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Resumo 
 

Todos os organismos necessitam de mecanismos de detecção e resposta a a 

nutrientes para crescimento, sobrevivência, adaptação e reprodução. Fungos 

patogênicos oportunistas, tais como Aspergillus fumigatus necessitam destes 

mecanismos para detectar e absorver os nutrientes disponíveis no hospedeiro. A 

capacidade de detectar os nutrientes disponíveis depende, dentre outros, da presença 

de proteínas transmembranares tais como os receptores acoplados a proteína G 

(GPCRs). Estes receptores transmitem sinais extracelulares para o ambiente 

intracelular. Esta transmissão ocorre a partir da ativação de vias de sinalização que 

podem estar ainda envolvidas na produção de importantes fatores de patogenicidade, 

tais como, moléculas que compõem e mantêm a integridade da parede celular de 

fungos (quitinas, β-1,3 glucano e manoproteinas) e a produção de pigmentos (DHN-

melanina). A melanina é um pigmento que desempenha uma importante função na 

patogênese deste fungo, pois, confere proteção contra raios UV, da radiação solar, 

dessecação, lise enzimática, estresse oxidativo entre outros. Inicialmente foram 

descritos quinze putativos GPCRs em A. fumigatus, contudo, apenas poucos destes 

receptores foram caracterizados. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho foi 

estudar as vias de sinalização em Aspergillus fumigatus envolvidas na síntese de 

melanina e na integridade da parede celular. Para tanto, os genes de três GPCRs 

(gprH, D e M) e os três das Gα (gpaA, B e C). foram sintetizados, subclonados nos 

plasmídeos da técnica do ensaio do split-ubiquitin, pTMBV4 e pDL2XN, 

respectivamente e expressos em Saccharomyces cerevisiae (cepa NMY32), visando 

identificar possíveis interações proteicas entre os Gα e os GPCRs.  Este ensaio 

resultou na seleção da interação entre o GprM e a Gα A (GpaA). Um estudo anterior do 

Laboratório de Biologia Molecular-LBM observou que a cepa mutante ΔgpaA apresenta 

uma notável produção de melanina. Assim sendo, um screening realizado para 

produção de melanina com a coleção de mutantes nulos de GPCRs do LBM selecionou 

o mutante ΔgprM. Dados de RTqPCR mostraram elevação na expressão de um 

importante gene para produção de melanina (o pksP). E além disso, testes de 

sensibilidade ao estresse de parede celular mostraram que este mutante também é 

mais sensível a este estresse que a cepa selvagem. Estes dados sugerem um potencial 

envolvimento do GprM em vias de biossíntese de melanina em A. fumigatus.  

Palavras-chave: Aspergillus fumigatus, GPCRs, melanina, sinalização celular. 
 



 
 
 
Abstract 
  

 All organisms need mechanisms of detection and response of nutrients for 

growth, survival, adaptation and reproduction. Opportunistic pathogenic fungi, such as 

Aspergillus fumigatus need these mechanisms to detect and absorb the nutrients 

available in the host. The ability to detect the available nutrients depends, among 

others, on the presence of transmembrane proteins, like, G-Protein-Coupled Receptors 

(GPCRs). These receptors transmit extracellular signals to the intracellular environment. 

This transmission occurs from the activation of signaling pathways that may be involved 

also in the production of important virulence factors, such as, molecules that compose 

and maintain the integrity of cell wall of fungi (chitins, β-1,3 glucan and mannoproteins) 

And the production of pigments (DHN-melanin). Melanin is a pigment that plays an 

important role in the pathogenesis of this fungus, as it provides protection against UV 

rays, solar radiation, desiccation, enzymatic lysis, oxidative stress, among others. 

Initially fifteen supposed GPCRs were described in A. fumigatus, however, only a few of 

these receptors were characterized. Therefore, the objective of the present study was to 

study the signaling pathways in Aspergillus fumigatus involved in melanin synthesis and 

cell wall integrity. To do so, the genes of these three GPCRs (gprH, D and M) and the 

three of Gα (gpaA, B and C). Were synthesized, subcloned into split-ubiquitin assay 

plasmids, pTMBV4 and pDL2XN, respectively, and expressed in Saccharomyces 

cerevisiae (strain NMY32), in order to identify possible protein interactions between Gα 

and GPCRs. This assay resulted in the selection of the interaction between GprM and 

Gα A (GpaA). A previous study by the Laboratory of Molecular Biology-LBM observed 

that the mutant strain ΔgpaA exhibits a remarkable production of melanin. Thus, a 

screening performed for melanin production with the collection of null mutants of LBM 

GPCRs selected the ΔgprM mutant. RTqPCR data showed elevated expression of an 

important melanin production gene (pksP). Furthermore, cell wall stress sensitivity tests 

have shown that this mutant is also more sensitive to this stress than the wild-type 

strain. These data suggest a potential involvement of GprM in pathways of melanin 

biosynthesis in A. fumigatus. 

Keywords: GPCRs, Aspergillus fumigatus, melanin and signal transduction.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1. Aspergillus fumigatus 

 

O gênero Aspergillus compreende fungos filamentosos ubíquos encontrados 

na natureza. Eles desempenham um papel crucial no ciclo de carbono e 

nitrogênio no meio ambiente. Algumas espécies do gênero deste fungo, tais 

como o Aspergillus fumigatus, são termotolerantes. Sendo geralmente 

encontrados durante a fase de alta temperatura do ciclo de compostagem. Este 

gênero contem mais de 250 espécies, algumas com importância clínica e 

biotecnológica. Por exemplo as espécies A.oryza, A.niger, A.nidulans, A.terreus 

e A.awamori têm importância biotecnológica e estão envolvidas, 

respectivamente, na produção de alimentos fermentados e enzimas industriais: 

síntese de ácido citrico, glucoamilase e enzimas heterologas ; como modelo em 

estudos de regulação genética e de biologia celular; produção de ácido 

itacónico; e na produção de proteínas (Prakash, 2014). 

O A. fumigatus é o principal isolado em infecções invasivas, como a 

Aspergilose Invasia pulmonar (AI).A principal manifestação clínica desta doença 

é a reação alérgica à infecção pulmonar invasiva, e os principais agentes 

patogénicos da aspergilose são Aspergillus fumigatus, seguido de Aspergillus 

flavus, Aspergillus niger e Aspergillus terreus (Prakash, 2014). 

A. fumigatus é um fungo filamentoso saprófita encontrado em todo o mundo, 

Tendo um ciclo de vida assexuado (Figura-1). A principal característica deste 

fungo é sua elevada capacidade de esporulação, como  consequência de sua 

grande produção de esporos (conídios). Este fungo é um patógeno oportunista 

que possui mecanismos sofisticados de dispersão de esporos. Os esporos são 

dispersos por correntes de ar, devido ao seu pequeno diâmetro (2-3 μm). Estes 

esporos são constantemente inalados por seres humanos e geralmente 

eliminados por respostas imunes inatas.No entanto, em pacientes 

imunossuprimidos estes germinam e causam infecções invasivas fatais (Latgé, 

2009). 

  



Figura-1. Ciclo de vida assexual do Aspergillus fumigatus. CO, conídios dispersos pelo 

ar; GT, conídios germinando; M, micélio vegetativo. Fonte: modificado de Latgé et al, 

2009. 

 

O A. fumigatus tem algumas características que o permite ser um patógeno 

humano oportunista de sucesso, tais como, sobrevivência e crescimento em diferentes 

condições ambientais; dispersão de esporos eficaz pelo ar; termotolerância e rápida 

adaptabilidade no ambiente do hospedeiro. Estas características em conjunto 

contribuem para a patogenicidade deste fungo oportunista (Chung, 2013). Este fungo é 

encontrado em diversos ambientes sendo capaz de sobreviver em diferentes 

condições. Embora o crescimento ótimo seja a 37°C e pH 3,7 a 7,6, ele já foi isolado 

em matéria orgânica em decomposição que apresentava a temperatura entre 12º e 

65ºC e pH entre 2,1 - 8,8 (Chung, 2013).  

Este fungo é um decompositor eficiente na natureza, e, para tanto, possui um 

metabolismo diversificado adequado para atender as demandas nutricionais sob 

diferentes condições ambientais. O genoma de A. fumigatus possui várias glicosil 

hidrolases e um grupo de proteases extracelulares, que conferem a este fungo a 

capacidade de crescer por degradação de polissacarídeo vegetais e também obter 

fonte de nitrogênio a partir da decomposição de proteínas presentes no substrato 

(Latgé, 2009).Os ascósporos de A. fumigatus, estruturas reprodutivas originadas no 

ciclo sexual, são termotolerantes e protegidos por uma camada externa espessa se 

comparados com outras espécies do gênero Aspergillus, como, o A. nidulans (Figura 

2). Esta camada espessa mantém a viabilidade dos esporos mesmo após o 

aquecimento a 70 º C por 30 minutos. Algumas cepas deste patógeno podem tolerar a 



desidratação por longos períodos, foi descrito um período de 60 anos quando 

liofilizados. Estes fatores em conjunto contribuem para a sua elevada capacidade de 

sobrevivência e consequente para sua ampla distribuição (Sugui et al, 2011). 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura-2. Ascósporos produzidos por duas espécies de Aspergillus vista no microscópio 

eletrônico de varredura, diâmetro médio dos esporos entre 2-3 μm. Aumento: 100x a) 

ascósporos de Aspergillus fumigatus com uma espessa parede envoltória, b) 

ascósporos de Aspergillus nidulans. Modificado de Sugui et al, 2011.  

Os conídios de A. fumigatus possuem o pigmento 1,8-dihidroxinaftaleno a DNH-

melanina na parede celular, que os confere uma coloração cinza-esverdeada. A 

melanina desempenha um importante papel na patogenicidade deste fungo, pois está 

envolvida na proteção contra diversas condições ambientais, tais com irradiação 

ultravioleta (UV), desidratação, fagocitose, lise enzimática, estresse oxidativo entre 

outros. Portanto, a presença deste pigmento nos conídios também contribuí para a 

elevada taxa de sucesso adaptativo desses esporos (Brakhage, 2005). Assim sendo, 

diversos trabalhos têm estudado a relevância deste pigmento na patogenicidade e no 

consequente sucesso adaptativo de Aspergillus fumigatus como patógeno humano 

(Riley,1997; Brakhage, 2005 e Jacobson, 2000). 

 
 
 

a b 



2. Melanina em Aspergillus fumigatus   

A melanina é definida como um pigmento de coloração de marrom a preto que 

possui um alto peso molecular e é originada a partir da polimerização oxidativa de 

precursores fenólicos (Riley,1997). Este pigmento possui a capacidade de se ligar a 

íons metálicos e elétrons livres agindo, assim, como um importante sistema fisiológico 

para reações de oxido-redução (Jacobson,2000). A melanina é produzida em A. 

fumigatus a partir de um cluster composto por seis genes abr2, abr1, ayg1, arp2, arp1 e 

pksP, sendo todos necessários para produção de melanina (Figura-3).  

O pksP foi descrito como o primeiro gene essencial na produção de pigmentos 

de DHN-melanina nos conídios de A. fumigatus. Este gene codifica a poliquetídeo 

sintase uma enzima envolvida na primeira etapa de biossíntese de melanina (Jahn et 

al., 1997; Langfelder et al., 1998; Tsai et al., 1998). Estudos empregando a cepa ΔpksP 

mostraram que este mutante produz esporos brancos e que no modelo induzido de 

aspergilose invasiva pulmonar em camundongos, o mutante apresentou patogenicidade 

atenuada. Ademais, a atividade da enzima PksP foi apontada como essencial na 

inibição da apoptose dos fagócitos por interferir na cascata de sinalização de PI3K/Akt  

do hospedeiro (Heinekamp et al, 2013) (Figura-3).      

 

 
 
 
 



 

 

Figura-3. Via de biossíntese de DHN-melanina em A. fumigatus (a). A partir de 

malonil-CoA e Acetil-CoA a enzima PksP produz o heptaquetídeo de naftopirano 

(YWA1) que por sua vez é hidrolisado a 1,3,6,8 -tetrahidroxinaftaleno (THN), este 

composto, por sua vez, sofre uma redução mediada pela THN-redutase (Arp2) e 

desidratação mediada pela Arp1. E por fim a Abr2 atua no composto 1,3,8-THN 

promovendo uma polimerização oxidativa que origina como produto final o pigmento 

DHN-melanina. (b) cluster de genes envolvidos na produção de melanina em A. 

fumigatus. (c) Figura mostrando a cor das colônias dos mutantes nulos. Fonte: 

Heinekamp et al, 2013.  

Dois distintos tipos de melanina são sintetizados em fungos patogênicos 

humanos: dihidroxinaftaleno (DHN) melanina e eumelanina. A DHN-melanina é 

biosintetizada a partir da enzima policétideo sintase que promove reciclagem do 

precursor malonil-CoA e o agrega a síntese de um polímero a partir da enzima lacase. 

Eumelanina é biosintetizada utilizando precursores difenólicos, tais como o 3,4 

dihidroxifenilalanina (DOPA) que são também, posteriormente, utilizados para a síntese 

de um polímero a partir da enzima lacase (fenoloxidase) (Garvey; Keller, 2010; 

Jorgensen et al., 2011). 

 A síntese de melanina tem sido descrita, em estudos anteriores, como associada 

à patogenicidade de uma variedade de micro-organismos patogênicos. Este pigmento 

contribui para a patogenicidade de patógenos oportunistas, tais como, o A. fumigatus 

influenciando, consequentemente, na resposta imunológica do hospedeiro à infecção. A 

melanina e suas respectivas vias de biossíntese são importantes e promissores alvos 

de estudo para desenvolvimento de novas drogas e terapias antifúngicas (Nosanchuk; 

Casadevall, 2006; Heinekamp et al, 2012). 

  

 Um estudo realizado por Pal e colaboradores (2014) investigou a quantidade e 

tipos de melanina produzidas em 20 isolados de diferentes espécies do gênero 

Aspergillus: A. niger (n=3), A. flavus (n=5), A. tamarii (n=3), A. terreus (n=3), A. 



tubingensis (n=3) e A. sydowii (n=3), a extração de melanina foi realizada a partir do 

filtrado da cultura da biomassa fúngica crescida. Posteriormente foi realizada uma 

análise qualitativa e quantitativa do pigmento de melanina. As análises dos espectros 

de raios ultravioleta (UV), infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR), e 

espectroscopia de ressonância paramagnética (EPR) confirmaram a presença de 

melanina nos isolados analisados. Sendo que a maior quantidade de melanina 

identificada em todos a partir do método de extração empregados foi em A. niger e A. 

tamarii, respectivamente. O que sugere que a quantidade e tipo de melanina produzida 

por isolados de Aspergillus diferem de espécie para espécie.  

 

Em fungos patogênicos humanos é descrito na literatura que a melanina atua 

como uma barreira de proteção contra: agentes oxidantes, temperaturas extremas, 

radiação ultravioleta (UV), metais pesados e contribui para a manutenção da 

integridade do genoma das células fúngicas. Na condição de uma infecção, foi 

demonstrado o papel da melanina na: resistência a mudanças de osmolaridade, 

variações de temperatura, fagocitose, reações de estresse oxidativo, lise celular e 

resistência a antimicrobianos (Nosanchuk; Casadevall, 2003; Hohl; Feldmesser, 2007; 

Urán; Cano, 2008).  

O reconhecimento do patógeno no corpo do hospedeiro e a posterior resposta 

imunológica foram atribuídos, segundo estudos anteriores, aos receptores de 

reconhecimento de padrões (RRPs) presentes nas células do sistema imunológico do 

hospedeiro. Estes receptores reconhecem estruturas conservadas do fungo invasor 

denominadas de padrões moleculares associadas a patógenos (PAMPs). Contudo, 

estudos tem sugerido que a camada de melanina e suas respectivas interações e 

capacidade imunomoduladora embora sejam muito importantes para a resposta 

imunológica contra Aspergillus sp os mecanismos regulatórios da modulação ainda não 

foram completamente elucidados (Chai et al., 2010).  

Segundo Chai e colaboradores (2010) demonstraram que a melanina 

desempenha um papel importante na atenuação da resposta imunológica do 

hospedeiro aos conídios de A. fumigatus, mascarando fisicamente os efeitos 

estimuladores de PAMPs. Adicionalmente neste estudo verificou-se também que os 

conídios albinos induzem mais significativamente citocinas inflamatórias que conídios 

de cepas selvagens. O que sugere uma correlação entre o pimento melanina e a 

patogenicidade deste patógeno. 



A melanina também desempenha um papel importante na via de integridade da 

parede celular de A. fumigatus, e que parece ser regulada pela fosforilação da MAP 

quinase A (mpkA) (Valiante et al, 2009). Porém, o papel de MpkA na regulação da 

produção de DHN melanina (via pksP) ainda não foi complemente elucidado. É 

conhecido na literatura que a fosforilação de mpkA afeta a formação de melanina que é 

derivada da degradação de tirosina. 

Os conídios de A. fumigatus além de possuírem DHN-melanina também são 

mais hidrofóbicos do que de outras espécies do mesmo gênero, tais como, o A. 

nidulans. Esta conformação hidrofobica é conferida por uma camada espessa 

codificada pelo gene rodA, essa característica contribui para a dispersão eficiente dos 

esporos, pois permite a dispersão destes a partir da pulverização no solo (Bayry et al, 

2012). 

Durante o período de crescimento dentro do hospedeiro, o A. fumigatus é capaz 

de responder ao estresse imposto pelo hospedeiro, a partir da ativação de uma ampla e 

coordenada expressão de genes envolvidos na adaptação à limitação de nitrogênio, 

ferro, estresse alcalino e ausência de glicose. Estes genes em conjunto contribuem 

para uma rápida capacidade de adaptação ao ambiente do hospedeiro (McDonagh et 

al, 2008). Contudo, o sucesso da infecção de A. fumigatus depende também do status 

imunológico do hospedeiro, pois os hospedeiros imunossuprimidos não são capazes de 

produzir espécies reativas de oxigênio (ROS) e, portanto, são mais vulneráveis a 

infecções oportunistas deste fungo (Sugui et al, 2008). Todas essas características 

apresentadas por A. fumigatus, em conjunto, contribuem para sua elevada distribuição 

na natureza e consequente elevada capacidade de adaptação como um patógeno 

oportunista humano.   

Os conídios de A. fumigatus humanos inalados por humanos no ar tem o 

pigmento verde azulado sobre sua superfície identificado como DHN-melanina. Esta 

camada de melanina desaparece quando os conídios incham para iniciar a germinação 

dentro do organismo. As células hospedeiras interagem primeiro com os conídios 

inalados, portanto, é relevante e interessante, visando o desenvolvimento de novas 

drogas antifúngicas, elucidar o papel da melanina na patobiologia do A. fumigatus (Tsai 

et al., 1998; Chai et al., 2010). 

Fungos patogênicos como o A. fumigatus estão em constante competição contra 

a microbiota do hospedeiro na detecção e obtenção de nutrientes, como glicose e 

aminoácidos. A detecção destes nutrientes depende, dentre outros elementos, da 



presença de proteínas transmembranares que atuem como receptores e que, portanto, 

sejam capazes de transmitir sinais externos para o ambiente intracelular. Um exemplo 

já amplamente descrito são os receptores acoplados a proteína G (GPCRs) (Kriel, 

2011; Bignell et al, 2013 e Maller, 2003). 

3.Sinalização celular mediada pelos receptores acoplados à proteína G (GPCRs) em 

Aspergillus fumigatus. 

Os receptores acoplados à proteína G (GPCRs) são a maior família de 

receptores transmembranares conhecidos e ocorrem em todos os tipos celulares. Estes 

receptores possuem sete domínios transmembranares e estão envolvidos nas vias de 

de AMPc e proteína quinase dependente de AMPc (PKA). Os GPCRs participam de 

vias de sinalização celular desencadeadas por diferentes efetores, tais como, luz, 

prótons, Ca2+, aminoácidos, glicose, nucleotídeos, proteínas, peptídeos, esteroides, 

ácidos graxos e feromônios. A proteína G apresenta um mecanismo de transdução de 

sinal que está conservado em diferentes organismos. Neste mecanismo, os GPCRs 

são ativados por sinais externos e, uma vez ativos, estimulam a troca de GDP por GTP 

na subunidade α da proteína G heterotrimérica. Este processo, por sua vez, 

desencadeia a dissociação desta subunidade do dímero Gβγ e do receptor. A 

subunidade α (Gα) por sua vez estimula respostas biológicas a partir da ligação a 

proteínas efetoras, como adenilato ciclase; fosfolipase C; canais iônicos; entre outros, 

que regulam diversas vias de sinalização celular (Bignell et al, 2013 e Maller, 2003). 

Análises in silico das sequências do genoma de A. fumigatus identificaram 15 

putativos GPCRs que foram classificados por homologia e organizados em nove 

classes (Lafon, 2006). As Classes I e II contém os dois receptores putativos de 

feromônios GprA e GprB respectivamente; a classe III compreende os putativos 

receptores de carbono GprC e GprD; a classe IV inclui os putativos receptores de 

aminoácidos GprF, GprG e GprJ; a classe V contém três putativos receptores de AMPc 

os GprH, GprI e GprL; a classe VI é composta por um único suposto receptor o GprK 

que está envolvido com regulação da via de sinalização do domínio da proteína-G 

(RSG) regulação esta exclusiva para fungos filamentosos. Por fim, as Classes VII, VIII e 

IX são, respectivamente, putativos GPCRs que apresentam homologia ao fator de 

crescimento de ratos. O GprM é um dos três GPCRs com identidade para reguladores 

de zinco em leveduras, os outros dois são encontrados em A. fumigatus são os GprO e 

GprP. Além disso, também foi identificado um suposto GPCR, o NopA, que possui 

identidade com opisinas bacterianas (Bignell et al, 2013). 



A função de alguns destes receptores tem sido demonstrado em outras 

espécies, porém pouco é conhecido em A. fumigatus, já que entre entre os quinze 

putativos receptores apenas os GprA, GprC e GprD foram caracterizados (Gehrke et al, 

2010). Os GPCRs GprC e GprD apresentam homologia com Gpr1p de Saccharomyces 

cerevisiae, um receptor que na levedura está envolvido nas vias ativação de AMPc em 

resposta à presença de glicose (Kraakman et al, 1999). Homólogos de GprD em 

Aspergillus nidulans medeiam o aumento de AMPc intracelular em resposta a 

moléculas de ácidos graxos poli-insaturadas (oxilipinas) que atuam como mediadores 

autócrinos e parácrinos em células eucarióticas (Affeldt et al., 2012). Os experimentos 

utilizando as deleções dos genes gprC e gprD em A. fumigatus mostram uma 

diminuição significativa na taxa de germinação e crescimento vegetativo  em todas as 

condições testadas; e numa atenuação considerável da patogenicidade para a cepa 

ΔgprD e um atraso na mortalidade para cepa ΔgprC no modelo murino da Aspergilose 

(Gehrke et al., 2010). Estes resultados sugerem um grande potencial dos GPCRs como 

alvo para o desenvolvimento de futuras drogas antifúngicas. 

Contrariamente ao que ocorre em outros Aspergillus spp., onde geralmente são 

encontradas quatro subunidades de proteína Gα, em A. fumigatus apenas três 

subunidades Gα foram identificadas. São elas GpaA, GpaB e GpaC que agem pela 

interação com as subunidades Gβ e GƔ (Figura-3) (SfaD e GpgA). Estudos utilizando a 

deleção de mutantes para ΔsfaD e ΔgpgA demonstram que a ausência destes genes 

reduz significativamente a viabilidade e o crescimento vegetativo das cepas. Além 

disso, o duplo mutante para os genes gprA e gprB, em A. nidulans apresenta uma 

ausência da formação do corpo frutífero sob condições homotálicas (Shin et al, 2009 e 

Seo et al., 2004). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Figura-4. Representação das nove classes dos putativos GPCRs e das três 

subunidades α (GpaA, B e C) e das subunidades Gβ e GƔ (SfaD e GpgA) de 

Aspergillus fumigatus. (Grice et al, 2013).      

 

Embora os GPCRs estejam envolvidos em importantes vias de sinalização 

celular em eucariotos os métodos disponíveis para avaliar as interações do tipo 

proteína-proteína realizadas por estes receptores são limitados. O método 

tradicionalmente empregado do duplo hibrido é inviável para o estudo de proteínas 

transmembranares, como, os GPCRs, pois as proteínas híbridas geradas neste ensaio 

são direcionadas para o núcleo e, por isso, proteínas que não se enovelam 

corretamente como os GPCRs são improváveis de entrarem no núcleo. Além disso, 

interações que dependem de modificações pós-traducionais como glicolisação e pontes 

dissulfeto não poderão ser verificadas, uma vez que, essas modificações ocorrem no 

reticulo endoplasmático e não no núcleo (Bartel et al,1995). Assim sendo, faz-se 

necessário o uso de técnicas alternativas de estudo de interação proteína-proteína que 

possam ser empregadas para proteínas integrais. Neste sentido, um ensaio alternativo 

inicialmente descrito para proteínas citósolicas foi adaptado originando o Split-ubiquitin 

Yeast-Two Hybrid (Stagljar et al, 1998).        

 

4. Ensaio de interação proteína-proteína Split-ubiquitin Yeast-Two Hybrid 

O split-ubiquitin é um ensaio in vivo para análise de interações proteicas que foi 

inicialmente desenvolvido para proteínas citosólicas (Johnsson et al, 1994). 

Posteriormente, este ensaio foi modificado para detectar interações entre proteínas 

transmembranares (Stagljar et al, 1998) e entre proteínas conhecidas (Thaminy et al, 

2003; Wang et al, 2003). Assim como no sistema de duplo hibrido, em que um fator de 

transcrição é remontado a partir da interação de duas proteínas testadas, sendo, 

geralmente uma proteína conhecida e a outra uma potencial candidata, O ensaio do 

split-ubiquitin também consiste das interações entre duas proteínas. O sistema split-

ubiquitin é composto por dois fragmentos de ubiquitina que são reagrupados a partir da 

interação das duas proteínas testadas, onde uma proteína conhecida é usada como 

isca e a outra uma potencial candidata usada como presa na interação (Figura-5).  

A ubiquitina é uma proteína constituída por 76 aminoácidos que participa de 

diversas vias celulares relacionadas a regulação e degradação de proteínas 

(Varshavsky et al, 1997). Especificamente, a parte C-terminal da ubiquitina é fusionada 

às proteínas a serem degradadas no ambiente intracelular a partir de ligações 

amidícas. Proteases específicas de ubiquitina (UBPs) reconhecem e clivam essas 



regiões de fusões e direciona a proteína a ser degradada para o proteassoma 

(Varshavsky et al, 1997).                 

.  Para ser utilizada na detecção de interações proteicas a ubiquitina, é então, 

expressa como dois fragmentos separados em plasmídeos diferentes,o pDL2XN e o 

pTMBV4.O fragmento da ubiquitina relativo a região N-terminal e correspondente a 

parte dos aminoácidos de número de 1 ao 37 (denominado de NubI); esta parte  é 

clonado no plasmídeo pDL2XN. Por sua vez, o segundo fragmento da ubiquitina 

referente a região C- terminal (aminoácidos números de 35 ao76-Cub) é expresso no 

plasmídeo pTMBV4.  

Uma proteína repórter está ligada a região C-terminal (Cub) e em co-expressão 

com NubI remontam a ubiquitina resultando em um heterodímero de ubiquitina. Em 

função disso há liberação da proteína repórter (fator de transcrição), uma vez que, a 

região fusionada da ubiquitina com a proteína repórter é um substrato a ser 

reconhecido e clivado pelas UBPs.  

A proteína repórter liberada, por sua vez, entra no núcleo da célula ativando 

genes repórteres. Uma mutação pontual foi inserida na região NubI a fim de prevenir a 

remontagem espontânea entre esta parte e o Cub. Logo, a única possibilidade de 

remontagem da ubiquitina é a partir da interação entre as duas proteínas testadas. 

Portanto, no split-ubiquitin, a sequência gênica de uma proteína X, usada como 

isca, esta fundida com a região Cub da ubiquitina que, por sua vez, é seguida por uma 

proteína repórter, que neste ensaio modificado trata-se de um fator de transcrição (TF). 

Uma outra sequência da proteína Y usada como presa esta fundida com a parte Nub da 

ubquitina. Para detectar uma potencial interação entre estas duas proteínas hipotéticas 

X e Y, dois plasmídeos diferentes contendo estas fusões são usados na transformação 

da levedura Saccharomyces cerevisiae (NMY32). Uma Interação entre as proteínas X e 

Y resultará na remontagem da ubiquitina e consequente liberação do fator de 

transcrição (TF), que por sua vez poderá ativar o TF no núcleo os genes reportes 

LACZ;HIS3 e ADE2 o que permite selecionar a existência de interação pela capacidade 

da levedura em crescer em meio seletivo sem a presença de histidina e adenina, bem 

como, através de testes com X-gal para verificar a produção da enzima β-galactosidade 

e consequente coloração azul. 

 Assim sendo, a investigaçao das interações proteícas existentes  entre GPCRs 

(GprD,H e M) e suas respectivas subunidades α da proteína G (GpaA, B e C), a partir 

da técnica do Split-ubiquitin Yeast-Two Hybrid pode contribuir para elucidação do 

envolvimento destes receptores em vias de sinalização importantes para a patogênese 



deste fungo. Também, as informações adquiridas podem auxiliar no desenvolvimento 

de futuras drogas antifúngicas.        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura-5. Esquema ilustrativo do mecanismo de atuação do ensaio in vivo split-ubiquitin 

Yeast two hybrid. LexA: domínio de ligação do DNA. (Thaminy et al, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVO GERAL 

 

• Estudar as vias de sinalização em Aspergillus fumigatus envolvidas na 

síntese de melanina e na integridade da parede celular 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Clonar os genes dos GPCRs (GprD, H e M) e Gα (gpaA, B e C) de A. 

fumigatus nos plasmídeos pTMBV4 e pDL2XN, respectivamente. 

 

• Analisar a interação entre os três GPCRs de A. fumigatus (GprD, H e M ) com 

as proteínas Gα (gpaA, B e C) a partir da utilização da técnica de interação 

proteína-proteína split ubiquitin yeast two-hybrid system assay. 

 

• Avaliar o efeito dos GPCRs de A. fumigatus na produção de melanina.  

 

• Avaliar a sensibilidade ao estresse de parede celular induzido por 

caspofungina e CFW nos mutante(s) nulo selecionado(s). 

 

• Analisar por RTqPCR a expressão do gene central da biossíntese de 

melanina (pksP) no(s) mutante(s) nulo selecionado(s). 

 

• Avaliar a patogenicidade do(s) mutante(s) selecionado(s) no modelo de 

Aspergilose Invasiva (AI).  

 

 

 

 

 

 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Figura-6. Fluxograma experimental. 

 

 

3.1. Cepas utilizadas 

 

As cepas de Aspergillus fumigatus (Af293) utilizadas neste trabalho são 

pertencentes à coleção do Laboratório de Biologia Molecular (LBM), esta coleção 

engloba ainda 16 mutantes nulos para putativos GPCRs. Esta coleção de mutantes 

para GPCRs de A. fumigatus, foi utilizada na seleção qualitativa para produção de 

melanina, sendo composta por 16 cepas são elas: ΔgprA-P e o mutante ΔnopA. Todas 

as deleções foram feitas por recombinação homóloga utilizando a resistência a droga 

piritiamina como marca de seleção. A cepa selvagem CEA17 Ku80+ de A. fumigatus foi 

usado como controle nos experimentos com as deleções de GPCRs. 

 A levedura laboratorial NMY32 utilizado na técnica do split-ubiquitin é oriunda do 

Cândida Lab da Katholieke Universiteit Leuven-KULEUVEN (Bélgica). Esta cepa, foi 

transformada com os plasmídeos pTMBV4 e pDL2XN contendo os genes de S. 

cerevisiae GAP1 e SUI2, respectivamente. E foi utilizada como controle positivo no 

experimento do split-ubiquitin.  

 



A escolha foi baseada em estudos anteriores do Cândida Lab que utilizaram o 

Gap1p como isca, encontraram interação proteica entre esta perméase de aminoácidos 

(Gap1p) e a subunidade α do fator de iniciação da tradução elF2 (Sui2p) (Van 

Zeebroeck et al, 2011). A cepa NMY32 sem os referidos plasmídeos foi usada como 

controle negativo. Para a seleção de interação proteica do split-ubiquitin, a cepa 

NMY32 foi transformada com o plasmídeo pTMBV4 contendo um gene dos três GPCRs 

de A. fumigatus (grD,H ou M) e também com o pDL2XN contendo o gene de uma das 

três proteínas G α gpaA,B ou C. Portanto, a nomenclatura, por exemplo, gprD+A refere-

se a uma cepa que contém o gene do gprD e da proteína α A (gpaA). Todas as cepas 

utilizadas neste trabalho estão descritas na Tabela1. 



 

 

 

Cepas Identificação Origem 

NMY32 Saccharomyces cerevisiae Coleção Cândida Lab  

TOP10F Escherichia coli Coleção Cândida Lab 

ΔgprA Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔgprB Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔgprC Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔgprD Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔgprF Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔgprG Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔgprH Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔgprI Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔgprJ Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔgprK Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔgprL Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔgprM Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔgprO Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔgprP Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔgprT Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

ΔnopA Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

CEA17(pyrG-) 

akuBku80 Aspergillus fumigatus Coleção LBM 

gprD+A Saccharomyces cerevisiae Coleção LBM 

gprD+B Saccharomyces cerevisiae Coleção LBM 

gprD+C Saccharomyces cerevisiae Coleção LBM 

gprH+A Saccharomyces cerevisiae Coleção LBM 

gprH+B Saccharomyces cerevisiae Coleção LBM 

gprH+C Saccharomyces cerevisiae Coleção LBM 

gprM+A Saccharomyces cerevisiae Coleção LBM 

gprM+B Saccharomyces cerevisiae Coleção LBM 

gprM+C Saccharomyces cerevisiae Coleção LBM 

GAP1+SUI2 Saccharomyces cerevisiae Coleção LBM 

 

 

Tabela 1: Cepas utilizadas neste trabalho. 
 
 



3.2. Meios de cultivo 

 

3.2.1. Meio YP 

O meio líquido YP utilizado neste trabalho foi composto por extrato de levedura 

1% (p/v) e peptona bacteriológica 2% (p/v), enquanto, o meio sólido houve acréscimo 

1,5% (p/v) de ágar. A fonte de carbono utilizada foi a glicose, sendo esta autoclavada 

separadamente e acrescentada ao meio YP estéril.  

 

3.2.2. Meio definido sintético (SD) 

Os meios de cultivo líquidos e sólidos SD utilizados são contém 0,67% (p/v) de 

base nitrogenada de leveduras sem aminoácidos e sem sulfato de amônio (YNB, 

Himedia), suplementado com os aminoácidos: arginina 20 mg/L, metionina 20 mg/L, 

tirosina 30 mg/L, isoleucina 30 mg/L, lisina 30 mg/L, fenilalanina 50 mg/L, triptofano100 

mg/L, histidina 100 mg/L, ácido glutâmico 100 mg/L, ácido aspártico 100 mg/L, valina 

100 mg/L, treonina 200 mg/L, leucina 250 mg/L e serina 375 mg/L; e as bases 

nitrogenadas: adenina 50 mg/L e uracila 50 mg/L. O meio sólido foi acrescido de ágar 

1,5% (p/v) e o pH ajustado com NaOH 3M para 6,5. Para o preparo do meio SD líquido, 

o valor de pH foi ajustado para 5,5.  

 

3.2.3. Meio Luria-Bertani (LB) 

 

Foram adicionadas 5g/L de extrato de levedura, 10g/L de Triptona e 10g/L de 

Cloreto de sódio (NaCl). Estes componentes foram dissolvidos em água destilada e 

posteriormente esterilizados por autoclavação. Para o meio LB sólido foram 

adicionadas 17g/L de Agar.  

 

 3.2.4. Meio Mínimo (MM) 

           Para 1L de solução 

O meio Mínimo MM utilizado neste projeto foi composto por 50 mL de Solução de 

sais (solução estoque de 20x), 20g de glicose e 1mL de elementos traços para 1L de 

solução. 

 

 

 



3.2.5 Composição da solução de sais (solução estoque de 20x) 

  

• Nitrato de sódio (NA2NO3) ……………………….3,2 M 

• Cloreto de potássio (KCl)………………………0,14M 

• Potássio de hidrogênio (KH2PO4) …………….0,2M 

• Sulfato de magnésio hepta-hidratado (MgSO4.7H2O).0,04M 

 

Estes sais foram dissolvidos em água destilada e usados na composição do meio 

mínimo (MM). 

 

3.2.6. Composição da solução de Elementos traços 

      Para 1L de solução  

• Sulfato de zinco heptahidratado- ZnSo4.7H2O......................... 75 mM  

• Ácido bórico -H3BO3.................................................................180 mM 

• Cloreto de manganês tetrahidratado-MnCl2.4H2O....................25 mM 

• Sulfato de ferro heptahidratado-FeSO4.7H2O...........................18 mM 

• Cloreto de cobalto pentahidratado-CaCl2.5H2O..........................6 mM 

• Sulfato de cobre pentahidratado-Cu (SO4).5 H2O........................6 mM 

• Molibidato de amônio tetrahidratado-(NH4)6 MO7O24.4H2O.........1 mM 

• Ácido etilenodiamino tetra-acético-EDTA…….............................140 mM 

  

Os componentes foram adicionados em 1/8 do volume final, e solubilizados água 

destilada. Cada sal foi completamente dissolvido antes de adicionar o componente 

seguinte. A solução de sais foi aquecida a 100 °C e depois resfriada a 60 °C.  O pH foi 

ajustado para o intervalo de 6,5-6,8. 

 

3.2.7. Meio Yeast Agar Glucose (YAG) 

 

Foram adicionadas 5g/L de extrato de levedura, 20g/L de glicose e 1mL de 

Elementos traços. Estes componentes foram dissolvidos em água destilada e 

posteriormente esterilizados por autoclavação. Para o meio YAG sólido foram 

adicionadas 17g/L de Agar.  



 

4. Clonagem dos genes de GPCRs e Gα de A. fumigatus nos plasmídeos do split-

ubiquitin 

 As sequências de exons dos GPCRs gprD,H e M  e das proteínas G αs gpaA, B 

e C de A. fumigatus foram retiradas do banco de dados genômicos de Aspergillus spp  

(www.aspergillusgenome.org). Todas estas sequências foram submetidas ao processo 

de otimização de códon para Saccharomyces cerevisiae (no site 

www.idtdna.com/codonopt) haja vista que o sistema do split-ubiquitin e expresso na 

levedura NMY32. Posteriormente, foram acrescentados sítios de restrição para 

diferentes enzimas, conforme a tabela abaixo, nas sequências otimizadas com auxílio 

do software CLC Sequence Viewer 7®. Usando o software mencionado anteriormente, 

foram analisadas as ORFs (Open Reading Frame) destas sequências em tandem com 

as partes da ubiquitina (Cub e Nub) presentes nos plasmídeos do split-ubiquitin, 

pTMBV4 para GPCRs e pDL2XN para Gα. Visando a construção de um ORF onde 

ocorresse a tradução contínua das sequências dos genes de A. fumigatus e também 

das referidas partes da ubiquitina, Os códons de parada que interrompessem a ORF 

eram removidos. Estas sequências definidas e já integradas no plasmídeo pBR322 

foram então enviadas, para serem sintetizadas na empresa GEN9® (Bélgica). 

Posteriormente, os plasmídeos contendo os genes de interesse foram usados para 

transformar E. coli (TOP10) e para estoque e amplificação dos mesmos.   

 

Tabela-2. Sítios de restrição inseridos nas sequências otimizadas dos GPCRs gprD,H e 

M e nas Gα gpaA, B e C de A. fumigatus. 

Genes de A. fumigatus Sítio de restrição inserido 

(enzimas) 

Temperatura de 

incubação 

gprD XbaI e StuI 37°C  

gprH XbaI e PstI 37°C 

gprM XbaI e StuI 37°C 

gprA EcoRI e SmaI 25°C e 37°C 

gpaB EcoRI e SmaI 25°C e 37°C 

gpaC EcoRI e SmaI 25°C e 37°C 
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4.1. Transformação de Bactéria. 

 

 Um pré-inoculo, de células competentes de E. coli, crescido em 3mL de meio LB 

durante toda noite a 37ºC. 

• Em seguida, este inóculo foi centrifugado a 3000 rpm, 20 minutos, 4C. 

• O sobrenadante foi descartado e o precipitado foi ressuspenso em 40 mL de 

uma solução de CaCl2 0.1 M e depois mantido no gelo por uma hora. 

• Posteriormente a solução foi centrifugada durante 20 minutos a 3000 rpm a 4C. 

• O sobrenadante foi novamente descartado e o precipitado ressuspenso em 1 mL 

CaCl2 0.1 M, estas células competentes geradas foram imediatamente usadas 

para transformação, ou quando necessário eram estocadas a -80C com adição 

de glicerol a concentração final de 15%. 

• 100 μL de células competentes foram misturas a alíquotas de 20 μL de DNA 

plasmidial (ou 500ng de DNA plasmidial) em um microtubo que foi mantido no 

gelo por 15 minutos. 

• Posteriormente este mix foi incubado a 42C por 45 segundos e em seguida foi 

incubado no gelo por 2 minutos.  

•  Após esse tempo, foi adicionado 1 mL de meio LB ao mix que foi incubado sob 

agitação no shaker a 37C por 40 minutos. 

•  As células foram centrifugadas a 3000 rpm durante 1 minuto, sendo o 

sobrenadante descartado e o precipitado ressuspenso em 100 μL de LB. 

• As células foram plaqueadas em diferentes meios seletivos, de acordo com a 

marca de seleção a antibiótico dos plasmídeos. Sendo, LB-Ampicilina (100 

μL/20mL) para células transformadas com o plasmídeo pDL2XN e LB-

Canamicina (50 μL/20mL) para pTMBV4. 

• As placas foram incubadas na estufa a 37C por toda a noite. 

 

As colônias obtidas no dia seguinte foram inoculadas em 3 mL de meio LB com o 

respectivo antibiótico, e então, usadas no protocolo de extração de dna 

plasmidial.  

 

   

 

 



4.2.1. Extração de DNA plasmidial de Bactéria (Mini-prep). 

 

• O inóculo foi centrifugado a 14000 rpm por 1 min. 

• O sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspenso em 300μL de 

solução Ressuspensão. 

• Em seguida foi adicionado 300 μL de solução de análise. 

• A amostra foi mistura por inversão gentilmente.  

• Foi adicionado 300 μL de solução neutralização 

• A amostra foi centrifugada por 10 minutos a 14000 rpm a 4°C. 

• O sobrenadante foi coletado e transferido para um novo microtubo. 

• Foi adicionado 750μL de Isopropanol para precipitar o DNA plasmidial. 

• A solução foi mistura no vortex 5 segundos e depois centrifugada a 14000 rpm a 

4°C por 15minutos.  

• Em seguida, o sobrenadante foi descartado e o precipitado lavado com 300μL de 

etanol 70%.  

• Novamente foi centrifugado a 14000 rpm a 4°C por 5 minutos. 

• O sobrenadante foi descartado e a etapa da lavagem com etanol foi repetida. 

• O precipitado foi seco no speedvac por 30 minutos. 

• O precipitado foi ressuspenso em 30μL de água Mili-Q. 

Soluções utilizadas 

 

Solução de ressuspensão: 

 

Solução de estoque: 

 

• 6,055g TRIS + 3,722g EDTA.2H2O em 800ml H2O o pH foi calibrado para 8,0 

com HCl. E o volume final ajustado para 1000ml com água destilada. 

 

Solução de uso: 

 

• Foi adicionado 600 μL de RNase (20mg/ml) para 100mL de solução de 

ressuspensão que foi estocada a 4°C. 

 

 

 



Solução de Lise: 

 

• 8,0 g de NaOH foi adicionada em 900 mL de H2O que foi autoclavada e depois 

foi adicionado 100 mL de SDS 10%. 

 

solução de neutralização: 

 

• 294,45g de Acetato de potássio foi adicionado em 500 mL de água o pH foi 

calibrado para 5,5 com ácido acético e o volume final ajustado para 1 L água 

destilada. 

 

• Isopropanol. 

 

• Etanol 70%.  

 

4.2.2. Digestão Enzimática. 

  

Os plasmídeos da empresa GEN9® contendo os genes de A. fumigatus foram 

extraídos de E. coli e posteriormente clivados para liberação dos fragmentos (genes) 

conforme relação de enzimas descrita na Tabela-2. A reação de digestão enzimática foi 

realizada com 10µg de DNA plasmidial, conforme apresentado abaixo: 

• DNA plasmidial: 10µg 

• Tampão enzimático (Tampão Biolabs): 3 µL 

• Enzimas de restrição (Biolabs, XbaI/PstI/EcoRI/SmaI ou StuI): 1µL 

• Água qsp 30µL 

• Volume final: 30µL 

A reação de digestação foi incubada a 37°C por 4h para primeira enzima 

restrição e, posteriormente, foi adicionada a segunda na reação que foi também 

incubada por 4h. Para as enzimas que apresentassem diferentes temperaturas de 

incubação (SmaI e EcoRI) a reação foi incubada inicialmente com a enzima de menor 

temperatura de incubação por 4h e em seguida foi adicionada a segunda que foi 

incubada pelo mesmo tempo. Após a clivagem, foi feita uma eletroforese em gel de 

agarose 1% para checar o tamanho das bandas obtidas e em seguida realizar a 

purificação dos fragmentos dos genes de A. fumigatus e dos plasmídeos clivados 

pTMBV4 e pDL2XN.         



 

4.2.3. Purificação de banda do gel. 

Os fragmentos referentes aos GPCRs e Gα de A. fumigatus, bem como, os 

plasmídeos previamente clivados pTMBV4 e pDL2XN foram cortadas do gel de agarose 

e posteriormente purificados com auxílio do Kit de purificação da QiAGEN® (QIAquick® 

Gel Extraction Kit 250). O purificado de ambos, fragmentos e plasmídeos clivados, 

foram ressuspensos em 30µL de água estéril e estocado a -20°C. Estes purificados 

foram usados na reação de ligação.  

   

   4.3.3. Reação de ligação. 

 A reação de ligação realizada para unir os fragmentos dos GPCRs e Gα nos 

respectivos plasmídeos da técnica do split-ubiquitin, pTMBV4 e pDL2XN foi feita 

conforme apresentado abaixo:  

• Fragmento: 6µL (12 ng/µL) 

• Tampão enzimático (Tampão T4 Biolabs): 1 µL 

• Enzimas de ligação T4 ligase (Biolabs):  1µL (6 ng/µL) 

• Plasmídeos linearizados: 2µL (25 ng/ µL) 

• Volume final: 10µL 

A reação foi incubada a 4°C durante toda a noite. Em seguida as reações 

foram usadas para transformar E. coli, que foram plaqueadas em meio seletivo 

conforme descrito no protocolo de transformação anterior. O DNA plasmidial foi 

extraído dos possíveis transformantes obtidos, que por sua vez, foi confirmado 

por restrição enzimática; PCR e sequenciamento. E, então, os plasmídeos 

contendo os genes de A. fumigatus foram transformados na levedura do split-

ubiquitin (NMY32). 

  

4.3.4. Transformação de levedura. 

 A transformação da levedura NMY32 foi realizada segundo o protocolo 

subsequente. 

❖ A levedura foi cultivada em 3 mL de meio YPD2% durante toda a noite. 

Em seguida, 1,25 mL do inóculo crescido foi alíquota em 50 mL de meio 

YPD2% e inoculado a 30ºC por 4 h a 180 RPM. 

❖ Posteriormente, as células foram sedimentadas por centrifugação a 5000 

g por 5 minutos. Em seguida, o sobrenadante foi descartado e as células 



ressuspensas em 20 mL de água destilada estéril e centrifugadas 

novamente. 

❖ O sobrenadante foi descartado e as células ressuspensas em 1 mL de 

solução de 1x TE+Acetato de lítio (LiAc). 

❖ Uma alíquota de 100 µL dessa suspensão foi adicionada em um 

microtubo de 1,5 mL contendo 12,5 µL do DNA plasmidial de interesse 

(200ng/ µL) e 100 µL de DNA de esperma de salmão pré-desnaturado a 

100 ºC por 5 minutos. 

❖ Foi acrescentada 600 µL de uma solução de PEG 40 % + LiAc e a 

solução foi homogeneizada gentilmente e incubada a 30ºC por 30 minutos 

a 200 RPM. 

❖ Em seguida, foi adicionado 70 µL de DMSO e a solução foi misturada por 

inversão e aquecida a 42ºC por 15 minutos no termobloco eppendorff®. 

❖ Depois as células foram imediatamente transferidas para o gelo e 

incubadas por 2 minutos. 

❖ Posteriormente as células foram lavadas com 700 µL de água destilada 

estéril e centrifugadas por 30 segundos a 13. 000 RPM. O sobrenadante 

foi descartado e as células ressuspensas em 100 µL água destilada 

estéril. 

❖ Os 100 µL foram plaqueados em meio seletivo SD-Leucina para levedura 

transformada com o plasmídeo pTMBV4 contendo os genes dos GPCRs e 

SD-Triptofano para levedura transformada com o plasmídeo pDL2XN 

contendo o gene das proteínas Gα A.B e C. 

❖ As placas foram incubadas a 30 ºC por 3 dias.  

❖ Os candidatos obtidos na transformação foram inoculados em seu 

respectivo meio seletivo para extração do DNA genômico e posterior 

validação da transformação por PCR. 

❖ As leveduras que foram corretamente transformadas e validadas com o 

primeiro plasmídeo foram novamente submetidas a um novo processo de 

transformação para o segundo plasmídeo.  

 

Soluções utilizadas: 

 

❖ Solução de 1x TE+Acetato de lítio:  

100 µL de Tris-EDTA (TE). 

1 mL de Acetato de lítio (LiAc). 



8 mL de água destilada estéril. 

 

❖ PEG 40 % + LiAc 

1 mL Acetato de lítio (LiAc) 

1 mL água destilada estéril 

8 mL de PEG 50% 

4.3.5. Extração de DNA genômico de levedura (DNAg). 

 

❖ As leveduras transformadas foram inoculadas em meio seletivo (SD-Leu 

ou SD-Trp) durante toda a noite. 

 

❖ As células foram centrifugadas a 400 RPM por 5 minutos e depois o 

sobrenadante foi descartado e as células ressuspensas em 1 mL de 

tampão de extração para DNAg e homogeneizadas no vortex. 

 

❖ Pérolas de vidro estéreis e tratadas (0.5mm) foram adicionadas, para lisar 

as células, até a marca de 0.5 mL do microtubo de 2 mL e foram agitadas 

no vortex por 10 minutos. 

 

❖ Aproximadamente 500 µL do lisado foi transferido para um novo microtubo 

e depois foi adicionado 500 µL de uma solução de fenol-clorofórmio 1:1 e 

agitado no vortex por 10 minutos. 

 

❖ Em seguido o lisado foi centrifugado a 15 minutos 12.000 RPM a fase 

superior foi transferida para um novo microtubo. 

 

❖ Foi adicionada a fase superior 0,6 volume de isopropanol a temperatura 

ambiente e a solução foi misturada por inversão e depois incubada a 4ºC 

por 4 h. 

 

❖ A solução foi centrifugada a 12.000 RPM por 30 minutos o sobrenadante 

foi descartado e o precipitado ressuspenso em 100 µL de etanol 70% e 

novamente centrifugado por 1 minuto. 

 

❖   O sobrenadante foi descartado cuidadosamente e o precipitado seco no 

speed vacuum (eppendorf® concentrator 5301) por 3 minutos.  



 

❖  O precipitado foi ressuspenso em 30 µL de água Mili-Q contendo 3 µL de 

RNAase (10 mg/mL). 

 

❖ O DNA extraído foi quantificado no nanodrop (Termo Scientific 

NanoDrop™ 1000) e também checado em gel de agarose 1% e depois 

estocado a 4ºC. 

 

❖ O DNA extraído foi usado para validar a transformação dos plasmídeos na 

levedura partir de uma Reação de PCR. 

4.3.6.  Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) 

 Para amplificar as regiões correspondentes aos genes dos GPCRs gprD.H e M e 

as Gα gpaA, B e C de A. fumigatus, foram desenhados primers 

(www.idtdna.com/Primerquest) descritos na tabela-3.  

Tabela-3. Primers desenhados para amplificar os genes de A. fumigatus para validação 

dos transformantes obtidos. 

 

Gene Tamanho 

(bp)  

Primer Forward Primer Reverse Temperatura 

de Melting 

(TM) 

gprD 21 e 18 5`GTGCGTCTAGAACGTTATGAC3´ 5´TCGCACTCGGCAACGAT3´ 55,4ºC 

gprH 20 5´GTGCGTCTAGAACGTTATGT´3´ 5´AGATGCTGCAGATGAATCCC3´ 53,6 ºC 

gprM 22 e 18 5´CGTTATGACAAACAGAACCAGT3´ 5´GCCTCGCACATCGTCGTA3´ 55,3 ºC 

gpaA       19 5´TCGTCCCGGGTTCGATATG3´ 5´TTCTGCAGAAATAAGCCCG3´ 54,7 ºC 

gpaB 20 e 22 5´GGTTCGATATGGGAAGTTGC3´ 5´CTGCAGACAAAATCCCGGAAT3´ 55 ºC 

gpaC 20 e 21 5´ATGGGCTGTATGTCAAGCAA3´ 5´TGACTGGAATTCTGCAGAAAG3´ 54 ºC 

 

A reação foi realizada com um volume final de 50µL, a qual continha 1µL de DNA 

genônimo (5µg/µL), 1 µL de cada oligonucleotídeo (concentração estoque 20 pMol), 

4µL de dNTP (2,5 mM cada), 5µL de tampão 5x (Promega), 38µL de água purificada 

(Sistema Mili-Q Milipore) e 0,25µL da Taq DNA polimerase 5u/µL (Promega). A reação 

de amplificação procedeu-se a uma etapa inicial de desnaturação a 98ºC por 10 

segundos, seguida por 30 ciclos de desnaturação a 98ºC por 10 segundos, anelamento 

a 55ºC por 30 segundos e extensão a 72ºC 1 minutos/kb. Após o último ciclo, houve 

uma extensão final a 72ºC por 2 minutos/kb. A análise do produto de amplificação foi 

feita por eletroforese em gel de agarose 1% (p/v) em tampão TAE 1X. O gel foi corado 

file:///E:/www.idtdna.com/Primerquest


utilizando-se brometo de etídeo (1µg/mL) durante 30 minutos e a imagem foi 

digitalizada em um fotodocumentador (AlphaImager® mini). 

 

5.  Ensaio Split-ubiquitin Yeast-Two Hybrid  

As cepas transformadas com os plasmídeos pTMBV4 e pDL2XN foram 

inoculadas em 2 mL do meio seletivo SD-Leu-Trp e incubadas durante toda a noite. No 

dia seguinte, o valor de densidade óptica (OD600nm) dos inóculos foi medida no 

espectrofotômetro (Spectra Max i3®) e posteriormente padronizada para o valor 

OD600nm= 1 em um volume final de 1 mL, contendo PBS como tampão. 

Em seguida, foram preparadas diluições seriadas (10-1, 10-2  e 10-3)   dos inóculos 

em uma placa de noventa e seis poços, sendo, estas diluições adicionadas nos meios 

seletivos: SD-Leu-Trp-Ade-His; SD-Leu-Trp-His+ 5mM de 3-AT e SD-Leu-Trp+Xgal 

(10mg/mL). As placas foram incubadas por 3 dias a 30ºC. Foi usado como controle 

positivo, a cepa NMY32 transformada com os plasmídeos pTMBV4 contendo o GAP1 e 

também o pDL2XN contendo SUI2, a cepa NMY32 não transformada foi empregada 

como controle negativo do ensaio do Split-ubiquitin Yeast-Two Hybrid. 

Para validar o resultado encontrado no experimento do split-ubiquitin foram feitos 

o ensaio Quantitativo da β-galactosidase com o ONPG como substrato e também o 

ensaio de detecção da atividade da β-galactosidase em papel filtro. 

  

6.  Ensaio Quantitativo da β-galactosidase com o ONPG como substrato 

❖ As cepas transformadas com os plasmídeos pTMBV4 e pDL2XN foram 

inoculadas em 2 mL de meio SD-Leu-Trp durante toda a noite a 30ºC e 250 rpm. 

  

❖ Após esse tempo o valor de densidade óptica inicial (OD600nm) de cada um dos 

transformantes foi medido no espectrofotômetro (Spectra Max i3®) e anotado. 

 

❖ Foi preparada uma solução de concentração 4mg/mL, dissolvida no tampão Z, 

do substrato cromogênico artificial da β-galactosidase o o-nitrofenil-β-D-

galactopiranosídeo (ONPG). 

 

❖  Uma alíquota de 1 mL de cada um dos inóculo foi transferida para microtubo de 

2 mL e em seguidos centrifugados a 14.000 rpm por 30 segundos. O 

sobrenadante foi cuidadosamente removido e desprezado. 

 



❖ O precipitado foi ressuspenso em 1,5 mL de tampão Z e centrifugado novamente 

a 14.000 rpm por 30 segundos e o sobrenadante mais uma vez descartado. 

 

❖ O precipitado foi ressuspenso em 300 µL de tampão Z. Depois uma alíquota de 

100 µL foi transferida para um novo microtubo e foram adicionadas pérolas de 

vidro estéreis de 0.5 mm para um volume final de 200 µL do microtubo. 

 

❖ O microtubo foi submetido ao vortex por 2 minutos. 

 

❖ Uma solução de 700 µL de tampão Z somado a 1.9 µL de 2-β-mercaptoetanol 

(2BME) por amostra foi preparada para o ensaio. O branco foi feito com 100 µL 

de tampão Z. 

 

❖ Foram adicionados nos lisados uma alíquota de 700 µL da solução mencionada 

anteriormente e também no branco. 

 

❖ Em seguida foi adicionado 160 µL do ONPG em cada amostra e posteriormente 

as amostras foram incubadas a 30ºC e o tempo de reação foi imediatamente 

iniciado no cronômetro. 

 

❖ A mudança de coloração das amostras foi monitorada a cada 2 minutos e após o 

controle positivo (GAP1p+ SUI2p) e demais amostras exibirem uma coloração 

amarelada a reação foi parada por adição de uma solução de Na2CO3 1M e o 

tempo decorrido da reação registro.   

 

❖ As amostras foram centrifugadas a 14.000 rpm por 5 minutos e o sobrenadante 

transferido para um novo microtubo. 

 

❖ O espectrofotômetro foi calibrado para leitura de densidade óptica final das 

amostras (OD420nm).  

 

❖ A leitura das amostras foi feita e a atividade da β-galactosidase calculada 

usando a fórmula abaixo, onde 1 unidade da β-galactosidase é definida como a 

quantidade hidrolisada de 1 mM de ONPG para produção de O-nitrofenol e D-

galactose por minuto. 

 



   

Unidades de β-galactosidase:  1 x OD (A420nm) 

T x V x OD (A600nm) 

   

 Legenda 

❖  T= tempo decorrida da incubação (minutos). 

❖  V= volume de cultura do sobrenadante usado no ensaio. 

❖   OD (420nm) = Absorvância do O-nitrofenol. 

❖   OD (600nm) = densidade óptica inicial do ensaio. 

Composição do Tampão Z (para 50 mL de solução) 

 

❖ 0,80 g de Na2HPO4.7H20 (0,06 M) 

❖ 0,28 g NaH2PO4.H20 

❖ 0,01 M de KCl  

❖ 0,001 M MgSO4 

❖ 0,05 M 2-β-mercaptoetanol (adicionado na hora do uso) 

O pH foi ajustado para 7 e a solução estocada a 4ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     8. Seleção qualitativa da produção de Melanina pelos mutantes 

   

 Dezesseis mutantes de GPCRs de A. fumigatus (GprA-T e NopA) pertencentes 

a coleção do LBM-USP foram inoculados em 50 mL de meio mínimo e incubados a 

37ºC a 180 rpm por 4 dias. Foi utilizado como controle positivo deste experimento o 

mutante para MAP quinase B (ΔmpkB), pois o mesmo já foi observado em estudos 

anteriores do nosso laboratório como envolvido na produção de melanina, a cepa 

selvagem Ku80+ foi usada como controle negativo. Após o período de incubação a 

coloração das culturas foi avaliada e comparada com a cor dos controles positivo e 

negativo. Pontos dos tempos de 24h, 48h e 96h do inóculo da (s) cepa (s) selecionada 

(s) foram coletados e congelados em nitrogênio líquido e depois estocados a -80ºC 

para serem posteriormente usados para o ensaio de avaliação da expressão do gene 

pksP no RTqPCR (PCR quantitativo em tempo real). E western blot para verificar a 

presença de mpkA fosforilada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Extração de RNA e Reação de PCR quantitativo em tempo real (“RT-qPCR”)  
para o gene pksP.  

  

Os RNAs foram extraídos utilizando-se o Método do Trizol (Invitrogen) e tratados 

com DNAse livre de RNAse. O RNA foi analisado usando um sistema Agilent 2100 

Bioanalyser para verificar a integridade do RNA. Para os experimentos de RT-qPCR, o 

tratamento com RNase free DNase I foi feito como descrito por Semighini et al. (2002). 

Dez microgramas do RNA total foram tratados com DNase, purificados usando 

RNAeasy kit (Qiagen) e, o cDNA foi gerado utilizando SuperScript III First Strand 

Synthesis system (Invitrogen) com oligo (dT) primers, de acordo com as instruções do 

fabricante. Todas as reações de qPCR foram realizadas no aparelho ABI 7500 Fast 

Real Time PCR System (Applied Biosystems, USA). O SYBR® Green PCR Master Mix 

(Applied Biosystems) foi utilizado em todas as reações de RT-qPCR. Foi usado como 

gene normalizador o gene da β-tubulina de A. fumigatus. As reações e cálculos foram 

feitos de acordo com Semighini et al. (2002). Os primers e sondas fluorescentes foram 

desenhados utilizando-se a tecnologia LUX® (Invitrogen) seguindo-se as instruções do 

fabricante.  

     

10. Caracterização fenotípica do mutante ΔgprM 

Foram feitos ensaios de caracterização fenotípica com o mutante ΔgprM para 

avaliar a sensibilidade deste frente ao estresse de parede celular, induzido pelas 

drogas Calcoflúor White (CFW) ou a caspofungina. E também ao estresse osmótico, 

induzido pela presença de sorbitol ou cloreto de sódio (NaCl).  

 

       10.1 Teste de sensibilidade ao estresse de parede celular 

       10.1.2. Calcoflúor White (CFW) 

Foram preparadas placas de meio mínimo sólido contendo o CFW nas 

concentrações de 100, 125 e 150µg/mL, a partir de uma solução estoque de CFW de 

10mg/mL. Uma suspensão de concentração 105 esporos/mL do mutante ΔgprM e 

também da cepa selvagem foram adicionados no centro de cada placa do ensaio. Em 

seguida, as placas foram incubadas a 37ºC por 5 dias. Após este período de 

crescimento o diâmetro do inóculo foi medido e normalizado a partir da divisão do valor 

encontrado com o diâmetro de crescimento das colônias, da mesma cepa em placa de 

meio mínimo sem adição de CFW. Este ensaio foi realizado em triplicata. 

        

 

 



 

10.1.3. Caspofungina 

 

Foram preparadas placas de meio mínimo sólido contendo a droga caspofungina 

nas concentrações de 2, 6, 8 e 16µg/mL, a partir de uma solução estoque de 

caspofungina de 10mg/mL. Uma suspensão de concentração 105 esporos/mL do 

mutante ΔgprM e também da cepa selvagem foram adicionados no centro de cada 

placa do ensaio. Em seguida, as placas foram incubadas a 37ºC por 5 dias. Após este 

período de crescimento o diâmetro das colônias foi medido e normalizado a partir da 

divisão do valor encontrado com o diâmetro de crescimento da mesma cepa em placa 

de meio mínimo sem adição de caspofungina. Este ensaio foi realizado em triplicata. 

       

 10.2. Teste de sensibilidade ao estresse osmótico 

       10.2.1 Sorbitol  

Foram preparadas placas de meio mínimo sólido contendo o sorbitol como 

agente indutor de estresse osmótico nas concentrações de 0.6, 0.9, e 1.2M, a partir de 

uma solução estoque de sorbitol de 5M. Uma suspensão de concentração 105 

esporos/mL do mutante ΔgprM e também da cepa selvagem foram adicionados no 

centro de cada placa do ensaio. Em seguida, as placas foram incubadas a 37ºC por 5 

dias. Após este período de crescimento o diâmetro do inóculo foi medido e normalizado 

a partir da divisão do valor encontrado com o diâmetro de crescimento da mesma cepa 

em placa de meio mínimo sem adição de sorbitol. Este ensaio foi realizado em 

triplicata. 

        

10.2.2. Cloreto de Sódio (NaCl) 

Foram preparadas placas de meio mínimo sólido contendo o NaCl como agente 

indutor de estresse osmótico nas concentrações de 0.6, 0.9, e 1.2M, a partir de uma 

solução estoque de NaCl de 5M. Uma suspensão de concentração 105 esporos/mL do 

mutante ΔgprM e também da cepa selvagem foram adicionados no centro de cada 

placa do ensaio. Em seguida, as placas foram incubadas a 37ºC por 5 dias. Após este 

período de crescimento o diâmetro da colônia foi medido e normalizado a partir da 

divisão do valor encontrado com o diâmetro de crescimento da mesma cepa em placa 

de meio mínimo sem adição de caspofungina. Este ensaio foi realizado em triplicata. 

  10.3. Peso seco do mutante ΔgprM e da cepa selvagem de inoculos crescidos na 

presença do Sorbitol ou NaCl 



Uma suspensão de concentração 105 esporos/mL do mutante ΔgprM e também 

da cepa selvagem foi inoculada em meio mínimo líquido contendo Sorbitol ou NaCl nas 

concentrações 0.6, 0.9, e 1.2M. Em seguida a cultura foi incubado a 37ºC por 2 dias a 

150 rpm. Após este período, o micélio foi recolhido no miracloth, lavado duas vezes 

com água destilada, e então imediatamente congelado no nitrogênio líquido e depois 

liofilizado por 2 dias. Uma vez completamente liofilizado o material foi pesado em 

balança de precisão. O valor expresso de massa seca foi obtido pela razão entre o 

valor da cepa tratada e da não tratada com o estresse osmótico.    

 

11. Western blot para mpkA fosforilado 

 O mutante ΔgprM e a cepa selvagem (CEA17) foram inoculados em meio 

mínimo a 37 ºC por 4 dias. Pontos dos tempos de 24, 48 e 96 horas foram recolhidos e 

congelados em nitrogênio líquido. Depois, estes tempos foram usados no western blot 

para verificar a fosforilação do mpkA.  

 

11.1. Extração de proteína 

• Os micélios recolhidos dos tempos referidos foram congelados e depois 

macerados na presença de nitrogênio líquido até apresentarem o aspecto de pó. 

 

• Depois o pó obtido foi transferido para um microtubo estéril e foi adicionado 500 

µL da solução de extração de proteínas. 

 

• Em seguida a solução foi homogeneizada no vortex.  

 

• A solução homogeneizada foi centrifugada a 4 ºC por 40 minutos. 

 

• O sobrenadante foi recolhido e transferido para um novo microtubo estéril.  

       Composição da solução de extração de proteínas (para 10 mL de solução) 

• 1,18 mL de uma solução de glicerol 10%. 

• 250 µL de uma solução de 50 mM de TRIS pH 7.5.   

• 100 µL de uma solução 1% de Triton x 100. 

•  0,087 g de NaCl. 

•  100 µL de uma solução de SDS 10%. 

•  100 µL de uma solução de EDTA 0.5M. 

•  1mL de uma solução de Fluoreto de sódio (NaF) 50 mM. 



•  250 µL de uma solução de Ortovanadato de sódio 0.2 M. 

•  1 comprimido do coquetel de inibidor de protease. 

• 100 µL do coquetel de inibidor de protease. 

 

11.2. Quantificação de proteína pelo método Bradford 

A quantificação da proteína extraída das amostras foi feita em placa de 

noventa e seis poços a partir da diluição de 5 µL da amostra em 235 µL de água 

destilada estéril foi adicionado a esta diluição 20 µL do reagente de Bradford 

(BioRad®). A solução foi homogeneizada com a pipeta e em seguida incubada a 

5 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente a placa foi lida no 

espectrofotômetro (OD595nm). Os valores obtidos foram normalizados através de 

uma regra de três inversa usando para tanto o valor da amostra de menor 

absorvância e padronizando o volume desta para 160 µL. Após a normalização 

feita um volume de 40 µL do tampão de amostra de proteína 5x contendo β-

mercaptoetanol (BioRad®) foi adicionada em todas as amostras, totalizando um 

volume final de 200 µL. A quantificação de proteína foi realizada em duplicatas. 

As amostras foram estocadas a –20 ºC. Antes de serem usadas as amostras 

foram fervidas a 99 ºC por 5 minutos.   

11.3.  Western blot  

 O gel para corrida das amostras de proteínas foi montado em duas etapas sendo 

preparado primeiro o gel de resolução e depois o gel de empilhamento. A composição 

de ambos os géis de poliacrilamida é descrita a abaixo. 

Gel de resolução 5% (para um volume de 10 mL) 

• 5,7 mL de água destilada estéril. 

• 1,7 mL de Bisacrilamida 30%. 

• 2,5 mL de tampão de gel de resolução 

• 100 µL de uma solução SDS 10%.  

• 50 µL de APS. 

• 5 µL de TEMED. 

Gel de empilhamento 12% (para um volume de 5 mL) 

• 3,4 mL de água destilada estéril. 

• 4 mL de Bisacrilamida 30%. 

• 2,5 mL de tampão de gel de resolução 

• 100 µL de uma solução SDS 10%.  



• 50 µL de APS. 

• 5 µL de TEMED. 

Os géis foram polimerizados por 30 minutos a temperatura ambiente. 

• Uma alíquota de 23 µL das amostras foi aplicada no gel contido na cuba e 

submerso no tampão de corrida. A voltagem foi calibrada para 100 volts durante 

toda a corrida.   

• Quanto o front azul deixou o gel a voltagem foi alterada para 120 volts durante 

30 minutos. 

• Após este tempo o gel foi removido da cuba e lavado com etanol 20% durante 10 

minutos. 

 

• Em seguida foi feita a transferência para a membrana com auxílio do kit iBlot 2 

Dry Blotting System®. 

 

•  A transferência realizada foi checada a partir de uma coloração com solução de 

Pongeau Red (50 mL de água destilada, 500 µL de ácido acético e 500 µL de 

ácido tricloroacético 30% e 2 % de ponceau) a membrana foi submersa na 

solução de Pongeau red por 6 minutos e depois verificada. 

 

•  A membrana foi lavada com água destilada estéril. 

 

• Em seguida a membrana foi lavada 3 vezes com uma solução de TBST 1x 

durante 10 minutos/lavagem para remover a coloração de Pongeau Red. 

 

• Posteriormente a membrana foi bloqueada com uma solução de leite 5% e 

incubada a temperatura ambiente por 1 hora sob agitação. 

 

•  Depois a membrana foi novamente lavada com 3x TBST 1x. 

 

• A membrana foi posteriormente submersa em uma solução contendo 5% de 

Bovine Serum Albumin (BSA); 0,01% de azida sódio e 5 µL do anticorpo primário 

(Anti-mpkA fosforilado). 

 

• A membrana foi incubada a temperatura ambiente sob agitação durante toda a 

noite. 



 

• Após este tempo, a solução foi recuperada e estocada a -4ºC. 

 

• O anticorpo secundário foi adicionado sobre a membrana que foi incubada a 

temperatura ambiente sob agitação por 1 hora. 

 

• Após este período a membrana foi novamente lavada 3x com TBST 1x durante 5 

minutos. 

 

• A solução foi removida da membrana e em seguida desprezada. 1 mL do kit de 

reagente para revelação (Kit Western®) foi adicionado sobre a membrana que foi 

incubada a temperatura ambiente por 5 minutos. 

 

• Após os 5 minutos a membrana foi revelada em um filme, este procedimento foi 

realizado dentro da sala escura, sendo o filme exposto durante 1 minuto sob a 

solução de revelação e depois lavado e exposto durante 15 segundos a solução 

fixadora.  

 

• O filme foi seco por 10 minutos a temperatura ambiente e depois fotografado.   

       

 12. Modelo de Aspergilose invasiva pulmonar 

 

 O ensaio de patogenicidade das cepas mutantes ΔgprM e a cepa selvagem (wt) 

foi realizado conforme descrito por Castro et al, 2014. Foram utilizadas fêmeas de 

camundongos BALB/c com 8 semanas ou mais, com peso entre 20 g e 22 g. A 

imunossupressão dos animais foi realizada da seguinte forma: dia -4 do experimento, 

injeção intraperitoneal de 150 mg/Kg de peso corporal de ciclofosfamida; dia -3, injeção 

subcutânea de 200 mg/kg de Hidrocortisona; dia -1, injeção intraperitoneal de 150 

mg/Kg ciclofosfamida intraperitoneal. A infecção foi provocada na via nasal no dia 0 do 

experimento, através de 20 µl de um inóculo contendo 5,0x106 esporos/mL das cepas 

mutantes. Como controle negativo, um grupo de camundongos inalou apenas PBS. A 

partir do 1 dia do experimento, o peso dos animais foi acompanhado diariamente. No 

segundo e no quarto dias após a infecção, uma outra dose de ciclofosfamida (150 

mg/Kg) foi administrada. O peso dos animais foi avaliado até 10 dias após a infecção. 

Os camundongos foram pesados a cada 24 horas a partir do dia da infecção e 



inspecionadas visualmente uma vez ao dia. Na maioria dos casos, o ponto de 

extremidade para a experimentação de sobrevivência foi uma redução de 20% do peso 

corporal medido a partir do dia da infecção e, neste ponto, os camundongos foram 

sacrificados. A significância da sobrevivência comparativa foi calculada usando a 

análise Log Rank no pacote de análise estatística do programa Prism 5.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Ensaio Split-ubiquitin Yeast-Two Hybrid 

 

O Ensaio de interação proteína-proteína Split-ubiquitin Yeast-Two Hybrid foi 

realizado objetivando identificar possíveis interações existentes entre os três GPCRs 

testados: GprD, GrpH e GprM e as subunidades α da proteína-G (Gα ) GapA, GapB e 

GapC de A. fumigatus. 
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Figura-7. Ensaio do split-ubiquitin com os transformantes (GprD+A, B e C; GprH+A, B e 

C e GprM+A, B e C) realizado em triplicata. Foram usados como controles o 

Gap1p+Sui2 (positivo) e NMY32 (negativo). Alíquotas dos ensaios foram inoculadas em 

três diferentes meios seletivos (meio SD sem triptofano e também sem leucina 

acrescido de X-gal; meio SD sem histidina e acrescido do inibidor do produto do gene 

His, 3-AT, meio SD sem adenina, sem Histidina e sem Leucina e Triptofano).   

  

  

 

Gap1p+Sui2p 
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No ensaio do split-ubiquitin, os transformantes foram analisados quanto a 

capacidade de crescerem em três diferentes meios seletivos (Figura-7), como uma 

forma de selecionar a cepa que efetivamente exibe uma interação proteica entre o 

GPCR testado e a respectiva proteína Gα. No primeiro meio seletivo testado, SD-Leu-

Trp+Xgal,  todos os candidatos testados foram capazes de crescerem na ausência dos 

aminoácidos leucina e triptofano o que era esperado , pois, embora a cepa NMY32 seja 

auxotrófica para os aminoácidos leucina, triptofano, histidina e para a base nitrogenada 

adenina, os plasmídeos pTMBV4 e pDL2XN com o quais está cepa foi transformada, 

conferem a ela a capacidade de síntese de leucina (pTMBV4) e triptofano (pDL2XN). 

Assim sendo, era esperado que todos os transformantes conseguissem crescer no 

meio SD-Leu-Trp. Contudo, apenas a cepa que exibir interação entre o GPCR testado e 

a respectiva proteína Gα reconstituirá o sistema do split-ubiquitin levando a ativação do 

gene repórter o LACZ , que por sua vez, produz a enzima β-galactosidase que degrada 

o seu respectivo substrato cromogênico, o X-gal conferindo às colônias a coloração 

azul. Cor está observada apenas no controle positivo Gap1p+Sui2p e na cepa GprM+A.         

 

 No segundo meio seletivo testado (SD-Leu-Trp-His + 5Mm de 3-AT), observou-

se que apenas o controle positivo Gap1p+Sui2p e a cepa GprM+A conseguiram 

crescer. O composto adicionado 3-amino-1,2,4-trizol (3-AT) é um inibidor competitivo do 

produto do gene HIS3, a imidazol glicerolfosfato desidrogenase, uma enzima envolvida 

na sexta etapa da via de biossíntese da histidina. Quando o inibidor 3-AT está presente 

no meio de cultura, um aumento dos níveis de expressão do gene HIS3 se faz 

necessário como um efeito compensatório para a sobrevivência da levedura no referido 

meio. Assim sendo, o 3-AT é um composto importante em seleções baseadas no 

sistema de duplo-hibrido, pois, nestes sistemas as interações proteicas de alta 

afinidade levam a um aumento da expressão do gene repórter (HIS3) o que possibilita a 

sobrevivência e consequentemente o crescimento da cepa. O crescimento da cepa 

GprM+A na presença de 5Mm de 3-AT demonstra que há uma forte interação entre o 

GPCR GprM e subunidade α A da proteína G, a partir de um provável aumento da 

expressão do gene HIS3.  

 O terceiro meio seletivo empregado no ensaio do split-ubiquitin foi o SD-Leu-Trp-

Ade-His, com nesse meio foi testada a capacidade de crescer na ausência de adenina 

e histidina, haja vista que, a produção de tais compostos, é  depende da reconstituição 

do sistema do split-ubiquitin e da consequente ativação dos genes reporteres HIS3 e 

ADE2. Dentre os candidatos testados, apenas foi observado o crescimento da cepa 

GprM+A. Portanto, os resultados do split-ubiquitin das três condições analisadas 



apontam para uma interação existente entre o GPCR GprM e a proteína α subunidade 

A da proteína G.  

 Estudos realizados por Thaminy e colaboradores (2003) empregaram o ensaio 

split-ubiquitin yeast-two hybrid para identificar possíveis interações proteína-proteína 

existentes com receptor ErbB3 de células de mamíferos, o ensaio demonstrou três 

interações antes desconhecidas e confirmou a interação, previamente descrita na 

literatura, entre o ErbB3 e RGS4.  

 Van Zeebroeck e colaboradores (2011) identificaram, a partir do ensaio de 

split-ubiquitin, uma interação proteica existente entre o transportador de aminoácidos 

Gap1p e o transportador de amônio Mep2p em Saccharomyces cerevisiae em uma 

seleção iniciada com 62 candidatos.  Além disso, esta triagem indicou  

diversas proteínas candidatas envolvidas na função de transporte, sinalização, e no 

controle complexo do tráfico intracelular de Gap1p e Mep2p.  

     

Tendo em vista o exposto acima, o resultado obtido neste trabalho corrobora a 

utilização e eficiência do ensaio de split-ubiquitin yeast-two hybrid, descrita na literatura, 

como um importante e eficiente ferramenta para detectar interações proteina-proteina 

em modelos in vivo. Para confirmar esse resultado, foi realizado o ensaio quantitativo 

da atividade da β-galactosidase e o ensaio de detecção da atividade da β-galactosidase    



 

4.2. Ensaio quantitativo da atividade da β-galactosidase com ONPG como 

substrato. 
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Figura-8. Ensaio quantitativo da atividade da β-galactosidase com ONPG como 

substrato. Foram usados os controles o Gap1p+Sui2 (positivo) e NMY32 (negativo) e os 

transformantes (GprD, H ou M + A, B ou C). Este ensaio foi feito em triplicata e 

submetido ao teste estatístico one way com P<0.05 e com Pós-Teste de Turkey. O 

transformante GprM+A foi estatisticamente igual ao controle positivo (Gap1p+Sui2p) e 

significativamente diferente do controle negativo. Os demais transformantes foram 

estatisticamente diferentes do controle positivo e negativo. 
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O ensaio quantitativo da atividade da β-galactosidase em culturas líquidas 

corroborou o resultado obtido no experimento do split-ubiquitin, pois, novamente foi 

apontado o transformante GprM+GpaA com o fenótipo esperado para ocorrer interação 

entre as proteínas testadas. O substrato o-nitrofenil-beta-D-galactopiranosideo (ONPG) 

usado neste ensaio é degradado pela enzima β-galactosidase produzindo β-D-

galactose e o nitropenol, e o último é responsável pela formação de uma coloração 

amarelada que possui absorvância em 420nm.  

A enzima β-galactosidase é produzida pelo gene repórter LACZ induzido pelo 

sistema do split-ubiquitin. Portanto, quanto mais forte a interação entre a isca (o GPCR) 

e a presa (a proteína G α) maior será a indução do gene LACZ que promove uma maior 

degradação do ONPG gerando consequentemente uma coloração amarela intensa que 

é lida no espectrofotômetro.  

Este efeito foi observado apenas na cepa GprM+GpaA. Assim sendo, este 

transformante selecionado e os demais transformantes de mesmo GPCR (os GprM+B e 

GprM+C) foram posteriormente submetidos a um último teste de verificação da 

atividade da β-galactosidase.    

 Stagljar e colaboradores (1998) e Thaminy e colaboradores (2003) utilizaram o 

ensaio quantitativo da atividade da β-galactosidase com o ONPG como substrato, em 

culturas líquidas, para confirmar a interação proteína-proteina encontrada na seleção 

utilizando a técnica split-ubiquitin. Em ambos os trabalhos os resultados do ensaio 

quantitativo confirmar o apontou na triagem anterior.  

   

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 



5. Seleção qualitativa da produção de Melanina 

  

Tendo em vista que o experimento do split-ubiquitin selecionou uma interação 

existente entre  a proteína α subunidade A (GpaA) da proteína G e o GprM, e que 

estudos anteriores do LBM-USP interessados em investigar o envolvimento de mpkB 

na produção de melanina, observaram que o mutante para esta mesma proteína G 

(ΔgpaA) produz pigmento escuro (melanina), quando cultivo em meio mínimo a 37ºC 

por 4 dias (dados não publicados).  

Tornou-se, portanto, importante investigar a produção de melanina no mutante 

ΔgprM e demais GPCRs de A. fumigatus (Figura-9 A e B). A seleção para produção de 

melanina realizada com os dezesseis mutantes pertencentes a coleção do LBM 

selecionou o ΔgprM como produtor de melanina. O mutante ΔmpkB foi usado como 

controle positivo nesta seleção, pois, a deleção de mpkB promove o aumento da 

produção de melanina. Para validar este resultado o mutante ΔgprM foi submetido a um 

RTqPCR para verificar a expressão do gene pksP, um importante gene envolvido na 

síntese de melanina em A. fumigatus.      
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Figura-9 A e B. Seleção qualitativa da produção de melanina realizada com a coleção 

de mutantes de GPCRs de A. fumigatus pertencente ao LBM. Foram usados como 

controles a cepa ΔmpkB (positivo) e a cepa selvagem CEA17 (wt) (negativo). Todas as 

cepas foram crescidas em meio mínimo por 4 dias a 37ºC. 

 

Os GPCRs são descritos na literatura como importantes receptores envolvidos 

em vias de sinalização que modulam a resposta celular a diferentes estresses, auxiliam 

na regulação de funções celulares e também na produção de fatores de patogenicidade 

(Gehrke et al, 2010; Seo et al, 2004; Valiante et al, 2009 e Kraaman et al, 1999).   

  

 Um trabalho desenvolvido por Gehrke e colaboradores em 2010 caracterizou 

em relação as funções celulares dois putativos GPCRs em A. fumigatus o GprC e 

GprD.O estudo foi realizado a partir da utilização de um mutante nulo para cada dos 

respectivos genes e um duplo mutante para estes genes. A deleção deste genes 

resultou em um cepa que apresentou defeitos de crescimento acentuado, tamanho de 

hifas reduzido, tempo de germinação retardado e níveis elevados de ramificação 

quando comparada ao tipo selvagem.    

  

 Também foi observado neste estudo que as cepas mutantes apresentaram 

maior sensibilidade a especies reativas de oxigênio do que a cepa do tipo selvagem. E 

os mutantes apresentaram atenuação da patogenicidade em um modelo murino.   
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 Shin e colaborades (2009) e Seo colaborades (2004) demonstaram em seus 

respectivos trabalhos que os mutantes gprA e gprB de Aspergillus nidulans 

apresentavam uma ausência da formação do corpo frutifero em condições homotálicas.   

 Tendo em vista o exposto acima o resultado encontrado neste trabalho 

corrobora o descrito na literatura. Pois, a deleção de um gene (o gprM) de um GPCR 

em A. fumigatus implicou em uma alteração fenotípica na cepa mutante. Neste caso a 

alteração foi observada a partir da maior produção de melanina-DHN na cepa ΔgprM 

quando comparada a selvagem.  

 Esta conspícua produção de melanina pode ter ocorrido como uma resposta 

compensatória ao comprometimento de vias de sinalização importantes para 

integridade celular que envolviam a expressão do gene ΔgprM.  Haja vista que a 

melanina é um componente importante para integridade da parede celular (Valiante et 

al, 2009). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6. Extração de RNA e Reação de PCR quantitativo em tempo real (“RT-qPCR”) 

para o gene pksP.  

 

 O experimento do RT-qPCR foi realizado a partir do RNA total extraído das 

culturas cultivadas durante 4 dias em meio mínimo a 37ºC. Este RNA foi usado para 

síntese de cDNA com o qual foi feito o experimento do RT-qPCR, quantificação em 

número de cópias.  

Os micélios coletados dos tempos de 48 e 96 horas do mutante ΔgprM já 

exibiam uma coloração mais escura quando comparado com a cepa selvagem. O RT-

qPCR revelou que o mutante ΔgprM apresenta uma maior expressão do gene pksP 

quando comparado com a cepa selvagem CEA17 (WT) nos tempos de 48 e 96 horas 

(Figura-11).  

Este resultado corrobora o encontrado na seleção qualitativa para produção de 

melanina, na qual o ΔgprM foi selecionado como produtor do pigmento em questão. 

Conforme mencionado neste trabalho, o gene pksP foi descrito como o primeiro gene 

essencial na produção de pigmentos de DHN-melanina nos conídios de A. fumigatus, 

por ser responsável por codificar a poliquetídeo sintase uma enzima envolvida na 

primeira etapa de biossíntese de melanina  (Jahn et al., 1997; Langfelder et al., 1998; 

Tsai et al., 1998). 

O fato de um mutante nulo para um GPCR (o ΔgprM) exibir um aumento na 

expressão do gene pksP demonstra o potencial envolvimento deste receptor na via de 

biossíntese de melanina. Na literatura também já foi descrito que melanina é um 

componente essencial na via de integridade da parede celular em A. fumigatus 

(Valiante et al, 2009). Assim sendo, foram feitos teste de sensibilidade ao estresse de 

parede celular e também ao estresse osmótico com o mutante ΔgprM para verificar se 

o mutante apresentava uma maior sensibilidade a este tipo de estresse quando 

comparado ao tipo selvagem.  
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Figura-10. Reação de PCR quantitativo ([cDNA pksP] / [cDNA βtub]) em tempo real 

(“RT-qPCR”) para o gene pksP. O RT-qPCR foi realizado com o mutante ΔgprM e a 

cepa selvagem CEA17(wt) nos tempos de 24, 48 e 96 horas de cultivo em meio mínimo 

a 37ºC. A expressão relativa foi obtida a partir da razão entre o valor da expressão do 

gene pksP com o valor do gene da β-tubulina usado como normalizador. Este ensaio foi 

feito em triplicata e submetido ao teste estatístico one way com P<0.05 e com Pós-

Teste de Turkey. 
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7. Teste de sensibilidade ao estresse de parede celular      

 7.1. Calcoflúor White (CFW) 

Para caracterizar fenotipicamente o mutante ΔgprM quanto à sensibilidade ao 

estresse de parede celular, esse mutante e a cepa selvagem foram submetidos ao 

cultivo em meio mínimo sólido na presença do reagente Calcoflúor White (CFW) ou da 

droga Caspofungina.  

O Calcoflúor White é um corante fluorescente que possui a capacidade de se 

ligarem fortemente a estruturas contendo celulose e quitina. O CFW ao ligar-se aos 

glicosídeos por meio de β-ligações em paredes celulares recentemente sintetizadas, 

interfere na montagem da mesma por ligação à quitina.  

A interferência na montagem da parede celular se deve a inibição das enzimas 

que ligam a quitina aos compostos β-1,3-glucano e β-1,6-glucano durante formação da 

parede celular de fungos. Esta inibição resulta no enfraquecimento da parede celular.  

O teste de sensibilidade ao estresse de parede celular com CFW mostrou que o 

mutante ΔgprM foi mais sensível que a cepa selvagem ao CFW em todas as 

concentrações testadas de 100, 125 e 150µg/mL(Figura-11A e B).  

Um seleção para os genes envolvidos na integridade da parede celular, 

utilizando mutantes nulos de A. nidulans e tendo o CFW como agente indutor do 

estresse de parede identificou 10 mutantes (genes : calA até calH) hipersensíveis ao 

calcoflúor white, sendo também observado que todos os mutantes selecionados foram 

incapazes de esporular entre o intervalo de temperatura de 30 a 42ºC (Valiante et al, 

2009 e Valiante et al, 2008 ).      

Ram e colaboradores (2006) realizaram um trabalho de identificação de genes 

envolvidos na síntese da parede celular dos fungos a partir de um teste de crescimento 

da uma coleção de mutantes nulos de Aspergillus niger na presença de CFW. Este 

trabalho resultou na seleção de três genes (DagsA, DcwpA e DrlmA) que quando 

deletados resultavam em um fenótipo mais sensível ao CFW que a cepa selvagem. 

 

 

 

 

 

 



Assim sendo, o resultado encontrado corrobora o descrito pela literatura, pois, o 

mutante estudado (gprM) também apresentou uma maior sensibilidade ao estresse de 

parede celular quando comparado ao tipo selvagem.  Isto sugere que possivelmente o 

gene gprM está envolvido em vias de integridade da parede celular no fungo A. 

fumigatus.      

 

Figura-11 A. Teste de sensibilidade ao CFW com o mutante ΔgprM e a cepa selvagem 

CEA17 (WT). As cepas mencionadas foram crescidas em placas de meio mínimo sólido 

contendo o CFW nas concentrações de 100, 125 e 150µg/mL Após 5 dias o diâmetro 

do fungo foi medido e fotografado (Figura-10B). Os valores expressos no gráfico foram 

obtidos pela razão entre o diâmetro das cepas submetidas ao tratamento com CFW 

pelo diâmetro das mesmas cepas crescidas em MM sem adição de CFW. O 

experimento foi feito em triplicata e submetido ao teste estatístico two way com P<0.05 

e com Pós-Teste de Bonferroni. 
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7.2. Caspofungina 

 

A caspofungina é um fármaco antimicótico pertencente a classe das 

Echinocandinas. Essa é uma nova classe de antifúngicos no qual estão inclusas as 

drogas caspofungina, micafungina e a anidulafungina. Essas drogas são compostas por 

grandes peptídeos cíclicos ligados a um ácido graxo de cadeia longa (Bergold, 2004). 

A caspofungina atua na parede celular do fungo inibindo a síntese de 1,3-β-D-

glucano. Essa inibição resulta em ruptura da parede celular e consequente morte do 

fungo. Essa droga apresenta atividade contra fungos do gênero Aspergillus sp e Candida sp 

(Bergold, 2004).  

Bowman e colaboradores (2002) desenvolveram uma pesquisa objetivando 

compreender o efeito da caspofungina em células de A. fumigatus. Pois, embora esta 

droga antifúngica cause a morte das células de leveduras e fungos dimórficos, tais 

como, a Candida albicans, o seu efeito sobre o fungo filamentoso A. fumigatus é pouco 

conhecido. Como resultado foi observado que a caspofungina promoveu alterações 

fenotípicas similares a dos corantes:CFDA:diacetato de 5,6-carboxifluoresceína e o 

corante DiBAC: ácido bis-1,3-dibutilbarbitúrico de trimetina oxonol. Pois, as cepas de A. 

Fumigatus quando coradas e cultivadas  em meio minimo  apresentaram um 

crescimento disperso das hifas e  também padrões de coloração que indicavam que as 

células nos centros ativos para a nova síntese da parede celular dentro das hifas deste 

fungo  estavam mortas quando são expostas à caspofungina. 

 O trabalho de Dichtl e colaboradores (2012) investigaram vias de sinalização 

importantes para integridade, biossíntese e forma da parede celular no fungo A. 

fumigatus. Resultando na Identificação, localização e caracterização funcional de 

quatro putativos sensores (Wsc1, Wsc3 e MidA e Rho1) de estresse de integridade da 

parede celular induzido por agentes como caspofungina e CFW. Sendo os respectivos 

mutantes nulos para estes sensores mais sensiveis a estresse de parede do que a 

cepa selvagem.  

 Também foi demonstrado neste trabalho que que o Wsc1 é especificamente 

necessário para resistência a antifúngicos equinocandinas, tais como, a caspofungina e 

que o MidA é essencialmente necessário para tolerância a temperaturas elevadas e 

resistência aos agentes perturbadores da parede celular (Dichtl et al, 2012). 
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Assim sendo, o resultado encontrado neste trabalho corrobora o descrito pela 

literatura, no que tange, a estratégia de seleção e identificação de genes e respectivas 

vias de sinalização celular importantes para integridade da parede celular a partir da 

utilização de mutantes nulos submetidos a agentes indutores de estresse como a 

caspofungina.  

O mutante ΔgprM mostrou-se mais sensível a droga caspofungina do que a cepa 

selvagem (WT) em todas as concentrações testadas (2, 6, 8 e 16µg/mL). Na 

concentração mais alta testada (16µg/mL) ocorreu o efeito paradoxal da caspofungina, 

pois, houve um maior crescimento radial tanto mutante quanto da cepa selvagem.  

Este efeito é caracterizado por inibir o crescimento do fungo em baixas 

concentrações de caspofungina (geralmente < 8 μg/mL), no entanto em concentrações 

superiores a maiores (geralmente ≥ 8 μg/mL) retomam a capacidade de crescimento na 

presença da droga. 

 

Figura-12. Teste de sensibilidade a caspofungina com o mutante ΔgprM e a cepa 

selvagem CEA17 (WT). As cepas mencionadas foram crescidas em placas de meio 

mínimo sólido contendo a caspofungina nas concentrações de 2, 6, 8 e 16µg/mL Após 

5 dias o diâmetro do fungo foi medido).  Os valores expressos no gráfico foram obtidos 

pela razão entre o diâmetro das cepas submetidas ao tratamento com caspofungina 

pelo diâmetro das mesmas cepas crescidas em MM sem adição desta droga. O 

experimento foi feito em triplicata e submetido ao teste estatístico two way com P<0.05 

e com Pós-Teste de Bonferroni. 
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7.3 Teste de sensibilidade ao estresse osmótico 

 

       7.3.1 Sorbitol 

O sorbitol é um poliálcool também conhecido como glicol que é naturalmente 

encontrado em frutas, tais como, maçã e ameixa. O sorbitol pode ser obtido a través de 

reações de hidrogenação da glicose. O sorbitol foi utilizado neste experimento como 

indutor do estresse osmótico para verificar a possível sensibilidade do mutante ΔgprM 

diante este estresse (Valiante et al, 2009).  

 

Segundo o estudo de Hagiwara e colaboradores (2013) que almejavam 

caracterizar o envolvimento de diversas proteínas na via de alta osmolaridade do 

glicerol (via HOG) em A. fumigatus, sob condições de estresse osmótico induzido por 

sorbitol e cloreto de sódio. Identificaram, como proteína essencial para esta via, uma 

histidina quinase do grupo III a NikA, sendo que o mutante nulo de nikA apresentou 

uma baixa produção de conídios, hifas anormais, sensibilidade acentuada a altas 

pressões de osmolaridade e resistência a reagentes perturbadores da parede tal como 

caspofungina e CFW quando comparado a cepa selvagem.  

Furukawa e colaboradores (2005) estudando a de alta osmolaridade do glicerol 

(HOG) de resposta ao estresse osmótico induzido por sorbitol e cloreto de sódio em A. 

nidulans identificaram que neste fungo esta via depende essencialmente de dois 

componentes proteicos: Sln1p and Sho1p e da atuação da MAPK. Estudo estudo foi 

realizado a partir da construção de mutantes nulos para os respectivos genes destas 

proteínas e de teste de crescimento em sorbitol e cloreto de sódio nas concentrações 

de 0.8 M.  

  Portanto, o resultado encontrado neste trabalho, assim como ocorre na 

literatura, apontou a existência de um mutante que apresenta maior sensibilidade a 

estresse osmótico quando comparado a cepa selvagem. O que sugere um potencial 

envolvimento do gene deletado (gprM) em vias que contribuem para a integridade da 

parede celular, tal como, a via HOG.     

O teste de sensibilidade ao estresse osmótico, induzido por sorbitol e cloreto de 

sódio nas concentrações de 0,6; 0,9 e 1,2 M, em meio mínimo sólido mostram que o 

mutante ΔgprM é mais sensível a ambos os agentes de indutores de estresse osmótico 

do que a cepa selvagem em todas as concentrações testadas (Figura-14 e Figura-15).   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Teste de sensibilidade ao estresse osmótico com sorbitol com o mutante 

ΔgprM e a cepa selvagem CEA17 (WT). As cepas mencionadas foram crescidas em 

placas de meio mínimo sólido contendo o sorbitol nas concentrações de 0,6, 0, 9 e 

1,2M Após 5 dias o diâmetro do fungo foi medido.  Os valores expressos no gráfico 

foram obtidos pela razão entre o diâmetro das cepas submetidas ao tratamento com 

caspofungina pelo diâmetro das mesmas cepas crescidas em MM sem adição do 

sorbitol. O experimento foi feito em triplicata e submetido ao teste estatístico two way 

com P<0.05 e com Pós-Teste de Bonferroni. 
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7.3.2. Cloreto de Sódio (NaCl) 

 

 O teste de sensibilidade ao estresse osmótico com cloreto de sódio foi realizado 

em placas de meio mínimo contendo o NaCl nas concentrações de 0,6M; 0,9M e 1,2 M 

que foram incubadas a 37ºC por 5 dias. Após este tempo o diâmetro radial do fungo 

crescido foi mensurado.  

Este experimento mostrou que o mutante ΔgprM é mais sensível que a cepa 

selvagem em todas as concentrações testadas. Este resultado corrobora o anterior de 

Sorbitol no qual o mutante em questão se mostrou sensível ao estresse osmótico. Os 

resultados de sensibilidade do mutante ΔgprM ao estresse osmótico, testado com 

sorbitol e NaCl, podem ser em termos compreendido pela ótica do provável 

envolvimento deste gene em vias de integridade da parede celular, pois, conforme 

demonstrado existe sensibilidade do mutante ao estresse de parede.  

A parede celular do fungo A. fumigatus é formada por diversas camadas, sendo 

esta parede celular um importante componente para a proteção contra o estresse 

osmótico. Assim sendo, a ausência de um gene possivelmente envolvido na via de 

produção de melanina, que por sua vez, é um elemento essencial na integridade da 

parede celular tornaria esse fungo filamentoso mais vulnerável ao estresse osmótico.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 14. Teste de sensibilidade ao estresse osmótico com NaCl com o mutante 

ΔgprM e a cepa selvagem CEA17 (WT). As cepas mencionadas foram crescidas em 

placas de meio mínimo sólido contendo o NaCl nas concentrações de 0,6, 0, 9 e 1,2M 

Após 5 dias o diâmetro do fungo foi medido.  Os valores expressos no gráfico foram 

obtidos pela razão entre o diâmetro das cepas submetidas ao tratamento com 

caspofungina pelo diâmetro das mesmas cepas crescidas em MM sem adição do 

sorbitol. O experimento foi feito em triplicata e submetido ao teste estatístico two way 

com P<0.05 e com Pós-Teste de Bonferroni. 
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7.4. Peso seco do mutante ΔgprM e da cepa selvagem de inoculos crescidos na 

presença do Sorbitol ou NaCl 

 

 O mutante ΔgprM e a cepa selvagem foram crescidos em meio mínimo líquido 

por 48 horas a 37ºC. Após este tempo o micélio foi coletado e imediatamente 

congelado em nitrogênio líquido e depois liofilizado por 2 dias. O material liofilizado foi 

pesado na balança analítica para determinação do peso seco.  

O mutante ΔgprM apresentou um menor valor de peso seco quando cultivado na 

presença de sorbitol e também em NaCl nas concentrações de 0,6, 0, 9 e 1,2M (Figura-

16 A e B). Este resultado corrobora o anterior no qual foi verificado uma maior 

sensibilidade do ΔgprM ao estresse osmótico induzido com o NaCl ou Sorbitol, uma vez 

que, sendo este mutante sensível ao estresse osmótico era esperado que o mesmo 

apresentasse um menor crescimento (menor valor de peso seco) na presença destes 

compostos indutores de estresse osmótico.     

 

 

 

 

A 

a 

d 

f 

e 
g 

c 

b 
a 



  

 

Figura-15. Peso seco do mutante ΔgprM e da cepa selvagem crescidos em meio 

mínimo líquido na presença de Sorbitol (A) e NaCl (B). O valor expresso no gráfico foi 

normalizado pela razão da cepa exposta ao tratamento (crescida na presença do 

indutor do estresse osmótico sorbitol ou NaCl) com a mesma cepa crescida em meio 

mínimo sem adição de sorbitol ou NaCl. O experimento foi feito em triplicata e 

submetido ao teste estatístico two way com P<0.05 e com Pós-Teste de Bonferroni.  
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8. Western blot para mpkA fosforilado 

 

 Conforme descrito por Valiante e colaboradores (2009) a melanina é um 

componente essencial na via de integridade da parede celular em A. fumigatus e esta 

essa via de sinalização é regulada pela fosforilação da mpkA.    

Porém, o papel de MpkA na regulação da produção de DHN-melanina (via gene 

pksP) ainda não foi complemente elucidado. Contudo, é conhecido na literatura que a 

fosforilação de mpkA afeta a formação de melanina que é derivada da degradação de 

tirosina (Valiante et al, 2009). 

Assim sendo, e considerando os dados expostos nesse presente trabalho no 

qual foi demonstrado que o gene gprM está envolvido na biossíntese de melanina e na 

integridade da parede celular em A. fumigatus, fez-se necessário investigar se havia 

uma maior fosforilação de mpkA quando comparado a cepa selvagem (WT) a partir da 

técnica de western blot, utilizando uma cepa mutante de alta fosforilação de mpkA já 

descrita (ΔmpkB) como controle positivo (Figura-17).  

 

Figura-16. Western blot de Anti-mpkA fosforilado nas cepas ΔgprM, cepa selvagem 

(wt), ΔmpkA e ΔmpkB. A cepa ΔmpkB foi usada como controle positivo, pois, estudos 

anteriores do LBM observaram uma maior fosforilação de mpkA neste mutante, e a 

cepa ΔmpkA foi utilizada como controle negativo deste ensaio. O western blot foi 

realizado com material coletado dos tempos de 24 e 48 horas de cultivo em meio 

mínimo líquido.  

 

 

 



 O resultado do western blot encontrado corrobora o descrito na literatura, pois, a 

marcação com o anticorpo monoclonal anti-mpkA fosforilado mostrou uma maior 

fosforilação de mpkA no mutante ΔgprM quando comparado com a cepa selvagem nos 

tempos de 24 e 48 horas. 

 Este mutante também apresentou, ao contrário das demais cepas, a mpkA 

fosforilado no tempo de 48 horas, evento este não observado na cepa ΔmpkB. A cepa 

ΔmpkA (controle negativo) conforme esperado não apresentou fosforilação. Este 

resultado do western blot de anti-mpkA corrobora os dados anteriores deste trabalho no 

qual o gene gprM foi apontado como envolvido na biossíntese de melanina, pois, a 

proteína quinase A (mpkA) foi observada mais fosforilada no mutante ΔgprM que nas 

demais cepas (ΔmpkB e selvagem (wt)), apresentou maior sensibilidade a estresse de 

parede e estresse osmótico e também apresentou maior expressão do principal gene 

envolvido na produção de melanina (o pksP).    

Estudos anteriores do Laboratório de Biologia Molecular-LBM interessados em 

caracterizar mpkB em A.fumigatus observaram que o mutante nulo ΔmpkB apresentou 

maior sensibilidade a inibidores de glucanos , tais como, a caspofungina o que sugere 

um possível envolvido de mpkB em vias de  biossíntese da parede celular. Além disso, 

este mutante também demonstrou maior produção de DHN-melanina quando cultivado 

em meio líquido (dados não publicados).  

Assim sendo, os mutantes ΔgprM e ΔgpaA apresentaram um fenótipo 

semelhante ao da cepa ΔmpkB sugerindo, assim, um importante papel do GPCR GprM 

e da proteína G subunidade α gpaA na regulação de vias de sinalização envolvidas na 

produção de melanina e na integridade da parede celular em A. fumigatus.     

Portanto, e considerando o descrito em capítulos anteriores neste trabalho 

acerca da importância da melanina para a patogenicidade de fungos oportunistas 

humanos, tais como, o A. fumigatus e do provável envolvimento do gene gprM na via 

de sinalização envolvida na produção da melanina-DHN, fez-se necessário, avaliar se o 

mutante nulo ΔgprM  apresentava sua capacidade de patogenicidade afetada pela 

ausência do gene em questão. Para tanto, foi realizado um ensaio de modelo 

Aspergilose invasiva pulmonar.    

  

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Modelo de Aspergilose invasiva pulmonar 

 

 Segundo descrito por Brakhage e colaboradores (2005), a melanina 

desempenha um importante papel na patogenicidade de Aspergillus fumigatus, pois 

está envolvida na proteção contra diversas condições ambientais e também ao estresse 

oxidativo imposto pelo hospedeiro e outros fatores como: irradiação ultravioleta (UV), 

desidratação, fagocitose, lise enzimática entre outros.  

Assim sendo, a presença deste pigmento nos conídios também contribui para a 

elevada taxa de sucesso de sobrevivência dos esporos deste fungo (Heinekamp et 

al,2012).  

Portanto, e tendo em vista o notável envolvimento do gene gprM na biossíntese 

de melanina, descrito neste trabalho, bem como a relevância clínica da aspergilose 

Invasiva-AI pulmonar em indivíduos imunossuprimidos, fez-se necessário investigar a 

patogenicidade do mutante ΔgprM em um modelo murino de aspergilose invasiva 

pulmonar.  

Este ensaio revelou que o mutante ΔgprM foi atenuado neste modelo induzido de 

Aspergilose Invasiva pulmonar, pois, este mutante foi menos virulento que a cepa 

selvagem, pois, demandou um tempo maior que a cepa selvagem para promover a 

morte de todos os agentes de experimentação.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura-17. Modelo de Aspergilose invasiva pulmonar. Foram usadas as cepas ΔgprM e 

selvagem (wt), com N=30. Foram aplicados os testes estatísticos Mantel-cox e Gehan-

Breslow-Wilcoxon com p<0,05. O mutante foi estatisticamente diferente da cepa 

selvagem.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. CONCLUSÕES 

 

O experimento do split-ubiquitin, bem como, o ensaio de atividade da β-

galactosidade em meio liquido indicaram uma interação proteica entre o GprM e a 

proteína G subunidade α A (GpaA).  

 

A seleção qualitativa para produção de melanina realizado com 16 mutantes 

para GPCRs de A. fumigatus selecionou o mutante ΔgprM como produtor de melanina. 

 

O mutante ΔgprM apresentou uma expressão elevada do gene pksP quando 

comparado com o selvagem.   

 

O mutante ΔgprM foi mais sensível ao estresse de parede celular induzido com 

CFW e Caspofungina quando comparado com o selvagem. 

 

 O mutante ΔgprM foi mais sensível ao estresse osmótico induzido Sorbitol e 

NaCl quando comparado com o selvagem. 

 

O ensaio do western blot mostrou que o mutante ΔgprM apresenta uma maior 

fosforilação do mpkA quando comparado com a cepa selvagem. 

 

O mutante ΔgprM mostrou-se atenuado no modelo murino de Aspergilose 

invasiva pulmonar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

6. PERSPECTIVAS 

 

• Dosar AMPc no mutante nulo ΔgprM. 

 

• Caracterizar a cepa ΔgprMc na presença do estresse osmótico (induzido 

por sorbitol e NaCl) e estresse de parede celular (induzido por CFW e 

Caspofungina). 
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35 Abstract 
 
36 The fungus Aspergillus fumigatus is the main cause of invasive aspergillosis. 
 
37 This is at least in part due to its ability to adapt to environmental stresses. 
 
38 Mitogen-activated protein kinases (MAPKs) are important regulatory knots for 
 
39 diverse cellular responses to changing environments. Like many filamentous 
 
40 fungi, A. fumigatus has four different MAPKs named MpkA, MpkB, MpkC, and 
 
41 SakA.  From  a  clinical  perspective,  their  activity  was  connected  to  salvage 
 
42 pathways, which can determine the failing of effective treatment of invasive 
 
43 mycoses using antifungal drugs. Here, we report the characterization of the A. 
 
44 fumigatus FUS3 homologue MpkB. We demonstrate that MpkB is important for 
 

45 conidiation, and its deletion induces a copious increase of 
 

46 dihydroxynaphthalene  (DHN)  melanin  production.  Moreover,  simultaneous 
 
47 deletion of mpkB and mpkA, the latter was mainly related to maintenance of the 
 
48 cell  wall  integrity,  normalized  DHN-melanin  production.  Additionally,  DHN- 
 
49 melanin formation was also increased after deletion of genes coding for the Gα 
 
50 protein  GpaA,  and  for  the  G  protein-coupled  receptor  GprM.  Split-ubiquitin 
 
51 based  membrane  yeast  two-hybrid assays  confirmed  that  GpaA  and  GprM 
 
52 interact,  suggesting  their  role  in  the  MpkB  signaling  cascade.  Localization 
 
53 studies revealed  that  MpkB  translocates  into  the  nuclei when  A.  fumigatus 
 
54 germlings were exposed to various types of stresses, and this is dependent on 
 
55 GpaA and on the cross-talk interaction with other MAPKs. 
 
56 Importance 
 
57 Aspergillus fumigatus is the most important airborne human pathogenic fungus 
 
58 causing thousands of deaths per year. Its lethality is due to late and often 
 
59 inaccurate  diagnosis  and  the  lack  of  efficient  therapeutics.  The  failure  of 
 
60 efficient prophylaxis and therapy is based on the ability of this pathogen to 
 
61 activate numerous salvage pathways, capable to overcome the different drug- 
 
62 derived stresses. A major role in the protection of A. fumigatus is played by 
 
63 melanins.  Melanins  are  small  cell-wall  associated  molecules  classified  as 
 
64 virulence determinants. The understanding of the various signaling pathways 
 
65 acting  in  this  organism  can  be  used  to  elucidate  the  mechanism  beyond 
 
66 melanin production, and help to identify ideal drug targets. 
 
67 
 

2 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2818708/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2818708/


68 Introduction 
 
69 Aspergillus  fumigatus  is  a  saprophytic  fungus  mainly  found  in the  soil and 

 
70 organic debris. This fungus is capable to produce myriads of airborne conidia 

 
71 that  can  survive  in  a  wide  range  of  environmental  circumstances  (1).  The 

 

72 conidia are normally released into the air, and, when inhaled by 
 

73 immunocompromised patients, can cause severe diseases including invasive 
 
74 aspergillosis (IA). An increase in IA incidence has been observed in the last 

 
75 decades and the mortality attributed to IA infections can reach 90%, depending 

 
76 on the type of patients infected. IA is a multifactorial disease and A. fumigatus 

 
77 has several phenotypic characteristics that make it an aggressive opportunistic 

 
78 pathogen  (2).  Some  factors  contribute  to  A.  fumigatus  virulence,  such  as: 

 
79 production of dihydroxynaphthalene (DHN)-melanin, hypoxia resistance, ability 

 
80 to subtract environmental iron, toxin production, and thermotolerance (3-7). 

 
81 Mitogen activated protein kinase (MAPK) pathways are important to transmit, 

 
82 integrate, and amplify signals and are essential components involved in diverse 

 
83 cellular processes in eukaryotes (8). In fungi, MAPK pathways regulate cellular 

 
84 responses to different kinds of stresses, including: nutrient limitation, oxidative 

 
85 stress, heat shock, osmo-stress, and high concentrations of heavy metals (9- 

 
86 11). The central module of each MAPK signaling pathway consists of three 

 
87 protein kinases: a MAP kinase kinase kinase (MAPKKK), a MAP kinase kinase 

 
88 (MAPKK),  and  a  MAPK.  The  MAPK  cascades  are  normally  triggered  by 

 
89 upstream sensors (e.g. receptors), and end with the activation of downstream 

 
90 elements such as transcriptional regulators (12). MAPK signalling cascades 

 
91 have been well characterized in yeasts. In filamentous fungi their function was 

 
92 mainly  assigned  to  pheromone  responses  and  filamentous  growth,  osmotic 

 
93 stress  and  cell  wall  integrity  (CWI).  Additionally,  it  was  demonstrated  that 

 
94 MAPKs influence several phenotypes relevant for pathogenesis in both human- 

 
95 and plant-pathogens (9, 11). 

 
96 A. fumigatus contains four MAPKs: MpkA, which mainly regulates the cell wall 

 
97 integrity (13); MpkC and SakA, similar to the S. cerevisiae Hog1, are involved in 

 
98 response to oxidative stress and polyalcohol sugar metabolism (14-16); MpkB, 

 
99 homologous to yeast Fus3, remained still uncharacterized (17). A cross-talk 

 
100 interaction between SakA and MpkA has already been demonstrated for the 
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101 adaptation to the antimycotic drug caspofungin (18, 19). In addition, it was 
 
102 shown that MpkC and SakA cooperate in the responses to different types of 
 
103 stresses in A. fumigatus, including the response to osmotic and oxidative stress, 
 
104 high temperature and cell wall damage, and also virulence (19). 
 
105 As mentioned, MpkB in A. fumigatus has not yet been characterized. Previous 
 
106 investigations  on  Fus3/MpkB  orthologues  in  several  phytopathogenic  fungi 
 
107 showed their conserved important role in plant infection (11). In parallel, in other 
 
108 important human pathogenic fungi, such as Candida albicans and Cryptococcus 
 
109 neoformans, the deletion of their FUS3 orthologues was mainly causing the loss 
 
110 of mating efficiency and decreasing of biofilm formation (20, 21). Noteworthy, in 
 
111 the closely related species A. nidulans, the mpkB deletion not only inhibited 
 
112 sexual  crossing,  as  expected,  but  also  affected  the  production  of  relevant 
 
113 secondary metabolites such as the mycotoxin sterigmatocystin, the antitumor 
 
114 terrequinone A, and penicillin (22, 23). 
 
115 In the present study, we set out to analyze the function of the mpkB regulatory 
 
116 network in A. fumigatus. Deletion of mpkB resulted in sensitivity to the glucan- 
 
117 inhibitor caspofungin, suggesting a role in cell wall biosynthesis. Furthermore, 
 
118 we observed an increase of dark pigments during growth in liquid medium, 
 
119 which was related to DHN-melanin production. Melanins are a class of brown- 
 
120 dark-pigments which are often associated with the cell wall. Their main role is to 
 
121 protect the organisms from exogenous stresses, contributing to the first line of 
 
122 defense against external hazards (7, 24). A. fumigatus produces two types of 
 
123 melanins: pyomelanin, which derives from the catabolism of tyrosine via the 
 
124 intermediate  homogentisate  and  DHN-melanin,  which  is  produced  as  a 
 
125 polyketide derivative and is responsible for the dark color of the spores (7). In 
 
126 the  A.  fumigatus  genome,  the  genes  coding  for  DHN-melanin  biosynthetic 
 
127 enzymes are clustered, as well as those for pyomelanin (25, 26). 
 
128 Signalling pathways that regulate the expression of melanin biosynthesis genes 
 
129 are  barely  known.  The  DHN-melanin  was  found  to  be  regulated  by  cAMP 
 
130 signaling,  and  recently,  in  A.  fumigatus,  two  transcription  factors  (TFs) 
 
131 responsible for its regulation were identified: DevR, a bHLH TF and RlmA, a 
 
132 MADS-Box transcription factor actively involved in cell wall integrity (27, 28, 29). 
 
133 The  production  of  pyomelanin  was  also  associated  to  cell  wall  stress, 
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134 highlighting its function as protecting compound (30). Highly important here, the 
 
135 mpkB mutant showed an increase in melanin production. We observed that 
 
136 the deletion of the gene coding for the G  -protein GpaA and the gene coding 
 
137 for the G-protein coupled receptor GprM showed similar phenotypes to mpkB 
 
138 deletion suggesting that they are involved in the same signaling pathway. Here, 
 
139 we showed a detailed characterization of the MAPK MpkB in A. fumigatus which 
 
140 led to the identification of its physiological role and several components of its 
 
141 regulatory circuits. 
 

142 

 

143 Results 

 

144 MpkB  represses  DHN-melanin  production  and  conidiation  in  liquid 
 
145 medium 
 
146 The A. fumigatus mpkB  gene was previously identified (9), and its gene model 
 
147 was  afterwards  supported  by  RNA-seq  data  (31).  The  hypothetical  protein 
 
148 encoded by the locus AFUB_078810 was predicted to be 353 amino acids long. 
 
149 SMART interface analysis (32) recognized a Serine/Threonine protein kinase 
 
150 catalytic domain. 
 
151 In order to investigate the role of MpkB in A. fumigatus, the complete gene was 
 
152 firstly deleted, and then the mutant strain complemented by re-insertion of an 
 
153 mpkB wild-type gene. The targeted deletion of mpkB in A. fumigatus did not 
 
154 affect the radial growth on solid minimal media (MM; Figure 1A); however, there 
 
155 was a reduction in the number of conidia produced by thr mutant strain (Figure 
 

156 1B). Additionally, when the wild-type and mpkB strains were grown for 48 to 
 

157 72 hours in liquid MM, a dark pigment was produced only by the mutant strain 
 
158 (Figure 1C). The formation of pigments is normally associated with the increase 
 
159 of melanins. In order to test if in the   mpkB mutant there was an increase of 
 
160 DHN-melanin, the pksP gene, encoding the polyketide synthase essential for 
 
161 conidial pigment formation and DHN-melanin biosynthesis, was deleted (7). 
 

162 Neither the   pksP nor the   mpkB/  pksP double mutants were able to produce 

163 the  dark  color  (Figure  1C).  Furthermore,  qRT-PCR  analysis  on  the  pksP 

164 transcription levels revealed an increase from 2 to 5-fold in the   mpkB mutant 
 

165 compared to the wild-type when both strains were grown in liquid MM for 24 and 
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166 48 hours, respectively (Figure 1D). Finally, based on the methods reported by 
 
167 Butler et al. in 2005, we established a protocol for copper-silver-staining aimed 
 
168 to visualize and quantify  the melanin produced by  the  mpkB  mutant strain 
 
169 (Figure  1E)  (33).  In  this  protocol,  copper  is  linked  to  fungal  melanin,  and 
 
170 subsequently copper sulfide is formed at melanin sites in fungal cell walls. 
 
171 Then, copper sulfide can be visualized as intense black staining by using silver 
 
172 intensification.  As  shown  in Figure  1E,  there  is  a  higher  increase  of  silver 
 
173 accumulation in the  mpkB hyphae, conidiophores, and conidia than in the wild- 
 
174 type strain, confirming once again that the accumulated black pigment was 
 
175 DHN-melanin. Additionally, this experiment suggested that the accumulation of 
 
176 the pigment in the media is likely due to the leaking of the highly produced 
 
177 melanin in the  mpkB mutant strain. 
 
178 Previous transcriptomics studies reported that MpkA, the second p42-44 kinase 
 
179 encoded by A. fumigatus, positively affects the expression of DHN-melanin 
 
180 cluster genes (18, 34). These observations were not yet proved by ad hoc 
 

181 experiments. We constructed a double deletion strain mpkA/ mpkB aiming to 
 

182 investigate possible interactions between the two kinases. As shown, media 
 
183 pigmentation was not observed in either   mpkA or   mpkA/  mpkB suggesting 
 
184 that  MpkA  positively  regulates  DHN-melanin  biosynthesis,  while  MpkB 
 
185 negatively affects its production (Figure 1B). 

 

186 Recently, it was demonstrated that two different transcription factors, named as 
 
187 DevR and RlmA, regulate the DHN-melanin gene cluster (28). DevR belongs to 
 

188 the beta helix-loop-helix family, while RlmA is a classical MADS-box 
 

189 transcription factor. These two transcription factors regulate both positively and 
 
190 negatively the DHN-melanin cluster depending on the recognized binding sites 
 
191 on the pksP promoter. qRT-PCR analysis showed that the devR mRNA level 
 
192 had doubled in the  mpkB strain compared to the wild-type in the first 24 hours 
 
193 of incubation, but decreased later on (Figure 2A). Oppositely, the rlmA mRNA 
 

194 level was about 10 to 15 times higher in the mpkB strain than in the wild-type 
 

195 (Figure 2B). These results suggest that the lack of mpkB induced DHN-melanin 
 
196 production by affecting the expression of rlmA (mainly) and devR. 
 
197 We also investigated if the high melanin accumulation could be accompanied to 
 
198 a  deregulated  production  of  conidiophores  in  liquid  medium.  When  grown- 
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199 mycelia (48 hours) were separated from the liquid medium, the mpkB mutant 

200 produced a darker supernatant than the wild-type (Figure 3A). We identified 

201 conidiophores with few conidia being produced and released by mpkB but not 
 

202 the wild-type strain in liquid MM after 48 hours growth (Figure 3B). 
 
203 It was previously reported that the transcription factor BrlA is important for the 
 
204 activation  of  the  conidiation  development  in  A.  fumigatus  (35).  Expression 
 
205 studies showed the brlA transcript is expressed 10 to 15 times more in liquid 
 
206 MM in   mpkB than in the wild-type strain (Figure 3C). These results indicate 
 
207 MpkB  plays  an  important  role  in  the  regulation  of  conidiophore  production 
 
208 during vegetative growth, and its role is to prevent conidia formation during 
 
209 active vegetative growth. 
 
210 Besides melanin, the A. fumigatus external conidial shape is mainly composed 
 
211 by hydrophobins, and in particular by the glycosylphosphatidylinositol (GPI)- 
 
212 anchored protein RodA (36). RodA is the major component of the external 
 
213 rodlet layer, and it plays a crucial role in the spore immune-recognition (37). As 
 
214 previously  shown,  the  change  in  melanin  production  can  affect  the  spore 
 
215 surface and the shape of the rodlet layer (38). Thus, we investigated if the 
 
216 obtained  mutants  presented  an  altered  RodA  production.  The   mpkA  and 
 
217 mpkB   conidia   showed   increased   and   decreased   hydrophobin   RodA 
 
218 production,  respectively  (Figure  4A).  However,  surprisingly  both  mutants 
 
219 showed a decreased hydrophobicity (Figure 4B). 
 

220 
 

221 Gα-protein GpaA and G-protein coupled receptor GprM are important for 
 
222 repressing DHN-melanin production 
 
223 It has been previously reported that pksP transcription is connected to cAMP 
 
224 signaling via the protein kinase A (PKA) (27). Additionally, the deletion of gpaB, 
 
225 coding for a G-   protein involved in the cAMP pathway, strongly decreases 
 
226 DHN-melanin production (39). Thus, we decided to investigate if the increased 
 
227 pksP transcription (Figure 1C) in   mpkB could be as well mediated via G- 
 
228 proteins. Besides GpaB, A. fumigatus has two additional G-   proteins, GpaA 
 
229 and GpaC (40). Phenotypic analysis of the three mutant strains revealed that 
 
230 only  gpaA showed increased pigment production in submerged culture (Figure 
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231 5A). Parallel deletion of the pksP gene in the   gpaA/  pksP mutant confirmed 

232 that also in this strain the dark pigment was DHN-melanin (Figure 5A). We have 

233 not observed any further phenotypic defects in   gpaA except for a reduced 
 

234 growth in high osmotic medium (Figure 5B). 
 
235 In  eukaryotes  G-   proteins  are  normally  associated  with  receptors,  and  in 
 
236 particular  GPCRs.  We  obtained  a  comprehensive  A.  fumigatus  GPCR  null 
 
237 mutants library and we screened all those mutants for pigment production in 
 

238 liquid media (data not shown). Among the screened mutants, only the gprM 
 

239 mutant (AFUB_090880) was observed as producing more dark pigments than 
 
240 the wild-type and complemented strain  (upon 96 hours, Figure  5C).  In the 
 
241 gprM mutant the pksP mRNA level has two-fold increased compared to the 
 
242 wild-type (Figure 5D). 
 
243 In  order  to  check  if  the  GprM  receptor  and  GpaA  directly  interacted,  we 
 
244 employed  a  split-ubiquitin  yeast  assay  two-hybrid  screen  with  A.  fumigatus 
 
245 GprM  as  bait  and  the  three  Gα-proteins  as  preys.  This  experiment  clearly 
 
246 demonstrated that  GprM  interacts  with GpaA (Figure  5E).  Two other  yeast 
 
247 proteins, Gpa1 and Swi1, previously shown as interacting by using a split- 
 
248 ubiquitin yeast assay two-hybrid screen, were used as positive controls (41). 
 
249 As mentioned above, we had strong evidences that DHN-melanin production 
 
250 could be induced by increased MpkA activation, and repressed by the MpkB 
 
251 signaling. This repression likely affects MpkA activation. In order to test this 
 
252 hypothesis, we investigated the MpkA phosphorylation levels in the obtained 
 
253 mutants by immunoblot assay. We detected a higher MpkA phosphorylation 
 

254 during the first 24 hours of incubation in the mpkB and gpaA strains than in 
 

255 the wild-type, while in the   gprM strains MpkA resulted to be highly activated 
 
256 even after 48 hours incubation (Figure 5F). 
 
257 These data suggest that GpaA and GprM act upstream to MpkB and that the 
 
258 inhibition of this pathway increased MpkA phosphorylation leading to higher 
 
259 DHN-melanin  accumulation.  The  mechanism  by  which  this  happens  is  still 
 
260 unknown,  but  a  binding  between  MpkA  and  MpkB  is  highly  unlikely.  A 
 
261 coimmunoprecipitation  assay  did  not  support  any  interaction  of  these  two 
 
262 kinases (Supplementary Figure S1). 
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263 Finally, we investigated if the disbalance in MpkA phosphorylation caused any 
 
264 effect on the production of pyomelanin. As previously reported, the cell wall 
 
265 stress induced by the deletion of mpkA promotes the formation of pyomelanin 
 
266 as compensatory response (30). The increase in pyomelanin formation can be 
 
267 detected by testing the activity of the homogentisate 1,2-dioxygenase (HmgA) 
 
268 involved in the tyrosine degradation (25). After adding L- tyrosine to the media, 
 
269 a reduction in HmgA activity induces higher pyomelanin accumulation, and vice- 
 
270 versa  (Figure  6A).  By  growing  the  obtained  mutants  in  liquid  MM  plus  L- 
 
271 tyrosine after 24 hours we could detect a lower but not significant HmgA activity 
 
272 for the mpkA deletion mutants. Oppositely, inhibition of the MpkB signaling 
 
273 showed a higher HmgA enzymatic activity for the   gprM, the   gpaA and the 
 
274 mpkB deletion mutants (Figure 6B). This effect was conserved during the 
 
275 incubation time as detectable also after 48 hours. Strangely, the deletion of 
 
276 mpkA showed an increase of HmgA activity after 48 hours, not confirming our 
 
277 previous results (30). However, the double deletion of mpkA and mpkB restored 
 
278 HmgA activity level, confirming the involvement of the cell wall integrity pathway 
 
279 in  the  pyomelanin  formation  and  highlighting  once  again  the  conflittuality 
 
280 between the MpkA and the MpkB pathways. 
 

281 
 

282 MpkB::GFP translocates to the nuclei when A. fumigatus germlings are 
 
283 exposed to several kinds of stress 
 
284 To assess the involvement and sub-cellular localization of MpkB during normal 
 
285 growth and stress conditions, we generated an MpkB::GFP strain controlled by 
 
286 its endogenous promoter. This was achieved by replacing the wild-type allele 
 
287 with the mpkB::egfp cassette; the generated strain behaved identically to the 
 
288 wild-type strain (Supplementary Figure S1). When the MpkB::GFP strain was 
 
289 grown in MM for 16 h at 30°C, a very weak and diffuse fluorescent signal was 
 
290 observed in the cytosol and about 1 % of the germlings’ nuclei were populated 
 
291 with MpkB::GFP (Figure 7). There was a low level of nuclear translocation when 
 
292 the MpkB::GFP strain was exposed to Sorbitol (Figure 7). In contrast, when 
 

293 transferred to 44 oC, MpkB::GFP accumulated in 17.5 ± 2.5 % of the nuclei after  
294 10 minutes and in 26.8 ± 0.4 % after 30 minutes (Figure 7). As for heat shock, 
 
295 exposure to different caspofungin concentrations increased nuclear localization 
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296 upon  time,  with  MpkB::GFP  localized  in  almost  one  third  of  the  screened 
 
297 germlings 30 minutes after incubation. Upon exposure to H2O2  MpkB::GFP 
 
298 translocated to about 30 % of nuclei in the first 30 minutes (Figure 7). The 
 
299 nuclear localization studies highlighted that MpkB is potentially involved in a 
 
300 plethora of stress responses. However, those stresses were previously related 
 
301 to other MAPK signaling pathways. 
 
302 In  order  to  investigate  potential  cross-talk  interactions  we  evaluated  the 
 
303 influence of GpaA and the other reported MAPKs on MpkB translocation. For 
 

304 the  purpose,  we  constructed   gpaA,   mpkA, mpkC, and   sakA  strains 

305 expressing a tagged MpkB::GFP and checked its translocation to the nucleus 

306 upon exposition to different stimuli (Figure 7). In strain gpaA, MpkB::GFP 
 

307 translocates  about  6-fold  in  absence  of  stress.  An  increase  in  MpkB::GFP 
 
308 nuclear localization upon gpaA deletion was also observed when mutants were 
 
309 challenged with sorbitol (30 min) and low and high caspofungin doses (10 min) 
 
310 (Figure 7). As for sorbitol, it was reported that low caspofungin doses induce 
 
311 osmolarity stress (18). These data suggested that during osmostress MpkB is 
 
312 activated  through  another  pathway  that  interferes  with  the  upstream  GpaA 
 
313 signalling. This pathway can be assigned to the high-osmolarity pathway that 
 
314 activates the upstream MPKKK Ste11, which is responsible for the activation of 
 
315 both MpkB and SakA (42). 
 
316 This hypothesis was further corroborated by the deletion of sakA (Figure 7). 
 
317 When SakA is absent, the kinase Ste11 predominantly phosphorylates MpkB. 
 
318 Indeed, upon sakA deletion, the MpkB::GFP nuclear localization increased. 
 

319 Concerning MpkC, its deletion positively affected MpkB::GFP nuclear 
 

320 localization during osmotic and caspofungin stresses, but it resulted a decrease 
 
321 in MpkB::GFP nuclear localization during heat shock and H2O2 stress. A similar 
 
322 scenario was observed upon mpkA deletion for H2O2 stress (Figure 7). 
 
323 The microscopical inspection revealed that MpkB nuclear localization (and likely 
 
324 its  activation)  benefits  from  the  suppression  of  the  other  MAPK  signaling 
 
325 pathways. This is overall true with the exception of the H2O2 stress, where the 
 
326 MpkB::GFP nuclear localization seems independent, and even repressed, by 
 
327 the  other  pathways.  Additionally,  these  experiments  demonstrated  that  the 
 
328 inhibitory effect of MpkB on MpkA is reciprocal. 
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329 Following the results obtained with fluorescent microscopy, we tested if the 
 
330 mpkB mutant was more sensitive to the selected stress-inducing compounds. 
 
331 The lack of conidiation when the mutant strains were grown at high temperature 
 
332 confirmed  the  major  role  played  by  this  pathway  in  conidia  development 
 
333 (Supplementary Figure S2). However, radial diameter growth assays conducted 
 
334 by challenging the mutant with different exogenous stresses demonstrated that 
 
335 the growth of the   mpkB strain was not affected during high-temperatures, cell 
 
336 wall, and oxidative stresses (Congo Red, Calcoflour White, SDS, menadione, 
 
337 paraquat, t-butyl hydroxyperoxide, and H2O2; Supplementary Figures S2, and 
 
338 S3).  The  only  exception  was  observed  with  caspofungin.  The  phenotyping 
 
339 experiments  demonstrated  that  MpkB  also  plays  a  role  in  caspofungin 
 
340 sensitivity  and  caspofungin  “paradoxical  effect”  (i.e.,  high  concentration  of 
 
341 caspofungin revert the anticipated A. fumigatus growth inhibition). As shown, 
 
342 the   mpkB strain was more sensitive than the wild-type to any concentration of 
 
343 caspofungin tested, and, more striking, the mutant strain was still sensitive 
 
344 when high doses of caspofungin were applied (Figures 4C and D). 
 
345 Taken  together,  these  results  revealed  that  A.  fumigatus  MpkB  plays 
 
346 cytoplasmic and nuclear roles upon different kinds of stresses that are affected 
 
347 by the interaction with GpaA and the other MAP kinases. 
 

348 
 

349 A. fumigatus   gpaA and   mpkB are still virulent in a low dose murine 
 
350 infection model 
 
351 In  order  to  determine  if  the  lack  of  mpkB  affects  A.  fumigatus  virulence 
 

352 efficiency, the   gpaA,  mpkB, the   mpkB::mpkB+ and the respective wild-type 
 
353 strains  were  tested  in  a  low  dose  murine  infection  model  for  invasive 
 
354 aspergillosis. The experiment indicated that gpaA and mpkB are not essential 
 
355 for virulence of A. fumigatus (Supplementary Figure S4). 
 

356 
 

357 Discussion 
 
358 A number of studies have characterized MAPKs with focus on their role in 
 
359 pathogenesis and secondary metabolite production (9, 10, 43). The pathogenic 
 
360 fungus A. fumigatus codes for four MAPKs, and until now MpkB was the only 
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361 still uncharacterized MAPK. As presented here, the deletion of the A. fumigatus 
 
362 mpkB reduced conidia production in solid medium and produced conidiophores 
 
363 in  submerged  cultures.  MpkB  interferes  with  the  A.  fumigatus  cell  wall 
 
364 homeostasis  and  conidial  surface  since  its  deletion  increases  amount  of 
 
365 hydrophobins in the conidia. The mpkB deletion mutant did not show sensitivity 
 
366 against cell-wall-stressing agents except for caspofungin, and the loss of the 
 
367 paradoxical effect, suggesting possible alterations in the cell wall organization. 
 

368 Previously, Atoui et al.(2008) have shown that in the A. nidulans mpkB mutant 
 

369 the expression of genes involved in sterigmatocystin, penicillin, terrequinone A, 
 
370 and the regulator of secondary metabolism gene clusters laeA, was significantly 
 
371 reduced  (22).  A.  nidulans  MpkB  was  found  to  be  essential  for  the  sexual 
 
372 development and   mpkB and produced conidia in submerged cultures with 
 
373 constant brlA mRNA accumulation (44, 45). We also observed an increased 
 

374 brlA accumulation during growth of A. fumigatus mpkB mutant in submerged 
 

375 cultures, indicating that in both fungal systems MpkB is important for temporal 
 
376 brlA expression. However, besides its role in spore development, MpkB had not 
 

377 impact on A. fumigatus virulence since mpkB showed virulence like the wild- 
 

378 type in a low dose murine infection model. 
 
379 Similarly to MpkB in A. nidulans, also in A. fumigatus this pathway affects 
 
380 secondary  metabolite  production,  and  in  particular  DHN-melanin.  Melanin 
 
381 production has also been shown to be controlled by FUS3 homologues in other 
 
382 fungal species. As an example, in the plant pathogen Colletotrichum lagenarium 
 
383 transcription  of  three  melanin  biosynthesis  genes  was  repressed  in  the 
 

384 Fus3/Cmk1 null mutant (46). Similarly, the ChMK1 mutant in Colletotrichum 
 

385 higginsianum showed albino colonies (47), and in the citrus pathogen Alternaria 
 
386 alternata,  disruption  of  the  AaFUS3  gene  dramatically  attenuated  melanin 
 
387 biosynthesis (48). However, even if these results are apparently contrasting, we 
 
388 have to consider that the behavior of these mutants changes accordingly to the 
 
389 grow  conditions.  Here,  we  observed  that  while  the  lack  of  mpkB  induced 
 
390 conidiation in submerged cultures, it negatively affected spore formation on 
 
391 solid agar plates, and this phenotype was even more pronounced at higher 
 
392 temperatures.  This  observation  demonstrated  once  again  that  results  on 
 
393 signaling and cross-talk interaction are difficult to standardize. 
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394 However, since MpkA phosphorylation was increased in the mpkB mutant, the 
 

395 higher melanin production seems to be related to an abnormal MpkA activation. 
 
396 The  involvement  of  the  cell  wall  integrity  signaling  pathway  in  melanin 
 
397 production was already hypothesized. The analysis of transcriptome data on the 
 
398 mpkA mutants, and the involvement of the cell wall-related transcription factor 
 
399 RlmA  in  the  DHN-melanin  gene  cluster  activation,  already  suggested  that, 
 
400 besides the cAMP pathway, additional signal pathways are involved in melanin 
 

401 regulation (28, 29, 34). The increased melanin production in the mpkB mutant 
 

402 shows a corresponding increased MpkA phosphorylation, suggesting that MpkB 
 
403 can modulate the MpkA phosphorylation during fungal growth. A. fumigatus 
 
404 MpkA  controls  the  cell  wall  integrity  pathway,  protection  against  oxidative 
 
405 stress, and it also regulates the production of different secondary metabolites, 
 
406 such as pyomelanin, gliotoxin, and siderophores (30, 49). Additionally, MpkA is 
 
407 responsible for the reciprocal activation of RlmA (29). Taking into account that 
 
408 melanin production in the   mpkA /   mpkB is lower than in the single mpkB 
 
409 deletion  strain,  this  finding  supports  the  view  that  expression  of  the  DHN- 
 
410 melanin genes and that this regulation likely occurs via the RlmA transcription 
 
411 factor (Figure 8). 
 
412 Upon different stressing stimuli, the MpkB::GFP translocation to the nucleus is 
 
413 affected by the presence of all MAPKs, suggesting a global interaction among 
 
414 these signaling pathways. The negative interaction between MpkA and MpkB 
 

415 seems  to  be  mutual;  indeed,  the deletion  of mpkB  increases MpkA 

416 phosphorylation,  while  the  deletion of  mpkA increases  MpkB nuclear 
 

417 localization. This finding confirms previous results that the deletion of mmk2 
 
418 (the gene coding for the upstream MPKK that activates MpkA) induces MpkB 
 
419 phosphorylation and production (30, 50). 
 
420 Melanins are important fungal secondary metabolites. Melanins produced by A. 
 
421 fumigatus are actively involved in the defense of the fungus against several 
 
422 kinds of stresses (7, 24).  Additionally,  DHN-melanin  plays a crucial role  in 
 
423 conidial immune evasion and consequently fungal-virulence (37, 38, 51). Thus, 
 
424 understanding the regulation of fungal melanins can be important to elucidate 
 
425 the fungal defense against the immune system and which signaling pathways 
 
426 are mainly active involved during pathogenesis. So far, the cAMP pathway was 
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427 the  only  regulatory  pathway  associated  to  DHN-melanin  production  in  A. 
 
428 fumigatus (27, 52). Null mutants for genes involved in this pathway, such as the 
 
429 G-protein α subunit GpaB and adenylate cyclase AcyA, showed a reduction in 
 
430 DHN-melanin  production,  while  the  overexpression  of  the  protein  kinase  A 
 
431 catalytic subunit 1 (PkaC1) induced the expression of the DHN-melanin cluster 
 
432 genes (27; Figure 8). This was also observed in other pathogenic fungi such as 
 
433 C.  neoformans,  where  mutations  in  the  G-protein  (Gpa1),  adenylyl  cyclase 
 
434 (Cac1), and/or the catalytic subunit of PKA (Pka1), reduced the global formation 
 
435 of melanins (53, 54). However, which transcriptional regulators are activated 
 
436 downstream the PKAC1 subunit is still unknown. 
 
437 Here, we reported that an additional G-protein α subunit (GpaA) and the GPCR 
 
438 GprM are also involved in the regulation of the DHN-melanin production (Figure 
 
439 5). Accordingly, GprM physically interacts with GpaA suggesting that melanin 
 
440 production in A. fumigatus is also mediated via the GprM/GpaA/MpkB pathway. 
 

441 Like MpkB, GpaA also had not impact on A. fumigatus virulence since gpaA 
 

442 showed virulence like the wild-type in a low dose murine infection model. 
 
443 Genome-wide analysis revealed that the A. fumigatus genome codes for three 
 
444 G-proteinsubunits, one G-   and one G- , while it codes at least for 15 
 
445 different GPCRs (52, 55). So far, the gprD and gprC were characterized in A. 
 
446 fumigatus, and their role was connected to hyphal morphogenesis and virulence 
 
447 (56). The high number of GPCRs encoded by fungal genomes makes their 
 
448 study difficult because the majority of single deletion mutants of GPCRs do not 
 
449 show a discernible phenotype (data not shown). This was also experienced by 
 
450 studying  a  comprehensive  A.  flavus  GPCR  mutant  library,  where  only  few 
 
451 mutants showed growth defects or impaired toxin production (57). Therefore, it 
 
452 is quite rare in filamentous fungi to characterize a signal pathway from receptors 
 
453 to the activation of targeted responsive genes. 
 
454 Conclusively,  we  reported  here  the  first  characterization  of  MpkB  in  A. 
 
455 fumigatus showing its role in spore formation and development, and in the 
 
456 regulation of DHN-melanin. Additionally, we demonstrate that MpkB interacts 
 
457 with other MAPK signalling pathways in particular during caspofungin stress 
 

458 response  and  melanin  production.  How  this  global  cross-talk  affects 

459 transcriptional  regulators  needs  to  be  elucidated,  but  in  the  future  the 
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460 expression of DHN-melanin, with its known transcription factors, can be used to 
 
461 elucidate those questions. 
 

462 
 

463 Materials and Methods 
 

464 
 

465 Strains and media. The A. fumigatus strains used in this study are described in 
 
466 Table 1. Detailed information about plasmids and the generation of mutant 
 
467 strains is reported in  the  Supplementary Text  S1 and Figures  S1 and S5. 
 
468 Complete media were of two basic types: a complete YG medium with three 
 
469 variants (2%  (w/v) glucose, 0.5% (w/v) yeast extract, 2% (w/v)  agar, trace 
 
470 elements), a YUU medium (YAG supplemented with 1.2 g/l each of uracil and 
 
471 uridine), and liquid YG or YUU medium of the same composition (but without 
 
472 agar). A minimal medium (MM: 1% (w/v) glucose, original high nitrate salts, 
 
473 trace  elements,  2%  (w/v)  agar,  pH  6.5)  was  also  applied.  The  used  trace 
 
474 elements, vitamins, and nitrate salts were described before (58). S. cerevisiae 
 
475 strains were grown in Synthetic Dextrose (SD) medium [6.7 g Difco YNB w/o 
 
476 amino acids with distilled water to 950 ml, 20 g agar, and 50 ml of sterile 40 % 
 
477 (w/v) glucose]. 
 

478 Conidia production. Five  microliters  of  2×107  conidia  of  each  strain  were  
479 overlaid onto MM agar plates followed by incubation at 37°C for 5 days. Fresh 
 
480 conidia were harvested in 10 ml of 0.01% (v/v) tween 80, vortexed for 30 s, and 
 
481 filtered through miracloth. Conidial suspensions were spun for 5 min at 3,000 x g, 
 
482 and pellets were resuspended using 10 ml of H2O. The number of conidia was 
 
483 counted using a haemacytometer. This experiment was performed in triplicate. 

 

484 Phenotypic assays. The phenotypes of the deletion mutants were evaluated 
 
485 either by radial growth or assessing the initial growth of a droplet of conidia from 
 
486 a  serial  dilution,  at  different  temperatures,  in  the  presence  or  absence  of 
 
487 oxidative and osmotic stressing agents. Drop out experiments were performed 
 

488 using 5 µl of a tenfold dilution series starting at a concentration of 2×107 for the  
489 wild-type and mutant strains spotted on different growth media and grown for 48 
 
490 h at 37 °C. The A. fumigatus crystal violet assay was performed as previously 
 
491 described (59, 60). All the experiments were performed at least three times. 
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492 Split-ubiquitin yeast two-hybrid assay. The A. fumigatus gprM, gpaA, gpaB 
 
493 and gpaC open reading frames were synthesized and cloned in the pTMBV4 
 
494 and pDL2XN plasmids respectively (41). The plasmids were expressed in S. 
 
495 cerevisiae strain NMY32. The NMY32 strain was initially transformed with gprM 
 
496 and later with either one of gpaA, gpaB, or gpaC, independently. Then, we used 
 
497 these transformants for the split-ubiquitin assay membrane-based yeast two- 
 
498 hybrid system. First, these strains were inoculated on SD-Leu-Trp selective 
 
499 culture medium and grown overnight. The absorbance of the inoculum was 
 
500 measured through spectrophotometry, in OD600nm, and later, all samples were 
 
501 standardized to OD600nm  = 1. Tenfold serial dilutions were made and these 
 
502 dilutions were spotted on agar plates with different selective culture media: SD- 
 
503 Leu-Trp +Xgal; SD-Leu-Trp- Ade; SD-Leu-Trp-His; SD-Leu-Trp-His +3AT and 
 
504 SD-Leu-Trp-Ade-His. The agar plates were incubated for 3 days at 30ºC. 
 
505 Staining and microscopy. Mpk::GFP conidia were cultivated on coverslips in 4 
 
506 ml of YG medium for 16 h at 30 °C. After incubation, subsets of coverslips with 
 
507 adherent germlings were left untreated treated with sorbitol 1.0 M, H2O2  or 
 
508 caspofungin  0.125  µg/ml  for  different  periods  of  time.  Subsequently,  the 
 
509 coverslips were rinsed with phosphate-buffered saline (PBS; 140 mM NaCl, 2 
 
510 mM  KCl,  10  mM  NaHPO4,  1.8  mM  KH2PO4,  pH  7.4)  and  incubated  for  3 
 
511 minutes in a solution with Hoechst stain (Life Technologies) (12 μg/ml). After 
 
512 incubation with the dye, the coverslips were washed with PBS and mounted for 
 
513 examination.  Slides  were  visualized  on  an  Observer  Z1  fluorescence 
 
514 microscope using a 100× objective oil immersion lens (for GFP, filter set 38— 
 
515 high efficiency [HE], excitation wavelength of 450 to 490 nm, and emission 
 
516 wavelength of 525/50 nm; for Hoechst stain, filter set 49, excitation wavelength 
 
517 of  365  nm,  and  emission  wavelength  of  420  to  470  nm).  DIC  (differential 
 
518 interference contrast) images and fluorescent images were captured with an 
 
519 AxioCam  camera  (Carl  Zeiss)  and  processed  using  AxioVision  software 
 
520 (version 4.8). 
 
521 Conidia hydrophobicity assay. This procedure was performed as described 
 
522 by (61). Briefly, conidia were collected from cultures grown for 5 days on MM 
 
523 agar and then resuspended in 1 ml mineral oil-water mix. The conidia located in 
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524 oil phase were considered hydrophobic while conidia resuspended in water 
 
525 were considered hydrophilic. 
 
526 Rodlet (RodAp) extraction method. The Rodlet (RodAp) extraction assay was 
 
527 performed according to (61). Briefly, the rodlet layer was extracted from the 
 
528 spore surface by incubating dry spores with hydrofluoric acid for 72 h at 4°C. 
 
529 The  contents  were  centrifuged  (10,000  x  g,  10  min),  and  the  supernatant 
 
530 obtained was dried under N2. The dried material was reconstituted in H2O, and 
 
531 protein was estimated by Bradford assay and also subjected to SDS-PAGE (12 
 
532 % gel). Silver staining of the gel was performed according to (62). 
 
533 Homogentisate Dioxygenase Assay. A. fumigatus was grown in liquid AMM 
 
534 medium at 37°C and 180 rpm shaking for 18 h. Afterward, 10 mM L-tyrosine 
 
535 was added. Samples for the homogentisate dioxygenase assay were collected 
 
536 6 h and 30 h after induction (in total 24 h and 48 h of total growth respectively). 
 
537 The mycelia were harvested, washed with water, frozen in liquid nitrogen, and 
 
538 stored at -80°C over night. For protein preparation, the mycelia were powdered 
 
539 in liquid nitrogen and resuspended in 50 mM KPO4 pH 7.0. After centrifugation 
 
540 at 16000g, 4 °C for 15 min, the supernatants were collected and the protein 
 
541 concentrations  were  determined  using  the  Coomassie  Plus  Protein  Assay 
 
542 (ThermoFisher  Scientific),  according  to  manufacturer’s  instruction.  The 
 
543 homogentisate dioxygenase assay was performed as described before (25), in 
 
544 a 96 wells plate in a total volume of 100 µl with 2 µg of total proteins for each 
 
545 sample. All measurements were done with three biological and three technical 
 
546 replicates. Proteins extracted from the A. fumigatus   hmgA and the   hppD 
 
547 mutants were used as negative and positive controls respectively (not shown) 
 
548 (25). All the measurements were performed using a ClarioSTAR plate reader 
 
549 (BMG Labtech). 
 
550 Immunoblot analysis. To assess the phosphorylation status of MpkA, fresh 
 

551 harvested conidia (1x107) of the wild-type and mutant strains were inoculated in  
552 50 ml liquid YG medium at 37ºC for 16 h (180 rpm). Mycelia were ground in 
 
553 liquid nitrogen with pestle and mortar. Protein extraction was performed as 
 
554 previously  described  (30).  Briefly,  0.5  ml  lysis  buffer  containing  10%  (v/v) 
 
555 glycerol, 50 mM Tris–HCl pH 7.5, 1% (v/v) Triton X-100, 150 mM NaCl, 0.1% 
 
556 (w/v) SDS, 5 mM EDTA, 50 mM sodium fluoride, 5 mM sodium pyrophosphate, 
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557 50 mM  -glycerophosphate, 5 mM sodium orthovanadate, 1 mM PMSF, and 1X 
 
558 Complete Mini   protease inhibitor (Roche Applied Science) was added to the 
 
559 ground mycelium. Extracts were centrifuged at 20,000 g for 40 minutes at 4 °C. 
 
560 The  supernatants  were  collected  and  the  protein  concentrations  were 
 
561 determined using the Bradford assay (BioRad). 50 µg of protein from each 
 
562 sample  were  resolved  in  a  12%  (w/v)  SDS–PAGE  and  transferred  to 
 

563 polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes (Merck Millipore). The 
 

564 phosphorylation state and total MpkA was examined using anti-phospho p44/42 
 
565 MAPK  and  anti-p44/42  MAPK  antibody  (9101  and  4370;  Cell  Signaling 
 
566 Technologies) following the manufacturer’s instructions using a 1:1000 dilution 
 
567 in TBST buffer [137 mM  NaCl, 20 mM  Tris, 0.1%  (v/v)Tween-20]. Primary 
 
568 antibody was detected using an HRP-conjugated secondary antibody raised in 
 
569 rabbit (Sigma). Chemoluminescent detection was achieved using an ECL Prime 
 
570 Western  Blot  detection  kit  (GE  HealthCare).  Images  were  generated  by 
 
571 exposing  the  membranes  to  the  ChemiDoc™  XRS  gel  imaging  system 
 
572 (BioRad). The images generated were subjected to densitometric analysis using 
 
573 ImageJ software (https://imagej.net). 
 
574 Murine infection model. Specific-pathogen-free female outbreed CD-1 mice 
 
575 (18-20g, 8-10 week-old) were supplied by Charles River, Germany. Animals 
 
576 were housed under standard conditions in individually ventilated cages und fed 
 
577 with normal mouse chow and water ad libitum. All animals were cared for in 
 
578 accordance with the European animal welfare regulation and approved by the 
 
579 responsible federal/state authority and ethics committee in accordance with the 
 
580 German animal welfare act (permit no. 03-001/12). 
 
581 Mice were immunosuppressed with two single doses of 25 mg cortisone acetate 
 
582 (Sigma-Aldrich), which were injected intraperitoneally three days before and 
 
583 immediately prior to infection with conidia (day 0). Mice were anesthetized by an 
 

584 intraperitoneal anesthetic combination of midazolam, fentanyl, and 
 

585 medetomidine. 2x105  conidia in 20 µl PBS were applied to the nares of the  
586 mice.  Anesthesia  was  terminated  by  subcutaneous  injection  of  flumazenil, 
 
587 naloxon  and  atipamezol.  Infected  animals  were  monitored  twice  daily  and 
 
588 humanely sacrificed if moribund. 
 

589 
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591 Supplementary Material 

 

592 

 

593 Figure S1. Coimmunoprecipitation assay performed with tagged MpkA 
 
594 and MpkB. (A) PCR scheme to check the MpkB::GFP MpkA::3xHA strain. (B) 
 
595 Phenotype  analysis  of  wild  type,  MpkB::GFP  and  MpkB::GFP  MpkA::3xHA 
 

596 strains grown on MM agar plates for 4 days at 37oC. (C-D) Affinity purification  
597 assays from HA-tagged MpkA strains in the background of GFP-tagged MpkB 
 
598 were performed with GFP-Trap beads (C) and anti-HA beads  (D) to verify 
 
599 interactions.  The  coimmunoprecipitated  proteins  were  analyzed  by  the 
 
600 antibodies indicated. 

 

601 Figure S2. Growth phenotypes of the wild-type, MAPK and complementing 
 
602 mutants grown in MM at different temperatures (A) and in presence of Congo 
 
603 Red (CR), Calcoflour White (CFW) and sodium dodecyl sulfate (SDS) (B). 

 

604 Figure S3. Growth phenotypes of the wild-type, MAPK and complementing 
 
605 mutants grown in MM in presence of (A) t-Butyl, (B) menadione, (C) paraquat 
 

606 and (D) hydrogen peroxide. The strains were grown for 48 hours at 37 o C. 
 
607 Figure S4. Comparative analysis of mice infected with conidia from wild-type, 
 

608 mpkB and   mpkB::mpkB
+
  strains. Mice in groups of 10 per strain were infected  

609 intranasally with a 20 μl suspension of conidia at a dose of 2x10
5
. 

 
610 Figure S5. Graphical representation of the mutated loci for the analyzed A. 
 
611 fumigatus mutants and their respective Southern blots. The genes of interest 
 
612 are shown in blue, their flanking genes are in gray. The cassettes for resistance 
 
613 to pyrithiamine (ptrA) and hygromycin (hph) are labeled in green and pink, 
 
614 respectively. The probes used for Southern blot analyses are marked as red 
 
615 stripes. The DNA ladder used is indicated (Hyperladder 1Kb, Bioline). A) The 
 
616 mpkB gene was deleted, and the mutant strain complemented with the native 
 
617 gene  by  ectopic  integration.  B)  The   mpkB  strain  was  complemented  by 
 
618 homologous  recombination  with  the  native  mpkB  gene  fused  with  a  gfp 
 
619 sequence (in yellow), and a nos terminator sequence (in black). C) Deletion of 
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620 the mpkC gene in the mpkB-gfp background. D) Deletion of the sakA gene in 
 
621 the  mpkB-gfp  background.  E)  Deletion  of  the  mpkA  gene  in  the  mpkB-gfp 
 
622 background  and  in  the   mpkB  strain.  The  Southern  blots  were  performed 
 
623 separately. The probe also anneals an additional ~2 Kb band. F) Disruption of 
 

624 the pksP gene in the mpkB and gpaA strains. G) Deletion and 
 

625 complementation of the gpaA locus. The complementation was performed by 
 
626 ectopic  integration.  H)  Disruption  of  the  gpaC  gene.  I)  Deletion  and 
 
627 complementation  of  the  gprM  locus;  the  complementation  was  obtained  by 
 
628 homologous recombination. 
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876 Figure legends 
 
877 Figure  1.  MpkB  is  important  for  repressing  melanin  production.  (A) 
 
878 Phenotypic tests were performed by inoculating A. fumigatus conidia on solid 
 
879 MM agar plates plus/minus sorbitol. Agar plates were incubated for 5 days at 37 
 

880 oC. (B) Conidia number in the wild-type,   mpkB, and   mpkB::mpkB. (C) A.  

881 fumigatus conidia were inoculated in liquid MM for 72 hours at 37 oC. (D) qRT-  
882 PCRs showing the A. fumigatus pksP mRNA accumulation in the wild-type and 
 

883 in the   mpkB  strains  after  24 and  48  hours  growth  at 37  oC.  The results  
884 represent  the  average  of  three  repetitions  ±  standard  deviation  and  are 
 
885 expressed as the cDNA concentration of pksP divided by cDNA concentration 
 
886 of the β-tubulin gene. (E) Visualization of melanin by silver staining of hyphae, 
 

887 and conidiophores of the wild-type and mpkB grown for 48 hours at 37 oC. 
 

888 Bars, 10 µm. 
 
889 Figure 2. mRNA steady-state levels of the transcription factors devR and 
 
890 rlmA. qRT-PCRs showing the  A. fumigatus devR (A) and rlmA (B) mRNA 
 

891 accumulation in the wild-type and in the mpkB strains after 24, 48, and 72 
 

892 hours growth at 37 oC. The results represent the average of three repetitions ±  
893 standard deviation and are expressed as the cDNA concentration  for each 
 
894 transcription factors divided by cDNA concentration of β-tubulin gene. 
 
895 Figure 3. MpkB represses conidiophore production in liquid medium. (A) 
 

896 Supernatants from liquid wild-type and mpkB cultures. (B) Hypha and 
 

897 conidiophores of the wild-type and   mpkB grown for 48 hours at 37 oC. Bars,  
898 10 µm. (C) brlA mRNA steady-state levels detected in the wild-type strains and 
 
899 in  the   mpkB  strain  after  grown  in  MM,  at  37  °C,  for  24  and  48  hours 
 
900 respectively. The results represent the average of three repetitions ± standard 
 
901 deviation and are expressed as the cDNA concentration of brlA divided by 
 
902 cDNA concentration of β-tubulin. 
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903 Figure 4. Modifications of the conidial surface (hydrophobin 
 

904 concentration) of A. fumigatus mutant strains   mpkA and   mpkB. (A) 
 
905 Polyacrylamide gel showing the hydrophobin concentration of the wild-type, 
 

906 mpkA and mpkA::mpkA+, mpkB and mpkB::mpkB+
 conidia. RodAp 

 

907 corresponds to the native RodA and RodAp* to partially degraded or processed 
 

908 RodA. (B) Wild-type,   mpkA and   mpkA::mpkA+,   mpkB and   mpkB::mpkB+  
909 conidia.  Conidia  into  1:1  water/oil  (tributyrin)  interface.  (C)  The  wild-type, 
 

910 mpkB, and  mpkB::mpkB+ strains were grown for 5 days at 37 oC in presence  
911 of different Caspofungin concentrations. Results are expressed as the average 
 
912 radial diameter of three repetitions ± one standard deviation. Statistical analysis 
 
913 was performed by using Two-way ANOVA–Bonferroni. *, p-value < 0.001. (D) 
 

914 The wild-type, mpkA, and mpkB strains were grown for 5 days at 37 
o
C. 

 

915 Figure 5. The Gα protein GpaA and the G-protein coupled receptor GprM 
 
916 are important for repressing melanin production. (A) A. fumigatus conidia 
 

917 were inoculated in liquid MM for 72 hours at 37 oC. (B) A. fumigatus conidia  
918 were inoculated on solid MM agar plus different sorbitol concentrations. Plates 
 

919 were incubated for 5 days at 37 oC. (C) A. fumigatus wild-type or gprM conidia 
 

920 were inoculated in liquid MM and incubated for 5 days at 37 oC. (D) qRT-PCRs  
921 showing the A. fumigatus pksP mRNA steady state levels in the wild-type and in 
 

922 the   gprM strains after 24, 48, and 72 hours growth at 37 oC. The results  
923 represent  the  average  of  three  repetitions  ±  standard  deviation  and  are 
 
924 expressed as the cDNA concentration of pksP divided by cDNA concentration 
 
925 of β-tubulin. (E) Split-ubiquitin yeast assay two-hybrid screen with A. fumigatus 
 
926 GprM as the bait and the three Gα-proteins as preys. Two other yeast proteins, 
 
927 Gpa1 and Swi1, previously shown as interacting by using a split-ubiquitin yeast 
 
928 assay two-hybrid screen, were used as positive controls (41). (F) Immunoblot 
 
929 analyses for MpkA phosphorylation. The wild-type and the mutant strains were 
 

930 grown in MM for 24 and 48 hours at 37 oC. Anti-p44/42 MpkA antibody was  
931 used to detect the phosphorylation levels of MpkA. Ponceau red was used as a 
 
932 control for loading. 
 
933 Figure 6. Homogentisate dioxygenase (HmgA) activity assay. (A) Tyrosine 
 
934 degradation pathway showing pyomelanin production due to either an increase 
 
935 or decrease in HgmA (homogentisate dioxygenase) activity (TyrB = Tyrosine 
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936 aminotransferase; HppD = 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase; MaiA = 4- 
 
937 Maleylacetoacetate; FahA = Fumarlacetoacetate hydrolase). (B)Total proteins 
 
938 extracted from wild type,   mpkA,   mpkB,   gpaA,   gprM, and   mpkA/  mpkB 
 
939 mutant strains were assayed for HmgA activity. After 18 hour of grow, 10 mM of 
 
940 L-tyrosine was added to the culture. Samples were harvested and the obtained 
 
941 protein extracts were incubated with homogentisate for 35 minutes. Formation 
 
942 of maleylacetoacetate was monitored at 330 nm. Total protein extracted from 
 
943 the  hmgA and the  hppD mutant strains were used as negative and positive 
 
944 controls respectively (data not shown). HmgA activity was determined in protein 
 
945 extracts of mycelia harvested after 24 and 48 hours post-inoculation (average ± 
 
946 standard  deviation).  Statistical  significance  was  determined  for  all  the 
 
947 experiments  by  a  Student’s  t-test.  Significance  of  differences  of  data  in 
 
948 comparison to the wild-type strain, with p<0.1 (*) and p<0.01 (**), is indicated. 
 
949 Figure 7.The influence of GpaA and other MAP kinases on the MpkB::GFP 
 
950 nuclear  translocation.  Conidia  were  grown  for  16  hours  at  30  C  and 
 
951 transferred or not to a specific condition. The data represent the average of 
 
952 three repetitions ± standard deviation. The nuclei of about 50 germlings were 
 
953 counted  in  each  repetition  (*  p<0.05,  **  p<0.005,  ***  p<0.001,  and  **** 
 
954 p<0.0001).  The  Hoescht  counter  staining  was  used  to  confirm  the  nuclear 
 
955 localization of the GFP signal. 

 

956 Figure 8. Proposed model for the induction of DHN-melanin biosynthesis. 
 
957 The cAMP pathway activates the melanin cluster via the protein kinase catalytic 
 
958 subunit  1  (PkaC1)  as  previously  reported  (39,  52).  The  MpkB  pathway  is 
 
959 activated upstream by the GPCR GprM, which interacts with GpaA, and the 
 
960 activation of this pathway inhibits the cell-wall integrity pathway (CWI). MpkA is 
 
961 the central regulator of the CWI, which activates as well the DHN-melanin gene 
 
962 cluster likely via RlmA. Finally, the transcription factor RlmA directly regulates 
 
963 the expression of the melanin genes by direct binding on the pksP promoter 
 
964 (28). Parallely to the expression of the DHN-melanin gene cluster, the activation 
 
965 of  MpkB  influences  the  HmgA  activity,  promoting  the  accumulation  of 
 
966 pyomelanin. 

 

967 
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968 Table 1. Aspergillus fumigatus strains used in this study. 
 

Strain name Description Reference 
   

akuB (wild type) CEA17; akuB::pyrG, PyrG+ 
(62) 

mpkA akuB; mpkA::ptrA; PTR 
(30) 

mpkAc akuB;  mpkA   mpkA::mpkA-hph; HygR, PTR 
(30) 

mpkB akuB; mpkB::ptrA; PTR 
This study 

mpkB::mpkB+ akuB;  mpkB;  mpkB::mpkB-hph; HygR 
This study 

mpkB /  pksP akuB;  mpkB; pksP::hph; HygR, PTR 
This study 

mpkA /  mpkB akuB;  mpkB; mpkA::ptrA; HygR, PTR 
This study 

gpaA akuB; gpaA::ptrA; PTR 
This study 

gpaA::gpaA+ akuB;  gpaA; gpaA-hph; HygR, PTR 
This study 

gpaA /  pksP akuB;  gpaA; pksP::hph; HygR, PTR 
This study 

gpaB ATCC 46645; gpaB::hph; HygR 
(39) 

gpaC akuB; gpaC::ptrA; PTR 
This study 

gprM akuB; gprM:: ptrA; PTR 
This study 

gprM::gprM+ akuB;  gprM   gprM::gprM-hph; HygR 
This study 

mpkB-Gfp akuB; mpkB::mpkB-gfp-hph; HygR 
This study 

gpaA / mpkB-Gfp akuB; mpkB-gfp; gpaA::ptrA; HygR, PTR 
This study 

mpkA / mpkB-Gfp akuB; mpkB-gfp; mpkA::ptrA; HygR, PTR 
This study 

mpkC / mpkB-Gfp akuB; mpkB-gfp; mpkC::ptrA; HygR, PTR 
This study 

sakA / mpkB-Gfp akuB; mpkB-gfp; sakA::ptrA; HygR, PTR 
This study 

pksP akuB; pksP::hph; HygR 
(28) 

hmgA akuB; hmgA::ptrA; PTR 
(25) 

hppD akuB; hppD::ptrA; PTR 
(25) 

969 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 


















