molde para a síntese da 
cassete com o gene de resistência a 
zeocina 

Vetor gentilmente cedido por Johan 

Thevelein, Department of Biology, 
Katholieke Universiteit Leuven, 
Belgium. 

 pJET1,2-B-hph-P  
(*LBCM 709) 

4762pb; vetor molde para a síntese da 
cassete com o gene de resistência a 
higromicina 

Vetor gentilmente cedido por Johan 

Thevelein, Department of Biology, 
Katholieke Universiteit Leuven, 
Belgium. 

pJET1,2-B-KANMX-P  
(*LBCM 707) 

4762pb; vetor molde para a síntese da 
cassete com o gene de resistência a 
geneticina. 

Vetor gentilmente cedido por Johan 

Thevelein, Department of Biology, 
Katholieke Universiteit Leuven, 
Belgium. 

pBevy-hph-phiC31i  
(*LBCM 710) 

Plasmídeo integrativo contendo o gene 

de resistência a higromicina; se liga à 
sequência de adaptadores da cassete, 
removendo o gene de resistência  

Vetor gentilmente cedido por Johan 

Thevelein, Department of Biology, 
Katholieke Universiteit Leuven, 
Belgium. 

*Identificação interna da coleção do Laboratório de Biologia Celular e Molecular 

(LBCM). 

 

2.3. Meios de cultura e soluções  

Todos os meios de cultura e soluções utilizados neste trabalho foram 

esterilizados por autoclavagem a 121°C por 20 min antes da sua utilização, salvo 

exceções especificadas no texto. Para o preparo dos meios sólidos, foi acrescentado ao 

meio de cultura líquido, ágar ágar (Merck) a uma concentração final de 1,5 % (p/v). As 

soluções das fontes de carbono foram esterilizadas separadamente por autoclavagem e 

posteriormente adicionadas aos meios em condições estéreis. 

 

2.3.1. Meio YP (Yeast extract peptone) 

Composto por 1 % (p/v) de extrato de leveduras (Himedia – RM027), 2 % (p/v) 

de peptona bacteriológica (Himedia – RM001). Para o preparo dos meios yeast extract 
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peptone dextrose (YPD) e yeast extract peptone galactose (YPG) foram acrescidos ao 

meio YP 2 % de glicose e 2 % galactose respectivamente. 

Quando necessário, meios YPD seletivos foram preparados adicionando o 

antimicrobiano em questão nas seguintes concentrações: 400 μg/mL de geneticina 

(Sigma – G418), 500 μg/mL de higromicina B (Invitrogen – 10687010) e 1000 μg/mL 

de zeocina (Thermo Scientific – EP0061). 

 

2.3.2. Meio SD (Synthetic Defined) 

Composto por 0,67 % (p/v) de base nitrogenada de leveduras com sulfato de 

amônia e sem aminoácidos (BD – 291940). O pH do meio líquido foi ajustado com 

KOH para 5,5 e do meio sólido para 6,5. O meio SD foi suplementado com os 

aminoácidos e bases nitrogenadas nas seguintes concentrações finais (mg/L): 20 de 

arginina, 20 de metionina, 30 de tirosina, 30 de isoleucina, 30 de lisina, 50 de 

fenilalanina, 100 de triptofano, 100 de histidina, 100 de ácido glutâmico, 100 de ácido 

aspártico, 100 de valina, 200 de treonina, 250 de leucina, 375 de serina, 50 de adenina e 

50 de uracila. A glicose foi adicionada para uma concentração final de 2%. 

Quando necessário, meios SD seletivos para alguma auxotrofia foram 

preparados conforme descrito em seguida: 

Meio SD-URA: o meio SD foi preparado como descrito acima, sem a adição da 

base nitrogenada uracila. 

Meio SD-TRP: o meio SD foi preparado como descrito acima, sem a adição do 

aminoácido triptofano. 

Meio SD-LEU: o meio SD foi preparado como descrito acima, sem a adição do 

aminoácido leucina. 

Meio SD-HIS: o meio SD foi preparado como descrito acima, sem a adição do 

aminoácido histidina. 

Meio SD-MET: o meio SD foi preparado como descrito acima, sem a adição do 

aminoácido metionina. 

Meio SD-URA-TRP: o meio SD foi preparado como descrito acima, sem a 

adição da base nitrogenada uracila e do aminoácido triptofano. 
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2.3.3. Meio LB (Luria Bertaini) 

Composto por 0,5 % (p/v) de extrato de leveduras, 1 % (p/v) de triptona (Difco – 

1521-17) e 1 % (p/v) de NaCl (Amersham Life Science – 21618). O pH do meio foi 

ajustado para 7,5 com NaOH. 

Quando necessário, meio LB seletivo foi preparado adicionando ampicilina a 

uma concentração final de 0,1 mg/mL (LB-Amp). 

 

2.3.4. Meio SOB (Super Optimal Broth) 

Composto de 2 % (p/v) de triptona (Difco – 1521-17), 0,5 % (p/v) de extrato de 

levedura, 2,5 mM de KCl (Vetec – 104), 10 mM de NaCl (Amersham Life Science – 

21618), 10 mM de MgSO4 (Vetec – 282) e 10mM de MgCl2 (Vetec). O MgSO4 e o 

MgCl2 foram esterilizados por filtração (0,22 μm) e adicionados posteriormente ao 

meio. 

 

2.3.5. Tampão TB (Transformation Buffer) 

Composto de 10 mM de Pipes (Sigma Aldrich), 15 mM de CaCl2 (Reagen – 

10057), 250 mM de KCl e 55 mM de MnCl2 (Reagen – 10517). Todos os componentes 

foram misturados, com exceção do MnCl2 e o pH ajustado para 6,7 com KOH (Reagen 

– 10108). O MnCl2 foi dissolvido separadamente, esterilizado por filtração (0,22 μm) e 

adicionado à solução posteriormente a autoclavagem. 

 

2.3.6. Tampão MES/Tris pH 6,5 

Composto de MES (Vetec) 100mM, e pH ajustado para 6,5 com Tris Base 

(Gibco BRL). 

 

2.3.7. Tampão de acidificação 

Composto de 100 mM de Tris-HCl (Sigma Aldrich – 1185-53-1) e 100 mM de 

KCl, pH 4,5. A solução foi mantida refrigerada até o uso. 
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2.3.8. Tampão TE 10X (Tris-EDTA) 

Composto de 0,1 M de Tris Base (Life Technologies) e 10 mM de EDTA (Synth 

– E1005.06.AG), e o pH final foi corrigido para 7,5 com KOH. A solução foi 

esterilizada por filtração (0,22 μm) e armazenada à temperatura ambiente. 

 

2.3.9. Tampão TAE 1X (Tris-acetato-EDTA) 

Composto de 40 mM de Tris base, 0,046 mM de ácido acético glacial (Vetec) e 

1,02 mM de EDTA e o volume completado com água destilada. 

 

2.3.10. Tampão de estabilização 

Composto de 1 M de sorbitol e 2 mM de EDTA-Na
2
 e o pH ajustado para 7,4 

com ácido acético. A solução foi esterilizada por autoclavagem e armazenada à 

temperatura ambiente. 

 

2.3.11. Tampão de lise 

Composto de 50 mM de Tris-HCl e 0,1 M de EDTA-Na
2
 e o pH ajustado para 

7,5 com ácido acético. A solução foi esterilizada por autoclavagem e armazenada à 

temperatura ambiente. 

 

2.3.12. Solução de glicose 1M (Utilizado no procedimento de acidificação) 

18 g de glicose (Vetec) foram solubilizados em água destilada, o volume final 

completado para 100 mL e esterilizados por autoclavagem. A solução foi mantida sob 

refrigeração até o uso. 

 

2.3.13. Solução de AlCl3 1M 

Foram pesadas o correspondente a 0,1M de AlCl3 . 6H2O Puríssimo (Vetec-

Cod.557) e solubilizados em água destilada, o volume final completado para 100 mL e a 

solução esterilizada por filtração em filtro de 22 μm. A solução foi armazenada à 

temperatura ambiente. 
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2.3.14. Fontes de carbono  

40 g da fonte de carbono (glicose ou galactose) foram dissolvidas em água 

destilada, o volume final completado para 100 mL e esterilizados por autoclavagem. 

 

2.3.15. PEG4000 50% 

25 g de PEG4000 (Synth) foram dissolvidos em água destilada e o volume final 

foi completado para 50 mL. A solução foi esterilizada por filtração (0,45 μm) e 

armazenada à temperatura ambiente. 

 

2.3.16. Solução estoque acetato de lítio 10X 

O pH de uma solução de 1 M de acetato de lítio (LiAc – Sigma Aldrich) foi 

ajustado com ácido acético para 7,5. A solução foi esterilizada por autoclavagem e 

armazenada à temperatura ambiente. 

 

2.3.17. Solução PEG/LiAc (polietilenoglicol / acetato de lítio) 

Composta de 80 % de solução PEG 50 %, 10 % da solução TE 10X e 10 % da 

solução de LiAc 1 M. 

 

2.4. Condições de crescimento 

As cepas de S. cerevisiae foram rotineiramente cultivadas a 30C sob agitação 

de 200 rpm (Incubador Rotatório New Brunswick Scientific Modelo G25), em meio 

YPD. Para as cepas hospedeiras de plasmídeos ou resistentes a antibióticos, as 

condições foram similares exceto pelo uso do meio seletivo. Para crescimento em meios 

sólidos, as leveduras foram cultivadas a 30C em estufa (Estufa de Cultura Modelo 002 

CB, Fanem Ltda), durante 24 a 72 h. 

E. coli foi cultivada a 37C sob agitação de 200 rpm (Incubador Rotatório New 

Brunswick Scientific Modelo Q24), em meio LB. Para as cepas hospedeiras de 

plasmídeos com o gene de resistência a ampicilina, foi usado o meio seletivo LB-Amp. 

Para crescimento em meio sólido, as bactérias foram cultivadas a 37C em estufa 

(Estufa de Cultura Modelo 002 CB, Fanem Ltda), durante 24 a 48 h. 
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2.5. Estoque de células 

Uma colônia de cada cultura foi transferida para 5 mL de meio de cultura (YPD 

para leveduras e LB para bactérias) e o tubo incubado sob agitação de 200 rpm e à 

temperatura controlada (30°C por 19 h para leveduras e 37°C por 24 h para bactérias). 

As células foram centrifugadas (Centrifuge 5415D – Eppendorf) a 13362 g por 2 min e 

os sedimentos foram ressuspendidos em 450 μL de meio de cultura contendo 30% (v/v) 

de glicerol. Em seguida os microtubos foram congelados em nitrogênio líquido e 

armazenados à temperatura de -80°C. 

 

2.6.  Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

O procedimento foi adaptado de (Mullis et al., 1986). Reações de PCR foram 

preparadas para um total de 25 μL, utilizando qsp 25 μL de água MilliQ autoclavada, 5 

μL de 5X Green GoTaq® Reaction Buffer, 0,4 μM de cada primer, 2,5 mM de cada 

dNTP, 0,5 μL de DMSO, 0,2 μL de GoTaq® DNA Polymerase Promega (5 u/μL) e 

DNA molde (50 ng em caso de DNA plasmidial, 100 ng em caso de DNA total 

purificado e 5 μL em caso de DNA total de colônia). 

O termociclador (T100™ Thermal Cycler Bio-Rad) foi então programado para 

executar as seguintes variações de temperatura: desnaturação inicial com 94ºC por 4 

min, 35 ciclos de desnaturação com 94ºC por 1 min, 1 min para anelamento 

(temperatura de anelamento de cada par de primer utilizado variou conforme o par de 

primer usado e está indicado na Tabela 4) e extensão com 72ºC (obedecendo 1 min para 

cada kb a ser amplificado). Ao final, foi adicionado um ciclo de 72ºC por 10 min para 

extensão final.  

PCR de colônia: Uma colônia isolada de levedura foi transferida para um 

microtubo de capacidade para 250 μL contendo 20 μL de água destilada e levado ao 

microondas por 4 min em potência máxima. 5 μL desse material foram utilizados como 

fonte de DNA molde. 

No caso de PCR realizada com a Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase 

(Thermo scientific – F5305), o procedimento foi realizado conforme orientação do 

fabricante. Foram feitas reações de 50 μL, utilizando qsp 50 μL de água MilliQ 

autoclavada, 10 μL de Phusion HF Buffer 5X, 10 mM dNTP`s, 1,5 μL DMSO, 0,4 μM 

de cada primer, 0,5 μL da Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase (2 U/μL), e DNA 

molde (50 ng em caso de DNA plasmidial, 100ng em caso de DNA total purificado). 

https://www.neb.com/products/pcr-polymerases-and-amplification-technologies/phusion-high-fidelity-dna-polymerases
https://www.neb.com/products/pcr-polymerases-and-amplification-technologies/phusion-high-fidelity-dna-polymerases
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O termociclador (T100™ Thermal Cycler Bio-Rad) foi então programado para 

executar as seguintes variações de temperatura: desnaturação inicial com 98ºC por 30 

segundos, 35 ciclos de desnaturação com 98ºC por 10 segundos, 30 segundos para 

anelamento (temperatura de anelamento de cada par de primer utilizado variou 

conforme o par de primer usado e está indicado na Tabela 4) e extensão com 72ºC 

(obedecendo 30 segundos para cada kb a ser amplificado). Ao final, foi adicionado um 

ciclo de 72ºC por 10 min para extensão final.  

 

2.7. Eletroforese em gel de agarose 1,2 % 

2.7.1. Preparo do gel 

1,2 % (p/v) de agarose (USB – 75817) foram dissolvidos em tampão TAE 1X 

(Tris-acetato-EDTA). A solução foi fundida em microondas e colocada em suporte de 

corrida para gelificação. 

 

2.7.2. Condições de corrida e revelação 

10 μL do produto de PCR foram homogeinizados com 4 μL do gel red (Biotium, 

41003) diluído 500X e aplicados no gel. A voltagem do aparelho (Pharmacia LKB GPS 

200/400) foi ajustada para 75V, e a duração da corrida foi de aproximadamente 1,5 h. O 

gel foi então visualizado sob radiação ultravioleta e a imagem foi capturada em aparelho 

Alpha Imager com o auxílio do software Alpha Imager (Alpha Innotech).  
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Tabela 4. Oligonucleotídeos iniciadores (5’- 3’) utilizados nos experimentos 

Identificação dos primers Sequência (5'-3') M.T. (°C) T.A. (°C) 

Mat a ACT CCA CTT CAA GTA AGA GTT TG 52,6 52 

Mat alpha GCA CGG AAT ATG GGA CTA CTT CG 57,4 52 

ARG82.Upstream  
(arg82Up) 

TGGATATGTGCATACGTGTGCCTAAGT
AGAAATTTTTTTCACATG 

65 58 

ARG82.Downstream  
(arg82Down) 

ACCATATACCATAAACAAGGTAAACT
TCACCTCTCAATATATCTA 

61 58 

ARG82.conf.A  
(arg82A) 

CTTGCTAAGTTCTTGAAGGAAGAGA 55 58 

ARG82.conf.B  
(arg82B) 

ATTTTTCTGTATTTTCATGCCACAT 53 58 

SNF3_UPstream45_primer_sequence 
(snf3Up) 

AGA AGG ATA TGC CTT TGT TGG CAT 
AGA AAG AAG AAT TTA TAA ATG 

61 58 

SNF3_DNstream45_primer_sequence 
(snf3Down) 

TGC ACG TCC GCT TAA TTA ATA CAT 
CGA ATA ACA TTA AAT TAA TTA 

59,9 58 

SNF3_Foward-adap 
AGA AGG ATA TGC CTT TGT TGG CAT 
AGA AAG AAG AAT TTA TAA ATG 
AGT GGT CGG CTG GAG 

68,2 58 

SNF3_Reverse-adap 
TGC ACG TCC GCT TAA TTA ATA CAT 
CGA ATA ACA TTA AAT TAA TTA AGC 
CGT TAT GGC GGG CAT 

67,2 58 

SNF3_A_confirmation_primer_seq 
(snf3A) 

ATT CTA AAG AAC AAA AGG AGG 
AGG A 

53,9 58 

SNF3_D_confirmation_primer_seq 
(snf3D) 

TTG TTG ATA ATT CAA GCC AGT GTT 
A 

53,2 58 
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Identificação dos primers Sequência (5'-3') M.T. (°C) T.A. (°C) 

PMC1_UPstream45_primer_sequenc 
(pmc1Up) 

TGG TTC TAA AAA AAA AAA ACT 
GTG TGC GTA ACA AAA AAA ATA 
ATG 

60 58  

PMC1_DNstream45_primer_sequenc 
(pmc1Down) 

ATT TGG TCA CTT ACA TTT GTA TAA 
ACA TAT AGA GCG CGT CTA TTA 

61,1 58 

PMC1_Foward-adap 
TGG TTC TAA AAA AAA AAA ACT 
GTG TGC GTA ACA AAA AAA ATA 
ATG AGT GGT CGG CTG GAG 

67,7 58 

PMC1_Reverse-adap 
ATT TGG TCA CTT ACA TTT GTA TAA 
ACA TAT AGA GCG CGT CTA TTA AGC 
CGT TAT GGC GGG CAT 

67,9 58 

PMC1_A_confirmation_primer_seq 
(pmc1A) 

TTG CGT TAA ATA TTC GAT TTC TTT 
C 

50,7 58 

PMC1_D_confirmation_primer_seq 
(pmc1D) 

GAG CAT AAA ATC AAA AGC ACA 
AAG T 

53 58 

KanB CTG CAG CGA GGA GCC GTA AT 60 58 

Hyg rev conf  
(Hyg.Rv) 

CAA TGA CCG CTG TTA TGC GG 58 58 

Ble.Mid.Rv  
(Ble.Rv) 

CGG CGT CCC GGA AAA CGA TT 

 

58 

M.T.:Melting temperature 

T.M.:Temperatura de anelamento 

*Bases hachuradas em cinza indicam as sequências dos adaptadores idênticas às 

sequências presentes nos plasmídeos LBCM 706, LBCM 707, LBCM 709 e LBCM 

710. 

 

2.8. Extração de DNA plasmidial em pequena escala – Miniprep 

O protocolo foi realizado segundo instruções do Kit Presto™ Mini Plasmid 

Geneaid (Taiwan). Uma colônia da bactéria contendo o plasmídeo a ser extraído foi 
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inoculada em 3 mL de meio LB-Amp e a mesma foi incubada sob agitação a 37°C, 

overnight. Alíquota de 1,5 mL foi centrifugada (Centrifuge 5415D Eppendorf) a 13362 

g por 2 min e o sedimento foi ressuspendido em 200 µL do PD1 (tampão de 

ressuspensão) sob agitação em vortex. Em seguida, foram adicionados 200 μL do PD2 

(tampão de lise) e o tubo deixado à temperatura ambiente por 5 min. Em sequência, 

foram adicionados 300 μL do PD3 (tampão de estabilização) e o tubo invertido por 10 

vezes, mantido no gelo por 10 min e centrifugado a 13362 g por 10 min. O 

sobrenadante obtido foi transferido para a coluna de resina depositada num tubo coletor 

e centrifugado a 16168 g por 2 min à temperatura ambiente. O líquido filtrado foi 

descartado e sobre a coluna, foram colocados 500 μL do wash buffer e o tubo 

centrifugado por 2 min a 13362 g. O líquido filtrado foi descartado e a lavagem com o 

wash buffer repetida. Logo após, a coluna foi centrifugada a seco por 3 min e transferida 

para um novo tubo de microcentrífuga. Foram adicionados ao centro da matriz da 

coluna, 50 μL do tampão de eluição, incubado por 10 min à temperatura ambiente e 

centrifugado a 13362 g por 2 min. O material eluído foi então verificado por 

eletroforese em gel de agarose. 

 

2.9. Preparo do estoque de bactérias super-competentes  

O preparo das bactérias super-competentes foi realizado conforme protocolo 

descrito previamente (Inoue et al., 1990). 12 colônias de E. coli XL1-Blue foram 

inoculadas em 250 mL de meio SOB num frasco erlenmeyer de 2 L e o mesmo 

incubado à temperatura de 18°C (Aqualytic Thermostatic Cabinet FKS 5000 10F/001 

Liebherr) em agitação com barra magnética de 200 rpm até atingir D.O.600nm=0,6. Ao 

final, o erlenmeyer foi colocado no gelo por 10 min e o meio contendo as células, 

centrifugado a 2500 g por 10 min, à 4°C (Allegra™ X-12R Centrifuge Beckman 

Coulter). O sedimento foi ressuspendido em 80 mL de tampão TB gelado, o frasco 

colocado no gelo por 10 min e a suspensão centrifugada a 2500 g por 10 min, à 4°C. O 

sedimento formado foi então ressuspendido em 20 mL de tampão TB gelado e 

adicionado ao frasco DMSO até uma concentração final de 7 % (v/v), homogeneizando 

suavemente. O frasco foi colocado no gelo por 10 min e logo após, foram dispostas 

alíquotas de 200 μL da suspensão em tubos de microcentrífuga e os mesmos foram 

imediatamente congelados em nitrogênio líquido e armazenados a -80°C (Ultra-Low 

Temperature Freezer U410 Premium New Brunswick) até o momento de uso. 
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2.10. Transformação de bactérias  

As bactérias foram transformadas conforme protocolo descrito previamente 

(Inoue et al., 1990). As bactérias super-competentes foram retiradas do freezer -80°C no 

momento do uso e descongeladas lentamente sobre o gelo. Em seguida, 20 ng de DNA 

plasmidial foram acrescidos à alíquota de células competentes e o tubo incubado em 

gelo por 30 min. Logo após esse período, foi realizado choque térmico de 42°C por 45 

segundos (Eppendorf Thermomixer 5436), e o tubo recolocado no gelo por 2 min. 500 

μL de meio LB pré-aquecido a 37°C foram então acrescidos ao microtubo e as células 

incubadas com agitação de 200 rpm a 37°C por 1,5 h (Innova™ 3000 Platform Shaker 

New Brunswick Scientific). A suspensão de células foi plaqueada em meio seletivo 

(LB-Amp) e incubada em estufa a 37°C por 24 h (Estufa de Cultura Modelo 002 CB 

Fanem Ltda). 

 

2.11. Transformação de leveduras pelo método LiAc 

Este protocolo foi realizado segundo o Clontech Yeast Protocols Handbook, 

2009 (Clontech, 2009) descrito brevemente a seguir. 

 

2.11.1. Preparo das células competentes 

3 colônias da levedura foram inoculadas em 5 mL de meio YPD e incubado a 

30°C por 18 h com agitação de 200 rpm. A suspensão foi transferida para frasco 

contendo 50 mL de YPD (D.O.600nm inicial entre 0,2 e 0,3) e incubada a 30°C com 

agitação de 200 rpm por 3 h, até alcançar D.O.600nm entre 0,4 e 0,6. Em seguida as 

células foram centrifugadas a 1000 g por 5 min à 20°C, o sedimento foi ressuspendido 

em 15 mL de tampão TE estéril e novamente centrifugadas a 1000 g por 5 min à 20°C. 

O sedimento foi então ressuspendido em 1 mL de solução de LiAc 0,1 M e transferido 

para um tubo de microcentrífuga de 1,5 mL. As células foram novamente centrifugadas 

a 5939 g por 2 min e ressuspendidas em 400 μL de solução de LiAc 0,1 M. As células 

foram incubadas por 20 min à temperatura ambiente (Clontech Yeast Protocols 

Handbook, 2009)(Clontech, 2009). 
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2.11.2. Transformação de leveduras com DNA plasmidial 

100 ng de DNA plasmidial e 10 μL da solução de DNA de esperma de salmão (2 

μg/μL) foram adicionados a um tubo de microcentrífuga e homogeneizados com 100 μL 

de células competentes. 600 μL de solução estéril PEG/LiAc foram adicionados no tubo 

e o mesmo vortexado por 10 segundos e incubado a 30°C e agitação de 200 rpm por 30 

min. Logo após, 70 μL de DMSO foram adicionados e o tubo invertido 10 vezes. Em 

seguida a mistura foi submetida a um choque térmico de 42°C por 15 min em banho-

maria e o tubo colocado em gelo por 2 min. As células foram centrifugadas a 13362g 

por 5 segundos e o sedimento ressuspendido em 100 μL de tampão TE 1X. Os 

transformantes foram então plaqueados em meio seletivo SD-URA e incubados em 

estufa a 30°C por 2-4 dias. O controle negativo foi realizado com 50 μL das células 

competentes plaqueadas em meio seletivo enquanto o controle de viabilidade celular foi 

realizado plaqueando 50 μL das células competentes em meio YPD. Os controles foram 

incubados nas mesmas condições descritas para as células tratadas. (Clontech Yeast 

Protocols Handbook, 2009)(Clontech, 2009). 

 

2.11.3. Transformação de leveduras por recombinação homóloga para deleção 

gênica 

As deleções dos genes ARG82, PMC1 e SNF3 foram realizadas conforme 

protocolo usado no projeto de deleção da EUROSCARF (disponível em http://www-

sequence.stanford.edu/group/yeast_deletion_project/protocols.html). As cassetes 

utilizadas para a recombinação foram obtidas através de reações prévias de PCR 

utilizando a Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase e os primers de deleção da  

EUROSCARF (disponível em http://www-

sequence.stanford.edu/group/yeast_deletion_project/Deletion_primers_PCR_sizes.txt). 

No caso da construção dos mutantes duplos a cassete contedo o gene de resistência foi 

amplificada utilizando como molde os plasmídeos LBCM 706, LBCM 707 e LBCM 

710.  

A um tubo de microcentrífuga foram adicionados 50 μL de células competentes, 

240 μL de PEG50%, 36 μL de LiAc 1 M, 10 μL da solução de DNA de esperma de 

salmão (2 μg/μL) e o produto de PCR contendo a cassete a ser utilizada na 

transformação. Após homogeneizar toda a mistura em vortex por 30 segundos o 

https://www.neb.com/products/pcr-polymerases-and-amplification-technologies/phusion-high-fidelity-dna-polymerases
http://www-sequence.stanford.edu/group/yeast_deletion_project/Deletion_primers_PCR_sizes.txt
http://www-sequence.stanford.edu/group/yeast_deletion_project/Deletion_primers_PCR_sizes.txt
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microtubo foi incubado a 30°C em estufa por 45 min, seguido de incubação a 42°C por 

25 min. O tubo foi centrifugado a 5939 g por 1 min, o sobrenadante foi removido e 1 

mL de meio YPD foi acrescido ao tubo. O tubo foi então vortexado por 30 segundos e 

incubado por 4 h a 30°C sob agitação de 200 rpm. Após o período de incubação, o tubo 

foi novamente centrifugado a 5939 g durante 1 min, o sobrenadante retirado, o 

sedimento foi ressuspendido em 200 μL de água destilada estéril e a suspensão de 

células foi plaqueada em meio seletivo, contendo o antibiótico específico da cassete 

utilizada na transformação. 

 

2.12. Extração do DNA total de levedura  

 O DNA total de levedura foi extraído conforme descrito previamente com 

algumas modificações descritas a seguir (Van Burik et al., 1998). Uma colônia da 

levedura foi inoculada em 5 mL de YPD e incubada a 30°C overnight. Após o 

crescimento, 1,5 mL da cultura foi centrifugada a 5939 g, o sobrenadante descartado e o 

sedimento lavado duas vezes com 1 mL de água MilliQ. Após, as células foram 

ressuspendidas em 200 μL de tampão de estabilização, acrescentada ao tubo 30 μL de 

lyticase (5 U/μL) e o mesmo incubado a 37°C durante 60 min. Após, foi acrescido ao 

tubo 200 μL de tampão de lise e 10 μL de SDS 10% e incubado a 80°C por 20 min. 

Acrescentou-se então 160 μL de acetato de potássio 5 M, o tubo foi invertido 5 vezes e 

incubado a -20°C por 30 min. O tubo foi então centrifugado a 9279 g por 10 min, o 

sobrenadante transferido para um novo tubo, acrescentado 200 μL de clorofórmio e 

novamente centrifugado a 13362 g por 10 min. A fase aquosa foi então transferida para 

um novo tubo, ao qual foi acrescentado isopropanol na proporção 1:1 e a mesmo 

incubado à temperatura ambiente por 60 min. Logo após, o tubo foi centrifugado a 

13362 g por 5 min e o sedimento lavado em 1 mL de álcool 70%. Novamente o tubo foi 

centrifugado por 5 min a 13362 g, o sobrenadante foi descartado e o tubo contendo o 

sedimento incubado a 37°C por 30 min, até secar. O DNA foi então hidratado com 100 

μL de água MilliQ e incubado à temperatura ambiente overnight e mantidos a -20 °C até 

o uso.  
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2.13. Confirmação do fenótipo das células 

Antes de iniciar as construções, confirmação fenotípica das células foi realizada 

em meios líquidos e sólidos seletivos, com seus respectivos marcadores auxotróficos. 

Após o crescimento as células foram submetidas à extração de DNA total e confirmação 

do genótipo por PCR, para os genes a serem deletados posteriormente. 

Após as transformações, as colônias obtidas foram transferidas para meios 

líquidos e sólidos seletivos. Após crescimento, os transformantes foram submetidos à 

extração de DNA total para confirmação do genótipo por PCR como descrito a seguir. 

 

2.14. Confirmação genotípica da deleção por PCR 

 A confirmação genotípica das deleções foi realizada conforme protocolo usado 

no Projeto de deleção da EUROSCARF (disponível em http://www-

sequence.stanford.edu/group/yeast_deletion_project/project_desc.html#delconfirm) 

(Figura 5). Reações de PCR foram realizadas como descrita previamente utilizando os 

primers de confirmação A-D (Tabela 4). Parte dos amplicons destas reações foram 

tratados com enzimas de restrição específicas para cada cassete. No caso da cassete 

kanMX4 a enzima HindIII (Amersham Biosciences – E1060Y), no caso da cassete hph 

a enzima EcoRI (Roche – 11840530) e no caso da cassete ble a enzima SalI (Roche – 

11745629). Em alguns momentos, a combinação entre o primer A e o primer reverse 

interno da cassete foi utilizada na confirmação da deleção. As combinações dos primers 

utilizados para a confirmação das deleções utilizadas para cada célula estão descritos na 

Tabela 5, bem como a estimativa do tamanho dos amplicons esperados. 

http://www-sequence.stanford.edu/group/yeast_deletion_project/project_desc.html#delconfirm
http://www-sequence.stanford.edu/group/yeast_deletion_project/project_desc.html#delconfirm
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Figura 5. Esquema demonstra a deleção de um gene com a cassete kanMX4, e a 

utilização dos primers desenhado pela  EUROSCARF para a confirmação da 

deleção (primers A-D e primers A-kanB). Fonte: http://www-

sequence.stanford.edu/group/yeast_deletion_project/project_desc.html#delconfirm   
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Tabela 5. Relação dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados na confirmação 

genotípica de cada mutante obtido no presente trabalho e estimativas dos tamanhos 

dos amplicons em caso de confirmação positiva da mutação. 

Cepa 
Gene 

alvo 

Combinação de 

primers 

Fragmento estimado 

(pb) 

BY4741 

arg82 arg82A - arg82B 908 

pmc1 pmc1A - pmc1D 4240 

snf3 snf3A - snf3D 3255 

    

BYarg82::kanMX4 

(BYarg82Δ) 

arg82 arg82A – kanB 685 

arg82 arg82UP - arg82DN 1671 

arg82 
arg82UP - arg82DN + 

HindIII 
1061 + 610 

    

BYpmc1::kanMX4 

(BYpmc1Δ) 

pmc1 pmc1A – kanB 687 

pmc1 pmc1A - pmc1D 2304 

pmc1 
pmc1A - pmc1D + 

HindIII 
1404 + 900 

    

BYsnf3::kanMX4 

(BYsnf3Δ) 

snf3 snf3A – kanB 586 

snf3 snf3A - snf3D 2187 

snf3 snf3A - snf3D + HindIII 1303 + 884 

    

BYarg82.snf3::hph 

(BYarg82Δ.snf3Δ) 

arg82 arg82A – kanB 685 

snf3 snf3A - Hyg.Rv 1398 

snf3 snf3A - snf3D 2397 

snf3 snf3A - snf3D + EcoRI 1401 + 996 

    

BYpmc1.snf3::hph 

(BYpmc1Δ.snf3Δ) 

pmc1 pmc1A – kanB 687 

snf3 snf3A - Hyg.Rv 1398 

snf3 snf3A - snf3D 2397 

snf3 snf3A - snf3D + EcoRI 1401 + 996 

    

BYarg82.snf3.pmc1::ble 

(BYarg82Δ.snf3Δ.pmc1Δ) 

arg82 arg82A – kanB 685 

snf3 snf3A - Hyg.Rv 1398 

pmc1 pmc1A - Ble.Rv 950 

 
pmc1 pmc1A - pmc1D 1871 
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Cepa 
Gene 

alvo 

Combinação de 

primers 

Fragmento estimado 

(pb) 

 
pmc1 pmc1A - pmc1D + SalI 1169 + 702 

    
BYpmc1Δ (sem marca) pmc1 pmc1A - pmc1D 723 

    

PJ69 WT 

arg82 arg82A - arg82B 908 

pmc1 pmc1A - pmc1D 4240 

snf3 snf3A - snf3D 3255 

    

PJarg82::kanMX4 

(PJarg82Δ) 

arg82 arg82A – kanB 685 

arg82 arg82UP - arg82DN 1671 

arg82 
arg82UP - arg82DN + 

HindIII 
1061 + 610 

    

PJpmc1::kanMX4 

(PJpmc1Δ) 

pmc1 pmc1A – kanB 687 

pmc1 pmc1A - pmc1D 2304 

pmc1 
pmc1A - pmc1D + 

HindIII 
1404 + 900 

    

PJsnf3::kanMX4 

(PJsnf3Δ) 

snf3 snf3A – kanB 586 

snf3 snf3A - snf3D 2187 

snf3 snf3A - snf3D + HindIII 1303 + 884 

    

PJarg82.pmc1::hph 

(PJarg82Δ.pmc1Δ) 

arg82 arg82A – kanB 685 

pmc1 pmc1A – Hyg.Rv 1499 

pmc1 pmc1A - pmc1D 2514 

pmc1 
pmc1A - pmc1D + 

EcoRI 
1417 + 1097 

    

PJarg82.snf3::hph 

(PJarg82Δ.snf3Δ) 

arg82 arg82A – kanB 685 

snf3 snf3A - Hyg.Rv 1398 

snf3 snf3A - snf3D 2397 

snf3 snf3A - snf3D + EcoRI 1401 + 996 

    

PJpmc1.snf3::hph 

(PJpmc1Δ.snf3Δ) 

pmc1 pmc1A – kanB 687 

snf3 snf3A - Hyg.Rv 1398 

snf3 snf3A - snf3D 2397 
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Cepa 
Gene 

alvo 

Combinação de 

primers 

Fragmento estimado 

(pb) 

snf3 snf3A - snf3D + EcoRI 1401 + 996 

    

PJarg82.pmc1.snf3::ble 

(PJarg82Δ.pmc1Δ.snf3Δ) 

arg82 arg82A – kanB 685 

pmc1 pmc1A - Hyg.Rv 1499 

snf3 snf3A - Ble.Rv 849 

snf3 snf3Up - snf3Down 1238 

snf3 
snf3Up - snf3Down + 

SalI 
826 + 412 

    
PJpmc1(sem marca) 

(PJpmc1Δ) 
pmc1 pmc1A - pmc1D 723  

 

2.14 Crescimento em placa de 96 poços 

Uma colônia da levedura foi inoculada em 5 mL de YPD e incubada a 30°C sob 

agitação de 200 rpm, overnight. Após o crescimento, 1 mL da cultura foi centrifugada a 

5939 g por 2 min, as células foram lavadas 2 vezes com água destilada estéril e a 

D.O.600nm foi ajustada para 0,5. A suspensão de células foi reservada a temperatura 

ambiente até o uso como inóculo. Em placas de 96 poços (TPP) foram distribuídos 225 

μL de meio de cultura em cada poço seguido da adição de 25 μL da suspensão de 

células com D.O. previamente ajustada. As placas foram incubadas a 30°C sob agitação 

de 200 rpm e as leituras de D.O. foram realizadas (SpectraMax 340PC384 Microplate 

Reader) logo após a adição do inóculo, e o crescimento acompanhado de tempos em 

tempos até alcançar a fase estacionária. Os crescimentos foram realizados nos meios: 

YPD; YPG; YPD + 0,5 mM de Al; YPD + 1,0 mM de Al; YPD + 1,5 mM de Al. 

Quando o meio YPD + Higromicina 150 μg/mL foi utilizado, as placas foram incubadas 

a 30°C sem agitação e o crescimento acompanhado por 24h. Foram realizadas 3 

repetições biológicas com quadruplicatas técnicas e os resultados foram apresentados 

com a média final e desvio padrão. Ao final da incubação as culturas foram checadas 

em microscópio óptico Carl Zeiss quanto a possível presença de contaminantes. 
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2.15. Acidificação extracelular induzida por glicose  

A taxa de bombeamento de prótons pela H
+
-ATPase em presença de glicose foi 

medida indiretamente através da acidificação extracelular conforme protocolo descrito 

previamente com algumas modificações (Castanheira, 2013). 

 

2.15.1. Monitoramento da variação do pH induzida por glicose  

Uma colônia de S. cerevisiae foi inoculada em 5 mL de meio YPD e incubada a 

30ºC por 24 h sob agitação de 200 rpm. Ao final da incubação a cultura foi transferida 

para 50 mL de meio YPD e novamente incubada sob agitação de 200 rpm a 30ºC por 24 

h. Uma nova transferência foi realizada para 300 mL de YPD e incubado por 19 h. Ao 

final da incubação a cultura foi centrifugada a 2500 g por 5 min, a 4°C e lavadas 1 vezes 

com 300 mL de água destilada e novamente centrifugadas a 2500 g por 5 min, a 4°C. O 

sedimento foi ressuspendido em 40 mL de tampão MES/Tris, 0,1 M, pH 6,5, 

homogeneizados em vortex e transferidos para tubo falcon e novamente incubados a 

30ºC sob agitação de 200 rpm por 1 h. Em seguida, a suspensão de células foi 

centrifugada a 2500 g por 5 min, a 4°C e lavada com água destilada. 0,45 g de massa 

celular foram resuspendidas em 4,5 ml de tampão de acidificação e mantidas em gelo 

até o momento da medição do pH.  

Para estimar a variação do pH frente amostra conhecida (HCl 0,02 M), uma 

alíquota de 4,5 mL da suspensão de células foi transferida para um béquer de 5 mL. A 

estabilização do pH foi acompanhada por aproximadamente 2 min. Em seguida, a 

alíquota de células foi submetida a um pulso de H
+
 pela adição de 0,5 mL de HCl 0,02 

M. A variação de pH foi monitorada e os valores anotados de 30 em 30 segundos 

durante 2 min (medidor de pH FE20/EL20 Mettler-Toledo AG2007). Durante todo o 

procedimento a suspensão de células foi homogeneizada por barra magnética. 

Para avaliar a capacidade de acidificação celular em presença de glicose, uma 

nova alíquota de 4,5 mL da suspensão de células foi transferida para béquer de 5 mL. 

Após a estabilização do pH, foram adicionados 0,5 mL de glicose 1M (concentração 

final de 100 mM) e a variação do pH monitorada. Os valores obtidos foram anotados de 

10 em 10 segundos, durante 6 min decorrentes. Durante todo o procedimento a 

suspensão de células foi homogeneizada por barra magnética. 
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Foram realizados duas repetições biológicas em duplicata e os resultados foram 

apresentados com a média final e desvio padrão. Em casos que o coeficiente de variação 

foi superior a 10% uma nova repetição foi realizada. 

 

2.15.2. Determinação do peso seco 

O peso seco foi estimado a partir das amostras tratadas com HCl, onde 100 μL 

da suspensão de células foram transferidas para membranas (0,45 mm) previamente 

pesadas (peso inicial) e mantidas em estufa de 80ºC por 24 h (Estufa de secagem e 

esterilização modelo 315 SE - FANEM
®

) e pesadas ao final (peso final). O peso seco 

foi determinado pela diferença entre o peso final da membrana e peso inicial da 

membrana. 

 

2.15.3. Cálculo da taxa de acidificação extracelular 

As taxas de bombeamento de prótons foram calculadas de acordo com a seguinte 

fórmula:  

     mmolH
+
. h

-1
. g de células

-1
 =  ΔpH ÷ ΔpH(HCl) x 60 

Δt x PS x volume da solução (mL) (50) x 1000 

 

Onde:  

PS = valor do peso seco médio em gramas;  

ΔpH = variação de pH após o pulso de glicose;  

ΔpH (HCl) = refere-se à variação de pH após a adição de 1 μmol H
+
;  

Δt = tempo de monitoramento, em minutos da faixa linear considerada. 

60 = Fator de correção para converter o valor de min para hora;  

1000= Fator de correção para que a extrusão de prótons seja apresentada em moles de 

H
+
. h

-1
.g

-1
 de célula. 
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2.16. Fermentação em pequena escala 

A fermentação foi realizada segundo descrito em Da Conceição et al., (2015), 

com modificações. As células foram pré inoculadas em meio YPD 2% e crescidas a 

30°C com agitação de 200 rpm durante 19 h, a D.O.600nm medida e ajustada para 

D.O.600nm= 1,5 em 100 mL de meio YPD 10% acrescidos ou não com solução de AlCl3 

1mM, utilizando tubos de fermentação de medidas 5,5 X 14 cm. Os tubos foram 

incubados a 30°C com agitação a 350 rpm durante as primeiras 2 h e após, mantidos à 

mesma temperatura, sem agitação, durante todo o período de fermentação. O pH do 

meio e o peso dos tubos foram medidos nos tempos de 0, 12, 24, 48, 72 e 96 h, e 

também retirada amostra para análise em HPLC (análise a ser realizada). A produção de 

etanol foi estimada pela perda de peso dos frascos durante o período de fermentação. 

 

2.17. Monitoramento in vivo da concentração de cálcio citosólico livre 

Para a medida in vivo da concentração de cálcio citosólico livre foi utilizado o 

método da Aequorina (Tisi et al., 2002). As cepas transformadas com o plasmídeo 

pVTUAEQ ou pVTWAEQ, foram inoculadas em 4 mL de meio seletivo SD-URA 

(pVTUAEQ) e incubadas durante 24 h sob agitação de 200 rpm a 30°C. As células 

foram lavadas com água destilada estéril e a D.O.600nm foi medida. 50 mL de YPD 2% 

pré aquecidos a 30°C foram inoculados com D.O. inicial de 0.2 e o crescimento das 

mesmas acompanhado até atingir D.O.600nm de 0,8. As células foram coletadas por 

centrifugação (3750 g, 5 min, 4 ºC) seguida de tripla lavagem com 20 mL de água Milli-

Q e a D.O.600nm aferida novamente. Logo após, foi transferida para 2 microtubos âmbar, 

alíquotas referentes a 5 mL de suspensão de células com D.O.600nm= 0,8 e as células 

centrifugadas (5939 g, 2 min), o sobrenadante descartado e as mesmas ressuspendidas 

em 500 μL de tampão MES/Tris 0,1 M pH 6,5. O tubo foi incubado a 30°C durante 90 

min e logo após, centrifugado (5939 g, 2 min) e as células ressuspendidas em 25 μL do 

tampão MES/Tris 0,1 M pH 6,5 e acrescentado 5 μL de coelenterazina 0,1 mg/mL (50 

μM coelenterazina), homogeneizada a suspensão e o microtubo incubado à temperatura 

ambiente por 30 min. A suspensão de células foi centrifugada a 5939g durante 2min e 

triplamente lavada com 500 μL de tampão MES/Tris 0,1M pH 6,5. As células foram 

então ressuspendidas em 450 μL de tampão MES/Tris 0,1 M pH 6,5 e transferidas para 

um tubo de luminômetro imediatamente antes da leitura. A luminescência foi medida de 

10 em 10 segundos durante 1 min em luminômetro Berthold Lumat LB 9501/16. Em 
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seguida, foi adicionado ao tubo 50 μL de glicose 1M, homogeneizado e a luminescência 

novamente medida de 10 em 10 segundos por um período de 10 min. Foram realizados 

duas repetições biológicas em duplicata e os resultados foram apresentados com a média 

final e desvio padrão.  

 

2.18. Análise estatística 

Quando necessários os dados foram submetidos a análises de regressão linear e 

análise de variância de dupla classificação (Two way ANOVA) e posterior diferença de 

média pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Todas as análises 

estatísticas foram realizadas por meio do software Graph Pad Prism 5.   
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3. Resultados e discussão 

A Pma1p é a proteína mais abundante na membrana citoplasmática de S. 

cerevisiae, e através da formação de um gradiente eletroquímico de prótons, tem como 

função básica a captação de nutrientes e regulação do pH intracelular, sendo uma 

enzima vital para a célula (Goffeau e Slayman, 1981; Serrano, 1985). Estudos prévios 

demonstraram que o metabolismo de glicose regula a Pma1p em nível pós-

transcricional (Serrano, 1983; Rao et al., 1993), contudo, até o presente momento 

persistem alguns pontos regulatórios desta via de transdução de sinais ainda não 

completamente elucidados. 

Desta forma, a fim de ampliar os conhecimentos regulatórios da via de ativação 

da Pma1p por indução da glicose foram escolhidos três genes envolvidos na via de 

ativação da H
+
-ATPase (ARG82, PMC1 e SNF3) e através da construção de mutantes 

simples, duplos e triplos, utilizando os backgrounds BY4741 e PJ69 da S. cerevisiae, os 

efeitos destas deleções na atividade de Pma1p foram investigados. 

 

3.1. Construção dos mutantes contendo as deleções gênicas 

As construções dos mutantes foram realizadas através da técnica de 

recombinação homóloga, utilizando a inserção da cassete contendo um gene de 

resistência a antibiótico no lugar do gene alvo, e a fim de selecionar os mutantes 

obtidos, foram realizados os testes de crescimento em meios seletivos, contendo o 

antibiótico em questão. As confirmações fenotípicas de todas as células utilizadas nesse 

trabalho estão apresentadas na Tabela 6 e nas Figuras 8  e 9, onde se pode observar a 

presença ou a ausência de crescimento nos meios seletivos utilizados. 
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Tabela 6. Confirmação fenotípica em meio líquido e sólido – backgrounds BY4741 e 

PJ69. 

Identificação 
SD- 

URA 

SD-

TRP 

SD-

LEU 

SD-

HIS 

SD-

LYS 
Higromicina Geneticina Zeocina 

BY4741 – WT - + - - - - - - 

BY arg82Δ - + - - - - + - 

BY pmc1Δ - + - - - - + - 

BY snf3Δ - + - - - - + - 

BY arg82Δ snf3Δ - + - - - + + - 

BY pmc1Δ snf3Δ - + - - - + + - 

BYarg82Δ snf3Δ pmc1Δ - + - - - + + + 

*BY pmc1Δ - + - - - - - - 

PJ69 – WT - - - - + - - - 

PJ arg82Δ - - - - + - + - 

PJ pmc1Δ - - - - + - + - 

PJ snf3Δ - - - - + - + - 

PJ arg82Δ pmc1Δ - - - - + + + - 

PJ arg82Δ snf3Δ - - - - + + + - 

PJ pmc1Δ snf3Δ - - - - + + + - 

PJ arg82Δ pmc1Δ snf3Δ - - - - + + + + 

*PJ pmc1Δ - - - - + - - - 

+ indica presença de crescimento, - indica ausência de crescimento. 

*Mutantes com a marca de seleção removida (ver mais detalhes em nota da Tabela 1). 
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Figura 6. Confirmação fenotípica em meio sólido. Confirmação das deleções gênicas 

no background BY4741 – WT. Crescimento em meio YPD (A), crescimento em 

meio YPD + Geneticina 400μg/mL (B), crescimento em meio YPD + Geneticina 

400μg/mL + Higromicina 500μg/mL (C) e crescimento em meio YPD + Geneticina 

400μg/mL + Higromicina 500μg/mL + Zeocina 1000 μg/mL (D).  
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Figura 7. Confirmação fenotípica em meio sólido. Confirmação das deleções gênicas 

no background PJ69 – WT. Crescimento em meio YPD (A), crescimento em meio 

YPD + Geneticina 400μg/mL (B), crescimento em meio YPD + Geneticina 

400μg/mL + Higromicina 500μg/mL (C) e crescimento em meio YPD + Geneticina 

400μg/mL + Higromicina 500μg/mL + Zeocina 1000 μg/mL (D). 

 

Logo após a confirmação fenotípica dos mutantes construídos, foram também 

realizadas as confirmações das deleções gênicas e inserções das cassetes nos locais 

corretos do genoma, através da técnica de PCR. Para isso, foram utilizadas combinações 

de primers que se ligam especificamente no genoma e dentro da cassete, e conferida 

assim a amplificação correta dos fragmentos. A combinação dos primers utilizados e o 

tamanho esperado dos amplicons foram descritos na Tabela 5 e os produtos das PCR 

podem ser observados nas Figuras 10 a 18. 
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Figura 8. Gel de confirmação genotípica. Confirmação da integridade dos genes 

ARG82, PMC1 e SNF3, nos backgrounds BY4741 – WT (A) e PJ69 – WT (B). Para 

a amplificação dos genes, foram utilizadas as seguintes combinações de primers: 

arg82A e arg82B (arg82A-B), pmc1A e pmc1D (pmc1A-D), snf3A e snf3D (snf3A-

D) para os genes ARG82, PMC1 e SNF3, respectivamente. M: marcador molecular 

1kb (Promega). B: Branco. 

  

Figura 9. Gel de confirmação genotípica. Confirmação da deleção do gene ARG82 nos 

backgrounds BY4741 – WT (A) e PJ69 – WT (B). Para a confirmação da deleção e 

inserção da cassete KanMX4, foram utilizadas as seguintes combinações de 

primers: arg82Up e arg82Down (arg82Up-Down), arg82A e kanB (arg82A-kanB). 

O amplicon obtido pelo conjunto de primers arg82Up-Down foi tratado com a 

enzima HindIII (Roche). M: marcador molecular 1kb (Promega). B: Branco. 
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Figura 10. Gel de confirmação genotípica. Confirmação da deleção do gene PMC1 nos 

backgrounds BY4741 – WT (A) e PJ69 – WT (B). Para a confirmação da deleção e 

inserção da cassete KanMX4, foram utilizadas as seguintes combinações de 

primers: pmc1A e kanB (pmc1A-kanB), pmc1A e pmc1D (pmc1A-D). O amplicon 

obtido pelo conjunto de primers pmc1A-D foi tratado com a enzima HindIII 

(Roche). M: marcador molecular 1kb (Promega). B: Branco. 

   

Figura 11. Gel de confirmação genotípica. Confirmação da deleção do gene SNF3 nos 

backgrounds BY4741 – WT (A) e PJ69 – WT (B). Para a confirmação da deleção e 

inserção da cassete KanMX4, foram utilizadas as seguintes combinações de 

primers: snf3A e kanB (snf3A-kanB), snf3A e snf3D (snf3A-D). O amplicon obtido 

pelo conjunto de primers snf3A-D foi tratado com a enzima HindIII (Roche). M: 

marcador molecular 1kb (Promega). B: Branco. 
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Figura 12. Gel de confirmação genotípica. Confirmação da deleção dos genes ARG82 e 

PMC1 no background PJ69 – WT. Para a confirmação da deleção e inserção da 

cassete KanMX4 no lugar do gene ARG82, foi utilizada a seguinte combinação de 

primers: arg82A e kanB (arg82A-kanB). Para a confirmação da deleção e inserção 

da cassete hph no lugar do gene PMC1, foram utilizadas as seguintes combinações 

de primers: pmc1A e Hyg.Rv (pmc1A-Hyg.Rv), pmc1A e pmc1D (pmc1A-D). O 

amplicon obtido pelo conjunto de primers pmc1A-D foi tratado com a enzima Eco-

RI (Roche). M: marcador molecular 1kb (Promega). B: Branco.  
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Figura 13. Gel de confirmação genotípica. Confirmação da deleção dos genes ARG82 e 

SNF3 nos backgrounds BY4741 – WT (A) e PJ69 – WT (B). Para a confirmação da 

deleção e inserção da cassete KanMX4 no lugar do gene ARG82, foi utilizada a 

seguinte combinação de primers: arg82A e kanB (arg82A-kanB). Para a 

confirmação da deleção e inserção da cassete hph no lugar do gene SNF3, foram 

utilizadas as seguintes combinações de primers: snf3A e Hyg.Rv (snf3A-Hyg.Rv), 

snf3A e snf3D (snf3A-D). O amplicon obtido pelo conjunto de primers snf3A-D foi 

tratado com a enzima Eco-RI (Roche). M: marcador molecular 1kb (Promega). B: 

Branco.  
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Figura 14. Gel de confirmação genotípica. Confirmação da deleção dos genes PMC1 e 

SNF3 nos backgrounds BY4741 – WT (A) e PJ69 – WT (B). Para a confirmação da 

deleção e inserção da cassete KanMX4 no lugar do gene PMC1, foi utilizada a 

seguinte combinação de primers: pmc1A e kanB (pmc1A-kanB). Para a 

confirmação da deleção e inserção da cassete hph no lugar do gene SNF3, foram 

utilizadas as seguintes combinações de primers: snf3A e Hyg.Rv (snf3A-Hyg.Rv), 

snf3A e snf3D (snf3A-D). O amplicon obtido pelo conjunto de primers snf3A-D foi 

tratado com a enzima Eco-RI (Roche). M: marcador molecular 1kb (Promega). B: 

Branco.   



47 
 

  

Figura 15. Gel de confirmação genotípica. Confirmação da deleção dos genes ARG82, 

PMC1 e SNF3 nos backgrounds BY4741 – WT (A) e PJ69 – WT (B). Para a 

confirmação da deleção e inserção da cassete KanMX4 no lugar do gene ARG82, foi 

utilizada a seguinte combinação de primers: arg82A e kanB (arg82A-kanB). Em 

(A), para a confirmação da deleção e inserção da cassete hph no lugar do gene 

SNF3, foi utilizada a seguinte combinação de primers: snf3A e Hyg.Rv (snf3A-

Hyg.Rv), e para a confirmação da deleção e inserção da cassete ble no lugar do gene 

PMC1, foram utilizadas as seguintes combinações de primers: pmc1A e Ble.Rv 

(pmc1A-Ble.Rv), pmc1A e pmc1D (pmc1A-D). O amplicon obtido pelo conjunto de 

primers pmc1A-D foi tratado com a enzima SalI (Roche). Em (B), para a 

confirmação da deleção e inserção da cassete hph no lugar do gene PMC1, foi 

utilizada a seguinte combinação de primers: pmc1A e Hyg.Rv (pmc1A-Hyg.Rv), e 

para a confirmação da deleção e inserção da cassete ble no lugar do gene SNF3, 

foram utilizadas as seguintes combinações de primers: snf3A e Ble.Rv (snf3A-

Ble.Rv), snf3Up e snf3Down (snf3Up-Down). O amplicon obtido pelo conjunto de 

primers snf3Up-Down foi tratado com a enzima SalI (Roche). M: marcador 

molecular 1kb (Promega). B: Branco. 
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Figura 16. Gel de confirmação genotípica. Confirmação da deleção do gene PMC1 nos 

backgrounds BY4741 – WT (A) e PJ69 – WT (B). Para a confirmação da deleção e 

remoção da cassete KanMX4, foi utilizada a seguinte combinação de primers: 

pmc1A e pmc1D (pmc1A-D). M: marcador molecular 1kb (Promega). B: Branco. 

 

3.2. Curva de crescimento dos mutantes construídos 

Logo após a confirmação da deleção via PCR, foi realizada a curva de 

crescimento das células em meio YP contendo glicose ou galactose como fonte de 

carbono, em placa de 96 wells, e o crescimento acompanhado durante 24 h (Figura 19). 

No crescimento em meio YP contendo glicose, foi verificado crescimento 

similar entre os mutantes dos backgrounds BY4741 e PJ69, apresentando uma fase lag 

curta e fase log proeminente em aproximadamente 6 h de crescimento, com uma 

velocidade média de 0,20 h
-1

 e D.O.600nm máxima de aproximadamente 1,5 em 24 h em 

ambos os background. O mutante que apresentou maior velocidade de crescimento foi o 

pmc1Δ nos dois background (0,25 h
-1 

para BY4741 e 0,30 h
-1

 para PJ69), enquanto o 

com menor velocidade de crescimento foi o mutante triplo arg82Δ.pmc1Δ.snf3Δ no 

background BY4741, e o mutante duplo pmc1Δ.snf3Δ no background PJ69, com 

velocidade média de 0,14 h
-1

 e 0,15 h
-1

 respectivamente.  

Os mutantes BY4741 crescidos em galactose apresentaram fase lag curta 

enquanto que nos mutantes do background PJ69 não foi observado crescimento, o que 

já era esperado devido a esse background apresentar deleções dos genes relacionados ao 

metabolismo da galactose (GAL4; GAL80; GAL1; GAL2; GAL7), o que os impossibilita 
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de utilizarem a galactose como fonte de carbono (James et al., 1996). Em geral, nos 

mutantes do background BY4741 foi observada pouca variação no crescimento entre 

eles, apresentando fase log tardia em relação ao crescimento em YPD, com crescimento 

expressivo observado após cerca de 8 h, com a velocidade variando entre 0,11 a 0,36 h
-1

 

e D.O.600nm final de aproximadamente 1,3 em 24 h. O mutante que apresentou a maior 

velocidade de crescimento foi a BYarg82Δ (0,36 h
-1

) e a célula com a menor velocidade 

de crescimento, a BYsnf3Δ (0,11 h
-1

). Em geral, os mutantes contendo a deleção do 

gene ARG82 apresentaram as maiores velocidades de crescimento. 

Como esperado, os resultados obtidos nesse experimento indicam a glicose 

como fonte de carbono preferencial para as cepas estudadas, quando em comparação 

com a galactose. Foi possível notar também que as deleções realizadas não interferiram 

na D.O.600nm final obtida, sendo observado um crescimento similar entre os mutantes de 

cada background, para as duas fontes de carbono utilizadas.   
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Figura 17. Curvas de crescimento em placa de 96 wells. Crescimento das cepas do 

background BY4741 – WT em meio YPD2% (A) e YPG2% (B), e das cepas do 

background PJ69 – WT em meio YPD2% (C) e YPG2% (D) durante 24 horas a 

30°C sob agitação de 200 rpm. As células estão representadas como descrito a 

seguir: WT (círculo cheio azul); arg82Δ (quadrado cheio vermelho); pmc1Δ 

(triângulo cheio verde); snf3Δ (triângulo invertido cheio lilás) arg82Δ pmc1Δ 

(círculo aberto preto) arg82Δ snf3Δ (losango cheio laranja); pmc1Δ snf3Δ (quadrado 

aberto marrom); arg82Δ pmc1Δ snf3Δ (triângulo aberto azul escuro). 

 

3.3. Acidificação extracelular do meio 

A H
+
-ATPase, quando ativa, é capaz de bombear prótons para o meio 

extracelular, levando a uma acidificação do meio externo. Considerando este conceito, 

uma forma de se medir a ativação da enzima de forma indireta seria através da medição 

do pH do meio em que a célula se encontra, em condições pré determinadas, após um 

pulso de glicose. Esse teste foi realizado para todas as células e os resultados descritos a 

seguir (Tabela 8). 
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Nos resultados obtidos para as células do background BY4741, foi observada, 

quando comparada à cepa WT, uma maior taxa de acidificação no mutante BYpmc1Δ, 

sendo 56% maior, seguida de BYarg82Δ.snf3Δ, BYarg82Δ.pmc1Δ.snf3Δ, BYsnf3Δ, 

BYarg82Δ e BYpmc1Δ.snf3Δ, com taxas aproximadamente 32, 27, 16, 13 e 12% 

maiores que a cepa BY WT (p< 0.05). Sendo assim, todas as taxas de acidificação 

calculadas para as células do background BY4741 foram maiores que a cepa WT em 

todos os mutantes, indicando uma relação direta desses genes na via de ativação da 

enzima. A maior taxa encontrada foi a do mutante BYpmc1Δ, 56% maior que a taxa 

encontrada para a cepa WT, sugerindo um aumento na atividade da enzima, quando a 

Ca
2+

-ATPase Pmc1p está ausente na célula. As taxas de acidificação dos outros 

mutantes variaram de 12 a 32% a mais que a encontrada para a cepa WT.  

Quanto às células do background PJ69, foi observada a maior taxa de 

bombeamento de prótons no mutante PJarg82Δ.pmc1Δ, com taxa aproximadamente 

46% maior quando comparada a WT, seguida do mutante PJarg82Δ.snf3Δ e PJarg82Δ, 

com taxas 24 e 20% maior que a cepa WT, respectivamente (p> 0.05). Nos mutantes 

PJpmc1Δ, PJsnf3Δ e PJpmc1Δ.snf3Δ, não foi observada diferença significativa da taxa 

quando comparada à cepa WT (p> 0.05), enquanto que na PJarg82Δ.pmc1Δ.snf3Δ 

obteve-se uma taxa cerca de 30% abaixo que a encontrada na WT. As maiores taxas de 

acidificação do meio foram observadas nos mutantes duplos e simples contendo a 

deleção do gene ARG82, maiores que 20% em relação ao valor encontrado para a cepa 

WT, o que sugere uma forte relação do gene ARG82 com a ativação da Pma1p. No 

mutante triplo, no entanto, apesar da presença da deleção do gene ARG82, foi observada 

uma taxa cerca de 30% menor que a cepa PJ WT, e nos mutantes contendo as deleções 

dos genes SNF3 e PMC1 não foi observada diferença significativa da taxa quando em 

comparação com a célula WT (p> 0.05). Os dados obtidos sugerem que os efeitos das 

deleções sucessivas quanto à ativação da Pma1p não seriam cumulativos, o que 

indicaria que a participação desses genes na atividade da enzima poderia envolver 

outros mecanismos ainda não elucidados.   



52 
 

Tabela 7. Determinação indireta do bombeamento de prótons. Acidificação extracelular 

do meio contendo as cepas, após um pulso de 50 mM de glicose. Background 

BY4741 – WT e PJ69 – WT  

Cepa  BY    PJ   

WT 0.476 ± 0.04 
 

0.708 ± 0.031 

arg82Δ  0.536 ± 0.02 
 

0.847 ± 0.049 

pmc1Δ 0.746 ± 0.02 
 

0.697 ± 0.037 

snf3Δ 0.553 ± 0.08 
 

0.671 ± 0.053 

arg82Δ  pmc1Δ  ND 
 

ND 
 

1.031 ± 0.064 

arg82Δ snf3Δ 0.626 ± 0.028 
 

0.879 ± 0.07 

pmc1Δ  snf3Δ 0.533 ± 0.02 
 

0.712 ± 0.043 

arg82Δ pmc1Δ snf3Δ  0.603 ± 0.052   0.495 ± 0.038 

*ND – não determinado 

 

3.4. Determinação de cálcio intracelular livre 

O cálcio participa de diversos processos celulares, tendo papel importante como 

segundo mensageiro. Estudos de Tropia e colaboradores (2006) e Bouillet e 

colaboradores (2012) correlacionaram a disponibilidade de cálcio intracelular com a 

atividade da Pma1p, e, segundo esses trabalhos, a quantidade de cálcio citosólico 

disponível estaria diretamente relacionada à ativação da enzima. Tendo em vista que a 

atividade da Pma1p está relacionada à presença de glicose no meio, foi realizado o teste 

de determinação indireta de cálcio intracelular a fim de avaliar a quantidade disponível 

de cálcio intracelular após um pulso de glicose ou galactose nas células, e o resultado 

encontrado mostrado na Figura 18. 

O princípio do método utilizado consiste em transformar a levedura com um 

plasmídeo contendo o gene que codifica para a Apoequorina (pVTU-AEQ), uma 

fotoproteína altamente sensível a íons cálcio. Essa proteína se apresenta na forma ativa 

ligada à coelenterazina, e quando em presença de cálcio o mesmo se liga à proteína de 

forma irreversível, liberando a coelenterazina e emitindo um fóton (Allen e Blinks, 

1978). Nesse método, as células expressando a apoequorina são tratadas com 

coelenterazina, esgotados os nutrientes, adicionado um pulso de glicose e a 

luminescência emitida pelas células, acompanhada durante 10 minutos. 

Após o pulso de glicose foi verificado que as cepas do background BY4741 

apresentaram um pico de luminescência máxima em torno de 410 segundos, sendo o 
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maior valor encontrado na cepa BY WT. O mutante BYarg82Δ apresentou um pico 

aproximadamente 41% abaixo do valor encontrado na cepa WT e na célula 

BYpmc1Δ.snf3Δ, não foi observada presença do pico de luminescência, indicando 

ausência ou presença mínima de cálcio citosólico disponível nessa célula. O resultado 

obtido para esse mutante vai na contramão do esperado, pois a ausência desses dois 

genes levaria a uma concentração de cálcio citosólico maior, visto que a entrada do 

cálcio para o vacúolo seria principalmente determinada pelo gene PMC1, e na ausência 

do mesmo, essa captação seria fortemente prejudicada . Já o mutante que apresentou o 

menor pico foi o triplo (BYarg82Δ.pmc1Δ.snf3Δ), com cerca de 22% do valor 

encontrado para a BY WT, seguido da BYarg82Δ.snf3Δ, da BYsnf3Δ e da BYpmc1Δ, 

com picos 70, 66 e 53% menores quando em comparação com a cepa BY WT. Dentre 

as células contendo as deleções, notou-se uma maior quantidade de cálcio intracelular 

disponível nos mutantes simples quando comparado com os mutantes duplos e triplo, 

apesar de terem apresentado resultado abaixo do encontrado para a cepa WT. A maior 

presença de cálcio citosólico livre foi observada na cepa WT. Assim, os resultados 

obtidos mostraram que a presença de cálcio citosólico livre poderia não ser cumulativa 

com as deleções subsequentes nesse background, podendo haver outros mecanismos 

envolvidos na disponibilidade de cálcio intracelular.  

Já ao observar o pico após o pulso de galactose no background BY4741, tem-se 

um valor máximo de luminescência atingido em torno de 330 segundos, sendo o maior 

valor encontrado na cepa BY WT. O mutante BYarg82Δ apresentou um pico cerca de 

15% menor que a cepa WT, seguido pela BYarg82Δ.snf3Δ, BYsnf3Δ, BYpmc1Δ, e 

BYarg82Δ.pmc1Δ.snf3Δ, que apresentaram picos de aproximadamente 20, 30, 35 e 52% 

menores quando comparados com a célula WT. O mutante BYpmc1Δ.snf3Δ não 

apresentou pico de luminescência, observando-se somente o estado basal do mesmo. 

Vale ressaltar que a intensidade de luminescência encontrada para o ensaio realizado 

utilizando a galactose como fonte de carbono foi aproximadamente 10 vezes menor do 

que o valor encontrado quando realizado o ensaio utilizando a glicose como fonte de 

carbono, para o mesmo background. Isso indica uma correlação entre a utilização da 

glicose como fonte de carbono e a maior concentração de cálcio citosólico, lembrando 

que a ativação da Pma1p está relacionada com a utilização da glicose como fonte de 

carbono pelas células.  
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Nos mutantes do background PJ69, as células atingiram o seu pico de 

luminescência máxima em torno de 185 segundos, sendo o mutante PJarg82Δ o que 

obteve a maior luminescência, 205% maior em comparação com a PJ WT, seguido dos 

mutantes PJarg82Δ.pmc1Δ, PJarg82Δ.pmc1Δ.snf3Δ e PJarg82Δ.snf3Δ, com pico de 

luminescência 180, 130 e 118% maior que a encontrada na cepa WT, nesta ordem. Os 

mutantes PJsnf3Δ, PJpmc1Δ e PJpmc1Δ.snf3Δ apresentaram picos 25, 35 e 48% 

menores que a cepa WT, respectivamente. Assim sendo, o maior pico de luminescência 

foi encontrado no mutante PJ arg82Δ, seguido dos mutantes duplos contendo a deleção 

do gene ARG82 e triplo, todos eles apresentando pico de valor superior a 100% quando 

comparado à cepa WT, o que indica que o gene ARG82 é o principal gene, dentre os três 

testados, responsável pelo controle das concentrações de cálcio intracelular. Os demais 

mutantes apresentaram pico abaixo do observado na WT, indo contra ao esperado, 

sendo o de menor valor encontrado no mutante PJpmc1Δ.snf3Δ, onde deveria haver um 

sinal semelhante ao obtido para o mutante PJ pmc1Δ. Nesse background, foi observado 

que deleções sucessivas dos genes estudados não geraram aumento da concentração de 

cálcio citosólico livre, indicando que os efeitos das deleções nas concentrações de cálcio 

intracelular não foram cumulativos. Os picos de luminescência máxima encontrado para 

as células PJ foram obtidos em menos da metade do tempo necessário para os mutantes 

BY, para a mesma concentração de células.  

Levando em consideração que a acidificação do meio extracelular em presença 

de glicose seria devido à atividade da Pma1p, e que a presença do cálcio citosólico 

estaria diretamente relacionada à atividade da enzima, foram correlacionados os 

resultados obtidos nos procedimentos de determinação indireta do bombeamento de 

prótons e de determinação indireta de cálcio intracelular, para as células construídas 

neste trabalho. Com base nos resultados obtidos, essa correlação teve o objetivo de 

avaliar o efeito das deleções gênicas nas leveduras quanto à ativação da Pma1p na 

presença de cálcio citosólico livre. 
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Figura 18. Determinação indireta de cálcio intracelular - sinal de cálcio. Luminescência 

monitorada após crescimento em YPD 2% e adição de um pulso de 50 mM de 

glicose nos backgrounds BY (A) e PJ (B) e luminescência monitorada após 

crescimento em YPG 2% e adição de um pulso de 50 mM de galactose no 

background BY4741 (C), todos tratados previamente com Aequorina. As células 

estão representadas como descrito a seguir: WT (círculo cheio azul); arg82Δ 

(quadrado cheio vermelho); pmc1Δ (triângulo cheio verde); snf3Δ (triângulo 

invertido cheio lilás) arg82Δ.pmc1Δ (círculo aberto preto) arg82Δ.snf3Δ (losango 

cheio laranja); pmc1Δ.snf3Δ (quadrado aberto marrom); arg82Δ.pmc1Δ.snf3Δ 

(triângulo aberto azul escuro). Os gráficos em barras representam as áreas dos picos 

respectivamente.
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Com os resultados obtidos no sinal de cálcio para as cepas do background 

BY4741, não foi possível estabelecer uma relação direta entre a ativação da Pma1p 

através da acidificação extracelular do meio e a quantidade de cálcio citosólico 

disponível para esse background. 

Para o background PJ69, em concernência com o observado no procedimento de 

acidificação extracelular, esses experimentos indicaram a importância do gene ARG82 

na ativação da Pma1p e no controle do cálcio citosólico. No entanto, não foi possível 

estabelecer uma correlação direta da ativação da enzima com uma maior concentração 

de cálcio disponível no meio citosólico. Foi observado também que a presença de 

deleções subsequentes não alteraria a atividade da enzima e a presença de cálcio 

citosólico livre de uma forma direta. 

Os resultados obtidos para os mutantes construídos neste trabalho para os dois 

backgrounds não apresentaram resultados compatíveis com os apresentados nos 

trabalhos prévios citados (Tropia et al., 2006; Bouillet et al., 2012). Nesses trabalhos, 

foi possível correlacionar uma maior atividade da enzima Pma1p com uma maior 

concentração de cálcio citosólico disponível. Já no presente estudo, não foi possível 

obter uma correlação específica para os experimentos em relação aos genes deletados, 

como esperado, para esses backgrounds. 

Observando os resultados obtidos para as deleções, separadamente ou em 

conjunto, dos genes ARG82, SNF3 e PMC1, pode-se verificar que os mesmos estão 

envolvidos na via de ativação da Pma1p. Esse envolvimento se daria através de 

mecanismos ainda não elucidados, envolvendo outras vias e proteínas, e não estaria 

relacionado somente com a disponibilidade do cálcio citosólico livre. Também se pôde 

verificar uma diferença nas respostas celulares obtidas para os mutantes dos diferentes 

background utilizados neste trabalho.  

Nos trabalhos prévios descritos para a construção da via hipotética de ativação 

da Pma1p, foi possível observar a utilização de vários background da S. cerevisiae nos 

experimentos realizados. Quando comparadas as respostas obtidas nos experimentos 

realizados neste trabalho, com as respostas esperadas utilizando como base as 

referências citadas, os resultados levam a crer que a resposta celular obtida poderia ser 

diferente para cada linhagem de S. cerevisiae estudada.  
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3.5. Crescimento em presença de higromicina B 

A higromicina é um antibiótico aminoglicosídeo de caráter básico, que possui a 

sua entrada na célula mediada por uma diferença no potencial elétrico de membrana 

(Perlin et al., 1989). Sendo assim, se a absorção do antibiótico é acoplada ao gradiente 

eletroquímico de prótons, então uma menor atividade da H
+
-ATPase de membrana 

plasmática da célula poderia conferir resistência ao mesmo. Considerando então que a 

entrada da higromicina na célula está relacionada à diferença no potencial de membrana 

da mesma, foi realizada a curva de crescimento dos mutantes em meio rico contendo 

higromicina, em placa 96 wells (Figura 21). Esse experimento foi realizado a fim de 

avaliar os efeitos das mutações na sensibilidade ao antibiótico, e correlacionar essa 

sensibilidade à atividade da enzima. Os resultados encontrados foram descritos abaixo e 

analisados para o tempo de 12 h, e o experimento realizado somente com as células 

contendo deleções únicas, visto que a segunda deleção foi feita utilizando a cassete da 

higromicina como marcador, conferindo resistência às células. 

Nas células do background BY4741, observou-se a inibição total do crescimento 

da cepa BYarg82Δ. Ao compararmos os crescimentos dos mutantes em relação à cepa 

BY WT, é possível notar uma redução de 20% no crescimento da cepa BYpmc1Δ, 

enquanto que no outro mutante houve o comportamento contrário, observando um 

aumento do crescimento em aproximadamente 7% no caso da BYsnf3Δ. A cepa 

BYarg82Δ mostrou ser totalmente sensível ao antibiótico, não sendo viável na presença 

do mesmo. Essa sensibilidade ao antibiótico foi também notada na BYpmc1Δ enquanto 

que a BYsnf3Δ mostrou ser mais resistente à higromicina B que a cepa WT. Essa maior 

resistência ao ser correlacionada a sensibilidade ao aminoglicosídeo com a atividade de 

Pma1p, é possível aferir uma alta atividade da enzima na cepa BYarg82Δ, seguida da 

BYpmc1Δ. O resultado encontrado para a BYsnf3Δ com relação à BY WT não foi 

significativo (p> 0.05), indicando uma atividade da Pma1p semelhante entre elas. Esse 

resultado corrobora com o trabalho de Tropia e colaboradores (2006) pois com a 

deleção do gene SNF3, não teria um inibidor do canal de cálcio vacuolar Pmc1p, o que 

levaria a uma menor disponibilidade de cálcio no citosol, levando a uma resposta da 

Pma1p comparável àquela encontrada para a cepa WT ou um pouco menor. 

No background PJ69 foi observado, ao comparar o crescimento das células com 

a cepa PJ WT, uma diminuição no crescimento em aproximadamente 17% na 

PJarg82Δ, 12,5% na PJsnf3Δ e 2% no caso da cepas PJpmc1Δ. A PJarg82Δ mostrou ter 
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uma sensibilidade maior ao antibiótico seguida da cepa PJsnf3Δ, enquanto que a 

PJpmc1Δ mostrou possuir sensibilidade à higromicina semelhante a cepa WT. Ao ser 

correlacionada a sensibilidade ao aminoglicosídeo com a atividade de Pma1p, foi 

possível aferir uma maior atividade da enzima na PJarg82Δ, seguida do mutante 

PJsnf3Δ e da PJpmc1Δ que não apresentou sensibilidade significativa em comparação a 

PJ WT, indicando uma atividade da Pma1p semelhante entre elas. O resultado 

encontrado para esse background não corrobora com Tropia e colaboradores (2006), 

pois de acordo com o trabalho citado, a ausência do canal de cálcio vacuolar Pmc1p 

deveria levar a um aumento da atividade da Pma1p, e consequente aumento da 

sensibilidade da célula ao antibiótico em questão. 

Nos dois backgrounds foi possível perceber uma maior sensibilidade ao 

antibiótico na cepa arg82Δ, o que indica que, dos genes estudados, o que causaria um 

maior efeito de regulação da atividade da Pma1p seria o gene ARG82.  

 

3.6. Crescimento em presença de alumínio 

Hamilton e colaboradores (2001) sugeriram que a sensibilidade ao alumínio 

estaria relacionada a uma acidose intracelular ocorrida pela inibição da H
+
-ATPase da 

membrana plasmática de levedura, e que as V-Atpases seriam responsáveis por captar o 

excesso de prótons do meio intracelular, reestabelecendo o pH interno da célula e 

diminuindo assim o efeito tóxico do alumínio. Adicionalmente, Zheng e colaboradores 

(2007) mostraram que o aumento da toxicidade ao alumínio era acompanhado pelo 

aumento dos níveis de cálcio citosólico livre em leveduras, e Li e colaboradores (2011) 

relacionaram a expressão do gene PMC1 (que é um dos responsáveis pela homeostase 

do cálcio intracelular através da captação do mesmo para o vacúolo) com a toxicidade 

induzida pelo alumínio. Estes autores demonstraram que a toxicidade ao Al seria 

mediada por sinalizações de cálcio, e que a Pmc1p desempenharia um papel 

fundamental na tolerância ao alumínio em levedura. Segundo esse estudo, a expressão 

do gene PMC1 seria responsável por uma diminuição da disponibilidade de cálcio 

citosólico e consequente aumento da tolerância ao alumínio, e a deleção do gene levaria 

a um aumento da sensibilidade ao metal.  



59 
 

 

 

Figura 19. Crescimento na presença de higromicina em placa de 96 wells. Crescimento 

das cepas do background BY4741 – WT (A) e das cepas do background PJ69 – WT 

(B) em meio YPD2% + higromicina B 150μg/mL durante 24 horas a 30°C, sem 

agitação. As células estão representadas como descrito a seguir: WT (círculo cheio 

azul); arg82Δ (quadrado cheio vermelho); pmc1Δ (triângulo cheio verde); snf3Δ 

(triângulo para baixo cheio lilás) arg82Δ.pmc1Δ (círculo aberto preto) arg82Δ.snf3Δ 

(losango cheio laranja); pmc1Δ.snf3Δ (quadrado aberto marrom); 

arg82Δ.pmc1Δ.snf3Δ (triângulo aberto azul escuro). 

 

Levando em consideração os artigos citados acima, seria possível correlacionar 

assim um aumento da atividade da Pma1p com o aumento das concentrações de cálcio 

intracelular, levando a um consequente aumento na sensibilidade da célula ao alumínio. 
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Assim, a fim de verificar a toxicidade do alumínio nos mutantes utilizados neste 

trabalho e correlacionar os dados obtidos com o cálcio intracelular livre e atividade da 

Pma1p, foi realizada a curva de crescimento celular em placa de 96 wells, na presença 

de 0,5 mM de AlCl3 (Figura 22) e na presença de 1,0 e 1,5 mM de AlCl3 (dados não 

mostrados).  

Ao analisar o crescimento das células na presença de alumínio no tempo de 12 h, 

foi observado no background BY4741, um aumento da sensibilidade ao alumínio em 

todos os mutantes quando em comparação à cepa WT, com exceção da BYsnf3Δ, em 

que houve um aumento de aproximadamente 4% no crescimento. A menor taxa de 

crescimento pôde ser observada no mutante BYarg82Δ.snf3Δ, com uma redução de 

15% em relação à WT, seguido da cepa BYarg82Δ.pmc1Δ.snf3Δ e BYpmc1Δ.snf3Δ, 

aproximadamente 13% menor e as células BYarg82Δ e BYpmc1Δ, com um crescimento 

reduzido em 10%. Os resultados sugerem uma maior sensibilidade ao alumínio nos 

mutantes duplos e triplo, seguido dos mutantes simples BYarg82Δ e BYpmc1Δ, e da 

BYsnf3Δ, onde não foi notada sensibilidade significativamente maior que a cepa WT. 

Esses resultados sugerem que a deleção dos genes, quando combinados, é capaz de 

aumentar a sensibilidade ao alumínio, quando em comparação com a deleção de um 

único gene. Também sugere que o gene ARG82 é capaz de promover uma maior 

sensibilidade ao alumínio quando em comparação com os outros dois genes, seguida de 

PMC1 e então do SNF3, que parece não ter relação direta com a sensibilidade ao íon.  

Com base nos resultados obtidos neste experimento e levando em consideração 

os artigos citados nesse tópico e os trabalhos desenvolvidos em nosso laboratório, o 

gene que apresentasse uma maior sensibilidade ao alumínio deveria também apresentar 

uma maior atividade da Pma1p e uma maior quantidade de cálcio citosólico livre, o que 

vai de encontro ao esperado também no modelo de ativação da Pma1p descrito na 

introdução deste trabalho. Assim, dentre os três genes avaliados, a deleção do gene 

ARG82 seria o principal responsável pelo aumento do cálcio citosólico livre e ativação 

da Pma1p, levando a uma maior sensibilidade ao alumínio. Mas, analisando o resultado 

obtido com o sinal de cálcio descrito anteriormente e com a acidificação extracelular, 

ele vai contra o esperado. Apesar de a BYarg82Δ apresentar uma maior sensibilidade ao 

alumínio e uma acidificação extracelular do meio cerca de 13% acima da cepa WT, a 

célula possui uma quantidade de cálcio citosólico abaixo do encontrado na BY WT. O 

resultado obtido para esse experimento então reafirma a ideia de a resposta celular não 
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ser totalmente dependente da quantidade de cálcio citosólico livre, podendo estar 

relacionada também a outros fatores celulares internos, bem como à linhagem utilizada. 

Ainda levando em consideração a via de ativação da Pma1p descrita e os artigos 

mencionados neste tópico, a regulação do cálcio citosólico seria também realizada pela 

Pmc1p, através da captação do cálcio intracelular para dentro do vacúolo, e a deleção do 

gene que expressa essa proteína levaria assim a um aumento dos níveis de cálcio 

citosólico, aumento da atividade da Pma1p e a um consequente aumento da 

sensibilidade ao alumínio, de uma forma menos intensa que o encontrado com a deleção 

do gene ARG82. O resultado encontrado nesse experimento mostra uma menor 

sensibilidade ao alumínio da cepa contendo a deleção do gene PMC1 quando em 

comparação com a BYarg82Δ. O mutante BYpmc1Δ apresentou uma acidificação 

extracelular maior que o BYarg82Δ e um sinal de cálcio abaixo do mesmo. Utilizando o 

mesmo raciocínio, em acordo com a via de ativação da Pma1p descrita, o gene SNF3 

atuaria de forma que a sua deleção evitaria a inibição da Pmc1p. Assim, seriam 

esperados níveis de cálcio citosólico livre, acidificação extracelular e sensibilidade ao 

alumínio comparáveis à cepa WT. Os resultados obtidos para BYsnf3Δ, apesar de 

possuir a sensibilidade ao alumínio comparável a cepa WT, este mutante apresentou 

uma acidificação extracelular cerca de 16% acima e um sinal de cálcio 66% abaixo do 

encontrado na BY WT. Para os mutantes duplos e triplo, nesse experimento foi possível 

observar que as deleções levaram a um aumento da sensibilidade ao alumínio, sendo os 

resultados em todos, comparável àquele obtido para o mutante simples arg82Δ. Eles 

obtiveram o sinal de cálcio bem abaixo (média de aproximadamente 25% do valor da 

WT) do encontrado na cepa BY WT e uma acidificação extracelular maior, sendo que 

aqueles que apresentaram os maiores valores de acidificação dentre eles foram os 

mutantes contendo a deleção do gene ARG82. Com base nos resultados descritos e 

comparando com os resultados obtidos nos experimentos de sinal de cálcio e 

acidificação extracelular realizados com esses mutantes, não se pode fazer uma 

correlação direta entre os níveis encontrados de cálcio citosólico livre com a 

sensibilidade ao alumínio e atividade da Pma1p, nesse background. 

 No caso do background PJ69, todos os mutantes apresentaram um crescimento 

menor que a cepa WT, sem exceção, sendo todas as células sensíveis à presença de 

alumínio, tendo o mutante PJpmc1Δ apresentado sensibilidade comparável a cepa WT. 

Os resultados obtidos serão apresentados a seguir e discutidos com base no esperado em 
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acordo com o modelo da via de ativação da Pma1p apresentado na introdução deste 

trabalho e dos artigos citados no início deste tópico. 

O menor crescimento e consequente maior sensibilidade ao Al
3+

 pode ser 

observado nas cepas PJarg82Δ.pmc1Δ e PJarg82Δ.snf3Δ, com crescimento 28% abaixo 

do valor encontrado para a cepa WT. O mutante triplo PJarg82Δ.pmc1Δ.snf3Δ obteve o 

crescimento 24% menor que a PJ WT e na PJarg82Δ, esse valor foi 19% abaixo da cepa 

WT. Correlacionando a sensibilidade ao alumínio com os valores obtidos no 

experimento de acidificação extracelular e com a medida de cálcio citosólico livre, 

foram observados os maiores valores de acidificação do meio e de cálcio citosólico para 

esses mutantes duplos. O mutante triplo apresentou acidificação 30% abaixo do valor 

encontrado para a cepa WT. Estes 3 mutantes possuem em comum a deleção do gene 

ARG82, o que sugere que o mesmo seria o principal, dentre os três genes estudados 

neste trabalho, responsável pelo controle do cálcio intracelular e consequente 

sensibilidade ao alumínio e atividade da Pma1p. Os resultados obtidos corroboram com 

os resultados esperados, mas não de uma forma direta. Assim, não foi possível 

correlacionar as sucessivas deleções com a concentração de cálcio livre e aumento na 

atividade da Pma1p, com o aumento da sensibilidade ao alumínio, para esse 

background. 

No mutante PJpmc1Δ.snf3Δ, foi observado um crescimento cerca de 16% abaixo 

do valor encontrado na cepa WT, enquanto que no sinal de cálcio esse mesmo mutante 

apresentou pico de aproximadamente 49% do valor encontrado para a PJ WT e teve 

uma acidificação de valor semelhante a cepa WT. Os mutantes PJsnf3Δ e PJpmc1Δ 

obtiveram crescimento comparável ao da PJ WT, sendo as células mais resistentes ao 

íon Al
3+

. O resultado obtido para o mutante PJpmc1Δ vai na contramão do esperado, 

pois a deleção do gene PMC1 seria responsável pelo aumento do cálcio citosólico livre 

e consequente aumento da sensibilidade ao alumínio (Li et al., 2011). No caso, a célula 

apresentou uma acidificação e sensibilidade ao alumínio comparável ao WT, e obteve o 

sinal de cálcio 37% menor que o pico encontrado para a PJ WT, não sendo possível 

fazer a correlação esperada.  

Relacionando os resultados obtidos quanto à sensibilidade dos mutantes ao 

alumínio com aqueles encontrados nos procedimentos de medida indireta de cálcio 

citosólico livre e de medida indireta da ativação da Pma1p, não é possível fazer uma 
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correlação direta entre eles. Os níveis de cálcio citosólico livre, acidificação extracelular 

e a sensibilidade ao alumínio não foram proporcionais em ambos os backgrounds. Mas 

vale ressaltar que os maiores níveis de cálcio intracelular foram encontrados nos 

mutantes contendo a deleção do gene ARG82, e esses mutantes foram os que 

apresentaram a maior sensibilidade ao alumínio. Esse resultado vai de encontro ao 

esperado para esse gene quando analisando o modelo de ativação da Pma1p proposto 

por Tropia, em 2006. Isso reforça a importância do gene ARG82 na modulação do cálcio 

citosólico e na atividade da H
+
-ATPase. Ao mesmo tempo, não se pode correlacionar de 

forma direta a atividade da enzima com os níveis de cálcio intracelular livre e a 

sensibilidade ao alumínio. De acordo com o resultado obtido por Li e colaboradores 

(2011), a sensibilidade do mutante contendo a deleção do gene PMC1 ao alumínio 

estaria diretamente relacionada a um aumento dos níveis citoplasmáticos de cálcio. 

Neste trabalho não foi possível fazer essa mesma correlação, para os dois backgrounds 

utilizados. 
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Figura 20. Crescimento na presença de alumínio em placa de 96 wells. Crescimento 

das cepas do background BY4741 – WT em meio YPD2% + alumínio 0,5 mM (A) 

e das cepas do background PJ69 – WT em meio YPD2% + alumínio 0,5 mM (B) 

durante 24 horas a 30°C sob agitação de 200rpm. As células estão representadas 

como descrito a seguir: WT (círculo cheio azul); arg82Δ (quadrado cheio 

vermelho); pmc1Δ (triângulo cheio verde); snf3Δ (triângulo invertido cheio lilás) 

arg82Δ.pmc1Δ (círculo aberto preto) arg82Δ.snf3Δ (losango cheio laranja); 

pmc1Δ.snf3Δ (quadrado aberto marrom); arg82Δ.pmc1Δ.snf3Δ (triângulo aberto azul 

escuro).  
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3.7. Fermentação em presença e ausência de alumínio 

A fim de avaliar possíveis efeitos das deleções gênicas na capacidade 

fermentativa das células, foi realizado o teste de fermentação em pequena escala em 

todas as células do background PJ69 em meio YPD, na presença e na ausência de 

alumínio e nas células BY WT e BYarg82Δ, em meio YPD. Os resultados foram 

avaliados quanto à produção de etanol e pH do meio durante 24 h (Figura 23) e durante 

48 h, 72 h e 96 h (dados não mostrados). Durante as fermentações, foi observada uma 

diminuição média de aproximadamente 22% no pH de todas as células, em presença e 

em ausência do alumínio. O efeito de fermentação e produção de etanol avaliado só 

apresentaram diferenças significativas no tempo de 24 h para as duas condições testadas 

(p< 0.05). 

Nos resultados obtidos durante o teste de fermentação das células do background 

PJ69 em meio YPD10% durante 24 h, pôde-se notar uma diminuição da capacidade 

fermentativa de todos os mutantes em relação à cepa WT, com exceção da cepa 

PJsnf3Δ, onde houve um aumento de 11% na produção de etanol pela célula, o que 

indicaria que o gene SNF3 poderia estar envolvido no mecanismo de regulação da 

capacidade fermentativa da célula em algum processo ainda não descrito. Analisando os 

resultados obtidos para as outras células, foi observada uma maior diminuição da 

capacidade fermentativa no mutante PJarg82Δ, de cerca de 18%, enquanto que nos 

outros mutantes essa diminuição foi de cerca de 13%. Assim, para os genes testados e 

em acordo com os resultados obtidos, o gene ARG82 seria o maior responsável pela 

diminuição da capacidade fermentativa da célula, pois a presença da deleção dos outros 

genes SNF3 e PMC1, na célula contendo a deleção do gene ARG82 seria capaz de 

aumentar a capacidade fermentativa da célula em aproximadamente 5%. 

Com base nos resultados obtidos, foi realizada também a fermentação das 

células BY WT e BYarg82Δ, e os resultados comparados com aqueles obtidos para PJ 

WT e PJarg82Δ. Nos mutantes do background BY4741 analisados foi observado um 

comportamento similar ao encontrado nas células PJ, com uma maior intensidade. A 

mutação arg82Δ fez com que houvesse uma queda na produção de etanol em cerca de 

36 % quando comparado à BY WT, enquanto que a diminuição da capacidade 

fermentativa das células observada para as cepas PJ foi de 18 % na PJarg82Δ. Desta 

forma, estes resultados reforçam a ideia de que o gene ARG82 poderia estar envolvido 
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em algum mecanismo de regulação da capacidade fermentativa da S. cerevisiae, para os 

dois backgrounds. 

Em geral, a presença de alumínio na fermentação não causou grandes variações 

na produção de etanol. Contudo, diferenças significativas na produção de etanol foram 

observadas somente nos mutantes contendo a deleção do gene ARG82, que tiveram a 

produção diminuída em aproximadamente 15% nos mutantes duplos (arg82Δ.pmc1Δ e 

arg82Δ.snf3Δ) e de aproximadamente 20% no mutante PJarg82Δ e no 

PJarg82Δ.pmc1Δ.snf3Δ. Estes resultados reforçam o efeito do gene ARG82 na 

capacidade fermentativa das células inclusive na presença de 1mM de alumínio. 
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Figura 21. Fermentação em pequena escala. Produção de etanol e pH do meio durante o 

período de 96 h, proveniente da fermentação das células do background PJ69 em 

meio YP contendo 10% de glicose (A) e meio YP contendo 10% de glicose 

acrescido de 1 mM de AlCl3 (B). As células estão representadas como descrito a 

seguir: WT (barra azul claro); arg82Δ (barra vermelha); pmc1Δ (barra verde); snf3Δ 

(barra lilás) arg82Δ.pmc1Δ (barra preta) arg82Δ.snf3Δ (barra laranja); pmc1Δ.snf3Δ 

(barra marrom); arg82Δ.pmc1Δ.snf3Δ (barra azul escuro). Gráfico comparativo da 

produção de etanol e pH do meio entre as cepas PJ WT, PJarg82Δ, BY WT e 

BYarg82Δ em meio YPD 10% (C). As células estão representadas como descrito a 

seguir: PJ WT (barra azul claro); PJarg82Δ (barra vermelha); BY WT (barra verde) 

e BYarg82Δ (barra preta). * indica onde houve diferença significativa da produção 

de etanol em relação à cepa PJ WT no tempo de 24 h (p < 0,5) e a linha pontilhada 

indica o valor médio de pH entre os tratamentos, durante a fermentação. 
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4. Conclusões 

Os mutantes simples, duplos e triplos dos genes ARG82, PMC1 e SNF3 

apresentaram variações na disponibilidade de cálcio citosólico e na atividade de Pma1p. 

Desta forma, foi confirmada a importância destes genes na regulação da atividade da 

H
+
-ATPase de membrana citoplasmática, em S. cerevisiae BY4741 e PJ69.  

A proteína Arg82p, dentre as três proteínas estudadas neste trabalho, 

aparentemente possui um papel mais significativo na ativação da enzima Pma1p, seja 

na: (i) modulação do cálcio intracelular, (ii) na acidificação do meio, (iii) na 

sensibilidade à higromicina e ao alumínio, e (iv) na capacidade fermentativa das células. 

Os efeitos de Arg82p foram mais homogêneos em ambas as linhagens estudadas, 

diferentemente do observado com relação a Pmc1p e Snf3p. 

Apesar da importância do cálcio como regulador intracelular na atividade de 

Pma1p, não foi verificada uma relação direta entre a concentração de cálcio citosólico e 

a atividade de Pma1p. 

Os diferentes resultados encontrados, nos diferentes backgrounds, demonstram 

que o efeito das mutações é dependente da linhagem analisada. Sendo assim, verifica-se 

que estudos de transdução de sinal devem considerar o tipo de linhagem a ser utilizado 

para a obtenção de resultados mais confiáveis. 
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Anexo 1 

 

Representação esquemática do plasmídeo JTPL40451, contendo a cassete hphMX6 

(indicado pela barra em laranja), que confere resistência à higromicina. A Figura mostra 

também o sítio de anelamentos do primer Hyg.rev.conf, utilizado para a confirmação da 

deleção, bem como o sítio de restrição da enzima EcoRI utilizada na confirmação da 

deleção, e os sítios de anelamento dos primers utilizados para a produção da cassete por 

PCR.  
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Anexo 2 

 

 

Representação esquemática do plasmídeo JTPL40450, contendo a cassete ble (indicada 

pela barra em laranja), que confere resistência ao antibiótico zeocina. A Figura mostra 

também onde o sítio de anelamento do primer Rv.Mi.Ble, utilizado para a confirmação 

da deleção, bem como o sítio de restrição da enzima SalI utilizada na confirmação da 

deleção, e os sítios de anelamento dos primers utilizados para a produção da cassete por 

PCR.  
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Anexo 3 

 

Representação esquemática do plasmídeo pJET 1,2 - kan, contendo a cassete kanMX4 

(indicada pela barra em laranja), que confere resistência ao antibiótico geneticina. A 

Figura mostra também os sítios de anelamento do primer kanB, utilizado para a 

confirmação da deleção bem como o sítio de restrição da enzima HindIII utilizada na 

confirmação da deleção, e os sítios de anelamento dos primers utilizados para a 

produção da cassete por PCR.  
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Anexo 4 

 

 

Representação esquemática do plasmídeo pVTUAEQ, contendo o gene que codifica 

para a apoaeoquorina, sob regulação do promotor ADH1 e o gene URA3, usado como 

marcador auxotrófico para leveduras.  
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