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ATIVIDADE INULINOLtTICA EXTRACELULAR 

EM Kluyveromyces marxianus 

Autor: Gonçalo AmaranLe Guimarães Pereira 

Orientador: Pro~. Or. Flavio C.A. Tavares 

RESUMO 

o presente Lrabalho leve como principal obje

livocaraclerizar a aLividade inulinolilica de K. ·marxianus. 

Par a i sso for am conduzi dos exper i men'los em linhagens com 

propriedades con'lrasLanLes, lendo sido idenlificada e carac

Lerizada a enzima envolvida, e delerminadas as fonles de mo

dulação do sislema. 

A análise ele'lroforélica do sobrenadan'le das 

culluras permiLiu a idenlificação da banda rela'liva a inuli

nase. sendo cons'la'lado a exis'lência de apenas uma enzima no 

sislema. Essa enzima possui peso molecular aparen'le de 94 

Kd. e a eslrulura de sua banda indica a exis'lência de glico

silação. Em cullura. a enzima apresen'lou-se eslável por pelo 

menos 49 h. com amai or par 'le da pr odução pel as cél ul as 

ocorrendo na fase es'lacionária. A lempera'lura ó'lima de ali

vi dade si lua-se enLre 30 e 40°C. havendo forle i na'li vação 
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após os 90°C, e i nali vação t.olal a parli r dos 60°C. Quanlo 

ao pH. a enzima apresenla alividade hidrolll1ca enlre 2.9 e 

8.0. porém o seu pico silua-se em 6.9. sendo observado va

riações bem acenluadas nas proximidades desse ponlo. 

Células inleiras apresenlam a capacidade de 

hidrolisar inulina. e por aut.61ise com cloro~6rmio e t.olueno 

1'oi possivel isolar a enzima da parede. lendo essa 

apresenlado o mesmo padrão elelro~orélico da ext.racelular. 

Devido a 1'ragilidade da parede de K. marxianus. chegou-se a 

conclusão de que a alividade extracelular é consequência de 

pequena capacidade do envol l6rio de reler as proleinas no 

espaço periplasmálico. não havendo um sislema especi1'ico 

para a exporlação ao meio de cullura. 

Variações na alividade - inulinolilica 1'oram 

observadas quando di1'erenles 1'onles de nilrogênio 1'oram 

avaliadas. Nos di1'erenles ensaios 1'oi demonslrado que na 

ausência de ext.ralo de levedura. peplona ou uréia não ocorre 

alividade ext.racelular. Em linhagens apresenlando repressão 

calab6lica. 1'oi veri1'icado que só ocorre alividade extrace

lular na presença de inulina. Carboidralos relacionados. 

como a sacarose, não subsliluem o polímero para esse e1'eilo. 

Comparando-se os sislemas Killer e inulinase, 

ver i f' i cou-se que em condi ções de aumenlo da expor lacão da 

loxina Killer. há uma consequent.e redução da at.i vidade 

inulinoli lica especi1'ica. A explicação para lal 1'alo pode 

eslar na compelição das duas enzimas pelo sislema celular de 

secreção. 
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A nivel gené~ico. foi cons~a~ado que, à seme-

1 hança do que é ver i f i cado par a linhagens de K.. Z. ac tis em 

relação ao sis~ema da lac~ose. para a inulinase de K.. marxi

anus mui ~as linhagens de ocorrência nat.ural não apresen~am 

repressão por glicose. Da análise dos hibridos en~re linha

gens desreprimidas. parcialment.e desreprimidas e reprimidas. 

chegou-se à conclusão da exis~ência de ao menos dois 

element.os ~ransnega~ivos a~uando no sis~ema. 

A linhagem 12 619, apresent.ando grande at.ivi

dade inulinoli~ica ext-racelular. foi avaliada para a expor~a 

ção de pro~eina. Em meio complexo. após 4 dias em cul~ura 

a linhagem apresentou, em comparação com uma linhagem indus

trial de S. cerevisiae, um excedent.e na produção de 270 

mg/l. Considerando-se que cerca de 90% da pro~eina export.ada 

foi identificada como inulinase, conclui-se pela propriedade 

do uso de um sistema como esse na produção de peptideos 

heter 61 ogos. 



EXTRACELULAR lNULINOLYTIC ACTIVITY 

OF Kluyveromyces marxianus 

Author: Gonçalo Amarante Guimarães Pereira 

Adviser: Pro!. Dr. Flavio C.A. Tavares 

SUMMARY 

xvii. 

This study was undert.aken t.o charact.erize of 

t.he i nul i nol yt.i c act.i vi t. y oI. K. marxianus. St.rains of 

cont.rast.ing propert.ies were used t.o det.ermine t.he fact.ors 

affect.ing t.he enzyme activit.y. 

O5ing eIetrophoretic anaIysis it was det.ermin

ed t.he presence of only one enzyme. wit.h apparent. molec·ular 

weight. of 94 Kd. The band pat.tern indicat.es the possibílit.y 

of the enzyme to be glicosilated. When t.he cells were grown 

i n a I i qui d medi um. the i nul i nase act.i vi t y was detect.ed 

speci alI y t.oward the end o:f t.he Iog phase and dur i ng the 

stat.ionary phase. The enzyme showed st.ability for at. least. 

48 h in culture. The optimal t.emperature to hidrolysis is in 

the range of 30 e 40°C. with a sharp decrease of activit.y at. 

50°C. and t.otal inact.ivat.ion aft.er 50°C. Enzyme activit.y is 

performed in t.he range of 2.5 to 8.0 pH being the optimum 
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point at pH 6.9. 

Intact cells show ability to hidrolise inulin. 

and by autolysis with chlorororm and toluene it was possible 

to isolate the ""alI enzyme. that presents the same 

eletrophoretic pattern or the extracelular enzyme. The 

fragileness of the cell wall. associated to the high 

prodution of the proteins ""as thought to be the cause of the 

extracelular activity. The data indicate the absense of any 

transport system across the cell 

inulinase in the culture medi um. 

""alI to release the 

Variation in inulinotyt,ic activity ""as observ-

ed when di fferent ni trogen source were eval uated. When the 

cells ""ere grown in a liquid medium ""ithout urea. peptone or 

yeast extr act. no extr acel uI ar acti vi t y ""as detected. - In 

repressible strains. besides the nitrogen source the 

presence of inulin is necessary to increase inulinase 

production and to occur the enzyme release into the culture 

medi um. 

Comparing the Killer system ""ith the inulinase 

system. It ""as found a conditíon that íncreases the 

exportation of the Killer toxin, causing a concomitant 

decrease of the specific inulinolyt,ic acti vi ty. This fact 

might indicate a competition bet""een two enzymes for the 

secretory processo 

Analogously to the lactose system or )(. 

lactis. there are in K. marxianus several derepressed 

strains of natural occurrence. The genetic analysis of the 
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hybr i ds bet.ween no-repr-essed. semi -r epr essed and r epressed 

st.rains det.er mi ned t.he exist.ence of' at. least. t.wo 

t.ransnegat.ive element.s operat.ing in t.he syst.em. 

The st.rain 12 619, of' high ext.racelular 

inulinolyt.ic act.ivi t.y, compared t.o Saccharomyces cerevisiae, 

indust.rial st.rain CFleischman) produced a relat.ive excess of' 

270 mg/l of' prot.ein af't.er f'our days growing in complex 

medi um. About. 90% of' t.his prot.ein was f'ound t.o be inulinase 

which indicat.es a st.rong abilit.y of' t.his prot.ein export.. In 

vi ew of' t.hi s r esul t. i t. mi ght. be appr opr i a t.e t.o use K. 

marxian:us as het.erologous prot.ein producer. specially 

t-hrough t.he inulinase syst.em. 



1. 

1. INTRODUÇÃO 

EnLre as eSLraLégias das leveduras para a ULi

lização de subsLra~os. enconLra-se a exporLação de enzimas 

hidroli~icas. Por esse processo consegue-se ob~er. extrace

lularmenLe. a degradação de subsLâ.ncias complexas. que de 

ouLra forma não poderiam ser uLilizadas. 

Uma das enzimas de expor~ação que ~em merecido 

aLenção. principalmenLe devido às suas aplicaçees Lecnológi

caso é a inulinase. A parLir do uso de organismos que a pro

duzem, como a levedura Kluyveromyces marxianus. é possivel o 

aprovei ~amenLo da inulina. um polimero de fru~ose com uma 

glicose ~erminal, para a ob~enção de di versos produ~os. 

Desde a década de 60 vários pesquisadores Lêm trabalhado na 

viabilização desses processos. considerando-se principalmen

~e a alta concen~ração de inulina exis~en~e em alguns 

vegetais de fácil cul~ivo. como o Helianthus tuberosus. 

Apesar do in~eresse que desperLa. observa-se 

que o sis~ema de secreção da inulinase. assim como a própria 

enzima, carecem de informações básicas quan~o aos seus as-

pecLos gené~icos e bioquímicos. o que reduz o desempenho dos 

processos tecnológicos. Os conhecimen~os a esse respei ~o 

acumulados a~é o moment.o ~êm-se most.rado cont.roverso. não 
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havendo concordância em relação às caracl.erlsl.icas da 

a l.i vi dade i nul i nol! l.i ca e nem em r el ação aos f" a l.or es que 

governam a sua variação. 

Dessa f"orma. o objel.ivo do presenl.e l.rabalho é 

esl.udar a al.ividade inulinolil.ica exl.racelular de K. marxia

nus, visando del.erminar a nal.ureza dessa al.i vi dade, os fal.o

res relacionados à sua modulação. e. considerando-se l.ral.ar

-se de um sisl.ema de exporl.ação de prol.einas. as pol.enciali

dades do seu uso na produção de pept.ideos het.er61ogos. Para 

l.al é necessário a idenl.if"icação e caracl.erização das enzi

mas envol vidas no processo. a del.erminação dos elemenl.os 

genét.icos e ambienl.ais que o influenciam, e a avaliação da 

cont.ribuição 

exporl.adas. 

da inulinase no monl.anl.e das prol.einas 
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2. REVISÃO DE LI TERA TURA 

,. 
2.1. O Genero Kluyveromyces 

o ~ermo levedura, embora extensivamen~e u~ili-

zado na Ii~era~ura cien~1~ica. não represen~a uma designação 

~axonÓmica rigorosamen~e de~inida. De acordo com LODDER 

C 1970) • leveduras podem ser concei t.uadas como "microorganis-

mos nos quais a ~orma unicelular é consp1cua e pert.encem ao 

Reino Fungi". Essa simples de~inição é t.alvez a única poss1-

vel de englobar a grande diversidade de organismos classi~i-

cados com o t.ermo. 

Quant.o a sua divisão. esses element.os são 

classi~icados em quat.ro grupos principais: ascoroice~os. ba-

sidiomicet.os, ballist.osporogenos e ascosporogenos CMACMILLAN 

& PHAFF. 1978), cujo crit.ério de enquadrament.o é basicament.e 

a ~orma de reprodução. 

Dent.ro desses quat.ro grupos o mais import.ant.e 

é, sem dúvi da. o ascomi cet.o. car act.er i zado pel a capaci dade 

de ~ormar esporos em asco. sendo considerado uma ~orma pri-

roi t.i va da classe ascomicet.o. Com essa cIassi~icação encon-

~ramos o gênero Saccharomyces. a~uaIment.e um dos principais 

sist.emas experiment.ais da biologia. e o gênero Kluyveromyces. 
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Quan~o aos aspec~os morfológicos, o gênero 

Kl.uyveromyces possui as seguin~es carac~erls~icas: células 

com forma esferoidal. elipsoidal. cilindroidal ou elongada; 

brolamen~o mul~ila~eral; a maioria das espécies produz 

pseudomicélio; ascosporos do ~ipo oblongo. crecen~iforme. 

reniforme, esferoidal ou elipsoidal; e número de ascosporos 

no asco variável. indo de um a mais de dezesseis. Em relação 

às carac~eris~icas fisiológicas. ~odas as espécies lêm 

grande capacidade fermen~a~iva. não ulilizam ni~ra~o como 

fon~e de ni~rogênio. não crescem na ausência de vi~amina, a 

maioria das espécies é resis~enle a ci cloexami da, ao menos 

me~ade das espécies consegue fermen~ar em meio com mais de 

50% de glicose, e diversas espécies produzem pigmen~o 

vermelho (KREGER VAN RIJ, 1969; MACMILLAN & PHAFF, 1978). 

A par~ir desses parâme~ros. VAN DER WALT 

(1970) agrupou nesse gênero 18 espécies, cons~ruindo uma 

chave para iden~ificação dessas den~ro do gênero. baseado 

principalmen~e em aspeclos da morfologia dos ascos e ascos

poros e na capacidade de assimilar e fermen~ar carboidra~os. 

Posler i or men~e JOHANSEN (1980), com base em resul ~ados de 

hibridização celular. de~erminou a incorporação de diversas 

espécies do gênero na espécie K. marxianus, enlre elas a K. 

lactis e a K. fraeilis. 

Ou~ra linha u~ilizada para a classificação de 

espécies den~ro desse gênero é a molecular. e os principais 

par âme~r os a vaI i ados são a homol ogi a de bases e o padr ão 

elelroforé~ico de fragmen~os de DNA ou cromossomos in~eiros. 
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Entre os primeiros trabalhos na área. temos o de BICNELL & 

OOUGLAS C 1 970) • a vaI i ando r el ação da composi ção de bases 

guanina/citosina CG/C). hibridização de DNA inteiro e hibri

dização com rRNA entre diversas espécies do gênero Saccharo

m.yces. Nessa investigação os autores encontraram estrei ta 

relação entre as espécies S. lactis, S. marxianus, S. fraei

tis e S. wickerham.u, apoiando a proposta de VAN DER WALT de 

agrupa-las no gênero Kluyverom.yces. O surgimento de novas 

técnicas, como a eletroforese de campo pulsado ou eletrofo

r ese com aI ter nação or togonal de campo C OF AGE) • tr ouxe a 

possibilidade de separação de cromossomos, o que determinou 

um aumento no poder de identificação do relacionamento entre 

espéci es C CARLE & OLSOW. 1984; CARLE & OLSOW, 1985) . Com 

base nessas técni cas , SOR & FUKUHARA C 1 989) anal i sar am os 

padrões de migração de DNA cromossomal de espécies do gênero 

Ktuyverom.yces. comparando-o com o sistema clássico de taxo

nomia. O resultado desse trabalho mostrou grandes diferenças 

nos padrões. tanto entre as variedades de K. marxianus. como 

entre linhagens dentro de uma mesma variedade. o que aparen

temente discorda dos resultados de hibridização obtidos por 

JOHANSEN (1980). Nessa divergência. os parâmetros molecula

res. devido à grande dificuldade de caracterização fisioló

gica e morfológica em leveduras. mostram-se os mais adequa

dos para identificações precisas nesses organismos. 
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2.2. O Sistema de Secreç~o em Eucariotos 

A translocação de polipeptideos especificos 

logo após a sua sintese, através de membranas biológicas, é 

um processo comum à secreção por eucariotos. à biogênese de 

organelas e à exportação de proteinas por procariotos. 

Embora existam diferenças óbvias entre esses sist..emas. os 

principios gerais e os mecanismos moleculares são bast..ante 

semelhant..es CRANDALL et a!ii. 1987). 

Em procariotos. o processo de export..aç~o pode 

ocorrer durant..e a t..radução Ccot..raducional) ou post..erior a 

ela (pós t..raducional). Em ambos os casos o mecanismo geral 

parece ser o da uni~o do polipept..ideo nascent..e. at..ravés de 

uma região denominada pept..ideo sinal, com proteinas que 

evi tam o dobrament..o desse polipept..ideo CRANDALL et a! i i. 

1987; COLLIER et atii. 1988). Essa etapa é fundamental para 

que ocorra a translocação, porém a localização final da 

prot..eina (para parede ou exportada para o meio) deve ser 

função da sua estrutura espacial CBECKWITH & FERRO-NOVICK. 

1986). Quanto ao peptideo sinal. eles são de nat..ureza extre

mamente variável, sendo cli vados da prot..eina logo após os 

passos iniciais da export..ação CRANDALL et atii. 1987). Essa 

cl i vagem, porém. n~o é essencial à translocação (KUHN & 

WICKNER. 1985). Devido à exist..ência desse sist..ema especifico 

para secreção. muitas vezes enzimas com mesma função e 

caracteristicas bioquimicas semelhantes. como as lipoliticas 

de Lysobacter enzymoeenes. ficam localizadas em diferent..es 

pontos C VON TI GERSTROM & STELMASCHVEK. 1989) . 
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Em células de eucario~os. como as das levedu

ras. exis~em. em relação aos procario~os. di~erenças ~unda

men~ais nos mecanismos de localização de pro~einas. Inicial

men~e. nas 1 evedur as exi s~em ~rês pr i nci pai s aI vos par a as 

pro~einas produzidas: o núcleo. a mi~ocóndria e o sis~ema 

secre~or. O direcionamen~o para esses é f'unç~o de sinais 

especi ai s exi s~en~es na sequênci a da pro~ei na t.r aduzi da. 

especialmen~e nos residuos próximos à extremidade N-t.erminal 

CSCHECKMAN. 1986). A principal dis~inção en~re a sin~ese das 

pro~einas para a secreção e a sin~ese das ou~ras pro~einas. 

es~á no f'a~o do si ~io de t.radução es~ar localizado nos 

ribossomos ligados ao re~lculo endoplasmá~ico CSCHEKMAN & 

NOVICK. 1982). O processo é apresen~ado a seguir. 

Segundo HANSEN et aI. i i (1986). a t.radução de 

pro~einas a serem secret.adas inicia-se nos ribossomos ci~o

plasmá~icos. Após a ~radução da sequência do polipep~ideo 

corresponden~e ao pept.ideo sinal. par~iculas de reconheci

men~o desse pep~i deo (SRP) ligam-se a el e. e conduzem a 

pro~eina que es~a sendo f'ormada. jun~ament.e com o apara~o de 

t.radução. a~é recept.ores do SRP. Essa pro~eina nascen~e. ou 

mesmo ~o~almen~e ~ormada (HANSEN et al.ii. 1986). é inserida 

no re~iculo endoplasmá~ico e submet.ida a uma ba~eria de mo

dif'icaçees pós ~raducionais. incluindo clivagem do pept.ideo 

sinal e glicosilaç~o CDESHAIES et a!ii, 1989). Pos~eriormen

t.e, essas pro~einas são conduzidas ao aparelho de Golgi, on

de recebem novas cadeias polissacaridicas. e dai para vesi

cuIas t.ransport.adoras. que as conduzem ao dest.ino final 
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C SCHEKMAN & NOVI CK. 1992). 

A identificação dessas etapas da secreção vie

ram principalmente do estudo de mutantes temperatura sensi

veis para o processo. sendo os genes relacionados denomina

dos SEC. Posteriormente, com o avanço da biologia molecular, 

foi possivel a realização de procedimentos. tais como a 

construção de genes quiméricos e deleções controladas. capa

zes de localizar as sequências responsáveis pelas diferentes 

funções. 

Quanto ao peptideo sinal. sua remoção pode ser 

bloqueada tanto por substituição de aminoácidos no sitio de 

clivagem. quanto por pequenas deleções nesse ponto. A 

consequência do bloqueio desse processo é a acumulação dos 

precursores da proteina (pré-proteina). já inicialmente 

glicosilados, no reticulo endoplasmático. CHAGUENAUER-TSAPIS 

& HINNEN, 1994). O transporte posterior desse polipeptideo 

para outros compartimentos ocorre, porém é dramaticamente 

r etar dado C DESHAI ES e t ct 1. i i , 1999) . AI ém di sso. pr otei nas 

quiméricas. como a formada pela reunião do peptideo sinal do 

gene do fator a com o gene SUC 2. da invertase, produz essa 

úl ti ma enzima em sua í'orma ati va e normalmente secretada 

CEMR et a1.ii. 1984). Dessa forma. observamos que apesar da 

analogia í'uncional entre os peptideos sinais de eucariotos e 

procariotos. nos primeiros eles possuem um papel bem menos 

especifico no direcionamento da proteina. e sua clivagem no 

momento correto é de grande importância ao funcionamento 

normal do sistema. 
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Uma int.eressant.e observação sobre a ligação da 

pré-prot.einas ao ret.iculo endoplasmát.ico foi feit.a por 

CHIRICO et al i i (1988). Esses aut.ores observaram que o 

precursor do fat.or ex de levedura in vi tro. t.endo como 

subst.rat.o lisado de germen de t.rigo. t.em capacidade de se 

reunir em vesiculas do ret.iculo endoplasmáLico. ~ando esse 

subst.rat.o é subst.it.uido por extrat.o de levedura, essa 

ligação ao ret.iculo é est.imulado em cerca de cinco vezes. 

Com a purificação dos fat.ores relacionados a essa at.ividade. 

det.erminou-se ser o efeit.o gerado por dois polipept.ideos de 

PMA 70 Kd. que por reação imunológica foram caract.erizados 

como perLencent.es ao grupo de proLeinas do choque t.érmico 

C SSA 1 e SSA 2) . I nt.r i gant.ement.e, esse efei t.o é t.ambém 

verificado quando a pré-prot.eina ex é t.rat.âdacom uréia ant.es 

de ser adicionada ao subst.raLo com a membrana (CHIRICO et 

a l i i. 1999) . A concl usão que se pode obt.er desses dados é 

que os fat.ores SSA 1 e SSA 2. assim como a uréia. devem t.er 

algum papel na manut.ençg(o da esLruLura espacial do 

polipept.ideo, de forma a permit.ir que ocorra o processo de 

t.ranslocação. No caso da uréia, as vias de ut.ilização de 

amidas "in vi tro", por leveduras. são pouco conhecidas, 

sendo as informações exist.ent.es incomplet.as e fragment.adas 

CLARGE. 1996). Quant.o aos genes para a produção da prot.eina 

SSA 1, sabe-se que mut.ações para esse result.am em defeit.os 

pleiot.rópicos no t.ransport.e de diversas prot.einas at.ravés da 

membrana plasmát.ica CDESHAIES et alii, 1999). 
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Um mecanismo indispensável ao sist..ema de se-

creção em celulas de eucariot..os é a glicosilação. processo 

paIo qual cadeias de carboidrat..os são enzimat..icament..e liga-

das às prot..einas. Essas cadeias de carboidrat..os são basica-

ment..e de dois t..ipos: N-ligadas e as O-ligadas. As N-ligadas 

são as que um oligossacarideo. com est..rut..ura GLc Man GLc 
3 9 

NAc. é t..rans~erido de um int..ermediário lipidico. o Dolicol, z 

para uma asparagina si t..uada na sequência Aln-X-Thr/Ser da 

cadeia polipept..idica ex represent..a qualquer aminoácido). O 

processo de rormação do oligossacarideo t..ransrerido é bas-

t..ant..e complexo e dispendioso energet..icament..e. sendo basica-

ment..e igual ent..re leveduras e células animais CKUKURU2INSKA 

et al.ii. 1987). As cadeias O-ligadas são bem mais simples. 

sendo formados a part..ir da t..ransrerência de uma manose 

inicial do complexo Dolicol-P-man para um residuo de serina 

ou t..reonina do esquelet..o polipept..idico. C KUKURUZINSKA. et 

al.ii. 1987). Ambos os processos ocorrem a nivel de ret..lculo 

endoplasmát..ico. Post..eriorment..e. essas moléculas encaminham-

-se para o complexo de 60lgi onde vários residuos de manose 

são adi ci onados por ação de di ver sas manosi 1 -t..r ansrer ases. 

Essa etapa é que constit..ui a principal direrença ent..re os 

sist..emas de glicosilação de animais e leveduras CDESHAIES et 

al.ii. 1989), e o número de residuos adicionados est..á diret..a-

mente ligado à localização ~inal da proteina. Nas glicopro-

teinas da parede celular. o número de manoses est..á em t..orno 

de 100 à 200. Para as localizadas em est..ruturas membranosas 

int..ernas, como os vácuolos, o número é bem pequeno. normal-
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ment..e em t.orno de 10. Fi nalment..e. para as glicoprot..einas 

secret..adas o número é int..ermediário. ficando ent..re 50 e 100 

manoses CKUKURUZIWSKA et aLii. 1987). Em leveduras. a loca

lizaç~o final dessas glicoprot..einas secret..adas é basicament..e 

o espaço periplasmát..ico Cent..re a membrana plasmát..ica e a 

parede celular). O mot..ivo principal para essa localizaç~o 

parece ser n~o a exist..ência de um sist..ema especifico. mas o 

fat..o de que grande part..e das prot..einas secret..adas s~o volu

mosas demais para poderem uI t..rapassar a barreira da parede 

celular. CEMR et aL i i. 1983). Esse raciocinio pode ser 

discut..ido comparando-se a est..rut.ura da invert..ase com a do 

f'erormônio 0(. A invert..ase é uma glicoprot..eina com PMA de 

270.000 CNEUMANN & LAMP. 1960). com pelo menos 9. dos seus 

13 si t..i os pot.enci ai s de gl i cosi 1 aç~o. 1 i gados a ext..ensas 

cadeias de manose CTAUSSlG & CARLSON. 1983). Já o f'erormônio 

0(. esse é um pept..ideo formado por apenas 13 res1duos de ami

noácidos CTHORNER. 1991). sendo o seu precursor glicosilado 

com oligossacarideos de cadeias curt.as e em apenas 3 s1t..ios 

C EMR e t a L i i • 1993) . Por esses dados de t..amanho podemos 

f'acilment..e ent.ender porque a invert.ase f'ica basicament..e 

compart.iment..alizada no espaço periplasmát..ico. enquant..o que o 

fat..or O( consegue ult..rapassar os limit..es da parede celular. A 

f'us~o ent..re esses dois genes. t..razendo a regi~o do pept..ideo 

lider do f'at.or O( e a part.e est..rut.ural do gene sue Cinvert.a

se). n~o gera modificaç~o nas localizações acima referidas 

CEMR et aLii. 1983). Dessa forma. concluimos que a det..ermi

naç~o da local i zaç~o f i nal da prot..ei na. nos ni vei s espaço 
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periplasmát.ico e ext.erior da célula. é result.ado da int.era

ç~o ent.re o t.amanho da molécula secret.ada e a est.rut.ura da 

parede celular. KOMAR et alii (1996) observaram que enzimas 

de localizaç~o periplasmát.ica. como a invert.ase e a ~os~a

t.ase ácida. podem ex!st.ir em baixas concent.rações no meio 

ext.erno. inclusive em equilíbrio dinâmico com as suas con

t.rapart.idas per i plasmát.i cas. As caract.eríst.icas gerais e os 

principais propósi t.os biológicos desse ~enOmeno são desco

nhecidos. mas cert.ament.e esse não é consequência de um 

processo de localizaç~o especi~ico. Uma out.ra evidência para 

isso é o ~at.o de que mut.ant.es para est.rut.ura de parede 

celular. denominados ~ragéis. possuem liberação para o meio 

de prot.einas normalment.e localizadas no espaço periplasmá

t.ico (WALTSCHENA at alii. 1999). 

Dessa ~orma. observamos que o principal papel 

da glicosilaç~o no sist.ema de secreç~o é det.erminar a loca

lizaç~o de prot.einas. ou seja. conduzir o t.rá~ego dessas 

moléculas dent.ro da célula. Em mut.ant.es para esse processo. 

assim como na presença de inibidores para o mesmo (ex. t.uni

camicina). a célula permanece na fase G 1. não progredindo 

at.ravés do ciclo celular (KUKURU2lNSKA at alii. 1997). Além 

dessa função. observa-se que o processo t.em papel ~undamen

t.al na det.er mi nação da est.r ut. ur a t.r i di mensi anal de aI gumas 

prot.einas. como a invert.ase. sendo indispensável para a 

ex!st.ência de at.ividade enzimát.ica nessas (SCHEKMAN & 

NOVI CK. 1992). 
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Z.3. Regulaçio da Síntese de Proteínas 

Em células de eucariotos. os eventos que con

trolam a sintese de proteinas ativa estão divididos basica

mente em tr ês gr upos: tr anscr i ci onai s • tr aduci onai s e pós 

traducionais. 

Na regulação transcricional de I evedur as , 

existem duas classes de elementos atuando em conjunto, os de 

ação cis e os de ação trans C GUARENTE, 1987). Os elementos 

de ação cis correspondem a sitios do DNA os quais mediam a 

ligação e atuação da RNA polimerase 11, sendo divididos em 

elementos promotores e repressores. Os elementos promotores 

são os si ti os UAS C "Upstream Acti vati on Si te" - Si ti o de 

Ativação Acima) TATA e de iniciação CSTRUHL, 1987). O ele

mento repressor é representado pelo si tio operador CO) 

C GUARENTE, 1987). 

Sobre os elementos cis de regulação positiva. 

apenas o sitio UAS parece ter papel na variação do nivel de 

tr anscr i ção. O el emento i ní ci ador , local i zado ao 1 ado do 

sitio de iniciação da transcrição. têm pouco ereito no nivel 

desse processo. sendo apenas um elemento sinalizador 

CSTRUHL. 1987). O si tio TATA é utilizado para a iniciação 

ocorrer. tendo papel na determinação do elemento iniciador a 

ser considerado. Em leveduras essa sequência possui f'unção 

um pouco direrente da encontrada para células de eucariotos 

superiores. podendo haver vários sitios TATA. em dif'erentes 

posições CHAHN et al i i. 1985). ou mesmo ausência desses 
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(OGDEN et alo i i, 1986). Um exemplo do papel dos muI t.i pIos 

si t.ios "TATA" é dado para o gene sue 8, da invert.ase. Para 

esse, dois s1 t.ios de iniciação de mRNA são diferent.ement.e 

ut.iIizados (de acordo com dois diferent.es sit.ios "TATA"): um 

const.it.ut.ivo e out.ro regulado (CARLSON & BOTSTEIN. 1982). O 

const.i t.ut.i vo dá or i gem a uma i nver t.ase i nt.r acel uI ar sem 

at.ividade. cuja função é desconhecida (NEIGEDORN & CARLSON. 

1987). O regulado. reprimido por glicose. da origem à inver

t.ase secret.ada CNEIGEDORN & CARLSON. 1987). Quant.o aos sit.io 

UAS. os dados obt.idos at.é o moment.o demonst.ram que eles são 

indispensáveis para que a t.ranscrição ocorra (GUARENTE. 

1984). A nivel funcional. e mesmo est.rut.ural. esses elemen

t.os guardam ext.rema semelhança com os "enhancer" de eucario-

t.os superiores e de alguns virus. Como caract.erlst.icas 

gerais. esses element.os são pont.os de ligação de complexos 

de at.i vadores (uma ou mais prot.einas ligados ou não a 

efet.ores) e mediam a regulação a dist.ância C GUARENTE. 1988). 

O mecanismo pelo qual isso ocorre ainda é um pont.o bast.ant.e 

di scut.i do. e os modelos apr esent.ados a t.é o moment.o admi t.em 

ser o fenômeno função da modulação espacial de diferent.es 

regiões do DNA. o que faz com que os sit.ios se aproximem 

C GUARENTE. 1988). 

Quant.o aos element.os cis da regulação negat.i

va. alguns si~ios operadores, como os de genes haplo-especi

ficos, foram bem caract.erizados. Para esses sist.emas. na 

maioria das vezes, o sit.io "O" é fisicament.e diferent.e dos 

si t.i os UAS e TATA, si t.uando-se ent.re esses e sem preci sar 
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sobrepo-los para mediar a regulação nega~iva CBREWT. 1987). 

Apesar disso. em alguns casos, como o do gene a especifico 

BAR 1. observa-se que o si~io operador para o repressor a 2 

localiza-se na mesma região do si~io UAS CKRONSTAD et alii. 

1987). O mais provável. no funcionamen~o desse elemen~o cis. 

é que os dois mecanismos, sl~io independen~e ou sobreposição 

do UAS. não sejam mu~uamen~e exclusivos. 

Em relação à classe de reguladores ~rans. eles 

são basicamen~e pro~einas, ou complexos delas. que mediam a 

a~ividade dos elemen~os cis em vários niveis C STRUHL , 1987). 

Em analogia a esses elemen~os, os reguladores ~rans ~ambém 

podem ser posi~ivos ou nega~ivos. 

Na regulação por elemen~os ~rans, um sis~ema 

mui~o es~udado é o do ca~abolismo da galac~ose em S. cerevi

siae. Nesse sis~ema. um gene, o GAL 4, codifica para uma 

pro~eina de 881 aminoácidos que é requerida para a~ivação 

~ranscricional de pelo menos 5 genes: GAL 1, GAL 2, GAL 7. 

GAL 10 e MEL 1 COSHlMA. 1982). A in~eração en~re essa 

pro~eina GAL 4 e os si~ios UAS dos genes a~ivados, foi 

demons~rado ser realizado pela região amino ~erminal da 

pro~eina. em uma erlensão de 74 reslduos CKEEGAN et al i i. 

1986). ~ in~eressan~e no~ar que a sequência especifica dessa 

região não é a de~erminan~e da in~eração. sendo que há uma 

correlação en~re o aumen~o de residuos ácidos desse ~recho e 

o aumen~o da a~ivação da ~ranscrição CGILL & PTASHWE. 1987). 

~ observado que esse efei~o de a~ivação da pro~einas GAL 4. 

mediado pela mesma região amino~erminal. ~ambém ocorre para 
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element.os reguladores eis de out.ros organismos. como o UAS 

do vlrus do t.umor mamário de rat.os C KAKIDANI & PTASHNE. 

1988). A prot.einas GAL 4 é produzida const.it.ut.ivament.e 

CMATSUMOTO et alii, 1978). porém os genes nos quais ela at.ua 

não. A r azão par a i sso é a exi st.ênci a de um si st.ema de 

regulação de ação secundária. ou seja, sem ligação diret.a 

com os element.os eis. que det.ermina a at.uação da prot.eina 

at.i vadora. De forma geral, o sist.ema funciona pela 

exist.ência de uma prot.eina repressora. sint.et.izada pelo gene 

GAL 80 de forma possivelment.e const.it.ut.iva, que na ausência 

de galact.ose (ou algun produt.o relacionado) liga-se a GAL 4 

evit.ando sua ação at.ivadora CJOHNSTON et alii. 1989). Quando 

a galact.ose est.á present.e no meio, ela liga-se a GAL 80. e 

impede que essa prot.eina una-se a GAL 4. o mot.i vo da 

i na t.i vação da r egul ação posi t.i va • quando ocor r e a I i gação 

GAL 4 - GAL 80. parece ser a impossibilidade da ligação à 

GAL 4, de fat.ores at.ivadores da lranscrição (JOHNSTON et 

alii. 1989). Uma observação int.eressanle sobre esse aspeclo 

foi fei la por MA & PTASHNE (1988). que verificaram que a 

prot.eina GAL 80 poderia t.ransformar-se em at.i vador 

lranscricional. aluando junt.amenle com GAL 4. se a ela fosse 

ligada uma sequência da prot.eina B 42 de E. coli. que nesse 

organismo aliva a lranscrição do repressor LEXA. Dessa forma 

verificamos não haver uma especificidade mui lo grande na 

at.uação dos elemenlos. podendo inclusive ocorrer grandes 

modi f i c ações de função como consequênci a de modi f i cações 

est.rulurais. Além desse t.ipo de regulação. o sislema 
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galact.ose também sofre repressão cat.abólica por gl i cose. 

Diversos result.ados sugerem o papel de enzimas 

fosforiladoras. como a SNF 1. at.uando nesse processo. Essas 

enzi mas. segundo modelo propost.o, at.uar iam fosfor i 1 ando os 

ativadores t.ranscricionais. tornando-os assim capazes de 

regular posit.ivament.e a t.ranscriç~o CGUARENTE. 19B7). 

Em K. lactis. o sistema regulat.ório da lact.ose 

é muit.o semelhant.e ao de S. cerevisiae. Da mesma forma que 

nessa espécie. t.ambém ocorre um at.ivador t.ranscricional po

sit.ivo. o LAC 9. homólogo ao LAC 4. Apesar disso. em con

traste com S. cerevisiae a maioria das linhagens de K. 

lactis não sofre repress~o catab6lica por glicose. havendo 

porém linhagens com esse t.ipo de regulação. A análise dos a

tivadores LAC 9 em linhagens com e sem repressão catab6lica. 

demonst.rou que diferenças ent.re eles é que são reponsáveis 

pela exist.ência do fenômeno (BREUNIG et alii. 1988). o que 

fort.al ece a i déi a de haver um si stema reI aci onado com a 

glicose. como o de f'osforilação por SNF 1. atuando no 

ativador. 

AI ém de a ti vador es do ti po GAL 4/LAC 9. as 

quais parecem suficientes para regulação posi ti va da 

transcrição de vários genes, torna-se claro que para muit.os 

outros casos. como os gene CYC 1 e CYC 7. mais de um gene é 

requerido para a at.ivação C GUARENTE. 19B7). No caso do gene 

CYC 1 (Iso 1 - citocromo C). observa-se que em sua região de 

regulação cis ocorrem 2 sequências UAS: UAS 1 e UAS 2. Três 

genes. HAP 1, HAP 2 e HAP 3. foram identificados como 
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responsáveis pela ação nessas sequências UAS. at.i vando a 

t.ranscrição COLESEN et atii. 1987; PFEIFER et atii. 1987b). 

HAP 1, em conjunt.o com RC 2 CPFEIFER et alii. 19B7a) at.iva o 

UAS 1 em respost.a ao e~et.or heme. Essa mesma prot.eina at.iva 

o UAS do gene CYC 7. em respost.a ao mesmo ef'et.or. porém. 

inesperadament.e. as sequências de ligaç~o do DNA nos dois 

casos não possuem homol ogi a C PFEI FER e t at i i • 1987b) . Os 

reguladores HAP 1 e HAP 3 det.erminaram a at.ivação em 

respost.a à. t.roca da f'ont.e de carbono para uma f'ont.e não 

f'erment.ecivel. sendo que a ligação dessas duas prot.einas ao 

UAS 2 

19B7). 

ocorre de 

Exist.em 

f'orma 

vários 

int.erdependent.e COLESEN et al i i. 

mot.i vos que podem explicar a 

exist.ência de vários reguladores posit.ivos para um mesmo 

gene. e ent.re esses podemos cit.ar a possibilidade de 

respost.a a mais de um sinal fisiológico. e a maior rigidez 

no cont.role do periodo da t.ranscrição C GUARENTE. 1987). 

Em relação a element.os t.ran-negat.ivos em ele

ment.os ci s. os pr i nci pai s exemplos são encont.r ados par a as 

prot.einas relacionadas à. regulação da reação sexual. De uma 

f'orma geral. o sist.ema ~unciona pela regulação da t.ranscri

ção dos genes a-especificos. Q-especificos. haploide-especi

f'icos. e do homot.alismo CNASMYTH & SHORE. 1987). Uma carac

t.erist.ica geral observada para t.odos esses casos. é a grande 

sinergia que há ent.re os reguladores t.rans-negat.i vos. de 

modo a t.ornarem-se ~uncionais C GUARENTE. 1987). Exemplos 

dessa sinergia são dados para o repressor 02. cuja f'unção é 

desligar os genes a-especificos, e os genes SIR. que 
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reprimem as cópias silenciosas dos loci HML e HMR. Para o 

(1988) demonstraram a reprassor KELEHER at al. i i 

existência de uma proteina não especifica. GRM ("General 

Regulator of Mating Type"). que é requerida. em adição a cx2. 

para a repressão nos operadores a-especificos. Em relação 

aos genes $IR. RINE & HEROWITZ (1997). demonstraram a ação 

conjunta do produto de 4 genes. SIR 1-4. na ligação ao 

operador E das cópias silenciosas. 

Uma importante observação a ser feita em 

relação à interação de elementos cis e trans. é o efeito que 

linhagens especificos possuem na expressão de peptideos 

heterológos. IBORRA st al.ii (1989). mostrou que a a~ividade 

da B-galact.osidase de E. cal. i, produzida em S. cerevisiae 

a~ravés de um- pl:asmidiode expressão, 'varia em até 10, vezes 

de acordo com a linhagem t.ransformada. 

Por esses exemplos observamos a compl exi dade 

da regulação transcricional em células de eucariotos. 

especif'icamen~e de leveduras. A ocorrência de vários niveis 

de regulação e a existência de mecanismos de regulação para 

reguladores, demonstra a dificuldade dos es~udos desses 

sist.emas a nivel fenotipico, o que foi possivel para bacté

rias. Por esse mot.ivos. normalment.e a met.odologia molecular 

é imprescindivel para o estabelecimento inequivoco dos pro-

cessas. sendo porém possivel. por ou~ras metodologias. 

determinar os principios gerais relacionados. 

Além da regulação a nivel t.ranscricional. a 

regulação a ni vel t.raducional e pós t.raducional são ext.re-
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manente poderosas em eucariotos. tendo capacidade de deter

minar grandes variações no nivel da expressão dos genes. A 

nivel traducional. um sistema bem estudado em leveduras é o 

da biossitese de aminoácidos. cujo funcionamento é desrepri

mido em resposta a carência de um único aminoácidos. Por 

exemplo. carência de triptofano leva a desrepressão de 

enzimas do percurso biossintético do triptofano. arginina. 

histidina. i sol euci na e leucina CFINK. 1986) . Essa 

desrepressão deve-se a atividade de um regulador 

transcricional positivo. o GCN 4. o qual por sua vez tem sua 

biossintese reprimida pela proteina GCO 1 CHARASHlMA et 

aLii. 1986). Essa proteina repressora desempenha a sua ação 

por 1 i gar -se ao mRNA de GCN 4. evi tando a sua tr adução 

CFINK. 1986). Além desse nivel de regulação. o próprio GCO 1 

tem a sua ação repressora inibida por ação de 3 efetores 

posi ti vos para o processo. o GCN 1. GCN 2 e GCN 3 CHARASHlMA 

et aL i i. 1986). Esse processo de regulação traducional em 

leveduras é muito semelhante a um tipo de regulação 

transcricional direta em procariotos. a atenuação. que 

também atua a nivel de mRNA CKOLTER & YANOFSKY. 1982). 

Um último nivel de regulação a ser considerado 

é o pós tr aduci onal . No caso do si stema de secreção em 

orgãos especializados de eucariotos superiores. certos tipos 

de células possuem regulação a esse nivel. com grupos de 

proteinas a serem exportadas ficando armazenados em grânulos 

secretores. sendo liberado ao meio por ação de estimulos 

externos CGUMBINER & KELLY. 1982; BURGESS & KELLY. 1987). Em 
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I evedur as. não exi st.e nenhuma evi dênci a de que as cél uI as 

possuam algum sist.ema de secreção regulado CSALMINEN & 

NOVICK), sendo que as prot.einas são export.adas na mesma 

velocidade em que vão sendo sint.et.izadas CNOVICK & SCHEKMAN. 

1983) . Apesar da const.i t.ut.i vi dade do processo. obser va -se 

que a quant.idade de uma prot.eina secret.ada pode ser alt.erada 

quando uma out.ra prot.eina. t.ambém secret.ada. varia a sua 

produção CMRSA et alii, 1988). O mecanismo pelo qual isso 

ocorre não é conhecido, mas pode-se pensar em compet.ição das 

prot.einas pelo percurso biossint.ét.ico das modif'icações 

p6s-t.raducionais. uma vez que o processo é alt.ament.e dispen

dioso energicament.e. Algumas pert.urbações da secreção. que 

t.ambém não podem ser consideradas como result.ant.e de proces

sos regulat.6rios. são observadas quando ocorre superprodução 

de prot.einas. ROTHMAN & STEVENS (1986) ci t.am que quando 

carboxidase y e prot.einase A. duas enzimas vacuolares. 

sof'rem super expressão. elas são parcialment.e secret.adas. 

Dessa f'orma. verif'ica-se que no processo de secreção de 

leveduras. apesar de não haver um sist.ema especif'ico para 

sua regulação Ca ni vel pós t.raducional). exist.e alguma 

f'lexibilidade. que ocorre t.ant.o em relação à produção. como 

em relação à localização f'inal das prot.einas processadas. 

A part.i r dos ni vei s exi st.ent.es de regul ação. 

evol uiram nas cél uI as sist.emas gerais para coordenação dos 

genes. cuj a causa ambi ent.al e ef'ei t.o f'enot.i pi co podem ser 

f'aciIment.e ver i f'i cados. Um desses sist.emas é o da repressão 

por glicose. que f'unciona basicament.e pela repressão da 
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pr odução de pr ot.ei nas a t.i vas por ef' ei t.o de exi st.ênci a de 

hexoses Cglucose. f'rut.ose. et.c) no meio. Em procariot.os. 

onde esse sist.ema 1'oi primeirament.e descri t.o. a regulação 

ocorre pela inibição da t.ranscrição. Em eucariot.os porém. o 

sist.ema é bem mais complexo. podendo envolver element.os dos 

t.rês niveis de regulação CENTIAN. 1986). o principal 

mecanismo para o f'enOmeno parece ser a int.erf'erência com a 

at.ivação posit.iva da t.ranscrição CTRUMBLY. 1988). o que f'oi 

ant.eriorment.e exemplif'icado nessa revisão para a cat.abolismo 

da galact.ose. Um sist.ema ext-remament.e út.il para o est.udo da 

repressão por glicose é o 

codi f' i cada pelo gene sue 2. 

da 

t.em 

invert.ase. cuja enzima. 

a sua produção na . f'orma 

a t.i va modul ada em mai s de 200 vezes por ef'ei t.o do açúcar 

CNEIGEBORN & CARLSON. 1987). Um grande número de genes que 

int.eragem com sue 2 f'oram ident.if'icados f'azendo part.e dessa 

modulação. o que complica grandement.e o ent.endiment.o das 

int.eraç5es regulat6rias. Os dados existent.es at.é o moment.o 

demonst.ram que. a ni vel de t.ranscrição. os genes glicose 

reprimidos são regulados posit.ivamente para desrepressão 

CENTIAN. 1986). Entre os genes com essa f'unção de desrepres

são estão os da série SNF CSNF 1-6). cujas mutações causam 

def'ei t.o na secreção da invert.ase CNEIGEDORN & CARLSON. 

1984). Ent.re esses genes. identif'icou-se que SNF 1 codif'ica 

para uma proteina - quinase. e SNF 3 para um transportador 

de gl i cose de aI t.a af' i ni dade C CELENZA & CARLSON. 1986) . 

Trabalhando com mut.antes SNF 1. NEIGEBORN & CARLSON (1986) 

identif'icaram um novo mutant.e. o SSN 6. que determina a 
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produção cons~i~u~iva da inver~ase. ou seja. que ul~rapassa 

a necessidade do mecanismo de desrepressão. Dessa forma. foi 

propos~o um modelo com SSN 6 sendo uma pro~eina repressora. 

que na ausência da glicose seria fosforilada por SNF 1. que 

assim desreprimiria o sis~ema (NEIGEBORN & CARLSON. 1987). e 

possível que a repress~o por glicose t.enha ef'eit.o t.ambém a 

ou~ros níveis de regulação além do ~ranscricional. SAKAI et 

atii (1988) isolaram mu~an~es supersecre~ores para linhagens 

de 5. cerevisiae. ~ransformados com o gene quimérico sue 2 -

Cl( amilase de ra~o. En~re esses mu~an~es. um apresen~ou 

aumen~o de secreção de 12 a 15 vezes sem qualquer variação 

no nível de ~ranscrição. ou seja. é possível a exis~ência de 

genes regul ados por gl i cose e envol vi dos no pr ocesso pós 

~radúcional da secreção. que ~ambém côn~ribúam-para o-fenÔ-

meno da repressão. Uma classe desses possíveis genes é a dos 

GRP. cujas pro~einas possuem grande homologia às da familia 

HAP 70. do choque ~érmico. Esses componen~es podem desempe

nhar f'unções na t.ranslocação de pro~einas para o re~lculo 

endoplasmá~ico. e na manu~enção dessas pro~einas transloca

das em uma forma solúvel (PELHAM. 1986). Essa úl~ima função 

apresen~a grande impor~ãncia para a célula. pois na presença 

de glicose a a~ividade de N-glicosilação reduz-se sobrema

neira. o que faz com que as pro~einas t.ranslocadas se 

agrupem em grânulos insolúveis CMUNTO & PELHAM. 1996). 

Pelo descr i ~o. no~a -se que em 1 evedur as a 

maior par~e dos trabalhos realizados sobre regulação concen

~ra-se em 5. cerevisiae. Para Ktuyveromyces. t.êm-se observa-
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do que mui t.os dos mecanismos est.abelecidos para Saccharo

myces t.ambém exist.em. sendo inclusive possivel o int.ercâmbio 

de element.os regulat.6rios entre os gêneros CIBORRA et alii. 

1988). 

2.4. At.ividade Inulinolit.ica em Leveduras 

Como já observado, umas das caract.erist.icas 

ut.ilizadas para classificação de leveduras é a facilidade de 

assimilar e ferment.ar det.erminados carboidrat.os. Para /<. 

marxianus. um polissacarideo frequent.emente ligado à sua 

caract.erização é a inuli na. Esse carboidrat.o é um 

glicofrut.ano que ocorre como subst.âncias de reserva em 

t.ubérculos de diversos membros da familia composit.ae. 

not.adament.e em Jerusalem art.ichoke CHeliantus tuberorus) e 

em espécies de Inula CASPINALL & HIRST. 1966). Em relaç~o à 

sua composição, a inulina é formada por residuos de 

(3-D-fr ut.ofur anoses • uni dos em ligações (3 2-1. t.endo como 

t.erminação um residuo de glicopiranose idênt.ico a sacarose 

CKIERSTAN. 1980). o número de frut.oses encadei adas é 

variável. girando em t.orno de 36. 

Uma grande variedade de enzimas foram iden

t.i f i cadas com capaci dade de hi dr 61 i sar as ligações (3 1-2 

frut.ofuranosidase que ocorrem em sacarose e inulina. Essas 

frut.ofuranosidases podem ser classificadas em t.rês grupos, 

de acordo com suas at.i vi dades em polissacarideos de 

diferent.es graus de polimerizaç~o CGP) CFLEMING & GOOT 

WASSI. NK. 1979) . No grupo C 1) • t.emos as verdadei r as (3 1-2 
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f'rutano f'rutano hi dr6l ases (E. C. 3.2.1. 7) ~ com al ta 

ati vi dade em i nul i na e at.i vi dade extremamente bai xa em 

sacarose. As enzi mas desse grupo ocorrem em tuberculos de 

Helianthus tuberos'US~ e est.ã:o envolvidas com a utilização 

das reservas da planta. No grupo (2) encont.ramos as f3-D 

f'rutanof'uranosidio f'rut.ano hi drol ase C E. C. :3. 2. 1. 26) ~ 

com indice de hidr6lise em sacarose e inulina ($/I) em torno 

de 14.000. Uma enzima desse grupo bast.ant.e conhecida é a 

invert.ase secret.ada por S. cerevisiae. O terceiro grupo é 

representado pelas enzimas com indice de hidr61ise $/I 

int.ermediário, porém muit.o menor que o da invert.ase. A ação 

dessas hidrolases sobre a inulina se dá pela remoção 

terminal dos residuos de f'rutose, at.é a clivagem da últ.ima 

ligaçã:o glicosidica, 

liberada (SNYDER & PHAFF, 1962) . Estas enzimas f'oram 

inicialmente classif'icados como inulinases, t.endo sido sua 

ação sobre sacarose considerada result.ant.e de contaminações 

das :cl.most.ras por invertase. Experiment.os posteriores. de 

compet.ição de subst.rat.o. most.raram que ambas as at.ividades 

são realizados pela mesma enzima. e em um único sit.io at.ivo 

(FLEMING & GROOTW~NK. 1979). Esse últ.imo grupo de enzimas 

ocorre em um grande número de microorganismos. t.endo sido 

identif'icados em várias leveduras e f'ungos f'ilamentosos. 

Di versos aut.ores invest.igaram a at.i vidade 

i nul i nol i t.i ca em 1 evedur as • tendo si do encontr ado gr ande 

variabilidade tant.o no sist.ema regulat.6rio da produção da 

enzima. quant.o nas pr6prias caract.erlsticas dessa. 
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Em Candida kefyr. NEGORO & KITO (1973) ident..i

f'icaram uma (3 f'rut..anof'uranosidase, int..ra e ext..ra cel ular. 

produzidas quando as células eram cult..ivadas em meio com 

lact..ose. Além disso. os aut..ores verif'icaram que a inulina e 

o ext..rat..o de levedura induziam a produção. Nesse t..rabalho um 

dos problemas observados é o uso. pelos aut..ores. de meios 

complexos para a avaliação desses ef'eit..os. A lact..ose. nesse 

caso. sempre f'oi avaliada em associação com a uréia e/ou 

ext..rat..o de levedura. Em Candida sal.m.eticensis. GUIRAUD et 

al.ii (1990) i dent..if'icaram at..ividade inulinoli t..ica. em 

células crescidas em "Yeast.. Nit..rogen Base" (YNB), l.ant..o a 

nivel de parede quant..o ext..racelular. Nesse caso. as células 

inl.eiras não apresent..aram at..i vidade quando ensaiadas para 

hidr61ise, o que f'oi considerado como ef'eit..o da impossibi

lidade da penet..ração da inulina al.ravés da parede celular. 

Quant..o à regulação da export..ação, esse organismo não apre

sent..ou produção de enzima quando na presença de glicose no 

meio de cult..ura. havendo est..imulo na presença de inuIina e 

sacarose. Em Debaryomyces ph.affi. DEMEULEE et al. i i (1991), 

crescendo as cál uIas em YNB. ident..if'icaram at..ividade 

i nul i nol i t..i ca t..ant..o em cál uI as i nt..ei r as como no mei o de 

cult..ura. sendo que nesse meio a análise cromal.ográf'ica 

indicou a presença de apenas uma enzima. Em relação à 

regul ação dessa. most..rou-se ser a at..i vi dade induzi vel por 

sacarose e inulina. Em Debaryomyces cantarel.l.i, BELUCHE et 

al.ii (1990) est..abeleceram que, como nos sist..emas anl.eriores, 

l.ambém ocorria, para esse organismo. al.ividade enzimát..ica no 
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meio de cult.ura e em células int.eiras. A enzima de parede 

foi ext.raida com t.ampão fosfat.o pH 8. O e as duas frações. 

celular e extracelular. foram ensaiados para a det.erminação 

do pH ót.imo de at.ividade. Os aut.ores encont.raram diferent.es 

valores de pH ót.imo para essas amost.ras. t.endo sido 

concl ui do com esse dado pel a exi st.ênci a de duas enzi mas 

at.uando no processo. Post.eriorment.e. GIRAUD et alii (1982). 

t.rabalhando com a mesma linhagem. fizeram ext.ração das duas 

frações com a mesma met.odologia. submet.endo-as a cromat.ogra

fia. Após essa análise. det.erminou-se a exist.ência de apenas 

uma enzima. sendo considerado o result.ado ant.eriorment.e 

obt.ido como consequência da int.erferência do t.ampão de 

extração na at.ividade da enzima da parede. 

Em Pichia polimorpha. CHAUTARD et alii (1980), 

descreveu a exist.ência de duas inulinases, denominadas EI e 

EII, com propriedades bioqu1micas bast.ant.e semelhant.es. No 

referido t.rabalho. as análises feit.as para a caract.erização 

das enzi mas. pr i nci paI ment.e cr oma t.ogr áf i cas e de a vaI i ação 

de at.ivi dade, não parecem ser suficient.es para a afirmação 

da exist.ência de duas enzimas inulinoI1t.icas. Com relação a 

regulação da at.ividade, o sist.ema t.ambém most.rou-se 

reprimido por glicose CCHAUTARD et alii, 1980). BAJON et 

alii (1984) obt.eve uma linhagem de P.polimorfa desreprimida. 

t.endo observado que essa era t.ambém supersecret.ora. Uma 

possibilidade para explicar o fenômeno seria a exist.ência de 

um sist.ema de repressão por at.ivador negat.ivo. esse sensivel 

a glicose. Uma mut.ação nesse element.o t.rans poderia t.orna-lo 



28. 

insens1vel ao carboidra~o, razendo com que mesmo a repressão 

por niveis residuais de hexose deixasse de exis~ir. Sis~ema 

de repress§:o semelhan~e ocorre para a inver~ase de S. 

cerevisiae CNEIGEBORN & CARLSON. 1986). 

Nos organismos apresen~ados, podemos conside-

rar como carac~eris~icas gerais dos seus sist.emas. a 

capacidade de produzir inulinase quando as células s§:o 

cr esci das em YNB. a exi st.ênci a de a ~i vi dade a n1 vel de 

parede e e~racelular. e a repress§:o ca~ab6lica por glicose. 

No gênero Kluyveromyces. o principal organismo 

invest.igado para a secreção da inulinase roi K. fraeilis. 

SNYDER & PHAFF (1960) det.erminaram as caract.erist.icas gerais 

do sis~ema nesse organismo. ~endo det.ec~ado at.ividade t.ant.o 

a nivel celular como e~racelular. provavelment.e det.ermina-

das pela mesma enzima. Além disso, os aut.ores veriricaram 

indução por inulina. baixa produção de enzima no cresciment.o 

em YNB e relação de at.ividade ~ variando en~re 20 e 34.5. 

Um pon~o in~eressant.e a ser ressalt.ado roi a baixa produção 

da enzi ma no mei o si nt.ét.i co. o que foi consi der ado conse-

quência do fraco crescimen~o cel ular. imput.ado ao uso de 

CNH ) $O como font.e de ni~rogênio. A produção de inulinase 
4 2 4 

efet.ivament.e aument.ou quando essa font.e foi subst.it.uida por 

caseina hidrolisada. DAVIS (1971). indica a exist.ência de um 

fat.or na caseina. ident.ificado como diquet.opiperazini. capaz 

de induzir a produção de ~-rru~ofuranosidase em cult.uras de 

K. fraeilis previament.e reprimidas por glicose. Dessa forma. 

esses t.r abal hos i ndi cam que a pr odução da i nul i nase em K. 
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f ra8i tis est.á assoei ada não s6 a f'ont.es de car boi dr a t.os 

especif'icos. como a compost.os nit.rogenados. 

2.5. O Sist.ema~Kille~ 

Na nat.ureza, algumas espécies possuem como 

est.rat.égia de compet.ição. mecanismos de secreção de t.oxinas, 

at.ivas cont.ra organismos f'ilogenet.icament.e próximos. Ent.re 

os sist.emas com essa propriedade encont.ra-se o colicina de 

pr ocar iot.os , o "Ki 11 er •• de Paraneerc i um. e o Ki 11 er de 

leveduras CWICKNER. 1976). 

No grupo das leveduras. o carat.er "Killer" já 

f'oi observado para muit.as espécies, ocorrendo em pelo menos 

9 gêneros CPHILLISKIRK & YOUNK, 1975; STUMM et alii, 1977) 

sendo que. dent.re esses. a maior part.e dos est.udos f'oi 

realizado para o sist.ema de s. cerevisiae e. mais 

r ecent.ement.e, para o sist.ema de K. tactis. 

Em S. cerevisiae. o carát.er deve-se a presença 

de dois plasmidios de RNA dupla f'i t.a CdsRNA). L e M. 

separadament.e encapsulados em part.iculas t.ipo vírus 

CWICKNER. 1981). O plasmidio M codif'ica para a secreção da 

loxi na nKi 11 er .. • I et.al par a 1 evedur as sensi vei s • e par a 

imunidade cont.ra essa mesma t.oxina. O plasmidio L. exislent.e 

em mult.iplas subespécies (L-A. L-B. L-C elc). codif'ica para 

a dupl i cação e manut.enção dos doi s pl asmi di os (TI PPER & 

BOSTIAN. 1984). Em relação à eslabilidade do caráler. um 

grande número de genes cromossomais int.erf'erem com a 
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manu~enção dos plasmi di os e com a secreção da ~oxina 

CWICKNER. 1981). e é exLremamen~e fácil a cura das células 

por faLores ambien~ais. Ent.re os mé~odos de labora~6rios 

normalmen~e u~ilizados com esse fim. encon~ra-se o 

crescimen~o das células à elevada ~empera~ura CWICKNER. 

1974) e o uso de cicloexamida no meio de cul~ura CFINK & 

STYLES. 1972). 

Quan~o à ~oxina produzida por S. cerevisiae. 

ela é in~ernamen~e sin~e~izada como uma grande pro~eina 

glicosilada de 42 Kd. sendo secre~ada. após desglicosilação 

enzimáLica. como uma forma menor de dois polipep~ídeos, 

ligados por uma pon~e dissulfe~o CBUSSEY et alii. 1983). Sua 

ação se dá pela ligação à recep~ores do ~ipo 1-6 ~-D glucano 

da parede de células sensíveis, com a le~alidade ocorrendo 

devido à perda de po~ássio e ATP celular para o meio 

CWICKNER. 1981). 

Quan~o ao sis~ema "Killer u exis~en~e em 

Kluyveromyces. esse mos~ra pouca similaridade para com o de 

Saccharomyces. havendo como pon~o em comum o fa~o do cará~er 

es~ar 1 i gado à ação de pl asmi di os ci ~opl asmá~i coso Nesse 

caso, porém. os dois plasmidios envolvidos no processo. pGKL 

1 e pGKL 2. são formados por DNA dupl a fi ~a C dsDNA) C GUNGE 

et alii. 1981). O pGKL 1 codifica para a l.oxina Killer e 

para a imunidade do sis~ema e o pGKL 2 parece ser necessário 

para a replicação e manu~enção de pGKL 1 C GUNGE, 1986). 

Análises recen~es de fragmen~os especificos do pGKL 2. ~ém 

demons~rado a ação desse ~ambém na codificação da imunidade. 



porém o mecanismo que determina esse 

permanece desconhecido (TOKUNAGA et al. i i. 

31. 

1'en6ti po ai nda 

1987) . AI ém dos 

genes plasmidiais. já 1'oi demonstrado que pelo menos um gene 

cr omossómi co. o KEX 1. é necessár i o par a a pr odução da 

toxi na e WESOLOWSKI -LOUVEL e t al. i i. 1988). 

Em relação à toxina produzida por K.. l.act is. 

observa-se que essa é sintetizada e secretada como uma 

grande proteina glicosilada. a qual é dissociada após puri-

1'icação. em três unidades com PMA de 9geoO. 30e~) e 27(q) Kd 

eSTARK et al.ii. 1986). A secreção dessa polipeptldeos é 

marcadamente inibida pela tuinicamicina eGUNGE. 1986). e a 

análise da sequência do gene codi1'icante mos~ra a presença 

do peptldeo sinal (BALDARI et alii, 1986), o que indica que 

a secreção da toXina ocorre pelo mesmosis~emade·export.ação 

utilizado para genes nucleares. Quanto a forma de ação a 

função da toxina nas linhagens senslveis é inibir a ação da 

adenilato ciclase. o que faz com que as células permaneçam 

na fase Gl do ciclo celular e SUGI SAKI et al.ii. 1983). O 

espectro de ação desse inibidor é bem mais amplo que o 

apresentado pela toxina de S. cere'Visiae. sendo eficiente 

sobre um número bem maior de espécies eGUNGE. 1986). 

Para testar a especificidade da produção da 

toxina e os fat..ores reguladores a estabilidade dos plasmi

dios, diversos t..rabalhos foram realizados visando a int..rodu

ção desses elementos em células de out..ras espécies. Para S. 

cerevisiae essa transmissão 1'oi obt..ida t..ant..o por 1'usão' de 

protoplasto eGUNGE & SAKAGUCHI. 1981), como por transforma-
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ção com o plasmidio puri1'icado (GUNGE et aL i i. 1982). Em 

ambos os casos houve expressão do cará~er na células ~rans-

1'ormada. ~endo-se veri1'icado compe~ição repIica~iva en~re os 

plasmidios e as mi ~ocOndrias CGUNGE & YAMAWE. 1984). Um 

in~eressan~e resul~ado 1'oi ob~ido com a ~rans1'erência desses 

elemen~os para 1(. fra~i 1. is. Nessa espécie observou-se um 

aumen~o de 17 vezes no· ni vel da secreção da t.oxina. o que 

1'oi relacionado com a maior capacidade de expor~ação desse 

organismo CSUGISAKI et al.ii. 1985). Resul~ado semelhan~e 1'oi 

ob~ido para Candida pseudotropical.is. Em relação aos 

processos de cura, a espécie 1(. l.actis most.ra-se bem mais 

resist.ent.e à perda dos plasmidios que S. cerevisiae. sendo 

os processos normalmen~e ut.ilizados para essa espécie 

aI ~amen~e ine1'icient.es (GUNGE, 1986). NIWA et al. i i (1981) 

apresen~a um mét.odo para obt.enção de cura baseado na 

irradiação da cul~ura por uI t.ravi 01 e~a. Segundo esses 

au~ores a t.axa de cura é de cerca de 10% para um indice de 

sobrevivência de células em ~orno de 70%. 

~ in~eressant.e not.ar que exist.em mui~o poucas 

in1'ormações a respeit.o da regulação da secreção dessa ~oxi

na, sendo normalment.e considerado t.rat.ar-se de um sist.ema 

const.it.ut.ivo. PANCHAL et al.ii (1985) demonst.raram haver a 

1'ormação de halos de inibição maiores quando as linhagens 

Killer e sensivel são cult.ivadas em meio con~endo galact.ose 

ou gl i cerol, do que quando são cul t.i vados em mei o com 

glicose ou 1'ru~ose. Esse resul t.ado. que aparent.ement.e 

apont.aria para algum t.ipo de repressão cat.ab61ica, 1'oi 
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analisado como erei~o das hexoses no me~abolismo da linhagem 

sensível CPANCHAL et alii, 1985). 

2.6. Expressio de Pep~ideos Heter~logos 

Na evolução da sociedade humana. um dos campos 

que desrrutou maior desenvol vimen~o roi o da química. O 

progresso de suas ~écnicas permitiu à ciência encontrar 

grandes soluções para áreas, como a da medicina. Nesse 

sentido, buscou-se, principalmen~e ao longo desse século, a 

síntese ar~iricial de componentes biológicos. como peptideos 

e proteinas. A~ualmente, métodos para esses processos têm 

sido rerinados. a ~al pon~o que a sín~ese de cadeias de 50 

ou mais aminoácidos ~ornou-se ro~ina CKEWT & PARKER. 1988). 

Apesar desse espan~oso avanço. grandes problemas permanecem 

no setor. principalmente no sen~ido de conrerir às moléculas 

sin~etizadas uma estrutura tridimensional adequada CKEWT & 

P ARKER. 1999). 

Uma grande al~ernativa para esses métodos veio 

do desenvolvimen~o da biologia molecular. com a tecnologia 

do DNA recombinante. Pelos processos desse sis~ema. é possi

vel isolar e clonar genes especiricos, e a par~ir desses 

produzir a pro~eina por eles codiricadas, através da intro

dução dos mesmos em organismos de expressão. 

Na utilização dessas práticas. dois organismos 

tornaram-se hospedeiros tradicionais dos genes clonados: a 

bac~éria Escherichia coli e a levedura S. cerevisiae. Na E. 
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coZi as t.écnicas evoluiram, porém f'oi logo observado que, 

apesar da grande quant.idade de prot.eina que esses organismos 

produzem. o f'at.o deles não possuirem sist.emas de modif'ica

ções p6s t.raducionais f'az com que mui t.as das prot.einas de 

eucariot.os sint.et.izadas não sejam f'uncionais CVAN BRUT. 

1986). Em S. cerevisiae. grande part.e dos problemas obser

vados para E. coZi f'oram solucionados. Inicialment.e, uma vez 

que as 1 evedur as são cél uI as eucar i ot.as el as possuem o 

int.erno necessário para permi t.ir o 

dobrament.o das prot.einas het.er610gas. Em segundo lugar, as 

leveduras possuem os mecanismos de glicosilação. processo 

esse que pode ser import.ant.e para int.egridade est.rut.ural. 

sol ubi dade e f'unção bi 016gi ca das moI écul as si nt.et.i zadas. 

Por f'im. as leveduras podem secret.ar prot.einas, o que 

f'acilit.a sobremaneira a separação ent.re o produt.o het.erólogo 

e os const.it.uint.es celulares CCREGG et aZii. 1987). Ent.re os 

problemas apresent.ados por S. cerevisiae nesse processo. 

encont.ra-sea hipermanosilação CSALOVUORI et alii. 1987) e 

as pequenas concent.rações de prot.einas export.adas CVAN 

BRUNT. 1996). 

Di ver sos gr upos t.êm t.r abal hado buscando maxi

mizar a produção de pept.ideos het.erólogos por esses organis

mos. Para isso, observa-se que um grande número de f'at.ores 

est.ão envolvidos, e ent.re eles o genoma especif'ico da linha

gem e o t.ipo de promot.or ut.ilizado CKAPPELI et alii, 1989). 

Ent.re esses promot.ores, alguns dos mais comument.e encont.ra-

dos em vet.ores de expr essão são o da i nver t.ase C sue 2) 
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CNISHlZAWA et aLii. 1996)~ o do ~a~or Q CVAN BRUT, 1986) e o 

pGK C PENTILLA. 1988). Em relação a quan~idade especi~ica de 

pep~ideo he~er6logo produzida. na maioria dos sis~emas 

veri~ica-se concen~rações de poucas miligramas por li ~ro, 

SAKAI et aLii (1988) ~rabalhando com o gene grumérico sue 2 

- ~endorfina. rela~a a ob~enção da concen~ração de 0,2 mg/l 

do produ~o no meio de cul~ura Cmeio definido), PENTILLA et 

alii (1998). rela~a resul~ado semelhan~e para a produção de 

celobiase I e 11 CCBH I e 11) de Tricoderma. u~ilizando 

promo~or pGK. Esses au~ores recuperaram. em meio de cul~ura 

definido. concen~rações de 2 e 10 mg/l para CBH I e CBH 11 

respec~ivamen~e. Em meio complexo ~oi observado uma produção 

maior. sendo ob~ido para CBH 11 cerca de 100 mg/l. CPENTILLA 

e tal i i, 1 988) , 

Além da ques~ão da baixa concen~ração de pro

~einas expor~adas. um ou~ro problema apresen~ado por S. 

cerevisiae é a rigidez de sua parede. Devido a isso. para 

mui~os pep~ideos he~er610gos. principalmen~e os de al~o peso 

molecular. a maior par~e do produ~o secre~ado ~ica no espaço 

periplasmá~ico. o que exige. a nivel bio~ecno16gico. o em

prego de processos especiais para a recuperação da pro~eina 

CFILIPOVA et alii. 1986). Uma das ~écnicas propos~as para 

con~ornar esse problema é o uso de mu~an~es com o envol~ório 

celular frágil (FILIPOVA et alii, 1986), 

Apesar dos esforços para melhorar a qualidade 

de S. cerevisiae como veiculo de expressão. mui~os grupos 

~êm procurado ou~ros organismos para esse fim. En~re esses 
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organismos pode-se cit..ar a levadura- met.ilot.r6pica Pichia 

pastoris e a espécie K. tactis. 

Em P. pastoris GREGG et atii (1997) desenvol

veram um processo para produção do ant..igeno de superficie do 

virus da hepat..it.e ~, obt.endo uma produt.ividade cerca de 10 

vezes maior que a obt.ida para Saccharomyces. Em Ktuyveromy

ces os processos ainda não alcançaram a escala de produção, 

porém a met.odologia encont..ra-se est..abelecida para mui t.os 

polipept.ideos CRIETVELD et atii, 1999). ~ant..o a Kluyveromy

ces lactis, as principais vant.agens observadas em relação 

aos polipept.ldeos export.ados. foram a solubillidade. a alt..a 

a t.i vi dade e a gr ande quant..i dade pr oduzi da, devendo poder 

al cançar nl vai s de gr amas por li t.ro em condi ções 6t.i mas 

CRIETVELD. 1900). Resul t.ados desse t..ipo são considerados 

excepcionais. acredi t.ando-se haver poucos sist.emas capazes 

de produzir mais que 100 ou 200 mg/l, em escala indust.rial. 

(VAN BRUT. 1996). 

Apesar das invest.igações no gênero Kluyveromy

ces concent.rarem-se principalment.e em K. lactis, na quest.ão 

especifica da produção de pept.ideos het..er6logos, o mais pro

vável é que out.ras espécies do gênero. com maior capacidade 

secret.ora. most.rem-se mais adequadas para desenvolviment.o de 

processos com esse fim. 
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3. MATERIAL E ~TOOOS 

3.1. Linhagens 

Para o ~rabalho roram u~ilizadas linhagens de 

Kl.uyveromyces marxianus originárias do ·Ins~i~u~o Zimo~éc

nico da Escola Superior de Agricul~ura "Luiz de Queiroz" 

Ciden~iricadas pela sigla 12J, e linhagens de Saccharomyces 

cerevisiae per~encen~es à coleção do Labora~6rio de Gené~ica 

de Levedura da ESALQVUSP. 

3.2. Meios de Cultura 

Os meios abaixo relacionados ~oram u~ilizados 

nesse ~raba.1ho t.endo os seguint.es obje~i vos: manut.enção e 

cresciment.o das cult.uras. seleção de híbridos. carac~eriza

ção de linhagens para a secreção e produção da inulinase pa

ra análises e ele~ro~orese. 

3.2.1. Meio Comple~o (YEPD) 

Ext.ra~o de Levedura ..................... 1% 

Pep~ona 

Glicose 

2% 

2% 

Agar Cpara meio sólido) ................. 2% 
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Esse meio foi ut..ilizado para manut..enção das 

cult..uras, para cresciment.o e para formação de placas mest..ras 

para seleção. O pH não necessit..a de correção. ficando na 

faixa de 6.5 a 6.8. 

3.2.2. Meio sintét.ico (50) 

Yeast.. Nit..rogen Base (w/o aacs) ....... 0,67% 

Gli cose ...................... . 2,00% 

Agar (para meio sólido) 

O pH do meio foi ajustado para 6.8 com Na OH 

1 M. Esse mei o foi ut..i 1 i zado na seI eção de hi br i dos, na 

caracterização de mutantes e na formação de pré-i nócul os. 

Para caracterização-dos mutant.es -foram adi-

cionados os seguintes aminoácidos: 

Arginina 

Leucina 

Metionina 

Ser i na 

CONC. FINAL 
Cmg/l) 

20 

20 

20 

375 

3.2.3. Meios para secreçao de inulinase 

Para os testes de secreção foram utilizados 

variaçBes do meio sintético. com adição de fontes de nutri-

ent..es complexos e substituição de fontes de carboidrat..o. 



3.2.3.1. YNBC 

YNB ................ . 

Carboidra~o ........ . 

0.57% 

0,9 % 
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o pH ajus~ado para 5.8 com Na OH 1M. As ron~es 

de ca~boidra~o variaram de acordo com o obje~ivo do ensaio. 

havendo sido u~ilizado inulina (1). glicose CG) e sacarose 

CS). 

3.2.3.2. YNC 

YNB ................ . 

Fon~e de Ni~rogênio . 

Fon~e de Carboidra~o 

0.37% 

0,30% 

0,50% 

o pH ajus~ado para 5,8 com Na OH 1M. Para 

esses meios houve variação das ron~es de ni~rogênio, ~endo 

sido u~ilizado extra~o de levedura CY). pep~ona CP), uréia 

ClD, ron~es de ni~ra~o ou ron~es de amônia. Não foi de~er

minada a concen~ração de ni~rogênio de cada ron~e. 

Os carboidra~os ~ambém variaram de acordo com 

o obje~ivo do ensaio, ~endo sido u~ilizados inulina (1), 

glicose (G) e sacarose (SO. 

3.2.4. Meio de "Killer" CJO 

Consis~e de YEPD acrescido de ~ampão ci ~ra~o 

fos~a~o au~oclavado e de 4 mg/l00 ml de azul de me~ileno. 



40. 

Par a o pH 4.9, uti 1 i zado nos t.est.es. a cOncentr ação do 

tampão (v/v) é de 67 ml do t.ampão para 533 ml de YEPD. 

Tampão citrat.o fosfat.o pH 4.5 

Áci do Cf t.r i co ....................... . 14,07 9 

18.96 9 

67 ml 

K H PO 
2 4 

Água [)est.i 1 ada ...................... . 

t.uint.es. 

Aj ust.ado par a pH 4,5 com os pr ópr i os const.i-

3.2.5. Meio seletivo de regeneraçao CSDR ) 
reg 

É O mei O ut.i 1 i zado par a seI eção de hf br i dos 

obt.idos por fusão de prot.oplast.os a partir de linhagens com 

marcas complement.ares. É o meio $O, preparado em Sorbi t.ol 

O.6M C 1 0,92 g/l) par a per roi t.i r a est.abi I idade osmót.i ca dos 

prot.oplastos. O pH foi ajust.ado para 6,8 com Na OH 1M. 

3.2.6. Meio complet.o de regeneraçao (YEPD ) 
reg 

Ut.iIizado para avaliar as t.axas de fusão de 

prot.oplast.o. É const.it.uido pelo meio complet.o CYEPD), prepa-

rado em $orbit.ol O,6M C10.92 g/l) para permit.ir a est.abili-

dade osmót.ica dos prot.oplast.os. 

Alguns out.ros meios, derivados desses apresen-

t.ados. loram ut.ilizados em alguns experimentos iniciais. 

Eles serão indicados no t.ext.o. 
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3.3. Soluções e Tampões 

3.3.1. Solução salina 

Sol ução de cl or et.o de s6di o 0, 89% em água 

dest.ilada. dist.ribuldas em frascos com 9 ml e aut.oclavada. 

Ut.ilizada para diluições nos plaqueament.os. 

3.3.2. Tampão fosfat.o pH 4,5 

Solução de fosfat.o monobásico de pot.ássio 

0,05 M ajust.ado para pH 4,5 com Na OH 1N. 

3.3.3. Tampão citrato fosfato 

A part.ir das soluções 0,1 M de ácido cit.rico e 

0.2 M de fosfat.o de sódio dibásico. foram feit.os t.ampões com 

diferent.es pHs segundo a Tabela abaixo, cuja molaridade 

final da solução variou ent.re 55,4 e 93,7 mM. Esses t.ampões 

roram ut.ilizados para avaliação do comport.ament.o da enzima 

em di f er ent.es pHs. vi sando-se mi ni mi zar o possi vel er ei t.o da 

molaridade da solução na at.ividade da enzima. 



pH 

2.5 

3,0 

3.5 

4,0 

4.5 

5.0 

5.5 

6,0 

6,5 

7,0 
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ÁCIOO C1TRICO Na H PO 
2 " 

(ml) (ml) 

44,6 5.4 

39,8 10,2 

33.9 16.1 

30,7 19,3 

26,7 23.3 

24,3 29,7 

21.0 29,0 

17,9 32.1 

13,6 36,4 

6,5 43.6 

Comple~ado com água desLilada para 100 ml. 

3.3.4. Soluções para fusão de protoplasto 

3.3.4.1. EDTA 

Solução de EDTA 10 ruM. 

3.3.4.2. Tamp~o sorbitol fosfato 0,6 M CTSP) 

0,2 Na H PO 
z " 

0,2 Na H 
2 

Sorbi Lol 

PO 
" 

217.5 ml 

32,5 ml 

54,9 g 

Aj uSLado par a um vol ume f i nal de 500 ml com 

água desLilada. 
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3.3.4.3. Solução de enzima litica 

Sol ução de Zi moI i ase 2000 1 mg/ml em TSP. 

3.3.4.4. Solução fusogênica 

PEG 4000 ..... . 8 9 

Ca Cl 0,5 M .. , 1 ml 

Volume final 10 ml. 

3.3.4.5. Soluç~o de sorbilol O~5 M 

, 
3.3.4.5. Soluça0 de cloreto de calcio 1~2 M 

3.3.4.7. 2 Mercapto-etanol 

Essas sol uções • à exceção do 2 mer capt.o et.a-

nol. foram est.erilizados por auloclavagem. A solução de 

enzima foi preparada após o resfriament.o do TSP. 

3.3.5. Soluç~o para quanlificaçao de proleinas 

Dissolver 100 mg de Coomassie-Brilianl-Blue 

G 250 C CBB - G 250) em 50 ml de et.anol. Adi ci anar 100 ml de 

áci do f'asfór i co 85%. Di 1 uir de 1: 1 em água desli 1 ada ant.es 

do uso. 
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3.3.6. Reativo de Somogy 

Dissol ver 28 9 de Na HPO e 40 9 de tartarato 
2: 4 

duplo de sódio e potássio CKNa . CO 
4 <S 

4 H O) em 700 ml de 
2: 

água destilada. Adicionar 100 ml de NaOH iN, e em seguida 

gotejar 80 ml de sul f'ato de cobre 10% na sol ução sob 

agitação constante. Acrescenlar 180 g de Na SO e complelar 
2: 4 

o volume para 1 1. Deixar em repouso por 48 horas, f'illrar e 

manter em recipiente escuro à temperatura ambiente. 

3.3.7. Reativo de Nelson 

Dissolver 25 g de molibidado de amonio em 450 

ml de água destilada. Golejar 26 ml de ácido sulf'úrico na 

solução sob agitação constante. Acrescentar 3 g de arseniato 

de sódio dissolvidos em 25 ml de água. Manler o realivo no 

escuro por 48 h. f'illrar e completar o volume para 500 ml. 

Conservar a temperatura ambienle em recipiente escuro. 

3.3.8. Solução de inulina 

Solução conlendo 0,3% de inulina. dissolvida à 

quente em tampão f'osf'ato pH 4,5. Essa solução f'oi usada como 

substrato para medida da atividade da enzima. Para avaliação 

da atividade em dif'erentes pHs f'oi utilizado esse açúcar nas 

mesmas condiçBes, porém diluido em tampão citrato-f'osf'at,o. 

Para determinação da atividade sobre sacarose f'oi utilizado 
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o mesmo lampão com subsli 'luição do açúcar na mesma con

cenlração. 

3.3.9. Soluçio padrio de glicose 

Par a cal i br ação da concenlr ação de açúcar es 

redulores foi ulilizada uma solução padrão de glicose 

0,005%. Essa solução foi manlida em estoque a 1.0%, sendo 

diluída de 1/200 no momenlo da calibração. A solução esloque 

foi manlida em geladeira. lendo sido adicionado ácido 

benzóico para auxiliar na conservação. 

3.3.10. Soluç~es para eletroforese 

3.3.10.1. Es'loque acrilamida - bis acrilamida 

Acrilamida .... 

Bis acrilamida 

(AR) 

30,0 9 

0,8 ml 

Complelar para 100 ml com água e fillrar. 

3.3.10.2. Es'loque do tampao inferior (TI) 

Tris - amino - melano CTRlSO ........... 181,7 9 

Adicionar 500 ml de água, acerlar o pH para 

8,8 com HeI 1N e completar com água para 1 1. 
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3.3.10.3. EsLoque do tampão superior (TS) 

Tris - amino - metano ................... 60.6 9 

Adicionar 500 ml de água. acertar o pH para 

6,8 com HCl iN e completar com água para 1 1. 

, 
3. 3. 10. 4. Estoque de sodio-dodecil-sulfato 

(SDS) 

Solução de SDS a 10% 

"-

3.3.10.5. Solução de persulfato de amonio 

CPA) 

Solução de persulfato de amônio a 10%. Deve 

ser preparada no momento da formação do gelo 

3.3.10.6. EsLoque do tampao de corrida (TC) 

Tris - amino - metano . 

Glicina .............. . 

Completar com água para 1 1. 

12.0 g 

57,6 g 

3.3.10.7. Tampao da amosLra (TA) 

Tampão superior 

Glicerol 

Completar com água para 60 ml. 

12.5 ml 

20,2 ml 



3.3.10.8. Tampão carregador 

2 Mercapt.o et.anol . .. · . . . . . . . 
Azul de Br omoi' enol 0.1% .. · . . . 
SDS 10% . . .. . . . .. · .. . . . 
Tampão da amost.ra . · . . . . 

3.3.10.9. Soluça0 desnaturante 

2. Mercapt.o etanol 

SDS 10% .......... . 

Tampão superior ..... . 

3.3.10.10. Fixador 

Met.anol ...... . 

Áci do acét.i co . 

Água ............. . 

0.50 ml 

0,25 ml 

4.00 ml 

5.30 ml 

1,0 ml 

8.0 ml 

2,25 ml 

30 ml 

7rnl 

63 rnl 

3.3.10.11. Corante para proteína tot.al 

47. 

Coamassi e Br í 1 í ant. Bl ue R-250. na concent.r ª

ção de 0.05% diluído no i'íxados (3.3.10.10). 

A água ut.i 1 i zada para t.odas as sol uções deve 

ser deionizada. 

3.3.11. Soluçio padrio de Albunúna 

Solução de albumina sérica em água com 1 

mg/rnl. ut.ilizada na const.rução da curva padrão para det.ermi-
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nação de concenLração de proLeina. Solução manLida no 

congel ador . 

3.3.12. Soluç~o de aut~lise 

Cl orof'órmi o . 

Tol ueno ..... 

Suspensão celular 

A suspensão 

cél uI as de 100 mg/ml. 

3.4. ProcedimenLos 

3.4.1. Esterilizaç~o 

cel ular com 

1 ml 

1 ml 

20 ml 

concent,ração de 

Os meios f'oram eSLerilizadas por aULoclavagem 

a 1 at.m de pressão por 20 mi nut.os. 

As soluçBes est.oque de aminoácidos e padrão de 

glicose f'oram mant,idas em refrigerador. A solução est.oque de 

padrão de albumina f'oi mant,ida em congelador. As demais 

soluções foram mant.idas à t.empera'lura ambient,e, não sendo 

cont,ami návei s. 

3.4.2. Incubação 

A incubação das cult,uras em placas foi feit,a 

em est,uf'as 'li po BOD (Fanem) na " .. d 30°, I.-emperal.-ura e As 

incubações em meio liquido f'oram feit,as com 30 ou 50 ml de 
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meio, em Erl ermayers de 250 m1. sob agi t..ação de 200 rpm e 

o t..emperat..ura de 32 C. 

3.4.3. Mult..iplicação do in6culo 

Para l.odos os ensaios f'oram ut.ilizados como 

inóculo aliquot..as de cult..uras crescidos por 24 horas em YNB. 

sendo esse meio complement..ado com aminoácidos especif'icos no 

caso de linhagens auxot.róficas. 

3.4.4. Avaliação do Cresciment..o celular 

Feit..a at.ravés da medida de densidade ót.ica das 

cult..uras (X = 520 nnU, mult.iplicado pela diluição f'eit.a nas 

mesmas, ou a t..r a vés da cont..agem de cél ul as em câmar a de 

Nebauer. 

3.4.5. Avaliação da at.ividade inulinolit.ica 

Feit..as at..ravés da quant..if'icação do açúcar 

redut.or (AR) no meio, result..ant..e da at..ividade enzimát..ica da 

amosl.ra sobre o subst..rat..o Cinulina ou sacarose). O procedi-

ment..o padrão seguiu os principios da análise de açúcar 

r edut.or del.er mi nados por SOMOGY C 1 952) e NELSON C 1 984) • 

apresent.ados a seguir. 

Inicialment..e as linhagens f'oram cult.ivadas por 

24.48 ou 72 h. Após esse per i odo de i ncubação as cul l.uras 
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foram cen~rifugadas e separaradas em duas fases: o 

sobrenadan~e e as células. Para avaliação da a~ividade 

ext.r a cel uI ar usou-se como amos~r a o sobr enadan~e. e par a 

a ~i vi dade cel uI ar às cél uI as i n~ei r as, após I a vagens por 3 

vezes em ~ampão fosfa~o (3.3.2), 

Para medida da a~ividade. re~ira-se 1 ml ca 

solução enzimá~ica a ser ~esLada (celular ou ext.racelular) e 

incuba-se. duran~e 10 minu~os a 30°C, com 5 ml da solução de 

inulina (3.3.8). Após esse ~empo re~ira-se uma aliquo~a de 1 

ml dessa sol ução r ar a um novo ~ ubo. e adi c i ona -se 1 ml de 

rea~ivo de Somogy (3.3.5). o que paralisa a hidrólise. 

Ferve-se por 15 minu~os. resfria-se a solução e adiciona-se 

1 ml do r ea ~i no de Nel son (3. 3. 7) . Compl e~a -se o vol ume do 

Lubo para 10 ml com água Clubo A). Para avaliar a quanLidade 

de açúcar redulor anleriormenle exislenle no meio, prepara

-se um novo Lubo CB) seguindo a mesma me~odologia anLerior. 

porém fervendo-se o ext.raLo enzimálico por 10 minulos anLes 

da adição da solução de inulina. 

Um padrão de glicose (3.3.9) é ulilizado para 

correspondência dos valores de absorção com a conc€- 1lração 

de açúcar reduLor no meio. Para prepara-lo adiciona-se a 1 

ml do padrão, 1 ml do reaLivo de Somogy e segue-se, a parlir 

desse passo. o procedimenLo anLerior. Da mesma forma é 

ulilizado um "branco" geral com a finalidade de zerar o 

medidor de densidade ólica Cespeclofol6meLro ou folocolorim~ 

Lro), No pr epar o desse br anco uli I i za -se 1 ml de água 

des~ilada em subsLiluição ao padrão de glicose. 
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A densidade ó~ica (DO) é medida no comprimen~o 

de 520 mm. e para se obLer a a~ividade enzimáLica a parLir 

dessas lei~uras ~emos as seguin~es relações: 

onde: 

â = 0.0. do Tubo A - 0.0. do Tubo B 

K :: C.d.O 
~ 

ALividade :: 

â = Direrenças de densidade 6~icas enLre Tubos A e B. 

c = ConcenLração molar do padrão de gl i cose Cem f..JMJ 

277.78. 

d Diluiç5es f'ei~as durant.e o processo 6. 

O = Diluição do erlraLo enzimáLico. 

L :: Tempo da reação (em minuLos) . 

P = Densidade 6Lica do padrão de glicose. 

= 

A uni dade de a ~i vi dade C U) r esul LanLe desses 

cálculos corresponde a nMoles de AR liberados por minu~o em 

1 ml meio. como consequência da hidrólise enzimáLica. 

3.4.6. Avaliação da es~abilidade da enzima 

Para veriricar a es~abilidade da enzima. o so-

brenadan~e da culLura foi fil~rado por milipore. e em inLer-

valos definidos roi medido a aLividade desse ril~rado. O 

valor da esLabilidade para um deLerminado inLervalo foi dado 

pela relação enLre essa a~ividade e a aLividade inicial. 
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3.4.7. Identificaçio do pH ~timo para atividade 

Para identificaç~o desse parâmetro. a ativida-

de enzimática f'oi det.erminada ut.ilizando o tampão cit.rat.o-

-f'osf'at.o (3.3.3), em diferent.es valores de pH. na preparação 

da solução de inulina (3.3.8). 

,.. 
3.4.8. Medida de resistencia termdca 

Para aval i ar a t.emperat.ura de inati vação da 

enzima. colocou-se as amost.ras. antes da medida da atividade 

enzimát.ica. por 10 minut.os em banho maria a dif'erent.es 

t.emperat.uras. 

3.4.9. Quantificaçio de prot.einas 

Fei ta segundo metodol ogi a par a quanti f' i caç~o 

de BRADFORD (1975) . Consist.e da adição de volumes de 

amostras a serem testadas. a tubos de ensaio contendo 5 m1 

da solução 3.3.5. Da mesma forma. adiciona-se volumes do 

padrão de albumina (3.3.11). cuja concent.ração proteica é 

conhecida. para a construção da curva padrão. 

A deLer roi nação da quanti dade de pr oLei na é 

f'eita a part.ir da medição da absorbância das amostras obti-

das em espectof'otómetro com À = 595 nm. e do relacionamento 

dessas medidas com as af'eridas para a curva padrão. 



3.4.10. Eletroforese de proteinas: 

proteinas n~o desnaturadas 

SDS 

53. 

PAGE e 

A el et,r of' or ese de pr otei nas f' oi f' ei t,a ut,i 1 i -

zando um sist,ema vertical descont,inuo de dois géis: um supe

r i ar (empi 1 hador) e um i nf'ar i or (separ ador) . A metodol agi a 

empregada f'oi basicamente a descrita por LAEMMLI (1970), com 

modif'icações. 

Inicialmente arma-se as placas de vidro em 

paralelo. sendo essas separadas por espaçadores de acrílico 

com espessura entre 0,8 e 1.0 mm. Essa estrut,ura é mantida 

por presilhas e o cont,at,o entre o vidro e os espaçadores é 

selado com agar 0.8%. Após esse selamento adiciona-se o gel 

i nf'er i ar. cuj a concent,r ação de acr i 1 ami da é var i ável. Na 

Tabela abaixo encont,ra-se a composição para as concent,raçBes 

de 8 a 10%. com volume final de 40 ml. 

CONCENTRAÇÃO DE ACRILAMIDA 

8 10 12 

TI (3.3.10.2) 10 ml 10 ml 10 ml 

SDS (3.3.10.4) 0.4 ml 0.4 ml 0,4 ml 

AB (3.3.10.1) 10.6 ml 13.6 ml 16,0 ml 

Água 18,5 ml 15.8 ml 13,1 ml 

PA (3.3.10.5) 0,4 ml 0,4 ml 0,4 ml 

Temed 10 ml 10 ml 10 ml 

Par a a pol i mer i zação. após a adi ção do gel 

coloca-se numa lâmina de SDS 1% sobre o mesmo. o que evit,a o 
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con~a~o com o ar. Após a polimerização. re~ira-se a solução 

de SDS e coloca-se o gel superior. ~endo sido esse u~ilizado 

sempre na concenLração de 4.5% de acrilamida. 

CONCENTRAÇÃO DE ACRILAMIDA 

4,5% 

TI (3.3.10.2) 2.5 ml 

SDS (3.3.10.4) 0,1 ml 

AB (3.3.10.1) 1,5 ml 

Água 5,4 ml 

PA (3.3.10.5) 0,1 ml 

Temed 10 ml 

ApÓs a colocação dessa fase do gel. encaixa-se 

o pen~e na borda superior do vidro, o qual servirá para a 

formação das canale~as de colocação de amos~ra. Terminada a 

polimerização. re~ira-se o pen~e e limpa-se as canale~as com 

SDS 1 % ou com água dei oni zada. 

A precipi ~ação das pro~einas foi fei ~a com 

ace~ona (-20°C). na proporção de 2: 1 em reI ação ao sobre

nadan~e do meio de cul Lura. As amosLras. para a corrida. 

foram preparadas com a ressuspensão das pro~einas precipiLa

das em Lampão inferior (3.3.10.2), diluido 10 vezes. 

Al i quoLas dessa suspensão for am usadas par a 

quanLificação de pro~einas para a corrida. sendo as amosLras 

ajus~adas para valores en~re 20 a 100 mg por canale~a. Ao 

vol ume reI a~i vo a essas quan~i dades foi adi ci onado igual 
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volume de ~ampão carregador C3.3.10.8), e as amos~ras ~oram 

colocadas em banho mar i a ~er ven~e por 5 mi nu~os. Após esse 

t.ra~ament.o as amos~ras ~oram aplicadas às canalet.as. sendo 

~ambém u~i I i zado um padr ão de peso moI ecul ar. Esse padr ão 

con~inha polipept.ideos de 94 Kd C~os~orilase B). 57 Kd Cal-

burnina bovina). 43 Kd Cosoalbumina) , 30 Kd Canidrase). 20,1 

Kd Cinibidor da ~ripsina) e 14,4 Kd Cex - lac~o albumina). 

Nesse pont.o a armação ~oi ajus~ada à cuba de corrida, e os 

~anques preenchidos com ~ampão de corrida C3.3.10.6) diluido 
/ 

4 vezes, ao qual roi adicionado SDS 10% na concen~ração de 

10 ml/1. Após o preenchiment.o dos ~anques. a cuba ~oi levada 

ao re~rigerador e ligada à ~on~e de vol~agem. Para a corrida 

são u~i 1 i zados duas v01 t.agens: uma i ni c i aI de 100 V. que 

permanece a~é a ~rente do corant.e a~ingir o ge1 separador. e 

uma rina1 de 200 V. que permanece a~é o rim da corrida. 

Terminado o processo, as placas de vidro são 

desmon~adas. o ge1 superior é descart.ado. e o in~erior 

c010cado na sol ução de cor an~e C 3.3. 10.11). onde per manece 

por cerca de 12 h à ~emperat.ura ambient.e. Dai inicia-se a 

descor ação. com a r e~i r ada do cor an~e e adi ção do ~ i xador 

C3.3.10.10). Esse rixador é subs~i~uido quant.as vezes rorem 

necessárias. a~é a descoração ~o~al das regiões do ge1 onde 

não há pro~eina. 

o processo descr i ~o aci ma é u~i 1 i zado com o 

obje~ivo de desna~urar e separar cadeias polipep~idicas. 

Para a ele~rororese com pro~einas na conrormação na~iva 

pode-se u~ilizar a mesma met.odologia e soluções. sendo porém 
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substituido os volumes relativos à SDS e 2. mercapto etanol 

por água dei oni zada. AI ém di sso. a etapa da f' er vur a das 

amostras é desconsiderada. 

3.4.11. E1etrof'orese bidimensiona1 

A e1etrof'orese bidimensiona1 f'oi f'eita com o 

uso dos dois sistemas anteriores.. Inicialmente procedeu-se 

uma e1etrof'orese de proteinas não desnaturadas, com uso de 

espaçadores de 0,8 mm e preenchimento de três canaletas por 

amostra. Após essa eletrof'orese. o ge1 f'oi cortado em tiras 

relativas a cada uma das canaletas. sendo que para cada 

amostra uma tira f'oi corada e outra utilizada para segunda 

dimensão. 

A tira utilizada para a segunda dimensão f'oi 

mantida por 2 h na solução desnaturante (3.3.10.11). à 

temperatura ambiente. Após a desnaturação. a tira f'oi 

aplicada à borda superior do ge1 para corrida SDS - PAGE. 

sendo f'eitos duas canaletas lateralmente à essa. onde correu 

uma outra ali quota da amostra original e o padrão de peso 

molecular. Essa corrida f'oi conduzida da f'orma normalmente 

empregada para o sistema SDS (3.4.10). 

3.4.12. Loca1izaç io da enzima no ge1 

Para localização da enzima no ge1, a tira re

f'erente à corrida da amostra em eletrof'orese não desnaturan-
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te foi cortada em intervalos de 3 mm. e cada uma dessas 

frações dividida em duas partes. Nessas pequenas divisões. A 

e B. procedeu-se a avaliação da at.i vidade enzimática da 

forma descrit.a no it.em 3.4.5 •. 

, 
3.4.13. Calculo do peso molecular aparent.e dos poli 

pept.ideos das amost.ras 

o peso molecular aparent.e CPMA) dos polipept.i-

deos. represent.ados pelas bandas eletrof'orét.icas. foi cal cu-

lado a part.ir do peso molecular dos padrões. em uma relação 

logar 1 t.i mi ca com a di st.ânci a percorrida no ge1. 

3.4.14. Avaliaçio densit.o~t.rica dos geis 

Para avaliação da relação de concent.ração en-

tre bandas, alguns géis foram analisadas densit.ometricamen-

t.e no densit.ómet.ro modelo ARGOS 7 CTECNAW). 

3.4.15. Avaliaçio do car~t.er "Killer" 

Para avaliação do carát.er !!Killer'~ plaqueou-se 

a linhagem sensi vel AH 22 de Saccharomyces cerevísíae em 

meios K (3.2.4). Após a secagem da cul t.ura. cul t.i vou-se 

sobre essa as linhagens a serem test.adas. As placas foram 

incubadas por 24 horas, e avaliadas quant.o à exist.ência de 

halo de inibição. o que caract.eriza a linhagem'!Killer\~ 
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3.4.16. Cruzamen~os 

3.4.16.1. Natural 

Para o cruzamen~o nat.ural. mist.ura-se sobre 

uma pl aca de YEPD (3.2.1) i n6cul os do t.i po "pont.a de paI i t.o" 

de cada uma das linhagens. essas com marcas diferent.es. Após 

4B/72 horas de incubação os cruzament.os são passados para 

sal i na (3. 3. 1). e aI i cot.as dessa suspensão ut.i I i zadas par a 

plaqueament.o em SD (3.3.2). Os híbridos foram recuperados 

desse meio após 48/72 h. e repicados para YEPD (3.2.1). 

3.4.16.2. Fusao de pro~oplast.os 

A esferopl ast.i zação e fusão de prot.opl ast.os. 

seguiram o pro~ocolo normalment.e ut.ilizado para Soecharomy

ces cerevisiae e Kl uyveromyces toe tis (GUNGE & SAKAGUCHI. 

19B1). com modificaç5es. 

Inicialment.e cult.ivou-se as linhagens em 50 ml 

de YEPD at.é as células at.ingirem a fase exponencial (1 a 

2.109
). As células foram colet.adas por cent.rifugação a 5000 

g e lavados 2 vezes EDTA 10 ruM. sendo ressuspendidas nessa 

solução para uma densidade de 5.10
9 

cel./ml. Alíquot.as dessa 

ressuspensão foram plaqueados em YEPD e em meio selet.ivo. 

para verificar t.axas de reversão. A essa suspensão 

adi ci onou-se 50 ml de 2. mercapt.o et.anol, e i ncubou-se por 

10 minut.os a 30°C. As células foram novament.e lavadas com 
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EDTA 10 mM. centri1'ugadas e ressuspendidas em 3 ml de TSP 

(3.3.4.2). A essa suspensão 1'oi adici onado 1 ml da enzima 

litica (3.3.4.3). sendo a solução incubada por 20-30 minutos 

a Dur ante esse periodo de incubação a f'ormação dos 

prot,oplast,os 1'oi monit,orada por observações em microscópio e 

por t,este com SDS 1%. No f'inal da incubação f'oram obtidas 

t,axas de prot,oplastização entre 80 e 90%. 

A suspensão f'oi centri1'ugada a 2000 g e lavada 

3 vezes com sorbi tolO, 6 M. Após a úl tima lavagem. as 

células 1'oram cuidadosamente ressuspendidas nessa solução. e 

passadas para um novo tubo com o auxilio de um pipetador 

aut,omát,ico de 500 ml e pont,eiras estéreis com ponta cort,ada. 

As células f'oram precipit,adas sob cent,ri1'ugação de 1000 9 e 

ressuspendidas em 500 ml de sorbi tol--O. 6 M. 

As linhagens a serem 1'undi das f'or am j unt,adas 

em um mesmo t, ubo, e adicionou-se 0.1 ml de CaCI 1.2 M. 
2 

Incubou-se durante 30 minut,os e acrescentou-se 1.2 ml de PEG 

80%. sendo a suspensão misturada com bastão de vidro. e 

post,eriormente incubada por 40 mino a 30°C. 

As células f'oram lavadas 3 vezes com sorbit,ol 

0.6 M e pl aqueadas em mei o SD (3. 2. 5) . Sobr e o pl aquea
reg 

ment,o f'oi colocado uma pequena quant,i dade do mesmo mei o. 

para evit,ar o cont,ato do prot,oplast,o com o ar. Da mesma 

1'orma. f'oi f'ei t,o o pl aqueament,o em YEPD (3. 2. 6) 
reg 

para 

veri1'icar a sobrevivência dos prot,oplast,os. As placas f'oram 

incubadas por 5 a 7 dias a 30°C. 
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.-
3.4.17. Delineamento experimental e analise estatis 

tica 

Os experimentos roram montados segundo o 

delineamento de blocos ao acaso. sempre com 3 repetiçõs por 

tratamento. As análises roram conduzidas segundo os modelos 

inteiramente casualizado e ratorial. As comparações de 

médias roram rei tas pelo teste de Tukey. a 5% de 

signiricância (PIMENTEL GOMES. 1982) . 

.-
3.4.18. Aulolise 

A autólise das células. para retirada da enzi-

ma de parede. roi reito com o crescimento das células em 50 

ml de YYI (YNB 0,37% + extrato de levedura 0.30% + inulina 

0.5%:>, lavagem das células em tampão rosrato (3.3.2), e 

suspensão das cél uI as nesse tampão. Urna aI i quota de 20 ml 

dessasuspenção. com 100 mg de célula por ml. roi retirada. 

e a ela roi adicionado 1 rnl de clororórrnio e 1 rnl de tolueno 

(3.3.2). As células roram mantidas por 24 horas sob agita-

ção. centrirugadas e a atividade do sobrenadante roi avalia-

da. Posteriormente roi precipitada a proteina desse sobrena-

dante, sendo essa utilizada preparada para eletrororese 

(3.4.10) . 
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3.4.19. Avaliação da fragilidade da parede 

A fragilidade da parede foi avaliada a par~ir 

da resis~ência das células ao Lra~amen~o com enzima ll~ica. 

O procedimen~o seguiu as e~apas da formação do pro~oplas~o 

(3. 4. 1 ô. 2) • sendo u~ilizada a enzima zimoliase 2000 na 

concen~ração de 2.5 mg/rnl em ~ampão sorbi~ol fosfaLo 0.5 M. 

A aval i ação do rompi men~o .foi fei t.a por cen~r i fugação. e 

pel a est.i ma ~i va da r edução da densi da de de cél uI as vi a 

mi croscopi a. 
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4. RESUL T AOOS 

A apresent.ação dos resul 'lados será f'ei 'la em 

quat.ro e'lapas: carac'lerização das linhagens ut.ilizadas; 

caract.erist.icas da at.ividade i nul i nol! 'li ca. causas da 

var i ação da a 'li vi dade i nul i nol i 'li ca e car ac'ler i s'li cas da 

expor'lação de pro'leinas. As dif'erenças en'lre as médias 

ob'lidas nos experimen'los. serão represen'ladas, quando 

signif'ica'livas. a'lravés de dif'eren'les le'lras. 

4.1. Carac'lerizaçio das Linhagens U'lilizadas 

o 'lrabalho f'oi iniciado com a seleção de 3 

linhagens de K. marxianus. as quais apresen'laram carac'leris

t.i cas adequadas par a a anál i se do si s'lema i nul i nas e . As 

1 i nhagens f'oram a 12 1339. 12 619 e 12 610. essa úl 'li ma 

an'leriormen'le classif'icada como K. fraeiLis. 

Em relação às carac'ler!s'licas gerais das li

nhagens C Tabel ai). a 12 1339 é Ki 11 er. possui a 'li vi dade 

inul i nol! 'li ca 

desr epr i roi da 

reI at.i va cIassif'icada como 

cat.aboli camen'le em relação 

baixa, 

a hexoses. 

e é 

Em 

di ver sas opor 'l uni dades , quando cul 'li vada em mei o m1 ni mo. 

apresen'lou f'or'le pigmen'lação vermelha. cará'ler esse que não 
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persis~iu quando as células roram repicadas para meio 

complexo. A 12 619 é não Killer. possui a maior ati vidade 

inulinolitica en~re as linhagens ~estadas. e é desreprimida 

parcialmen~e. A linhagem 12 610 é também não Killer. possui 

uma a~ividade semelhan~e à 12 1339 e apresen~a-se reprimida 

para inulinase na presença de hexoses. Mutan~es auxotróricos 

para essas linhagens CTabela 1) roram u~ilizados para a ob-

tenção dos hibridos. A provável ploidia das linhagens CTabe-

la 1) roi es~abelecida a par~ir da observação da ror mação de 

ascos em células subme~idas à meio com rarinose e ace~ato. 

o valor da a~ividade enzimática variou bas~an-

te entr e ensai os. ha vendo por ém cons~ânci a em r el ação às 

tendências. Devido a essa variação. o valor especif'ico das 

atividades será considerado para as condiçBes de cada 

experimen~o apresen~ado. 

Tabela 1 - Carac~eris~icas gerais das linhagens de K. marxi

anus utilizados no trabalho. 

LINHAGENS 

12 1339 

12 619 

12 610 

MUTANTE PLOID1A 

Km 9Cmet) n 
-

Km 21Carg ) n 
-

Kf' 4C ser) 2n 

ATV. 

Baixa 

Al~a 

Baixa 

REPRESSÃO 

Desr epr i mi da 

Semi r epr i mi da 

Reprimida 

4.2. Carac~erlsticas da Atividade Inu1inolltica 

KILLER 

+ 

1nicialmen~e roi avaliado o padrão de cresci-

men~o das linhagens. a es~abilidade da a~ividade inulinoli-
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t.ica e o período de produção da enzima no cresciment.o da 

cult.ura. O meio ut.ilizado 1'oi o YEPD. com subst.it.uição da 

glicose por inulina a 0,5%. 

Em relação à est.abilidade da enzima (3.4.6), o 

sobrenadant.e da cult.ura mant.eve a at.ividade inicial por pelo 

menos 48h. período máximo t.est.ado. Na Figura 1 observa-se as 

curvas de cresciment.o das t.rês linhagens. junt.ament.e com os 

valores das suas at.ividades. e na Tabela 2 os valores da 

at.ividade nos t.empos 12. 24 e 48 h. Na Tabela 3 encont.ra-se 

os valores do t.empo de geração para os períodos de O a 6, 6 

a 12 e 12 a 24 h. e na Tabela 4 a t.axa de increment.o da 

at.i vi dade no t.empo. 



LOG(DO+l) 
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y 
2 
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Figura 1 - Curvas de crescimenLo e evolução da atividade ínu

linolitíca extracelular das linhagens 1Z 1339, 

1Z 619 e 12 610. 
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Tabela 2 - Atividade inulinolltica extracelular de linhagens 

de K. marxianus em diferentes periodos de cresci

mento. CATV. = lO. 

T E M P O h 

LINHAGENS O 12 24 48 

I2 1339 0,00 0.00 14,81 o- 444.420-

12 610 0,00 0.00 18,520- 296,280-

I2 619 0,00 0.00 407,39b 1574,OOb 

* Meio completo C3.2.1) com substituição de glicose C2%) por 

inulina CO,5%). 

Tabela 3 - Cinética de crescimento das linhagens 12 1339, 

I2 619 e 12 610, e os tempos necessários para al

cançar a fase estacionária CF. E.). 

LINHAGENS 

12 1339 

12 610 

I2 619 

0-6 

lh 38' 

lh 40' 

3h 47' 

INTERVALO h 

6-12 

2h 00' 

lh 55' 

Sh 10' 

12-24 

2h 47' 

F. E. 

13h 15' 

12h 58' 

24h lS' 

Tabela 4 - Taxa de incremento da atividade inulinolitica ex-

LINHAGENS 

12 1339 

12 619 

12 610 

tracelular das linhagens 12 1339, 12 619 e 12 610 

(Incremento = A atividade/tempo). 

12-24 h 

1,23 U./hO-

33.95 U/hb 

1.54 U./hO-

PER! ODO 

24-48 h 

17,90 U/hO-

48,60 U./hb 

11.57 U./hO-
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Para a carac~erização das ~aixas de ~empera~u

ra e pH de a~ividade da enzima. os ensaios foram realizados 

com aliquo~as do sobrenadan~e da cul~ura de 12 619. crescida 

por 48 h em YYI (3.2.3.2). A escolha dessa linhagem deveu-se 

aos maiores valores de hidrólise que a mesma apresen~a. 

~endo sido aumen~ado. com essa seleção. a capacidade de 

de~ec~ar variações no compor~amen~o da inulinase nas 

di~eren~es condições de pH e ~empera~ura. o que se expressa 

pela variação da a~ividade. 

Com relação à resis~ência ~érmica. os valores 

de a~ividade após o ~ra~amen~o de ina~ivação (3.4.8) est.ão 

apresen~ados na Tabela 5 e Figura 2. 

Tabela 5 - 1na~ivação ~érmica da enzima e~racelular de 

12 519. (Valores em a~ividade: LO. 

TEMPERATURA 

30 40 50 50 70 80 

A~ividade 637,85
C 

0,00 0,00 
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IZ 619 

~ 
400 

300 

200 

100 

~ 40 50 60 70 80 90 

lEMPERA1URA 

Figura 2 - Curva da ina~ivação lérmica da enzima extracelu

lar de 12 519 Ca~ividade em LD. 

Os valores da a~ividade em diferenles pHs mos-

~r ar am gr ande var i ação quant.o às car act.er i s~i cas do lampão 

uli 1 i zado na pr epar ação da sol ução de i nul i na ( 3. 3. 8) . Na 

Figura 3 observa-se os result.ados da variação da at.ividade 

em t.ampão ci~ra~o fosfat.o. sem concen~ração molar definida. 

Na Figura 4, os resullados da variaçao em ~ampão cit.ra~o 

fosfat.o (3.3.3), com concen~ração molar aproximada- ment.e 

const.an~e em t.odo o gradient.e. (para valores de pH acima de 

7,0 não foi possível man~er a molaridade). A Tabela 5 

apresenla esses resullados. junt.ament.e com o valor da 

a~ividade em pH 4.6 C~ampão fosfat.o - 3.3.2). 
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l1li 

IZ 619 

Figura 3 - Curva de a~ividade em gradien~e de pH ajus~ado 

por lampão ci~ra~o ~os~a~o com molaridade variá

vel. Enzi ma exlr acel uI ar de I2 519. 

1400 IIE 

1200 

10J0 

800 

600 

400 

200 

234 5 678 9 
i.5 25 3..5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 

PH 

IZ 619 

Figura 4 - Curva de alividade em gradien~e de pH ajuslado 

por lampão cilralo ~os~alo com molaridade cons

lanle. Enzima exlracelular de I2 519. 
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Tabela 6 - Valores da atividade em dilerentes pHs ajustados 

por tampões em dilerentes condições. Enzima ex-

tracelular de 12 619, (atividade em lO, 

T AMPõES 

pH C1TRATO FOSFAT01. C1TRATO FOSFATOz SóDIO FOSFATO 

2,0 0.0 0.0 

2.5 38,880, 24,69° 

3,0 288.88
d 49.380, 

3.5 289,50d 24,690, 

4,0 299,9gd 65,840, 

4,5 299,99d 164,61 ° 592.58 

5,0 172.22c 197.520, 

5.5 255.55d 415,63b 

6,0 325,92& 1.259.25 d 

5,5 274,07d 784.96c 

7,0 172.22c 526, 74bc 

7,5 96.29
b 263,20· 

8,0 44,44° 43.18 • 
• 8.5 0.00 0,00 

1. Sem molaridade delinida. 

2 Com molaridade delinida e aproximadamente constante. 

* Esses valores não Ioram obtidos em soluções com concentra
ção constant.e. 

A linhagem 12 619 Ioi lambém ulilizada para 

identilicação do padrão eletrolorélico da enzima. Para lal, 

as células loram crescidas por 48 h em meios nos quais apre-

sentavam ou não ali vi da de extracelular. A proleina do sobre-

nadante dessas amostras Ioi precipitada e utilizada para 3 

lipos de eletrolorese em poliacrilamida: sem SDS (3. 4.10) ~ 

com SDS (3.4.10) e bi di mensi onal (3.4.11). Na el etrolorese 
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sem SOS as amos~ras com a~ividade são racilmen~e des~ingui

veis das sem a~ividadet por apresen~arem. na par~e superior 

do gel. uma banda CP:> com cerca de 16 mm de largura. Na 

amos~ra sem a~ividade essa banda não ocorre. porém nelas 

observa-se uma banda CB) com boa derinição na par~e inrerior 

do ge1 (Figura 5). Conlorme descri~o no l~em 3.4.12. loi me

dida a a~i vi da de enzimá~ica ao longo do padrão ele~rororé

~ico das amos~ras. Essa avaliação de~erminou a exis~ência de 

a~ividade inu1inoli~ica na banda que ocorre na par~e supe-

rior do gel (Figura 5) da amos~ra com a~ividade. Na Figura 7 

encon~ra-se o padrão densi~omé~rico dos géis. nos quais 10-

r am medi das as ár eas dos pi cos r aI a ~i vos às bandas C Tabal a 

1 2 

-+B 

Figura 5 - Ele~rolorese sem SDS de 2 amos~ras do sobrenadan

~e de 12 519. (1) sem a~ividade; (2) com a~ivida

de (50 mg de pro~eina por amos~ra). 
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DSTA"lCiA NO GEL EM rrm 

Figura 6 - Medida da at.ividade inulinolit.ica a~ longo do gel 

de acrilamida sem SDS. Elet.ro~orese da amost.ra de 

I2 619 com at.i vi dade. 

1 2 

1 

A B A B 

Figura 7 - Análise densit.omét.rica das amost.ras sem (1) e com 

(2) at.ividade de I2 619 Crelat.iva a elet.ro~orese 

da Figura 5). 
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Tabela 7 - Valores das áreas estimadas para as medidas den

sitométricas das bandas da eletrororese de prote

inas do sobrenadante de amostras com e sem ativi

dade. 

BANDA 

A 

B 

Total 

VALOR Cmrn
2

) 

67 

16 

117 

1 

% 

67 

14 

100 

A MOS T R A S1 

VALOR Cmrn
2

) 

332 

8 

388 

2 

Relação A/B 4.18 41.50 

1 Amostras: 1 sem atividade~ 2 com atividade. 

% 

86 

2.1 

100 

Par a a vaI i ação do númer o de cadei as pol i pep

tidicas da enzima identiricada no gel sem SDS. roi realizado 

urna eletrororese bidimensional C3.4.11). sendo a 1~ dimensão 

uma repetição da corrida sem SDS da amostra 2. e a 2~ 

dimensão uma corrida com SDS da tira do ge1 correspondente à 

1~ dimensão. Pelo padrão eletrororético do gel resultante 

desse procedimento CFigura 8). determinou-se a localização 

da enzi ma par a as poster i or es el etr or or eses em pol i acr i I a-

mi da com SDS. 
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A p B 

Figura 8 - Segunda dimensão com SOS. da amos~ra de pro~eina 

extracelular de I2 619 apresen~ando a~ividade. 

(1) Banda da inulinase. CA) amos~ra subme~ida à 

desna~uração; CP) padrão de peso molecular; CB) 

amos~ra subme~ida à primeira dimensão e desna~u

ração. 

Uma nova corrida com SDS foi realizada com 4 

amos~ras. duas com a~ividade e duas sem. visando a 

iden~ificação de ou~ras pro~einas presen~es no sobrenadan~e 

CFigura g). Para essa ele~roforese foram corridas duas 

repe~ições de cada amosLra. uma com 40 mg e ouLra com 20 mg 

de proLeina por canale~a. A redução da quan~idade de 

pro~eina visou melhorar a definição da banda rela~i va à 

inulinase. Na Tabela 8 encon~ra-se o peso molecular aparenLe 

CPMAJ dos polipepLideos iden~ificados no gel da Figura 9. As 

diferenças observadas en~re as amos~ras com e sem atividade 



75. 

f'oram a maior largura e int.ensidade da banda relat.i va à 

inulinase nas amost.ras com at.ividade. e a ocorrência de duas 

bandas de baixo peso molecular (15 e 14,4 Kd) nas amost.ras 

sem at.i vi dade. AI ém dessas duas bandas. com boa def' i ni ção. 

as amost.ras sem at.ividade apresent.aram um rast.ro na part.e 

i nf'er i or do ge1. 

Pela análise densit.omét.rica desses 

det.erminou-se que nas amost.ras com at.ividade a 

géis. 

banda 

relat.iva à inulinase (PMA = 94 Kd) corresponde a cerca de 

85% dos polipept.ideos export.ados. Em amost.ras sem at.ividade. 

obt.i das pelo cr esci ment.o das cél uI as em mei o SD (3. 2. 2) • 

essa banda represent.a apenas cerca de;. 20%. Ainda com o 

obj et.i vo de conf i r mar alocaI i zação da i nul i nase no gel. 

foram feit.as elet.rof'oreses com as prot.einas do sobrenadant.e 

da cul t.ura de 1Z 610. reprimi vel • crescida com e sem 

condições de repressão. Na Figura 10 encont.ra-se o result.ado 

da corrida. e observa-se a presença da banda de 94 Kd apenas 

na amost.ra em condições de não repressão. As 3 linhagens. IZ 

1339. 1Z 619 e 1Z 610. apresent.aram o mesmo padrão 

elet.roforét.ico para as prot.einas extracelulares. e o mesmo 

PMA para a inulinase. Quando a elet.rof'orese foi f'eit.a sem a 

prévia quant.if'icação de prot.einas para a corrida. ou seja. 

apenas t.omando-se iguais volumes das amost.ras. observou-se 

que a amost.r a de I Z 619. que apr esent.ou mai or a t.i vi dade. 

det.erminou uma f'aixa com grande largura e int.ensidade. Essa 

carac'leris'lica, inclusive, foi responsável pela def'ormação 

do gel (Figura 10). 
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1 2 3 4 P 2 3 4 - 94 

~< 67 

",J 43 

- 30 

- 20,.1 

- 14,.1 

Figura 9 - Padrâo ele~roforé~ico de 4 arnos~ras de pro~eina 

extracelular de IZ 519 (Amos~ras 1 e 4 sem a~ivi-

dade; 2 e 3 com a~ividade; Série da esquerda com 

20 rng de pro~eina por arnos~ra; série da direi~a 

com 40 rng/arnos~ra). 

Tabela 8 - Peso molecular aparen~e dos polipep~ideos de 4 

PMA 

94,0 
57.0 
59.5 
53.0 
49,0 
43.0 
35.5 
31.5 
17.8 
15.0 
14.4 
Ras~ro 

arnos~ras de pro~eina extracelular de IZ 519. 

(arnos~ra 1 e 4 sem a~ividade; arnos~ras 2 e 3 com 

a ~i vi dade) . 

AMOSTRAS 

1 2 3 4 

+ + + + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + 
+ + 
+ + 

-+- Ocorrência da banda/++ banda de maior i n~ensi dade. 
Nâo ocorrênci.a da banda. 
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As I i nhagens cresci das em YNB (3.2.2) não 

apresen~aram a~ividade extracelular. o que será apresen~ado 

com maior de~alhe pos~eriormen~e. Apesar disso. as linhagens 

inoculadas nesse meio. ~endo inulina como ron~e de carbono, 

cresceram normalmen~e. o que apon~a para a exis~ência de 

a~ividade inulinolit.ica a nivel de parede. Na Tabela 9 

observa-se a evolução do crescimen~o e os valores de 

a~ividade para as cul~uras de S. cerevisiae e I2 619 em 

direren~es meios. Nela verif'ica-se o erei ~o de 

f'on~es de nu~rien~es complexas. ou concen~ração desses 

nu~rien~es. no crescimen~o da cul~ura e no aumen~o da 

a~ividade i nul i nol i ~i ca. Quan~o as ron~es de carbono, 

observa-se que S. cerevisiae apresen~a crescimen~o reduzido 

quando o açúcar do meio é inulina. não havendo, nessas 

condições. al~erações para esse parâme~ro quando há 

modiricação das ou~ras ron~es de nu~rien~es. Para a linhagem 

I2 619 observa-se que o ~ipo de f'on~e de carbono é 

i ndi f'er ent.e para o crescimen~o cel uI ar • sendo porém 

de~erminan~e para os valores da a~ividade inulinoli~ica em 

YEPD. Quando I2 619 é crescida em YNB s6 ocorre at.ividade a 

nivel de parede, enquan~o que em YEP ocorre ~ambém a 

erlr acel uI ar . Quando a ron~e de carbono é al~erada de 

glicose para inulina. há aumen~o da a~ividade celular em YNB 

e da erlracelular em YEP (Tabela 10). 

Para S. cerevisiae observou-se que quando a 

linhagem FF é crescida em meio com sacarose. as células 

in~eiras apresen~am a~ividade hidroli~ica sobre esse açúcar, 
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cujo valor at.ingiu 355.57 U/ml mino Nessas condições não 

houve at.ividade hidrollt.ica sobre inulina. e nem at.ividade 

ext.racelular sobre qualquer dos dois açúcares. 

Pelo padrão el et.roforét.i co dos pol i pept.i deos 

da parede, det.erminado a part.ir da precipit.ação das prot.ei-

nas após aut.ólise das células (3.4.18), observou-se a 

exist.ência da banda de 94 Kd. caract.erist.ica da inulinase 

ext.racelular (Figura 10), na linhagem 12 619. o mesmo 

procediment.o foi realizado para S. cerevisiae com objet.ivo 

de ext.rair a invert.ase da parede. Após a r eal i zação da 

aut.61ise observou-se. no sobrenadant.e. at.ividade hidrólit.ica 

sobre sacarose cujo valor foi de 277.78 U/ml mino Com a 

elet.roforese (acril amida com da prot.eina desse 

sobrenadant.e não foi det.erminada nenhuma banda (Figura 10). 

Para avaliação da fragilidade da parede de K. 

marxianus (3.4.19), foi comparado o efeit.o da enzima llt.ica 

zimoliase sobre as células de 12 619 e S. cerevisiae. Na 

concent.ração de enzima descrit.a, 2,5 mg/ml. ent.re 10 e 20 

minut.os de t.rat.ament.o é observado uma redução de cerca de 

50% das células de 12 619. Cent.rifugando-se a suspensão após 

esse t.empo. já observa-se, no sobrenadant.e. a exist.ência de 

gr ande quant.i dade de ma t.er i aI pr ovi ndo do rompi ment.o de 

cél ulas. Para S. cerevisiae as densidade de células 

mant.em-se pr a t.i cament.e i nal t.er ada par a o t.r a t.ament.o. mesmo 

após o t.empo de 1 a 2 h. Com a cent.rifugação dessas células 

a fase do sobrenadant.e apresent.ou-se limpa. o que 

indicat.ivo da int.egridade das mesmas. 
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Tabela 9 - Comparação do crescimen~o e a~ividade inulinoli

~ica celular e extracelular. en~re $. cerevisiae 

CFF) e K. marxianus CIZ 519). 

CRESCIMENTO" ATIVIDADE4 

LINHAGEM MEl 01. AÇÚCAR2 

Oh 24h CEL. EXTRA. 

FF YNB G 0,1 2.50 0.00 0.00 

FF YNB I 0.1 1 ,550- 0.00 0.00 

FF YEP G 0.1 5.33
c 

0.00 0,00 

FF YEP I 0,1 1.04 o- 0.00 0,00 

I2 519 YNB G 0,1 4,940. 94.010- 0,00 

12 519 YNB I 0.1 4,680- 399.55
b 0,00 

12 519 YEP G 0,1 7.89b 987.17c 1304.48(1 

12 519 YEP I 0.1 8.32b 987.17
c 1715.81 b 

1. Meios: YNB C3.2.3.2); YEP CExtra~o de levedura 0.5% 
pep~ona 1 %) • 

z 

., 

4 

Açúcar: G = glícose; I = inuIina . 

Crescimen~o: Em unidades de densidade ó~ica multiplicado 
pel a di 1 ui ção. 

A~ividade: Em U. medida após 24 h de cultura. 

As análises de signi~icância estão consideradas den~ro das 
das linhagens. 



80. 

Figura 10 -Padrão eletrolorético do sobrenadante das cultu

ras 12 1339 (1). 12 519 (2) e 12 510 (3) apresen

tando atividade ext..racelular; 12 510 em condições 

repressão (4) e não repressão (5). Proteinas de 

parede de S. cerevisiae (5) e de 12 519 (7). CP) 

padrão de peso molecular. 

4.3. Causas da Variação da Atividade Inulinolitica 

Com o obj eti vo de obter um mei o 1 i vr e de 

proteinas para a avaliação do padrão eletrolorético da 

inulinase ext.racel ular. foi lei ta a substi tuição do YEPD 

(3.2.1) por SD C3.2.2), sendo observado a não existência de 

ati vidade ext.racel ular quando dessa modificação. A partir 

dai foi testado o eleito de diversas lontes de nitrogênio na 

produção e/ou exportação da enzima. 
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Inicialment.e :foi avaliado o e:feit.o que 

diferent.es quanLidades de extrat.o de levedura desempenham no 

aumenLo da produção da enzi ma e na export.ação dessa. Para 

isso :foi realizado um experimenLo variando-se a concenLração 

desse componenLe no meio. porém mant.endo-se a concenLração 

linal de nuLrienLes consLanLe em 0.67%. Nas Tabelas 10 e 11 

observa-se os resul t.ados desse ensaio. Na hidrólise sobre 

sacarose. assim como sobre inuIina. há um crescimenLo do 

valor da aLividade proporcional ao aumenLo da concenLração 

de extrat.o de levedura no meio de crescimenLo. As equações 

de regressão para a aLividade Lot.al sobre os dois açúcares 

esLão na Tabela 12, junLament-e com o coelicient-e de 

correlação. Na Figura 11 encont.ra-se a represenLação dessas 

ret-as. e na Figura 12 os gráficos do comporLamenLo-da 

a t-i vi dade t-oLal. cel uI ar e extr acel uI ar . A a t-i vi dade t-ot-al 

consi der ada é a soma da cel uI ar e extr acel uI ar . Por esses 

resulLados. observa-se a forLe correlação exisLenLe ent-re os 

doi s par âmet-r os • a t.i vi dade t.ot-al e concent.r ação de extr at-o 

de levedura. e a redução da aLividade de parede com o inicio 

da det.ecção da _ at.ividade extr acel uI ar . A relação de 

at.ividade sobre sacarose e inulina (indice $/I) most-rou-se 

variável, indo de 8.11 a 26.67. Um pont.o a ser ressalLado é 

a const-ância no máximo de atividade celular det.ecLada. Pela 

Tabel a 11 obser va -se que quando a a t.i vi dade cel uI ar sobr e 

i nul i na est.á em t.or no de 400 U i ni ci a -se a expor t.ação da 

i nul i nase. e o aument.o da a t-i vi dade t.ot.al não deLer mi na 

aument.o da at.ividade celular. 
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Di vi di ndo-se os valores de at.i vi dade cel uI ar 

pelos de crescimento celular, obtém-se a at.ividade especiri-

ca. Esse parâmet.ro mostra pequena variação ent.re as situa-

ções em que ocorre atividade extracelular no experimento. Na 

Tabela 11 se observa resultado semelhante. não havendo vari-

ação significativa da atividade especifica quando ocorre 

alta atividade celular. inclusive para células crescidas em 

YNB. 

Tabela 10 - Avaliação do crescimento celular de 12 619 em 

várias concentrações de extrat.o de levedura. (a

çúcar utilizado no meio: inulina 0,5Y~. 

MEI01. CRESC1MENTO
z 

YNB(%) YE(%) INICIAL FINAL 

0,67 0,00 0,1 3,81 G 

0.57 0.10 0.1 4.07
Gb 

0,47 0.20 0.1 4,42b 

0,37 0.30 0.1 4,33Gb 

1. Meio: YNB (3.2.2); YE (extrat.o de levedura), 

2 Cresciment.o: em valores de densidade 6t.ica ap6s 48h de 
cul tura. 
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Tabela 11 - Avaliação da a~ividade hidroli~ica celular e ex

~racelular de 12 619 sobre sacarose e inulina. 

em várias concen~rações de e~ra~o de levedura 

(açúcar u~ilizado no meio: inulina 0,5%). 

MEl Oi. ATIVI DADEz 

CELULAR i. EXTRACELULARz 

YNB(%) YECY.,) 
s I s I 

0,57 0,00 3. 299,92G 121,90G 0,00 0.00 

0.57 0,10 5.514,15 b 435.55b 0,00 0,00 

0,47 0,20 5.323,59 b 347,51 b 2. 372,47G 107,83G 

0,37 0,30 5.528,43 b 488,56b 3.852.52 b 323,52b 

i. Meio: YNB C3.2.2); YE Ce~ra~o de levedura). 

2 
A~ividade: 'em U; S = sacarose';' - I = inulina, medi da- -após 
48 h de cul~ura. 

Tabela 12 - Equações da regressão e coeficien~e de correla

ção para a~ividade ~o~al sobre sacarose e inuli

na, em relação ao aumen~o da concen~ração de ex

~ra~o de levedura no meio de cul~ura. 

SUBSTRATO 

Sacarose 

Inulina 

EQUAÇÃOi. 

y = 3206,88 + 23456,25 x 

y = 143,188 + 2089,03 x 

1 Equação: y = a~ividade esperada. 
x = concen~ração de E.L. no meio em %. 

2 
r 

0,99 

0,92 
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Figura 11 - Represen~ação das curvas de regressão para a~i

vidade hidrolilica ~olal em 12 619 em relação à 

concenlração de e~ra~o de levedura no meio de 

cullura Ca) Atividade sobre sacarose; Cb) ativi

~ividade sobre inulina; os pon~os represen~am a 

a~ividade observada. 
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Figura 12 - Represen~ação do compor~amen~o da a~ividade ~o

~al. celular e extracelular de 12 519. subme~ida 

a cul~ura em meio com concen~rações crescen~es 

de extra~o de levedura Ca) Atividade sobre saca-

rose; Cb) a~ividade em inulina; 
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Devi do aos aI t.os valores de at.i vi dade apre

sent.ados por 12 619 quando a cul t.ura .foi crescida em meio 

com 0,3% de ext.rat.o de levedura, esse valor de concent.ração 

.foi adot.ado para t.est.ar out.ras font.es de ni t.rogênio. Para 

mant.er a concent.ração .final de nut.rient.es em 0,67%. a font.e 

de nit.rogênio a ser t.est.ada foi complement.ada com 0.37% de 

YNB C3.2.3.2), Na Tabela 13 encont.ra-se os valores de 

a t.i vi dade cel uI ar e ext.r acel uI ar par a 12 619, t.endo como 

f'ont.es de nit.rogênio o ext.rat.o de levedura, a pept.ona, o 

nit.rat.o de pot.ássio e a uréia. O t.rat.ament.o YNB CO.67Y,,) 

ent.rou como t.est.emunha. 

Pel a anál i se da Tabel a 13. obser va -se que a 

uréia, a pept.ona e o ext.rat.o de levedura geraram aument.o da 

at.ividade inulinolit.ica t.ot.al e possibilit.aram a export.ação 

da inulinase a nivel de meio de cult.ura. Comparando-se a 

pept.ona com o ext.rat.o de levedura, observa-se que essas 

f ont.es det.er mi nar am valor es semel hant.es par a a a t.i vi dade 

t.ot.al. porém com a pept.ona ocorre menor export.ação da 

enzima. Para uréia veri.fica-se que ela suport.a um menor 

cresciment.o cel ular, porém det.ermina um si gni.fi cat.i vo 

aument.o na at.ividade i nulinoli t.i ca t.ot..al. ocorrendo 

i ncl usi ve I i ber ação da enzi ma par a ornei o. Os valor es de 

at.ividade especifica Cat.ividade celular/cresciment.o celular) 

para uréia e pept.ona most.raram-se bast.ant.e semelhant.es 

C31,04 e 38,42 respect.ivament.e), e bem superiores aos 

apresent..ados para o ext...rat.o de levedura C19,77) e YNB 

Cl0, 27). Compar ando-se os valor es de cr esci ment.o cel uI ar 
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para uréia e YNB. observa-se que não há correlação entre 

esse parâmetro e a capacidade de produzir e/ou exportar 

inulinase. 

Outra ~onte de nutrientes que demonstrou clara 

in~luência na atividade inulinolltica. ~oram os açúcares. As 

linhagens I2 1339, I2 619 e I2 610. foram crescidas em meio 

YNC (3.2.3.2) tendo ext.rato de levedura como ~onte de 

nitrogênio e glicose ou inulina como ~onte de carbono. Na 

Tabel a 14 encontr am-se os valor es de a ti vi dade par a essas 

duas condi ções. Pela análise dessa tabela. observa-se o 

comportamento di ferenci aI das I i nhagens quanto à ati vi dade 

í nul i nol i ti ca. na pr esença de gl i cose no mei o. A I Z 1339 

apresenta-se indi~erente. não havendo variação significativa 

para as - duas si tuações. A 12, 619 e 12 510 apresentam-se 

sensíveis. sendo a I2 .519 parcialmente reprimivel e a I2 510 

total mente r epr i m1 vel . AI ém da ati vi da de enzi máti ca. nesse 

experimento ~oram medidos os valores da proteina exportada 

para as di~erentes situações (Tabela 15). Comparando-se os 

valores de atividade ext.racelular e proteína exportada 

(desconsiderando-se a atividade nula para 12 510 crescida em 

glicose), obtém-se um coe~iciente de correlação de 85.70%. o 

que mostr a a gr ande contr i bui ção da i nul í nase no montante 

das proteínas ext.racelulares. 
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Tabela 13 - E~ei~o das diversas ~on~es de ni~rogênio no 

crescimen~o celular e a~ividade celular e extra-

celular de 12 619 (~on~e de carbono: inulina 

0,5%:>. 

MEIO! CRESClMENT02 ATIVIDADE'" 

YNB N I F C E T 

0,67 0.1 4,25° 43,660. 0,00 43.660. 

0,37 KN 0.1 4,25° 31,660. 0,00 31.660. 

0.37 U 0,1 3.230. 100.27° 187,660. 287,93° 

0.37 P 0.1 5.63
c 216,29c 484,10° 700.40

c 

0.37 YE 0.1 5,72c 113,10° 619,15c 732.12
c 

1. Meio: N Fon~e de ni~rogênio 0,3%; = a 
KN = Ni~ra~o de po~ássio; 
U :: Uréia; 
p :: Pep~ona~ 

YE = Extra~o de levedura. 

2 Crescimen~o: Em valores de densidadeó~ica,·'I :: Inicial e 

F "" Final. 

3 A~ividade: C = Celular; E = Extracelular; T = To~al; a~i
vidade em U medida após 48 h de cul~ura. 

Tabela 14 - A~ividade ~o~al. celular e extracelular para as 

linhagens 12 1339. 12 619 e 12 610. crescidos em 

meio com glicose ou inulina. 

A T I V I D A D E1. 

TOTAL CELULAR EXTRACELULAR 
LINHAGENS 

G I G I G I 

12 1339 474,340. 435,760. 95,15° 81,19° 378,190. 354,530. 

I2 619 584,58b 673.05° 34.180. 42.730- 550.40b 630.31° 

I2 610 0,00 552.020.0 0.00 39,260- 0.00 512.800.0 

1. A~ividade: Em U; subs~ra~o inulina. 
G :: Células crescidos em meio com glicose; 
I :: Células crescidas em meio com inulina; 
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Tabela 15 - Valores de pro~eina expor~ada para as linhagens 

I2 1339, 12 619 e I2 610. crescidas em meio com 

glicose ou inulina. 

LINHAGENS 

12 1339 

12 619 

12 610 

PROTEINA 

G 

65,lB 

69.14 

42.60 

E X P O R T A D A1 

I 

66,97 

75.26 

73.19 

1 Pro~eina expor~ada: Valores em mg/ml no meio de cul~ura; 
G = Células crescidas em meio com glicose; 
I = Células crescidas em meio com inulina; 

Devi do à sensi bi 1 i dade à gl i cose apr esen~ada 

por 12 619 e 12 610. a in~luência dos açúcares no compor~a-

men~o dessas linhagens ~oi es~udado com maior deLalhe. 

Para 12 619 a linhagem foi crescida em meio 

complexo Ce~raLo de levedura 0.5% e pepLona 1%), sendo os 

~r a t.ament.os const.i t. ui dos por di f er enLes f ont.es de car bano: 

glicose CO,5%). sacarose· CO,5~O. inulina CO.5YJ e glicose 

CO.2%) + inulina CO.5%). Na Tabela 16 enconLra-se a evolução 

do cresciment.o da linhagem nos diferen~es Lrat.ament.os, e a 

média do Lempo de geração para os periodods de cresciment.o. 

Na Tabela 17 enconLram-se os valores da aLi vidade 

i nul i nol i ~i ca exLracelular nos diversos periodos de 

cresciment.o. e na Tabela 18 um indice relacionando os 

valores da a~ividade da Tabela 17 com os valores de 

crescimen~o da Tabela 16. A análise dos dados desse 

experimen~o mosLra a menor velocidade inicial de crescimenLo 
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da cul~ura em meio apenas com inulina. e a maior a~ividade 

enzimá~ica apresen~ada pelas cul~uras onde exis~e esse 

açúcar no mei o. Pel a Tabel a 18 ver i f' i ca -se cl ar amen~e esse 

quadro. apesar de que observa-se. ao menos para a medida 

f'ei~a com 12 h de cul~ura. o ef'ei~o da glicose na redução da 

produção da enzima. 

Tabela 16 - Avaliação do crescimen~o e ~empo de geração de 

12 619 em meio com diversas f'on~es de carbono . 

.. 
CRESCIMENTO T. DE GERAÇÃO 

TRATAMENTOS 
O h 4 h 6 h 12 h 24 0-6 6-12 

Glicose 0,5% 0,1 0,200. 0.36
b 4,90b 13.170. 3h14* lh35' 

Sacarose 0,5% 0.1 0,150. 0.29
b 4,70

b 13,240. 3h54# lh29' 

1nulina 0.5% 0.1 0,140. 0,220. 2,330. 14,000. 3h54' lh45' 

Glicose 0.2% 

1nulina 0,5% 0.1 0,160. 0.30
b 

4,16
b 

16,40
b 

3h54' lh35' 

.. 
Cresci men~o: Valores em medidas de densidade 6~ica x diluição. 

Tabela 17 - Avaliação da a~i vidade inulinoli~ica ext.racelu-

lar de 12 619 em meio com diversas f'on~es de 

carbono. 

A T I V I D A D E1-
TRATAMENTOS 

O Ô 12 24 48 72 

Glic. 0,5% 0,00 0,00 57,400. 482.120. 1749,920. 1810,240. 

Sac. 0,5% 0,00 0,00 88,88(1. 517,83(1. 1984,280. 2187,400. 

Inul. 0.5% 0.00 0,00 92,77(1. 8ô9,OOb 2724.8S
b 2760,29

b 

Glic. 0,2% + 

Inul. 0,5% 0.00 0,00 73,88(1. 97ô,14b 2932,lôb 317ô,94b 

1-
A~ividade: Em U; subs~rat..o inul i na; 
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Tabela 18 - Relação das medidas de atividade inulinolitica 

extracelular e crescimento. da linhagem 12 619, 

em culturas com diversas rontes de carbono. 

RELAÇÃO A TI VI DADE/CRESC1 MENT01. 
TRATAMENTOS 

12 24 48 72 

Glicose 0,5% 11 ,71 o. 35,250. 128.950. 133.400. 

Sacarose 0.5% 18.91 o. 39,110. 149.870. 165. 21 0.
b 

1nulina 0,5% 38.81 b 62.07b 187.49b 197.16
b 

Glicose 0.2% + 

lnulina 0.5% 17.750. 59.52b 178.79b 193.91 b 

1. Atividade: Em U / crescimento em D.O. 

A 12 610 roi analisada de rorma semelhante a 

12 619. Essa linhagem roi crescida em meio YNC C3.2.3.2) 

tendo extrato de levedura como ronte de nitrogênio e 

glicose. sacarose. inulina. ou glicose CO.5%) ... inulina 

CO.5%) como ronte de carbono. Para aumentar a capacidade de 

detecção da enzima. roi medida a atividade enzimática sobre 

sacarose e sobre inulina CTabela 19). Pela análise da Tabela 

19 observa-se a repressão por glicose. veriricável através 

do resultado em meio com glicose e inulina, e a indução por 

inulina após 12 h de cultura. quando grande parte do açúcar 

redutor do meio já roi consumido. Em meio sem inulina é 

possivel detectar atividade hidrolitica na parede (apenas 

sobre sacarose). porém o nivel dessa é bem reduzido. 

Além da inulinase, a espécie K. marxianus 

export.a para o meio de cul t.ura pelo menos out.ra prot.eina 
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iden~i~icável: a ~oxina Killer. A linhagem 12 1339. quando 

crescidas em meio de Killer (3.2.4) jun~amen~e com uma 

linhagem sensivel (no caso a AH 22 de S. cerevisiae), da~ar

mina para essa úl ~ima zonas de não crescimen~o de cél ula. 

denomi nadas halo de i ni bi ção. Para veri~icar o possivel 

relacionamen~o nos niveis de secreção da inulinase e ~oxina 

Killer. ~oi realizado um experimen~o para avaliar o compor

~amen~o da a~ividade inulinoli~ica, sob condições em que a 

~oxina cer~amen~e es~a sendo expor~ada. Para isso a linhagem 

I2 1339 ~or crescida em cul~ura isolada e consorciada com a 

linhagem AH 22. sendo medidos os valores de crescimen~o 

celular e a~i vidade para os dois casos. Como ~es~emunhas 

~oram u~ilizadas cul~uras isoladas de AH 22 e de 12 619. e a 

cul~ura consorciada dessas duas linhagens. Na Tabela 20 

encon~ram-se os resul~ados de crescimen~o celular das cul~u

raso e na Tabela 21 os valores da a~i vidade inulinoli ~ica 

ext.r acel uI ar • ~o~al e por 10
9 

cél uI as. Pela análise dos 

resul~ados desse experimen~o, veri~ica-se que em cul~uras 

isoladas as linhagens possuem uma densidade ~inal bem maior 

que quando em consórcio. Considerando-se os valores de 

crescimen~o das linhagens em consórcio como porcen~agem do 

crescimen~o das linhagens isoladas, ~emos que I2 619 cresce 

90%, I2 1339 77% e AH 22 43% e 0% (consórcio I2 619 + AH 22 

e I2 1339 + AH 22 respec~i vamen~e). o ~a~o de AH 22 

permanecer pra~icamen~e com o mesmo número de células do 

inóculo, no consórcio I2 1339 + AH 22, demons~ra a 

exis~ência da expor~ação de ~oxina para o meio. 
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Tabela 19 - A~ividade celular e erlr acel ul ar de I2 610, 

TRATAMENTOS 

sobre sacarose e inulina, em culturas crescidas 

com diversas fontes de carbono. 

j. 
ATIVIDADE 

:l2 ns 24 ns 
Extro.- Extro.-

ceLuLar ceLuLar 
ceLular celUlar 

S I S I S I S I 

o. 
oLi.cose 0,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 786,66 0,00 0,00 0,00 

o. 
So.co.rose 0,5% 0,00 , 0,00 0,00 0,00 L 07 j. ,09 0,00 0,00 0,00 

InuLi.no. 0,5% 
b o. b b 

4:l6,66 14,24 0,00 0,00 3.239,96 :l06,66 5. 730, 9j. :l88,88 

ol i.cose 0,25%+ 
c b o. o. 

+ Inu L i. no. 0,25% 0,00 0.00 0,00 0,00 4. 484 , 4j. 240,00 4. 420 ,43 j.48,88 

:l A~i vi dade: Em- U/m1 mi n; 
$: Sobre sacarose; I: Sobre inulina. 

Tabela 20 - Crescimen~o celular das linhagens I2 1339. 

I2 619 e AH 22 em cul~uras isoladas e nos con

sórcios I2 1339 ... AH 22 e 12 619 ... AH 22 após 

24 horas. 

N Ú M E R O DE C É L U L A $ / ml 
TRATAMENTO 

O h 24 h 

12 1339 4.5.10 
:5 

1.137.10 
9 

I2 1339 AH 22 :5 4 s> 4 
+ 4,5.10 ... 3,7.10 0,875.10 ... 3.5.10 

12 619 4,5.10 :5 
3,67.10 

8 

12 619 AH 22 :5 4 8 
+ 4,5.10 + 3,7.10 3,325.10 + 5,25.10 

AH 22 4,5.10 
:5 

1,225.10 8 

7 



94. 

Tabela 21 - ALividade inulinoliLica extracelular LoLal e por 

109 células das linhagens 12 1339. 12 619 e AH 

22. em culLuras isoladas e nos consórcios 12 

1339 + AH 22 e 12 619 e AH 22. 

A T I V I D A D E EXTRAC 
TRATAMENTOB 

TOTAL 

12 1339 126.48° 

12 1339 +- AH 22 34,40(l. 

12 619 505.55
c 

12 619 + AH 22 550,OOc 

AH 22 0,00 

1 ALividade: em U; 

2 Por 10
9 

células de 12 1339 e 12 619; 
B 

Células crescidas em meio com glicose. 

E L U L A Ri 

POR 10
9 CEL~ 

111,24° 

39, 31 (l. 

1375,64
c 

1654,13
d 

0,00 

Par a 12 1339 f'oi lenLado obler a cur a do 

caráler Killer aLravés dos meios normalmenLe preconizados 

para J(. lactis, que sã:o a luz ulLravioleLa e o bromeLo de 

eLidio. No presenLe Lrabalho o uso desses agenLes. nas mais 

diversas condições, não det.erminou a cura de nenhuma célula 

deLecLada. lendo sido avaliadas mais de 10.000 colônias 

isoladas Cuso de réplicas). 

Devido às reduzidas laxas de cruzamenLo 

nat.ural em K. marxianus. mut.anLes auLot.róf'icos das linhagens 

12 1339, 12 619 e 12 610 (Tabela 1) f'oram ulilizados em 

cr uzament.os • com vi st.as a possi bi 1 i lar a i denli f' i cação dos 

hibridos CproLot.róf'icos). As Laxas de hibridação naLural 

most.raram-se muiLo reduzidos, f'icando em lorno de 1 a 

-7 
5.10 . A Laxa de hibridização via f'usão de proLoplast.o 
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~ambém apresen~ou-se bas~an~e reduzida, ficando em ~orno de 

10-
6

, Para efe~uar esse procedimen~o de fusão a me~odologia 

de formação dos esferoplas~os Leve que ser bas~a.n~e 

modificadas, com drás~ica redução da concentração da enzima 

li~ica. uLilizada. e redução da concen~ração de sorbi~ol para 

es~abilização osm6~ica (3.3.4 e 3.4.16.2). As marcas me~ de 

Km 9 e arg de Km 21 mos~r ar am-se bas~an~es ef i ci en~es , 

sendo ext.remamen~e fácil dis~inguir as linhagens originais 

proto~r6fica.s dos mu~an~es auxo~r6ficos. Não foi de~ec~ada 

reversão de marca para esses mu~anLes. Para a marca ser de 

Kf 4, o mu~an~e apresen~ou crescimen~o residual, sendo esse 

bas~an~e rigoroso quando o pla.queamen~o foi fei~o por 

estr i amen~o. Devido a essa dificuldade para Kf 4, os 

hi br i dos for am i den~i f i cados não s6 pel a pr o~o~r of i a • como 

pelo caráter Killer (Tabela 22), Hibridos en~re Km 21 e Kf 4 

não foram considerados pela 

dis~inção en~re esses e o 

pequena 

mu~an~e 

confiabilidade 

Kf' 4. Foi 

na 

dado 

preferência. nos ensaios, ao uso dos híbridos ob~idos por 

cruzamen~o na~ural. pois pela fusão de pro~oplas~os o nivel 

de ploidia poderia ~razer ins~abilidade às culturas. 

Os mu~an~es • assi m como os hi br i dos. for am 

Les~ados para a a~ividade inulinoli~ica ext.racelular e para 

repressão ca~abólica, Para esse fim as linhagens foram cres

cidas em YNC (3.2.3.2) ~endo ext.raLo de levedura como fon~e 

de ni~rogênio e glicose ou inulina como fon~e de carbono. Na 

Tabela 23 encon~ra.-se os resul~ados da a~ividade após 24 h 

em cul Lura. 
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Tabela 22 - Origem e marcas das linhagens mu~an~es e dos hi

bridos. 

LINHAGENS 

Km 9 

Km 21 

Kf' 4 

MM 1 

MF8 

ORIGEM 

IZ 1339 

IZ 519 

IZ 610 

Km 9 x Km 21 

Km 9 x Kf' 4 

KILLER AUXOTROFIA 

+ me~ 

arg 

ser 

+ 

+ 

Tabela 23 - Medida da a~ividade inulinoll~ica e~racelular 

LINHAGENS 

Km 9 

Km 21 

Kf' 4 

MM 1 

MF 8 

em linhagens paren~ais e hlbridos. crescidos em 

meio com glicose (G) e inulina (I). 

A T I V I DA D E~ 

G I 

75,920. 55,550. 

312.95
b 

457.40
c 

0,00 175.92b 

0,00 155,65
b 

0,00 87,750. 

~ A~ividade: Em U após 24 h de crescimen~o. 

Pel a anál i se da Tabel a 23 obser va -se que o 

hlbrido en~re a linhagem desreprimida Km 9 e a reprrimida Kf' 

4 mos~ra-se reprim1vel. O hlbrido en~re Km 9 e a linhagem 

parcialmen~e reprimida Km 21. ~ambém apresen~ou repress~o. A 

a~ividade dos hlbridos most.raram-se semelhan~es à média da 

at.ividade dos pais. Out.ros hlbridos do cruzamen~o Km 9 x Km 
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21 ( mm 2 e mm 3) e Km 9 Kf' 4 (MF 6, MP 7 e MP 9), t.ambém 

apresent.aram o carát.er Killer e a repressão cat.abólica. Com 

isso eles foram considerados idênt.icos ao MM 1 e MF 8. sendo 

port.ant.o desnecessário para as medidas de at.ivi dade. 

4.4. Caract.eristícas da Exportaçio de Proteínas por }C. 

marxianus 

Comparando-se os valores de at.ividade da 

Tabela 14 com os valores de export.ação de prot.eína da Tabela 

16. encont.rou-se uma correlação de 86,70% para esses dois 

parâmetros. nas linhagens 12 1339, 12 619 e 12 610. Apesar 

disso, observa-se que essa correlação é válida apenas para 

var i ações de ati vi dade em um mesmo mei o. Quando 12 619 é 

crescida em YNBC (3.2.3.1) e YNC (3.2.3.2), esse tendo uréia 

(YUI) ou ext.rato de levedura (YYI) como f'onte de nit.rogênio 

(todos os mei os com i nul i na 0,6% como f'onte de car bono) • 

obser va -se que a var i ação da a ti vi dade i nul i nol i ti ca não 

corresponde à variação da proteina exportada (Tabela 24). Os 

padrões eletrof'oréticos para os t.rês casos mostraram-se 

diferentes. Na Figura 6 e 9 as amostras com e sem atividade 

correspondem à proteina precipitada do sobrenadante de I2 

619 crescida em YNBC e em YY1. O padrão eletroforético do 

sobrenadant.e da linhagem crescida em YUI apresenta apenas a 

banda da i nul i nase. não sendo di sti ngui da qual quer outr a 

banda (figura não apresentada). 
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A linhagem 12 619, por apresen~ar maiores va-

lores para concen~ração de pro~eina extracelular e a~ividade 

inulinoli~ica. loi selecionada para uma comparação de capa-

cidade de exporlação de proleinas com S. cerevisiae CFF). As 

duas linhagens loram crescidas em YEPD C3.2.1) por 96 h 

(per i odo es~aci onár i o). sendo cor r i gi da a concenlr ação de 

glicose para 2% com 48 h. e en~ão loi medida a ali vidade 

inulinolilica extracelular e a quan~idade de proleina 

exporlada. Na Tabela 25 enconlram-se esses valores. lendo 

sido ob~ido nesse ensaio a maior a~ividade inulinoll~ica alé 

en~ão avaliada em 1Z 619, e uma superioridade de exporlação 

de proleinas por K. marxianus de 270 mg/l. 

Tabela 24 - Avaliação da a~ivídade ínulinoll~ica extracelu

lar e exporlação de proleínas para 1Z 619 cres

cida em diferen~es meios. 

MEl Oi 

YNBI 

YYI 

YUI 

CRESC1MENT02 

4.25 

5,72 

3,23 

ATIVIDADE3 

0,00 

1041,00 

600.00 

PROT. EXPORT. (mg/l) 

30,73 

40,83 

14,98 

i Meio: YNBI C3.2.3.1); YYI (3.2.3.2 - extra~o de levedura 
como lonle de ni~rogênio); YUI C3.2.3.2 - uréia como 
fon~e de nilrogênio); açúcar u~ilizada inulina. 

2 Cresciment.o: Em unidade de 0.0. x diluição. 

3 Ali vi dade: Em U. 
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Tabela 25 - Medida da a~ividade inulinoll~ica e da concen-

LINHAGEM 

12 619 

FF 

1. 
A~ividade: 

2 
Pro~eina: 

~ração de pro~eina extracelular em S. cerevisiae 

CFF) e K. marxianus CIZ 619). 

Em U. 

Em mg/l. 

ATIVIDADE 
EXTRACELULAR1 

16.553.33 

0.00 

PROTEINA 
EXTRACELULAR2 

880
b 

6100. 
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5. DI SCUSSÃO 

A discussão se desenvol verá de acordo com o 

or denament.o dos r esul t.ados • e par a t.al ser á di vi di da em 4 

it.ens: Caract.erização das Linhagens ut.ilizadas, Caract.erís

t.icas da ati vi da de inulinoli t.ica. Causas da variação da 

at.ividade inulinolitica e Caract.erist.icas da export.ação de 

prot.einas. 

5.1. Caract.erist.icas das Linhagens Ut.i1izadas 

As linhagens ut.ilizadas roram obt.idas junt.o ao 

Inst.itut.o Zinot.écnico da ESALQ/USP. tendo sido classirica

das, de acordo com VAN DER WALT (1970). como K. marxianus 

CIZ 1339 e 1Z 619) e K. fra~itis CIZ 610). Em leveduras. a 

classiricação de espécies dent.ro de gêneros têm-se most.rado 

um procediment.o muit.o cont.rovert.ido. A maioria dos t.axono

mistas ut.iliza. nessa direrenciação. a capacidade dos orga

nismos de assimilar e rerment.ar det.erminados carboidratos. 

Parâmet.ros desse tipo. result.ant.es da int.eração ent.re genó

tipo e ambient.e. não parecem muit.o conriáveis. uma vez que 

mesmo alterações monogênicas podem modiricar o carát.er. 

Outro parâmetro t.axonômico ut.ilizado é a capacidade de cru-
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zament,o. sendo englobadas na mesma espécie organismos 

capazes de gerar h1bridos. JOHANSEN (1980) propÔs essa ~orma 

de classi~icação para Kl.uyveromyces, t,endo enquadrado K. 

marxianus e o K. fraeilis em uma mesmas espécies. 

Para as linhagens 12 1339, 12 619 e I2 610. 

foram ~eit,os cruzament,o ent,re 12 1339 e 12 619. e ent,re 12 

1339 e 12 610. t,endo si do obt,i dos h1 br i dos par a os doi s 

casos. As linhagens não apresent,am reação sexual. t,endo sido 

ut,ilizado a complement,ação de marcas para ident,i~icação dos 

cruzament,os. As t,axas de recuperação de h1bridos foram muit,o 

baixas. em t,orno de 10-6
• sendo essas prat,icament,e idênt,icas 

para os dois casos. Devido a isso, ~oi adot,adO para o 

t,rabalho a sist,emat,ização ~eit,a por JOHANSEN (1980), sendo 

as t,rês -linhagens consideradas K;ma:l"'xianus. 

Ent,re essas linhagens det,ect,ou-se a exist,ência 

de grande variabilidade. A 12 1339 é Killer. carát,er esse 

bast,ant,e i nvest,i gado em K. l ac tis ( GUNGE. 1986) . ECHEYER-

R1GARAY (1986). det,erminou exist,ência de dois plasmidios de 

DNA para essa linhagem. os quais considerou responsável pelo 

fenômeno. Em K. tactis o carát,er Killer é det,erminado pela 

secr eção de uma t.oxi na. a qual é uma pr ot.ei na gl i cosi 1 ada 

com peso molecular aparent,e (P~ superior a 100 Kd. (GUNGE, 

1986). Para 12 1339 não foi ident,ificado nenhum po1ipept,1deo 

com PMA superior ao da inulinase. Apesar disso, devido ao 

aI t,o PMA que essa enzi ma apr esent,a (94 Kd) é poss1 vel t.er 

havido uma superposição de bandas para as duas prot.einas. o 

que dificuIt.aria a ident.i~icação da t.oxina. 
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Out.ra caract.erist.ica observada para 12 1339 

foi a produção de pigment.o vermelho quando as células foram 

cult.ivados em meio minimo. carát.er esse que desapareceu após 

a cult.ura ser repicada para meio complexo. MACMILLAN & PHAFF 

(1979) cit.am esse t.raço como event.ual para algumas espécies 

de Kt~yveromyces. não havendo informações à respeit.o de sua 

causa fisiológica. Um pont.o a ser ressalt.ado é a inconst.ância 

do fenômeno em 12 1339, não t.endo ocorrido t.odas as vezes em 

que foi t.est.ado. Nas demai s 1 i nhagens o pi gment.o não foi 

observado. 

As linhagens 12 619 e 12 610 não apresent.aram 

marcas t.ão claras para sua diferenciação. Um pont.o observado 

para 12 610 foi a sua esporulação quando colocada em meio 

com rafinose e acet.at.o. f'at.o esse que det.erminou sua 

condição de dip16ide. 

Um pont.o comum para as t.rês 1 i nhagens foi a 

capacidade de produzir e export.ar a enzima inulinase. o que 

permit.iu o cresciment.o das células em meio com inulina. 

Apesar de ser uma caract.erist.ica geral, as linhagens apre

sent.aram grande variabilidade para o carát.er. principalment.e 

no que diz respeit.o aos valores da at.ividade hidrolit.ica. e 

ao sist.ema de regulação. 

Nos próxi mos i t.ens • aspect.os dessa var i abi 1 i -

dade serão avaliados e di scut.i dos, sendo import.ant.e ressal

t.ar que as linhagens ut.ilizadas não foram objet.o de qualquer 

manipulação genét.ica ant.erior. 
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5.2. Carac'lerís'licas da A'lividade 1nulinolí'lica 

Pela a vaI i ação da at..ividade inulinolit..ica 

exl.racelular durant..e o cresciment..o das linhagens (Figura 1; 

Tabela 2 e 3) observa-se que ent..re O e 12 horas, fase expo

nencial da"cult..ura. a at..ividade não é det..ect..ada. Nesse peri

odo as linhagens most..ram-se desuni formes para o cresciment..o, 

com a 12 1339 e 12 610 prat..icament..e alcançando a fase 

est..acionária, e a 12 619 apenas iniciando a fase exponencial 

(Tabela 3). No periodo ent..re 12 e 24 h inicia-se a liberação 

das enzimas para o meio. Para a 12 1339 e 12 610 os valores 

da at..ividade medidas são bem reduzidas e prat..icament..e 

i dênt..i cos • ha vendo a par 'li r das 24 h um gr ande i ncr ement..o 

para esse parâmet..ro. Para a 12 619 o aument..o da at.ividade em 

cult..ura é prat..icament..e const..ant..e no periodo ent..re 12 e 48 h. 

havendo porém um aument..o significat..ivo dessa t..axa a part.ir 

das 24 h. Uma vez que a at..ividade exl.racelular apresent..ou-se 

est..ável por pelo menos 48 h em meio livre de células, foi 

assumido que as diferenças ent..re at.ividades medidas nos 

vários periodos devem-se ao increment..o da export.ação de 

enzimas. Pela Tabela 4 observa-se essas t.axas de increment..o 

nos perlodos de 12 a 24 e de 24 a 48 h. Por ela verifica-se 

o aument.o da velocidade de export.ação à part.ir das 24 h. 

principalment.e nas linhagens 12 1339 e 12 610. o que most..ra 

que o predomínio da at..i vidade ocorre na fase est..acionária. 

Para 12 619 ocorre t.ambém o aument.o da at..ividade a part..ir 

das 24 h. sendo esse porém menos int.enso. 
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Esse dados. most.r ando que amai or par t.e da 

at.ividade inulinolit.ica ocorre na rase est.acionária y est.á de 

acordo com o comport.ament.o observado para di versas out.ras 

leveduras. como Candida CNEGORO & K1TO. 1973; GRAUD et alii. 

1980). Debayromyces CBELUCHE et alii. 1980; DENEUZEE. 1981) 

e Pichia (CHAUTARD et alii. 1980). Por eles conclui-se que a 

a t.i vi dade ext.r acel uI ar não é necessár i a par a o cr esci ment.o 

das cél uI as em i nul i na. o que apont.a par a exi st.ênci a de 

at.ividade a nivel de parede. e que não há correlação 

posit.iva ent.re at.ividade inulinolit.ica e velocidade de 

cresciment.o. o que most.ra que mesmo pequenas quant.idades da 

enzima são suricient.es para permit.ir o rit.mo de cresciment.o 

car act.er i st.i co de cada 1 i nhagem. Os result.ados permit.em 

t.ambém a direrenciação da linhagem 12 519 das demais, por 

essa apresent.ar uma at.ividade hidrolit.ica ext.racelular muit.o 

superior na avaliação com 24 h de cresciment.o. 

Devido à maior at.ividade ext.racelular apresen

t.ada por 12 519. o sobrenadant.e dessa cult.ura roi ut.ilizado 

para a avaliação das caract.erist.icas risicas da enzima. Em 

relação à resist.ência t.érmica. pela Tabela 5 observa-se que 

a part.ir de 40°C já inicia-se o processo de inat.ivação. sen

do que o t.rat.ament.o do sobrenadant.e em t.emperat.uras superio

res a 50° t.ornaram esse prat.i cament.e i nat.i vo. Esses dados 

concordam aproximadament.e com os obt.idos por ECHEVERR1GARAY 

(1985). porém foi det.ect.ado uma sensibilidade ainda maior da 

enzima. 
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Em relação do pH observou-se um ~a~o curioso, 

que ~ oi a gr ande var i ação do compor ~amen~o da enzi ma em 

relação ao ~ipo e conce~ração do ~ampão u~ilizado na solução 

de inulina. Pelas Figuras 6 e 7. observa-se que quando ~oi 

u~ilizado ~ampão ci~ra~o ~os~a~o. houve dois ~ipos de 

compor~amen~o. Quando o ~ampão ~êve molaridade variavel. e 

desconhecida. ob~eve-se um pa~amar de a~ividade en~re os pHs 

2.6 e 4,6. uma redução especi~ica no pH 6.0 e um pico de 

a~ividade no pH 6,0. Esse resul~ado es~á em concordância com 

ECHEVERRIGARAY (1986). e apon~ou para a exis~ência de duas 

enzimas. BELUCHE et atii. (1980). ~rabalhando com Deoaryomy

ces CantareLLi. encon~raram um compor~amen~o semelhan~e para 

a inulinase desse organismo. ~endo sido propos~o a 

exis~ência de duas diferen~es enzimas, uma a nlvel de parede 

e ou~r a ext.r acel ul ar, devi do aos di I er en~es valor es de pH 

6~imo que de~erminaram para as duas lrações. Pos~eriormen~e. 

GIRAUD et aLii (1982). demons~raram que a de~ecção dos di~e

ren~es picos devia-se simplesmen~e às condições do ~ampão 

u~ilizado na ext.ração da enzima da parede, sendo que essa 

er a a mesma ext.r acel ul ar. De lorma semelhan~e, quando a 

molaridade do ~ampão loi man~ida cons~an~e para ~odo o 

gradien~e. apenas um pH 6t.imo, em 6,0. ~oi encont.rado. O 

pa~amar en~re 3,0 e 4.6. an~eriormen~e observado, não ~oi 

de~ect.ado. Para confirmar a in~luência do ~ipo de ~ampão. 

~oi ~ambém medi da a a~i vi dada nas condi ções normal men~e 

u~ilizadas nas análises. ~ampão ~os~a~o - pH 4.6, ~endo sido 

ob~i do nesse ~ampão um valor de a~i vi dade di f'eren~e dos 
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obLidos para os ouLros Lampões nesse pH (Figura 4. Tabela 

6). Por esses dados concluiu-se pela exisi:,ência de apenas um 

pH 6Li mo • em 6. O. sendo os valor es ani:,ei or menLe obLi dos 

considerados como resulLanLe da ini:,er~erência de condições 

não homogêneas de análise. 

Oui:,ra caraci:,erização ~eiLa-para a enzima ~oi a 

eleLro~oréLica. InicialmenLe ~oi realizada uma corrida com 

proLeina i:,oLal não desnaLurada (Figura 5), sendo observado 

grande di~erença enLre os padrões das amosLras, onde ocorre 

ou não aLividade. Nas amosLras com aLividade ~oi observado 

uma grande banda. com cerca de 15 mm. na parLe superior do 

gelo 

gel 

Nessa eleLroforese, a medição da ai:,ividade ao longo do 

dei:,erminou essa grande banda como responsável pela 

aLividade hidroliLica (Figura 6). O padrão eleLro~oréLico da 

amosLra sem aLividade (Figura 5) apreseni:,ou a ocorrência da 

banda da inulinase, porém de forma muiLo menos inLensa, e a 

ocorrência de uma banda de baixo peso molecular e boa 

de~inição. A análise da aLi vi da de ao longo desse gel não 

deLecLou a presença da inulinase. A banda relaLiva a inuli

nase foi denominada (A) e a banda de baixo peso molecular 

(B). Com a análise densii:,oméLrica das duas amosLras na 

eleLro~orese (Figura 7 - Tabela 7) observa-se claramenLe a 

grande conLribuição da banda A na amosLra com aLividade, 

represenLando 86% da proLeina deLecLada por densi LomeLria. 

Na amosLra sem aLividade essa banda represenLa 57%, porém 

observa-se que a área dessa é 5 vezes menos que a área da 

banda A na amosLra com ai:,ivi dade. DenLro das amosLras 
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verifica-se ainda que a relação en~re as áreas A e B é bem 

diferen~e. Na amos~ra sem a~i vidade esse valor é 10 vezes 

menor que na amos~ra com atividade. Um pon~o a ser 

ressal tado é que apesar de nas duas amos~ras haver sido 

corrido a mesma quan~idade de pro~eina na eletroforese. o 

~o~al das áreas avaliadas por -densitome~ria nos dois casos 

não f oi igual, sendo 2, 9 vez es mai or par a o padr ão da 

amos~ra com a~i vidade. Uma explicação para isso pode ser a 

baixa definição da inulinase no gel. o que alarga o pico A. 

Como o pico B apesar de in~enso apresen~a-se bem definido, é 

possi vel que a sua ár ea não seja pr opor ci onal à quan~i dade 

de pro~eina rela~iva a ele. 

Para essa corrida de ele~roforese sem SDS foi 

fei~a uma segunda dimensão, com SDS, objetivando determinar 

o número de polipep~ideos da enzima. Pela Figura 8 obser

va-se a ocorrência de apenas 1 banda relati va a banda A, 

essa apresentando-se também larga e com pouca definição no 

gel . As r azê5es par a essa bai xa defini ção poder i a ser ou a 

exis~ência de polipep~ideos sobrepos~os ou a exis~ência de 

grupos conjugados. como cadeias glicosidicas. ligados a 

enzima. Pela Figura 8 observa-se a ele~roforese das amos~ras 

com concentraçê5es bem reduzidas de proteinas. não ocorrendo 

aumento na definição da inulinase. Assim sendo, a provável 

explicação para o padrão observado é a al~a glicosilação da 

enzi ma, sendo a bai xa defini ção um el emen~o car ac~er i s~i co 

para esse tipo de proteina conjugada CBERGH et aLii. 1988). 

Uma vez que a inulinase é uma proteina secretada, a possibi-
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lidade dessa glicosilação não ~raz qualquer surpresa. Em S. 

cerevisiae. onde o processo de secreção es~á bem es~abeleci

do. a adição de cadeias de polissacarideos é uma e~apa 

fundamen~al. sendo de~erminan~e para a localização celular 

da pro~eina CKUKURUZINKA et al.ii. 1987; DESHAIES et al.ii. 

1989) e para exis~ência de a~ividade em algumas enzimas 

C SCHECKMAN & NOVI CK. 1982) . Uma me~odol ogi a empr egada par a 

de~erminar a con~ribuição das cadeias glicosidicas no PMA de 

pro~einas glicosiladas. é o uso de enzimas desglicosiladoras 

C endogl i cosi dase F e H, Q manosi das e) . Com o uso dessas 

enzimas. que são al~amen~e especifica. o PMA em ele~roforese 

com SDS de pro~einas glicosiladas sofre grande redução. 

algumas vezes da ordem de mais de 50% CBERGH et al.ii, 1988), 

Como a maior par~e das cadeias polissacaridicas das pro~ei

nas glicosiladas de leveduras é formada por manose. foi 

~en~ada a desglicosilação da inulinase a~ravés de ~ra~amen~o 

com enzimas capazes de hidrolisar as polimanoses da parede 

celular Clisozima. zimoliase e novozym0. Essas enzimas. 

mesmo quando u~i 1 i zadas em aI ~a concen~r ação e por longos 

periodos de ~empo, não apresen~aram qualquer efei~o para a 

desgl i cosi I ação da i nul i nase. Esse r esul ~ado. que poder i a 

indicar a não exis~ência de cadeias de manose nessa hidrola

se. não é elucida~ivo. pois as enzimas desglicosiladoras de 

pro~einas secre~adas. como já ci~ado, são 

especi f i cas. 

WOOD et al.ii. (1985) apon~am que pro~einas com 

al~o nivel de secreção. em leveduras. podem ser expor~ados 
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sub gl i cosi 1 adas. Uma vez que é possi vaI a exi stênci a da 

subglicosilação. é natural que o padrão elel.rof'orético de 

proteinas glicosilados apresentem-se sob a f'orma de f'aixa. 

pois os seus pesos moleculares variam com a ext..ensão das 

cadeias de açúcar. Dessa f'orma. concluiu-se pelas existência 

de apenas uma inulinase exportada. por 12 619. tendo essa. 

em sua provável f'orma glicosilada. um PMA de 94 Kd (medida 

no centro da banda). As outras duas linhagens, 12 1339. e 12 

610, apresentaram o mesmo padrão eletrof'orético que 12 619 

para proteinas exportadas. não tendo sido detectado 

diferenças. em relação a esse parâmetro, entre as inulinase 

dessas três linhagens. 

Apesar da existência de apenas uma banda 

atividade inulinolltica, é possivel que a inulinase não seja 

monomérica. Pelo resultado obtido através da eletrof'orese 

bidimensional (Figura 9), pode-se supor apenas que se a 

enzi ma for pol i mér i ca os seus pol i pepti deos consti tui ntes 

devem ter peso molecular muito próximos. 

t; interessante notar a modificação do perf'il 

eletrof'orético que ocorre ~as amostras com e sem ati vidade 

(Figura 9, tabela 9). Nas amostras com atividade a banda da 

inulinase (94 Kd) é bem mais larga e intensa, representando, 

em avaliação feita por densitômetro, 85% da proteina 

exportada. Nas amostras sem atividade a banda da inulinase é 

bem mais estreita e menos intensa, representando apenas 20% 

da proteina exportada. Em contrapartida. essas amostras sem 

a ti vi dade apr esentam duas bandas de bai xo peso moI ecul ar 
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(15, O e 14, 4 Kd), as quai s est.ão assoei adas a uma banda 

difusa na part.e inferior do gelo Não foi encont.rado uma 

explicação definit.iva para essa modificação do padrão, porém 

no próximo it.em uma possibilidade para t.al ocorrência será 

di scut.i da. 

Pelos dados apresent.ados na Figura 1, verifi

cou-se que a at.ividade extracelular não é necessária para o 

cresciment.o de K. marxian'US em inuIinase. Efet.ivament.e. 

quando células lavadas foram t.est.ados para at.ividade, essas 

apresent.aram capacidade de hidrolisar inulina (Tabela 9). Em 

diversos organismos que apresent.am at.ividade inulinolit.ica 

extr acel ul ar t essa at.i vi dade cel uI ar foi t.ambém det.ect.ada. 

GIRAUD et aLii (1980), cit.am que em Candida saLmeticencis. 

apesar de ser possivel extrair inulinase da parede celular. 

cél uI as i nt.ei r as não apr esent.am a t.i vi dade. Esse fat.o deve 

est.ar relacionado com a est.rut.ura da parede, mais especifi

cament.e com a impossibilidade de cont.at.o ent.re a hidrolase e 

a inuIina. 

Observando-se o comport.ament.o da at.ividade de 

parede em relação à at.i vidade extracel ular, determinou-se 

que par a a pr i mei r a ocor r e um valor máxi mo de a ti vi dade, 

havendo a part.ir desse pont.o aument.o apenas da at.i vidade 

extr acel uI ar. Pel a Tabel a 11 e Fi gur a 11, ver i f i ca -se esse 

comportament.o. Há uma correlação posit.iva ent.re aumento da 

concent.ração de extrat.o de levedura no meio de cultura, e a 

at.ividade inulinolit.ica t.ot.al (celular + extracelular). 

Enquant.o a at.i vidade extracel uI ar não ocorre, a at.i vidade 
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celular cresce. porém no momen~o em que de~ec~a-se inulinase 

no meio há uma concomi~an~e redução da a~ividade na parede. 

Pos~eiormen~e. a variação da a~ividade ~o~al ocorre basica-

men~e pelo aumen~o da inulinase extracelular. Da mesma 

~orma, em ou~ros experimen~os. nos quais a a~ividade celular 

~oi medida. sempre observou-se um pa~amar para essa a~ivida

de, a par~ir do qual ocorre a extracelular CTabela 9 e 13). 

Esse pat.amar não most.rou-se const.ant.e ent.re exper i men~os. 

porém ao longo de ~odo o ~rabalho não ~oi de~ec~ado nenhum 

caso em que a a~i vidade cel ular. de cul t.uras apresen~ando 

at.i vidade extracel ular t ~enha sido menor que a at.i vidade 

análoga em cul~uras sem at.ividade extracelular. 

O ~ipo de relacionamen~o exis~ent.e ent.re at.i

vi dade cel ul ar e ext.r aCe'1 uI ar apon~ou cl ar ament.e par a - a 

exit.ência de uma mesma enzima a~uando nos dois niveis. Para 

comprovar essa possibilidade ~oi ~eit.o a au~ólise das 

células e elet.ro~orese das prot.einas liberados. O result.ado 

desse procediment.o ~oi a det.erminação da exist.ência da banda 

re~erent.e à inulinase ent.re as prot.einas da parede CFigura 

10-7), a par~ir de que ~oi assumido que a at.ividade ext.race-

1 ular é a ~unção da exis~ência dessa enzima no meio de 

cul t.ura. 

Um sis~ema enzimá~ico semelhant.e est.udado em 

S. cerevisiae é o da inver~ase. Nesse organismo essa enzima 

é secret.ada e mant.ida no espaço periplasmá~ico CSCHECMAN & 

NOVICK. 1982). A localização da enzima nesse pont.o é ~unção 

basicament.e do seu volume, det.er mi nado pelo grau de 
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glicosilação da enzima, e da es~ru~ura densa da parede 

celular, que não permi~e a passagem da enzima para o meio de 

cul~ura CEMR et alii, 1983). En~re as evidências que reror

çam ~ssa in~eração, ~emos o ra~o de que quando a inver~ase 

es~á acopl ada a sequênci as si nal i zador as da expor ~ação do 

rerormônio a. que é liberado ao meio de cul~ura. ·sua locali

zação periplasmá~ica não é al~erada CEMR et alii, 1983). Em 

con~rapar~ida. nos mu~an~es com parede cel ular rrágil. ou 

seja. menos densa, ocorre liberação da inver~ase para o meio 

de cul~ura CWALTSCHEWA et alii, 1989). Essa in~eração com a 

parede celular, observada para a inver~ase. ~ambém es~á de 

acordo com a inexis~ência de um sis~ema especirico de expor

~ação de pro~einas para o meio de cul ~ura, como ocorre em 

procario~os CBECKIWITH & FERROWOVICK, 1986), sendo o espaço 

periplasmá~ico o alvo das pro~einas secre~adas CDESHAIES et 

alii, 1989). 

Para provar que em K. marxianus o si s~ema é 

idên~ico ao acima descri~o, roi realizado um ~es~e de 

rragilidade da parede celular, baseado na capacidade de 

resis~ência dessa es~ru~ura à enzima ~imoliase. Por esse 

~es~e veriricou-se que após 10 minu~os de ~ra~amen~o com a 

enzima, ocorre cerca de 50% de rompimen~o das células. Para 

S. cerevisiae mesmo em ~empos superiores a uma hora não roi 

veriricado esse ~ipo de compor~amen~o, ~endo as células 

permanecidas in~egras a~é a rormação dos esreroplas~os. 

Desse dados chegou-se a conclusão da exis~ên

. ci a de apenas uma i nul i nase par a K. marxi anus, sendo essa 
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secret.ada at.é o espaço -.per i pl asmát.i co. A part.ir disso. a 

at.ividade ext.racelular que o organismo exibe é consequência 

da produção da enzima em quant.idades superiores à capacidade 

de ret.enção pela parede celular. 

Um pont.o a ser ressalt.ado foi a grande varia

ção observada no indice ~. mesmo t.rat.ando-se de uma mesma 

enzima. Pela Tabela 11 verifica-se que para amost.ras de 12 

619 os valores desse indice variaram ent.re 8.11 e 26.67. 

Diversos aut.ores. como SNYDER & PHAFF (1960) em K~uyveromy

ces e NEGaRO & KITO (1973) em Candida. encont.raram result.a

dos semelhant.es para esse parâmet.ro. Dessa forma. apesar do 

indice ser normalment.e propost.o para a i dent.i fi cação de inu

linases. a grande variação que ele apresent.a impossibilit.a a 

dist.inção ent.re enzimas semelhant.es. Assim, os indices 

observados apenas enquadram a enzima est.udada como uma 

i nul i nase, segundo os cr i t.ér i os descr i t.os por FLEMI NG & 

GOOTWASSI NK C 1 979) • 

5.3. Causas da Variação da At.ividade lnulinolit.ica 

Uma das primeiras obser vações feit.as em 

relação à variação da at.ividade inulinolit.ica ext.racelular 

em K. marxianus, foi a inexist.ência dessa quando as células 

são crescidas em YNB. Para out.ras leveduras, t.ais como 

Candi da C GI RAUD e t a~ i i , 1980)., Debaryomyces C DEMEULEE e t 

a~ii, 1981) e Pichia CCHAUTARD et a~ii, 1980). esse é o meio 

normalment.e ut.ilizado para t.est.ar as variações de at.ividade 
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relacionados com font..es de carbono. ou seja. para esses_ 

organismos esse meio supre t..odas as necessidades para o 

processo de produção e/ou export..ação da enzima. 

Em Ktuyueromyces Iraeitis. SNYDER & PHAFF 

(1960). det..erminaram que quando o esse organismo cresce em 

meio t..endo amonia comb font..e de nit..rogênio. o cresciment..o 

celular é reduzido e há queda do pH do meio. Esses aut..ores 

relacionaram essas caract..erist..icas à baixa at..ividade inuli

nolit..ica observada nessas condições. sendo que quando casei

na hidrolisada foi adicionada ao meio de cult..ura houve au

ment..o da det..ecção da inulinase. DAVIS (1971) apont..ou. para 

eXplicar t..al fenÔmeno, a exist..ência de um compost..o na casei

na, ident..ificado como diquet..opiperazina, que seria responsá

vel pela indução. 

A primeira quest..ão levant..ada em relação à esse 

problema, foi quant..o a nat..ureza da indução provocada pelos 

c ompost..os nit..rogenados na export..ação da inulinase. Para 

t..est..ar esse pont..o, inicialment..e as cél ulas foram crescidas 

em YNB e meio complexo, t..endo glicose e inulina como font..e 

de carbono (Tabela 9). Por esse experiment..o verificou-se que 

em meio si nt.. ét.. i co há a produção da inulinase, ficando essa a 

nivel de parede. Além disso, em meio complexo a densidade de 

células apresent..ou-se muit..o maior. e a at..ividade inulinoli

t..ica t..ot..al, mesmo considerada em relação ao cresciment..o 

cel uI ar • t..ambém apr esent..ou-se mui t..o super i or . Dessa f or ma, 

concluiu-se que fat..ores do ext..rat..o de levedura, ou pept..ona, 

influenciam no aument..o da produção da enzima por célula. o 
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que de~erminar a sua expor~ação. 

Ou~ra avaliação, com o mesmo prop6si ~o. :foi 

realizada aumen~ando gradualmen~e a concen~ração de extra~o 

de levedura no meio de cul~ura. e avaliando as consequências 

desse aumen~o no crescimen~o celular e a~ividade 

inulinoli~ica (Tabela 10. 11 e 12; Figura 11 e 12). Por ésse 

experimen~o verificou-se que o extra~o de levedura permi~e o 

aumen~o da densi dade cel uI ar • e que a a ~i vi da de ~o~al é 

proporcional à concen~ração dessa fon~e no meio. Devido a 

al~a a~ividade apresen~ada na concen~ração de 0.3% de 

exlra~o de levedura no meio, esse valor foi u~ilizado para 

~es~ar ou~r as fon~es de ni ~r ogêni o (Tabel a 13) . Dessas 

fon~es ob~eve-se aumen~o da a~ividade com a pep~ona e com a 

uréia. O ni~ra~o de po~ássio foi ~ambém tes~ado, apesar do 

gênero Ktuyveromyces não u~iliza-Io como fon~e de nu~rien~e 

(MACMI LLAN & PHAFF. 1978) , com a f i nal i dade de ~es~ar a 

possi bi I i dade no ni ~rogêni o es~ar desempenhado aI gum ou~r o 

papel que não o nutricional. Para pep~ona e uréia foi 

verificado o aumento da a~ividade ~o~al (e a~ividade 

exlracel ular). sendo observado diferenças no compor~amen~o 

rela~ivo das cul~uras comparando-se a pep~ona ao extra~o de 

levedura. Ressal ~a-se que apesar dessas duas fontes ~erem 

de~erminado valores semelhan~es para a a~i vidade ~o~al. no 

meio com pep~ona há maior re~enção da enzima pelas cél uI as .. 

A origem dessa maior retenção não foi determinada, mas é 

possivel que es~eja relacionada com diferenças na densidade 

da parede provocadas pelo uso das diferen~es fon~es. A 
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análise ele~roforé~ica das pro~elnas extracelulares das 

cul~uras crescidas nos dois meios de~erminou iden~idade 

en~re os seus padrões (Amos~ras 2 e 3 da Figura g). Como 

observado na Tabela 13, essas fon~es ~ambém supor~am maior 

crescimen~o celular que o meio YNB. 

Um compor~amenLo diferencial é observado com a 

u~ilização da uréia como fonLe de ni ~rogênio. Nesse caso, 

observa-se uma drás~ica redução do crescimen~o celular, mes

mo comparado com o ni~ra~o, o que é um indicio da possivel 

~oxidez causada pela amida. Apesar disso, houve um grande 

incremen~o da a~ividade inulinoll~ica nesse ~ra~amenLo, que 

em Lermos relaLivos ao crescimenLo celular alcançou 70% e 

72% das aLividades ob~idas com o uso de pepLona e extra~o de 

levedura respecLi vamen~e. Pela ele~roforese das proLeinas 

extracelular nesse ~raLamenLo foi possivel dis~inguir apenas 

a banda da i nul i nas e • não Lendo si do ver i f i cado ou~r as 

bandas. 

Uma grande quesLão a ser levanLada, com base 

nesses resul~ados, é a naLureza da influência das fon~es de 

ni~rogênio. De uma forma geral, ela pode es~ar a~uando a 

nivel ~ranscricional ou p6s Lranscricional. GUARENTE (1987) 

ci ~ou. para os genes CYC 1 e CYC 7, o efei ~o do el emen~o 

Heme direLamen~e em elemenLos regula~6rios do DNA desses 

genes. promovendo a ~ranscrição. A nivel pós ~ranscricional., 

CHIRICO et atii (1988) observaram que o precursor do faLor Q 

de S. cerevisiae. in vitro. Lem capacidade de Lranslocar-se 

para o re~iculo endoplasmáLico, quando no subst.raLo esLão 
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presentes 1'ontes de nitrogênio especi1'icos. Essas 1'ontes 

1'oram identi1'icadas como duas proteinas do sistema do choque 

térmico. SSA 1 e SSA 2. presentes no extrato de levedura. 

Posteriormente. veri1'icou-se a pequena especi1'icidade do 

e1'ei to quanto ao agente causador. sendo o 1'enômeno t.ambém 

veri1'icado na presença da uréia CCHIRICO et alii. 1988). 

No presente trabalho. alguns resultados tendem 

à possi bi 1 i dada da var i açã:o da a ti vi dade i nul i nol i ti ca por 

1'ontes de nitrogênio, ser devida a 1'atores p6s transcricio

nais. Inicialmente observa-se a não relação entre crescimen

to celular e atividade inulinolit.ica. Se a di1'erença de 

e1'ei to entre as 1'ont.es est.i vesse nos di 1'erent.es ni vei s de 

car ênci a obser vados nos mei os • er a de se esper ar que a 

at.ividade inulinolitica tivesse correlação cpm o cresciment.o 

celular, o que não ocorre. Se o aument.o da at.ividade t.ivesse 

or i gem mer ament.e t.r anscr i ci onal, er a de se esper ar mai or 

especi1'icidade para as 1'ont.es at.ivadoras e a não correlação 

ent.re a concent.ração dessas 1'ont.es e a at.ividada 

inulinolit.ica. pois trat.ando-se de 1'at.ores de at.ivaçã:o o seu 

e1'eito dar-se-ia mesmo em pequenas concent.rações. Out.ro 

pont.o a se dest.acar é o padrão elet.ro1'orét.ico ext.racelular e 

a exportação de proteinas para as diversas sit.uações. Pela 

Tabela 15 observa-se para a linhagem I2 610. reprimivel, que 

em condições de repressão há uma grande redução no nivel de 

proteina export.ada e a não ocorrência da banda relat.i va à 

inulinase ent.re as prot.einas ext.racelulares CFigura 10). 

Comparando-se a export.ação de proteinas ent.re células cres-
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cidas em YNB e em meios com out.ras 1'ont.es de nit.rogênio 

det.erminant.es de at.ivi dade, esse comport.ament.o proporcional 

nã:o 1'oi observado. Pela Tabela 24 verifica-se que aconcen

t.ração de prot.eina especi1'ica Cprot.eina export.ada/crescimen

t.o celular) para os meios YNB eYYI é bem semelhant.e (7,23 e 

7,13 respect.i vament.e). sendo que no pr i mei ro mei o nã:o há 

qualquer at.ividade. A elet.ro1'orese da prot.eina ext.racelular 

para os dois casos. most.rou padrões di1'erent.es para os 

polipept.ideos export.ados. No caso de YNB. observou-se que a 

banda da inulinase apresent.a-se bem mais est.reit.a e menos 

int.ensa do que a de YYI. e que ocorrem duas bandas de baixo 

peso molecular (15.0 e 14,4 Kd) na part.e in1'erior do gelo 

Uma possibilidade para explicar a di1'erença desses padrões. 

seria esses dois polipept.idios correspomjerem-à~'inuli~nase~

subgl i cosi 1 ada. sendo essa subgl i cosi 1 ação consequênci a da 

ausência das f'ont.es de nit.rogênio relacionadas. 

Ent.re os f'at.ores que f'ort.alecem essa possibi

lidade, encont.ra-se a analogia das f'ont.es de nit.rogênio des

crit.as por CHIRICO (1988) como responsáveis pela t.ransloca

ção. e as f'ont.es aqui relacionadas como det.erminant.es do 

aument.o da at.ividade ext.racelular. Out.ro element.o para essa 

discussão é a ef'et.iva exist.ência de sit.uações. em levedura. 

nas quais verif'ica-se a export.ação de enzimas subglicosila

das como consequência do alt.o nível de expressão das mesmas 

(WOOD e tal. i i • 1985) . Tr anspor t.ando esses dados par a a 

secreção da inulinase, poderíamos supor que a subglicosila

ção seria responsável pelo padrão elet.rof'orét.ico verif'icado 
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para as cul~uras em YNB. e pela não exis~ência de a~ividade 

nessas cul~uras. pois em mui~os casos. como o da inver~ase e 

o da fosfa~ase ácida de S. cerevisiae. a exa~idão do 

processo é fundamen~al para a conformação ~ridimensional 

corre~a das enzimas CSCHECKMAN & NOVICK. 1982). 

Dessa forma. pelo descri t.o verifica-se que o 

efei~o das fon~es de ni~rogênio na produção da inulinase não 

se dá pela indução do processo. O que parece ocorrer é que 

esses elemen~os. quando ausen~es. linii ~am a produção e/ou 

expor~ação da enzima. Apesar das possibilidades aqui 

levan~adas para a influência dessas fon~es ocorrer a nivel 

de expor t..ação. a me~odol ogi a empr egada não per roi t..e pr ovar 

essa hipót..ese. Para t..al. seria necessário det..erminar se 

polipept.ideos de 15.0 e 14,4 Kd efet.ivament..e const..i~uem a 

inulinase. o que exige o uso de enzimas desglicosiladoras. e 

quan~ificar os ni veis de rnRNA produzido para provar a não 

correlação en~re os valores de t.ranscrição e secreção. Esses 

procedimen~os. pelos cust..os e equipament.os envol vi dos. não 

foram realizados. 

Ou~ra fon~e de nu~rient..es que ~eve a sua in

fluência ~es~ada foram os açúcares. Pela Tabela 9 verifica

-se a necessidade da a~ividade inulinoll~ica para o cresci

men~o em meio com inulina. ~ando S. cerevisiae é inoculado 

~endo essa font..e de carbono como subs~ra~o. seu crescimen~o 

apresen~a-se reduzido se comparado ao crescimen~o com 

glicose. 
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Para K. marxianus as linhagens não apresen~am 

diferenças no crescimen~o celular em relação à fon~e de 

carbono ser i nul i na. gl i cose ou sacarose. Na Tabela 16 

verifica-se. para 12 619. que a densidade ó~ica final das 

cul~uras .para as diferen~es :fon~es. quando essas es~ão na 

mesma concent.ração. é idên~ica. Quando a concent.ração de 

açúcar nomeio é aumen~ada ocorre o concomit.an~e aument.o da 

densidade ó~ica. o que mos~ra ser a concen~ração de açúcar 

1 i mi ~an~e par a o cr esci ment.o cel uI ar nesse mei o. Apesar 

disso. a curva de cresciment.o para I2 619 apresen~a 

influência do t.ipo carboidrat.o met.abolizado. Pela Tabela 16 

verifica-se que a evolução da densidade ót.ica no meio 

conLendo inulina ocorre de forma mais lent.a que nos out.ros 

mei os. sendo o t.empo de ger ação no i n~er valo de O a 6 h 

bast.ant.e superior. No meio cont.endo glicose e inulina essa 

menor aceleração para o crescimen~o não é observada, devendo 

a glicose, nos primeiros momen~os da cult.ura. suport.ar o 

maior ri~mo de cresciment.o. Pos~eriormen~e, quando a glicose 

é consumida. a a~ividade inulinolit.ica já é suficien~e para 

det.erminar, no meio de cult.ura. uma concen~ração de açúcar 

redut.or capaz de permi~ir o rit.mo normal de crescimen~o. 

Em relação a a~ividade inulinoli~ica, as fon

Les de carbono ~iveram diferent.es efeit.os en~re as linhagens. 

Em I2 1339 não observou-se variação significa~iva da a~ivi

dade nas cul ~uras crescidas em glicose ou inulina (Tabela 

14). Devido a esse result.ado. a at.ividade inulinoli~ica des

sa linhagem :foi assumida como indiferent.e à fon~e de carbono. 
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Em relação a 1Z 619, observou-se que a a~ivi

dade i nul i nol i ~i ca da 1 i nhagem possui cl ar a i nf' 1 uênci a da 

f'on~e de carbono. Quando crescida em inulina, a a~i vidade 

apresen~ada pela cul~ura com essa f'on~e é signif'ica~ivamen~e 

superior à apresen~ada pela cul~ura crescida em glicose 

C"Tabelas 9, 15 e 17). Para gerar esse ef'ei~o exis~em ~rês 

causas básicas: a exis~ência de um sis~ema de repressão 

parcial por glicose, a exis~ência de um nivel cons~i~uivo de 

pr odução da enzi ma. o qual é es~i mul ado por i nul i na, ou a 

exis~ência dos dois sis~emas an~eriores a~uando em conjun~o. 

Em S. cerevisiae há a ocorrência dos dois ~ipos de sis~ema. 

Para as enzimas do ca~abolismo da galac~ose, observa-se que 

a ~ranscrição dessas enzimas é regulada por dois 

sinalizadores ambien~ais: a glicose, que r epr i me, e a 

gal ac~ose, que induz. O papel da gal ac~ose. já el uci dado, 

es~a na ina~ivação de um repressor, GAL 80. o qual liga-se a 

um indu~or, o GAL 4 CJOHNSTON et a~ i i. 1989). O papel da 

glicose, menos conhecido, parece ser indire~o. pela 

regulação de ou~ros genes cujos produ~os vão in~erf'erirnos 

elemen~os ~rans acima descri~os CGURARANTE, 1987). Para a 

inver~ase. ~ambém a repressão por glicose parece envol ver 

elemen~os ~ransnega~ivos e ~ransposi~ivos, cujas ações 

coordenadas. e em aI guns pon~os posi ~i vos regul adas por 

glicose. geram o fenômeno CCELENZA & CARLSON, 1986). 

Vol~ando a 12 619, para ~es~ar se o ef'ei~o é 

provocado pela indução por inulina ou repressão por glicose. 

a linhagem f'oi crescidas em várias f'on~es de carbono. Pela 
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t.abela 17, observa-se que a at.i vidade inulinoli t.ica das 

linhagens crescidas em glicose e sacarose são prat.icament.e 

idênt.icas, o que most.ra que a sacarose não at.ua na indução. 

Em meio com inulina, observa-se um aument.o signiricat.ivo da 

a t.i vi dade, o que t.ambém ocor r e no mei o gl i cose + i nul i na. 

Apesar disso, avaliando-se a Tabela 18, onde encónt.ra-se a 

relação 

clarament.e 

at.ividade/cresciment.o 

a maior at.ivi dade 

cel uI ar , 

especirica 

veririca-se 

das células 

crescidas em meio t.endo apenas inulina como ront.e de 

car bono, o que apont.a par a a possi vel exi st.ênci a de um 

sist.ema de repressão por glicose. Post.eriorment.e, com o 

cresciment.o da cult.ura. observa-se que os t.rat.ament.os t.endo 

inulina no meio igualam-se quant.o a at.ivi dade, o que apont.a 

para o ereit.o indut.or desse açúcar. 

Para 12 610. os e~eit.os observados para glico

se e inulina são ainda maior acent.uados. Pela Tabela 14 ve

ririca-:-se qüe quando essa linhagem é crescida t.endo apenas 

glicose como ~ont.e de carbono. não se det.ect.a nenh.uma at.i vi

da de inulinolit.ica. A Tabela 19 •. t.ambém apresent.a o compor

t.ament.o da at.ividade dessa linhagem quando crescida em di

versas ront.es de carbono. Por ela veririca-se a não at.ivida

de quando as células são crescida em glicose ou sacarose e a 

at.ividade em meio com inulina ou glicose + inulina. Quant.o 

ao cresciment.o em glicose ou sacarose. const.at.ou-se, após 

24 h em cult.ura, a exist.ência de at.ividade celular. 

veri~icável apenas quando do uso da solução de sacarose para 

a reação de hidrólise. O uso dessa solução just.irica-se pela 
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maior aLividade da inulinase sobre o dissacarideo sacarose, 

o que aumenLa a capacidade de deLecção da enzima. Como 

observado na Tabela 19, a aLividade celular avaliada nessas 

condições é bem inferior (cerca de 3 a 6 vezes) a avaliada 

para as célular crescidas em meio com inulina. 

Para as células de I2 610 crescidas com inuli~ 

na (Tabela 19), foram esLabelecidos duas condições: inulina 

e inulina + glicose. Para o LraLamenlo com inulina a alivi

dade hidr6lilica já é delecLada, ainda que apenas sobre 

sacarose, nas 18 horas de cullura, o que não ocorre para o 

oulro lralamenlo. Na avaliação com 84 h já verifica-se que a 

alividade loLal (celular + extracelular) é pralicamenle 

idênlica para os dois casos. 

Um ponlo a ser ressallado para, I2 610, é o 

padrão eleLroforélico da proLeina extracelular nas siLuações 

de repressão e não repressão. pela Figura 10 observa-se que 

no primeiro caso não ocorre a banda da 'inulinase e nem as· 

duas bandas de bai xo peso moI ecul ar , car acler i sli cas das 

células crescidas em YNB. Por esse resulLado. observa-se que 

essas bandas de baixo peso molecular não são consequência da 

repressão, não devendo porLanLo ser esse o processo que 

delermina a não ocorrência de alividade extracelular nas 

células crescidas em YNB. 

Dos dados de I2 610, chega-se a conclusões bem 

semel hanles as obli das par a I2 619. Par a os doi s casos 

parece ocorrer Lanlo a repressão por glicose como a indução 

por i nul i na, sendo que a ex! slênci a desse açúcar no mei o 
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parece det.erminant.e para a elevação do ni vel da at.i vidade 

i nul i nol i t.i ca. 

Considerando-se as 3 linhagens, de uma forma 

geral, pelos experiment.os realizados, const.atou-se entre 

el as di fer enças nos valor es de a ti vi dade i nul i nol i t.i ca e 

diferenças na regulação da expqrt.ação da inulinase. 

Quanto a variação dos valores de ati vidade, 

existem duas possibilidade para explicâ-la: exportação de 

diferentes enzimas com diferent.es atividade especificas. ou 

export.ação de diferent.es quant.idade de uma mesma enzima. A 

eletrof'orese fei ta com a prot.eina ext.racel ular das três 

1 i nhagens det.ect.ou. par a todos os casos. a éxi stênci a da 

banda de 94 Kd. Além disso. quantio a corrida de eletroforese 

é feit.a tomando-se alicotas iguais das amost.ras. sem prévia 

quantif'icação de proteinas, observa-se que para a linhagem 

12 619. com maior atividade, a banda da inulinase é bem mais 

int.ensa (Figura 10). Por esses dados concluiu-se que as três 

linhagens export.am a mesma inulinase, pelo menos do ponto de 

vist.a da mobilidade eletrof'orética. sendo a variação da 

at.ividade consequência dos diferentes niveis de secreção da 

enzima. 

Para as diferenças a nivel de regulação. 

observa-se que 12 1339 é desreprimida. 12 619 é parcialment.e 

desreprimida e 12 610 é reprimida. Sendo as 1 i nhagens 

oriundas de ambientes nat.urais. a primeira vist.a t.orna-se 

est.ranho o fat.o de duas delas não possuirem uma regulação 

ef'icient.e para o caráter. Em K.. tactis uma observação 
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- semelhan~e é fei~a para o sis~ema do ca~abolismo da lac~ose. 

BREUN1NG et al.ii (1988) ci~am que a maioria das linhagens 

avaliadas são desreprimidas para a produção das enzimas 

responsáveis por esse ca~abolismo. Apesar disso. observa-se 

que essas linhagens desreprimidas possuem o sis~ema de 

repressão, porém esses apresen~am elemen~os regula~6rios não 

a~ivos (BREUN1NG et al.ii, 1988). 

Com o obje~i vo de t..es~ar o relacionamen~os 

en~re os sis~emas de regulação das ~rês linhagens. foram 

fei~os cruzamen~os en~re 12 1339 e 12 619 e en~re 12 1339 e 

12 610. ambos a~ravés do uso de mu~an~es complemen~ares 

(Tabela 22). 

No cruzamen~o ent..re 12 1339 (Km 9) e 12 610 

(Kf 4), o hibrido (Mf 8) apresen~ou o rees~abelecimen~o da 

repressão ca~ab6lica. Esse resul~ado indica que em 12 1339 o 

sis~ema de repressão exis~e, devendo a desrepressão ser con

sequência de al~erações em elemen~os regula~6rio. Conside

rando-se que esses elemen~os podem ser de dois ~ipos, cis e 

~rans (GUARANTE. 1987), uma vez que a repressão foi res~abe

lecida pode-se afirmar que o element.o defei ~uoso de 121339 

é do ~ipo 'lrans. Se o defei 'lo de~ec'lado es'li vesse em um 

elemen~o cis, o qual inviabilizaria a ligação de elemen~os 

'lrans, o hibrido não deveria apresen'lar a repressão. 

No cruzament.o en~re 12 1339 (Km 9) e 12 619 

CKm 21). o híbrido MM 1 apresen~ou repressão ca~ab6lica. 

Esse resul'lado. um 'lan'lo inesperado, confirma 'lambém para 12 

619 a exis~ência de um sis~ema regula~6rio. Além disso, como 
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houve complemen~aç~o para os possíveis elemen~os ~rans 

defei~uosos, pode-se arirmar que exis~em pelo menos dois 

desses elemen~os, provavelmen~e a~uando em conjun~o. 

es~abelecendo a repress~o. 

Considerando-se ser a repress~o nessas linha

gens um processo de regulação ~ranscricional. pode-se pro

por, a par ~i r dos r esul ~ados , a cons~r ução de um modelo 

regula~6rio. Uma possibilidade seria a exis~ência, nas 

linhagens sem repressão. de um elemen~o ~ransnega~i vo, o 

qual deve ser rormado por duas unidades, não a~ivo. Nesse 

elemen~o a~uariam a glicose, a~ivando-o para a repressão, e 

a inulina, desa~ivando-o e promovendo a indução. Na linhagem 

12 1339 a unidade desse repressor responsável pela ligação a 

slli os ci s es~ar i a derei ~ uosa, o que acar r e~ar i a na não 

repressão. Em 12 619 seria a ou~ra. unidade, na qual a~uaria 

a glicose (dire~a ou indire~amen~e), que es~aria inoperan~e. 

Isso provocaria uma repressão parcial devido à menor 

af i ni dade desse repr essor ao seu si ~i o ci s de a ~ uaç~o. 

Quando a linhagem 12 1339 é cruzada com a 12 610. devido a 

essa úl~ima ~er o sis~ema regula~6rio in~ac~o o seu 

repressor a~uaria normalmen~e nos elemen~os reguladores cis 

da inulinase no hibrido. impedindo a produção da enzima. No 

cruzament.o en~re 12 1339 e 12 619, as unidades não 

defeit.uosas do element.o ~ransnegat.ivo se complement.ariam e 

o ~ornar iam novament.e at.i vo. Na presença da i nul i na esse 

açúcar ligar-se-ia ao element.o t.ransnegat.ivo at.ivo, o que 

provocaria a sua inat.ivação e a produção da inulinase. 
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o modelo apresent.ado considera a int.eração 

primária ent.re element.os t.rans e cis, o que não é. de rorma 

alguma. regra para os sist.emas regulat.6rios de leveduras. 

Para prová-lo seria necessário a ident.iricação e 

quant.iricação do mRNA da inulinase, o que det.erminaria se a 

variação da at.ividade deve-se a event.os t.ranscricionais. 

Pelos dados apresent.ados, t.emos como inrormações seguras a 

ocorrência de sist.emas regulat.6rios semelhant.es para as t.rês 

linhagens, e a exist.ência de um element.o t.ransnegat.ivo 

rormado por pelo menos duas unidades. 

AI ém da r egul ação a ni vel t.r anscr i ci onal. é 

possivel que os element.os det.ect.ados at.uem a nivel pós 

t.ranscricional. como ocorre para a regulação de aminoácidos 

(HARASHlMA et a~ii, 1986) e para a regulação de prot.einas 

envolvidos com a t.ranslocação (PELHAM, 1986). Em s. 

cerevisiae, SAKAI et a~ii (1988) cit.am a obt.enção de 

mut.ant.es supersecret.ores, em que o aument.o da export.ação não 

est.a relacionado com o aument.o da t.ranscrição, o que most.ra 

a impor t.ânci a que esse ni vel de r egul ação pode t.er na 

modulação do processo. Apesar disso, para provar a regulação 

a esse nivel é novament.e imprescindivel o uso da met.odologia 

molecular já cit.ada. sem a qual a discussão sobre esse pont.o 

t.orna-se dispensável. 

Como já ci t.ado. a I i nhagem I Z 1339 aI ém de 

export.ar a enzima inulinase export.a t.ambém a t.oxina Killer. 

Sendo as duas produt.os de secreção, roi realizado um 

experiment.o para veriricar a possivel int.errerência ent.re os 
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seus processos de expor~ação. Pelas Tabelas 20 e 81, 

observa-se que quando a 12 1339 cresce em cons6rcio com a 

linhagem AH 22 ocorre redução dos valores de crescimen~o da 

linhagem sensível. o que prova a produção da ~oxina. No 

~ra~amen~o conLrole. ~ormado pelo cons6rcio enLre 12 619 e 

AH 22, não observa-se redução da aLividade especi~ica. 

havendo inclusive um incremen~o da mesma (Tabela 21). 

Uma possivel explicação para a redução da a~i

vidade especi~ica no cons6rcio 12 1339 + AH 22 é a inLer~e

rência da secreção da Loxina na secreção da inulinase. Sendo 

o processo da glicosilação al~amenLe dispendioso em relação 

a consumo de energia (KUKUR~NSKA et a~ii. 1987) • é 

possivel que nessas condições ocorra uma compeLição de 

pepLideos pela secreção, Lornando o mecanismo limi ~anLe. 

MRSA et a~ii (1988) observou si~uação semelhanLe em relação 

a secreção da inver~ase e da ~osf"aLase acido por S. 

cerevisiae. Esse auLor verificou. nesse organismo. que o 

aumen~o da produção de uma enzima de~erminou a redução do 

ni vel da ouLr a. mesmo as duas esLando em condi ções 6Li mas 

para a expressão CMRSA et at i i. 1988). 

Em relação à regulação da Loxina Killer. não 

~oi obLido nenhuma referência acerca da at,ivação da sua 

secreção, sendo considerado a sua sinLese um evenLo 

cons~iLuLivo. Apesar disso. SUG1SAKI et aLii (1985) ciLa que 

a Lransferência dos plasmidios "Killer" de K. ~actis para K. 

fra~iLis gera um aument.o de 17 vezes no nivel de export.ação 

dessa proLeina. Uma vez que ogenoma especl~ico mosLra 



129. 

in~luência nesse processo, é possivel que os elemen~os 

desses genomas de alguma ~orma o regule. Isso explicaria os 

dados ob~idos. com o aumen~o da produção das ~oxina por 12 

1339 na presença da linhagem sensivel. a qual compe~iria com 

a inulinase pela secreção. Sendo a produção de inulinase por 

12 1339 const.it.ut.iva. esse ~a~o explicaria a redução de 

at.ividade det.ect.ada. 

Ou~ra ~orma de verif'icar esse relacionament.o 

seria avaliar o comport.ament.o da at.ividade inulonoli~ica na 

linhagem 12 1339 curada. Para proceder essa cura f'oi t.en~ado 

a ut.ilização dos mét.odos normalment.e empregados para K. 

l.act is C GUNGE. 1986). porém esses não surt.iram qualquer 

ef'ei~o. Ent.re as mais de 10.000 colônias individualmen~e 

avaliadas não f'oi det.ect.ada nenhuma não Killer. 

Sobre o consórcio 12 619 + AH 22, observou-se 

que a linhagem de K. marxian'U5 apresen~ou um cresciment.o 

celular de 90% em relação à sua cul~ura isolada. Para AH 22 

esse valor f'oi de apenas 23%. Esses dados inf'erem para a 

capaci dade de compet.i ção de I Z 619. o que possi vel men~e 

compensa a sua desrepressão para a produção da inulinase. 

5.4. Carac~eris~icas da Expor~aç~o de Prot.einas 

Para a linhagem 12 619 det.erminou-se, a part.ir 

da análise densi ~omét.rica. que cerca de 85% das prot.einas 

export.adas corresponde a inulinase CTabela 7). Ef'et.ivamen~e, 

relacionando-se os dados de a~ividade ext.racelular com valo-
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res de prot.eina export.ada, encontrou-se uma correlação de 

96.7% Cdados da t.abela 16). Tal correlação con~irma a 

elevada proporção da inul i nas e ent.re as prot.einas 

export.adas, porém observa-se que isso acont.ece apenas em 

meios com ~ont.es de nit.rogânio que permit.em a export.ação da 

enzima. Entre essas ~ont.es de nitrogânio, observa-se que a 

uréia. apesar de suport.ar alt.a at.ividade inulinolit.ica, não 

apresent.a grandes valores para a export.ação de proteinas 

(Tabela 24). O padrão elet.ro~orético das proteinas ext.ra

celulares das cult.uras crescidas nesse meio. most.rou-se 

distinto do padrão obt.ido para as culturas crescidas em meio 

com extrato de levedura. sendo que no primeiro só ~oi 

detectada a banda da i nul i nase. É possivel que outros 

polipet.ideos também sejam export.ados nessa condição, porém, 

se isso ocorrer, suas concent.rações devem ser bem reduzi dás. 

Pelos dados obt.idos nesse t.rabalho, é possivel 

const.at.ar a grande capacidade secret.ora de J<. marxianus. 

Pela Tabela 24, veri~ica-se que a linhagem 1Z 619. mesmo em 

meio extremament.e pobre CYUI). produz cerca de 16 mg/l. dos 

quais, pelos dados de elet.ro~orese. a quase tot.alidade 

corresponde a inulinase. Para o meio complexo ~oi realizado 

um ensaio comparando J<. marxianus CIZ 619) e 5. cerevisiae 

(FF) quanto a capacidade de export.ar proteina. Após 4 dias 

em cult.ura. ~ase estacionária. ~oi medida a at.ividade inuli

nolitica e a concentração de proteina ext.racelular nos dois 

t.ratamentos (Tabela 26). Por esses dados observou-se par.a J<. 

marxianus um montant.e de prot.eina de 990 mg/l cont.ra 610 
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mg/l de S. cerevisiae. Mesmo considerando-se a possibilidade 

da interf'erência de proteinas do meio de cultura nessa 

avaliação. constat..a-se que 1Z 619 produz 270 mg/l a mais que 

FF. Baseados nos dados de atividade e de densitometria 

pode-se est..imar que pelo menos cerca de 86% dessa proteina 

corresponde a inulinase. Dessa f'orma. esses altos valores de 

exportação para uma mesma proteina. associado a outras 

caract..eristicas f'avoráveis de K.. marxianus. como a 

ex! stênci a de pl asmi di os , nos permi te af'irmar ser esse 

organismo um potencial hospedeiro para produção de peptideos 

heter6logos. principalmente através do sistema inulinase. 

Por esse sistema é possivel prever a recuperação, em meio de 

cultura. de quantidades de polipeptideos bem superiores a 

200 mg/l. atualmente considerado um valor exceplional. 
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,., 
6. CONCLUSOES 

A inves~igação da a~ividade inulinolica e~ra-

celular em linhagens de K. marxianus permi~iu. a par~ir de 

dados apresen~ados. ob~er as seguin~es conclus~es quan~o ao 

funcionamen~o do sis~ema. 

1. Em relação ao número de enzimas inulinoli~icas expor-

~adas. a análise ele~roforé~ica de~erminou a ocorrên-

cia de apenas uma banda apresen~ando essa a~ividade. 

concluindo-se pela exis~ência de apenas uma enzima. 

2. A fai xa do padrão el e~roforé~i co corresponden~e à 

inulinase. avaliada após ~ra~amen~o com agen~es des-

na~uran~es. ~em PMA de 94 Kd e apresen~ou-se mui ~a 

larga. 

3. A faixa de ~empera~ura ó~ima para a a~ividade da en-

o . 
zima é de 30 a 40 C. havendo brusca redução da a~ivi-

dade quando a enzima é subme~ida por 10 mio a ~empe-

ra~uras maiores. Para valores superiores a 600
• a 

enzima apresen~a-se comple~amen~e ina~iva. 
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4. A enzima apresent.a at.ividade em uma ampla faixa de pH 

C2.6 a 9,0). porém o valor 6t.imo ocorre em 6.6. Em 

valores de pH bem pr6ximos a esse. a at.ividade já 

apresent.a um acent.uado dec11nio. 

5. A enzima possui est.abilidade em cult.ura por pelo 

menos 49 h. podendo-se considerar que as variações de 

at.i vidade durant.e o cresciment.o das cél ulas corres

ponde ao valor do increment.o da produção da enzima. 

5. A at.ividade inulinol1t.ica ext.racelular ocorre predo

minant.ement.e na fase est.acionária da cult.ura. 

7. A relação de at.ividade sacarose/inulina, normalment.e 

ut.i 1 i z ada par a car ac t.er i zar enzi mas i nul i no11 t.i cas , 

variou consideravelment.e para uma mesma linhagem em 

diferent.es experiment.os. Dessa forma, a ut.ilização 

desse parâmet.ro não é recomendável para a det.ermina

ção de diferenças ent.re inulinases. 

8. Ent.re as diferent.es linhagens, o padrão el et.roforé

t.ico das enzimas export.adas most.rou-se bem semelhan

t.e, havendo fort.e aument.o na concent.ração da faixa da 

enzima em linhagens com maior at.ivi dade. Desse resul

t.ado, concluiu-se que a variação da at.ividade inuli

t.ica ent.re linhagens deve-se predominant.ement.e a 

maior produção de enzima, e não à export.ação de 

inulinases com diferent.es at.ividades específicas. 
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9. Células in~eiras apresen~am a~ividade inulinolitica, 

sendo essa consequência da ocorrência de enzima com 

essa a~ividade a nivel de parede. 

10. A inulinase de parede e extracel uI ar apresentam pa-

drões eletrof'oréticos idênticos. Além disso. a 

a ti vi dade extr acel uI ar 'só ocor r e após o i ni ci o da 

atividade de parede. Esses f'atos, aliados à f'ragili

dade do envoltório celular de K. marxianus, levam a 

conclusão de que exis~e apenas uma enzima operando no 

sis~ema. sendo essa levada ao espaço periplasmático e 

dai liberada para o meio. 

11. Na ausência de f'ontes especif'icas de nitrogênio, como 

a uréia, extrato de levedura e pep~ona, ocorre redu

zida produção da inulinase, f'icando essa res~ri~a à 

parede celular. O padrão eletrof'oré~ico do sobrena

dante das culturas, crescidas nessas condições, apre

sen~a-se modif'icado, com ocorrência de duas bandas de 

baixo peso molecular (15 Kd e 14,4 Kd) e um rastro na 

par~e inf'erior do gelo 

12. Na linhagem 12 610, que apresenta repressão ca~abóli

ca, a indução da inulinase ocorre na presença de 

inulina. Na presença de sacarose, ou mesmo glicose, 

pode ser de~ectada uma f'raca a~i vidade a ni vaI de 

parede, sendo essa suf'iciente'para permi~ir o cresci

men~o da linhagem em meio com esse di ssacari deo. 
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13. Os sis~emas Killer e inulinase. ambos gerando pro~ei

nas secre~adas. relacionam-se quan~o ao nivel de pro

te1na expor~ada, havendo redução da a~ividade inuli

no11 ~i ca extr acel uI ar por cál uI a • quando a 1 i nhagem 

Killer á crescida jun~amen~e com uma linhagem 

sensivel. 

14. Em analogia ao sis~ema de regulação da lac~ose em K. 

~ac tis, ocorrem na~uralmente em K. marxianus linha

gens desreprimidas para a produção da inulinase. como 

a 12 1339 e a 12 619. 

15. O hibrido resultant.e de cruzament.o ent.re linhagens 

com e sem repressão cat.abólica .apresen~a. -r.epressão, 

ou seja, exist.e um sist.ema comum para o fenômeno que 

t.orna-se não funcional na linhagem desrepri mi da 

devido à ina~ividade de elemen~os t.ransnega~ivos. 

16. O hibrido resul ~ant.e das linhagens desreprimida e 

parcialmen~e desreprimida apresen~a repressão ca~abó

lica por glicose. ou seja, há compleman~ação en~re 

pelo menos dois elemen~os ~ransnega~ivos não funcio

nais no hibrido, o que acarre~a o res~abeleciment.o do 

sis~ema. 

17. A par~ir da análise do comport.amen~o dos hibridos em 

relação à repressão cat.abólica, sugeriu-se um modelo 

com a exist.ência de dois elemen~os t.ransnegat.i vos 
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agi ndo em conj unt.o. Um desses el ement.os ser i a 

responsável pela ligação à glicose CA) e o out.ro pela 

ligação a element.os de regulação eis (B). Na linhagem 

parcialment.e desreprinúda haveria de~eit.o no element.o 

A, o que det.erminaria uma menor a~inidade do repres

sor pela glicose, e port.ant.o um menor grau de repres-

são. Na I i nhagem desr epr i mi da ha ver i a de~ei t.o no 

element.o B, o que responderia pela não in~lu~ncia da 

glicose no nivel da inulinase export.ada. A inulina, 

por out.ro lado, pode ~azer part.e de um· sist.ema 

inat.ivador da repressão. uma vez que com a adição do 

polimero no meio após a redução da glicose ocorre 

export.ação da enzima. O modelo apresent.ado não possui 

a base molecular necessária para a sua confirmação. 

sit.uando-se assim a nivel de especulação. 

18. Por análise densit.omét.rica do padrão elet.ro~orét.ico 

das prot.einas export.ados por 12 619. det.erminou-se 

que cerca de 90% dessas prot.einas corresponde à 

inulinase. Essa est.imat.i va é válida para meio ót.imo 

de produção. 

19. Em meio complexo a linhagens 12 619 apresent.ou, após 

4 dias em cult.ura. uma at.ividade de 16.663 o/ml min, 

e uma quant.idade de prot.eina no meio de 880 mg/l. A 

linhagem comercial FF de S. cerevisiae apresent.ou, 

nas mesmas condições, um valor de 610 mg/l para pro-
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~eina expor~adas. Mesmo considerando-se a exis~ência 

de pro~einas no meio rela~ivas ao e~ra~o de levedura 

e pep~ona. a variação apresen~ada pelas duas espécies 

permi~e a~irmar que pelo menos 270 mg/l deve-se à se

creção por K. marxianu5. Considerando-se à es~ima~iva 

de que 90% da pro~eina e~racelular corresponde à 

inulinase. ,é possivel. pelo uso desse sis~ema na 

produção de pep~ideos he~er61ogos, a recuperação em 

meio de cul~ura de pro~einas de al~o peso molecular 

em concen~rações mui ~o superiores a 200 ,mg/l. hoje 

consideradas excepcionais. 
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