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EXTRATO
MARISCO, GABRIELE. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, fevereiro de
2009. CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DOS MUTANTES adh1∆ e adh2∆ E
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A

cerevisiae.

Orientador: Dra. Cristina Pungartnik. Co-orientador: Dr. Martin Brendel.
Saccharomyces cerevisiae é um organismo anaeróbico facultativo. Degrada a
glicose independente da concentração de oxigênio (fermentação alcoólica), sendo a
enzima álcool desidrogenase 1 (Adh1) responsável em converter o acetaldeído
formado a etanol como produto orgânico final. Este por sua vez é convertido a
acetaldeído pela álcool desidrogenase 2 (Adh2). Em seguida, por ação das enzimas
aldeído desidrogenase (ALDHs), o mesmo é convertido a acetato para entrar no
ciclo de Krebs e participar do processo aeróbico. Em humanos a oxidação do etanol
ingerido ocorre através da Adh2, que converte etanol a acetaldeído, sendo esse
convertido a acetato pelas ALDHs. No tratamento de alcoolismo um dos
medicamentos amplamente utilizados há mais de 50 anos é o dissulfiram (DSF).
Esta droga inativa as enzimas ALDHs através da formação de pontes dissulfetos e
esta inativação tem por conseqüência o acúmulo de acetaldeído (ACA). A exposição
de ACA a longo prazo pode causar deficiência no sistema de reparo de DNA, pois
este pode provocar danos do tipo pontes inter-cadeia no DNA (ICL). O gene PSO2
codifica a proteína indispensável para o reparo de ICL que são produzidos no DNA
por alguns agentes (ex: ACA) em praticamente todos os organismos. O presente
trabalho teve como objetivo caracterizar o fenótipo dos mutantes adh1∆ e adh2∆ e
determinar a influência e a sensibilidade provocada por DSF e ACA ao mutante
v

pso2∆ de S. cerevisiae. Todos os experimentos foram realizados em fase
exponencial de crescimento. Na avaliação fenotípica os mutantes adh1∆ e adh2∆
foram expostos aos agentes químicos peróxido de hidrogênio (H2O2) (15 mM, 60, 90,
120 min; exposição aguda), paraquat (PAQ) (40, 80 e 160 µM, exposição crônica),
diepoxioctano (DEO) (30 e 40 mM, 1h exposição aguda), ACA (400 mM, 1,5, 2,5,
3,5h; exposição aguda) e agentes físicos como raios ultra-violeta C (UVC) (40, 60 e
80 J/m2) e expostos a choque térmico (48oC, 20 e 30 min). Os resultados fenotípicos
demonstraram que os mutantes adh1∆ e adh2∆ quando expostos a H2O2 e choque
térmico foram mais resistentes que a selvagem isogênica (WT). O mutante adh1
mostrou ser significativamente mais sensível aos agentes PAQ e ACA quando
comparados com adh2∆ e WT. Com relação ao UVC e DEO ambos mutantes
apresentaram o mesmo fenótipo de sensibilidade que WT. Para avaliar a
sensibilidade provocada por DEO, ACA e DSF, o mutante pso2∆ incapaz de reparar
ICL, foi exposto com DSF (10, 20 e 30 µM), ao DEO (30 e 40 mM, 1h) ou a ACA
(400 mM, por 1,5, 2,5 e 3,5 h). Além disso o mutante pso2∆ foi submetido ao teste
de mutação para frente (CAN1 ->canr) com a exposição crônica de DSF. Os
resultados confirmam que acetaldeído é um metabólito genotóxico dos açúcares ou
do metabolismo do álcool e que a droga DSF utilizado no tratamento do alcoolismo
pode ser é um agente tóxico por promover o acúmulo de acetaldeído intracelular.
Assim, a aplicação de DSF no controle do alcoolismo em humanos pode aumentar
mutagênese induzida por acetaldeído e o risco de outros danos no material genético
e câncer em humanos.

Palavras Chave: leveduras, fermentação da glicose, repressão de glicose, etanol,
acetaldeído, pontes inter-cadeias no DNA, reparo de DNA, indução de mutagênese
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ABSTRACT
MARISCO, GABRIELE. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, february.
2009. PHENOTYPIC CHARACTERIZATION OF THE MUTANTS adh1∆ and adh2∆
AND SPECIFIC SENSITIVITY RESPONSE TO DISULFIRAM OF THE MUTANT
pso2∆ OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE. Adviser: Dra. Cristina Pungartnik. Coadviser: Dr. Martin Brendel.

The facultative anaerobic yeast Saccharomyces cerevisiae will ferment, independent
of presence of oxygen, high concentrations of glucose (> 10 g/L) to ethanol. In this
process the enzyme alcohol dehydrogenase 1 (Adh1) will reduce the sugar
metabolite acetaldehyde (ACA) to ethanol, parallely oxidizing NADH to NAD+. When
glucose is used up, ethanol can be oxidized to ACA by Adh2, thereby providing a
substrate for aldehyde dehydrogenases (ALDHs) that will produce acetate, which will
enter the Krebs cycle via acetyl-CoA. Adh1 does not exist in humans but Adh2 will
efficiently convert alcohol to ACA, the substrate for human Aldhs. Since 50 years one
effective treatment of human alcoholism relies on the drug Disulfiram (DSF), which by
formation of disulfide bridges that inactivate ALDH is a potent inhibitor of ACA
metabolization. The resulting accumulation of ACA in presence of DSF leads to
damage caused by this highly reactive compound, amongst them DNA lesions.
Especially the proven formation of DNA interstrand cross-links (ICL) makes ACA a
potential genotoxic sugar/alcohol metabolite, be it in yeast or in man. The present
research aimed at further phenotypic characterization of the yeast mutants adh1∆
and adh2∆, lacking Adh1 or Adh2, and of utilizing the yeast repair mutant pso2∆ as
indicator of presence of excess intracellular ACA. All experiments used exponentially
vii

growing (LOG) yeast cells in complete media supplemented with 2% glucose before
the diauxic shift. Mutants adh1∆ and adh2∆ were exposed to oxidizing stressor H2O2
(15 mM, 60 to 120 min exposure) or Paraquat (PAQ) (chronic exposure to 40, 80 and
160 µM), the ICL-forming chemicals diepoxyoctane (DEO, 30 and 40 mM exposure
for 1 h) and ACA (400 mM exposure for 1,5, 2,5, and 3,5 h) and the physical agents
UVC (40, 60 and 80 J/m2) and heat shock (48°C for 20 and 30 min). Mutants adh1∆
and adh2∆ exhibited hyperresistence to heat shock and to H2O2 as compared to the
isogenic wildtype (WT). Mutant adh1∆ had significantly increased sensitivity to PAQ
and ACA when compared to the isogenic WT or the adh2∆ mutant. When exposed to
UVC or to DEO the WT strain and the two mutants showed the same sensitivity
phenotype. ICL sensitive yeast mutant pso2∆ had its sensitivity phenotype compared
to that of the isogenic WT after exposure to DEO, ACA and DSF and was also tested
for DSF-induced mutation in a forward mutational system [CAN1 → can1r]. Mutant
pso2∆ showed significant induction of mutations after chronic DSF exposure when
compared to the zero control, suggesting that the accumulated ACA had formed ICL
that could not be repaired by the Pso2p but were channeled to alternative, errorprone repair mechanisms. Our results confirm the genotoxic nature of the sugar or
ethanol metabolite ACA and suggest that the anti-alcoholism drug DSF, by allowing
the accumulation of intracellular ACA, will enhance induced mutation. Treatment of
alcoholics with the ACA-accumulating drug DSF may thus contribute to enhanced
mutagenesis, a process that might ultimately cause neoplasias and cancer in
humans.

Key words: Yeast, glucose fermentation, glucose repression, ethanol, acetaldehyde,
DNA

interstrand

cross-links,

DNA
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1. INTRODUÇÃO/REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.1 A levedura Saccharomyces cerevisiae como modelo experimental em
laboratório
A levedura S. cerevisiae, é conhecida por ser um bom modelo eucariótico de
estudo tendo seu ciclo de vida já bem caracterizado: quando crescida em condições
experimentais de laboratório com amplo suplemento de glicose (2%), passa por um
breve período de adaptação (chamada de fase LAG, Figura1 fase A); logo depois, as
células começam a se dividir com energia proveniente da fermentação da glicose
(crescimento em fase exponencial LOG, sob repressão de glicose, Figura1 fase B)
produzindo etanol como subproduto principal; quando a concentração de glicose
diminui para menos de 0,2%, as células param de se dividir por poucas horas
(fenômeno conhecido como troca diaúxica, Figura1 fase C) alterando a expressão
de seus genes (Pon; Schatz, 1991; Maris et al., 2001). As células passam então a
utilizar o etanol formado a partir do catabolismo da glicose, passando a respirar (fase
pós-diaúxica, Figura 1 fase D). A diminuição ou escassez de nutrientes passa a ser
um sinal extracelular para a diminuição do número de divisões celulares e então as
células entram na chamada fase estacionária (STAT) (Fuge; Werner-Washburne,
1997) (Figura 1fase E).
A glicose deste modo é a principal fonte de carbono da S. cerevisiae, uma
preferência que é mediada por um complexo de repressão e ativação de genes e de
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proteínas, usualmente conhecida como repressão da glicose ou repressão
catabólica (De Winde et al., 1996; Gancedo, 1998).
Na fase LOG, por estarem em plena divisão celular, as células tornam-se
mais sensíveis quando submetidas a diferentes condições de estresse (ex. agentes
físicos, UVC ou químicos, como peróxido de hidrogênio) (Pon; Schatz, 1991; Maris
et al., 2001). Entretanto, as células em fase STAT são caracterizadas por sua alta
tolerância ao calor e a outras condições de estresse (Pringle; Hartwell, 1982; Fuge et
al., 1994; De Winde et al., 1996; Werner-Washburne et al., 1996; Fuge; WernerWashburne, 1997; Hohmann; Mager, 1997; Gancedo, 1998; Kuhn et al., 2001; Stahl
et al., 2004).

Figura 1: Fases de crescimento de uma levedura selvagem quando cultivada em meio YPD: A)
fase LAG, B) fase LOG, C) fase de troca diaúxica, D) fase pós-diaúxica e E) fase STAT
(Adaptado de Hohmann; Mager, 1997).

A levedura S. cerevisiae foi o primeiro organismo a ter seu genoma totalmente
sequenciado (Goffeau et al., 1996). Possui 16 cromossomos e seus genes
conservam alto grau de homologia com outros eucariontes, como mamíferos,
podendo alguns até complementar suas funções (Friedberg et al., 2006). S.
cerevisiae compartilha processos biológicos básicos com os eucariontes superiores,
como por exemplo, a haploinsuficiência (Deutschbauer et al., 2005). Além disso, a
alta similaridade da mitocôndria de leveduras e humanos permite o estudo genômico
2

funcional em S. cerevisiae visando identificar genes envolvidos em doenças
respiratórias (Steinmetz et al., 2002).
Sendo assim, a simplicidade do cultivo, a sua caracterização genética, as
fases de crescimento definidas e controláveis, bem como a sua marcante
semelhança aos sistemas de estudo em eucariontes superiores, fazem da levedura
um bom sistema modelo em laboratório (Longo et al., 1997).

1.1.1 Metabolismo celular
Diferentes processos metabólicos (fermentação e respiração) permitem que
organismos como S. cerevisiae produzam adenosina trifosfato (ATP) em taxas e
eficiências diferentes de acordo com o tipo de fonte a ser metabolizada (Chambergo
et al., 2001).

1.1.1.1 O metabolismo oxidativo (Fermentação)
A levedura S. cerevisiae pertence ao grupo das leveduras anaeróbicas
facultativas. Isto significa que ela fermenta hexoses, independente da concentração
de oxigênio, através do processo chamado de fermentação. Sendo capaz de
metabolizar fontes como glicose e frutose, produzindo etanol e CO2 como produtos
finais (Kuhn et al., 2001; Schüller, 2003).
Mesmo na presença de oxigênio, cerca de 80% da glicose consumida é
canalizada para a fermentação e menos de 5% contribui para a respiração. Isso
acontece principalmente devido à repressão que a molécula de glicose exerce sobre
as enzimas respiratórias (Gancedo; Serrando, 1989).
Durante a fermentação alcoólica ocorre a degradação anaeróbica da glicose
ou de outros nutrientes orgânicos (fermentáveis ou fermentescíveis) em vários
produtos para obter energia sob a forma de ATP. A glicose é convertida em duas
moléculas de piruvato e parte da energia livre liberada da glicose é conservada sob
a forma de ATP e NADH (nicotinamida dinucleotídeo reduzido). O piruvato na
3

fermentação é convertido a acetaldeído pela piruvato descarboxilase, por uma
reação de descarboxilação simples que não envolve a oxidação do piruvato (Figura
2A). Em seguida, o acetaldeído é reduzido a etanol por ação da enzima Álcool
desidrogenase 1 (Adh1) que utiliza o NADH derivado da atividade da gliceraldeído-3fosfato como agente redutor (Figura 2B). Portanto, os produtos finais da fermentação
alcoólica são o etanol e o CO2 (Voet, 2000; Lertwattanasakul et al., 2007).
B
A

Figura 2: Fermentação alcoólica. A partir do piruvato, produto da glicólise, ocorre a produção
de CO2 e etanol, através da ação das enzimas Piruvato descarboxilase e Álcool desidrogenase
1 (Adaptado de Voet et al., 2000).

O carbono da fermentação deste modo não é perdido, ele é simplesmente
sequestrado sob a forma de etanol (Ronne, 1995), ou seja, depois do consumo de
toda glicose disponível, ocorre a utilização do etanol como fonte de carbono para o
crescimento aeróbico da levedura, através da respiração (Kuhn et al., 2001).
1.1.1.2 O metabolismo respiratório oxidativo (Respiração)
No processo de respiração, ou fase pós-diaúxica, o etanol que é o principal
produto da fermentação é, então, convertido a acetaldeído pela enzima Álcool
desidrogenase 2 (Adh2) (Figura 3A). O acetaldeído formado é novamente
metabolizado e convertido a acetato pelas enzimas aldeído desidrogenases (ALDH)
(Figura 3B).
O acetato formado participa do Ciclo de Krebs, que tem como função produzir
ATP e CO2 e coenzimas NADH e FADH2 (Figura 3C) (Nelson; Cox, 2002; Schüller,
2003; Thomson, 2005).

4

Outras moléculas que também são utilizadas como fonte energética durante a
respiração nas leveduras, são o glicerol, lactato, galactose, sacarose, acetato e
maltose sendo também oxidadas, participando do Ciclo de Krebs (Schüller, 2003).

Figura 3: Processo de metabolização do etanol. (A) Etanol é convertido a acetaldeído pela
enzima Adh2, sendo esse convertido a acetato pelas enzimas ALDH (B), o qual participa do
ciclo de Krebs (C).

Embora o Ciclo de Krebs gere diretamente apenas uma molécula de ATP a
cada ciclo, os diferentes passos de oxidação dos intermediários formados fornecem
um fluxo de elétrons para a cadeia respiratória, por meio da formação das
coenzimas reduzidas NADH e FADH2, e estas levam à formação de 38 moléculas de
ATP durante a fosforilação oxidativa completa (Voet, 2000; Nelson; Cox, 2002).
Assim, esse ciclo é uma importante rota energética para as leveduras.

1.1.1.3 Regulação gênica do metabolismo
A transição da fermentação da glicose para o processo de respiração em S.
cerevisiae é chamada de troca diaúxica (Pon; Schatz, 1991; Maris et al., 2001). Há
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um amplo número de genes envolvidos no controle transcripcional, os quais são
induzidos ou reprimidos na presença da glicose (Ronne, 1995).
Alguns dos genes que são induzidos na presença de glicose são os genes
dos transportadores de glicose de baixo-afinidade, das enzimas da via glicolítica e
das proteínas ribossomais. Os genes que são reprimidos na presença de glicose
incluem os genes envolvidos na utilização de outras fontes de carbono nos
processos de respiração, nos peroxissomos (Carlson, 1999), no Ciclo de Krebs, na
cadeia transportadora de elétrons e no Ciclo do Glioxalato.
Os genes que contém uma sequência reguladora definida conhecida como
STRE (elementos de resposta ao estresse) são também reprimidos na presença de
glicose (Rolland et al., 2002). Os genes que estão envolvidos na utilização de etanol,
lactato e glicerol são similarmente reprimidos pela glicose (Ronne, 1995).

1.1.2 Álcool desidrogenases (ADH) de leveduras
As enzimas ADH são enzimas presentes na maioria dos organismos,
incluindo bactérias, leveduras, mamíferos e plantas (Lertwattanasakul et al., 2007).
Estas enzimas catalisam uma variedade de reações metabólicas e sua distribuição é
tecido-específico (Flores et al., 2000; Young et al., 2000).
Em S. cerevisiae as ADH são altamente conservadas em sua sequência
primária, mas na expressão de seus genes são diferentes. Recentemente foram
identificados sete genes que codificam para ADH (Lertwattanasakul et al., 2007).
A Álcool desidrogenase 1 (Adh1) é a enzima fermentativa citosólica que
catalisa a redução reversível de acetaldeído para etanol à custa de NADH (Figura 4)
(Flores et al., 2000; Young et al., 2000). É um tetrâmero cujas subunidades se
associam a íons Zn2+. O Zn2+ polariza o grupo carbonila do acetaldeído para
estabilizar a carga negativa em desenvolvimento no estado de transição, facilitando
a transferência eletroespecífica de um hidrogênio de NADH para o acetaldeído (Voet
et al., 2000).
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Figura 4: Adh1, enzima necessária para a produção de etanol; e Adh2, enzima necessária para
a utilização do etanol (Adaptado de Thomson et al., 2005).

A Álcool desidrogenase 2 (Adh2) é a enzima citosólica que converte etanol a
acetaldeído (Figura 4), permitindo que as células utilizem etanol como fonte de
carbono (Young et al., 2000; Thomson et al., 2005).
A álcool desidrogenase 3 (Adh3) se localiza na mitocôndria e é reprimida na
presença de glicose (Young et al., 2000; Lertwattanasakul et al., 2007; Smidt et al.,
2008). Sua função ainda não é bem compreendida (Dickinson et al., 2003).
Entretanto Bakker et al. (2000) sugeriram que Adh3 pode estar envolvida no
transporte redox, transferindo NADH mitocondrial para o citosol.
Smidt et al. (2008) mostraram que Adh4 é regulada e ativada por zinco, sua
localização é mitocondrial. A partir dos estudos de Drewke et al. (1990) acredita-se
que Adh4 muito provavelmente não esteja envolvido na fermentação de glicose.
O gene ADH5 foi identificado através do sequenciamento do cromossomo II,
apresentando 76%, 77% e 70% identidade com as sequências dos genes ADH1,
ADH2 e ADH3, respectivamente (Feldmann et al., 1994; Ladriere et al., 2000;
Lertwattanasakul et al., 2007). A enzima se localiza no citoplasma e nenhuma
informação está atualmente disponível relativa à caracterização e à função do
putativo produto gênico de ADH5, ou seja, a enzima (Smidt et al., 2008).
As enzimas Adh6 e Adh7 foram caracterizadas por contribuir na manutenção
do balanço de NADP+/NADPH (Lertwattanasakul et al., 2007). A localização de
ambas ainda não é conclusiva (Smidt et al., 2008).
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1.1.3 Aldeído desidrogenases (ALDH) de leveduras
As enzimas ALDH são responsáveis pela conversão de acetaldeído a acetato
(Figura 3B) (Wang et al., 1998; Hashibe et al., 2006). As ALDHs variam de acordo
com sua localização, que pode ser tanto no citosol como na mitocôndria (Wang et
al., 1998). As enzimas ALDH em seu sítio ativo apresentam cisteínas que contêm
grupamentos tiol (Figura 5).

Figura 5: Estrutura do sítio ativo da ALDH (Adaptado de Shen et al., 2000).

As enzimas Aldh2, Aldh3 e Aldh6 são citoplasmáticas, enquanto que Aldh4 e
Aldh5 são mitocondriais. Tanto Aldh2 quanto Aldh3 usam NAD+ como co-fator,
sendo induzidas por vários tipos de estresse como, por exemplo, choque térmico e
osmótico, exaustão de glicose e estresse oxidativo (Flores et al., 2000; Boubekeur et
al., 2001).
A enzima Aldh4 utiliza NAD+ ou NADP+ sendo reprimida pela glicose e ativada
por K+. Já a enzima constitutiva Aldh5 usa NADP+, porém ainda não é clara sua
função. A Aldh6, sinônima da Aldh1, também usa NADP+, sendo a sua atividade
constitutiva ativada pelo Mg2+. As enzimas Aldh4 e Aldh6 são as mais importantes
durante o crescimento em etanol (Flores et al., 2000; Boubekeur et al., 2001).
Entretanto Wang et al. (1998) sugerem que em S. cerevisiae Aldh2 e Aldh4 são as
enzimas mais importantes no crescimento em etanol.

1.2 A metabolização de etanol em humanos
Em humanos o etanol está presente no organismo principalmente através da
ingestão de bebidas alcoólicas, mas também em pequena quantidade pode ser
produzida por microrganismos intestinais (Gemma et al., 2006).
8

A metabolização hepática do etanol ocorre quando essa molécula é
transformada pela a ação da enzima Adh2 em uma reação que utiliza NAD+ como
receptor de hidrogênio e produz NADH e acetaldeído (metabólito tóxico do etanol)
(Figura 4). Uma vez formado, o acetaldeído é oxidado pela ação da ALDH, também
com a conversão de NAD+ em NADH, gerando H2O, CO2 e acetato ou acetilcoenzima-A (Figura 3) (Gemma et al., 2006; Silva, 2006).
Acetil-coenzima-A pode ser oxidada através do Ciclo de Krebs (Figura 3)
produzindo como produtos finais H2O e CO2 ou ser utilizada para a produção de
corpos cetônicos, de aminoácidos, de ácidos graxos e de colesterol (Gemma et al.,
2006; Silva, 2006).
Tanto Adh2 como ALDH utilizam como co-fator NAD+ (nicotinamida adenina
dinucleotídio), o qual é reduzido a NADH durante a oxidação do etanol. Em altas
doses ingeridas de etanol, a razão de NADH/NAD+ é significativamente aumentada,
alterando o estado redox e os efeitos adversos relacionados ao consumo do álcool
(Gemma et al., 2006).
Durante o consumo crônico de álcool, além da enzima Adh2 ocorre a ativação
da via de metabolização do citocromo P-4502E1 (CYP2E1), o qual também
metaboliza etanol a acetaldeído. Esta enzima está envolvida no metabolismo de
xenobióticos, incluindo pró-carcinogênicos. A indução da CYP2E1 em humanos
resulta no aumento dos danos hepáticos (Seitz et al., 1998).

1.2.1 Álcool desidrogenases (ADH) de humanos
A ADH humana é um dímero com similaridades na sequência de aminoácidos
em relação à ADH de leveduras (Voet et al., 2000). A ADH humana é citosólica e
metaboliza

uma

variedade

de

substratos

como

os

alcoóis

produzidos

anaerobicamente pela flora intestinal, bem como os das bebidas alcoólicas (Figura
3), além de hidroxiesteróides e produtos da peroxidação lipídica (Gemma et al.,
2006).
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1.2.2 Aldeído desidrogenase (ALDH) em humanos
Em humanos a ALDH2 é a enzima chave responsável pela conversão de
acetaldeído a acetato, produzido depois da ingestão de bebidas alcoólicas (Figura
3B) (Bosron; Li, 1986; Yokoyama et al., 2006).
A inibição da ALDH2 ou a sua ausência em humanos causa aumento de
acetaldeído no sangue depois da ingestão de bebidas alcoólicas (Madan; Faiman,
1994). Assim, a ALDH é importante no metabolismo de acetaldeído, uma vez que
desenvolve papel crucial na detoxificação do etanol (Cen et al., 2004). Contudo,
também está envolvida no acumulo e produção de aldeídos tóxicos em algumas
situações de estresse (Flores et al., 2000).

1.3 Metabolização de diferentes compostos
As substâncias químicas ou agentes físicos são capazes de interagir com as
células per se, ou mais especificamente, em diferentes organelas, núcleo ou com o
próprio DNA. A manutenção da integridade celular do organismo depende da
capacidade de adaptação do mesmo às mudanças do meio. As modificações as
quais a célula está sujeito, podem ser desde alterações na sua estrutura física
externa até à utilização de um novo substrato em uma via metabólica diferenciada
(Pungartnik, 1999).

1.3.1 Inibidores enzimáticos irreversíveis e acúmulo de intermediários
potencialmente tóxicos
O dissulfiram (disulfeto de tetraetitiuramo) (DSF) foi descoberto com potencial
para o tratamento de alcoolismo em 1937 por Eduard Williams. E em 1951 foi
aprovado para ser usado em humanos pela Food and Drug Administration (FDA,
USA) e, assim, tem sido utilizado no tratamento de dependência de álcool nos
últimos 50 anos (Suh et al., 2006).
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O DSF é um fármaco com absorção rápida no trato gastrintestinal em
humanos, onde cerca de 70% a 90% é absorvido. Depois de metabolizado pelo
fígado, se acumula no tecido adiposo com alta concentração no fígado, rins e
músculos. É excretado pela urina, sendo 80% eliminado lentamente durante vários
dias (até uma semana) (Silva, 2006).
O DSF é um potente inibidor das enzimas ALDHs, tanto na isoforma
mitocondrial como citosólica (Rossi et al., 2006), a qual é crucial na detoxificação
fisiológica do etanol (Cen et al., 2004). O DSF também é capaz de inibir muitas
outras enzimas como citocromo P450s, glutationa S-transferase (Betram et al.,
1985), 5-lipooxigenase, dopamina-ß-hidroxilase e caspases (Rossi et al., 2006).
O DSF após ser metabolizado produz metabólitos que também são capazes
de inibir ALDHs por interferir na formação no arranjo da enzima que é um
homotetrâmero, essencial para atividade enzimática (Lipsky et al., 2001a). Um dos
prováveis mecanismos da diminuição da atividade de ALDH é devido a dissociação
homotetramérica induzida por esta droga (Lipsky et al., 2001b).
O DSF é uma molécula que apresenta em sua estrutura grupamentos etilas e
quatro átomos de enxofre, sendo dois envolvidos em uma ligação dissulfídica
(Figura 6), que apresenta grande afinidade por grupos SH, ou seja, o DSF é um
agente altamente reativo com grupos SH (Rossi et al., 2006).

Figura 6: Estrutura química do DSF (Adaptado de Rossi et al., 2006).

Existem 3 prováveis mecanismos de ação do DSF que podem explicar a
inibição de ALDH por DSF.
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Conforme Shen et al. (2000) o DSF age de forma diferente in vitro ou in vivo.
A inibição de ALDH in vitro ocorre através da formação intermolecular entre o DSF e
os grupos SH no sítio ativo da enzima (Figura 7A). Todavia in vivo, a inibição da
ALDH é causada pela formação intramolecular de pontes dissulfetos entre os grupos
SH dos resíduos das cisteínas das proteínas, via ligações instáveis dissulfídicas
induzidas pelo DSF (Figura 7B).

Figura 7: Possíveis mecanismos de interação entre DSF e ALDH. (A) Inibição de ALDH in vitro
pela estável formação intermolecular entre DSF e sítios ativos tiol da enzima. (B) Inibição da
ALDH pela formação intramolecular de pontes dissulfetos entre o sitio ativo tiol e outros sítios
tiol de resíduos das cisteínas, via ligações instáveis disulfídicas (Adaptado de Shen et al.,
2000).

Entretanto, Sauna et al. (2004), sugerem que nas ALDHs, o DSF interage
primeiro com uma cisteína do sítio ativo para formar um intermediário instável, e este
pode interagir com os grupos SH de cisteínas vizinhas (Figura 8). A base química de
modificação da enzima pelo DSF sugere um mecanismo de formação de pontes
dissulfídicas intramoleculares irreversíveis.
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Figura 8: DSF interage primeiro com uma cisteína local-ativo de ALDH para formar um
intermediário instável, e este pode interagir com os grupamentos tiol das cisteínas vizinhas
(Adaptado de Sauna et al., 2004).

O DSF, per se, é uma substância relativamente não tóxica, porém há relatos
de hepatotoxicidade pelo uso da mesma. A hipótese proposta para a hepatoxicidade
do DSF sugere que esta pode ser devido à produção de metabólitos tóxicos da
droga (Berlin, 1984). Outros relatos dizem respeito à hipersensibilidade à droga. No
entanto, Björnsson et al. (2006) sugerem que a hipersensibilidade para a droga pode
não ser um mecanismo exclusivo de DSF para induzir danos ao fígado e que a
verdadeira causa da hepatotoxicidade do DSF ainda não esta clara. Contudo, sabese que o DSF altera de forma acentuada o metabolismo intermediário do álcool e
causa aumento da concentração sanguínea de ACA, que é uma substância tóxica
(Silva, 2006).
Normalmente o acetaldeído é produzido como resultado da oxidação inicial do
etanol pela ADH do fígado que em seguida é metabolizado a acetato pela ALDH (He
et al., 2001) (Figura 3). Após a administração do DSF, ocorre inativação irreversível
da enzima ALDH (Lipsky et al., 2001b) e a concentração de ACA aumenta
significativamente no plasma, dando origem à sinais e sintomas acentuados (reação
dissulfiram-álcool), tais como: sensação de rosto quente, rubor facial, cefaléia
intensa, dificuldade respiratória, náuseas, vômitos, sudorese, sede, dor torácica,
fraqueza, vertigem, turvação visual, confusão, palpitações, falta de ar e dormência
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nas extremidades (Shen et al., 2000; Lipsky et al., 2001b; Suh et al., 2006; Rossi et
al., 2006; Velasco-Garcia et al., 2006).
O ACA é o primeiro produto estável da oxidação de etanol, e intermediário no
metabolismo de açúcares. Também está presente nas bebidas alcoólicas, sucos de
frutas, óleos essenciais e cigarros. Este composto tem sido considerado um produto
patogênico responsável pela pancreatite alcoólica podendo também ser genotóxico
em indivíduos expostos de modo crônico (Hao; Maret, 2006; Mechilli et al., 2007).
Pöschl;

Seitz

predominantemente

(2004)

acumularam

responsável

pela

evidências

carcinogênese

de

que

associada

ACA
ao

é

álcool.

Quertemont; Tambour (2004) indicam que moléculas de etanol e ACA agem
sinergicamente. O ACA induz mutações, trocas de cromátides irmãs, aneuploidia em
culturas de células de mamíferos (Ristow; Obe, 1978; Bird et al., 1982). A inalação
de ACA em ratos causa tumores no trato respiratório, em hamsters causa carcinoma
laringeal, sendo assim considerado um possível carcinogênico em humanos pela
Agência Internacional de Pesquisa no Câncer (Internacional Agency for Research on
Cancer, 1985, 1999, France).
ACA é um metabólito altamente reativo, causando citotoxicidade, pois liga
macromoléculas ocasionando a disrupção de funções celulares (Lieber, 1997). Ao
nível molecular, o ACA liga reversivelmente resíduos de aminoácidos e porção Nterminal de proteínas, incluindo albumina e hemoglobina (Hecht et al., 2001;
Brandsch et al., 2004).
A propriedade reativa de ACA é devido à natureza eletrofílica de seus
carbonos que podem reagir prontamente com os centros nucleofílicos de uma
variedade de moléculas, como ácidos nucléicos, proteínas e fosfolipídios, para
formar adutos, incluindo do tipo inter-cadeia (cross links) (Figura 9) DNA-DNA ou
DNA-proteína tanto in vivo como in vitro (Ristow; Obe, 1978; Wang et al., 2000;
Hecht et al., 2001; Mechilli et al., 2007). E a formação de adutos estáveis representa
um mecanismo pelo qual o ACA pode causar a ocorrência de erros de replicação
e/ou mutações (Fang; Vaca, 1995).
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1.3.2 Indutores de estresse oxidativo
O estresse oxidativo está associado à detecção, resposta e proteção de
células ou de organismos a espécies reativas de oxigênio (ERO). São considerados
ERO quaisquer moléculas contendo oxigênio capazes de gerar radicais ou espécies
químicas cujo último orbital quântico possua um elétron desemparelhado (Fang et
al., 2002). O estresse oxidativo pode ter origem endógena, através da fisiologia da
própria célula, uma vez que mecanismos, como a cadeia transportadora de elétrons
geram radicais livres, como também pode ser de origem exógena, através da
presença de compostos químicos sintéticos, herbicidas ou fungicidas que são
capazes de gerar espécies reativas de oxigênio (Landis et al., 2005).
O composto peróxido de hidrogênio (H2O2) é facilmente clivado por metais de
transição como Fe2+ e Cu2+, pela reação de Fenton, sendo este um efeito tóxico,
pois há a formação rápida do radical hidroxil (OH●). O OH● é um oxidante forte que
ataca a maioria dos compostos orgânicos. Além disso, H2O2 pode migrar pela célula
e atingir alvos distantes do local de sua formação (Boveris, 1998; Fridovich, 1998).
O herbicida Paraquat (PAQ, dicloreto de 1,1’ dimetil-4,4’-bipiridina ou 1,1’
dimetil-4,4’-bipiridinium) proporciona o desbalanceamento entre a geração de
radicais de oxigênio, e a capacidade celular de defesa diminuída, e por
conseqüência, diferentes danos podem ocorrer, como mutações no DNA,
desnaturação de proteínas e peroxidação de lipídios (Peter et al., 1992).

1.3.3 Indutores de lesões no DNA
A luz UV (UVC, 256 nm) é um agente mutagênico físico que gera vários
fotoprodutos na molécula de DNA, sendo os danos mais comumente conhecidos a
formação de dímeros de pirimidina de ciclobutano (Khattak; Wang, 1972) e
fotoprodutos 6-4 no DNA (Mitchell; Nairn, 1989). Dependendo da forma isômera que
os dímeros se encontram, podem ocorrer distorções na hélice do DNA, o que
ocasiona parada na replicação devido ao impedimento do pareamento correto dos
novos desoxirribonucleotídeos (Friedberg et al., 2006).
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A radiação UVC também pode levar à formação de pontes proteínas-DNA e
quebras na cadeia do DNA (Silva et al., 2003). A lesão do tipo fotoprodutos 6-4 que
é produzida pela ligação entre o carbono 6 de uma timina com o carbono 4 de outra
timina adjacente e o anel ciclobutano, formado pela ligação entre o carbono 4 e o
carbono 5 de duas timinas adjacentes ocasionando uma grande distorção na dupla
hélice do DNA (Lehmann, 2000).
O composto Diepoxioctano (DEO) é um agente alquilante bifuncional que
apresenta dois grupos reativos e, cada molécula é potencialmente capaz de reagir
com dois sítios de DNA, causando pontes inter-cadeias no DNA, as quais são
extremamente importantes, pois impedem a separação da dupla fita de DNA
bloqueando a replicação e a transcrição (Friedberg et al., 2006).

1.4 Reparo de lesões do tipo inter-cadeias no DNA
Alguns agentes podem reagir com dois centros nucleofílicos do DNA gerando
pontes intra ou inter-cadeias, como por exemplo, DEO, ACA, mostardas
nitrogenadas, psoralenos, UVC entre outros. Se estes dois sítios estão em fitas
opostas, resulta em uma lesão tipo inter-cadeia (ICL). Se os sítios estão situados na
mesma fita do DNA, o produto da reação é referido como ponte intra-cadeia (Figura
9) (Brooks; Lawley, 1961).
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Figura 9: Reações do agente bifuncional mostarda nitrogenada com DNA: a) pontes intracadeias e b) pontes inter-cadeias (Adaptado de Friedberg et al., 2006).

As pontes ICL são complexos de lesões no DNA extremamente tóxicos
devido aos bloqueios que podem causar na transcrição e replicação (Lehoczky et al.,
2007). A estabilidade química, efetividade no reparo de DNA, inibição da síntese de
DNA e transcrição, são provavelmente passos críticos para determinar a toxicidade
das pontes ICL (Grillari et al., 2007).
Contudo o metabolismo celular possui vários mecanismos de reparo destas
lesões no DNA, entre eles a atividade do gene PSO2. O gene PSO2 codifica uma
proteína indispensável para o reparo de danos do tipo pontes ICL no DNA causados
por uma variedade de agentes bi e poli-funcionais (Brendel et al., 2003). Nas
leveduras, PSO2 está envolvido na síntese de reparo de ICL durante a fase G1
(Sarkar et al., 2006). Os mutantes pso2∆ são especialmente sensíveis a todos os
tratamentos com agentes bi e poli-funcionais que induzem a formação de pontes ICL
do DNA (Henriques; Brendel, 1990; Henriques et al., 1997). Mutantes pso2∆ são
capazes de incisar próximo às ICL fotoinduzidas, mas não são capazes de
reconstituir o DNA de alto peso molecular, indicando então um bloqueio na etapa
pós-excisão no mecanismo de reparação de ICL no DNA, independente de sua
natureza química (Maganã-Schwencke et al., 1982; Wilborn; Brendel, 1989).
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A sensibilidade de mutantes pso2∆ é independente do tipo de base envolvida
na formação de ICL. A depender do mutagênico usado, pode existir uma grande
diferença na estabilidade de ICL, e a indução de mutagênese e recombinação
mitótica podem ser total ou parcialmente bloqueadas (Brendel; Henriques, 2001).
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
Caracterizar o fenótipo dos mutantes adh1∆ e adh2∆ e determinar a
sensibilidade induzida por dissulfiram e acetaldeído no mutante pso2∆ da levedura
S. cerevisiae.

2.2 Objetivos específicos
1) Caracterizar fenotipicamente os mutantes adh1∆ e adh2∆ de S. cerevisiae
através de curvas de crescimento e pela resposta de crescimento quando expostos
a ação de diferentes agentes físicos (choque térmico e UVC) e químicos (peróxido
de hidrogênio, diepoxioctano, acetaldeído e paraquat).
2) Determinar a influência e a sensibilidade provocada por dissulfiram e acetaldeído
na viabilidade celular do mutante pso2∆ de S .cerevisiae.
3) Avaliar o efeito de mutagenicidade do dissulfiram utilizando o ensaio de mutação
para frente (canavanina) sobre o mutante pso2∆ de S. cerevisiae.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Linhagens
As linhagens usadas neste trabalho foram leveduras isogênicas da selvagem
(WT) de S. cerevisiae BY4741 (EUROSCARF, BY10000 Mata his3∆1 leu2∆0
met15∆0 ura3∆0) e seus respectivos mutantes deletados nos genes adh1∆ (mesmo
genótipo

da

WT,

YJL092w::kanMX4),

adh2∆

(mesmo

genótipo

da

WT,

YMR303c::kanMX4) e pso2∆ (mesmo genótipo da WT, YMR137c::kanMX4).

3.2 Meios de crescimento e soluções
As linhagens foram estocadas e crescidas em: meio rico líquido YEL (20g/L
glicose, 20g/L peptona, 10g/L extrato de levedura) e meio sólido YPD (YEL
acrescido de 20g/L ágar).
O teste de mutagenicidade de DSF em pso2∆ foi feito através do teste de
resistência a canavanina (60mg/L), foi utilizado o meio seletivo sintético SC (glicose
20%, YNB (base nitrogenada de levedura) 10x, HC 10x, triptofano (10g/L), lisina
(10g/L), leucina (20g/L), histidina (10g/L), adenina (1g/L) e uracila (1g/L). A solução
YNB 10x contém sulfato amônio (0,67g/L) e base nitrogenada (0,5g/L) e, a solução
estoque de HC 10x (treonina 2g/L, ácido aspártico 1g/L, valina 1,5g/L, metionina
0,2g/L, tirosina 0,6g/L, isoleucina 0,8g/L, fenilalanina 0,5g/L, serina 4g/L e ácido
glutâmico 1g/L). A solução HC não contém arginina.
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3.3 Condições de crescimento
3.3.1 Obtenção de células em fase estacionária (STAT)
As leveduras em fase STAT foram obtidas a partir do inóculo de uma colônia
da placa estoque (YPD) em um Erlenmeyer, com 20 mL de YEL sob agitação orbital
a 180 rpm com constante aeração a 28°C, por um perí odo de 2 a 3 dias, e posterior
diluição apropriada e plaqueamento em meio YPD (2-3 dias 30oC) e estocada a 4oC.

3.3.2 Obtenção de células em fase exponencial (LOG)
Uma colônia isolada em fase STAT de crescimento de cada linhagem (placa
estoque em YPD) foi ressuspensa em 100 µL de solução salina (NaCl 0,9%) estéril.
A suspensão foi inoculada em uma placa YPD e incubada a 30oC por um período de
16-18 h (overnight).
Em seguida, cada linhagem foi ressuspensa com 5 mL de salina em um tubo
Falcon® de 15 mL e centrifugada por aproximadamente 3 minutos à 5000 rpm. Este
procedimento foi repetido duas vezes. As células foram diluídas apropriadamente e
o número de células com brotos quantificados utilizando-se a contagem em câmara
de Neubauer. Foram consideradas cultura de levedura em fase LOG quando as
células continham pelo menos 30% de brotos, sendo então ressuspensas na
concentração final de 1x108 cels/mL.

3.4 Determinação da curva de crescimento
A partir do crescimento em meio YEL (2 dias a 30oC, 2x108 cels/mL), foi feito
um novo inóculo das leveduras na concentração de 2x106 cels/mL em meio YEL
seguida da incubação a 30oC. Foi retirada uma alíquota a cada 2 h durante as
primeiras 12 h e outras 2 alíquotas no tempo 24 e 48 h, para a contagem das
leveduras em câmara de Neubauer. De acordo com a contagem uma alíquota era
diluída apropriadamente e plaqueada em meio YPD, foi feita a contagem das
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colônias (a partir das células viáveis) e realização das curvas de crescimento
utilizando-se o software GraphPad Prisma®.

3.5 Exposição a agentes físicos e químicos para caracterização fenotípica dos
mutantes adh1∆ e adh2∆
Para determinar a dose correta e tempo de incubação dos agentes químicos
ou físicos foram feitos ensaios semi-quantitativos (Ruhland et al., 1981) e, em
seguida, realizadas curvas de sobrevivência.

3.5.1 Ensaio semi-quantitativo para o choque térmico
Após o crescimento em fase LOG, 2 mL da suspensão celular de cada
mutante foi incubado por 20 e 30 minutos a 48°C (ch oque térmico) através do teste
em gota (Ruhland et al., 1981). Em seguida, as mesmas foram diluídas (diluições
seriadas 1:10), plaqueadas e incubadas a 28°C por 7 2 h, conforme esquema da
Figura10. As suspensões expostas foram comparadas com a placa sem exposição a
48°C e os resultados foram fotografados para poster ior análise.

Figura 10: Esquema do teste em gota. As linhas correspondem a diluição seriada após o
tratamento de cada linhagem (5 µL de cada diluição (1:10) foi inoculado). O número 1
corresponde a menor diluição e 5 a maior diluição, respectivamente -1, -2, -3, -4 e -5.

3.5.2 Exposição aguda a agentes químicos e físico
Linhagens em fase LOG de crescimento foram ressuspensas em solução
salina e incubadas com: H2O2 (15 mM a 0, 60, 90 e 120 minutos, 30oC); com DEO
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(0, 20, 30 e 40 mM por 1 h), ou irradiadas com UVC nas doses 40, 60 e 80 J/m2 e
incubadas a 28°C por 72 h.
E para a exposição ao ACA (400 mM), as células foram ressuspensas em
água gelada (2x106 cels/mL) e incubadas por 30 min a -20°C com este c omposto,
em seguida ficaram sob agitação a 5000 rpm, 30°C. A pós 1,5, 2,5 e 3,5 h foram
retiradas alíquotas de cada linhagem, diluídas apropriadamente, plaqueadas em
YPD e incubadas a 28°C por 72 h. Após este período, foi determinado o número de
colônias de cada placa, calculada a fração de sobrevivência de cada linhagem em
relação à dose zero e expressa sob a forma de percentagem (N/No x 100). Os
resultados são apresentados como média e desvio padrão calculados utilizando-se o
software GraphPad Prisma® de pelo menos 3 experimentos independentes.

3.5.3 Exposição crônica ao PAQ
As linhagens em fase exponencial de crescimento ressuspensas em solução
salina foram diluídas apropriadamente e plaqueadas em meio YPD contendo PAQ
(0, 40, 80 e 160 µM). Em seguida, placas foram incubadas a 28°C por 7 2 h. E, após
este período, foi determinado o número de colônias de cada placa, calculada a
fração de sobrevivência de cada linhagem em relação à dose zero e expressa sob a
forma de percentagem (N/No x 100). Os resultados são apresentados como média e
desvio padrão calculados utilizando-se o software GraphPad Prisma® de pelo
menos 3 experimentos independentes.

3.6 Avaliação da viabilidade celular do mutante pso2∆ frente a agentes
químicos
3.6.1 Exposição aos agentes químicos DEO, ACA e DSF
O mutante pso2∆ foi exposto a DEO e ACA através de experimentos similares
a exposição aguda aos agentes químicos (item 3.5.2). A cultura foi cultivada em
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meio YPD contendo DSF (0, 10, 20 e 30 µM), em condições similares à exposição
crônica ao PAQ (item 3.5.3).

3.6.2 Indução de mutação para frente (forward) (canr) por DSF em pso2∆
Linhagens em fase log de crescimento foram ressuspensas em solução
salina, e diluídas apropriadamente e plaqueadas em meio SC-arg contendo DSF
(0,1, 0,5, 1 e 2 µM) e/ou canavanina (60mg/L) e incubadas a 28°C por 72 h. Após
este período foi determinado o número de mutações para frente (forward) com a
resistência a canavanina (CAN-), teste (CAN1 can1r) (Gocke; Manney, 1979). A
frequência de mutantes foi determinada pelo número de células sobreviventes. Os
resultados apresentados representam a média e o desvio padrão calculado
utilizando o software GraphPad Prisma® de no mínimo 3 e no máximo 7
experimentos independentes.
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4. RESULTADOS
4.1 Caracterização fenotípica dos mutantes adh1∆ e adh2∆
Através das curva de crescimento foi possível estabelecer e determinar a taxa
e o perfil de crescimento em condições de laboratório. Foram feitas curvas de
crescimento das leveduras mutantes adh1∆ e adh2∆ usando contagem na câmara
de Neubauer e verificação da viabilidade celular através de crescimento em placa,
objetivando demonstrar o perfil de crescimento dos mutantes, comparado com a
linhagem isogênica selvagem (WT) (Figura 11A e 11B).
As linhagens apresentaram o mesmo perfil de crescimento no que se refere
ao número de células por mL (Figura 11A) e o número de células viáveis (Figura
11B). Entretanto, enquanto o mutante adh1∆ claramente apresentou um crescimento
mais lento durante a fase de fermentação (nas primeiras 24 horas) (Figura 11A), o
mutante adh2∆ demonstrou o perfil de crescimento similar ao da WT (Figura 11B).
As curvas de crescimento demonstraram também que ao final de 48 h as linhagens
WT como mutantes atingiram o mesmo número de células.
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Figura 11: Curva de crescimento dos mutantes e WT: A) contagem em
câmara de Neubauer, B) contagem de unidades formadoras de colônias em
o

meio YPD após 48h a 30 C.
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A termotolerância foi analisada observando a viabilidade das células depois
do choque térmico (48°C, por 20 e 30 minutos). A Fi gura 12A mostra que os
mutantes adh1∆ e adh2∆ exibiram maior taxa de sobrevivência quando expostas a
choque térmico, quando comparados com a WT.
O perfil de sobrevivência dos mutantes adh1∆ e adh2∆, depois de expostos
ao estresse oxidativo (H2O2 15mM) demonstrou significativa resistência quando
comparados com a linhagem WT (Figura 12B).
A

B

Figura12: A) Exposição à temperatura de 48°C nos te mpos 0, 20 e 30min. B) Curva de
sensibilidade dos mutantes para exposição à 15 mM de H2O2 por 60, 90 e 120 min.

Foi analisado e comparado o perfil de sobrevivência dos mutantes com o da
linhagem

isogênica

selvagem

aos

agentes

UVC

e

DEO,

agentes

que

comprovadamente causam danos no DNA. Tanto quando expostos ao agente físico
UVC (40, 60 e 80 J/m2), como quando expostos ao agente químico DEO (20, 30 e 40
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mM, 1 h) (exposição aguda) os mutantes adh1∆ e adh2∆ apresentaram o mesmo
perfil de resposta de sensibilidade que a linhagem WT (Figura 13A e 13B).
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Figura 13: Curva de sensibilidade dos mutantes para exposição: A) UVC (40, 60 e 80 J/m ), B)
DEO (20, 30 e 40 mM).

Os mutantes foram expostos de forma aguda ao ACA (400 mM): adh1∆
mostrou significativa sensibilidade depois de 2,5 h de exposição. Contudo, adh2∆
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apresentou sensibilidade ao ACA, porém menor que adh1∆, enquanto que a WT não
apresentou sensibilidade significativa ao longo do tratamento (Figura 14A).
Com relação aos danos causados pelo PAQ foi observado (Figura 14B) que o
mutante adh1∆ apresentou maior taxa de sensibilidade quando comparado com a
linhagem WT na dose 160 µM. Entretanto, o mutante adh2∆ apresentou o mesmo
perfil que a WT.
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Figura 14: Curva de sensibilidade dos mutantes para exposição: A) ACA (400 mM) por 1,5, 2,5 e
3,5 h, B) exposição com PAQ (40, 80 e 160 µM).

4.2 Sensibilidade e mutagenicidade induzidas pelo DSF no mutante pso2∆
Foi analisado o perfil de sobrevivência do mutante pso2∆ aos agentes DEO,
DSF e ACA. Quando exposto aos agentes químicos DEO (exposição aguda), ACA
(exposição aguda) ou DSF (exposição crônica), o mutante pso2∆ apresentou maior
sensibilidade quando comparado com a linhagem WT (Figura 15, A, B, C).
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Quando realizado o ensaio de mutagênese induzida por DSF utilizando o
teste de mutação para frente (CAN1  can1R), o resultado demonstrou que a
indução de mutação por DSF só foi significativa (p < 0,001) na maior dose (2
µM/placa) sobre pso2∆ enquanto que a WT tem tendência de apresentar reparo
correto e eficiente (Figura16 e Tabela 1).
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Mutagenicidade de DSF (exposição crônica) no mutante de reparo pso2∆.
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R

Tabela 1 – Ensaio de detecção de mutação para frente (CAN1  can1 ) em presença de
a
dissulfiram

DSF
Sobrevivência(%) canR mutantesb
(µM/placa)
BY4741

pso2∆

a

canR/107
sobreviventes

0.0

100,0 ± 0,0

200,0 ± 50,6

13,4 ± 3,2

0.1

95,4 ± 5,5

207,5 ± 52,6

13,9 ± 3,0

0.5

91,8 ± 9,5

186,0 ± 44,8

12,5 ± 3,7

1.0

97,2 ± 6,6

181,7 ± 46,8

11,9 ± 2,7

2.0

75,0 ± 13,7

183,3 ± 53,9

17,4 ± 3,9

0.0

100,0 ± 0,0

325,4 ± 85,8

22,5 ± 6,1

0.1

91,9 ± 8,70

335,2 ± 105,1

23,9 ± 8,1

0.5

81,2 ± 12,3

303,5 ± 138,3

22,4 ± 9,5

1.0

84,4 ± 14,8

325,3 ± 90,6

28,8 ± 6,5

2.0

17,81 ± 11,04

321,0 ± 105,4

144,6 ± 55,9 c

b

c

número de repetições: 3 ≥ N ≤ 7; Número de mutantes na placa SC+CAN+DSF; p<0.001
(teste-T não paramétrico, 95% intervalo de confiança).
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5. DISCUSSÃO
5.1 Caracterização fenotípica dos mutantes adh1∆ e adh2∆
A partir da análise das curvas de crescimento foi possível verificar o perfil de
crescimento das culturas em condições de laboratório. Assim como descrito por
Reiner et al., 2006; Steinmetz et al., 2002, o mutante adh1∆ apresentou crescimento
fermentativo diminuído, ou chamado crescimento lento, o que se retrata no número
de colônias viáveis diminuído nas primeiras 24 h (Figura 11A e B).
Uma das razões deste crescimento fermentativo diminuído pode ser porque a
enzima Adh1 é necessária na fermentação da glicose para transformar acetaldeído
em etanol à custa da oxidação de NADH à NAD+ (Figura 2). No mutante adh1∆ pela
ausência

desta

enzima

ocorre

tanto

acúmulo

de

acetaldeído

quanto

o

+

desbalanceamento na relação NADH/NAD (Reiner et al., 2006; Steinmetz et al.,
2002), o que pode caracterizar uma condição de estresse redutor.
O estresse redutor pode ocorrer em resposta a qualquer condição em que
leve a mudança no balanço de importantes pares redox, como NAD+/NADH,
NADP+/NADPH, e GSSG/2GSH, levando a um estado intracelular mais reduzido
(Schafer; Buettner, 2001). Esta condição de estresse redutor, como por exemplo, a
inabilidade de oxidar NADH, resulta em um estresse redutor intracelular (NADH em
maior quantidade) que pode ter como consequência a alteração no crescimento
celular (Valadi et al., 2004). De fato, o mutante adh1∆ é sensível ao agente
ditiotreitol (DTT) que é um forte agente redutor (Rand; Grant, 2006). Tanto o
estresse redutor, quanto o acúmulo de acetaldeído podem ser condições
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desfavoráveis para o crescimento celular durante as primeiras 24 horas de
crescimento ou enquanto houver até 0,1% de glicose no meio. Estes resultados
corroboram com dados da literatura de que o mutante adh1∆ possui a característica
de habilidade de crescimento competitivo diminuído (decreased competitive fitness,
Deutschbauer et al., 2005).
Entretanto, é importante salientar que ao final da curva de crescimento (em
48h) o mutante adh1∆ consegue atingir o mesmo número de células viáveis
comparado com a sua linhagem isogênica WT. Após a troca diáuxica, os genes de
fermentação são reprimidos e outros são ativados, e as leveduras passam a respirar
(Pon; Schatz, 1991; Maris et al., 2001). Assim, o acetaldeído acumulado pode ser
convertido a acetato que por sua vez pode originar acetil CoA que participa do Ciclo
de Krebs gerando energia para a célula (Figura 17). Este fato, provavelmente faz
com que o número diminuído de células do início seja aumentado ao final de 48h
(Pon; Schatz, 1991; Maris et al., 2001; Chambergo et al., 2001; Steinmetz et al.,
2002).

Figura 17: Via alternativa de metabolização de acetaldeído (Adaptado de Steinmetz et al., 2002).
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Uma vez que o mutante adh2∆ não acumula nenhum produto tóxico, e
somente apresenta defeito na conversão de etanol a acetaldeído, este mutante não
apresenta problemas de crescimento em altas concentrações de glicose (Figuras
11A e B).
A capacidade de responder às mudanças ambientais e alterações mais
específicas é uma propriedade intrínseca dos organismos vivos. A maquinaria
celular age em resposta a condições adversas, por exemplo, temperatura alta,
estresse oxidativo ou tensão osmótica, através de vários tipos de defesa (MartinezPastor et al., 1996). Leveduras expostas a diferentes situações de estresse não
desenvolvem tolerância somente contra doses mais altas do mesmo estresse (ou
seja, indução de resistência ao estresse), mas também contra estresse causado por
outros agentes, sendo esta denominada de reação de proteção cruzada (MartinezPastor et al., 1996).
Reverter-Branchat et al. (2007) demonstraram que leveduras em fase
estacionária contendo uma cópia extra de Adh1 são claramente mais resistentes a
temperatura (48°C) e H 2O2 quando comparados com a selvagem. Foi mostrado
ainda que a atividade enzimática de catalase, Sod1 e Sod2 foram aumentadas tanto
em fase exponencial como em estacionária. Demonstrando que a resistência ao
estresse oxidativo e calor, se dá provavelmente através do efeito de proteção
cruzada mediado por vários fatores de transcrição. As Figuras 12A e B mostraram
que em fase exponencial os mutantes de adh1∆ e adh2∆ são hiperresistentes a
esses tipos de estresses, tanto quando expostos a temperatura alta (48°C) ou
quando expostos a H2O2, indicando que o fenômeno proteção cruzada pode estar
ocorrendo tanto no mutante adh1∆ como adh2∆.
Além disso, Men; Wang (2007) observaram que H2O2 em doses altas induz à
perda da atividade enzimática da Adh1 em leveduras selvagens. Como
estruturalmente Adh1 e Adh2 são similares (Thomson, 2005) e a WT possui tanto a
enzima Adh1 como a Adh2, é possível que a WT seja mais sensível a H2O2, porque
as duas enzimas possam estar inativadas por este agente, e nos mutantes a falta de
uma enzima talvez superexpresse a outra (Figura 12B).
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Neste estudo, os mutantes adh1∆ e adh2∆, apresentaram o mesmo perfil de
resposta que a selvagem aos agentes UVC e DEO (Figuras 13A e B). O agente
físico UVC promove a formação de dímeros de pirimidina do ciclobutano (Khattak;
Wang, 1972) e fotoprodutos 6-4 no DNA (Mitchell; Nairn, 1989), enquanto que o
agente químico DEO é um agente alquilante que induz a formação de pontes intercadeias no DNA (Pungartnik et al., 2002; Friedberg et al., 2006), ou seja, ambos
agentes causam danos diretamente no DNA.
A via de reparo por excisão de nucleotídeos (NER) está implicado
preferencialmente na reparação de dímeros de pirimidinas de anéis ciclobutano, mas
também pode eliminar outros tipos de lesões incluindo adutos de psoralenos
fotoativados e lesões provocadas por agentes alquilantes (Wood, 1996). A via NER
compreende uma série de reações enzimáticas necessárias para remover lesões no
DNA, iniciando pela etapa de reconhecimento da lesão onde diversas proteínas
ligam-se ao DNA lesado, fazem incisões na fita simples e removem o fragmento de
oligonucleotídeos contendo a lesão (Prakash; Prakash, 2000), e posteriormente, a
DNA polimerase, DNA ligase e outras proteínas preenchem a lacuna deixada para
regenerar uma fita de DNA intacta (Braithwaite et al., 1999; Friedberg et al., 2006).
Como observado, a resposta de sensibilidade dos mutantes adh1∆ e adh2∆
foi igual ao da WT, sugerindo assim que a falta das proteínas Adh1 e Adh2 não
interferem nos mecanismos de ativação de reparo causados por estes tipos de
lesões.
A Figura 14A mostra o fenótipo dos mutantes adh1∆ e adh2∆ quando
expostos a ACA de forma exógena e, conforme esperado o ACA demonstrou-se
significativamente tóxico ao mutante adh1∆, pois este não promove a conversão de
acetaldeído a etanol. Sendo assim, essa deleção promove naturalmente o acúmulo
endógeno de ACA durante a fermentação. Como demonstrado nas curvas de
crescimento (Figuras 11A e B), o acúmulo de acetaldeído endógeno e
desbalanceamento dos níveis de NAD+/NADH já são fatores que promovem o
crescimento lento ou a diminuição de capacidade competitiva no mutante adh1∆. O
ACA além de promover pontes inter-cadeias no DNA (Ristow; Obe, 1978), promove
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outros danos intracelulares (já citados), e ainda é considerado carcinogênico. Sendo
assim, todos esses fatores tornam a exposição de ACA (exógeno) altamente tóxico e
danoso ao mutante adh1∆, percebido através do aumento da sensibilidade deste
mutante (Figura 14A).
Todavia, adh2∆ apresentou fenótipo de menor sensibilidade em torno de 60%
em relação a adh1∆. Como a ausência de Adh2 apresenta menor prejuízo no
metabolismo

redox

e

não

acumula

tanto

produtos

tóxicos,

como

ACA,

provavelmente por este motivo adh2∆ cresça mais eficientemente do que adh1∆
(Figura 14A).
Além da sensibilidade ao ACA também foi observada a sensibilidade do
mutante adh1∆ ao PAQ (Figura 14B). PAQ é sabidamente ativado via ciclo redox
(Kelly et al., 1998), promovendo desbalanceamento da relação NADH/NAD+ e
aumentando o poder redutor dentro das células. Quando o PAQ é metabolizado,
gera mais radicais livres dentro das células, o que promove principalmente danos de
membrana através da peroxidação lipídica (Peter et al., 1992). A sensibilidade do
mutante adh1∆ ao PAQ (Figura 16B) sugere que o desbalanceamento NADH/NAD+
gere mais radicais livres dentro das células. Mesmo que enzimas como Sod1 e Sod2
estejam mais induzidas (Peter et al., 1992; Reverter-Branchat et al., 2007)
provavelmente as células não conseguem sobrepor os danos gerados, onde a
quantidade de danos é maior do que a capacidade das células de se proteger.
O mutante adh1∆ é sensível ao agente DTT (Rand; Grant, 2006) e a
antibióticos como tetraciclina, oxitetraciclina (Blackburn; Avery, 2003) e higromicina
(Dudley et al., 2005). O DTT é um forte agente redutor. Em Candida albicans, a
susceptibilidade ao agente DTT é drasticamente diminuída em presença de
tetraciclina. A diminuída susceptibilidade sugere que a influência da tetraciclina na
função mitocondrial, o estado oxidativo e o conteúdo de ergosterol protegem as
células do efeito redutor do agente DTT na parede celular e na membrana (Oliver et
al., 2008). Também em C. albicans um modelo para a sensibilidade a tetraciclina foi
proposto: a tetraciclina inibe a função mitocondrial, a qual elimina a troca diáuxica. A
falta da troca diáuxica ou ausência da função mitocondrial alteram o metabolismo de
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esteróis de membrana resultando em menor conteúdo de ergosterol, consistente
com a necessidade de 12 moléculas de oxigênio para sintetizar uma molécula de
ergosterol (Hughes et al., 2007). O conteúdo alterado de esterol não permite a
síntese completa de ergosterol o que novamente está correlacionado com a
necessidade de altos níveis de oxigênio (Oliver et al., 2008).
Assim, levando-se em consideração (i) que em S. cerevisiae o mutante
pso6/erg3 é sensível ao PAQ devido a ausência da proteção de membrana conferida
pelo ergosterol (Schmidt et al., 1999); (ii) que em condições de crescimento
anaeróbico a levedura é auxotrófica para esteróis e ácidos graxos insaturados
devido a necessidade de oxigênio para síntese de lipídeos (Andreasen; Stier, 1953);
e, (iii) que a sensibilidade a tetraciclina em C. albicans também está relacionada com
o menor conteúdo de ergosterol (levando a resistência ao DTT), podemos especular
que o mutante adh1∆ pode ter sua sensibilidade aumentada ao PAQ também devido
a uma alteração no conteúdo de lipídeos de membrana, possivelmente de
ergosterol.
Além disso, foi observado que o mutante adh1∆ apresenta fenótipo de
sensibilidade a alguns agentes, como a arsênico e cobre que são metais com
atividade redox in vivo (Jin et al., 2008). Ou seja, se sabe da sensibilidade de adh1∆
a substâncias que promovam desequilíbrio nas reações redox.
Como adh2∆ e WT não possuem desequilíbrio no balanço redox,
provavelmente as células apresentem capacidade de proteção aos danos gerados
pelo PAQ (Figura 14B).

5.2 Sensibilidade e mutagenicidade induzidas pelo DSF no mutante pso2∆
O gene PSO2 codifica uma proteína que é responsável por uma etapa
intermediária em um processo de múltiplas etapas de reparo de danos do tipo
pontes inter-cadeias (ICL) no DNA (Dronkert; Kanaar, 2001; Grossmann et al., 2001;
Brendel et al., 2003; Barber et al., 2005). A falta do Pso2p deixa o DNA somente
parcialmente reparado, sem ICL, mas do processo de reparo NER deixa lacunas
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causadas por endonucleasse, que resulta num DNA quebrado, com baixo peso
molecular (Jachymczyk et al., 1981; McHugh; Sones, 2000).
Muitos agentes químicos bifuncionais podem reagir com uma base das duas
fitas do DNA gerando ICL, como por exemplo, DEO (Pungartnik et al., 2002) e ACA
(Ristow; Obe, 1978). O DNA contendo ICL não pode ser replicado nem transcrito,
pois a presença de um ICL não permite a separação das duas fitas (Barber et al.,
2005).
A levedura S. cerevisiae há muito tempo serve como um bom modelo
eucariótico de estudo de reparo de danos no DNA (Cox; Parry, 1968; Resnick, 1969)
e reparo de danos correlacionados com mutagênese (Lemontt, 1971; Lawrence,
2002). Os mutantes pso2∆ são especificamente sensíveis para tratamentos que
formam ICL (Henriques; Moustacchi, 1980; Cassier; Moustacchi, 1988; Brendel;
Henriques, 2001). As figuras 15A e B mostraram claramente esta sensibilidade,
quando o mutante pso2∆ foi exposto aos químicos DEO e ACA.
ACA é um produto normal da glicólise e da metabolização do etanol (Silva,
2006), porém quando acumulado na célula pode provocar genotoxicidade (Ristow et
al., 1994; Liu et al., 2006) como quando utilizado no tratamento do alcoolismo com o
uso da droga DSF (Pöschl; Seitz, 2004; Brooks; Theruvathu, 2005). Tanto em
leveduras como em humanos a maior fonte de ACA é produzida a partir da oxidação
do etanol que é catalisada pela ALDHs. Esta enzima é crucial para o metabolismo
do etanol e para a detoxificação depois do consumo do etanol (Cen et al., 2004).
Em humanos DSF inibe o catabolismo normal do etanol, pois bloqueia
irreversivelmente a enzima Aldh2 (Rossi et al., 2006; Madan; Faiman, 1994), sendo
responsável pelo acúmulo de ACA, o primeiro produto metabólito do etanol. O
acúmulo de ACA pode provocar muitos sintomas desagradáveis como náuseas e
vômitos (Shen et al., 2000; Lipsky et al., 2001b; Suh et al., 2006; Rossi et al., 2006;
Velasco-Garcia et al., 2006), como também pode ser tóxico e mutagênico (Ristow;
Obe, 1978; Obe; Anderson, 1987).
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O mutante pso2∆ de S. cerevisiae é um bom modelo de estudo para
demonstrar que o DSF causa sensibilidade significativa na célula, pois promove
aumento intracelular de acetaldeído, e este pode promover ICL. Este acúmulo então
pode levar aos danos no DNA, indução de mutações até morte celular como é
demonstrado nas figuras 15C, 16A, 16B e na Tabela 1.
O mutante eucariótico pso2∆ de S. cerevisiae mostrou ser sensível quando
exposto ao tratamento com DSF (Figuras 15C e 16A). Também nesta levedura DSF
provou ser genotóxico, mas provavelmente por causa do acúmulo de ACA, que
sabidamente reage com o DNA, formando diferentes mono- e di-adutos entre eles
causando lesões no DNA tipo ICL. O teste mutação para frente [CAN1 → can1r] na
presença de DSF provou que este foi mutagênico, pois induz um número de
mutantes significativamente mais elevado em comparação com a cepa WT (Figura
16B e Tabela 1).
Nossos resultados confirmam que ACA é um metabólito genotóxico dos
açúcares ou do metabolismo do álcool e que a droga DSF utilizado no tratamento do
alcoolismo é um agente tóxico por promover o acúmulo de ACA intracelular. Assim,
esta aplicação regular no controle do alcoolismo em humanos pode aumentar
mutagênese induzida por ACA e o risco de outros danos no material genético.
Desta forma foi possível determinar o potencial genotóxico de ACA em um
organismo eucariótico simples o que contribui para demonstrar que DSF e o
consumo de álcool crônico podem levar à desordem genética com prováveis
conseqüências de neoplasias e câncer em humanos.
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6. CONCLUSÃO

Este trabalho oferece contribuição na caracterização fenotípica dos mutantes
adh1∆ e adh2∆ de S. cerevisiae, fornecendo novos resultados de resposta a
diferentes agentes químicos e físicos que promovem diversos danos intracelulares.
As linhagens mutantes adh1∆ e adh2∆ em fase LOG foram tão sensíveis como a
WT quando tratados com UVC e DEO, mais sensíveis que a WT quando tratados
com PAQ e ACA e resistentes quando expostas a H2O2 e choque térmico.
O mutante pso2∆ de S. cerevisiae mostrou claramente ser incapaz de reparar
ICL no DNA quando exposto aos químicos DEO e ACA que geram ICL. Além disso
este trabalho infere informações significativas sobre toxicidade e mutagenicidade do
agente químico DSF, droga utilizada no tratamento do alcoolismo. Os resultados
confirmaram que a droga DSF é um agente genotóxico por promover, via bloqueio
da ALDH o acúmulo de acetaldeído intracelular. Assim, esta aplicação no controle
do alcoolismo em humanos pode aumentar mutagênese induzida por ACA e o risco
de outros danos no material genético e câncer em humanos.
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7. PERSPECTIVAS

Ao término deste trabalho após os resultados, discussão e hipóteses
apresentados é possível sugerir as seguintes perspectivas de trabalho futuro:
Perspectivas direcionadas a caracterização fenotípica:
- Verificar os níveis de catalase e superoxido dismutase, no mutante adh1∆ quando
expostos a peróxido utilizando real time PCR;
- Realizar fotos de microscopia ótica dos mutantes adh1∆ e adh2∆ quando expostos
a drogas que demonstraram sensibilidade e resistência significativa nos mutantes;
- Realizar ensaio de toxicidade com agente redutor como cloreto de estanho (SnCl2)
em fase exponencial de crescimento;
- Verificar os níveis de ergosterol endógeno basal em 24 e 48 h de crescimento
através de quantificação via HPLC ou espectrofotometria UV.

Perspectivas direcionadas ao estudo com DSF:
- Verificar se a inativação por dissulfiram é capaz de induzir os genes relacionados
com álcool desidrogenase [Adh2] ou aldeído desidrogenases via real time PCR;
- Verificar se a resposta do dissulfiram é a mesma em linhagens petit;
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- Avaliar a indução de genes relacionados ao estresse após o tratamento com
dissulfiram via real time PCR.
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