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ÂTP = adeiaos ima trifosfato
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Gal = D-galactose
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RESUMO

0 mutante DD 09 do fungo Dactylium dendvoiães obti
do por tratamento com N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina, apre 
sentou característicasmorfológicas diferentes do tipo selvagem.

0 crescimento em meio mínimo foi semelhante ao :tipo 
selvagem suplementado com as seguintes fontes de carbono: D-glu 
cose, D-frutose, D-manose, D-xilose e glicerol. Tanto o selva
gem como o mutante não utilizaram D-arabinose.

0 crescimento em D-galactose e L-arabinose se mostrou 
deficiente no mutante ao contrário do tipo selvagem, podendo 
ser seu fenotipo caracterizado como Gal e Ara .

A análise das enzimas componentes da via degradati- 
va da galactose no mutante demonstrou a existência de bloqueio
de síntese da galactose-l-P uridil transferase.

14A mcorporaçao de D- U C -galactose no mutante embo 
ra em níveis mais baixos que no tipo selvagem pôde ser compara 
da, indicando que o mesmo não se acha alterado em seu sistema 
de transporte para aquele açúcar, sendo o transporte do tipo 
constitutivo.

A indução do sistema de transporte para L-arabinose
14no mutante comprovou a mcorporaçao de L- 1 C -arabmose, in

dicando que o sistema de transporte para aquela pentose não foi 
afetado. A inibição por cicloheximida durante a indução do sis
tema de transporte indica a síntese "de novo" das enzimas a ele 
pertinentes.

Embora a não utilização de L-arabinose pelo mutante 
indique um bloqueio na síntese de alguma enzima envolvida na 
degradação da pentose, a mesma não foi caracterizada por se 
desconhecer ate o momento a via degradativa deste açúcar em
Dactylium denãroides.
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INTRODUÇÃO

Os estudos sobre o metabolismo da galactose iniciaram quando Ko_s 
terlitz (35), em 1937, isolou a galactose-l-fosfato de fígado de coelhos que 
tinham sido alimentados com galactose. Com base nesta descoberta ele postu
lou a existência da galactoquinase. A enzima foi pela primeira vez isolada 
e purificada por Caputto, Leloir e Trucco em levedura Saccharomyces fragi - 
lis (11) e independentemente por Wilkinson em Saccharomyces cerevisiae (68). 
Mais tarde a enzima foi demonstrada também em fígado (12), cérebro (12) e 
eritrocitos de mamíferos (30), em Escherichia coli (61),Lactobacillus bul - 
garicus (55) e Salmonella typhimurium (24), nos fungos Polyporus circinatus 
(D. dendroides) (69) e Aspergillus nidulans (53).

A enzima galactose-l-fosfato uridil transferase foi descrita pe
la primeira ves por Kalckar e colaboradores (32) em leveduras adaptadas a 
galactose. Esta presente no fígado (7) e eritrocitos de mamíferos (20) e em 
bactérias (36). A enzima é notavelmente induzida em leveduras, tanto Saccha 
ròmyces fragilis (32) com em Saccharomyces cerevisiae (54).

Roberts (53) verificou a presença da transferase em Aspergillus 
nidulans, em culturas não induzidas e induzidas, crescendo o fungo em glice 
rol e galactose.

Leloir, em 1951, descobriu a UDP-Gal-4-epimerase e demostrou a 
existência de um equilíbrio na reação enzimatica quando UDPGlc era incubado 
com extrato dialisado de Saccharomyces fragilis adaptada ã galactose. Este 
equilíbrio é atingido com 75% de UDPGlc e 25% de UDPGal (40).

A via de Leloir (Esquema I) constitui o caminho preferencial pa
ra o metabolismo da galactose em muitas células eucarioticas (31) e proca- 
rioticas (2). A conversão da galactose em glucose é efuada pela ação das en 
zimas: ATP-a-D-galactose-l-fosfotransferase (galactoquinase) (EC 2.7.1.6), 
UDP-Glc: a-D-galactose-l-fosfato uridililtransferase (EC 2.7.7.12) e UDP -
glucose-4-epimerase (EC 5.1.3.2). Em Escherichia coli os genes para as en
zimas da via de Leloir são controlados coordenadamente, induzidos pela ga - 
lactose e analogos (2). Nos organismos superiores os três genes da via são 
separados e regulados independentemente (64).

A atividade da UDP-galactosepirofosforilase (EC 2.7.7.10), como 
via auxiliar para a conversão da Gal-l-P para UDP-Gal, foi encontrada pela 
primeira vez em leveduras por Kalckar e colaboradores (32) e em tecidos 
de mamíferos por Isselbacher (28). Também foi demostrada a sua atividade 
em extrato cru de culturas de fibroblastos de pele humana (13).



Em Bifidobacterium bifidum ft atlyidade da pirofosforilase e 
extremanente alta (39).

ESQUEMA I

Via de Leloir

Gal + ATP galactoquinase Gal_1_P 4, ADP  T

Gal-l-p + UDPGlc gal-l-P uridil transferase UDp.Gal +

UDP-Gal UDPGlc-t epimerase UDPg i c
A---------------------

0 uso de mutantes de microrganismos tem sido de gran
de utilidade na elucidação de vias metabólicas por permitir, 
em muitos casos, o acumulo de metabolitos intermediários que 
facilitam a compreensão das etapas envolvidas nas vias catabo- 
licas e biossintêticas.

Mutação e definida como uma mudança hereditária do ma 
terial genético. 0 mecanismo preciso pelo qual um mutagênico 
exerce seu efeito biologico não tem sido definido em nenhum 
sistema, visto poderem existir tanto efeitos diretos como in
diretos nos estágios de replicação (62).

Entre os mutaginicos utilizados em fungos merece des 
taque o N-metilrN’nitro-N-nitrosoguanidina (46). Tratando-se 
de um agente alquilante e um potente mutagênico, sua ação le
tal e mutagênica ê complexa por causa da grande variedade de 
componentes celulares que são alvos potenciais para a metila- 
ção. As metilações ocorrem predominantemente no N7 e em menor 
extensão no 06 da guanina no DNA. Outras bases no DNA como no
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RNA podem ser também metiladas. Além da sua açao sobre os ãc_i 
dos nucleicos MNNG também ê capaz de modificar proteínas (14).

Mutantes metabólicos deficientes na utilização 
da galactose tem sido pouco estudados em fungos filamento - 
sos. Foram descritos mutantes de Aspergillus nidulans (53) 
no locus gal 9, deficientes na enzima galactoquinase e no lo- 
cus gal 5 deficientes na uridil transferase. Mutantes reces
sivos em um 39 locus gal 1 são constitutivos para galactoqui_ 
nase e uridil transferase. Não foram descritos mutantes defi
cientes para epimerase neste fungo. 0 mesmo autor observou 
que mutantes desprovidos de galactoquinase não cresciam em 
galactose em pH 4,0-6,5, mas cresciam normalmente em pH 7,5, 
levantando a hipótese de que haveria uma outra via de utili
zação da galactose, operante no fungo quando crescido em pH 
7,5. Tal via entretanto não foi comprovada até o momento.

Em leveduras a localização dos genes responsáveis 
pelo catabolismo da galactose foram amplamente estudados em 
Saccharomyces cerevisiae. Neste microrganismo as três pri
meiras enzimas para a utilização da galactose são codifi
cadas pelos genes gal 1 (galactoquinase), gal 7 (uridil trans_ 
ferase) e gal 10 (glucose-4-epimerase) (22). Estes três ge
nes se encontram fortemente ligados formando um conglomerado 
situado no cromosoma II (6). Os genes das três enzimas são 
expressos coordenadamente, mas são transcritos individual
mente (27). Além destes existe em S. cerevisiae dois outros 
genes, gal 80 regulador de controle negativo e o gal 4 regu
lador de controle positivo. Ambos afetam a expressão dos 
trêsgenes estruturais. 0 gene gal 4 foi recentemente clo- 
nado por grupos de pesquisadores independentes (29,37). Ci- 
tron e Donelson (16) clonaram e sequenciaram a região GAL em
S. cerevisiae comprovando serem os genes gal 7, gal 10 e gal 
1 induzidos coordenadamente e que o controle da expressão 
destes genes ê feita a nível transcricional. Trata-se de um 
dos poucos exemplos descritos em eucariotes em que genes que 
codificam a síntese de enzimas de uma mesma via metabólica se 
encontram num mesmo conglomerado, induzidos coordenadamente,co



mo ocorre em procariotes.
Em fungos o transporte de galactose tem sido pouco 

pesquisado. Brown e Romano (9") verificaram que em Aspergil - 
lus nidulans a razão dos níveis intracelulares de D-galacto- 
se era semelhante aos encontrados para a 2-desoxiglucose em 
células que contém galactoquinase, mas nenhum açucar fosfato 
foi encontrado em um mutante deficiente em galactoquinase.E£ 
tes dados sugerem que as quinases intracelulares são respon
sáveis pelo "pool" de açucares fosforilados, não ocorrendo 
fosforilação durante o transporte. A incorporação de galacto 
se em A. nidulans (53) demonstrou a existência de uma permea 
se constitutiva que também ê responsável pela permeação da 
glucose no fungo.

Mark e Romano (43) mediram a incorporação de gluco 
14se, galactose e frutose C em amostras selvagem e mutantes 

de A. nidulans, e demonstraram que o sistema de transporte 
para estas três hexoses era do tipo constitutivo, podendo 
ser caracterizado como transporte ativo uma vez que o consu
mo destas hexoses dependem de energia.

Dois sistemas de transporte de galactose foram en
contrados no micélio de Neurospora crassa (52). Em micêlio 
crescido em glucose, a galactose é transportada por um sis
tema de baixa afinidade (K = 400 mM) denominado pelos auto -m ^
res de sistema constitutivo I, distinto do anteriormente de£ 
crito por Schneider e Wiley (58). Em micêlios jejuados e in
cubados com galactose, um segundo sistema de alta afinidade 
por galactose (K = 0,7 mM) foi demonstrado. Este sistema pa
rece ser o mesmo sistema II para o transporte da glucose.Ele 
ê inespecífico e seria também responsável pelo transporte de 
manose, 2-desoxiglucose, xilose e talose, sendo geral para o 
metabolismo de monossacarídeos. 0 mesmo ê desreprimido por 
jejum de fonte de carbono e completamente reprimido por di - 
versos monossacarídeos.

0 transporte de glucose, .galactose e frutose foi 
estudado por Salas e Hardisson em Streptomyces antibioticus 
(56). Os esporos dormentes incorporam somente a glucose mes
mo quando a esporúlação tem lugar na presença de galactose 
ou frutose como fonte de carbono. No entanto durante a germi 
nação o transporte destes dois açucares foi induzido. 0 micé̂



lio vegetativo na fase exponencial mostrou comportamento se
melhante ao germinativo quanto ao transporte de galactose e 
frutose, os quais se constituem em processos induzíveis nes
te fungo. A síntese de todos os processos de transporte foi
bloqueada pela adição de inibidores da síntese proteica ou 
do RNA.

0 catabolismo de L-arabinose em microrganismos en 
volve diferentes vias metabólicas. A degradação via esteres 
fosfóricos foi descrita em Aerobacter aerogenes (47). Es
cherichia coli(2b) e Lactobacillus plantarum (10).Nestes mi
crorganismos a L-arabinose e isomerisada a L-ribulose que a 
seguir ê fosforilada no e epimerizada em dando D-xilu- 
lose-5-fosfato. Em Penicillium chrysogenum. Chiang e Knight 
(15) descreveram uma via oxidativa, não fosforilante que e 
iniciada pela redução da pentose,a L-arabitol, seguida de 
reoxidação deste a L-xilulose e L-ribulose. Os autores suge
rem a existência de uma unica enztLma para a conversão da L-a 
rabinose a L-arabitol. Em Pseudomonas saccharophila (53,67) , 
Pseudomonas fragi (18,66) e Azospirillum brasiliensis (48)ou 
tra via foi descrita na qual a L-arabinose ê metabolizada a- 
travis de uma sirie de oxidações e desidratações como se se
gue: L-arabinose -*■ L-arabonato 2-ceto 3-desoxi L-arabonato 
-+■ semialdeído a-cetoglutãrico -* a-ceto glutarato. Uma varia 
Çao desta via foi descrita em uma amostra de Pseudomonas MSV 
-1 (19) e Rhyzobium japonicum (51) onde o 2-ceto 3-desoxi L- 
arabonato foi cindido pela ação de uma aldolase dando como 
produto piruvato e glicoaldeído.

Do acima exposto fica evidente que embora se conhe 
ça bem o metabolismo da L-arabinose em bactérias, pouco se 
sabe a respeito do mesmo em fungos onde apenas o Penicillium
crysogenum foi estudado (15).

0 transporte da L-arabinose em fungos também foi 
pouco estudado. Em Dactylium dendroides Diapp et al. (21)com 
provaram que no fungo selvagem o transporte ê do tipo indu
zido. Demonstraram também que no mutante DD 01 este transpor 
te se encontra bloqueado.

A via clássica de degradação da galactose em Dacty_ 
lium dendroides foi anteriormente descrita (69).



0 fungo Dactylium dendroides produz uma enzima ga
lactose oxidase que ê secretada no meio de cultivo (17). Em
bora a enzima tenha sido amplamente estudada quanto as suas 
propriedades químicas e catalíticas (23) e seu mecanismo de 
ação (23) a função fisiológica da mesma permanece desconheci 
da. Numa tentativa de elucidar este problema mutantes metabo 
licos do fungo foram obtidos.

0 presente trabalho relata as características fi
siológicas e metabólicas de um duplo mutante deficiente na u 
tilização de D-galactose e L-arabinose.



MATERIAIS E MÉTODOS

1. Organismo

As amostras do fungo DactyHum dendvoides, cepa pro
dutora de galactose oxidase e de mutante morfologico (DD 09)
pertencem â micoteca do Departamento de Bioquímica desta Uni
versidade. 0 mutante DD 09 foi obtido pelo tratamento da ce 
pa selvagem com N-metil-N1-nitro-N-nitrosoguanidina (MNNG) se 
gundo método anteriormente descrito (2 1).

2. Condições de cultivo

As culturas estoques foram mantidas em agar extrato
de malte com 2,0 % de glucose, sendo repicadas mensalmente e
armazenadas a 4°C. Para as fotografias o meio utilizado foi 
agar Sabouraud.

0 meio líquido foi preparado segundo Markus et al 
(4 4 ), substituindo-se o extrato de levedura por 0,5 mg% de 
tiamina (meio mínimo), quando necessário para o experimento.0 
pH foi mantido entre 5,8 e 6,0.

Variou-se as fontes de carbono e suas concentrações 
de acordo com as especificações de cada experiência. Em todos 
os casos as fontes de carbono foram esterilizadas separadamen 
te (20 min , 120°C) e acrescentadas assepticamente ao meio an
teriormente autoclavado.

0 crescimento em meio líquido desenvolveu-se a 28°C 
em agitador rotatorio a 110 rpm. Para as curvas de crescimen
to do fungo selvagem utilizou-se prê-inoculos de 60 horas, 
crescidos em meio mínimo com 1,0 g % de glucose. As células 
foram lavadas duas vezes por centrifugação com meio mínimo, 
ressuspensas no mesmo meio e homogeneizadas por 30 segundos 
em liquidificador Waring. Em seguida o micêlio foi jejuado du 
rante 15 horas com a finalidade de consumir o material endõg_e 
no. Apos o jejum os inõculos foram transferidos para frascos 
de 500 ml com 100 ml de meio mínimo contendo 0,5 g % da fonte 
de carbono. Os açucares usados foram: D-glucose, D-galactose, 
D-manose, L-arabinose, D-xilose e glicerol. Os prê-inoculos 
do mutante também foram crescidos em meio mínimo com 1,0 g %
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de glucose durante 6 0 horas, Em seguida foram lavados duas ve
zes por centrifugaçaõ com meio mínimo e jejuados por 15 horas 
para o consumo do material endogeno. 0 procedimento seguinte 
foi o mesmo usado para o fungo selvagem. As células foram co
letadas, nos diferentes tempos de crescimento, por filtração em 
papel Wheaton previamente tarado. Depois de seco em estufa a 
60°C, o micêlio foi pesado.

Na avaliação de crescimento diferencial de células 
foi utilizado o método descrito por Monod e colaboradores (45), 
posteriormente melhorado por Paigen (49) para medir velocidade 
diferencial de síntese de proteínas.

3. Preparo dos extratos livres de células

Os extratos livres de células, para as medidas das 
atividades enzimãticas, foram preparados rompendo-se as células 
congeladas em nitrogénio líquido, por trituração em gral previ
amente resfriado. A extração foi feita em tampão adequado a ca
da tipo de ensaio na proporção de 1:1 (peso umido de célula/vo
lume em ml de tampão extrator). Os extratos foram centrifugados 
a 7.000 g durante 10 min em centrífuga refrigerada Beckmann J- 
21 B. Os sobrenadantes dialisados durante 3 horas, em tampões 
específicos, foram utilizados para as medidas das atividades 
enzimãticas.

4. Medida das atividades enzimãticas 
401. Galactoquinase

A atividade’ foi determinada segundo Sherman (60) me- 
f 14 idmdo-se a D-[l CJ-galactose-l-fosfato formada retida em papel 

DEAE-celulose, apõs eluição do substrato D-[l c]-galactose com 
ãgua.

Para esta enzima foi usado tampão Tris (hidroximetil 
aminometano) HC1 0,1 M, pH 7,4 como líquido extrator. 0 extra
to livre de células foi dialisado em tampão Tris 0,2 mM, pH 7,4. 
0 sistema de incubação continha: 2,5 ymoles de tampão Tris pH 
7,4; 1.0 ymol de Mg Cl ; 1,0 Pmol de ATP; 2,0 Praoles de NaF;
1,0 ymol de ditiotreitol; 0,1 Pmol de galactose; 25 nmoles dei lli v| ^D-[1 CJ-galactose (A.E. = 2,7 nCi/nmol); extrato livre de ce-



lulas em quantidades variãyeis, sendo o volume de 0,1 ml. Incu 
do a 30°C por 15 minutos. A reação foi interrompida por fervu
ra durante 3 minutos. Apos centrifugação, 30 yl de sobrenadante
foram aplicados em papel DEAE-celulose. Depois de eluição com 

r 14 Tagua, a D- [1 CJ-galactose-l-fosfato retida no papel foi medi
da usando-se líquido de Bray (8) em contador de cintilação Bec- 
kman LS-133. Foram executados controles sem ATP.

4.2. Galactose-l-fosfato uridil transferase

A atividade da transferase foi estimada segundo téc
nica de Isselbacher (28) modificada por Roberts (53) medindo - 
se a formação de UDP-[ l^C]-galactose a partir de [l^^Cj-galac- 
tose-l-fosfato na presença de UDP-glucose. Os nucleotídeos fo
ram separados da hexose fosfato através de carvão ativado.

A enzima foi extraída com tampão Tris (hidroximetil 
aminometano) 0,1 M, pH 7,4 e dialisado com o mesmo tampão 0,2
mM. 0 sistema de incubação constava de 5,0 ymoles de tampão gli

- 14 icina pH 9,0; 1,0 ymol de Mg C^j 250 nmoles de D-11 CJ-galac
tose-l-f osf ato (A.E.= 1,65 yCi/ymol; 250 nmoles de UDP-glucose 
e enzima , 195 yg de proteína para o tipo selvagem e 210 yg pa
ra o mutante em volume final de 0,1 ml. Incubado a 30°C duran
te 10 min. A reação foi interrompida pela adição de 0,4 ml de 
acido tricloroacêtico 5 %. Ao sobrenadante foi adicionado 1,5 
ml de tampão glicina 0,2 M, pH 2,5. Os nucleotídeos foram ad - 
sorvidos em 0,5 g de carvão ativado que foi lavado com 2,5 ml 
de etanol 80 % e 2,5 ml de etanol anidro. Os nucleotídeos fo
ram eluidos com 2,5 ml de etanol amoniacal ( 40 ml de etanol,
1 ml de amónia, 6 0 ml de agua). Alíquotas do eluato foram pipe- 
tadas diretamente sobre o líquido de Bray (8) e contadas em con 
tador de cintilação como descrito anteriormente. Um controle 
sem UDP-glucose foi executado paralelamente.

4.3. UDP—glucose-4-epimerase

Para a medida da epimerase foi usado o método de 
Kalckar et al. (33) que se desenvolve em duas etapas. Na primei 
ra o UDP-galactose é incubado com o extrato livre de células.
A seguir o UDP-glucose formado é estimado medindo-se a redução

10 .
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do NAD acoplado a enzima UDP-glucose desidrogenase.
0 tampao extrator utilizado foi Tris (hidroximetil 

aminometano) 0,1 M, pH 7,4 e dialisado com o mesmo tampão 0,2 
mM. 0 sistema de incubaçao continha 50 pmoles de glicina rpH 
8,7; 100 nmoles de UDP-galactose em um volume final de 0,2 ml. 
Apos 15 minutos de incubação a 30°C, a reação foi interrompida 
por fervura durante 3 minutos. 0 material foi centrifugado, o 
sobrenadante coletado, adicionados 10 pmoles do mesmo tampão,
1,0 pmol de NAD e 5,0 pl de UDP-glucose desidrogenase (Boherin 
ger 16 U/ml). A redução do NAD foi seguida a 340 nm em espec- 
trofotômetro Beckman modelo DU 2 . Controles sem UDP-gal foram 
executados paralelamente.

4. %- TOP— pihraffimsfftnsiriLlLase

A pirofosforilase foi medida segundo Isselbacher 
(28) cujo ensaio e baseado na incorporação de D-[l14c]-galac- 
tose-l--fosfato ao nucleotídeo em presença de UTP.

Tampão Tris (hidroximetil aminometano) 0,1 M, pH 
7,4 foi usado como extrator da enzima. A diãlise foi feita com 
o mesmo tampão 0,2 nM. 0 sistema de incubação continha: 1,0 
pmol de UTP; 3,0 ymoles de NaF; 1,0 pmol de Mg Cl2; 250,0 nmo
les de D-[114C]-galactose-l-fosfato (A.E.= 1,65 yCi/ymol) e 
quantidades variáveis de enzima em um volume final de 0,1 ml.
A mistura foi incubada durante 15 minutos a 30°C. As etapas se 
guintes foram as mesmas descritas para o ensaio da uridil trans 
ferase medindo-se, no eluato final, o UDP-galactose formado. 
Foram executados controles sem UTP.

4.5. Síntese da D- [l^C J -galactose-l-f osf ato

A D- 114C -galactose-l-fosfato foi preparada de acor 
do com Leloir e Trucco (41). 0 sistema de incubação foi o se
guinte: 2,5 pmoles de Mg Cl2; 5,0 ymoles de tampão maleato pH 
6,0; 5,) pmoles de ATP e 15 1 de galactoquinase (Sigma 20 U/
700 p g de proteína) e 150 pl de D- [l^^cj -galactose ( 0,843 yC:.), 
previamente purificada por cromatografia em papel, usando buxa- 
nol, benzeno, piridina e água como solventes (25) em um volume 
final de 0.3 ml e incubado 1 hora a 30°C. 0 produto da reação



foi separado por cromatografia em papel Whatman nÇ 3, previa
mente lavado, usando como solvente etanol, acetato de amónio M
pH 3,8 e EDTA 0,001 M (50). Após a lavagem das tiras com eta-

r 14 -inol anidro, a D-[l CJ-galactose-l-fosfato foi eluida com agua 
desmineralizada. 0 teor de fósforo labil foi determinado pela 
técnica de Toshima e Yoshimura (65). A atividade específica de 
terminada foi de 1,65 yCi/ymol.

%. 6 Galactose oxidLas©

A galactose oxidase foi ensaiada seguindo-se a for
mação de peróxido de hidrogênio na oxidação da galactose pelo 
oxigênio molecular, em uma reação acoplada com peroxidase e 
um cromógeno apropriado. A oxidação do cromógeno forma um pro
duto colorido medido espectrofotometricamente a 425 nm. 0 cro 
mógeno utilizado foi o-tolidina (57).

Foi usado tampão fosfato. 0,1 M, pH 7,) como líquido 
extrator. 0 extrato livre de células foi dialisado com o mesmo 
tampão 0,2 mM. 0 sistema de incubação continha: 1,7 ml de tam
pão fosfato de potássio 0,1 M, pH 6,0 contendo 71 yg de o-to- 
lidina dissolvidos em metanol; 1,5 ml de galactose a 10 %; 10 
unidades Sigma de peroxidase e quantidade de enzima na concen
tração de 1 unidade/ml em um volume final de 3,4 ml. A leitura
foi feita a 425 nm em espectrofotómetro Beckman DU 2.

5. Incorporação <die ID>—galadtose e L—aralsiniose

A incorporação de D-galactose e L-arabinose foi me
dida em células intactas da cepa selvagem e do mutante (DD 09) 
crescido em meio mínimo. As fontes de carbono usadas foram: pa 
ra a cepa selvagem D-glucose, D-galactose, L-arabinose 20 mM 
respectivamente e glicerol 40 mM; para o mutante, D-glucose 20 
mM e glicerol 40 mM.

0 micélio, recolhido por filtração durante a fase ' 
exponencial (36 h), foi lavado com água destilada, pesado e 
ressuspenso no mesmo meio. A concentração de 600 mg de peso
umido para 100 ifl correspondia a 1 mg/ml de peso seco. Â sus
pensão de 50 ml, distribuidos em erlenmeyers foram acrescenta-

r 14 -dos 50 ymoles de D-galactose e 0,25 yCi de D-[ U Cj-galactose

12 .
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(A.E.= 50 mCi/ nmol). A temperatura de incubação foi de 30°C
com 100 agitações por minuto. Em tempos apropriados foram re
tiradas alíquotas de 5 ml, filtradas rapidamente a vácuo, em 
membrana milipore (0,45 ym de porosidade) e lavadas com 20 ml 
de meio mínimo. Os filtros com as células foram transferidos 
para frascos de cintilação contendo 10 ml de líquido de Bray 
(8) e contados em cintilador Beckman modelo LS-133. Os resulta 
dos foram expressos em ymoles de açúcar incorporados/mg de pe
so seco.

A indução do sistema de transporte de L-arabinose 
foi verificada crescendo o fungo selvagem e o mutante em meio 
mínimo contendo 20 mM de D-glucose durante 36 horas. As célu
las, recolhidas por filtração, foram ressuspensas no mesmo 
meio na proporção de 600 mg de peso umido/100 ml de meio e in
cubadas com 20 mM de L-arabinose, a 23°C com agitação. Em in
tervalos de 0 a 6 horas foram recolhidas alíquotas de 20 ml, 
contendo as células. Estas foram lavadas com água destilada e 
'ressuspensas no mesmo volume de meio. Apõs 10 minutos no banho
maria a 30°C, com agitação, foram acrescentados 20 ymoles de

r 14 iL-arabinose e 0,10 yCi L-[l CJ-arabinose (A.E.= 59,9 mCi/nmol) 
A incorporação nos diversos tempos de indução foi medida apõs 
15 minutos de incubação em presença de açúcar radiativo, usan
do a mesma técnica utilizada na incorporação da D-galactose. 
Paralelamente ã indução no mutante foi realizada experiência 
semelhante acrescentando-se apõs 1 hora 20 yg/ml de ciclohe- 
ximida.

6. OmidLadle de enzima

Uma unidade de enzima da galactose oxidase represen 
ta a mudança de 1,0 de densidade õtica ^ ^ 5 ) Por minuto a pH
6,0 nas condições do ensaio, usando o-tolidina como cromõgeno.

Uma unidade de enzima da galactoquinase, galactose- 
1-fosfato uridil transferase, UDP-glucose-4-epimerase, UDP-ga- 
lactose pirofosforilase foi definida como a quantidade de enzi 
ma que cataliza a transformação de 1,0 nmol min de substrato 
ou a formação de 1,0 nmol min 1 de produto dentro das condições
padronizadas. Todas as atividades enzimãticas foram medidas con
siderando-se sempre a velocidade inicial da reação.
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7 . ,Método analítico

0 teor de proteínas foi determinado pelo método de 
Lowry et al (42) usando albumina bovina como padrão.

ffi. Reagentes qm^micos

D-frutose, D-xilose foram obtidos da Calbiochem; L- 
arabinose, D-glucose, D-galactose, glicerol, tiamina, da Merck;
peroxidase, o-tolidina, N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina,

14 . .da Sigma Chemical Company; L- U C -arabinose, da Radiççhemi-
cal Center Amersham England; D-[u^c]-galactose e D-[l cj-ga- 
lactose, da ICN.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

O mutante DD 09 do fungo Dactylium dendroides foi 
obtido por tratamento com N-metil-N’-nitro-N-nitrosoguanidina 
(21). Trata-se de um mutante morfológico conforme pode ser 
constatado na Fig. 1. semelhante aos mutantes do tipo coloni
al descritos em Neurospora crassa (59). As alterações morfo - 
lógicas observadas podem estar associadas a diversos fatores, 
principalmente ã modificações na parede celular (59).

Para verificar o efeito de alguns fatores de cres
cimento sobre o desenvolvimento de mutante foram realizados 
crescimentos tanto do fungo selvagem como do mutante em meio 
mínimo acrescido de diferentes vitaminas. Os resultados en
contram-se expressos na tabela 1. Conforme pode ser constata

- 1 - . do o acréscimo tanto de biotina como de pantotenato de calcio
não tiveram qualquer efeito sobre o crescimento do fungo em 
72 horas. Conclui-se, portanto, que não se trata de mutante 
auxotrófico para as vitaminas testadas. 0 mutante não apresen 
tou necessidades nutricionais no que se refere aos aminoãci - 
dos.

Procurou-se a seguir analisar o crescimento do mu
tante frente a diferentes açucares. 0 grafico de Fig. 2 mostra 
o crescimento diferencial das amostras selvagem e mutante (DD 
09) tendo D-glucose como fonte de carbono. A analise do mesmo 
demonstrou que tanto o mutante como o selvagem crescem em glu
cose, apenas com diferença no tempo de geração (td= tempo de 
duplicação ou tempo de geração) que ó para o selvagem de 5 ho 
ras e para o mutante, 7 horas. Ista indicaria a operabilidade 
da cadeia glicolítica. A amostra selvagem atingiu o final da
fase exponencial em 40 horas e o mutante em 60 horas.

Na Fig. 3 esta indicando o crescimento diferencial 
do fungo selvagem e do mutante usando D-frutose como fonte de 
carbono. Ficou também constatado que ambas as amostras cres - 
cem bem com este açúcar com um tempo de geração (td) de 6 ho
ras para o selvagem e de 8 horas para o mutante.

A Fig. 4 indica o crescimento diferencial das amos 
tras em D-manose. 0 tempo de geraçao (td) foi de 4 horas para 
ambos os fungos.



Quando a D-xilose (Fig.5) fox utilizada como fonte 
de carbono, o tempo de geração Ctd) foi de 7 horas para a 
amostra selvagem e também de 7 horas para o mutante.

A fig. 6 mostra o crescimento diferencial do fungo 
selvagem e do mutante em glicerol. Neste caso o tempo de ge
ração foi de 7 horas para a primeira amostra e de 15 horas 
para a segunda.

Quanto ao crescimento diferencial em D-galactose 
(Fig.7), a amostra selvagem demonstrou um td de 5 horas. 0 
mutante entretanto apresentou um crescimento equivalente a 
15% do selvagem. 0 crescimento ê observado somente nas 'primei 
ras 24 horas e tal ocorrência poderia ser explicada como pre 
sença de material endogeno no inoculo. Observa-se que apos 
as 24 horas o crescimento foi totalmente interrompido. Deve
se salientar que em meio mínimo solido o mutante não apresen 
tou qualquer crescimento quando a galactose foi a fonte de 
carbono usada. Isto permite concluir que o mesmo é deficien
te na utilização desta hexose (Gal ). Mutantes de fungos fi
lamentosos deficientes na utilização deste açúcar tem sido 
pouco descritos na literatura, sendo apenas mencionados mu - 
tantes de A, nidulans (53 ).

Quando se usou L-arabinose (Fig.8 ), o fungo selva
gem teve em crescimento efetivo com um tempo de geração de 
7 horas. 0 mutante não apresentou crescimento significativo. 
Neste particular o presente mutante se assemelha ao mutante 
DD 01 (21 ) , podendo ser considerado deficiente no metabolis
mo desta pentose (L-Ara ). Trata-se portanto, de um duplo mu 
tante como o acima mencionado, tendo em comum a mutação de 
um fenotipo (Ara ). Os dados disponíveis até o presente não 
permitem explicar a razão da frequência na obtenção de mutan 
tes Ara , uma vez que os jã estudados não foram selecionados 
para L-arabinose. 0 fato de se obter duplos mutantes pode 
ser devido a utilização do MNNG, que tem sido descrito na li
teratura (1 ) como um mutagênico causador de duplas mutações. 
Em conclusão pode-se seguramente afirmar que o mutante em es_ 
tudo é D-Gal e L-Ara .

Sendo o fungo Dactyl-ium dendroides produtor de ga
lactose oxidase (3 ) a atividade desta enzima foi determinada 
tanto na amostra selvagem como no mutante. Tratando-se de u
ma enzima que ê secretada no meio, sua atividade foi medida



tanto no meio de cultivo como em extratos livres de células.
Os gráficos da Fig. 9 indicam a atividade da enzima extrace- 
lular. Conforme pode-se observar o mutante (DD 09) apresen - 
tou uma atividade de galactose oxidase cerca de 10 vezes me
nor que o tipo selvagem. De acordo com os primeiros trabalhos 
(4), a atividade máxima da enzima no meio de cultivo ê atin
gida no selvagem em redor de 48 horas de crescimento, tendo 
a glucose como fonte de carbono, ou seja no final da fase ex 
ponencial, caindo em seguida devido a autélise das células e 
liberação de um inibidor (5). 0 tempo de liberação da enzima 
no mutante só atingiu o máximo em 75 horas, o que pode ser 
explicado pela variação do tempo de geração no mesmo.

A concentração da enzima intracelular no tipo selva 
gem, como se observa nas Figs. 9 e 10, ê de cerca de 100 ve 
zes menor do que a liberada no meio de cultivo, atingindo o 
máximo de atividade entre 40 e 60 horas. A seguir decresce 
provavelmente também devido ã produção de um inibidor. A Fig. 
10 mostra que,a atividade específica da mesma enzima no mu tan 
te atinge o valor de 0,15 U/mg em 20 horas, caindo para 0,016 
U/mg apos 50 horas de crescimento. Depois deste tempo volta 
a se elevar até atingir níveis da ordem de 0,28 U/mg identi - 
cos a do selvagem entre 60 a 80 horas, decresce a seguir até 
o nível de 0,15 U/mg. Esta brusca queda na atividade da galac_ 
tose oxidase apos 20 horas de crescimento (dentro da fase ex
ponencial) poderia ser explicada pela produção do inibidor 
ou ainda pela existência de duas formas de interconversão da 
enzima. Esta ultima hipótese foi investigada não se encontran 
do até o presente nenhum dado que provasse esta interconver 
são.

Tendo sido caracterizado um dos fenotipos do mutante 
como Gal , foram a seguir determinadas as atividades das enzi 
mas componentes da via clássica de utilização da galactose.

Os dados expressos na tabela II indicam as ativida - 
des específicas das enzimas expressas em nmoles min mg .Con 
forme pode ser .constatado a primeira enzima da via, galacto - 
quinase, está presente tanto no fungo selvagem como no mutan
te, embora no mutante represente 57% da atividade encontrada 
no selvagem. Este fato permite concluir que a mutação não ocor 
reu a nível da síntese da galactoquinase.



Quanto a segunda enzima da via, galactose 1-P uridil 
transferase, a determinação da atividade demonstrou que a mes 
ma só pôde ser medida no fungo selvagem não tendo sido detec
tada no mutante. Pode-se verificar que esta atividade e mais 
baixa comparativamente ao que foi encontrada em A. niãulans 
(53), em células não induzidas como as utilizadas no presente 
trabalho. Como o mutante não apresentou atividade desta enzi
ma, pode-se concluir que o defeito genético na utilização da 
galactose se encontra ao nível da síntese da uridil transfe
rase ou seja o gene estrutural responsável pela codificação 
daquela proteína sofreu mutação. Também em A. niãulans foi 
detectado um mutante metabólico no locus gal 5 deficiente na 
síntese desta enzima. No fungo Dactylium dendroides foi impoj= 
sivel realizar a analise meiotica através de cruzamentos ge 
neticos pelo fato deste microrganismo não apresentar outra di 
ferenciação morfológica alem do micelio vegetativo, o que tor 
na dificil os experimentos de recombinação como os realizados 
em A. niãulans por Roberts (53). Tal tipo de experimento ’so 
seria possível através da fusão de protoplastos. Alem do A.ni_ 
dulans3 a analise genética de mutantes deficientes no metabo
lismo da galactose, foram realizados estudos com leveduras do 
gênero Saccharomyces (6,16,22,27,29,37), que culminaram com a 
clonagem e sequenciamento da região do DNA, responsável pela 
sequência de genes envolvidos na transcrição das enzimas res
ponsáveis pela via de utilização da galactose naqueles micror 
ganismos.

A Tabela II mostra também a atividade da UDP-Gal epi 
merase no fungo selvagem e no mutante. Conforme pode-se veri
ficar não houve alterações nos níveis de enzima podendo-se ex 
cluir que a mutação tenha ocorrido ao nível da síntese da epi 
merase. Em fungos filamentosos tal tipo de mutantes ainda nao 
foi descrito ate o presente.

Alem das enzimas da via clássica de Leloir, foi tam - 
bem pesquisada no mutante e no selvagem a atividade da UDP - 
Gal pirofosforilase. Conforme verifica-se na tabela II esta 
enzima está presente no fungo selvagem, nao tendo sido detec
tada no mutante. Esta enzima, descrita em tecidos de mamife - 
ros (28), ê importante pelo fato de permitir que a galactose 
originalmente fosforilada pela galactoquinase, seja convertida
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â glucose 1-P em indi.yíduos gqlactosimicos onde a síntese da 
uridil transferase se, encontra afetada, Em Bifidobacterium bi 
fidum (38) uma mesma proteína catalisa a reação da pirofosfo- 
rilase tanto da UDP-glucose como da UDP-galactose, sugerindo 
uma via alternativa do metabolismo da galactose nesta bacté - 
ria. A existência desta enzima em fungos filamentosos não foi 
descrita ate o presente. Sua presença embora em baixas concen 
trações no fungo D. dendroides seria importante como via alter 
nativa para a formação de UDP-Gal e consecutiva incorporação 
da galactose aos polissacarídeos de parede do fungo, onde foi 
constatada a presença de um galactomanano (34). Estando a sín 
tese desta enzima, alem da uridil transferase, bloqueadas, no 
mutante, isto poderia explicar as diferenças morfologicas do 
fungo, pois a parede celular do mesmo provavelmente não terã 
polissacarídeos contendo galactose como no tipo selvagem. Es
ta hipótese entretanto teria que ser posteriormente investiga 
da.

Em' trabalho anterior Diapp et al (21) descreveram um 
mutante (DD 01) de D. dendroides deficiente no transporte de 
D-frutose e L-arabinose. A incorporação de D-galactose no fun 
go selvagem foi estudada conforme indicado na Fig. 11. Tanto 
as células crescidas em glicerol, como em glucose e galactose 
incorporaram esse último açúcar. Embora a incorporação fosse 
maior nas células crescidas em galactose, pode-se concluir 
que o transporte de galactose no fungo é do tipo constitutivo. 
Isto esta de acordo com o que foi encontrado em A. nidulans 
(43) tendo também sido descrito em Neurospora crassa como sis 
tema constitutivo I.

A incorporação de D-galactose pelo mutante DD 09 esta 
demonstrado na Fig. 12. Conforme pode-se observar tanto as cé 
lulas crescidas em D-glucose como em glicerol incorporam ga - 
lactose, embora esta incorporação tenha sido menor que no sei 
vagem. Isto vem corroborar com os resultados obtidos na deter 
minação das enzimas da via da galactose, confirmando tratar - 
se-de um mutante metabolico e não de um mutante de transporte. 
A incorporação da galactose aos 20 minutos, no fungo selvagem 
crescido em glucose, foi de 0,138 ymoles/mg de peso seco en
quanto que no mesmo tempo a incorporação no mutante foi de 
0 ,039 ymoles/mg de peso seco, portanto 3,5 vezes menor. Entr<2 
tanto quando comparada em tempos mais longos (40 minutos) a



diferença da incorporação do selvagem para o mutante diminui 
para 1,8 vezes, sugerindo que o sistema de transporte para a 
galactose possa estar sendo induzido (52).

0 fungo D. dendroides possui um sistema de transpor
te para L-arabinose do tipo induzido (21). Com a finalida
de de esclarecer o transporte da L-arabinose no mutante DD09 
foi estudado primeiramente a indução do sistema de transpor
te. Os gráficos da Fig. 13 mostram que a incorporação da L-a 
rabinose pode ser induzida em células não proliférantes do 
mutante, embora a incorporação da pentose seja menor que a 
do tipo selvagem. Neste particular o mutante difere do ante
riormente estudado(21) no qual o transporte da L-arabinose 
se encontra afetado. Isto indica que o mutante DD 09 parece 
ter alterada a síntese de alguma enzima responsável pelo me
tabolismo da L-arabinose. No mesmo grafico ficou também de
monstrado que a cicloheximida inibe a incorporação da L-ara
binose, sugerindo que a síntese "de novo" de alguma enzima 
esteja bloqueada.

Com intuito de se verificar qual enzima teria sua sín 
tese bloqueada no mutante, considerando que a via responsa - 
vel pelo catabolismo da L-arabinose no fungo D. dendroides ê 
desconhecida, diversas tentativas para identificã-la foram 
realizadas. Entretanto até o presente momento não foi encon
trada uma via fosforilada, semelhante ã descrita em bactéri
as (lo,26,47)•Também uma via oxidativa não fosforilada a exem 
pio da descrita em Pénicillium chrysogenum (15) nao foi detec_ 
tada. Não foram encontrados indícios da via oxidativa descri
ta para Pseudomonas (18,66) e Azospirillum (48), nem da varian 
te encontrada em Rhyzobium japonicum (51). Deve-se salientar 
que a degradação da L-arabinose em fungos tem sido muito pou
co estudada, so sendo descrita em Pénicillium chrysogenum(15). 
Por esta razão o bloqueio verificado na utilizaçao da L-arabi 
nose pelo mutante, permanece um assunto em aberto, devendo 
ser objeto de posteriores investigações.



Figura 1 A - Dactylium dendroid.es crescido em agar Sabouraud 
glucose por 48 horas a 28°C. Aumento 1,3 vezes.

Figura 1 B - Mutante morfológico DD 09 de Dactylium dendroides 
crescido em agar Sabouraud glucose por 48 horas a 

2 8°C.' Aumento 1,3 vezes.



TABELA I

CRESCIMENTO COM COMPLEMENTO VITAMÍNICO

Vitaminas Peso seco (mg/100 ml)
Selvagem DD 09

Tiamina 228,0 186,0
Tiamina + Pantotenato de Ca 221,0 185,0
Tiamina + Biotina 213,-0 177,0

Tiamina + Biotina + Pantot. de Ca 237,0 191,0

As concentrações das vitaminas foram as seguintes: tiamina

5 yg/ml, pantotenato de calcio 200 yg/ml, biotina 1 yg/ml.
0 micêlio foi colhido com 72 horas de crescimento.
Fonte de carbono: glucose 0,5g %.
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Tempo (horos)

° ° SELVAGEM- M = 2,6 mgo
• • MUTANTE M = 2,4 mg— o

Figura 2 - Crescimento do tipo selvagem e do mutante DD 09 de 
D. dendroides em meio mínimo contendo 0,5 g % de D-glucose,em 
função do tempo.
Mq = massa de micelios expressa em mg de peso seco por 100 ml 

da cultura no tempo zero.
M = massa de micelios expressa em mg de peso seco por 100 ml 

da cultura nos tempos acima indicados.
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Tempo (horas)

°---O SELVAGEM - Mq = 3,0 8 mg
•---• MUTANTE - Mq= 1,6 mg

Figura 3 - Crescimento do tipo selvagem e do mutante DD 09 de 
D. dendroides em meio mínimo contendo 0,5 g% de D-frutose, em 
função do tempo.
Mq = massa de micélios expressa em mg de peso seco por 100 ml 

da cultura no tempo zero.
M r massa de micélios expressa em mg de peso seco por 100 ml 

da cultura nos tempos acima indicados.
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O o SELVAGEM - Mq = 4,2 5 mg

4 « MUTANTE - Mq= 1,5 mg

Figura 4 - Crescimento do tipo selvagem e do mutante DD 09 
D. dendroides em meio mínimo contendo 0,5 g% de D-manose, 
função do tempo.
Mq= massa de micelios expressa em mg de peso seco por 100 

da cultura no tempo zero.
M = massa de micelios expressa em mg de peso seco por 100 

da cultura nos tempos acima indicados.

de
em

ml

ml



2 6 o

O— O
Tempo (horas)

SELVAGLix - M = 3,28 mg o &
MUTANTE - Mq= 2,4 mg 

Figura 5 - Crescimento do tipo selvagem e do mutante DD 09 
D» dendroides em meio mínimo contendo 0,5 g% de D-xilose,
função do tempo.
Mq= massa de micêlios expressa em mg de peso seco por 100 

da cultura no tempo zero.
M = massa de micelios expressa em mg de peso seco por 100 

da cultura nos tempos acima indicados.

de
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Tempo (horas)

° ° SELVAGEM - M = 4,0 mgo
•— • MUTANTE - Mq= 2,4 mg

Figura 6 - Crescimento do tipo selvagem e do mutante DD 09 de 
D. dendroides em meio mínimo contendo 0,5 g% de glicerol, em 
função do tempo.
Mq - massa de micelios expressa em mg de peso seco por 100 ml 

da cultura no tempo zero.
M = massa de micelios expressa em mg de peso seco por 100 ml 

da cultura nos tempos acima indicados.
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Tempo (horas)

° ° SELVAGEM - Mq = 4,9 mg
• « MUTANTE - Mq= 1,2 mg

Figura 7 - Crescimento do tipo selvagem e do mutante DD 09 de 
D. dendroides em meio mínimo contendo 0,5 g% de D-galactose, 
em função do tempo.
Mq = massa de micélios expressa em mg de peso seco por loo ml 

da cultura no tempo zero.
M = massa de micélios expressa em mg de peso seco por 100 ml 

da cultura nos tempos acima indicados»
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Tempo lhoros)
o O SELVAGEM - Mq= 3,7 8 mg
• m MUTANTE - Mq= 1,6 mg

Figura 8' - Crescimento do tipo selvagem e do mutante DD 0 9 de 
D. dendroides em meio minimo contendo 0,5 g% de L-arabinose,em 
função do tempo.
Mq= massa de micêlios expressa em mg de peso seco por 100 ml 

da cultura no tempo zero.
M = massa de micêlios expressa em mg de peso seco por 100 ml 

da cultura nos tempos acima indicados.
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Tempo (horas)
O— O SELVAGEM 

•— e MUTANTE

Figura 9 - Atividade enzimãtica da galactose oxidase no meio 
de cultivo do tipo selvagem e mutante DD 09 de D. dendroides. 
Cromogeno = o-tolidina; fonte de carbono: D-glucose, 1,0 g%.
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O— O SELVAGEM 

• — •  MUTANTE

Figura 10 - Atividade enzimãtica da galactose oxidase em ex
trato livre de células do tipo selvagem e mutante DD 09 de 
Dactylium dendroides, em função do tempo. Células cultivadas 
em meio líquido contendo extrato de levedura 0,1 g% e D-glu- 
cose 1,0 g%. Atividade enzimatica medida usando o-tolidina 
como cromégeno.



TABELA II

EMZIMAS BO METABOLISMO BA GALACTOSE

Enzimas Atividade específica 
(nmol/min/mg)

Selvagem DD 09

Galactoquinase 1,09 0,62

Gal 1-P uridil transferase 1,23 ND

UDP-gal 4 epimerase 9,50 10,00

UDP-gal pirofosforilase 0,0025 ND

Células crescidas em meio de Markus, colhidas com 36 horas de 
crescimento. Atividades enzimáticas determinadas como em Mate 
riais e Métodos. ND = não detectada.
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0 10
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CONCLUSOES

O mutante morfologico DD 09 do fungo Dactylium dendroides 
apresentou o seguinte fenotipo: Gal e Ara .

Foi demonstrado que a deficiência na utilização de D-gala£ 
tose ê devido a ausência de atividade da enzima galactose-
1-P-uridil transferase, caracterizando o mutante como do 
tipo metabolico.

. ~ 14 .A mcorporaçao de L- 1 C -arabmose demonstra que o siste
ma de transporte para esta pentose não se acha alterado,in
dicando um provável bloqueio na via metabólica.
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