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Sumário 

Os seres vivos são constituídos por um dos dois seguintes tipos de células (menor unidade 

auto-reprodutora de vida): procarióticas ou eucarióticas. As células procarióticas (bactérias), 

geralmente consideradas mais primitivas, são formadas basicamente por um envelope 

protetor e por uma membrana (“fina capa de lipídios”) que delimitam o citoplasma (espaço 

celular), o qual contém o material genético e protéico dessas células, além de vários 

metabólitos. Já as células eucarióticas possuem uma estrutura mais complexa, pois além das 

membranas que as envolvem, estas células possuem membranas adicionais, que delimitam 

compartimentos específicos no citoplasma chamados organelas (pequenos órgãos). São 

exemplos de organelas: núcleo, mitocôndria, vacúolo, retículo endoplasmático e 

peroxissomo.  

Cada uma dessas organelas desempenha uma função - ou as vezes funções - específica(s). Por 

exemplo, o núcleo é o compartimento armazenador da maior parte do material genético da 

célula, enquanto as mitocôndrias constituem o principal sítio de geração de energia (“posto de 

gasolina”). 

Dentre as organelas, os peroxissomos destacam-se pela sua versatilidade. Apesar da forma 

dos peroxissomos ser muito simples, eles desempenham funções que variam de organismo 

para organismo e que dependem da fase de crescimento ou das condições do ambiente. De 

fato, enquanto os peroxissomos das células do fígado humano se ocupam em queimar certos 

tipos de gorduras, peroxissomos das células do fungo filamentoso Penicillium crysogenum 

realizam reações bioquímicas responsáveis pela produção do antibiótico penicilina. Esta 

versatilidade se deve ao fato de cada tipo de célula conter peroxissomos “recheados” com 

enzimas totalmente diferentes. Na realidade podemos dizer que a única característica comum 

dos peroxissomos é a habilidade de realizar reações oxidativas que produzem perigosos 

produtos intermediários chamados coletivamente “espécies reativas de oxigênio” (ex.:água 

oxigenada), que são, entretanto, subseqüentemente decompostos ainda dentro dos 

peroxissomos. Porém, o processo de formação dos peroxissomos (a biogênese dos 

peroxissomos) é evolutivamente conservado, significando que apesar da variedade das suas 

funções, peroxissomos de diferentes organismos possuem em suas membranas proteínas 

muito semelhantes e são, portanto, estruturalmente parecidos.   

A importância do papel dos peroxisomos nas células humanas é ilustrada pela existência de 

várias doenças hereditárias que tem como causa um defeito na estrutura/composição desta 

organela. Essas doenças não têm cura até o momento e resultam, nas suas formas mais 

severas, em morte dos pacientes nos primeiros meses ou anos de suas vida. 
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Leveduras são pequenos organismos unicelulares apenas um pouco maior que bactérias. 

Espécies de levedura do gênero Saccharomyces são utilizadas pela humanidade a milênios 

para a fabricação de pães e vinhos. Devido ao fato de leveduras serem células eucarióticas, 

em vários aspectos elas se parecem e funcionam de forma similar às células de organismos 

multicelulares que ocupam uma posição mais alta na escala evolutiva, como animais e 

plantas. Por isso o estudo de vários processos biológicos em leveduras contribui, em geral, 

para a compreensão desses processos em organismos mais complexos, até mesmo em 

humanos.  

Para o estudo desses pequenos organismos em laboratório, bilhões de células idênticas são 

crescidas ao mesmo tempo em soluções chamadas meio-de-cultura ou sobre uma placa 

contendo um meio-de-cultura sólido (devido à adição de ágar, uma substância com 

propriedades similares à gelatina). A composição do meio-de-cultura é variada de acordo 

com o objetivo do cientista, mas em geral ele é constituído de compostos necessários para o 

crescimento das células, incluindo-se: fonte de carbono (glicose ou outros açúcares, ou 

álcools como o etanol e metanol), fonte de nitrogênio, minerais e vitaminas.  

H. polymorpha é uma espécie de levedura que pode ser encontrada na natureza em material 

vegetal em decomposição (ex: suco de laranja estragado) e no solo. Durante o crescimento 

das células em meio contendo glicose apenas um peroxissomo é observado em cada célula. 

Entretanto, quando células desta levedura crescem em meio-de-cultura contendo apenas 

metanol como fonte de carbono, os peroxissomos se multiplicam, de forma que ao final de 

15-17 horas, numerosos e grandes peroxissomos podem ser observados nas células (ver 

esquema: figura 1A do capítulo 1). Nessas condições os peroxissomos da H. polymorpha 

contêm enzimas importantes para proporcionar a utilização desta fonte de carbono pelas 

células. Interessantemente, quando as células de H. polymorpha que foram crescidas em 

metanol são tranferidas para meio-de-cultura contendo glicose, a produção de peroxissomos 

cessa e os existentes são destruidos por um processo altamente seletivo. Primeiramente 

membranas envolvem cada peroxisome seqüencialmente para separá-lo do citossol (solução 

aquosa na qual as organelas se encontram dispersas), um processo denominado seqüestro, e a 

seguir o peroxissomo seqüestrado é fusionado a uma outra organela chamada vacúolo. O 

vacúolo, por sua vez, contém enzimas que são capazes de quebrar proteínas e gorduras e 

conseqüentemente, o peroxissomo é degradado no interior do vacúolo (ver esquema: figura 

1B do capítulo 1). Dessa forma, moléculas simples resultantes da destruição dos 

peroxissomos podem ser re-utilizadas pela célula. Tendo isto em vista, o vacúolo pode ser 

considerado uma “unidade recicladora de lixo” da célula. 
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No presente estudo, H. polymorpha foi utilizada como organismo-modelo na pesquisa sobre 

peroxissomos. O objetivo principal dessa pesquisa foi desvendar os princípios que governam 

o processo de degradação seletiva dos peroxissomos (também chamado macropexofagia) em 

H. polymorpha. Como em H. polymorpha os peroxissomos induzidos pelo metanol são 

relativamente bem grandes, as alterações morfológicas e bioquímicas que resultam da 

indução da degradação dos peroxissomos são bastante pronunciadas. Em conseqüência, estas 

alterações podem ser facilmente monitoradas utilizando-se tipos específicos de microscopia e 

quantificando-se o conteúdo restante de uma enzima peroxissomal chamada álcool oxidase 

(AO), algumas horas após a transferência das células para meio-de-cultura contendo glicose. 

Para a relalização desta pesquisa foi necessário intervir nas células de H. polymorpha ao nível 

do seu material genético, o DNA. Os genes de uma de uma célula ditam como as proteínas 

devem ser produzidas. As proteínas, por sua vez, determinam a estrutura e o comportamento 

das células. Um caminho para se compreender como as células realizam um processo 

biológico consiste em isolar e caracterizar os genes essenciais para o processo em estudo. 

Primeiramente é necessário criar-se mutantes. Mutantes são células que foram submetidas a 

um tipo de tratamento (químico ou outro) que ocasiona alterações aleatórias no DNA. Dessa 

forma, genes sofrem pertubações (ou mutações) e em conseqüência produzem proteínas 

disfuncionais ou, eventualmente, nenhuma proteína. A seguir, utilizando-se ensaios 

específicos é possível selecionar células que possuem mutações apenas em genes importantes 

para o processo que se deseja estudar e identificar o gene afetado. Quando a estrutura do gene 

se torna conhecida é possível, através de  técnicas de manipulação do DNA, modificar a 

estrutura de um gene ou mesmo removê-lo (“deletá-lo”) do genoma (conjunto dos genes de 

um organismo) da levedura. Ao se comparar o comportamento de células normais (ou tipo 

selvagem) com o comportamento do mutante, ou preferencialmente da linhagem deletada, é 

possível obter informação sobre a função que o gene mutado/deletado normalmente exerce na 

célula.  

Na introdução desta tese (capítulo 1) uma revisão é apresentada sobre o conhecimento atual 

dos processos degradação de peroxissomos em H. polymorpha.   

No capítulo 2 desta tese nos reportamos à identificação do gene MPP1 (do inglês 

“methylotrophic peroxisomal protein regulator”, ou seja, “regulador de proteínas 

peroxissomais metilotróficas”) de H. polymorpha. Células da linhagen deletada para o gene 

MPP1 não conseguem crescer em meio-de-cultura contendo metanol como única fonte de 

carbono (um comportamento chamado Mut-, do inglês “methanol non-utilizing”, que significa 

“não utilizador de metanol”). Utilizando diferentes técnicas, conseguimos descobrir que o 
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gene MPP1 produz uma proteína responsável pela ativação de vários genes que produzem 

proteínas necessárias para a composição dos numerosos peroxissomos normalmente 

induzidos pelo metanol. Curiosamente, quando a linhagem deletada para o gene MPP1 

(células ∆mpp1) cresce em meio-de-cultura contendo metanol e glicerol (uma fonte extra de 

carbono que suporta o crescimento de células mut-), apenas um peroxissomo é encontrado em 

cada célula, enquanto nas células do tipo selvagem, crescidas sob as mesmas condições, 

vários peroxissomos são observados. Esta característica das células ∆mpp1 levou-nos a testar 

a hipótese já anteriormente desenvolvida de que pelo menos um peroxissomo da H. 

polymorpha não é passível a degradação quando as células são transferidas de meio-de-

cultura contendo metanol para meio contendo glicose. Foi observado que quando as células 

∆mpp1 crescidas em meio-de-cultura contendo metanol e glicerol foram transferidas para 

meio contendo glicose, os peroxissomos solitários presentes nestas células, de fato, não 

sofreram degradação e permaneceram intactos. Experimentos utilizando células do tipo 

selvagem contribuiram para a mesma conclusão. Células do tipo selvagem foram crescidas 

por apenas 6 horas em meio-de-cultura contendo metanol. Durante este curto intervalo as 

células não têm tempo de multiplicar seus peroxissomos e, portanto, similarmente as células 

da linhagem ∆mpp1, apenas um peroxissomo é observado na grande maioria das células. 

Também neste caso a degradação dos peroxissomos solitários não foi observada após as 

células terem sido transferidas para meio-de-cultura contendo glicose. O mecanismo que 

permite a preservação de pelo menos um peroxissomo em cada célula ainda é desconhecido. 

Uma hipótese atual para explicar este fato está incluida na figura 3 do capítulo 1 desta tese. 

Por outro lado, a importância fisiológica deste fenômeno é imediatamente reconhecida, já que 

ele permite que as células possam rapidamente proliferar seus peroxissomos em resposta a 

novos ambientes que demandem função(ões) dos peroxissomos.  

Mutantes de H. polymorpha que perderam a capacidade de degradar peroxissomos são 

chamados mutantes pdd (uma abreviação do inglês para “peroxisome degradation-deficient”, 

que significa “deficiente em degradar peroxissomos”). Nos capítulos 3 e 4 desta tese 

descrevemos a identificação dos genes afetados nos mutantes pdd2 e pdd15. 

Na linhagem deletada para o gene PDD2 peroxissomos seqüestradosestrados foram 

ocasionalmente observados, porém as organelas seqüestradas não foram capazes de fusionar 

com o vacúolo. O gene PDD2 é muito parecido com um gene de Saccharomyces cerevisiae 

(espécie de levedura utilizada pelo padeiro para fazer pães) chamado TUP1. Em S. cerevisiae 

a proteína Tup1 localiza-se no núcleo da célula, aonde ela funciona impedindo que uma 
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grande variedade de genes produza suas respectivas proteínas. Entretanto, até o momento a 

função que o produto do gene PDD2 desempenha no processo de degradação de 

peroxissomos é totalmente especulativa. 

As células da linhagem ∆pdd15 são apenas capazes de iniciar o seqüestramento dos 

peroxissomos. Peroxissomos completamente seqüestrados não são observados. A proteína 

Pdd15 apresenta similaridades com três proteínas de S. cerevisiae: Aut10p, Mai1p. 

Ygr223cp. Interessantemente, já foi reportado que Aut10p é essencial a duas rotas de 

transporte para o vacúolo, autofagia e caminho Cvt (do inglês, “Cytosol-to-vacuole 

targeting”, ou seja, “de direcionamento do citossol para o vacúolo”) enquanto Mai1p é 

essencial apenas para o caminho Cvt e nenhuma função foi ainda atribuída para a proteína 

Ygr223c. 

Autofagia é um processo que pode ser induzido em várias células eucarióticas através da 

supressão da fonte de nitrogênio do ambiente. Em células de mamíferos e em S. cerevisiae 

autofagia acontece através de um processo morfológico designado macroautofagia. Quando 

células de S. cerevisiae são tranferidas para meio-de-cultura sem nitrogênio, membranas 

envolvem porções do citoplasma formando tipos específicos de vesículas (autofagosomas) 

que incluem além do citosol, diversas organelas. A seguir, os autofagossomas fusionam com 

o vacúolo e são subseqüentemente degradados juntamente com o seu conteúdo. Dessa forma 

a célula recicla componentes celulares dispensáveis durante os períodos de abstenção de 

nitrogênio. 

O caminho Cvt é um processo descrito para as células de S. cerevisiae no qual duas cargas 

específicas, duas enzimas vacuolares chamadas aminopepetidase 1 e alfa-monosidase 1 

(Ape1 e Ams1, respectivamente), são direcionadas para a o vacúolo aonde elas agem 

hidrolisando moléculas. Ape1 e Ams1 são incorporadas dentro de vesículas chamadas 

vesículas-Cvt. O caminho Cvt é na realidade um processo relacionado com a biogênese do 

vacúolo, portanto bastante diferente –de fato oposto a – autofagia e macropexofagia, os quais 

são processos degradativos. Além do mais, o caminho Cvt não é induzível, mas acontece 

constitutivamente (“o tempo todo”) durante o crescimento das células em condições ricas em 

nutrientes. 

Apesar da proteína Pdd15 de H. polymorpha ser mais similar a Mai1p do que a Aut10p, 

nossos resultados demonstraram que a função de Pdd15p é também essencial para que a 

degradação de peroxissomos ocorra ao se induzir autofagia. Entretanto, autofagia em H. 

polymorpha ocorre de uma forma morfologicamente diferente do que macropexofagia ou 
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macroautofagia. Em contraste a estes dois processos, quando células de H. polymorpha são 

abstidas de nitrogênio porções do citossol e organelas são diretamente capturadas pela 

membrana vacuolar (ver figura 2 do capítulo 1). Membranas seqüestradoras ou 

autofagosomas não são observados. Esta forma de autofagia recebe o nome de 

microautofagia. 

A proteína Pdd15p foi localizada próxima ao vacúolo e no citossol. Os resultados descritos 

no capítulo 4 colaboram para a conclusão de que macropexofagia, caminho Cvt, 

macroautofagia e também microautofagia são processos relacionados já que eles são 

dependentes de funções das mesmas proteínas. Como estas proteínas são compartilhadas 

entre processos tão diferentes em objetivos, fator de indução e seletividade não é sabido.  

Recentemente, outros em nosso grupo observaram que degradação seletiva de peroxissomos e 

biogênese dos peroxissomos também compartilham elementos. Por isso procuramos isolar 

novos mutantes que fossem afetados nesses dois processos opostos. Selecionando células que 

tivessem características Mut- e Pdd, encontramos dois mutantes os quais determinamos serem 

ambos afetados em um gene chamado DAK. Este foi um achado bastante inesperado, já que a 

proteína DAK (di-hidroxiacetona quinase, ou em inglês kinase) é conhecida pela sua função 

enzimática  durante o processo de assimilação do metanol, i.e. a formação de grandes 

compostos carbonados (ex.: açúcares e amino-ácidos) a partir do metanol. Análises 

detalhadas dos dois mutantes dak tornaram evidente que as células crescidas em meio-de-

cultura contendo glicerol e metanol apresentam um padrão anormal de proliferação de 

peroxissomos: um peroxissomo muito grande, eventualmente com alguns outros muito 

pequeninos. Outra característica bizarra dos mutantes dak é que durante o crescimento 

prolongado das células em meio contendo glicerol e metanol, as de enzimas peroxissomais 

(AO e outras) não são encontradas exclusivamente nos peroxissomos, mas também no 

citossol. Como o desequilíbrio bioquímico ocasionado pelo defeito na assimilação do metanol 

gera todas estas disfunções peroxissomais é tópico para futuras pesquisas. Entretanto, foi 

possível determinar que a característica Pdd inicialmente sugerida durante os experimentos 

preliminares foi um resultado colateral de ambas disfunções peroxissomais. Como explicado 

anteriormente, os nossos métodos de seleção para o isolamento de mutantes pdd é baseado na 

quantificação da concentração residual da enzima álcool oxidase nas células, algumas horas 

após a indução de macropexofagia. Todavia, os “últimos” peroxissomo das células do tipo 

selvagem de H. polymorpha (e, portanto resistente a macropexofagia; lembre-se do capítulo 

2!) são freqüentemente menores do que os “últimos” peroxissomos das células dak. Portanto, 

é bastante provável que os “últimos” peroxissomos da linhagem dak possuam uma 
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quantidade maior de AO do que os “últimos” peroxissomos das células do tipo selvagem. 

Além disso, a degradação da enzima AO em resposta a indução de autofagia é dependente da 

sua localização no interior dos peroxissomos (dado já conhecido através da literatura). Por 

isso, tanto o defeito na proliferação dos peroxissomos quanto a localização errônea da enzima 

AO no citossol possivelmente contribuíram para a inicial observação de concentrações 

residuais relativamente altas de AO nas linhagens dak submetidas a macropexofagia. 

Entretanto, a “maquinária” de degradação dos peroxissomos das células dak parece funcionar 

normalmente, já que utilizando microscopia, foi possível observar que os peroxissomos 

destas células fusionam com os vacúolos ao se induzir macropexofagia. 

 




