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RESUMO 

PAULELA, J. A. Caracterização de linhagens de Saccharomyces cerevisiae 

deficientes na biossíntese da Coenzima Q. 2017. 122 f. Tese (Doutorado em 

Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2017. 

Coenzima Q (CoQ) é uma molécula de função essencial na transferência de elétrons 

da cadeia respiratória mitocondrial. Em Saccharomyces cerevisiae, a CoQ é 

constituída por um anel de benzeno associado a uma cadeia poliprenil, com 6 

unidades de repetição, sendo por isso também denominada CoQ6 ou Q6. Ao todo já 

foram identificados treze genes (COQ1 – COQ11, ARH1 e YAH1) nucleares 

necessários para biossíntese da CoQ. A maioria dos produtos Coq estão fisicamente 

associados em um complexo biossintético ancorado na membrana mitocondrial 

interna. Neste projeto, tentamos descrever resíduos relevantes de Coq3p e Coq7p 

aliando análises de bioinformática com testes fenotípicos para balizamento funcional. 

Coq7p é uma proteína com dois centros de ferro com íons carboxilato e catalisa a 

hidroxilação de demetoxi-Q6 (DMQ6). Neste estudo, indicamos um grupo de resíduos 

que modulam a atividade e a estabilidade de Coq7p: D53, R57, V111 e S114. 

Enquanto R57, V111 e S114 são resíduos muito conservados,  V111 e S114 estão  

correlacionados em comunidades de coevolução. Aqui, demonstramos também que o 

duplo mutante S114A, V111G e o mutante S114E apresentam deficiência respiratória 

em temperatura não permissiva, além de acumularem o intermediário DMQ6 e 

sintetizarem baixas quantidades de Q6, concluindo assim que o fosmimético S114E 

inibe a atividade Coq7p. Dessa forma, propomos que a fosforilação do resíduo S114 

promove o deslocamento de uma alça  entre as hélices 2 e 3, afetando assim a 

atividade do centro catalítico Coq7p. Por sua vez, Coq3p atua como uma 

metiltransferase, catalisando diferentes passos durante a biossíntese da CoQ. Aqui, 

identificamos resíduos que colaboram para a atividade funcional de Coq3p: E123, 

S125, C131, G133, G134, H165, D203, E219, K258 e S262. Mutantes carregando as 

alterações E123A, H165A, D203A, E219A, K258A e S62A apresentam discreto 

crescimento respiratório e expressão de Coq3p similares à da linhagem selvagem, 

além de acumularem baixas quantidades de Q6. Enquanto C131, G133 e G134 são 

resíduos altamente conservados, localizados em uma alça no espaço entre fitas beta, 

no provável sítio ativo da proteína, mutantes C131A, G133A e G134A se 

superexpressos apresentam crescimento respiratório em meio contendo fonte de 

carbono não fermentável, além de acumularem Q6 compatíveis com os níveis de 

expressão proteica. Propomos assim um modelo para Coq3p, tendo os resíduos 

C131, G133 e G134 como centro catalítico de Coq3p.  

 

Palavras-chave: Saccharomyces cerevisiae. Coenzima Q. Mutagênese sítio-dirigida. 

COQ7. COQ3.   



 

ABSTRACT 

PAULELA, J. A. Characterization of Saccharomyces cerevisiae strains deficient 

in the biosynthesis of Coenzyme Q. 2017. 122 f. Ph. D.  Thesis (Doctorate in 

Biotechnology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2017. 

Coenzyme Q (CoQ) is a molecule of essential function in the transfer of electrons of 

the mitochondrial respiratory chain. In Saccharomyces cerevisiae, CoQ is constituted 

by a benzene ring associated with a polyprenyl chain with 6 repetition units, being 

therefore also denominated CoQ6 or Q6. Thirteen nuclear genes have already been 

identified (COQ1 – COQ11, ARH1 and YAH1) required for coenzyme Q biosynthesis. 

Most of Coq products are physically associated in a biosynthetic complex anchored at 

the mitochondrial internal membrane. In this project, we identified Coq3p and Coq7p 

residues relevant for their respective role in CoQ synthesis combining bioinformatics 

analyzes with phenotypic tests for functional mapping. Coq7p is a carboxylate-bridged 

di-iron protein that catalyzes the hydroxylation of demetoxy-Q6 (DMQ6), the last 

monooxygenase step in the synthesis of CoQ. In this study, we found a group of 

residues that modulate the activity and stability of Coq7p: D53, R57, V111 and S114. 

While R57, V111 and S114 are highly conserved residues, V111 and S114 are 

correlated in communities of coevolution. We also demonstrate that the double mutant 

S114A, V111G  and the mutant S114E have respiratory deficiency at non-permissive 

temperature, in addition to accumulating of the intermediate DMQ6 and low amounts 

of Q6, thus concluding that phosmimetic S114E inhibits the activity of Coq7p. Hence, 

we propose that the phosphorylation of S114 is required to move a loop between 

helices 2 and 3, thus affecting the activity of the catalytic center Coq7p. For its part, 

Coq3p acts as a methyltransferase, catalyzing different steps during biosynthesis of 

CoQ. Here we identified residues that collaborate for functional activity of Coq3p: E123, 

S125, C131, G133, G134, H165, D203, E219, K258 and S262. Mutants E123A, 

H165A, D203A, E219A, K258A and S62A, have mild respiratory growth, and 

expression of Coq3p levels similar to the wild strain, in addition to accumulating low 

amounts of Q6. While C131, G133, and G134 are residues highly conserved, located 

in a loop in the space between beta sheets, the overexpression of the mutants C131A, 

G133A and G134A present respiratory growth in medium containing non-fermentable 

carbon source, in addition to accumulate Q6 compatible with the levels of protein 

expression. We propose a model for Coq3p, with residues C131, G133 and G134 as 

part of Coq3p catalytic center.  

Keywords: Saccharomyces cerevisiae. Coenzyme Q. Site-directed mutagenesis. 

COQ7. COQ3.  



 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Saccharomyces cerevisiae como modelo de estudo da biogênese 

mitocondrial 

Saccharomyces cerevisiae é um fungo unicelular leveduriforme, utilizado há 

mais de 6.000 anos antes de Cristo, nas primeiras civilizações humanas, para a 

produção de bebidas como vinho e cerveja e na fermentação de massas 

(FELDMANN, 2010).  

A levedura foi introduzida como um organismo experimental por Hershel 

Roman, em 1930 (FELDMANN, 2010). ÖWinge foi o primeiro a demonstrar a 

alternância de gerações de S. cerevisiae em fases haplóide e diplóide; as haplóides 

existindo em dois tipos sexuais: “a” e “α” (WINGE, 1935). Foi Lindegren o primeiro a 

identificar a existência de cepas heterotálicas, isto é, que mantinham o seu tipo 

sexual; também descreveu as mudanças morfológicas pelas quais passam células de 

levedura durante seu ciclo de vida (LINDEGREN, 1943). Já em 1949, Boris Ephrussi 

percebeu a existência de colônias pequenas e brancas que surgiam 

espontaneamente, as quais nomeou "petites"; além do tamanho, essas colônias 

também se caracterizavam pela incapacidade de crescimento em meio de cultura 

contendo fonte de carbono não fermentável (EPHRUSSI, 1949). Ao final da década 

de 70, os estudos genéticos usando S. cerevisiae como modelo ganharam grande 

impulso com o desenvolvimento de técnicas de transformação com DNA 

recombinante exógeno, tal qual já era realizado em Escherichia coli (FELDMANN, 

2010; SHERMAN, 1992). 

 

Figura 1 – Células de Saccharomyces cerevisiae.  
Em A é possível observar células diploides da levedura expressando proteínas nucleares, através de 

microscopia de fluorescência. Em B as leveduras estão sofrendo divisão. As células têm diâmetro de 

aproximadamente 5μm. Adaptado de: Duina; Miller e Keeney (2014). 
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Com organização celular semelhante às demais células eucariotas, as 

leveduras pertencem ao grupo dos ascomicetos, e apresentam parede celular 

composta por quitina e outros açúcares; membrana celular composta por ergosterol; 

não apresentam centríolos e a divisão celular ocorre por brotamento. Cada broto de 

levedura recebe uma cópia de todos os cromossomos nucleares da célula-mãe, 

incluindo parte do citoplasma, mitocôndrias e outras organelas. Como mencionado 

anteriormente, as células de S. cerevisiae, na forma haplóide, possuem dois tipos 

sexuais, designados “a” e “α”, que ao entrarem em contato físico têm parte de seus 

núcleos fundidos, gerando zigotos diplóides. Imediatamente em seguida, ocorrem 

duas meioses, originando quatro núcleos haplóides, que se dividem por mitose, 

produzindo quatro esporos haplóides, estes ficam arranjados no interior do asco em 

tetraedro, refletindo as duas divisões meióticas e a única divisão mitótica (Figura 1B). 

Em laboratório é possível estimular o processo formador de esporos haplóides, 

através do uso de meio de cultura contendo acetato de potássio (KAc) como fonte de 

carbono e, após dois dias nessa condição de cultura, há ascos suficientes para 

dissecção e separação dos esporos por micromanipulação (HERSKOWITZ, 1988). 

Assim, diversas características favoreceram o estabelecimento de S. 

cerevisiae como modelo para funcionamento da célula eucariótica: os dois tipos 

sexuais opostos permitem cruzamentos diretos, extremamente úteis em estudos 

genéticos de alelismo e dominância; a disponibilidade de diferentes tipos de 

plasmídeos e a recombinação homóloga criaram um versátil e único sistema em 

possibilidades para manipulação genética; é facilmente cultivada em meio definido, 

favorecendo o controle sobre interferências químicas e físicas; seu tempo de geração 

na fase exponencial de crescimento é de aproximadamente 90 minutos em meio rico, 

permitindo a alta disponibilidade de indivíduos para realização de experimentos e 

acarretando em um baixo custo para a manutenção das linhagens (OHLMEIER et 

al., 2003; SCHWIMMER et al., 2006). Finalmente, S. cerevisiae foi o primeiro 

eucarioto a ter seu genoma totalmente sequenciado (GOFFEAU et al., 1996) levando 

ao pioneirismo nos estudos "ômicos" (FELDMANN, 2010; GERSHON; GERSHON, 

2000; GOFFEAU et al., 1996). 

Além de permitir nosso melhor entendimento sobre as diversas funções de uma 

célula eucariótica, por ser um organismo aeróbio facultativo, S. cerevisiae é um 

modelo amplamente utilizado em estudos sobre a biogênese mitocondrial; mutantes 

mitocondriais deste organismo podem sobreviver em fontes de carbono fermentáveis, 



 

usando a energia formada na conversão de glicose em piruvato, durante o processo 

de glicólise, e dessa forma não dependem do ATP gerado pela fosforilação oxidativa. 

A maioria dos genes que codificam proteínas mitocondriais são altamente 

conservados entre os eucariotos (KRUFT et al., 2001; RABILLOUD et al., 1998), 

assim, o entendimento dos mecanismos moleculares envolvidos na biogênese 

mitocondrial em levedura auxilia a compreensão desse processo em eucariotos mais 

complexos (FOURY; KUCEJ, 2001; GOFFEAU et al., 1996; OHLMEIER et al., 2004). 

1.2 A mitocôndria  

A mitocôndria (Figura 2) é uma organela que desempenha função central em 

diversos processos celulares, sendo mais conhecida pelo suprimento celular de 

energia metabólica na forma de ATP, gerado pelo sistema de fosforilação oxidativa 

(SARASTE, 1999), além de atuar em diversas reações catabólicas e anabólicas, 

incluindo o ciclo do ácido cítrico, a β-oxidação de ácidos graxos, a biossíntese dos 

grupamentos heme e ferro-enxofre (BONAWITZ et al., 2007; HOLZENBERGER et al., 

2003; WINDE; GRIVELL, 1993), além de atuar como regulador-chave da morte celular 

programada (TAIT; GREEN, 2010) e do envelhecimento celular (LARSSON, 2010; 

WALLACE, 2005).  

Figura 2 - Morfologia Mitocondrial.  

1 – Célula eucariótica; (a) - Esquema representativo de uma mitocôndria, indicando seus 
compartimentos: matriz, crista, membrana interna e membrana externa; (b) – Microscopia eletrônica de 
mitocôndria, indicando seus compartimentos, assim como no esquema (a). Adaptado de Tortora; 
Funke; Case (2017). 
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De acordo com a teoria endosimbionte, proposta inicialmente em 1967 por 

Lynn-Margulis (SAGAN, 1967), as mitocôndrias presentes em organismos eucariontes 

resultam da simbiose entre uma α-proteobactéria, capaz de utilizar o oxigênio da 

atmosfera, e uma arquea anaeróbica metanogênica, que obtinha energia 

exclusivamente através da via glicolítica (DOLEZAL et al., 2006), ocorrendo o 

intercâmbio do ATP produzido aerobicamente pelo simbionte e compostos orgânicos 

fornecidos pelo hospedeiro anaeróbico, resultando na transferência de genes 

mitocondriais para o núcleo do hospedeiro, como resultado da seleção natural 

contrária aos efeitos lesivos dos radicais livres produzidos pela nova organela 

(ALLEN; RAVEN, 1996).  

A mitocôndria é envolta por duas membranas que delimitam compartimentos 

distintos. A membrana interna delimita a matriz mitocondrial, enquanto o espaço entre 

elas é conhecido como espaço intermembranas. A membrana externa permite a livre 

difusão de moléculas de até ~5 KDa, e contém moléculas da proteína de transporte 

porina e outras proteínas que formam os  complexos TOM (do inglês, “Translocase 

Outer Membrane” – transportador de membrana externa), que importam as proteínas 

necessárias ao funcionamento da organela, além de regular o mecanismo de fissão 

(quando há divisão celular) e fusão (quando duas células se tocam e trocam material 

genético). A membrana interna, impermeável a íons, possui os complexos 

respiratórios responsáveis pela fosforilação oxidativa (Complexo I a V) e possui as 

proteínas TIM (do inglês, “Translocase Inner Membrane” – transportador de 

membrana interna) que regulam a importação de proteínas e metabólitos da 

membrana interna para a matriz mitocondrial (RYAN; HOOGENRAAD, 2007). 

O espaço intermembranas possui fatores que controlam a apoptose (morte 

celular programada) (SUSIN et al., 1999), e é o local onde se forma o gradiente de 

prótons durante o processo de transferência de elétrons da cadeia respiratória 

(ALBERTS et al., 2002; RYAN; HOOGENRAAD, 2007). 

Nas invaginações formadas na membrana interna, chamadas cristas 

mitocondriais, está localizado o sistema de fosforilação oxidativa (SCHAFFER; 

SULEIMAN, 2007; TZAGOLOFF, 1982), abrigando proteínas que controlam a 

passagem de metabólitos, além da  ATP-sintase e outras proteínas dos complexos 

respiratórios, responsáveis pela captação de elétrons dos substratos NADH e FADH2, 

gerados pelo ciclo de Krebs (DIMMER et al., 2002; RYAN; HOOGENRAAD, 2007).  



 

A matriz mitocondrial é solúvel, e é onde ocorre a replicação e transcrição do 

DNA mitocondrial (mtDNA);  a síntese dos centros Ferro/Enxofre (BONAWITZ et al., 

2007; HOLZENBERGER et al., 2003); o ciclo de degradação de proteínas (ALBERTS 

et al., 2002; LEHNINGER et al., 2004), além de ser também onde se encontram as 

enzimas como, por exemplo, as envolvidas no ciclo do ácido cítrico, da β-oxidação de 

ácidos graxos e da oxidação de aminoácidos.  

1.2.1 DNA mitocondrial (mtDNA) 

Uma das principais características da mitocôndria é possuir genoma próprio, 

que codifica poucos peptídeos componentes essenciais dos complexos da cadeia 

respiratória (BARRIENTOS, 2003; BARROS, 2010; WALLACE et al., 2005; XING et 

al., 2007). 

Conforme mencionado anteriormente, estudos realizados por Boris Ephrussi, 

em 1949, através do emprego do composto mutagênico acriflavina, resultaram na 

descoberta de uma mutação, herdada citoplasmaticamente, que promovia uma 

deficiência da função respiratória, o que permitiu concluir que a morfogênese 

mitocondrial é controlada por um elemento genético não cromossomal, denominado 

fator (rho). Células rho⁰ são caracterizadas por apresentar ausência total de DNA 

mitocondrial, enquanto células que apresentam genoma mitocondrial contendo 

grandes deleções são denominadas rho-. Mutantes rho- ou rho⁰ são deficientes 

respiratórios e incapazes de crescer em um meio com fonte de carbono não 

fermentável, como o etanol e o glicerol. 

Observado e relatado pela primeira vez por Schatz e colaboradores, em 1964, 

o DNA mitocondrial (mtDNA) de S. cerevisiae codifica três subunidades da citocromo 

c oxidase (COX1, COX2 e COX3), três subunidades da ATP-sintase (ATP6, ATP8 e 

ATP9), uma subunidade da ubiquinol citocromo c redutase (COB1), uma proteína 

ribossomal (VAR1), além dos RNAs ribossomais e transportadores, que permitem a 

síntese de uma pequena fração de suas proteínas, dependendo da importação das 

demais, codificadas pelo DNA nuclear (SCHWIMMER et al., 2006; XING et al., 2007). 

Mamíferos possuem DNA mitocondrial com tamanho médio de 16 kb, que 

codifica 37 genes, sendo 2 rRNA (RNA ribossômico), 22 tRNA (RNA transportador) e 

13 polipeptídeos, incluindo a ATP-sintase 6 e ATP-sintase 8 e componentes dos 

complexos I, III e IV (COX1, 2 e 3, CitB e 7 subunidades NADH-CoQ redutase) 

(ROTIG, 2010; SCHWIMMER et al., 2006). S. cerevisiae apresenta um DNA 



 

mitocondrial com aproximadamente 85 kb, empacotado no interior de uma estrutura 

nucleóide globular com um diâmetro médio de ~ 0,3 µm nas células aeróbicas, onde 

pode existir de 1 a 2 genomas mitocondriais (CHEN; BUTOW, 2005).  

Aproximadamente 2/3 do genoma mitocondrial de leveduras consiste de sequências 

não codificantes como introns e sequências intergênicas (ORFs).  

A imensa maioria do proteoma mitocondrial (~1200 proteínas) é 

proveniente do processo traducional do citoplasma e importadas para o interior da 

organela pelo sistema TOM-TIM. Os complexos respiratórios são os únicos complexos 

enzimáticos da célula cuja biogênese depende da informação decodificada por dois 

genomas, o que aumenta a complexidade de sua montagem havendo a constante 

necessidade da comunicação entre núcleo e mitocôndria (CHEN; BUTOW, 2005; 

FALKENBERG et al., 2007; FOURY et al., 1998; KELLY; SCARPULLA, 2004; WONG, 

2010;). 

1.2.2 Cadeia Respiratória 

O sistema de fosforilação oxidativa (Figura 3) é composto por uma série de 

carregadores responsáveis pela catálise da transferência de elétrons provenientes 

das oxidações das moléculas de alimento.  

Figura 3 - Complexos da cadeira respiratória mitocondrial.  
As setas em vermelho indicam o fluxo de elétrons através dos componentes da cadeia respiratória 

mitocondrial. Os elétrons derivados do NADH e succinato são transferidos para o oxigênio molecular 

por meio de uma série de carreadores presentes na membrana mitocondrial interna. O gradiente 

eletroquímico (setas cinza), gerado pela transferência de elétrons, impulsiona a síntese de ATP por 

meio do complexo da ATP-sintase. Adaptado de: Sazanov e colaboradores (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O complexo I (NADH: ubiquinona oxidorredutase) constitui o maior complexo 

da cadeia respiratória, com cerca de 42 subunidades diferentes, sendo inibido por 



 

rotenona (GRANDIER-VAZEILLE et al., 2001). S.cerevisiae, entretanto, não possui 

esse complexo, apresentando duas NADH desidrogenases (Nde1p e Nde2p), 

localizadas no espaço intermembranas (LUTTICK et al., 1998) e uma NADH 

desidrogenase (Ndi1p), localizada na matriz mitocondrial (MARRES et al., 1991), 

sendo as três enzimas responsáveis pelo acoplamento da oxidação do NADH com a 

redução da ubiquinona (BAKKER et al., 2001).  

O complexo II (succinato: ubiquinona oxidorredutase) transfere elétrons 

recebidos do FADH2 e participa do ciclo de Krebs (LEHNINGER et al., 2004). Os 

complexos I e II doam os elétrons recebidos para uma coenzima lipossolúvel, a 

coenzima Q (LÓPEZ-LLUCH et al., 2010), que, por sua vez, assume a forma reduzida 

(ubiquinol) e os transfere para o complexo III (ubiquinona: citocromo c oxidorredutase) 

(BARRIENTOS et al., 2002; ROTIG, 2010).  

O complexo III possui como centros catalíticos o citocromo b, citocromo c1 e o 

centro Ferro/Enxofre de Rieske, além de permitir a passagem de íons de hidrogênio 

para o espaço intermembrana. Do complexo III, os elétrons passam para o citocromo 

c, e este passa os elétrons para o complexo IV (citocromo c oxidase), que possui como 

centros catalíticos os centros metálicos CuA, CuB, os hemes a e a3. O complexo IV 

faz a redução do oxigênio em água (SARASTE, 1999).  

Ao contrário de outros fungos, S. cerevisiae não apresenta uma oxidase 

alternativa (AOX), insensível ao cianeto, que catalisa a oxidação da ubiquinona 

diretamente pelo oxigênio molecular, sem gerar a força próton-motor 

(VANLERBERGHE; MCINTOSH, 1997). A passagem dos elétrons do complexo I para 

o complexo IV resulta na transferência de prótons da membrana para o espaço 

intermembrana, gerando um gradiente eletroquímico, que força a volta dos prótons 

para a matriz mitoncondrial pelo poro do complexo V (composto pelo complexo F1 

associado ao complexo FO, ambos componentes da ATP-sintase), fosforilando o ADP 

em ATP (BERG et al., 2008; LEHNINGER et al., 2004; MUSTER et al., 2010; 

SARASTE, 1999; SCHIMMER et al., 2006). 

1.3 Coenzima Q 

A coenzima Q (CoQ) foi isolada e caracterizada pela primeira vez em 

procariotos por Festenstein e colaboradores, em 1955; é uma molécula lipofílica, 

carregadora de elétrons, e presente praticamente em todos os seres vivos.  Dada a 

sua ubiquidade, também é conhecida como ubiquinona, e sua síntese envolve uma 



 

série de modificações realizadas a partir da junção do ácido hidroxibenzóico, derivado 

de aminoácidos aromáticos como, por exemplo, a tirosina, com uma cadeia 

isoprenóide, derivada do mevalonato (revisto em TRAN; CLARKE, 2007).  

O tamanho da cadeia isoprenóide varia entre os seres vivos: em bactérias é 

possível encontrar cadeias curtas, com duas unidades de repetição; em levedura, 

com seis unidades; em humanos, com dez unidades. Assim, comumente nos 

referimos à Coenzima Q humana como Q10 e, à de leveduras e bactérias, como Q6 e 

Q2, respectivamente. Localizada na mitocôndria, a coenzima é encontrada em três 

estados redox durante sua ação na cadeia respiratória mitocondrial: completamente 

oxidada (ubiquinona), o radical semiquinona (ubisemiquinona) e completamente 

reduzida (ubiquinol) (LENAZ et al., 2007; LENAZ; GENOVA, 2009).  

Em S. cerevisiae, a CoQ (Q6) realiza o transporte de elétrons entre as NADH 

desidrogenases, succinato desidrogenase (complexo II), e o complexo bc1 (complexo 

III) da cadeia respiratória mitocondrial (GLOOR; WISS, 1958, HATEFI, 1985; LENAZ 

et al., 2007). Além de atuar na transferência de elétrons, a Q6 participa no controle da 

abertura dos poros de transição da membrana mitocondrial; regula a atividade das 

proteínas desacopladoras (BENTINGER et al., 2010) e também atua como importante 

antioxidante, impedindo a oxidação de lipídeos, proteínas e DNA (BENTINGER et al., 

2007). 

Durante a década de 60, foram realizados ensaios empregando a Q2 na 

oxidação da difosfopiridina reduzida (DPNH), e a elevada velocidade de oxidação da 

DPNH não foi considerada como resultado da colisão durante o transporte da cadeia 

de elétrons, mas sim devido à ação da Q2 adicionada (GREEN; HATEFI, 1961).  

Em 1975, Mitchell propôs o ciclo de regeneração da Coenzima Q (ciclo Q próton 

motivo): elétrons provenientes dos complexos I e II atravessam a membrana interna 

mitocondrial, fornecendo dois prótons para o espaço intermembrana, e paralelamente 

ocorre a transferência de elétrons para a proteína ferro-enxofre (FeS, proteína Rieske) 

do complexo III - (ubiquinol citocromo c redutase ou complexo bc1), que transfere os 

elétrons da Coenzima Q para o citocromo c, resultando em uma semiquinona 

desprotonada (Q•-), sendo esta um radical livre tóxico e impermeável à membrana, 

que deve doar o segundo elétron para o grupo heme bL, formando uma quinona (Q) 

(COVIAN et al., 2007; TRUMPOWER, 1990).  

A energia liberada pela passagem dos elétrons em seus centros catalíticos, 

para bombear prótons para o espaço intermebrana, auxilia o gradiente eletroquímico 



 

necessário à formação de ATP, sendo que a redução da ubiquinona ocorre no sítio 

“N”, e a reoxidação do ubiquinol no sítio “P” (TRUMPOWER, 1990). 

A biossíntese da Coenzima Q, em S. cerevisiae, é realizada por uma série de 

enzimas da matriz mitocondrial, algumas das quais estão associadas em um grande 

complexo biossintético ancorado na membrana mitocondrial interna (revisto em 

TRAN; CLARKE, 2007).   

Até o momento foram descritos ao menos 13 genes de levedura (COQ1-

COQ11, ARH1 e YAH1) envolvidos na biossíntese da Q6 (Figura 4). 

 
Figura 4 - Organização do complexo biossintético da Coenzima Q. 
Coq8p é necessário para a fosforilação de Coq3p, Coq5p e Coq7p. Essas proteínas imunoprecipitam 

em um complexo contendo Coq6p. Coq11p imunoprecipita em complexo contendo as proteínas Coq4p, 

Coq5p e Coq7p.  Coq1p, Coq2p e Coq10p não estão associadas a complexos protéicos (Adaptado de: 

ALLAN et al., 2015). 

Em S. cerevisiae, mutantes coq são deficientes respiratórios, incapazes de 

crescer em meio com fonte de carbono não fermentável, como o glicerol ou o lactato, 

sendo essa capacidade restaurada quando há adição de Q6 ao meio (DO et al., 2001; 

JONASSEN et al., 1998). Outra maneira de se comprovar a deficiência específica na 

biossíntese de Q6 de um dado mutante respiratório de levedura é a partir do estudo 

do consumo de oxigênio de mitocôndrias isoladas, que pode ser restaurado nos 

mutantes coq pela adição de Q2 sintética (TZAGOLOFF; DIECKMANN, 1990). 

Na espécie humana, a Q10 atua também como aceptor de elétron para o 

glicerol-3-fosfato, colina, sarcosina, sulfetos, aminoácidos, lipídeos e enzimas, como 

a acil-acetil-CoA desidrogenase (HILDEBRANDT ; GRIESHABER, 2007; LENAZ; DE 

SANTIS, 1985).  

Espaço intermembranas 
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Na biossíntese de Q6 (Figura 5), a cadeia isoprenóide é gerada pela ação de 

Coq1p, seguida pela conversão do poliprenil-fosfato em 4-hidroxibenzoato (4HB), 

sendo que em humanos essa atividade é realizada pelos genes PDSS1 e PDSS2. As 

cadeias poliisoprenóides são providas pelo dimetildifosfato e isoprenil difosfato, 

ambos precursores de cinco carbonos, derivados da acetil-coenzima A na via do 

mevalonato (GRUNLER et al., 1994). O 4-hidroxibenzoato (4HB) é derivado da 

tirosina, um aminoácido essencial em eucariotos mais complexos (MEGANATHAN, 

2001). Entretanto, em levedura, o 4HB também pode ser sintetizado através da via do 

corismato (GOEWERT, 1980 apud TRAN; CLARKE, 2007). 

Coq2p funciona como âncora desses polipeptídeos, catalisando a ligação da 

cadeia isoprenóide ao 4-hidroxibenzoato (4HB), convertendo-o em ácido 3-hexaprenil-

4-hidroxibenzóico (HHB), da mesma forma que o gene UbiA em Escherichia coli 

(SUZUKI et al., 1994); além de catalisar a conversão do ácido para-aminobenzóico 

(pABA) em ácido 3-hexaprenil-4-aminobenzóico (HAB), (ASHBY; EDWARDS, 1990; 

HSIEH et al., 2007; TAUCHE et al.,2008; XIE et al., 2012). A partir daqui, seguem-se 

reações de metilações e hidroxilações do anel hidroxibenzóico até a formação da Q6 

madura (TRAN; CLARKE, 2007; PIERREL et al., 2010),  

Análises eletroforéticas de extratos mitocondriais solubilizados com digitonina 

demonstraram que Coq2p, Coq3p, Coq4p, Coq7p e Coq9p formariam um complexo 

multienzimático de alta massa molecular, ancorado na membrana interna da 

mitocôndria (HSIEH et al., 2007). Estudos similares realizados em mutantes nulos 

para essas proteínas mostraram a instabilidade do complexo na ausência de um dos 

componentes (HSIEH et al., 2007; TRAN  et al., 2006). Esses ensaios foram 

complementados pela análise de co-imunoprecipitação e cromatografia por filtração 

em gel, em que foi possível observar que Coq3p, Coq4p, Coq6p, Coq7p e Coq8p 

dependem da expressão de cada um dos outros genes COQ (HSIEH et al., 2007; 

MARBOIS et al., 2005), uma vez que problemas na expressão de qualquer um dos 

componentes do complexo afeta a estabilidade de todo o complexo (GIN; CLARKE, 

2005; HSU et al., 2000). 

Mutantes coq7 tem baixos níveis de Coq3p, Coq4p e Coq9p entre outros 

(BUSSO et al., 2015; TRAN et al., 2006), sendo Coq4p necessário para manter a 

estabilidade de Coq7p (BELOGRUDOV et al., 2001). Coq6p atua como uma 

monooxigenase flavina-dependente, e depende de reações de óxido-redução 

desencadeadas por Yah1p (uma ferredoxina) e Arh1p (ferredoxina redutase) (GIN et 



 

al., 2003; OZEIR et al., 2011; PIERREL et al., 2010; TRAN; CLARKE, 2007). Coq9p é 

necessário para a substituição de grupos amina pelo grupo hidroxila, além de atuar 

junto a Coq6p e Coq7p (XIE et al., 2012). Coq5p catalisa a C-metiltransferase e Coq7p 

catalisa a hidroxilação do intermediário DMQ6, o penúltimo passo na formação da Q6 

(MARBOIS; CLARKE, 1996; STENMARK et al., 2001). 

A montagem do complexo multienzimático formado por Coq3p, Coq4p, Coq6p, 

Coq7p, e Coq9p ocorre em duas etapas sequenciais: primeiro é formado um 

intermediário de 700 Kda, responsável pela síntese do intermediário dimetoxi-Q6 

(DMQ6), para então Coq7p ser incorporado ao complexo e finalizar a síntese de Q6 

(GONZÁLES-MARISCAL et al., 2014).  

O gene COQ8, inicialmente descrito como ABC1 (BOUSQUET et al., 1991), 

quando superexpresso, suprime parcialmente o defeito respiratório em linhagens 

mutantes COQ9 e COQ10 (BARROS et al., 2005; JOHNSON et al., 2005), permitindo 

inclusive o acúmulo de intermediários da via biossintética de Q6 anteriormente 

impossíveis de serem detectados, pois o excesso de Coq8p leva também a um 

aumento da estabilidade das proteínas Coq, mesmo na falta de um dos componentes 

do complexo multienzimático envolvido na biossíntese de Q6 (GIN;CLARKE, 2005; 

XIE et al., 2011; ZAMPOL et al, 2010). Por sua vez, na ausência de Coq8p este 

complexo é desfeito (DO et al., 2001) e a maior estabilidade conferida por Coq8p às 

proteínas deve-se, possivelmente, a eventos de fosforilação, pois diversas evidências 

apontam para uma provável atividade quinase de Coq8p (LAGIER-TOURENE et al., 

2008; XIE et al., 2011). De fato, foi demonstrado que o ortólogo humano de Coq8p, 

ADCK3, possui atividade ATPase e sua estrutura revelou motivos típicos de quinases 

capazes de se ligarem a nucleotídeos de adenina (STEFELY et al., 2015; WHEELER; 

JIA, 2015). 

Coq7p, Coq3p e Coq5p são algumas das proteínas sujeitas ao controle de 

fosforilação na biossíntese de Q6 (XIE et al., 2011). Neste trabalho demonstramos que 

mutantes coq7 também podem se beneficiar da superexpressão de COQ8 (BUSSO 

et al., 2015).  

Dentre os genes COQ, COQ10 e COQ11 continuam sem ter sua função 

totalmente elucidada. Mutantes coq10 apresentam níveis de Q6 idênticos aos 

observados na linhagem selvagem, o que difere de outros mutantes coq (COQ1-

COQ9) deficientes na biossíntese de Q6 (BARROS et al., 2005). Devido a um túnel de 

ligação presente em sua estrutura, sugere-se que Coq10p atue como uma chaperona, 



 

necessária para a entrega da Q6 e para a sua correta localização na cadeia 

respiratória (ALLAN et al., 2013; BARROS et al., 2005; BUSSO et al., 2010; CUI; 

KAWAMUKAI, 2009; MURAI et al., 2014). 

COQ11, o último gene a ser identificado (ALLAN et al., 2015), apresenta  

fenótipos similares aos mutantes coq10: deficiência respiratória recuperável pela 

adição de Q6 externa, mas síntese de Q6 em concentrações idênticas ao observado 

na linhagem selvagem. É possível que Coq10p e Coq11p atuem conjuntamente na 

mesma função de entrega da Q6 recém-sintetizada aos seus sítios de ação (ALLAN 

et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Biossíntese da Coenzima Q e seus intermediários em eucariotos. 
Adaptado Meganathan (2001) e Pierrel et al (2010).  



 

Cadeia 

Respiratória 

Coq10  

Coq11 

Coq8 

Coq8 

DMQ6 

Coq3 

Coq6? 

Coq7 

Coq3 

 

Q6 



 

 

O elevado grau de similaridade entre mitocôndrias de levedura e de humanos 

promoveu o uso de S. cerevisiae como modelo funcional permitindo a identificação de 

genes nucleares envolvidos em doenças neurodegenerativas (BARRIENTOS, 2003). 

Diversos autores descreveram pacientes com síndromes mitocondriais 

causadas por mutações nos genes COQ2, COQ4, COQ6, COQ8 e COQ9, que se 

manifestam como doenças neurodegenerativas, cardiopatias, alterações renais, entre 

outras, e a patogênese das mutações encontradas nesses genes foi, em muitos 

casos, validada em S. cerevisiae (DUNCAN et al., 2009; EMMANUELE et al., 2012; 

FOTINO et al., 2013; GASSER et al., 2013; HEERINGA et al., 2011; LAGIER-

TOURENNE et al., 2008; MONTERO et al., 2013;  SALVIATI et al., 2012; SHARMA et 

al., 2013; QUINZII et al., 2006). 

Além dos pacientes com deficiência primária de Coenzima Q, pacientes 

portadores de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson e Huntington 

também apresentam a Coenzima Q em baixas concentrações (BOTA; DAVIES, 2001; 

CHINNERY, 2002; JAZWINSKI, 2005; LITARRU; TIANO, 2005), assim, a terapia 

através da administração de CoQ e seus análogos tem despertado o interesse de 

diversos pesquisadores, para a verificação de melhora na atividade bioenergética 

mitocondrial (LÓPEZ-LLUCH et al., 2010).  

1.4 Decomposição de Redes de Correlação de Resíduos  

Nosso laboratório tem como linha de pesquisa o estudo da biogênese 

mitocondrial, usando S. cerevisiae como modelo a fim de auxiliar na compreensão do 

papel exercido pelas mitocôndrias em doenças neurodegenerativas e no processo de 

envelhecimento celular (JAZWINSKI, 2005; OHLMEIER et al., 2004; WALLACE, 

2005).  

Uma maneira que encontramos para estudar a função das proteínas Coq está 

na análise de alinhamento de uma família de proteínas para identificar resíduos de 

aminoácidos específicos que coevoluem, a partir da análise de comunidades, 

formando redes de correlação e anti-correlação de resíduos (BLEICHER; LEMKE; 

GARRATT et al., 2011).  

Na literatura, esse tipo de análise foi sugerida inicialmente, por GÖBEL e 

colaboradores (1994), que propuseram que dois resíduos correlacionados 

apresentam proximidade também na estrutura da proteína tridimensional, enquanto 

Atchley e colaboradores encontraram posições que coevoluíram através de 



 

 

estimativas de informação mútua, definida como a medida de correlação entre dois 

conjuntos de eventos (ATCHLEY; TERHALLE; DRESS, 1999). 

Em seguida, LOCKLESS e colaboradores (1999) sugeriram que grupos de 

resíduos correlacionados podem estar envolvidos na comunicação alostérica em 

famílias de proteínas. O arcabouço teórico desta análise utilizou a mecânica 

estatística de Boltzmann e foi denominado análise por acoplamento estatístico (do 

inglês, “Statistical Coupling Analysis”, SCA). No mesmo trabalho, foi possível 

observar, através do método de perturbação (Figura 6), a correlação entre as posições 

dos aminoácidos comparados com todos os outros da proteína; assim, quando em um 

dado alinhamento, o resíduo é identificado na posição 2, pode-se observar a 

frequência elevada em que ocorre outro aminoácido na posição 20 (Figura 6B). 

Fixando esse resíduo em uma posição, são feitos subalinhamentos, que permitem 

verificar a frequência em que resíduos de interesse ocorrem em outra posição (Figura 

6C). 

 

Figura 6 - Método de perturbação estatística para medir acoplamentos entre posições de 
alinhamento de proteínas. 
A: proteína hipotética contendo quatro posições i, j, k e l. As posições l e k atuam 

independentemente um do outro; i e j, cooperativamente. B: representação esquemática de um MSA 

(Alinhamento Múltiplo de Sequência, do inglês Multiple Sequence Analysis) de uma família de 

proteínas, com as frequências de seus aminoácidos indicadas nas quatro posições. Linhas 

horizontais representam sequências de proteínas individuais. As frequências dos aminoácidos no 

MSA estão indicadas. C: Subalinhamento resultante de um experimento de perturbação onde o sítio 

i é fixado em histidina. Adaptado de Suel e colaboradores (2003). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bleicher e colaboradores (2011) observaram que é possível definir uma rede 

de resíduos, isto é, uma comunidade em que um conjunto de resíduos mostra fortes 

ligações entre si, mas não com resíduos de outras redes, sendo que a ligação entre 

dois resíduos implica que quando um dos aminoácidos da rede estiver em uma 

determinada posição, o outro tende a estar fixo em outra posição (BLEICHER; 

LEMKE; GARRATT, 2011).  

O estudo de coevolução de resíduos de aminoácidos permitiu a Bleicher e 

colaboradores desenvolverem o método de Decomposição de Redes de Correlação 

de Resíduos (DRCN – “Decomposition of Residues Correlation Networks”), que 

quantifica correlações específicas através do alinhamento de múltiplas sequências 

para a geração das comunidades de resíduos correlacionados ou anticorrelacionados, 

sendo possível determinar os grupos de aminoácidos específicos que coevoluíram, e 

que podem ser determinantes para as propriedades dos membros de uma dada 

família de proteínas, e que cuja análise mutacional pode ser útil para a caracterização 

de uma proteína com função ainda desconhecida (BLEICHER; LEMKE; GARRATT, 

2011).  

O método demonstrou-se eficiente na elucidação da função de várias proteínas. 

A análise de Her2p (uma subunidade do complexo mitocondrial GatFAB 

amidotransferase), através do método DRCN, identificou oito conjuntos distintos de 

resíduos que coevoluíram na família. Foram obtidos mutantes em resíduos presentes 

nesses conjuntos de aminoácidos, através de mutagênese aleatória (realizada por 

uma Taq DNA polimerase com baixa atividade revisora), o que ocasionou 

perturbações nas funções de Her2p. A análise de DRCN mostrou o papel estrutural 

destes resíduos mutados, indicando que os conjuntos de redes de Her2p são 

relevantes para a atividade da proteína (FERREIRA-JÚNIOR; BLEICHER; BARROS, 

2013). 

Em relação à biossíntese de Q6, Coq7p também foi submetida à análise por 

correlação de resíduos. A análise de DRCN de Coq7p, enzima monooxigenase com 

centro di-férrico que participa da biossíntese da Q6 em levedura, indicou o resíduo 

S114 como membro de uma comunidade de aminoácidos, cuja mutação (S114E) 

produziu uma redução na biossíntese de Q6, além de ser um resíduo fosforilado, que 

é possivelmente atraído pelo resíduo R57, e essa fosforilação é responsável por 



 

 

diminuir a produção de Q6, sendo essa uma regulação negativa da via (BUSSO et al., 

2015). 

Esses resultados demonstram que o método DRCN é bem robusto para a 

identificação de resíduos para mutagênese e determinação da função protéica, o que 

o torna eficiente e aplicável na identificação de resíduos determinantes da função de 

Coq3p.   



 

 

6 CONCLUSÕES 

6.1 COQ7  

Em relação ao gene COQ7 pode-se concluir que: 

✓ O duplo mutante S114A, V111G apresenta deficiência respiratória à 

temperatura não permissiva e acúmulo de níveis DMQ6 mais altos em relação aos 

níveis de Q6; 

✓ À temperatura não permissiva (37 °C), a síntese de Q6 diminui em todas 

as linhagens, incluindo a selvagem; 

✓ O mutante S114E apresenta deficiência respiratória quando em meio de 

fonte de carbono não fermentável e também apresenta maior acúmulo de DMQ6 a 30 

°C  e 37 °C, e, possivelmente, inibe a atividade de Coq7p; 

✓ A superexpressão de COQ8 melhorou parcialmente a capacidade 

respiratória do mutante S114E, além de manter estáveis os níveis de expressão de 

Coq3p e Coq4p e aumentar o acúmulo de Q6 e DMQ6; 

✓ O sítio de S114 pode ser um alvo para a fosforilação de Coq7p e 

desenvolver uma atividade central na regulação de Coq7p; 

✓ A mutação S114E sugere que S114 interage com R57 quando fosforilada. 

Para verificar se isso ocorre de fato, um experimento que poderia ser conduzido é 

medir a Transferência Ressonante de Energia de Fluorescência (FRET, do inglês 

Fluorescence Ressonance Energy Transfer) entre os triptofanos 92 e 120.  Quando 

S114 for fosforilada, ocorre o deslocamento que aumenta a distância entre os 

triptofanos para um valor acima de 10 Å, quando o sinal de FRET é reduzido.  

Os principais resultados referentes ao gene COQ7 estão disponíveis no artigo: 

“Coq7p relevant residues for protein activity and stability” (ANEXO E). 



 

 

6.2 COQ3  

Em relação ao gene COQ3, até o momento, pode-se concluir: 

✓ E138, E197, E200, H201, T227, R230 e H254 são resíduos conservados e 

essenciais para a atividade de Coq3p, uma vez que linhagens carregando 

substituições nesses resíduos apresentaram severa deficiência respiratória, mesmo 

se superexpressos em vetores multi-cópias; 

✓  Os mutantes coq3E123A, coq3S125A, coq3C131A, coq3G133A, coq3G134A, 

coq3H165A, coq3D203A, coq3E219A, coq3K258A e coq3S262A são deficientes 

respiratórios quando expressos  em vetores integrativos ou em vetores multicópia;  

✓ Corroborando estudos anteriores, a estabilidade de Coq4p está associada à 

atividade  de Coq3p; 

✓ Os mutantes coq3D203A, coq3E219A, coq3K258A e coq3S262A apresentaram 

crescimento discreto em fonte de carbono não fermentável etanol/glicerol (YPEG), 

quando comparados a outros mutantes; esse fato possívelmente ocorre por serem 

resíduos localizados em região distante da proposta como centro catalítico;   

✓  Por outro lado, os mutantes coq3E123A, coq3S125A, coq3C131A, coq3G133A, 

coq3G134A apresentaram crescimento respiratório em meio contendo fonte de 

carbono não fermentável, no entanto, o mutante coq3H165A apresentou crescimento 

similar ao da linhagem selvagem W303, sugerindo a atividade funcional desses 

resíduos, localizados em regiões próximas;  

✓ A alça onde estão localizados os resíduos C131, G133 e G134 é uma região 

altamente conservada, e pode ser o centro catalítico de Coq3p; 

✓ Coq3p é uma o-metiltransferase, cuja atividade catalítica ainda não foi estudada. A 

coleção de mutantes apresentada aqui, que comprometem a função respiratória 

celular, poderia ser expressa em bactérias para a realização de ensaios enzimáticos 

que permitam correlacionar mutação, estrutura e a atividade metiltransferase.  

Esses resultados sugerem a relevância desses resíduos para a viabilidade e 

crescimento das linhagens mutantes coq3, sendo necessários novos estudos para 

tentar elucidar sua função na atividade de COQ3.  



 

*De acordo com: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR6023: informação e documentação: 
referências:  elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
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