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RESUMO 

A floculação de leveduras, processo que se reveste de importância biotecnológica, 

resulta da agregação destas células em flocos, devido a interacções entre componentes à 

superficie da parede celular. A identificação dos factores envolvidos nas interacções, 

permitirá um controlo da floculação, através de manipulação genética de estirpes com 

interesse industrial. A possibilidade de indução da floculação da levedura Kluyveromyces 

marxianus, foi uma das características determinantes, para a sua selecção como modelo 

biológico, nos estudos efectuados ao longo do trabalho apresentado nesta tese, com o 

objectivo de esclarecer os mecanismos moleculares subjacentes à agregação desta 

levedura. 

Numa tentativa de correlacionar o aparecimento de um fenótipo floculante com a 

acumulação de proteínas específicas na parede celular, foi purificada uma glicoproteína 

com 37 kDa (p37) e com uma pequena cadeia osídica, presente na parede de células 

Acculantes em quantidades elevadas, mas praticamente ausente na parede de células não 

Acculantes. A distribuição desta proteína na parede, foi analisada por microscopia 

electrónica usando anticorpos conjugados com partículas de ouro coloidal, tendo-se 

verificado não possuir qualquer localização preferencial, encontrando-se aparentemente 

dispersa de forma aleatória pela parede celular. A p37 foi parcialmente caracterizada, 

verificando-se por microsequenciação, que possui uma grande homologia com a estrutura 

primária da enzima glicolítica gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH). 

Três genes, GAP1-3, do genoma da Kluyveromyces marxianus, codifiantes para 

proteínas GAPDH, foram identificados, clonados e sequenciados. Não foram detectados 

quaisquer transcriptos do gene GAP3 e verificou-se que o nível de expressão do gene 

GAP2 é dependente da fonte de carbono, dado que os níveis dos seus transcriptos estão 
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muito aumentados na presença de glucose e praticamente inexistentes quando a fonte de 

carbono é o etanol. O gene GAP1 responsável pela expressão da p37, é constitutivamente 

expresso, embora esta proteína só seja acumulada na parede em condições de indução da 

floculação, por fermentação em contínuo ou a 40°C na presença de CaCl2. Não foi 

detectado, em associação com a p37, qualquer péptido sinal para translocação de 

proteínas para o retículo endoplasmático, pelo que, esta proteína deverá utilizar uma via 

ou mecanismo alternativo ao normalmente descrito para proteínas de secreção. 

Os resultados obtidos e discutidos na presente tese, em conjunto com determinadas 

propriedades da GAPDH descritas na bibliografia, sugerem o envolvimento da proteína 

p37 nas interacções entre células de Kluyveromyces marxianus que resultam na sua 

floculação. 



SUMMARY 

Yeast flocculation, which results from the formation of large yeast aggregates, is 

an important process in biotechnology. The formation of floes is due to interactions 

between components present in the surface of the yeast cell wall. The identification of the 

molecular factors, involved in these interactions, will allow to control flocculation of 

industrial yeast strains, by genetic manipulation. The possibility of induction of the 

Kluyveromyces marxiarws flocculation, was a determinant characteristic in choosing this 

yeast as the biological model, used in the studies of the molecular mechanisms, associated 

with the aggregation of these cells. 

A correlation between the onset of flocculation and the accumulation of specific 

proteins in cell wall, led to the purification a glycoprotein with a molecular weight of 37 

kDa (p37) and a very small carbohydrate chain. This protein is present in large amounts in 

the cell wall of flocculent Kluyveromyces marxianus, but almost absent in the cell wall 

before induction of flocculation. The distribution of this protein within the cell wall, was 

analysed by electron microscopy using immunogold detection. Apparently, there is no 

specific distribution of p37 in the cell wall, where it is randomly distributed. The p37 has 

been characterised, and the peptide micro sequencing of this protein revealed a primary 

structure very homologous to the glycolytic enzyme glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase (GAPDH). 

Three Kluyveromyces marxianus genes, GAP1-3, coding for GAPDH proteins, 

were identified, cloned and sequenced. No transcripts of the GAP3 gene could be 

identified, and the expression of GAP2 is dependent on the carbon source, since the levels 

of transcripts of this gene are increased on the presence of glucose, but barely detectable 

when ethanol is used as carbon source. The gene GAP1, responsible for the expression of 
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p37, is constitutively transcribed, although this protein is transported and accumulated in 

the cell wall only in conditions of flocculation induction, like continuous fermentation or at 

40°C in the presence of calcium. From the p37 gene sequencing data, no N-terminal signal 

peptide, for the targeting of the polypeptide to the lumen of the ER, could be detected. 

Thus, an alternative route or mechanism for the secretion of protein p37 is probably used. 

The results presented and discussed in this thesis, together with some particular 

characteristics of GAPDH proteins described in the literature, sugest the involvement of 

the p37 protein in the interactions between Kluyveromyces marxicmus cells, leading to 

flocculation. 



RESUME 

La flocculation des levures, un procès d'importance biotechnologique, est le 

résultat de l'aggrégation de cellules en flocons dû aux interactions entre des composants de 

la paroi cellulaire. L'identification des facteurs qui participent dans les interactions 

permettra le contrôle de la flocculation à partir du génie génétique des souches de levures 

d'intérêt industriel. Le fait que la flocculation de Kluyveromyces marxianus peut être 

induite, a été un facteur de choix pour utilizer cette levure comme modèle d'études 

moléculaires sur l'aggrégation cellulaire. 

La corrélation de la flocculation avec l'accumulation de protéines spécifiques dans 

la paroi, a conduit a l'isolement et purification d'une glycoprotein de 37 kDa (p37) avec 

une petite chaîne de sucres, et qui se trouve en grande quantité dans la paroi de cellules 

floculantes et en très faible quantité dans la paroi de levures non-flocculantes. La 

distribution de cette protéine dans la paroi a été étudiée par microscopie électronique 

utilisant des anticorps conjugués avec l'or colloidal, et on a vérifié que il n'y a pas de 

localisation préferenttielle et apparement la p37 se trouve partout. La p37 a été 

partiellement caractérisée et après la séquence des aminoacides cette protéine a une grande 

identité avec la structure primaire de l'enzyme glycolitique gIyceraldeide-3-phosphate-

deshydrogénase. 

Trois gènes, GAP 1-3 du génome de la levure qui codifient pour des protéines 

GAPDH, ont été identifiés, clones et sequences. L'expression du gène GAP2 dépend de la 

source de carbone, car les transcripts sont très augmentés en présence de la glucose et très 

réduits en présence de l'ethanol; dans les mêmes conditions, la transcription du gène 

GAP-3 ne fut pas détectée. Le gène GAP-1 est responsable par l'expression de la p37 et ce 

gène est constitutivement exprimé, mais cette protéine s'accumule dans la paroi seulement 

sous des conditions spécifiques, soit par fermentation constante soit par croissance a 40°C 

en présence de CaCl2. La protéine p37 ne contient pas de séquence signal ou un autre 
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peptide conduisant à la translocation pour le reticulum endoplasmique, ce qui sugère que 

la protéine doit utiliser un autre mécanisme ou une autre route pour être sécrétée. 

Les résultats obtenus et discutés dans cette thèse, sugèrent que la p37 participe aux 

interactions entre cellules de Kluyveromyces marxiarms qui aboutissent à la flocculation. 
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CAPÍTULO 1 

Revisão Bibliográfica 



A floculação de leveduras é um fenómeno que resulta da interacção de 

componentes da superfície da parede celular, pelo que, a compreensão do mecanismo e 

factores envolvidos no processo de adesão, passa em primeiro lugar por um conhecimento 

da composição e estrutura da parede da levedura. Por esse motivo, além do subcapítulo 

1.2. com uma abordagem geral sobre a floculação, relativamente aos factores envolvidos, 

mecanismos e genética da floculação, é também incluído um subcapítulo 1.1. dedicado à 

parede celular, organelo com uma organização complexa, constituido por múltiplos 

componentes dos quais ainda existe muito por esclarecer. 

1.1. PAREDE CELULAR DA LEVEDURA 

1.1.1. INTRODUÇÃO 
O envolvimento de toda a superfície externa da membrana plasmática da levedura 

por uma estrutura a que se dá o nome de parede, constituída por um arranjo complexo de 

macromoléculas interligadas entre si, possui do ponto de vista fisiológico uma importância 

vital para o crescimento e desenvolvimento da célula. Além de conferir a forma à levedura, 

a parede é ainda responsável pela resistência mecânica, elasticidade e protecção contra a 

acção de enzimas extracelulares. É na parede que se encontram os determinantes 

antigénicos, as proteínas responsáveis pelos fenómenos de agregação e determinadas 

enzimas, como a invertase e inulinase, com importância por exemplo na conversão de 

compostos em formas assimiláveis pela célula. 

Embora a sua composição esteja relativamente bem estudada, muito falta ainda 

esclarecer relativamente à sua arquitectura, interligação entre os seus constituintes e 

identificação das proteínas estruturais da parede. A estrutura e composição da parede 

varia consoante a estirpe (Bailou, 1982), tendo sido até agora a parede da levedura 

Saccharomyces cerevisiae a mais estudada. Dado que relativamente à parede da estirpe 
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Kluyveromyces marxianus existe uma grande escassez de trabalhos publicados, os 

modelos referidos nesta introdução são na sua maior parte válidos principalmente para a 

Saccharomyces cerevisiae, sendo de prever a existência de algumas diferenças de carácter 

pontual relativamente à parede de Kluyveromyces marxianus, mantendo-se em principio 

uma organização estrutural semelhante com a da parede de S. cerevisiae. 

1.1.2. COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA PAREDE 

A parede da levedura não é uma estrutura estática mas sim um organelo cuja 

composição e estrutura variam com factores como a conjugação (Sheckman e Brawley, 

1979; Tkacz e Mackay, 1979; Lipke e Bailou, 1980), esporulação (Beckett e/ ai., 1973; 

Kane e Roth, 1974; Briza et ai., 1986; Kathoda et ai., 1984), composição do meio de 

cultura (Challinor et ai., 1964; McMurrough, I. e Rose, A H , 1967, Killick, 1971) e fase 

de crescimento. Células em fase estacionária têm uma composição relativa da parede 

alterada, nomeadamente na proporção glucano/manoproteínas (Lyons e Hough, 1970) e 

no tamanho da cadeia de carbohidratos ligada às manoproteínas (Valentin et ai., 1987). 

Como valores médios, podemos considerar que a parede da levedura é constituída 

essencialmente por carbohidratos (*90%), proteínas (5-10%), e material orgânico 

principalmente na forma de fosfato (3%) (Bailou, 1982; Cabib et ai., 1982). Em algumas 

preparações de paredes foram ainda identificados pequenas quantidades de lípidos. Os 

carbohidratos podem existir na parede associados a proteínas (glicoproteínas) ou como 

polímeros de glucose (glucano) ou de N-acetilglucosamina (quitina). 

A interacção entre os constituintes da parede não está ainda completamente 

determinada. Sabe-se no entanto, que a parede da levedura é um sistema multifásico onde 

coexistem microfibrilas constituídas por homopolímeros de polissacáridos e uma matriz, 
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de material amorfo com baixo grau de polimerização, constituída essencialmente por 

moléculas de polissacárido e proteínas interligadas (Streiblova, 1984). 

Usando microscopia electrónica é possível verificar a existência de camadas com 

diferentes densidades electrónicas na parede (Djaczenko e Cassone, 1971). No entanto, o 

número de camadas observado é variável com o tipo de estirpe de levedura estudada (rev. 

em Fleet, G.H., 1991) sugerindo a existência de diferenças de carácter estrutural entre 

paredes de estirpes diferentes. 

Diferentes abordagens experimentais têm sido utilizadas para estudar o modo 

como os constituintes da parede estão interligados e respectiva localização espacial. A 

utilização de Concanavalina A e anticorpos específicos conjugados com ouro coloidal, 

permitiu constatar que a superfície mais externa da parede é formada principalmente por 

proteínas. A extracção do glucano P-(l-3) é mais fácil se primeiro for removido o glucano 

P-(l-6) ou se a extracção for realizada em paredes isoladas em vez de células inteiras 

(Cabib et ai, 1982). Estes factos sugerem que na parede da levedura existe uma camada 

interna de glucano (3-(l-3) e uma camada mais externa de glucano (3-0-6) e de 

manoproteínas. 

A quitina existe na parede numa percentagem baixa (cerca de 1%) e localiza-se 

essencialmente num anel à volta dos locais de gemulação (Cabib e Bowers, 1971; 

Streiblova e Beran, 1977) embora exista também dispersa pelo resto da parede 

(Horisberger e Voulanthen, 1977). 

1.1.2.1. GLUCANO 

Quantitativamente, o glucano, homopolímero de D-glucose é um dos principais 

constituintes da parede. Do ponto de vista fisiológico é um polissacárido vital para a 

viabilidade celular dado que a inibição da síntese de glucano (Mizoguchi et ai, 1977; 
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Tkacz, 1984) e a inibição com 2-deoxiglucose da regeneração do glucano após hidrólise 

de algumas ligações glicosídicas induzem a lise das leveduras (Johnson, 1968). Existem, 

no entanto, diferentes tipos de glucano na parede que podem ser distinguidos pelas suas 

diferentes solubilidades. Assim, podemos essencialmente considerar 3 grupos de diferentes 

glucanos: 

(a)-insolúvel de estrutura fibrilar (Fleet e Manners, 1976; Kopecká et ai. 1974) possuindo 

ligações glicosídicas P-(l-3) entre os seus cerca de 1500 resíduos de glucose e algumas 

ligações P-(l-6) entre cadeias diferentes. Cerca de 35% do glucano existente na parede é 

deste tipo, sendo um dos componentes que mais contribui para a rigidez mecânica da 

parede e para a sua forma (Fleet, 1991). 

(b)-ácido solúvel, componente menor do ponto de vista quantitativo (5% de acordo com 

Manners e/ ai. 1973 a,b), altamente ramificado, contendo cerca de 140 resíduos de 

glucose e um número elevado de ligações glicosídicas P-(l-6). 

(c)-alcalino solúvel de estrutura amorfa, com 3% ramificações (Lopez-Romero e Ruiz-

Herrero, 1977). 

Na cadeia de glucano (3-(l-3) podemos encontrar 2 zonas de polaridade distinta: 

uma hidrofilica caracterizada por um alto número de grupos hidroxilo e uma hidrofóbica 

com uma alta densidade de grupos -CH. Através de interacções hidrofóbicas moléculas de 

glucano podem formar uma hélice dupla (Dufour e Malcorps, 1989) ou tripla (Jelsma e 

Kreger, 1975) conferindo à parede uma elevada rigidez. O deslizamento destas cadeias 

umas relativamente às outras pode explicar a existência de uma certa elasticidade da 

parede relativamente a alterações do volume celular (Dufour e Malcorps, 1989). 

O glucano insolúvel é sintetizado por uma glucano sintetase UDP-glucose 

dependente (Shematek et ai., 1980; Orlean, 1982) localizada na membrana plasmática e 

activada por ATP e GTP. O produto de síntese, normalmente constituído por cadeias de 
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60-80 resíduos, é translocado através da membrana por um processo vectorial permitindo 

apenas a obtenção de moléculas lineares como produto (Cabib e/ ai, 1988), que são muito 

possivelmente ramificadas já na parede. A identificação e purificação em Candida albicans 

(Herrero et ai, 1987; Elorza et ai., 1988; Hartle et ai., 1991), e em Saccharomyces 

(Herrero et ai, 1987) de uma família de proteínas com pesos moleculares compreendidos 

entre 31500 e 34000 Da e com actividade in vitro na criação de ramificações 

transformando o glucano p-(l-3) em glucano ramificado p-(l-3)-|3-(l-6), sugere que estas 

enzimas podem de facto ser as responsáveis pelas ramificação do glucano. De salientar 

que a enzima purificada em Candida albicans mostrou possuir uma grande homologia 

relativamente à estrutura primária da sua homóloga em Saccharomyces, sendo no entanto, 

desprovida de qualquer cadeia de carbohidratos. A família de proteínas referida atrás 

possui um elevado grau de homologia com 2 (3-glucanases extraídas de plantas pelo que 

Klebl e Tanner (1989) sugerem que a actividade de exo-P-glucanase existe também 

associada a estas proteínas da parede de levedura. 

1.1.2.2. QUITINA 

A quitina é um homopolímero linear, acetilado e formado por resíduos de N-

acetilglucosamina ligada através de ligações glicosídicas P-(l-4) e sintetizada a partir da 

seguinte reacção. 

( 1 ) 2n UDP-N-ot-D-GlcNac->2nUDP + (GlcNAcp( 1 -4)GlcNAc)n 

É um dos componentes principais da parede dos fungos (Bartnicki-Garcia, 1968; 

Cabib e Shematek, 1981) existindo na forma a, embora outras formas existam na natureza 

(Dufour e Malcorps, 1989). No entanto, em paredes de leveduras, este 

glucosaminoglicano aparece como um componente menor do ponto de vista quantitativo. 

Em Saccharomyces cerevisiae representa cerca de 1% dos componentes totais da parede 
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(Cabib e Bowers, 1971; Sullivan et ai, 1983) e em Candida albicans cerca de 9% (Elorza 

et ai, 1983). Em leveduras da espécie Schizosaccharomyces não foi ainda detectada a 

presença de quitina (Horisberger et ai., 1978; Bulawa et ai., 1986). No entanto, a 

presença de glucosamina nos hidrolisados de parede, a sensibilidade à quitinase, e a 

actividade de quitina sintetase indicam a existência de quitina em Schizosaccharomyces, 

embora em quantidades muito baixas relativamente ao encontrado noutras leveduras 

(Sietsma e Wessels, citado por Wessels, 1990). 

Por microscopia electrónica e usando a aglutinina de germén de trigo, que se liga 

especificamente à N-acetilglucosamina foi possível verificar que a quitina se encontra 

distribuída por toda a parede (Horisberger e Vonlanthen, 1977). No entanto, está 

essencialmente acumulada num anel à volta das zonas de gemulação (Streiblova e Beran, 

1963; Cabib e Bowers, 1971; Horisberger e Vonlanthen, 1977). Aparentemente, a quitina 

é o receptor para a toxina "Killer" da Kluy\>eromyces lactis (Takita e Castilho-Valavicius, 

1993). 

A reacção 1 é catalizada por uma enzima quitina sintetase, cuja actividade em 

leveduras e fungos filamentosos existe essencialmente associada a 2 fracções subcelulares, 

o quitosoma (Leal-Morales et ai, 1988; Martinez e Schencke, 1988) e a membrana 

plasmática (Duran et ai., 1975) 

Em Saccharomyces cerevisiae pelo menos três genes que codificam para a quitina 

sintetase já foram identificados (Bulawa et ai, 1986; Silverman, J.J., 1989; Valdivieso et 

ai, 1991). Ao contrário do gene CSH1 que em condições normais de cultura parece não 

ser essencial para a viabilidade celular (Bulawa et ai, 1986; Cabib et ai, 1989), a 

disrupção do gene CSH2 que codifica para a quitina sintetase 2 resulta na lise celular 

(Silverman et ai, 1988). 
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1.1.2.3. LIPIDOS 

Em Saccharomyces cerevisiae foram encontrados valores entre 2-10 % de lipidos 

na parede (Chalinor et al., 1964; McMurrough e Rose, 1967; Killick, 1971). A análise da 

superficie mais externa da parede da levedura utilizando espectroscopia fotoelectrónica de 

raios-X (XPS) revelou uma abundância muito grande de material lipídico (76 %) 

relativamente ao determinado usando outras técnicas e toda a parede celular (Amory et 

ai., 1988). 

ÊtN]-<?)-{GOcÃNÕj-GlcNH 2 

Figura 1.1. Representação esquemática de uma proteína ligada a uma membrana através 

de uma "âncora" de glicosil-fosfatidil-inositol (GPI). AA, amino-ácido do terminal 

carboxílico; EtN, Etanolamina; P, Fosfato. Adaptado de Ferguson e Williams, 1988. 
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Devido à possibilidade de contaminação da preparação das paredes com membrana 

citoplasmática, a presença de lipidos na parede da levedura é algo controversa. A sua 

existência na parede era ainda mais questionável dado que não se vislumbrava qualquer 

função fisiológica que justificasse a sua presença. No entanto, novas perspectivas para 

possíveis funções dos lipidos encontrados em associação com paredes celulares foram 

sugeridas através de estudos mostrando a existência em levedura de proteínas com 

âncoras de glicosilfosfatidilinositol (Conzelman et ai, 1988; Vai tt ai, 1990). De facto 

algumas proteínas estruturais de parede poderão estar ancoradas à membrana plasmática 

através de um processo deste tipo (Fig. 1.1). Proteínas integrais de parede, como é o caso 

dos produtos dos genes AGA1 (Roy e/ ai, 1991) e AGal (Lipke e/ ai, 1989), possuem 

no seu terminal carboxílico um sinal para ligação à membrana plasmática através de um 

glicolípido (âncora de GPI). 

Além do sinal peptídico presente no terminal-amino, estas proteínas (GPI) 

possuem um outro sinal presente no carboxi-terminal, constituído essencialmente por 

resíduos de amino-ácidos hidrofóbicos (Ferguson e Williams, 1988). Na presença deste, 

uma transamidase cataliza a ligação do glicosilfosfatidilinositol a um resíduo do terminal 

carboxilico com clivagem simultânea do péptido sinal (Cross e/ ai, 1990; Ferguson tt ai, 

1988; Low, 1989; Udenfriend et ai, 1991). 

1.1.2.4. MANOPROTEÍNAS 

Salvo raras excepções, as proteínas da levedura, secretadas ou incorporadas na 

parede, são glicoproteínas. Tendo em consideração a sua estrutura e biosíntese podemos 

considerar essencialmente 2 tipos diferentes de glicoproteínas, (a) com carbohidratos 

ligados ao azoto do grupo amida de uma asparagina (N-ligados) ou (b) ao grupo hidroxilo 

de resíduos de serina ou treonina (O-ligados). Na parede da levedura as manoproteínas 
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são um importante elemento, não apenas estrutural, mas também com funções enzimáticas 

e de reconhecimento celular. São ainda as manoproteínas os elementos responsáveis pela 

limitação de porosidade da parede celular (Zlotnick et ai, 1984; de Nobel et ai, 1990). 

O método de extracção das manoproteínas influencia a composição e tamanho 

dos componentes presentes no extracto. De facto, os problemas no estudo das 

glicoproteínas de parede começam com a sua solubilização, dado que é de primordial 

interesse a utilização de métodos com uma boa eficiência de extracção mas que assegurem 

uma integridade estrutural das manoproteínas solubilizadas. A utilização de métodos de 

extracção/solubilização que envolvam o risco de contaminação com glicoproteínas 

intracelulares, contaminação das manoproteínas com carbohidratos da parede, ou hidrólise 

de ligações glicosídicas é portanto de evitar. A extracção total das manoproteínas de 

parede só é possível através de uma extracção enzimática com uma glucanase e uma 

solubilização a quente com SDS 2% (Valentin e/ ai., 1984), o que sugere a existência de 

pelo menos dois tipos de glicoproteínas na parede. As manoproteínas extraídas com 

glucanase encontram-se ligadas de forma covalente a resíduos de glucano (Shibata et ai. 

1983; Pastor et ai. 1984) dado que a extracção com glucanase resulta também na 

obtenção de glucose (Shibata et ai., 1983; van Rinsum et ai., 1991). Cerca de 80 % da 

proteína presente na parede é solubilizada com 2% SDS a quente (Valentin et ai., 1984) e 

à excepção de uma proteína com 33 KDa, inicialmente identificada como possuindo 

apenas 29 KDa (Pastor et ai., 1984, Sanz et ai., 1985, 1987) estas possuem pequenas 

cadeias de carbohidratos ligados a resíduos de serina ou treonina (Pastor et ai, 1984; 

Sanz et ai., 1989). 

As proteínas extraídas enzimaticamente com glucanase são normalmente de alto 

peso molecular, possuindo no entanto uma pequena fracção proteica relativamente à sua 

massa molecular total. As suas longas cadeia de carbohidratos estão N- e O-ligados e 
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incorporam cerca de 90 % do conteúdo em manose da parede (Cohen e Bailou, 1981; 

Zuecoe/a/. 1986). 

FRACÇÃO OSÍDICA 

A estrutura e síntese dos carbohidratos das manoproteínas de levedura tem sido 

alvo de estudo intenso. Concomitantemente com a tradução e translocação do péptido 

para o lúmen do retículo endoplasmático rugoso, a biosíntese de um N-polissacárido 

principia nesse organelo (Marriott e Tanner, 1979) dando-se a transferência de um 

oligossacárido (GlcNAc)2-Man9-Glc3 ("core") através de um transportador dolicol-P para 

resíduos de asparagina pertencentes ao tripéptido Asn-X-Ser/Thr (em que X representa 

um qualquer amino-ácido excepto prolina) formando uma ligação N-glicosídica. 

I 
aM^6aívU6pM-*4pGNAcVpGNAc->Asn 

t3 t3 t3 I 
aM aM aM 

t t 
a M aM 

t2 

aM 
t3 

(Glc)2 

t2 

Glc 

Figura 1.2. Estrutura da cadeia polissacarídica "core" de uma N-glicoproteína. M, 
manose; GNAc, N-acetilglucosamina; Glc, glucose; Asn, asparagina. Adaptado de Cohen 
et ai. 1980 e Kukuruzinska et ai, 1987. 

Ainda no retículo endoplasmático, três resíduos de glucose e um de manose são 

removidos dando origem ao oligossacárido Man8-(GlcNAc)2 (Byrd et ai., 1982; 
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Kukuruzinska et al, 1987). No "core" os resíduos de manose da cadeia principal estão ct-

(1-6) ligados e na cadeia lateral estão o>(l-2) e ot-(l-3) ligados (Fig. 1.2). 

A maturação do polissacárido presente na proteína, acontece no aparelho de 

Golgi, tal como é demonstrado por exemplo através da utilização de mutantes seel que a 

temperaturas restritivas, acumulam vesículas Golgi com proteínas de secreção possuindo 

cadeias de carbohidratos já completas (Novick et ai, 1981; Franzusoff e Schekman, 

1989). A elongação deste polissacárido interno é feita através do processamento e adições 

sucessivas de resíduos de carbohidratos (Sharma et ai, 1974; Parodi, 1981) até completa 

maturação da cadeia polissacarídica e posterior translocação para o destino final da 

glicoproteína. Na figura 1.3 estão esquematizados, embora hipoteticamente, os mais 

importantes passos da maturação da cadeia polissacarídica no Aparelho de Golgi 

(Franzusoff e Sheckman, 1989) bem como o envolvimento de alguns dos produtos da 

expressão de genes SEC (Novick et ai., 1980). Cadeias laterais com ligações glicosídicas 

ct-(l-2) entre os seus 100-250 resíduos de manose são encontradas nestas glicoproteínas. 

A obtenção e caracterização de vários mutantes de S. cerevisiae (mutantes mnn\ a 

mnn\0) contendo alterações da estrutura polissacarídica das suas manoproteínas (Bailou, 

1976,1982; Cohen e Bailou, 1981) contribuiu de forma importante para elucidar sobre a 

estrutura, mecanismo de síntese e alguns dos factores envolvidos na construção das 

cadeias osídicas e ligação ás proteínas. Mutantes com cadeias de carbohidratos mais 

curtas do que em estirpes selvagens (mutantes rmml a mnn\0) possuem uma morfologia 

alterada, chegando mesmo a lisar (Bailou et ai, 1980). A maior parte dos mutantes 

caracterizados possui alterações ao nível da cadeia externa (elongada a partir do "core"); 

apenas os mutantes mnn\, que não possuí resíduos de manose ct-(l-3) ligados, e mnril 

(Cohen, 1980) apresentam alterações ao nível do "core" e da própria ligação dos 

carbohidratos à proteína. O mutante mmi9 tem sido usado para esclarecer a importância 

da elongação da cadeia "core" na localização final da manoproteína bem como elucidar 
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SUPERFICIE CELULAR | 

t SEC1.SECZSEC3, 
SEC4, SECS. SEC6 
SECS, SEC9, SEC10, 
SEC15 

.O O 
O 0 O 

VESÍCULAS DE SECREÇÃO 
VACUOLO 

Figura 1.3. Representação esquemática da via de secreção de proteínas em levedura. 
Após a elongação da cadeia de carbohidratos de glicoproteínas através da transferência de 
resíduos de manose por diferentes manosiltransferases presentes nos diversos 
compartimentos do Aparelho de Golgi, a glicoproteína é transportada para o seu destino 
final. A influência de alguns dos produtos dos genes SEC na via de secreção está também 
indicada. M, Manose; RE, Retículo Endoplasmático; Asn, asparagina; P, fosfato. 
Adaptado de Cleves e Bankaitis, 1992. 
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sobre a natureza das manoproteínas estruturais da parede celular (Tsai e/ ai., 1984; 

Frevert e Bailou, 1985; van Rinsum e/ ai, 1991) 

Embora em baixas percentagens, a presença de fosfato associado a manoproteínas 

está confirmada (Lindquist, 1953; Bailou, 1976), sendo estes grupos os principais 

responsáveis pela carga negativa da parede. De facto, algumas das cadeias laterais podem 

ser substituídas por unidades manosilfosfato ou manobiosilfosfato. Foi obtido e 

caracterizado em Saccharomyces cerevisiae um mutante (mnn4) deficiente na actividade 

da enzima que cataliza a transferência de resíduos de manosilfosfato da GDPmanose para 

unidades de a(l2) manotriose (Karson e Bailou, 1978). 

As manoproteínas de Kluyveromyces lactis possuem quantidades elevadas de N

acetilglucosamina. Usando mutantes mmû e mnrû foi possível verificar a existência de 

ligações de resíduos de Nacetilglucosamina (Smith e/ al., 1975; Douglas e Bailou, 1980) 

como indicado na figura. 1.4. Estes resíduos de Nacetilglucosamina a(l2) ligados, 

substituem grupos fosfato encontrados em associação com resíduos de manose 

pertencentes a cadeias laterais da fracção osídica de manoproteínas em & cerçvisiae. 

[aMt6aM»6aM>6aM+6aM]» 
+

2 *
2 f

2 +
2 

t T T t 
aM aM aM aM 

♦
2 *

2 +
2 

t T t 
aM aM aM 2« aGNAc 

t
3 t

3 

a M a M 

Figura 1.4. Estrutura do componente polissacarídico das Nglicoproteínas de 
Kluyveromyces lactis. M, manose; GNAc, Nacetilglucosamina. Não está representada 
nesta figura a fracção correspondente ao "core". Bailou, 1982. 
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Uma das proteínas extracelulares de levedura mais bem estudadas é a invertase (P-

D-fructofuranosidase), enzima que se encontra localizada no espaço periplasmático. E 

uma glicoproteína extensivamente glicosilada com cadeias longas e altamente ramificadas 

de carbohidratos (Fleet, 1991). No entanto, existem algumas manoproteínas cuja 

glicosilação não é tão extensa, possuindo apenas pequenas cadeias oligossacarídicas 

equivalentes ao "core" já referido. Hernandez et ai. (1992) determinou a estrutura 

oligossacarídica da exoglucanase II, enzima secretada pela Saccharomyces cerevisiae, 

tendo concluído que esta possuí apenas pequenas cadeias de carbohidratos consistindo 

apenas do "core" adquirido inicialmente no retículo endoplasmático e de uma única 

ramificação. Também a manoproteína integral de parede de 33 KDa (Pastor e/ ai, 1984; 

Sanz et ai., 1985, 1987) possuí uma fracção osídica deste tipo (Sanz et ai., 1987) 

Embora pouco estudada, a via biosintética para a formação de proteínas 0-

glicosiladas parece ser relativamente simples. Neste tipo de glicosilação os resíduos de 

manose são ligados à proteína através dos seus resíduos de serina ou treonina (Bause e 

Lehle, 1979). A utilização de mutantes sec, permitiu esclarecer a localização sub-celular 

associada ás diferentes etapas de O-glicosilação (Haselbeck e Tanner, 1983). 

aM-»2M-> 
ouM-> 2ouM-»2M-+ 

aM->3aM-+ 2aM-> 2M-» 

Figura 1.5. Estrutura da cadeia polissacarídica O-ligada a grupos hidroxilo de resíduos de 
serina (Ser) ou treonina (Thr) da cadeia polipeptidica. M, manose. Bailou, 1982. 

Ser (Thr) 
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O primeiro resíduo de manose é transferido, no retículo endoplasmático, com 

inversão da configuração, através de um transportador dolicol-pirofosfato para resíduos 

de serina ou treonina (Kukuruzinska et ai, 1987). Posteriores adições de resíduos de 

manose ocorrem no Aparelho de Golgi, via GDP-Man formando uma estrutura do tipo da 

representada na figura 1.5. 

FRACÇÃO PROTEICA 

Moléculas receptoras em fenómenos de aglutinação, modificação de substractos 

nutricionais, factores de conjugação, degradação e formação da própria parede, são 

algumas das funções fisiológicas associadas às poucas proteínas de parede de levedura até 

agora identificadas e caracterizadas. 

Relativamente à composição de aminoácidos da própria parede, existe uma 

prevalência grande de resíduos acídicos, como glutamato e aspartato (Fleet, 1991). Uma 

característica praticamente comum a todas as proteínas de parede já caracterizadas (ou 

cujos genes tenham sido clonados e sequenciados) é também o elevado conteúdo em 

hidroxi-aminoácidos (serina e treonina), facto que pode justificar a existência de várias 

cadeias de carbohidratos associadas a estas proteínas. É esse o caso da invertase, fosfatase 

ácida, ct-aglutinina (Lipke e/ a/., 1989) e da manoproteína estrutural de parede (Frevert e 

Bailou, 1985). A sequenciação de parte do gene FLOl por Teunissen et ai (1993) revelou 

também que a proteína codificada por este gene se encontra possivelmente localizada na 

parede celular e contém um terminal carboxílico com cerca de 46% de resíduos de serina e 

treonina. 

Embora praticamente nada se saiba sobre as características das manoproteínas de 

parede e particularidades estruturais responsáveis pela sua retenção, os factos 

mencionados atrás parecem pelo menos mostrar a existência de uma característica mais ou 
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menos generalizada das proteínas de parede, como sejam os elevados conteúdos em 

aminoácidos acídicos e hidroxiaminoácidos. 

1.1.3. CRESCIMENTO DA PAREDE 

Devido à sua complexidade estrutural e composição em elementos tão distintos 

como proteínas, polissacáridos e lipídos, o estudo da biogénese da parede é algo 

complexo, não existindo ainda dados suficientes que permitam explicar cabalmente a sua 

regeneração e envelhecimento. Contudo existem essencialmente 2 modelos de mecanismos 

para o crescimento da parede celular da levedura. Segundo Wessels (1989, 1990) zonas da 

parede cuja interligação dos seus componentes ainda não é total, afastam-se permitindo a 

inserção de novo material na parede. No entanto, existem actualmente várias evidências 

que apoiam o modelo proposto por Johnson (1968) em que o crescimento da parede se 

deve à existência de um equilíbrio entre a hidrólise localizada em determinadas zonas da 

parede e a inserção e ligação do material sintetizado de novo. De facto, a existência de 

várias P-glucanases em S. cerevisiae (Sanchez e/ ai, 1982; Hien e Fleet, 1983; Nombela 

et ai., 1988), a presença de actividade de quitinase no espaço periplasmático (Corrêa et 

ai., 1982; Elango et aí., 1982) e o facto de a inibição da actividade de glucanase inibir 

também o crescimento da parede (Cabib et ai., 1982), são dados que fortalecem o modelo 

de Johnson (1968). 

O crescimento observado exclusivamente na zona de gemulação por inserção de 

material sintetizado de novo, é dependente do ciclo celular. A utilização de células com 

mutações termo-sensíveis em genes cdc ("cell division cycle") permitiu verificar que o 

crescimento a temperaturas restritivas provoca aterações profundas no crescimento da 

parede da célula mãe e da célula filha (Johnston et ai., 1977). Ao longo do ciclo celular 

verifica-se que existe uma continuidade da síntese de glucano (Dominguez et ai., 1982) 

mas não de quitina (Cabib e Farkas, 1971; Cabib e Bowers, 1975). A presença de quitina e 
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glucano sintetases associadas à membrana plasmática permite a secreção destes dois 

polímeros de uma forma facilitada ao contrário do que acontece com as manoproteínas, 

que seguem uma via de secreção altamente específica, como já discutido em capítulos 

anteriores. As manoproteínas são translocadas em vesículas, fundindo-se com a membrana 

plasmática na zona de gemulação (Cabib et ai, 1988). A inserção de novo material na zona 

de gemulação de uma parede é feita de modo alternado entre a incorporação polarizada e 

não polarizada, resultando na formação de uma estrutura elipsoidal (Farkas et ai., 1974) 

1.1.4. INTERACÇÃO ENTRE OS DIVERSOS COMPONENTES DA PAREDE 

É difícil de definir a importância estrutural que cada um dos componentes da 

parede desempenha individualmente. A inibição da síntese de quitina (Bowers et ai., 

1974), de glucano (Tkacz, 1984) e mutantes (Bailou et ai, 1980) com manoproteínas 

cujas cadeias de carbohidratos são mais curtas (mutantes mnn7 a mnnlO) , resultam em 

qualquer dos casos na lise celular. Parece de facto existir uma inter-relação entre todos os 

constituintes, formando uma estrutura complexa e cujas características resultam 

principalmente da existência de uma arquitectura onde todos os componentes têm 

particular importância para a sua funcionalidade como organelo vital da levedura. 

Várias evidências experimentais sugerem a interacção entre os diferentes 

componentes da parede. A extracção de quitina da parede, mesmo após tratamentos 

exaustivos para remoção de possíveis contaminações, é acompanhada da presença de 

manoproteínas e glucano (Holan et a!., 1981). Também a sensibilidade à acção de 

quitinase é apenas verificada após digestão do glucano com glucanase p-(l-6) (Molano et 

ai, 1980) sugerindo a existência de ligações entre o glucano e a quitina. Ligações estas 

que, devido ao local de síntese dos dois polímeros, só pode ocorrer extracelularmente. A 

despolimerização da quitina da parede de S. cerevisiae faz com que todo o (3-glucano seja 

alcalino-solúvel (Mol e Wessels, 1987). Em Candida albicans foi demonstrada a 
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existência de ligação covalente entre a N-acetilglucosamina e o glucano p-(l-6). A 

digestão enzimática do glucano alcalino-insolúvel da parede de Candida albicans origina a 

obtenção de resíduos de glucosil-N-acetilglucosamina o que é de facto uma evidência de 

ligações entre os 2 polissacáridos (Surarit et ai, 1988). 

Existem também factos indicando a existência de uma ligação do glucano com 

manoproteínas. A extracção alcalina do glucano (Fleet e Manners, 1976, 1977) ou a 

hidrólise do glucano com glucanases resulta na solubilização de manoproteínas (Zlotnick 

et ai, 1984; Bacon, 1981). Por sua vez a solubilização de manoproteínas com glucanase 

origina a obtenção de pequenas quantidades de glucose (Shibata et ai., 1983; van Rinsum 

et ai, 1991; Kitamura, 1982). Segundo van Rinsum et ai (1991), o glucano está 

covalentemente ligado a manoproteínas através de cadeias de carbohidratos N-ligadas. 

Estas cadeias são diferentes em composição relativamente ás normalmente descritas, dado 

que são constituídas por N-acetilglucosamina, manose e p-glucose, numa proporção 

respectivamente de 1:17:18. 

A utilização de papulacandina B, que provoca a inibição da síntese do glucano, 

resulta na secreção das manoproteínas para o meio (Murgui et ai, 1985). Trabalhos 

utilizando aculeacina A (Valentin e/ ai, 1986) permitiram esclarecer que as manoproteínas 

secretadas para o meio, em paredes deficientes em glucano alcalino-solúvel, são as 

solubilizáveis enzimaticamente com glucanase. Pelo contrário, as manoproteínas cuja 

extracção é possível através de SDS a quente, são normalmente integradas na parede 

independentemente da presença ou não de glucano alcalino-solúvel. 

A ligação de proteínas ao glucano foi testada in vitro por Mrsa et ai (1992), 

usando como modelo a (3-glucanase integral da parede celular, codificada pelo gene 

BGL2. De acordo com o mesmo autor a ligação de proteínas ao glucano é independente 

da existência de características particulares das proteínas. Proteínas com localização 

intracelular possuem afinidade in vitro para ligação ao glucano. A invertase e fosfatase 

26 



ácida não possuem essa afinidade, o que pode de alguma maneira justificar a sua 

localização periplasmática. No entanto, esta falta de afinidade para ligação ao glucano não 

parece ser causada pelas suas extensas fracções osídicas, mas sim por motivos estruturais 

da própria proteína. 

Muitos factores estão ainda por esclarecer relativamente à estrutura da parede da 

levedura. No entanto, com os dados disponíveis e relatados neste capítulo, podemos 

considerar como um modelo possível da arquitectura da parede o esquematizado na figura 

Figura 1.6. Representação esquemática da parede celular de levedura. EP, espaço 

periplasmático; MC, membrana celular; PM, proteína de membrana; PEP, proteína do 

espaço periplasmático; GPI, proteína ancorada à membrana celular através de uma 

"âncora de glicosilfosfatidilinositol"; PCG, proteína ligada covalentemente a cadeias de 

glucano; PE, proteína da parede cuja extracção é possível com SDS a quente. 
* , representa a fracção osídica de uma glicoproteína 
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1.2. FLOCULAÇAO 

1.2.1. INTRODUÇÃO 

Em determinadas condições, verifica-se a existência de um fenómeno de agregação 

entre leveduras formando aglomerados de várias centenas ou milhares de células. Este 

processo de agregação celular, denominado floculação distingue-se das outras formas de 

aglomeração por ser asexuada e reversível através do uso de agentes quelantes como o 

EDTA. 

Do ponto de vista biotecnológico, a floculação de leveduras reveste-se de 

particular importância, principalmente na indústria cervejeira. A obtenção de um produto 

final, isento de leveduras, sem recorrer ao uso de processos dispendiosos como a filtração 

e/ou centrifugação, é apenas possível se as leveduras dispersas se agregarem formando 

flocos que se depositam ou vêm à superficie devido à libertação de dióxido de carbono 

proveniente da fermentação. Bioreactores de floculação são importantes dado que 

permitem a obtenção de óptimos rendimentos e altas densidades celulares (Teixeira e 

Mota, 1990; Teixeira et ai, 1990). 

Industrialmente, a levedura ideal seria aquela que permanecesse dispersa durante a 

fermentação, floculando apenas quando as características do produto final fossem as 

desejadas. No entanto, para que isto seja possível, é necessário um conhecimento 

detalhado dos mecanismos existentes ao nível molecular que provocam, em determinadas 

condições ou fase do crescimento da levedura, a sua agregação. O conhecimento dos 

mecanismos moleculares e factores envolvidos na interacção entre as leveduras, permitirá 

ainda estabelecer métodos de imobilização de células, com interessantes aplicações 

biotecnológicas. 

Sob um ponto de vista mais lato, o estudo da floculação de leveduras, serve ainda 

de modelo para a interacção de células em geral, bem como pode contribuir para elucidar 
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sobre a estrutura da parede, identificação dos seus constituintes e posterior modelação por 

engenharia genética das características estruturais da parede de acordo com as 

necessidades práticas da aplicação de determinada levedura. 

1.2.2. GENERALIDADES 

Os estudos de floculação têm sido efectuados usando essencialmente a levedura 

Saccharomyces. No entanto, este fenómeno é comum a outras leveduras, tendo sido 

realizados trabalhos também em Kluyveromyces (Bajpai e Margaritis, 1986; Hussain et ai, 

1986; Teixeira e Mota, 1990), Schizosaccharomyces pombe (Johnson e/ ai, 1987; Sousa 

et ai, 1993), e Hansenula anómala (Saito et ai, 1990). 

A floculação de leveduras, resulta de interacções entre células adjacentes, ao nível 

da superfície celular. Vários factores, como o pH, composição do meio, temperatura, 

presença de iões e carbohidratos, exercem influência na floculação e grande parte dos 

estudos da agregação de leveduras baseia-se na observação do efeito de alguns destes 

factores na floculação. No entanto, a comparação dos resultados obtidos por vários 

autores é dificultada devido ao facto de serem utilizados diferentes métodos de extracção 

de componentes da parede, de doseamento do grau de floculação e de leveduras com 

características genéticas diferentes. 

Dado que a interacção entre leveduras adjacentes levando à sua adesão, depende 

essencialmente de determinadas características da sua superfície celular, pois é esta a 

estrutura fisicamente interveniente no fenómeno, alguns trabalhos foram efectuados na 

tentativa de observar uma característica particular da parede de células floculantes. Por 

microscopia electrónica e coloração com óxido de tungsténio, foi observada a existência 

de pequenas fímbrias associadas à parede de células floculantes de Saccharomyces 

cerevisiae (Day et ai, 1975). No entanto, outros trabalhos feitos com idêntico objectivo, 
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não confirmam estes resultados, dado que usando microscopia electrónica de varrimento 

ou de transmissão, não foram detectadas quaisquer diferenças entre paredes de células 

floculantes e não floculantes (Lyons e Hough, 1970, 1971; Miki et ai, 1982a; Johnson et 

ai, 1989). Trabalhos mais recentes, mostraram a existência de fímbrias associadas à 

superfície celular de leveduras floculantes (Straver et ai., 1994), e cuja acumulação na 

parede coincide com um aumento de hidrofobicidade. Outros autores, sugerem também a 

existência de uma correlação entre a floculação e a hidrofobicidade da superfície celular 

(Kamada e Murata, 1984; Amory et ai., 1988; Smit et ai, 1992). 

Também o oxigénio parece influenciar a floculação por aumento de hidrofobicidade 

da parede (Straver et ai., 1993b). O oxigénio como factor influente nas características 

floculantes de leveduras é descrito ainda por outros autores (Miki et ai., 1982b; Soares et 

ai., 1991). 

1.2.3. ENVOLVIMENTO DE PROTEÍNAS NA FLOCULAÇÃO 

Como referenciado no capítulo anterior, um dos principais componentes estruturais da 

parede da levedura são as manoproteínas. Existem várias evidências experimentais que 

mostram o envolvimento de material proteico associado às interacções que levam à 

floculação. Aparentemente a síntese proteica citoplasmática é necessária para a floculação 

dado que a utilização de cicloheximida inibe a floculação (Stewart et ai., 1973; Nishihara 

et ai., 1976; Stratford e Carter, 1993). Pelo contrário, a inibição da síntese proteica 

mitocondrial com cloranfenicol (Nishihara et ai, 1976) não tem qualquer efeito na 

floculação. 

O envolvimento de proteínas na floculação é igualmente sugerido por experiências 

envolvendo a hidrólise proteica. Eddy e Rudin (1958) foram responsáveis pelas primeiras 

experiências de inibição da floculação com proteases. Entretanto, outros autores, usando 

30 



diferentes tipos de proteases verificaram que a sua utilização resultava sempre na 

desfloculação irreversível de células floculantes, embora a sensibilidade da floculação de 

determinadas células à desfloculação por uma protease específica varie consoante as 

estirpes e proteases usadas. 

A utilização de tratamentos químicos, usando reagentes como a ureia, guanidma e 

(3-mercaptoetanol (Nishihara et ai, 1977,1982; Miki e/ ai., 1982a) mostrou que a 

desnaturação de proteínas inibe a floculação e que pontes dissulfureto estão também 

envolvidas neste fenómeno. Cadeias laterais de determinados amino ácidos, grupos 

carboxilicos e grupos fosfato podem de acordo com as experiências levadas a cabo por 

Nishihara et ai. (1977) estar envolvidos na aquisição de um fenótipo floculante. 

Alguns autores (Mill, 1964; Stewart et al, 1975b;Taylor e Orton, 1975; Hussain et 

ai, 1986) verificaram que temperaturas elevadas inibem a floculação. Este efeito inibitório 

da temperatura pode justificar-se, considerando que temperaturas elevadas induzem a 

desnaturação de proteínas de parede celular ou provocam a disrupção de pontes de 

hidrogénio. 

Embora a existência de proteínas envolvidas na floculação não apresente quaisquer 

dúvidas, tentativas de correlacionar a floculação com a acumulação de determinada 

proteína na parede celular, deram até à data resultados pouco conclusivos, já que várias 

proteínas com diferentes massas moleculares foram identificadas. Estas divergências 

podem ser a consequência da existência de mais do que um mecanismo de floculação ou 

de mecanismos e/ou proteínas específicos de cada estirpe, ou, muito simplesmente pode 

resultar da heterogeneidade de métodos usados para as respectivas análises. Proteínas com 

idênticas massas moleculares foram descritas como possivelmente associadas à floculação 

de diferentes estirpes. Stewart e Goring (1976) identificaram uma proteína de 37 KDa 

acumulada na parede de Saccharomyces cerevisiae floculante. Também em 

Kluy\>eromyces marxianus (Teixeira et ai, 1989) e em Hansenula anómala (Saito et ai, 
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1990) foram encontradas proteínas com idênticas massas moleculares e possíveis funções 

na adesão celular. No entanto, não existem dados adicionais que permitam estabelecer 

qualquer homologia entre as três proteínas. Em Saccharomycts cerevisiae, foram ainda 

encontradas acumuladas na parede de células floculantes, proteínas com 13 KDa 

(Holmberg, 1978), 28 KDa e 43 KDa (Williams e/ ai., 1992), 54 e 67 KDa (Costa e 

Moradas-Ferreira, 1993). O envolvimento de qualquer destas proteínas na floculação é 

apenas possível, dado que, nunca em qualquer dos casos foi demonstrado por uma 

evidência directa a sua participação na adesão celular (Moradas-Ferreira et ai., 1994). 

Também a presença no meio de cultura de um péptido com cerca de 10 KDa não 

metabolizado, com ligação à parede e indução da floculação de estirpes não floculantes foi 

descrito (Stewart et ai., 1973; Stewart et ai., 1975). Mais recentemente, proteínas com 

cerca de 400 KDa (Smit et ai, 1992; Straver, 1993) e 10 KDa foram identificadas como 

presumivelmente envolvidas na floculação da Saccharomyces. A proteína de 400 KDa, é 

altamente glicosilada contendo cerca de 63.5% de carbohidratos (manose:glucose:N-

acetilglucosamina (60:27:1)), não possui actividade tipo lectina e a sequência de amino

ácidos do terminal amino apresenta cerca de 78% de homologia com o produto do gene 

FLOl (Straver, 1993). Esta proteína é termo-estável e altamente hidrofóbica (Smit et ai, 

1992). 

1.2.4. IMPORTÂNCIA DOS IÕES METÁLICOS NA FLOCULAÇÃO 

Num processo de adesão celular é necessário ter em consideração um importante 

factor que é a carga superficial das células que interactuam. No caso das leveduras, a 

existência de uma carga negativa associada à parede, principalmente devido à existência de 

grupos aniónicos, como carboxilos e fosfatos, provoca uma repulsão electrostática entre 

células próximas. O potencial eléctrico de superfície, originado fundamentalmente pela 

contribuição de ligações fosfodiéster de fosfomanoproteínas da parede, mantém as células 
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dispersas, agregando-as apenas quando existem interacções específicas (Kihn e/ ai., 1988). 

A remoção dos grupos fosfato por tratamento com ácido hidrofluorídrico provoca a 

agregação das células possivelmente devido à neutralização das cargas negativas da 

parede e à inexistência de forças repulsivas (Jayatissa e Rose, 1976). De acordo com 

Stratford e Keenan (1987), a agitação mecânica da cultura celular é fundamental para 

quebrar estas forças de repulsão e permitir que as células contactem umas com as outras. 

Uma grande parte dos estudos de floculação de leveduras baseia-se na influência 

que determinados iões metálicos exercem na agregação das leveduras. A desfloculação de 

células agregadas usando ácido etileno-diamino-tetra-acético (EDTA) tem sido um 

requerimento básico para definir determinado tipo de agregação de leveduras como sendo 

especificamente floculação. O efeito de vários catiões metálicos tem sido estudado, no 

entanto muitos dos iões são pouco efectivos em promover a floculação e outros como o 

Fe3"", Sn2+, Ag+, Y2T , U02% Ce2* e Ti2+ provocam uma agregação não específica, já que 

mesmo células não floculantes se aglomeram na presença destes iões (Mill, 1964). Alguns 

autores apresentam dados contraditórios sobre o efeito de alguns iões na floculação. 

Assim para Miki et ai. (1982a), o Mn2+ é efectivo em promover a floculação e Stewart e 

Goring (1976) mostram evidências de que o Na+ e K+ também podem ter um efeito 

indutor da agregação. No entanto, Kihn et ai (1988) apresentam resultados opostos, que 

justificam usando a teoria de Taylor e Orton (1975), segundo a qual baixas concentrações 

de determinados iões podem ter um efeito indutor na floculação por neutralizarem as 

cargas negativas existententes na parede enquanto que os mesmos iões podem inibir a 

floculação a altas concentrações (Kuriyama et ai., 1991). Ainda segundo o mesmo autor, 

o efeito inibidor que determinados iões metálicos exercem na floculação é dependente do 

raio iónico e da carga respectiva. No entanto, apesar do controverso envolvimento de iões 

que não o Ca2* na floculação, existe consenso mais ou menos generalizado de que o ião 

especificamente envolvido nas interacções que levam à agregação é o Ca2+ (Mill, 1964; 
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Lyons e Hough 1970, 1971; Taylor e Orion, 1973, 1975; Stewart e Goring, 1976; Miki et 

ai, 1982a; Nishihara et ai, 1982, Stratford, 1989). Altas concentrações de Ca2\ podem 

inibir a agregação das células, presumivelmente devido a exercerem um efeito caotrópico 

sobre as proteínas à superficie da parede (Stratford e Brundish, 1990). O efeito indutor da 

floculação apresentado por alguns iões que não o Ca2+ pode verificar-se devido a 

provocarem a saída de Ca2+ intracelular (Stratford, 1989) como foi sugerido pela 

utilização de 45Ca e vários iões monovalentes para provocarem a saída de cálcio 

radioactivo. No entanto, a floculação de paredes isoladas é também possível através da 

utilização de outros iões além do Ca2+, resultado que sugere que a interacção de outros 

iões ocorre especificamente com a parede e não por provocarem a saída de Ca2+ 

intracelular (Sousa, 1992). 

1.2.5. MODELOS PARA MECANISMOS DE FLOCULAÇÃO 

A importância do Ca2~ na floculação, levou Mill (1964) a estabelecer um 

mecanismo de floculação onde grupos aniónicos, como carboxilos, fosfatos ou sulfatos 

presentes na superficie da parede celular de células diferentes interactuam por uma ponte 

de Ca2+- através de forças iónicas estabilizadas por pontes de hidrogénio (Fig. 1.7). No 

entanto, existem dados contraditórios acerca do envolvimento de grupos fosfato na 

floculação. Lyons e Hough (1970, 1971) verificaram que a floculação estava relacionada 

com um aumento dos grupos fosfato na parede e que a remoção das fosfomanoproteínas 

resultava numa diminuição da afinidade das paredes para o Ca2+. Em contraste com estes 

dados, outros autores mostraram a inexistência de qualquer correlação entre o aumento 

de grupos fosfato e a floculação (Jayatissa e Rose, 1976; Stewart et ai, 1976) ou mesmo 

uma diminuição do conteúdo em grupos fosfato durante a floculação (Amory e Rouxhet, 

1988; Amory et ai, 1988). A utilização de uma levedura deficiente em 

fosfomanoproteínas (mnn4) em estudos de co-floculação com células floculantes, permitiu 
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verificar a existência de agregados entre as duas leveduras e concluir que os grupos 

fosfato não intervêm nas interacções célula-célula daquelas leveduras (Stratford, 1992a). 

De acordo com Mill (1964) e Jayatissa e Rose (1976) a influência do pH e 

esterificação na floculação indica que os grupos aniónicos mais provavelmente envolvidos 

nas interacções são os carboxílicos, tendo também Beavan eí ai. (1979), relacionado a 

indução da floculação de Saccharomyces cwevisiae com o aumento de grupos 

carboxílicos e diminuição de grupos fosfato à medida que a célula se aproxima da fase 

estacionária. 

(a) 

0~©~0 
(b) 

Figura 1.7. Modelo proposto para o mecanismo de floculação segundo Mill (1964). 
Grupos carboxilo (a) ou fosfato (b) de células adjacentes interactuam através de pontes de 
Ca2+. Stratford, 1992b. 
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A hipótese sugerida por Mill foi apoiada por vários outros autores (Beavan et ai., 

1979; Jayatissa e Rose, 1976; Lyons e Hough, 1970,1971). No entanto, a 

estereoespecificidade do Ca2" na floculação, a inibição da floculação usando iões metálicos 

com idêntica carga e raio iónico do Ca2+, bem como a acção inibitória de açúcares 

específicos, são factos não satisfatoriamente explicados pelo mecanismo proposto por Mill 

(1964). 

Tendo em consideração o comprovado envolvimento de proteínas, a inibição por 

açúcares e a alta especificidade do Ca2+ em promover a floculação, Miki et ai. (1982a) 

sugeriu um mecanismo de floculação do tipo lectina. As lectinas são proteínas que ligam 

iões metálicos (nomeadamente o Ca2+ e Mn2+) e com alta afinidade para a ligação a 

carbohidratos específicos. O seu envolvimento em processos de interacção célula-célula 

está já comprovado (para revisão, Sharon e Lis, 1989). No mecanismo proposto por Miki 

et ai. (1982a), o Ca2+ liga-se a uma proteína (lectina) da superficie da parede, induzindo 

uma alteração conformacional, que torna a proteína apta a interactuar com o receptor 

(carbohidrato) em células adjacentes (fig. 1.8). Este mecanismo, actualmente aceite como 

sendo o mais provável, permite explicar a alta especificidade do Ca2+ e a co-floculação 

entre duas estirpes, em que uma delas não é floculante (possui apenas o receptor) A 

inibição da floculação por açúcares específicos resulta da saturação dos sitios de ligação 

ao receptor e a inibição observada pelo uso de Concanavalina A deve-se ao facto de esta 

lectina se ligar aos receptores de floculação impedindo uma interacção destes com a 

floculina (Miki et al., 1982a). A autenticidade deste modelo continua por ser confirmada, 

dado que, até à presente data, nunca se ter caracterizado qualquer lectina de parede de 

levedura responsável pela agregação das células. No entanto, recentemente, foi purificada 

uma proteína com cerca de 10 KDa presente na parede de células floculantes e não 

floculantes, com actividade tipo lectina, ligando-se especificamente à manose e cuja adição 

ao meio de cultura influencia a floculação (Straver, 1993). De acordo com a mesma 
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autora, para ocorrer floculação, esta lectina de 10 KDa, liga-se ao factor hidrofóbico de 

400 KDa (referido no capítulo 1.2.3) que existe apenas na parede de células floculantes. 

W levedura potencialmente 

> — \ flociiante 

Ca2+ 
(•) 

levedura floculante 

flocos de leveduras 

Figura 1.8. Representação esquemática do modelo para o mecanismo de floculação tipo 
lectina (Miki et ai., 1982a). Iões de cálcio ligam-se a uma molécula (lectina) à superfície 
das células, induzindo uma alteração conformacional que permite que a lectina interactue 
com o receptor (carbohidrato) em células adjacentes. 
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1.2.6. CARBOHIDRATOS E FLOCULAÇÃO 

A influência de vários açúcares na floculação de leveduras foi explorada por vários 

autores, tendo-se verificado que o efeito inibitório dos açúcares é reversível e também 

provoca a desagregação ou inibe a floculação de paredes isoladas Por esse facto, a acção 

dos carbohidratos na floculação é presumivelmente directa, actuando por saturação dos 

sítios de ligação da lectina ao receptor. Esta hipótese é apoiada pelo facto da ligação de 

Concanavalina A ao receptor impedir a interacção com a floculina (Miki e/ ai, 1982a; 

Stratford, 1992a). Apesar de outros açúcares possuirem algum efeito inibitório, a manose 

e derivados aparecem descritos como sendo particularmente eficazes (Eddy 1955a; Mill, 

1964; Taylor e Orton, 1978). Em Kluyveromyces bulgariçus (Hussain e/ ai., 1986), cuja 

floculação está relacionada com um aumento de fosfomanoproteínas na parede (Mahmood 

et ai, 1987), a galactose é o açúcar mais eficaz na inibição da floculação, apesar de este 

sacárido não existir na parede desta levedura. 

De acordo essencialmente com o efeito inibitório de determinados açúcares na 

floculação, Stratford e Assinder (1991) e Masy e/ ai. (1991) estabeleceram a existência de 

2 tipos de células floculantes com fenótipos diferentes. Assim, e segundo os mesmos 

autores existem estirpes cuja floculação é inibida pela manose e derivados (fenótipo FLO 

I, ou MS) e outras cuja inibição é conseguida por gluco- e manopiranósidos (fenótipo 

NewFlo, ou GMS). 

A especificidade da lectinas na ligação a carbohidratos é tão alta que não apenas 

distinguem entre monosacáridos como também se ligam especificamente a oligosacáridos 

reconhecendo pequenas e subtis mudanças de estrutura (Sharon e Lis, 1989). Este facto, 

em conjunto com as diferentes sensibilidades à acção de proteases dos dois tipos de 

fenótipos levaram Stratford e Assinder (1991) a supor a existência de duas lectinas 

diferentes envolvidas na floculação das respectivas células. Masy et ai. (1991, 1992) 

descreve ainda a existência de um terceiro fenótipo floculante que se distingue dos outros 
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dois, por a sua floculação não ser sensível à inibição por qualquer açúcar, nem mesmo 

manose, o que sugere a existência de um mecanismo de floculação para estas estirpes não 

envolvendo lectinas. 

Utilizando várias açúcares inibidores e não inibidores da floculação, Stratford e 

Assinder (1991) concluíram que o receptor quer em estirpes FLO I como NewFlo são os 

terminais não redutores das cadeias laterais ligadas ct-(l-3) de estruturas osídicas 

presentes na parede. Entre as estirpes cuja floculação é inibida por glucose e manose e as 

somente inibidas por manose, existem diferenças no receptor, particularmente em relação 

aos grupos hidroxilo em Cl e C2. Para as células com fenótipo GMS estas duas posições 

não são tão importantes como para as células MS, dado que para as últimas, todos os 

grupos hidroxilo são fundamentais para a fixação do açúcar (Masy et ai, 1992). 

O aparecimento das lectinas, possivelmente envolvidas na floculação, depende da 

idade da cultura, tal como já verificado por Kihn et ai. (1988), aparecendo na parede 

apenas na fase estacionária. Estes factos, foram observados, utilizando neoglicoproteínas 

(Monsigny e/ ai., 1984), que são proteínas marcadas com isotiocianato de fluoresceína 

(FITC) e resíduos de açúcar ligados covalentemente. O mesmo tipo de abordagem 

experimental, permitiu ainda verficar que a distribuição das lectinas é diferente em células 

com fenótipos MS ou GMS. Nas primeiras, as lectinas parecem distribuídas 

uniformemente por toda a parede enquanto que nas estirpes NewFlo a distribuição é 

polarizada (Masy et ai., 1991). A co-floculação de estirpes NewFlo e FLO I com vários 

mutantes mim, contendo alterações já devidamente caracterizadas na estrutura das 

fracções osídicas das suas manoproteínas, permitiu confirmar que células floculantes 

pertencentes a ambos os fenótipos, possuem receptores que são constituídos por dois ou 

três resíduos de manose da cadeia lateral da estrutura osídica elongada de manoproteínas 

de parede (Stratford, 1992a). 

39 



1.2.7. GENÉTICA DA FLOCULAÇÃO 

1.2.7.1. GENES FLO 
Qualquer dos mecanismos propostos para a floculação (Mill, 1964; Miki et ai., 

1982a) presupõe a existência de proteínas como parte integrante na interacção entre as 

células. Assim sendo, e dado que as proteínas de parede são glicosiladas, a presença de 

determinada proteína na parede está sob controlo, desde a transcrição do gene respectivo 

até à sua glicosilação, secreção, e incorporação na parede. A tentativa de correlacionar a 

existência de um fenótipo floculante com a presença de genes específicos, resultou na 

identificação de vários genes, denominados FLO. Três genes dominantes, FLOl, FL02 e 

FL04 e um gene recessivo, flo3, foram detectados em Saccharomyces (Johnston e Lewis, 

1974; Lewis e/ ai, 1976; Stewart e/ al., 1976; Stewart e Russel, 1977). No entanto, 

Russel et al. (1980) verificaram que os 4 genes eram alelos possuindo a mesma localização 

cromossomal, no cromossoma I. Os genes floó e flo7 (Johnston e Reader, 1982) são 

também presumivelmente alelos de FLOl. Portanto, 3 genes dominantes foram 

identificados, FLOl, FL05 (Johnston e Reader, 1982) e FL08. 

Também o gene FL05 se encontra localizado no cromossoma I (Vezinhet et ai., 

1991). Os fenótipos conferidos pelo gene FLOl e FL05 podem distinguir-se com base na 

resistência da floculação ao tratamento com quimiotripsina e temperaturas elevadas 

(Hodgson et ai., 1985). Assim, a floculação de leveduras com o gene FLOl, é estável a 

70° mas ocorre desagregação por hidrólise proteica com quimiotripsina; o comportamento 

das células FL05 é exactamente o oposto. No entanto, estes resultados carecem de 

reprodutibilidade (comunicação pessoal dos próprios autores) pelo que, existe a 

possibilidade da gene FL05 ser mais um alelo do gene FLOl. A expressão da floculação 

de leveduras com o gene FL08 e com o gene FLOl está sob controlo do "mating type", 

dado que em células MATa/MATa a floculação está inibida (Yamashita e Fukui, 1983; 

Watari et ai., 1990). O gene FL08 foi localizado no cromossoma VIII a 49 cM do gene 
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arg4. O gene FL01 descoberto por Yamashita e Fukui (1983), encontra-se no 

cromossoma I aproximadamente a 24 Kb do fim da extremidade direita (Teunissen et al., 

1993), a 37cM de ADE1 e 3.8 cM de PHOl 1 (Mortimer e Schild, 1985; Kaback et al., 

1989). Cerca de 20 Kb da extremidade direita do cromossoma I estão repetidos no 

cromossoma VIII (Steensma et ai, 1989). Como o gene FLOl se encontra nesta região 

duplicada, é de crer que o gene FL08 apresente uma elevada homologia com o gene 

FLOl. O gene FLOl possui cerca de 4.5 Kb e a clonagem e caracterização de parte do 

gene FLOl permitiu verificar que possui um possível sinal para secreção no terminal-

amino e uma região carboxi-terminal com um elevado teor (46%) de serinas e treoninas 

(Teunissen et ai, 1993). A estrutura da proteína prevista pela sequência do gene 

respectivo, não apresenta possíveis sequências de ligação ao DNA nem sinal para 

localização nuclear (Teunissen et ai., 1993). Embora nada se saiba sobre o que determina 

a retenção de proteínas na parede celular, a existência de um domínio no terminal 

carboxílico muito rico em serinas e treoninas, portanto prováveis locais de O-glicosilação, 

também característico de outras proteínas de parede (já referenciado no capitulo de 

Introdução, 1.2.4.2.) sugere que o produto da expressão do gene FLOl se encontre na 

parede, ao contrário do sugerido por Stratford (1992b, 1992c). Segundo este autor os 

produtos dos genes FLO, estariam presumivelmente envolvidos em processos de 

regulação da transcrição de genes codificantes para a lectina e/ou receptor da floculação. 

A introdução do gene FLOl numa estirpe não floculante, induz a sua floculação, 

embora em baixa escala, talvez devido ao facto do gene FLOl utilizado na transformação 

se encontrar truncado (Watari et ai, 1991). Mais recentemente, foi conferido com sucesso 

o fenótipo floculante a uma levedura por transformação com o gene FLOl Watari et ai 

(1994). 



1.2.7.2. OUTROS GENES COM INFLUÊNCIA NA FLOCULAÇÃO 

Fenótipos floculantes de estirpes normalmente não floculantes são por vezes 

obtidos por mutações em determinados genes. De facto, mutações em vários genes, como 

tupi (cyc9, flkl, umr7, sfl2, amml, aer2, aarl e pd7) (Lipke e Hull-Pillsbury, 1984; 

Rothstein e Sherman, 1980; Stark e/a/., 1980; Lemontt, 1977; Fujita e/a/., 1990; Thrash-

Bingham e Fangman, 1989; Zhang e/ ai, 1991; Mukai e/ ai, 1991; Manney e/ ai, 1983), 

ssnó (cyc8) (Rothstein e Sherman, 1980; Shultz e Carlson, 1987; Trumbly, 1988), SFL1 e 

CKA1/CKA2 (Fujita e/ ai, 1989; Padmanabha e/ ai, 1990), abs (Hansche, 1975) e wal 

(Lange, 1979) induzem a floculação. Os dados obtidos pela caracterização dos genes 

SSN6-TUP1 (Williams e Trumbly, 1990) sugeriam o envolvimento dos seus produtos de 

expressão na regulação da transcrição. Trabalhos posteriores confirmaram esta hipótese 

sabendo-se agora que SSN6-TUP1 é um repressor geral da transcrição em levedura 

(Keleher e/ ai, 1992). Existem ainda genes como sufi, suf2 e fsu3 com poder inibitório da 

floculação ( Holmberg, 1978; Holmberg e Kielland-Brandt, 1978; Stewart e Russell, 1981; 

Sieiroe/a/., 1993) 

O envolvimento do genoma mitocondrial na floculação é sugerido por algumas 

evidências experimentais. Assim, foi verificado que a obtenção de mutantes respiratórios a 

partir de estirpes normalmente floculantes, a utilização de agentes carcinogénicos ou 

inibidores mitocondriais diminuía o grau de floculação das estirpes usadas ou até perda de 

floculação de estirpes normalmente floculantes (Nishihara e/ ai, 1976; Stewart e Russell, 

1977; Holmberg e Kielland-Brandt, 1978; Egilsson e/ ai, 1979; Evans e/ ai, 1980; 

Johnston e Reader, 1983). Esser e/ ai (1987) e Hinrichs e/ ai (1988) identificaram 2 

sítios no genoma mitocondrial, olil pertencente à região da sub-unidade 9 do gene da 

ATPase e oxi2 pertencente à região da sub-unidade 3 do gene da citocrómio oxidase, 

provavelmente envolvidos na floculação. No entanto, a transformação de leveduras não 

floculantes com estes 2 genes não foi suficiente para induzir a floculação (Hinrichs e/ ai, 
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1988). Não existem portanto, evidências suficientemente claras nem modelos descritos 

que permitam estabelecer uma relação entre a actividade mitocondrial e a floculação. 

Todavia, Stratford (1992b), baseando-se no facto de que a aerobiose influencia a secreção 

de proteínas (Calleja et ai, 1986), sugeriu que o envolvimento da mitocôndria na 

floculação se prende essencialmente com a influência de alguns genes mitocondriais na via 

de secreção de proteínas. 

1.2.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A floculação é um fenómeno multifactorial, em que a dependência de factores tão 

diversos como a temperatura, pH, açúcares e catiões, está comprovada. O estudo do 

comportamento das células floculantes em função da alteração de alguns destes factores 

ajudou a estabelecer diferentes fenótipos de floculação. No entanto, a existência de 

diversos fenótipos associados a leveduras Saccharomyces e a floculação com 

características muito particulares de outras estirpes (por exemplo, K/uyveromyces 

bulgaricus, cuja floculação é preferencialmente inibida pela galactose, Hussain et ai., 

1986), presupõe a existência de diversos mecanismos de floculação ou pelo menos do 

envolvimento de diferentes proteínas/receptores nas interacções entre as células. 

O despoletar da floculação, em determinadas condições ou fase de crescimento da 

levedura é possivelmente aquilo que se reveste de maior importância do ponto de vista 

industrial. No entanto, os factores envolvidos no controlo do início da floculação, 

permanecem até ao momento desconhecidos. A aquisição de um fenótipo floculante, pelo 

menos para algumas leveduras, parece contudo estar relacionado com a paragem da 

divisão celular, precedida por limitações no oxigénio e um aumento significativo da 

hidrofobicidade da superfície celular (Straver e/ ai., 1993b). O aumento da 

hidrofobicidade pode facilitar o contacto célula-célula, permitindo a ligação da lectina ao 
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açúcar (Straver e/ ai., 1993a). Também deficiências era nitrogénio ou outros nutrientes à 

excepção do magnésio, podem provocar o início da floculação (Smit et ai., 1992). 

O envolvimento de múltiplos factores na floculação de leveduras, permite a 

colocação de várias hipóteses relativamente à activação do processo de agregação em 

determinadas condições de cultura ou fase de crescimento das células. Assim, a floculação 

pode iniciar-se devido à activação da transcripçâo de determinados genes (por ex. os 

genes FLO), ao transporte para a parede de proteínas já sintetizadas ou à modificação 

pós-tradução de proteínas de parede. É também de considerar a hipótese do início da 

floculação ser originado pela activação de proteínas já existentes na parede por ligação de 

co-factores (Straver, 1993). 

OBJECTIVO DA TESE 

O trabalho apresentado nesta dissertação foi efectuado com o intuito de contribuir para o 

esclarecimento dos mecanismos moleculares envolvidos na floculação da Kluyveromyces 

mandanus. Como já referido ao longo do capítulo 1, a participação de proteínas da 

parede celular nas interacções célula-célula que levam à formação de flocos é 

inquestionável. Assim sendo, e ao verificar-se uma enorme acumulação da proteína p37 na 

parede de Kluyveromyces marxianus em condições floculantes, tornou-se fundamental a 

caracterização desta proteína e respectivo gene, trabalho que foi desenvolvido na presente 

tese. 
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CAPÍTULO 2 

Purificação e caracterização de uma proteína acumulada na parede 
de Khiyveromyces marxianus em condições floculantes 



O trabalho experimental desenvolvido e apresentado nesta tese, teve como origem 

o interesse existente no conhecimento dos mecanismos moleculares envolvidos na 

floculação de leveduras, com particular destaque para a identificação e caracterização de 

proteínas da parede celular envolvidas em interacções conducentes à adesão celular. 

O modelo biológico escolhido foi a levedura Kluyveromyces marxianus ATCC 

10022, que em condições normais de cultura é pulverulenta, podendo adquirir um fenótipo 

floculante através de fermentação em contínuo (Teixeira e Mota, 1987). Nas interacções 

entre leveduras que levam à formação de flocos, estão envolvidos componentes da parede 

celular, nomeadamente de carácter proteico, pelo que se supõe que a composição da 

parede celular em proteínas seja diferente após a floculação. Quando o trabalho aqui 

apresentado foi iniciado, tinha sido descrito que à indução da floculação da 

Kluyveromyces marxianus, corresponde uma alteração do perfil de proteínas de parede 

quando analisadas por SDS-PAGE. A comparação dos perfis de proteínas de parede, 

antes e após a floculação, permitiu verificar que a diferença mais óbvia, residia na 

acumulação de uma proteína com cerca de 37 kDa (p37) na parede de células floculantes 

(Teixeira et ai., 1989), tendo sido com base nesta observação que foi iniciado o trabalho 

descrito nesta tese. 

O estudo densitométrico do perfil de proteínas de parede solubilizadas com SDS a 

quente e analisadas por SDS-PAGE, mostrou que a proteína em questão era 

extremamente abundante (cerca de 11% das proteínas totais da parede) após a floculação 

e praticamente inexistente antes das células terem floculado. Este facto foi determinante 

para a escolha do processo de purificação da proteína, dado que a elevada concentração 

da proteína p37 no extracto inicial de proteínas de parede tornava desnecessário um 

enriquecimento preliminar através de processos como a cromatografia de exclusividade 
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molecular ou cromatografia de troca iónica. Assim, a proteína p37 foi purificada por 

electroeluição a partir de géis de poliacrilamida (gradiente 10-17%). Cerca de 120 mg de 

proteína total de parede, solubilizada com 625 mM Tris (pH 6.8), 2% SDS, 10 % glicerol 

e 5% P-mercaptoetanol, foram aplicados em 25 géis de poliacrilamida preparativos (1.5 

mm de espessura). Após excisão da banda, electroeluição e diálise extensiva (como 

descrito nos Materiais e Métodos do artigo incluído neste capítulo), a proteína foi 

concentrada por liofilização. Considerando que a abundância relativa da proteína p37 na 

parede é de 11%, cerca de 13.2 mg deveriam idealmente ter sido obtidos. No entanto, 

apenas 3.5 mg de p37 foram purificados. Este baixo rendimento de purificação 

(aproximadamente 26%) pode justificar-se essencialmente devido ao processo de 

purificação utilizado. Durante a electroeluição e diálise uma fracção considerável da 

proteína fica retida na membrana de diálise. 

+ 
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Figura 2.1. Análise bidimensional da proteína p37 purificada (20 ug), de acordo com o 
método descrito por 0'Farrell (1975). As proteínas foram visualizadas por coloração com 
Coomassie Blue R-250 (0.125% em 50% metanol e 10% de ácido acético). Os 
polipéptidos detectados estão identificados como 1, 2 e 3. 
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O método de purificação usado, baseado essencialmente na separação das 

proteínas de acordo com a sua massa molecular, pode originar a co-purificação de 

proteínas contaminantes com a mesma massa molecular. Por esse facto, e embora a análise 

por SDS-PAGE da proteína purificada desse origem apenas a uma única banda, foi 

decidido realizar a análise bidimensional (separação electroforética das proteínas com base 

na sua massa molecular e ponto isoeléctrico) da p37 (figura 2.1). 

Três proteínas possuindo idênticas massas moleculares (37 kDa) e diferentes 

pontos isoeléctricos foram detectadas. Mapas peptídicos, utilizando protease V8 e 

quimiotripsina, foram utilizados para verificar se a identidade dos diferentes péptidos 

detectados na análise bidimensional era a mesma. 

3 _Mr/KDa 
43 
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Figura 2.2. Análise electroforética, dos péptidos obtidos por clivagem proteolítica dos 3 
polipéptidos observados na análise bidimensional (Fig.2.1), com protease V8 (A) e com 
quimiotripsina (B). As proteínas foram visualizadas por coloração com Coomassie Blue 
R-250 (0.125% em 50% metanol e 10% de ácido acético). A hidrólise peptídica foi 
efectuada de acordo com o método descrito por Cleveland (1983) e os péptidos obtidos 
foram analisados por SDS-PAGE (15%) de acordo com o método descrito por Laemli 
(1970). 
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A separação dos péptidos obtidos, por SDS-PAGE (figura 2.2), permitiu verificar 

uma identidade absoluta entre os perfis das três proteínas analisadas, pelo que se conclui 

que os diferentes pontos isoeléctricos observados na análise bidimensional se devem muito 

provavelmente ao efeito da liofilização na oxidação de alguns resíduos de amino-ácidos da 

proteína purificada e consequente alteração do pi. A proteína purificada encontra-se 

portanto pura, apresentando-se no artigo seguinte mais alguns dados relativamente à 

caracterização parcial da proteína e imunodetecção. 
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A protein with an apparent molecular weight of 37000 (p37) is present in very large amounts in the cell wall of ^yveromya* 
marxianus after the induction of flocculation of the yeast. This protein was isolated by preparatrve gel electiophores» and us 
S T c S bTsDS PAGE and reverse-phase HPLC. SDS-PAGE. endoglycosidase-H treatment and pcpt.de sequencing 
K t e d that pX is a glycoprotein with a high identity «o cytosolic glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from Saccha
roses ceretAe. Polyclonal antibodies were used for Western blot analysis and immunocytochem.stry. wh.ch showed that P37 
is present in the cell wall of non-flocculent K marxianus and, therefore, is a constitutive protein of the cell wall. 

Introduction 

Yeast cells have the ability to form aggregates of 
thousands of cells that are denominated floes. Most of 
the available data on flocculation has been obtained 
during the last 15 years using Saccharomyces cerevisiae, 
and there are strong indications that this specific cell 
adhesion phenomenon is mediated by cell wall proteins 
[1-3]. Yeast cell walls contain 80-90% carbohydrate, 
some lipid and 5-10% protein [4-7]. The inner surface 
contains mainly glucans while the outer surface dis
plays mainly mannoproteins [8,9]. A number of studies 
indicate that specific carbohydrates, containing either 
glucose or mannose, are involved in flocculation [10-12] 
and that carbohydrate hydroxyl groups could partici
pate in hydrogen bonding between the cell wall of 
adjacent cells [13]. However, the fact that non-floccu
lent strains are able to compete for binding sites on 
flocculent cells, suggests that branched mannans are 
not the only components involved [12] and subsequent 
work revealed that flocculation of S. cerevisiae cells 
was dependent on Ca2+ and on the interaction with 

Correspondence to: P. Moradas-Ferreira. Departamento de Biologia 
Molecular. Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Universi
dade do Porto. Largo do Prof. Abel Salazar. 2. 4000 Porto. Portugal. 

protein carboxyl groups [10,14]. Additional evidence 
for the involvement of proteins came from experiments 
where it was shown that proteinase K treatment was 
able to inhibit flocculation [2]. Furthermore, cyclohex-
imide could inhibit flocculation but only if it was added 
at the beginning of flocculation and not after floccula
tion had started [15]. Genetic evidence from different 
laboratories revealed that flocculation is dependent on 
the expression of specific genes (designated as Flo 
genes). S. cerevisiae contains, for instance, a gene called 
FLO I located on the left arm of chromosome I. The 
regulation of the expression of flocculation genes seems 
to be rather complex and two suppressor genes and a 
supressor protein have been reported [3,16-18]. In 
1982, Miki et al. proposed that the FLO I gene may 
code for a Ca2+ binding glycoprotein, which recognises 
and adheres to mannan carbohydrates on adjoining 
cells [10]. This model has gained support from subse
quent experimental data. However, the identification 
of a glycoprotein (flocculin) responsible for this inter
action has not yet been fully successful. 

Different putative flocculins have been suggested, 
one of which was a protein reported by Stewart with a 
M, 37000 obtained from flocculent S. cerevisiae [19,20]. 
Very recently, when this manuscript was in prepara
tion, a protein with a similar molecular mass was found 
to be present in the cell wall of flocculent Hansenula 
anómala [21]. 
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This paper reports the isolation and characteriza
tion of a cell wall glycoprotein with an apparent MT of 
37000 from flocculent Kluyueromyces marxianus. Sur
prisingly, this protein shows a high degree of identity 
with the glycolytic enzyme glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase from S. cerevisiae. This protein was also 
detected in non-flocculent cells, though in lower 
amounts, indicating that this protein is a normal con
stituent of the cell wall of K. marxianus. 

Materials and Methods 

Strain and medium. K. marxianus strain IGC 2671 
was used. Induction of flocculation was performed 
according to the method described by Teixeira and 
Mota [22]. The composition of culture medium was: 
5% lactose, 0.1% yeast extract, 37 mM KH2P04, 15 
mM (NH4)2S04 and 1.6 mM MgS04-7H20, pH was 
kept at 4.0 with H 3P0 4 . Cells were grown at 26°C up 
to an O.D. (260 nm) of 2.0, disrupted with glass beads 
(Braun Homogenizer) and cell walls were obtained by 
centrifugation at 3000 X g. The washing of cell walls 
was performed according to a previously published 
method [23]. Protein concentration was determined by 
the Lowry method [24], using bovine serum albumin as 
a standard. 

Electrophoretic analysis. The proteins were solubi-
Iized by boiling the cell walls for 5 min in SDS-sample 
buffer (0.625 M Tris (pH 6.8), 2% SDS, 10% glycerol 
and 5% /3-mercaptoethanol). For gel electrophoresis, 
aliquots containing equal amounts of protein (60 fig) 
were loaded onto gradient polyacrylamide gels (10-
17%) using the method described by Laemmli [25]. 
After electrophoresis, the gels were stained with 
0.125% Coomassie blue R-250 in 50% methanol, 10% 
acetic acid and destained in 45% methanol and 10% 
acetic acid. For 2-D analysis, proteins were dissolved in 
50 mM Tris-HCl (pH 6.8), 1.0% SDS, 7.5%0-mer-
captoethanol and 0.75 mM phenylmethylsulfonyl fluo
ride. In the first dimension, the gel was run according 
to the method described by O'Farrell [26] and in the 
second dimension a gradient (10-17%) polyacrylamide 
gel was used. The proteins were visualized by staining 
with either Coomassie blue or silver nitrate [27]. 

Carbohydrate analysis. 50 /xg of purified p37 was 
resuspended in 50 mM citrate buffer (pH 5.5) with 
0.4% SDS, boiled for 5 min and diluted with 3 volumes 
of the same buffer without SDS, but containing 25 mU 
of endoglycosidase-H. The digestion was carried out 
for 48 h at 37°C. Immunoassays for the detection of 
glycoproteins were carried out using a Glycan Detec
tion Kit (Boehringer-Mannheim). 

Peptide maps. Purified p37 (120 /xg) was dissolved in 
125 mM Tris-HCl (pH 6.8), 0.1% SDS, 10% glycerol, 
1.25 mM EDTA and 0.3% /3-mercaptoethanol and 

boiled for 2 min. Digestion with V8 proteinase from 
Streptococcus aureus was performed according to the 
method described by Cleveland [28] and the peptides 
were loaded onto a 17% polyacrylamide gel (1.5 mm 
thick). The gels were stained with Coomassie blue 
R-250. 

Peptide purification. p37, 19 and 29 kDa peptides 
were purified by preparative polyacrylamide gel elec
trophoresis (17%) followed by electroelution and ex
tensive dialysis, as described by Findlay et al. [29]. 

Amino-acid analysis (Waters PicoTag™ Method). 
Protein was dissolved in 6 M HC1, 1% phenol, evacu
ated, sealed and hydrolysed at 110°C for 24 h. After 
removal of acid in vacuo, amino acids were derivatized 
with phenylisothiocyanate and separated by reverse-
phase HPLC on a Waters NovaPak C18 column (3.9 X 
300 mm), using a gradient of acetonitrile in 135 mM 
acetic acid, 7 mM triethylamine (pH 6.5). The HPLC 
system comprised two Waters 6000 pumps, a Kratos 
Spectroflow 757 UV detector, a Waters WISP 710B 
autosampler and a Waters 840 data analysis system. 

Amino-acid sequencing. Protein/peptide was dis
solved in 0.2 M 4-methylmorpholine, 0.1% SDS and 
dried onto a Sequelon™-diisothiocyanate (DITC) 
membrane disc at 56°C for 45 min. The DITC-coupled 
polypeptide was then subjected to automated solid-
phase Edman degradation on a Milligen/Biosearch 
6600 ProSequencer (Millipore, UK). 

HPLC analysis of p37. p37 and p37 treated with 
ethanethiol (according to the method used by Holmes 
[30]) were dissolved in 0.1% trifluoroacetic acid and 
analysed by HPLC, using a LiChrospher C lg reverse-
phase column (Merck). The eluant used was a gradient 
of acetonitrile (0-70%) in 0.1% trifluoroacetic acid, at 
a flow rate of 1.0 ml min -1. 

Immunoblotting. Rabbits were immunized with 1 mg 
of p37 mixed with equal parts of Freund's Adjuvant 
and injections were administered at weekly intervals 
for 4 weeks. Antibodies were purified by ammonium 
sulfate precipitation. Affinity-purified antibodies were 
obtained according to a previously described method 
[31]. After electrophoresis, the proteins were trans
ferred to nitrocellulose paper, using a transfer buffer 
composed of 20% methanol, 25 mM Tris, 192 mM 
Glycine, during 2 h at 100 mA at 4°C. For probing the 
nitrocellulose paper with p37-antiserum, the nitrocellu
lose filter was soaked for 1 h in PBS (137 mM NaCl, 
2.7 mM KC1, 6.4 mM K2HP04 , 1 mM NaH,P04-
2H20), 0.05% Tween 20, o".5% BSA and incubated for 
2 h with the antiserum diluted in the same buffer. The 
nitrocellulose paper was then washed for 30 min in 
PBS, 0.05% Tween 20. Goat anti-rabbit IgG linked to 
horseradish peroxidase was used in a 1:2000 dilution. 
The incubation time of this antibody was 1 h, after 
which the filter was washed for 1 h with PBS, 0.05% 
Tween 20 followed by PBS for 1 h. The filter was 
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stained in PBS containing 0.5 mg/ml 4-chloro-l-naph-
thol and 0.5 //,1/ml 30% H 2 0 2 . 

Immunocytochemistry. Cell walls were fixed with 
0.3% glutaraldehyde, 2% /?-formaldehyde in PBS for 2 
h at 4°C. Then cell walls were washed with PBS, 1 mM 
Glycyl-glycine in PBS (twice), 1% methylene blue in 
PBS and embedded in 2% agar in PBS. The agar 
blocks were cut in very small pieces and dehydrated 
with ascending ethanol concentrations. Finally, the cell 
walls were embedded in LR-White medium grade. 
Ultrathin sections were cut with a diamond knife in a 
LKB ultramicrotome, collected in 200 mesh copper 
grids coated with celloidine and carbon. Immunogold 
labelling was performed according to the method de
scribed by Esaguy [32] and the material was observed 
without counterstaining in a TEOL 100CX II transmis
sion electron microscope operated at 60 kV. 

Results 

Previously, we have reported the presence of a pro
tein with Mr 37000 (p37) by SDS-PAGE in an extract 
of cell wall proteins from flocculent K. marxianus [33]. 

Mr 

6 7 -

Fig. 1. 2-D electrophoresis of cell wall proteins from K. marxianus, befi 
wall proteins was loaded in each gel. f- is si 

This paper describes the isolation, purification and 
partial characterization of the p37 from the cell wall of 
K. marxianus. 

Two-dimensional analysis of cell wall proteins 
The cell wall contains only 5-10% protein [4-7], 

about 80% of which are SDS-extractable manno-
proteins [34]. Cell wall proteins from both flocculating 
(f + ) and non-flocculating (f — ) cells were solubilized 
with 50 mM Tris-HCl (pH 6.8), 1.0% SDS, 7.5% /3-
mercaptoethanol and 0.75 mM phenylmethylsulfonyl-
fluoride at 100°C for 5 min and subsequently resolved 
by two-dimensional gel electrophoresis. Isoelectric fo
cusing was performed in a pH gradient from pH 4.2 to 
pH 7.1. In spite of the fact that the f — proteins were 
silver stained (for better sensitivity) while f + were 
Coomassie blue stained, the pattern of proteins ob
tained by this 2-D analysis (Fig. 1) revealed that the 
major difference lies in the presence of a protein with 
Mr 37000 and a p / close to 7.0. All the other proteins 
present in the f - extract are also present in the f + 
extract. 

(f—) and after (f+) the induction, of flocculation. 300 fig of total cell 
: stained and f + is Coomassie blue stained. 
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KDa 

67-

43-

30-

2 0 -

14-

Fig. 2. SDS-PAGE (gradient 10-17% polyacrylamide gel). Lane 1, 
purified p37 (5 fig); Lane 2, crude extract of flocculent K. marxianus 
cell wall proteins (60 fig). Proteins were stained with Coomassie 

blue. 

p37 purification 
From densitometric analysis of stained gel patterns, 

from flocculent cells, we estimate that p37 accounts for 
nearly 11% of total cell wall proteins. Electroelution 
following preparative gel electrophoresis (starting from 
120 mg of SDS-solubilized cell wall proteins) and ex
tensive dialysis against water [29], generated 3.5 mg of 
purified p37 (Lowry method). The isolated p37 was 
checked for purity by SDS-PAGE (Fig. 2) and a unique 
protein band was stained using Coomassie blue. 

C18 reverse-phase HPLC analysis on 80 g of purified 
p37 (Fig. 3), revealed only a single peak, eluting at 50% 
acetonitrile, 0.1% trifluoroacetic acid (TFA) in a gradi
ent from 0-75% acetonitrile in 0.1% TFA. 

Carbohydrate analysis 
SDS-extractable cell wall proteins are usually low 

molecular mass mannoproteins, and so far all are O-
glycosylated, except for a 29 kDa species [35-37] which 
is N-glycosylated. 

To verify the presence of carbohydrates in the puri
fied p37, two independent assays were carried out. In 
both tests an aliquot of p37 was pre-treated with endo-
glycosidase-H. Carbohydrates were detected using a 
digoxigenin method (Fig. 4a) and SDS-PAGE was car
ried out to check for any differences in migration after 
removal of carbohydrates (Fig. 4b). After endoglycosi-
dase-H treatment, p37 no longer stains for carbo
hydrates using the digoxigenin method and a slight 
mobility difference can be seen on SDS-PAGE. Since 
endoglycosidase-H preferentially hydrolises N-linked 
oligosaccharides, the results consistently suggest that 
p37 might be a second SDS-extractable cell wall N-
glycoprotein. From the slight difference in molecular 

%B 

100-

90-

70-

60-

50-

40-

30-

20-

10 15 20 25 
i I i i i i I i 

30 35 
i I i 
40 

Fig. 3. HPLC chromatogram of purified p37 (80 fig) on a reverse-
phase C18 column. The elution buffer was trifluoroacetic acid 0.1% 
and acetonitrile (B) at a flow rate of 1.0 ml min - 1 . The absorbance 
was monitored at 214 nm. The linear gradient from 0 to 70% 

acetonitrile is indicated by the broken line. 

mass ( ± 2 kDa) after endoglycosidase-H treatment the 
protein does not appear to be extensively mannosy-
lated. 

Fig. 4. Carbohydrate analysis. Purified p37 before (Lane 1) and after 
(Lane 2) endoglycosidase-H treatment was analysed by an enzyme 
immunoassay using digoxigenin to detect glycoproteins after SDS-
PAGE and Western blotting (a), and by SDS-PAGE in a 12.5% 

polyacrylamide gel (b). 
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TABLE I 

Amino-acid composition 

After acid hydrolysis of p37 with 6 M HC1, amino-acid composition 
was determined using the Waters PicoTag™ Method. Cys and Trp 
were not determined because they are acid labile. 

Amino acid % 
His 
Arg 
Tyr 
Lys 
Asn 
Gin 
Ser 
Thr 
Gly 
Ala 
Pro 
Val 
Met 
He 
Leu 
Phe 

2.0 
2.7 
2.4 
5.7 

10.8 
10.1 
11.2 
7.7 

11.1 
9.1 
4.2 
8.6 
0.3 
4.2 
6.0 
3.9 

Amino-acid composition and partial sequencing 
Following acid hydrolysis at 110°C for 24 h, the 

amino-acid composition of p37 was determined (Table 
I) and shows a high content of ASn, Gin, Ser, Gly and 
Ala residues. p37 was also treated with S. aureus V8 
proteinase and 7 peptides could easily be separated by 
SDS-PAGE (17%). Two peptide fragments of Mr 
19000 and 29000 were purified by preparative elec
trophoresis. 

The partial sequence of the p37 amino-terminal, as 

Fig. 6. Western blotting analysis, using a p37 antiserum raised in 
rabbits. After electrophoresis (12.5% SDS polyacrylamide gel) and 
electrotransfered to nitrocellulose pa.ier. p37 was detected as de
scribed in Materials and Methods. Lane 1, cytosolic proteins of K. 
marxianus (S100 extract, 5 fig); Lane 2, crude extract of non-floccu-
lent K. marxianus cell wall proteins (5 tig); Lane 3, crude extract of 
flocculent K. marxianus cell wall proteins (5 /xg); Lane 4, purified 
p3 7 (0.5 /xg); Lane 5, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

from Sigma (0.5 /xg). 

well as the 19 and 29 kDa peptides was performed by 
solid-phase microsequencing (Fig. 5). Comparing the 
sequences obtained for the three peptides, with avail
able data, a high identity ( > 80%) was found with the 
primary structure of the glycolytic enzyme glyceralde-
hyde-3-phosphate dehydrogenase of S. cerevisiae 

Immunodetection of p37 
Polyclonal antibodies against purified p37 were 

raised in rabbits and utilized for immunodetection by 
Western blotting. Using samples from flocculent and 
non-flocculent K. marxianus cells, isolated p37, pure 

K. marxianus 

S. cerevisiae 

K. marxianus 

S. cerevisiae 

K. marxianus 

S. cerevisiae 

1 10 20 

XSIAINGFGRIGRLVLRIALEXKN. 

IRIAINGFGRIGRLVLRLALQRKD. 

110 120 

XDSAQKHIDAGAKKWITAXSK. . . 

LDTAQKHIDAGAKKWITAPSS. . . 

170 1 8 0 1 9 0 

( 1 ) 

(2) 

XLMTIVHFIXAXQXWDIXLXXDN. . . (3) 

GLMTTVHSMTATQKTVDGPSHKDW... 

Fig. 5. Sequencing data. Automated solid-phase Edrnan degradation 
was used to perform the partial amino-acid sequencing of (1), p37 
N-terminal; (2), 29-kDa polypeptide and (3), the 191-kDa polypep
tide. X, amino acid not determined. Cys and Trp were not deter

mined (acid-labile). 

f_2  

* 

Fig. 7. Immunocytochemistry. Cell walls from flocculent (f+) and 
non-flocculent ( f - ) K. marxianus were incubated with the anti-p37 
serum and labeled with gold ccnjugated with anti-rabbit IgG. Cell 
walls were then observed in TEOL 100CX transmission electron 
microscope operated at 60 kV, without counterstaining. (*) cell wall; 

bar, 0.5 /j.m. 
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non-glycosylated GAPDH from yeast and a fraction 
with the cytosolic proteins after centrifugation at 
100000 Xg, we observed the presence of a protein 
immunodetected in all lanes with similar mobilities. 

The results also confirm a net increase of the amount 
of p37 after flocculation (Fig. 6). Cell walls from floccu-
lent and non-flocculent K. marxianus were processed 
for electron microscopy, as described in Materials and 
Methods. The p37 present in the cell walls was de
tected by immunogold labeling (Fig. 7), and it was 
observed that p37 is present in very low amounts in the 
cell wall of non-flocculent cells, compared with the 
accumulation of this protein in the cell wall of floccu-
lent cells. 

Discussion 

Several attempts have been made to correlate yeast 
flocculation with a specific protein, which, according to 
the mechanism proposed by Miki [10], would interact 
through a calcium bridge with a receptor. 

However, and although some proteins have been put 
forward as candidates [3,19,21], there is as yet no 
evidence that any specific protein is responsible for 
flocculation. The ability to induce flocculation in K. 
marxianus, makes this yeast a very interesting model 
for the study of the flocculation mechanism. 

Two-dimensional analysis of the extracted cell wall 
proteins indicates clearly that the concentration of p37 
in the cell wall is much higher following flocculation. 
Even when silver staining was used, p37 could not be 
detected in the cell wall of non-flocculent cells. How
ever, more sensitive immunodetection by Western blot
ting and immunocytochemistry shows that p37 is pre
sent in very small amounts in the cell walls of non-floc
culent K. marxianus. By densitometric analysis of one-
dimensional SDS-PAGE, it was estimated that p37 
rises to nearly 11% of the total proteins stained after 
flocculation. 

The protein was seen to be rather hydrophobic on 
analysis by reverse-phase HPLC. Cell wall proteins are 
usually mannose-rich glycoproteins and it has been 
well established that cell adhesion in flocculation is 
mediated by glycoproteins [10]. Treatment of p37 with 
endoglycosidase-H (Fig. 4a,b) clearly indicated that p37 
is a glycoprotein with a small percentage of carbo-
hydrates-the deglycosylated form of p37 has a Mr 
close to 35 000. 

The amino-acid composition (Table I) indicates that 
p37 has a high content of Asn, Gin, Gly and particu
larly Ser. HPLC separation following ethanethiol treat
ment [30] produced no change in the elution profile, 
suggesting that p37 is not a phosphoserine protein. 

Comparative analysis of the sequencing data ob
tained for p37 peptides (Fig. 5) with the DHL database 
at the University of Leeds revealed about 80% identity 

with corresponding structures of the glycolytic enzyme 
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) 
from S. cerevisiae. 

The results obtained either by biochemical analysis 
or immunolocalization indicate that flocculation results 
in a very substancial increase in the K. marxianus cell 
wall content of a protein which is close homologous to 
GAPDH. 

Cross contamination of the cell wall preparations 
with the cytosolic enzyme can be excluded on the basis 
of: (a), the method used for cell wall isolation; at low 
g-values only the cell walls are pelleted, leaving cytoso
lic proteins in the supernatant; (b), cytosolic GAPDH 
is not glycosylated whereas the presence of a carbo
hydrate chain in p37 is evident. 

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase is a well 
characterized tetrameric enzyme whose sequences from 
different organisms are known [38-41]. Comparison of 
the primary structure of p37 peptides from K. marxi
anus with GAPDH from S. cerevisiae, lobster and pig 
[42], reveals several differences usually at positions 
showing low conservation, for example, the residues 2, 
18, 21, 24, 104, 123, 177 and 178. The internal amino 
acids Thr-174, Thr-184, Gly-187, Ser-189 and Trp-193 
are well conserved in the species reported previously. 
In p37, these residues are replaced by other amino 
acids (Ile-174, Val-184, Ile-187, Leu-189, Trp-193). but 
their uncharged characteristics are maintained. Com
parison of amino-acid composition between the p37 
protein and S. cerevisiae GAPDH indicates that in 
both proteins the content of glycine and serine is 
higher than asparagine and glutamine, although the 
relative content of the amino acids in each protein is 
different [42]. In S. cerevisiae this enzyme is encoded 
by three different structural genes per haploid yeast 
genome, and two of these forms are highly expressed 
when cells are growing on glucose [43]. The genes in K. 
marxianus are not known, but it is possible that this 
yeast strain also contains three structural genes, one of 
which could encode the protein that is present in the 
cell wall. 

This striking observation that a protein almost iden
tical with a glycolytic enzyme is present in the cell wall 
raises several questions, the most obvious being the 
mechanism used for targeting into the cell wall. At
tempts at establishing the enzymatic nature of p37 
were not successful, probably due to the denaturing 
conditions necessary for the extraction, solubilization 
and purification of the protein. 

In summary, a protein with an apparent A/r of 
37000, is induced in the cell wall of flocculent 
Kluyveromyces marxianus. It is a cell wall peripheral 
N-glycoprotein with high identity to cytosolic GAPDH 
from S. cerevisiae. Work is in progress to determine its 
role as a flocculin. Recently, a protein with a identical 
molecular mass and hydrophobic characteristics has 
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been isolated from Hansenula anómala and, from com
petition studies, it was suggested that it might be 
involved in cell adhesion during flocculation [21]. Fur
ther analysis of different yeast strains are required to 
determine if p37 is an universal cell wall constituent. 
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CAPÍTULO 3 

Indução da floculação da Klnyveromyces marxianus 
por aumento da temperatura da cultura 



Como já foi observado no capítulo 2, concomitantemente com a indução da 

floculação da K/uyveromyces marxianus por fermentação em contínuo, aparece 

acumulada na parede desta levedura uma proteína com 37 kDa (p37) e elevada homologia 

com a enzima glicolítica gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH), tal como é 

revelado pela microsequenciação parcial desta proteína. Esta enzima, identificada como 

sendo uma proteína de choque térmico em Saccharomyces cerevisiae, hsp35 (Lindquist, 

1986), parece não ter como única função a conversão de gliceraldeído-3-fosfato a 1,3-

difosfoglicerato na via glicolítica. Vários trabalhos, utilizando diversos tipos de células, 

descrevem outras possíveis funções e/ou localizações celulares para esta proteína (ver 

capítulo 5). Sendo a GAPDH uma proteína cuja síntese é induzida por choque térmico, 

seria lógico partir do principio que uma elevação da temperatura de cultura de K. 

marxianus teria como consequência um aumento da síntese de GAPDH. Se a proteína p37 

fosse responsável pelas interacções de que resulta a floculação, então a um aumento de 

temperatura corresponderia uma indução da floculação. De facto, uma cultura de células 

de K. marxianus, a crescer a 40°C na presença de Ca2+ (tal como descrito no artigo 

incluído neste capítulo), apresenta características floculantes (figura 3.1), em contraste 

com células a crescer nas mesmas condições mas à temperatura de 26°C. 

A indução da floculação a 40°C na presença de Ca2+, revelou-se um método 

bastante eficaz, apresentando vantagens práticas para o estudo laboratorial dos 

mecanismos de floculação desta levedura. Tal como verificado por Teixeira (1988), a 

floculação de K. marxianus quando induzida por fermentação em contínuo, necessita, para 

que o fenótipo floculante se mantenha, de uma determinada pressão selectiva. Também, 

um fenómeno semelhante foi observado quando a indução da floculação foi efectuada a 

40°C, dado que, não é suficiente um aumento de temperatura por um curto período de 

tempo para induzir a floculação. Para tal, é necessário manter as células a 40°C desde o 
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início da cultura. Dados adicionais relativos à floculação da Kluyveromyces marxianus a 

40°C na presença de cálcio são apresentados no artigo que se segue. 

Figura 3.1. Observação ao microscópio óptico, de células de Kluyveromyces 
marxianus floculadas a 40°C na presença de 200 mM de CaCl2. Ampliação de 
400x ap. 

59 



YEAST VOL. 9: 859-866 (1993) 

Flocculation of Kluyveromyces marxianus is Induced by 
a Temperature Upshift 
P. A. FERNANDES, M. SOUSA* AND P. MORADAS-FERREIRAf 
Departamento de Biologia Molecular and ^Departamento de Biologia Celular, Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel de Salazar, Universidade do Porto, Porto, Portugal 

Received 26 November 1992; accepted 26 March 1993 

An upshift of the growth temperature from 26 to 40*C in the presence of calcium leads to the aggregation of 
Kluyveromyces marxianus cells and to the formation of floes. Analysis of cell wall proteins, either by sodium dodecyl 
sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis of extractable mannoproteins or by immunolocalization, revealed an 
accumulation of a protein with Mr 37 kDa (p37), upon flocculation. Immunological studies confirmed the homology 
of this protein with the glycolytic enzyme glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH). When mRNA 
isolated from cells growing at 40*C was translated in vitro, a 35 kDa newly labelled protein was synthesized and 
immunoprecipitation assays showed that this protein is recognized by p37-antiserum, suggesting that the 35 kDa 
polypeptide might be an unglycosylated precursor form of p37. The results indicated that the presence of this cell 
wall mannoprotein closely related to GAPDH is dependent on the growth temperature, suggesting its role as 
adhesin. 

KEY WORDS — Flocculation; cell wall; thermal stress; Kluyveromyces marxianus. 

INTRODUCTION 

Yeast flocculation has been mainly studied using 
Saccharomyces cerevisiae and is characterized by 
the reversible and spontaneous aggregation of 
thousands of cells forming floes. The nature of this 
cell interaction has been elucidated by several 
approaches, e.g. protein synthesis inhibition by 
cycloheximide (Nishihara et al., 1976) and 
proteinase K digestion (Nishihara et al., 1977), 
which indicated the involvement of proteins. A 
tentative model proposed that flocculation results 
from interactions between lectins and carbo
hydrates on the surface of the cell walls (Miki et 
al., 1982). Elucidation of the nature of floccu
lation receptors has been attempted by several 
authors (Taylor and Orton, 1978; Miki et al., 
1982; Nishihara and Toraya, 1987; Stratford and 
Assinder, 1991; Stratford, 1992a). According to 
Stratford, the lectins of flocculent cells bind to 
the <z-(l-3) mannan side branches. The calcium 
ions involved in the interactions may contribute 
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to assure a correct conformation of the glyco
protein (Rose, 1984; Calleja, 1987; Kihn et al., 
1988). 

Two lectin mechanisms can be distinguished, 
according to the different sugars that can inhibit 
flocculation (Stratford and Assinder, 1991). The 
sugar specificities of both types of cells are differ
ent and the flocculation inhibition of NewFlo 
strains is achieved with gluco- and mannopyra-
noses in contrast with Flol strains, in which 
flocculation is only inhibited by mannose. 

Flocculation is under genetic control and, using 
S. cerevisiae, & FLO gene has been located in 
the left arm of chromosome I (Stewart and Russell, 
1977; Russell et al., 1980; Teunissen et al., 1992). 
Two additional FLO genes (FL05 and FL08) 
have been reported in S. cerevisiae, and FLOS 
is also located in chromosome I (Vezinhet 
et al., 1991). At present, however, no data are 
available on the structure and regulation of 
these genes, flocculation also being dependent on 
two suppressor genes (reviewed by Stratford, 
1992b). 

Although it is well established that cell wall 
proteins are responsible for flocculation, the 
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molecular characterization of proteins involved in 
cell interaction leading to flocculation (flocculins) 
has never been reported. Proteins with Mr of 13 or 
37 kDa have been suggested as putative flocculins 
in S. cerevisiae (Stewart et al., 1976; Holmberg, 
1978), and in Hansenula anómala a 37 kDa protein 
has also been identified (Saito et al., 1990). Using 
Kluyveromyc'es marxianus, Teixeira et al. (1989) 
have described the accumulation of a protein with 
a molecular mass of 37 kDa in the cell wall after 
flocculation. We have previously reported the 
purification and characterization of this protein 
(Fernandes et al., 1992) and the partial determina
tion of its primary structure revealed a high 
identity to glyceraldehyde-3-phosphate dehydro
genase (GAPDH) of S. cerevisiae. This enzyme, 
together with enolase and phosphoglycerate 
kinase, are glycolytic enzymes, synthesis of which 
is increased after heat shock in S. cerevisiae 
(lida and Yahara, 1985; Lindquist, 1986; Piper 
et al., 1986). Several proteins (heat-shock 
proteins) are synthesized by cells under stress, as 
part of the defence mechanisms against structural 
and energetic damage. Uncoupling of mitochon
drial electron transport is also observed, causing a 
decrease in the intracellular ATP (Findly et al., 
1983). This can explain the shift in metabolism 
from aerobic to glycolytic and therefore the 
induction of the synthesis of glycolytic enzymes 
after heat shock (Mager and Moradas-Ferreira, 
1993). 

In this work we report that a temperature 
upshift of K. marxianus cells induces flocculation 
and this behaviour is related to an increase in 
the synthesis and subsequent accumulation of a 
protein in the cell wall with an apparent molecular 
mass of 37 kDa (p37) and with a high identity to 
GAPDH. 

MATERIALS AND METHODS 

Cell growth conditions 
K marxianus (ATCC 10022) cells were grown 

in YPD (2% glucose, 2% bactopeptone, 1% yeast 
extract) at 26 or 40°C in the presence of 
200mM-CaCl2, till cultures reached stationary 
phase. 

Cell walls were obtained by mechanical disrup
tion of the cells with glass beads (Braun homo-
genizer), followed by centrifugation at 3000 g. Cell 
walls were washed according to the method of 
Catley (1988). 

Protein concentration was determined by the 
method of Lowry et al. (1951) using bovine serum 
albumin as standard. 

Electrophoretic analysis 
The cell wall proteins were solubilized at 100'C 

for 5 min with sodium dodecyl sulphate (SDS)-
sample buffer (0-625 M-Tris, pH 6-8, 2% SDS, 10% 
glycerol and 5% 2-mercaptoethanol). 

For gel electrophoresis, aliquots containing 
equal amounts of protein (20 ug) were loaded onto 
a polyacrylamide gel (12-5%) using the method 
described by Laemmli (1970). Proteins were 
stained by silver nitrate (Henkeshaven and 
Bernick, 1985). 

p37 antiserum production and subsequent 
Western analysis were as described by Fernandes 
et al. (1992). 

For two-dimensional analysis, proteins were 
dissolved in 50 mM-Tris/HCl (pH 6-8), 10% 
SDS, 7-5% 2-mercaptoethanol and 0-75 mM-
phenylmethylsulfonyl fluoride. In the first dimen
sion, the gel was run according to the method 
described by O'Farrel (1975) and in the second 
dimension a 12-5% polyacrylamide gel was used. 
The proteins were visualized by fluorography. 

Electron microscopy and immunocytochemistry 
Cells were fixed with 0-3% glutaraldehyde, 2% 

/>-formaldehyde in phosphate-buffered saline 
(PBS) for 2 h at 4°C, followed by washing with 
PBS, 1 mM-glycyl-glycine in PBS (twice), 1% 
methylene blue in PBS and embedded in 2% agar 
in PBS. The agar blocks were cut in very small 
pieces and dehydrated with ascending ethanol 
concentrations. Finally the cells were embedded in 
LR-White medium grade. Ultrathin sections were 
cut with a diamond knife in an LKB ultramicro-
tome, and collected in 200 mesh copper grids 
coated with fonnvar. 

The immunogold labelling was performed 
according to the method described by Esaguy et al. 
(1989) and the material was observed without 
counterstaining in a TEOL 100CX II transmission 
electron microscope operated at 60 kV. 

mRNA isolation and in vitro translation 
RNA was prepared from flocculent and non-

flocculent K marxianus cells according to the 
following method: cells were grown in YPD up to 
an OD (600nm)=0-6 and 25 ml of culture were 
centrifuged at 3000 rpm for 5 min at 4°C. The 
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pellet was washed with extraction buffer (Tris/ 
HC1, pH 7-5, lOOmM-LiCl, 10 mM-DTT) and 
«suspended in 500 ul of this buffer. To this 
volume, 200 ul of glass beads, 210 ul of phenol, 
210 ul of chloroform and 50 ul of a 10% solution 
of SDS were added. The tube was vigorously 
shaken in a Mini Beadbeater (Biospec Products) 
for six periods of 30 s, with constant cooling, 
centrifuged for 5 min at 2000 rpm, and phenol/ 
chloroform extractions were performed. RNA was 
ethanol-precipitated and messenger RNA was 
isolated with oligo (dT)^ dynabeads (Dynal), 
following the instructions of the supplier. 

The in vitro translation with rabbit reticulocyte 
lysate was performed by incorporation of 35S-Met 
(final concentration of 2 uCi/uI) in 10 ul of 
reticulocyte lysate obtained from Amersham. The 
translation was performed during 1 h at 37*C using 
500 ng of total messenger RNA in a final volume 
of 30 ul. 

Immunoprecipitation 
After in vitro translation, newly labelled 

synthesized proteins were incubated with p37 
antiserum (dilution 1 : 125) for 2 h at 37*C and 
overnight at 4*C in 20 mM-Tris, 50 mM-NaCl, 0-5% 
Triton X-100, 0-5% sodium deoxicolate and 0-1% 
methionine. Protein A-sepharose (50 ng) was 
added and incubated for 3 h at 4'C. The immuno-
complex was pelleted by centrifugation and washed 
four times with 10 mM-Tris/HCl, pH 7-5. 

Immunoprecipitates were dissociated with SDS-
sample buffer for 5 min at 60°C and 1 min at 95°C. 
The proteins were then analysed by SDS poly-
acrylamide gel electrophoresis (PAGE) (12-5%) 
and visualized by fluorography. 

Northern blot hybridization 
Total cellular RNA (30 ng) denatured with 

glyoxal and dimethylsulfoxide (Sambrook et al., 
1989) was separated on a 1-4% agarose gel and 
transferred to a nylon membrane (Hybond 
N-Amersham). The filter was air-dried, baked at 
80'C for 2 h and exposed to UV (305 run) for 5 
min. The hybridization was performed in a solu
tion containing 1 x SSC, 2 x Denhardt's solution. 
01% SDS and 50ug/ml herring sperm DNA 
for 16 h at 65°C, using the 32P-labelled 21 kb 
Hindlll fragment containing the coding region of 
S. cerevisiae GAPDH. 

Filters were washed three times for 20 min with 
1 x SSC, 0-1% SDS (room temperature) and three 

times for 20 min with 0-2 x SSC, 0-1% SDS at 
65°C, and subsequently exposed to X-ray film 
(Amersham). 

RESULTS 

Cell aggregation is caused by a temperature 
upshift 

Continuous fermentation of K. marxianus can 
induce flocculation (Teixeira and Mota, 1987) with 
a concomitant accumulation of a protein in the cell 
wall displaying high identity with cytosolic 
GAPDH (Teixeira et al., 1989; Fernandes et ai, 
1992). As GAPDH is one of the glycolytic 
enzymes increased after a transient heat shock in 
S. cerevisiae (Mager and Moradas-Ferreira, 1993), 
it was decided to investigate if a temperature 
upshift could lead to the accumulation of the 
p37-GAPDH-like protein in the cell wall, and thus 
to yeast aggregation. When K. marxianus cells 
were grown at 40°C instead of 26°C in the presence 
of 200 mM-CaCl2, we could observe aggregation 
and the formation of fiocs. In batch cultures, 
flocculation occurs mainly at the stationary phase, 
and in fact the number and size of thermally 
induced floes were much greater at the end of the 
exponential phase and at the stationary phase. 
Treatment of flocculent K. marxianus cultures with 
250 mM-EDTA led to the loss of flocculation 
ability. 

Yeast cells growing at 26*C in the presence of 
the same amount of calcium did not form any 
aggregates, suggesting that flocculation is 
temperature-dependent. 

Cell wall protein analysis 
To analyse the alterations on cell wall proteins, 

cell walls were isolated from cells grown at 40*C 
(flocculent) and 26*C (non-flocculent), following 
solubilization of non-covalent binding proteins 
with 2% SDS at 100'C. The extracted proteins 
were separated by SDS-PAGE (12-5% polyacryla-
mide gel) as described previously, and the protein 
pattern obtained (Figure 1) shows several differ
ences, namely the protein bands with Mr 80 kDa 
(a), 63 kDa (b), 47 kDa (c), which are more intense 
after flocculation in contrast with, for example, 
the 55 kDa protein (d), and a protein of about 
30 kDa. which is only present in cell walls from 
cells grown at 26°C. However, the major difference 
is the presence of a 37 kDa protein (indicated by 
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investigated by electron microscopy. An ultrathin 
section of K. marxianus cells, before and after the 
induction of flocculation, was incubated with a p37 
anti-serum and the p37 was localized using an 
anti-rabbit IgG secondary antibody conjugated 
with gold particles (10 nm). 

A strong cytoplasmic labelling (in both cells), 
mainly due to cross-reaction with the glycolytic 
enzyme GAPDH, was observed (Figure 2), which 
is consistent with the abundance of this enzyme in 
the cytosol. 

The intensity of the cell wall labelling between 
the control and cells grown at 40°C is notably 
different and the accumulation of p37 is very clear. 
However, no particular topographic distribution 
of p37 in the cell wall was detected—apparently 
p37 is randomly distributed. 

Northern blot analysis 

To check if the accumulation of p37 in the cell 
wall could result from an increase in its synthesis, 
a Northern analysis was undertaken using as 
probe a 2 1 kb Hindlll fragment of the pgap491 
plasmid, containing the coding region of yeast 
GAPDH gene (Holland and Holland, 1979). For 
mRNA concentration control, a plasmid contain
ing the actin gene was used. Total RNA isolated 
from K. marxianus, before and after flocculation, 
was analysed, and the results (Figure 3) show a 
strong induction of the GAPDH hybridization 
signal. 

Figure 2. p37 immunolocalization by electron microscopy. The immuno-
gold labelling was performed as described in Materials and Methods and 
the material was observed without counterstaining in a TEOL 100CX II 
transmission electron microscope operated at 60 kV. *, Vacuole; F —, 
non-flocculent cells; F + , flocculent cells (after temperature upshift). 
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Figure 1. SDS-PAGE of cell wall proteins from K. marxianus. 
SDS-extracted cell wall proteins (60 ug) were loaded in a 12-5% 
polyacrylamide-SDS gel. The arrow points to the p37 present 
in the cell wall of flocculent cells. Lane 1 : cells grown at 26°C. 
Lane 2: cells grown at 40°C"in the presence of calcium. The 
proteins were silver stained. 

the arrow) present in higher amounts in flocculat
ing cells. 

Immunogold detection of p37 by electron 
microscopy 

In addition to the biochemical analysis, the 
distribution of p37 within the cell wall was 
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Figure 3. Northern blot analysis. The filter was hybridized 
overnight at 65°C with a 21 kb Hindlll fragment containing 
the GAPDH gene of S. cerevisiae. Lane 1: control cells (26°C); 
lane 2: cells grown at 40°C. 

In vitro translation 
As a S. cerevisiae GAPDH gene was used as 

probe, the increased signal detected from. the 
Northern analysis could be a consequence of the 
induction of both GAPDH and p37 mRNA. To 
confirm an increase in the amount of p37 mRNA 
after the temperature upshift, total mRNA was 
translated in vitro followed by immunoprecipi-
tation. K. marxianus mRNA was obtained as 
described, and translated in a rabbit reticulocyte 
lysate system in the presence of [35S]methionine. 
Protein synthesis was estimated by counting the 
trichloroacetic acid-precipitable material. 

The pattern of the newly labelled polypeptides 
was obtained by two-dimensional gel electro
phoresis (Figure 4). It is observed in Figure 4B 
that, in addition to GAPDH synthesis (g), a 
protein with a Mr of 35 000 and a pi close to the 
enzyme (indicated by p) is also synthesized. When 
the translation products were used for immuno-
precipitátion with rabbit p37-antiserum (Figure 5), 
both proteins (g + p) are revealed and it is clear that 
p35 is induced after the temperature upshift. 

DISCUSSION 
We reported previously the purification and 

partial characterization of a cell wall 37 kDa 
protein (p37) with high identity with GAPDH. In 
contrast with the glycolytic enzyme, the p37 con
tains N-linked carbohydrates, and accumulates in 
the wall of flocculent cells of K. marxianus 
(Fernandes et ai, 1992). Although no direct evi
dence could be obtained to prove its role as a 
flocculin, the increased content in the cell wall of 
flocculent cells indicates a causal relationship 

between enhanced synthesis of p37 and floccu-
lation. The possible role as a flocculin or at least as 
a protein involved in the mechanism of yeast 
flocculation and the fact that p37 has an important 
identity with GAPDH, led us to ask if a tempera
ture upshift would induce the synthesis of p37 and 
consequently K. marxianus flocculation. In spite 
of the fact that so far, published works on S. 
cerevisiae flocculation are unanimous in consider
ing that high temperatures tend to suppress cell 
adhesion (Mill, 1964; Williams et al, 1992), we 
observed that K. marxianus flocculation can be 
induced at 40°C in the presence of 200 mM-CaCl2. 
Ca2 + is not merely acting as a counter-ion, since 
K. marxianus growing at 26°C in the same stage of 
growth and in the presence of the same amount of 
CaCl2 is non-flocculent. 

The SDS-PAGE analysis of cell wall proteins 
(Figure 1) from K. marxianus before and after 
flocculation showed increased amounts of p37 in 
flocculent cell walls. This protein reacts immuno
logically with the polyclonal antibody anti-p37, 
indicating that it is likely the same protein as the 
one induced by continuous fermentation. 

The cell wall distribution of p37 was studied by 
electron microscopy. Using immunogold labelling 
of p37, we could observe that: (a) a very intense 
labelling of cytoplasm was found in both cells 
(before and after flocculation), due to the presence 
of the glycolytic enzyme GAPDH, which is present 
in large amounts in yeast, (b) a strong labelling 
was found in the K. marxianus cell wall after 
flocculation, in contrast to the cell wall of control 
cells, which is only occasionally labelled, (c) p37 is 
randomly distributed around the cell wall. 

Northern blot analysis was performed, using a 
2 1 kb Hindlll fragment containing the structural 
gene of S. cerevisiae GAPDH, as probe. The 
autoradiogram (Figure 3) showed an increase in 
the GAPDH hybridization signal in the cells 
grown at 40°C. 

These results were confirmed by in vitro 
translation studies, in a cell-free system using 
mRNA from cells grown at 26 and 40°C. The 
presence of two proteins immunologically recog
nized by the p37 antibody was observed: a protein 
with Mr 37 kDa—the cytoplasmic GAPDH, which 
is obviously present in K. marxianus before and 
after thermal stress, but clearly overexpressed in 
flocculent cells; a 35 kDa protein, which is pro
duced in very small amounts at 26°C, but largely 
induced at 40°C. This protein is the translation 
product of a mRNA synthesized at 40°C and may 
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Figure 4. Twodimensional analysis of in vitro translation products. In vitro translation was carried out as described in Materials 
and Methods using mRNA extracted from cells grown at 26°C (A) and 40°C (B). 15 x 106 cpm of radioactively labelled material 
was loaded in both gel A and B. Proteins were visualized by fluorography. 

be a precursor of the glycosylated cell wall protein 
p37. Endoglycosidase H treatment of p37 orig
inates a protein with Mr 35 kDa (Fernandes et al., 
1992). 

S. cerevisiae contains at least three genes for 
GAPDH (Holland and Holland, 1980) and all 
three genes are expressed during vegetative cell 
growth, although at different levels, probably 
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Figure 5. SDS-PAGE of in vitro translation products after 
immunoprecipitation with anti-p37 antibodies. In vitro trans
lation was carried out as described in Materials and 
Methods using mRNA extracted from cells grown at 26°C 
(lane 1) and 40°C (lane 2). Proteins were visualized by 
fiuorography. 

related to the functionally different roles of the 
proteins (McAlister and Holland, 1985). K. 
marxianus also contains more than one G A P D H 
gene (Fernandes, unpublished results), and we may 
consider that one gene encodes for the cell wall 
protein and is induced under specific environmen
tal conditions. 

Recent data report the presence of G A P D H at 
the cell surface, for example, Goudot-Crozel et 
al. (1989), who found G A P D H at the surface 
Schistosoma mansoni, and Pancholi and Fischetti 
("1992), who found that G A P D H is a major surface 
protein on group A Streptococci. This protein is 
possibly involved in cell adhesion because of its 
ability to bind to some molecules. 

In K. marxianus, we observed that a single 
protein (p37) is clearly induced in the cell wall of 
flocculent cells, independently of the method used 
to induce flocculation—continuous fermentation 
or thermal stress—supporting the hypothesis that 
p37 has an important role in K. marxianus 
adhesion/flocculation. 

This is the first report on a non-flocculent yeast 
strain forming floes induced by a temperature 
upshift and its correlation with a putative 
flocculin. 
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CAPITULO 4 

Clonagem e caracterização da família multigénica de gliceraldeído-
3-fosfato desidrogenase de Khiyveromyces marxiamis 



A acumulação da p37 na parede de Kluyveromyces marxiam/s, proteína que 

possuí uma elevada homologia com a enzima glicolítica GAPDH, após indução da 

floculação por fermentação em contínuo (Fernandes et ai., 1992) ou a 40°C na presença 

de cálcio (Fernandes et ai., 1993), sugere que esta proteína esteja envolvida nas 

interacções célula-célula que resultam na agregação da K. marxianus. 

Alguns autores, numa tentativa de mostrar uma correlação causa/efeito entre a 

acumulação na parede celular de células floculantes de determinada proteína e a 

floculação, fazem testes de inibição da floculação por adição de anticorpos contra a 

proteína em questão ou simplesmente adicionam proteína purificada a uma cultura de 

células não floculantes. Estes métodos, além de exigirem quantidades elevadas de 

anticorpo ou proteína pura, não permitem concluir de forma definitiva acerca do 

envolvimento dessa proteína nas interacções que resultam na floculação. Tal como já foi 

discutido no capítulo 1, nada se sabe sobre as características estruturais que provocam a 

retenção de determinada proteína na parede celular, pelo que a simples adição de proteína 

a uma cultura não parece ser a melhor forma de comprovar o seu envolvimento na 

floculação. A utilização de anticorpos não permite também concluir de forma clara acerca 

do papel de determinada proteína na floculação, dado que a acessibilidade do anticorpo à 

proteína na parede pode não ser a melhor, e mesmo que haja reconhecimento e ligação do 

anticorpo à proteína, pode ocorrer agregação das leveduras devido à interacção entre as 

regiões F c dos anticorpos. 

A abordagem mais correcta, e que permite concluir acerca do envolvimento 

directo ou indirecto de determinada proteína na floculação, consiste na utilização da 

biologia molecular, através da identificação, clonagem, caracterização e expressão do gene 

codificante para a proteína respectiva. 

Algumas dificuldades do ponto de vista experimental na identificação do gene 

codificante para a p37, advêm do facto de existir uma identidade muito elevada desta 

proteína com a enzima citosólica gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase. Esta enzima 
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glicolítica é expressa em vários organismos, incluindo a levedura, por mais do que um 

gene, facto que dificultou ainda mais a clonagem especificamente do gene da proteína p37. 

Todos os membros identificados da família multigénica da gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase de Khiyveromyces marxiamis foram por isso clonados, apresentando-se no 

artigo seguinte os dados relativos à caracterização dos 3 genes e da estratégia utilizada 

para a sua identificação, clonagem e estudos de expressão. 
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ABSTRACT 

Three GAPDH genes from Kluyveromyces marxianus were identified and characterised. 

The coding region of two of them (GAP2 and GAP3) is very similar (99.6% homology). 

The other gene (GAP1) is only 86% homologous to GAP2 or GAP3 and is responsible for 

the expression of the p37 protein present in the Kluyveromyces marxianus cell wall and 

presumably involved in flocculation. However, no leader sequence could be detected in 

this gene. The identification of the three genes was possible with the use of PCR-SSCP, as 

it permits to overcome the difficulties caused by the high homology amongst the genes. 

Expression of the GAPDH genes under different carbon sources (glucose or ethanol) was 

assessed either by Northern blot or RT-PCR/SSCP analysis, revealing that genes GAP2 

and GAP3 are transcribed but not GAP3. The results also indicate that the transcription of 

the gene encoding the cell wall protein p37 (GAP1) is not dependent on the carbon 

source, in contrast with the expression of the gene GAP2 that is very reduced in cells 

growing in a glucose depleted medium. 
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INTRODUCTION 

The glycolytic enzyme glyceraldehyde-3 -phosphate dehydrogenase (GAPDH) is a well 

studied and characterised protein in several organisms. In yeast, this protein is very 

abundant being more than 5% of the total yeast dry weight (1). 

The haploid genome of Saccharomyces cerevisiae harbours three different genes coding 

for very similar GAPDH proteins (2,3,4). These genes were cloned and characterised and 

are constitutively expressed in Saccharomyces cerevisiae (5). 

For many years, the oxidative phosphorylation of D-glyceraldehyde-3-phosphate to form 

1,3-diphosphoglycerate catalysed by GAPDH was the only cellular role described to be 

associated with this enzyme. However, GAPDH seems to be a very ubiquitous protein, as 

several different cellular localisations and functions are now reported. GAPDH has been 

found to be associated with the red cell membrane (6,7,8,9), bundling and unbundling of 

microtubules (10), protein kinase activity in the phosphorilation of transverse-tubule 

proteins (11), ssDNA binding activity (12), interaction with the microsomal subfraction of 

skeletal muscle (13), t-RNA binding activity (14), uracil DNA glycosylase (15) and is 

present in the surface of Schistosoma mansoni (16) and bacteria (17). In Kluyveromyces 

marxiamis, a cell wall glycoprotein highly homologous to the glycolitic enzyme GAPDH 

(p37), has been identified (18), purified and characterised (19). This p37 protein is 

putatively involved in the interaction between cells leading to flocculation. 

In the present work, we report the identification of the GAPDH gene family of 

Kluyveromyces marxiamis and the complete sequence of the open reading frame of all the 

identified genes is presented. GAP2 and GAP3 genes display high homology and each 

contains an open reading frame encoding for a 331 aminoacids polypeptide. GAP1, the 

gene coding for p37, is also cloned and sequenced and contains an open reading frame 

capable of encoding a 329 amino acids polypeptide. 
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PCR-SSCP analysis was used to identify each of the cloned genes, and was proven to be a 

good and powerful method to study multigenic families. Although, nothing is known about 

the functionality of the proteins encoded by the GAPDH cloned genes, we were able to 

show by using RT-PCR combined with SSCP analysis, that gene GAP3 is not transcribed 

in the conditions we used, and, that the expression of GAP2 gene is dependent on the 

presence of glucose as carbon source. 

MATERIALS AND METHODS 

Cell growth conditions 

Kluyveromyces marxiamts ATCC 10022 cells were grown in YPD (2% glucose, 2% 

bactopeptone and 1% yeast extract) or YP suplemented with ethanol as a carbon source 

(2% bactopeptone, 1% yeast extract and 3% ethanol) at 26°C. 

Southern blot and hybridization 

20 ug aliquots of Kluyveromyces marxiamts ATCC 10022 genomic DNA were digested 

with Pst I, Sal I, Eco RI, Pvu II, Bam HI, Hind III, Kpn I and Bam HI+Hind III. The 

digested DNA was separated in a 0.8% agarose gel and transferred onto a Hybond-N 

nylon membrane (Amersham) under alkaline conditions (20). The DNA was covalently 

bound to the membrane by UV and subsequently pre-hybridized for 3h at 65°C with 6X 

SSC, 5X Denhardt's solution, 0.5% SDS and 20 ug/ul herring sperm DNA. The blot was 

hybridized in the same solution at 65°C for 16h using as a probe the 32P labelled 620bp 

Sail fragment of pUR2413, containing a fragment of a Kluyveromyces marxiamts GAPDH 

gene. Membrane washing, was performed at 65°C two times with 50 ml of 2X SSC for 15 

min each, and subsequently with 2X SSC + 0.1% SDS for 30 min and 10 min with 0.1X 

SSC. The filter was then exposed to X-ray film (Amersham). 
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For replica plating and colony hybridization we used the method described by Sambrook 

et al. (20) 

PCR 
The PCR was performed using 500 ng of genomic DNA and 1 ng of plasmids and PCR 

primers 1 (5 ,-ATT(C)GCT(C)ATT(C)AAC(T)GGTTTCGG-3 ,) and 2 (51-

ACGíGCAíGÍTCACOATGÍAJTGC^TTTCAÍTG-S'). A final volume of 50 pi was used 

and the conditions were as follows: 1 uM of each primer, 50 mM Tris-HCl pH 9.0, 50 

mM KC1, 7 mM MgCl2, 200 uM dNTPs, 0.2 mg/ml BSA, 16 mM (NH4)2S04, 0.25 U of 

SuperTaq polymerase were added after an initial denaturation step of 10' at 94°C, 

followed by 30 cycles of 60°C for 1 min, 72°C for 1 min and 94°C for 40 sec. The 

products were analysed on 1.8% agarose gel before proceeding with the SSCP analysis. 

SSCP analysis 
For the Single Stand Conformation Polymorphism (SSCP) analysis we used the MDE™ 

acrylamide gel (Hydrolink). 5 ul of the PCR products were diluted 4 fold in a solution 

containing 95% formamide, 20 mM EDTA, 0.05% bromophenol blue, 0.05% xylene 

cyanol FF, denatured for 20 min at 95°C and immediately chilled on ice. The gel was run 

at 200 V in 0.6x TBE for 20 h at 4°C, and subsequently stained with silver. 

cDNA synthesis 
Total RNA from Khiyveromyces marxianus ATCC 10022 was prepared according to a 

previously described method (21). To avoid DNA contamination of the RNA preparation, 

DNasel RNase free (Promega) was used before carrying out the reverse transcriptase 

reaction. cDNA synthesis was carried out for 60 min at 37°C in a total volume of 20 pi 

containing 10 ug of total RNA, 100 ng of oligo pd (T)12.18 (Pharmacia), IX RT buffer 

(Gibco BRL), 10 mM DTT, 1 mM ATP, ImM TTP, ImM CTP and 1 mM GTP,1 pi 

RNAsin (Promega) and 200 U Superscript™ RNase H- Reverse Transcriptase (Gibco 
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BRL) . After cDNA synthesis, the solution was diluted ten fold with sterile and deionized 

water. 5 ul of this dilution were used in PCR as described. 

DNA sequencing 
The three identified fragments cloned in pBlueScript™ were designated as pGAPKml, 

pGAPKm2 and pGAPKm3. For the sequencing of DNA the procedure of Sanger et al. 

(22) was followed, making use of the Sequenase Version 2.0 Kit (United States 

Biochemicals). The sequencing samples were loaded on a LongRanger™ (Hydrolink) gel 

that was subsequently dried and exposed to a AGFA Curix XP X-ray film. 

Northern blot hybridization 

Total cellular RNA (30 ug) denatured with glyoxal and dimethylsulfoxide (20) was 

separated on a 1.4% agarose gel and transferred to a nylon membrane (Hybond N-

Amersham). The filter was air-dried, baked at 80°C for 2h and exposed to UV (305 nm) 

for 5 min. The hybridization was performed in a solution containing lx SSC, 2x 

Denhardt's solution, 0.1% SDS and 50 ug/ml herring sperm DNA for 16 h at 65°C. The 

PCR fragments originated by the amplification of the pGAPKml and pGAPKm2 using the 

primers 1 and 2 were 32P labelled and used as probes. 

Filters were washed twice for 20 min with lx SSC, 0.1% SDS at room temperature, and 

subsequently exposed to X-ray film (Amersham). 

RESULTS 

A- Cloning of GAPDH genes 
K. marxianus genomic DNA, cleaved with several restriction enzymes was analysed by 

Southern hybridisation using part of a GAPDH gene as probe . Several positive fragments 
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were identified (Fig. 1) and two DNA mini-banks were constructed in E. coli XL-1 using 

pBlueScript™ and: 

1- the 4.0 kb Hind III fragment (marked with an a in Fig. 1) 

2- the 2.3 kb Bam HI + Hind III fragment (marked with a b in Fig. 1) 

About 2000 colonies of each mini-bank were screened using the GAPDH probe. Only one 

positive clone was identified in the screening of mini-bank 1 and seven positive clones 

were identified in the screening of the other mini-bank. The 4 kb fragment cloned in 

pBlueScript™ was cleaved with Kpn I, originating a 2.3 kb Kpn I-Hind III fragment, 

which was also cloned in pBlue Script™, and named pGAPKml. The plasmid with the 2.3 

kb Bam HI + Hind III fragment was named pGAPKm2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Figure 1. Southern blot hibridisation. 20 ug of Kluyveromyces marxianus genomic DNA 
was cleaved with Pst I (1), Sal I (2), Eco RI (3), Pvu II (4), Bam HI (5), Bam HI+Hind III 
(6), Hind III (7) and Kpn I (8). After loading in a 0.8% agarose gel, the DNA was 
transfered to a nylon membrane, as described in Materials and Methods, and hibridised 
using part of a GAPDH gene as probe. The cloned fragments are marked with an a and b. 

B-Identification of a new gene 

Cleaving genomic DNA with Hind III or Bam HI+Hind III resulted in only two 

bands that hybridised positively with the GAPDH probe (Fig. 1, lanes 6 and 7 
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respectively). Due to the high homology of the GAPDH genes, common restriction sites 

can be found, which leads to the possibility of detecting more than one gene in a single 

band. To detect if any additional gene was in one of the positive clones obtained when 

screening the DNA mini-bank 2, it was decided to use PCR-SSCP analysis. For the PCR 

reaction, the plasmids from the seven positive clones were used as DNA template, 

together with primers 1 and 2, that were designed based on data from the micro 

sequencing of p37 peptides 1 and 2 respectively (21) and considering the K. marxianus 

codon usage. The PCR amplification products obtained with these primers, were loaded 

on an agarose gel and all of them showed to have a similar size of approximately 300 bp 

(Fig. 2A). The SSCP analysis of the PCR products was carried out, and due to a different 

migration of one of the products, a new gene could be identified (Fig. 2B, lane 2), and 

named GAP3 (pGAPKm3 is the plasmid containing this fragment). 

bp 1 2 3 4 5 6 7 
560-

125-

:r B 

Figure 2. PCR products obtained by amplification of plasmid DNA (from clones 1-7) 
using the primers 1 and 2, were analysed in a 1.5% agarose gel for size determination (A) 
and in a non-denaturing acrylamide gel for the detection of Single Strand Conformation 
Polymorphisms (SSCP). Arrows indicate the position of the bands observed. 
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In order to know if K. marxianus genome contained any more GAPDH genes 

besides GAPi; GAP2 and GAP3, PCR-SSCP analysis was performed using as DNA 

templates the three identified and cloned genes and genomic DNA. Each one of the 

cloned fragments was found to have a specific band pattern (Fig. 3B) and the genomic 

DNA analysis showed a band pattern that corresponded to all bands detected in each 

individual lane (Fig. 3B, lane 1). Hence, no other GAPDH genes could be identified, in 

addition to the cloned genes GAPI, GAP2 and GAP3. 

bp 1 2 3 4 
560-

Figure 3. PCR products obtained by amplification, using the primers 1 and 2, of DNA 
from pGAPKml (lane 2), pGAPKm2 (lane 3), pGAPKm3 (lane 4) and Kluyveromyces 
marxianus genomic DNA (lane 1), were analysed in a 1.5% agarose gel for size 
determination (A) and in a non-denaturing acrylamide gel for the detection of Single 
Strand Conformation Polymorphisms (SSCP). 

C- Sequencing of the GAPDH genes 

pGAPKml, originally containing a 2.3 Kb Kpn I-Hind III fragment was cut with Eco RI 

and subcloned, originating two smaller plasmids (pKE1500 and pE700). The Erase-a-Base 

system (Promega) was used for the construction of several subclones containing 

progressive unidirectional deletions of the fragments inserted. This strategy was used to 

perform the sequence analysis of one strand of the plasmids pGAPKm2 and pKE1500. 
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Glu Asp 
... -TT TCT CTT G A A A T T G A T G T C G T T A T T 

2 ATG GTC AGA ATT GCT ATT AAC GGT TTC GGT AGA ATC GGT AGA TTG GTC TTG AGA ATC GCT TTG TCC AGA AAG AAC ATC GAA GTT GTC GCC ATC AAC 96 
vil î£î U . A U II. Asn Gly Phe Oly Arg Ile Gly Arg Leu V.l Leu Ara Ile Al, Leu Ser Ar, Lys Asn Ile Glu V.l V.1 M a Ile Asn 

c.r Lys Tyr Lys Ser Asn 
- ïïl AAG TAC AAG AGC GAT AGC AAT 

GAT CCA TTC ATC ACT GTC GAC TAT GCT GCT TAC ATG TTC AAG TAC GAC TCT ACC CAC GGT AGA TTC GAC GGT GAA GTC TCC CAC GAC GGT AAG TCT 192 
Asp Pro Phe Ile Thr V.l Asp Tyr Al. Al. Tyr Met Phe Lys Tyr Asp Ser Thr His Gly Arg Phe Asp Gly Glu V.l Ser His Asp Gly Lys Ser GCT 

Al. 

Al. Lys Lys Leu Gly V.l V.l 
AAC GTT GCT GTG AAG AAG CTA GGT GTT ATT GTC 

TTG ATC ATC GAC GGT AAG AAG GTC TTG GTC TTC CAA GAA AGA GAC CCA GCT ACC TTG CCA TGG GGT GCC GAA AAG ATC GAC ATC GCC ATT GAC TCC 298 
Leu Ile Ile Asp Gly Lys Lys V.l Leu V.l Phe Gin Glu Arg Asp Pro Al. Thr Leu Pro Trp Gly Al. Glu Lys Ile Asp Ile Al. Ile Asp Ser 

V.l L y 3 

G T G OCC GTG ATT ACC CCT AAG 
ACT GGT ATC TTC AAG GAA TTG GAC TCT GCT CAA AAG CAC ATT GAC GCT GGT GCC AAG AAG GTT GTC ATC ACT GCT CCA TCC TCC ACC GCC CCA ATG 38* 
Thr Gly Ile Ph. Lys Glu Leu Asp Ser Al. Gin Lys His Ile Asp Al. Gly Al. Lys Lys V.l V.l II. Thr Al. Pro Ser Ser Thr Al. Pro Met 

* 2 

Asn Glu Lys JJj 
GTT GTC GTC AAC GAG AAG TCT ATT 

TTC GTC GTT GGT GTT AAC GAA GAC AAG TAC GCT GGT CAA ACC ATC GTT TCC AAC GCT TCC TGT ACC ACC AAC TGT TTG GCT CCA TTG GCC AAG ATC 480 
Phe V.l V.l Gly V.l Asn Glu Asp Lys Tyr Al. Gly Gin Thr Ile V.l Ser Asn Al. Ser Cys Thr Thr Asn Cys Leu Al. Pro Leu Al. Lys Ile 

Asp Glu 
GAT GAA ATC GAG ACT GCC ACC GTC GAT 

ATC AAC AAC GCT TTC GGT ATT GAA. GAA GGT TTG ATG ACC ACT GTC TAC TCC ATC ACT GCT ACC CAA AAG ACT GTT GAC GGT CCA TCC CAC AAG GAC 576 
II. Asn Asn Al. Phe Gly Ile Glu Glu Gly Leu Mer Thr Thr v.l His Ser Ile Thr Al. Thr Gin Lys Thl V.l Asp Gly Pro ier His Lys Asp 

ATT ATT GCC GCT 
TGG AGA GGT GGT AGA ACC GCT TCC GGT AAC ATC ATC CCA TCC TCC ACC GGT GCT GCC AAG GCT GTC GGT AAG GTC TTG CCA GAA TTG CAA GGT AAG 672 
Trp .Arg Gly Gly Arg Thr Al. Ser Gly Asn Ile Ile Pre Ser Ser Thr Gly Al. Al. Lys Al. V.l Gly Lys V.l Leu Pro Glu Leu Gin Gly Lys 

T h r Val Al. Asp 
_ A A C T A C A G Tr GTC GTT GTC GCT ACT GAT ATT 
TTG ACC GGT ATG GCT TTC AGA GTC CCA ACC GTC GAT GTT TCC GTT GTC GAC TTG ACC GTC AAG TTG GCC AAG CCA GCT ACC TAC GAA GAA ATC AAG 768 
Leu Thr Gly Met Al. Phe Arg V.l Pro Thr Val As P Vai Ser Val Val Asp Leu Thr Val Lys Leu Ala Lys Fro Ala Thr Tyr Glu Glu Ile Lys 

Val Gly Lys 
GCC GTT GTC 'GGT AAG GCC GTC GTC AAG AAG GCT TCT GAA AAC GAA TTG AAG GGT GTG ATG GGT TAC ACT GAA GAC GCT GTC GTC TCC TCT GAC TTC TTG GGT GAC ACC CAC 861 

Al. V.l V.l Lys Lys Al. Ser Glu Asn Glu Leu Lys Gly V.l Met Gly Tyr Thr Glu Asp Al. V.l V.l Ser Ser Asp Phe Leu Gly Asp Thr His 

Thr Lys Al. Tyr 
ACC TTT GCA GCT CAG TCT AAG CTA GTG GCA GAT TAC TCC 

TCC TCC ATC TTC GAT GCT GCT <5CC GGT ATC CAA TTG TCC CCA CAA TTC GTC AAG TTG GTT TCC TGG TAC GAC AAC GAA TTC GGT TAC TCT ACC AGA 960 
Ser Ser Ile Phe Asp Al. Al. Al. Gly Ile Gin Leu Ser Pro Gin Phe V.l Lys Leu V.l Ser Trp Tyr Asp Asn Glu Phe Gly Tyr Ser Thr Arg 

His 
GTC CAC GCT TAA 

GTT GTC GAC TTG GTT GAA TTG GTT GCC AAG AAC TAA 996 
Val Val Asp Leu Vol Glu Leu Val Ala Ly? Aîri 

Figure 4. Nucleotide sequence of the genes GAP1 (1), GAP2 (2) and GAP3 (3). The respective, 
predicted primary structure of the GAPDH proteins is represented below the nucleotide sequence. 
Modifications of amino acids according to the GAP2 protein sequence are shown. The arrows indicate 
the lenght and direction of the primers 1 and 2 used in PCR. 



Sequencing of the second strand of plasmids PGAPKml and PKE1500 and the total 

double strand sequencing of pGAPKm3 and pE700 was performed using specific primers. 

Sequencing results (Fig. 4) showed that GAP2 and GAP3 genes are almost 

identical. Along the 993 bases of their open reading frames, 989 bases were found to be 

identical giving a degree of homology greater than 99.5 % within the coding region. Also, 

the only difference in their respective amino acid sequences was found to be the 

substitution of a serine by an alanine at residue 64 (Fig. 4). Analysis of GAP1 gene 

showed a more reduced homology (86%) of this gene with GAP2 or GAP3. As can be 

seen in Fig. 5, all the important residues for the functionality of the enzymatic activity, like 

Cys-149, His-176 and Lys-182 are conserved amongst the three proteins. The similarity of 

these proteins with those of S. cerevisiae (TDH1, TDH2 and TDH3) is very high. Like in 

K. marxianus, the S. cerevisiae GAPDH proteins can be subdivided in two groups 

according to their homologies. TDH2 and TDH3 are very identical, but TDH1 displays a 

smaller identity with the other two proteins (Fig. 5). 

■ TDH1 

I TDH2 

' TDH3 

■ GAP1 

^ I GAP2 

GAP3 

Figure 5. Tree of homology between the predicted six GAPDH proteins primary 
structure from S. cerevisiae (TDH1-3) and AT. marxianus (GAP 1-3). 
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DDifferential expression of the GAPDH genes 
To access the expression of the different GAPDH genes in the presence of 

different carbon sources we made use of both RTPCR/SSCP methodology and Northern 

blot analysis with specific primers. Cells were grown in medium containing either glucose 

or ethanol and RNA was prepared from both cultures. After cDNA synthesis using the 

isolated RNAs, PCR with primers 1 and 2 was performed. The hibidization signal obtained 

in the Northern analysis (Fig. 7), when using the probe for genes GAP2 and GAP3 (Fig. 7, 

B), is due exclusively to the presence of mRNA transcribed from gene GAP2, since no 

band corresponding to the GAP3 gene can be seen in the RTPCR/SSCP analysis (Fig. 

6B).The Northern analysis (Fig, 7) clearly shows that the transcription of the GAP2 gene 

is very reduced in the absence of glucose (Fig. 7B), while GAP1 is transcribed in both 

growth conditions (Fig. 7A). 

Et Glc Et Glc bp j . 2 3 
560-5f,0-Tj 

125-g 
/ I \ 

GAP1 

GAPS^ 

GAP2' 

£ , 

#■ „ , . * 

: : :: B 

Figure 6. Kluyveromyces marxicmus 
genomic DNA (lane 1) and cDNAs from 
cells growing in a glucose (lane 2) or 
ethanol (lane 3) as a carbon source 
medium, were used as templates for the 
PCR amplification using primers 1 and 2. 
Fig. 6A. shows the analysis in a 1.5% 
agarose gel for size determination (A). In 
Fig. 6B. the same PCR products are 
analysed in a nondenaturing acrylamide 
gel for the detection of Single Strand 
Conformation Polymorphisms (SSCP). 

Figure 7. Northern blot analysis. 20 ug 
of total Kluyveromyces marxianus RNA 
from cells growing in a medium 
containing ethanol (Et) or glucose (Glc) 
as carbon source, were loaded in a 1.4% 
agarose gel and transfered to a nylon 
membrane as described in Materials and 
Methods. The PCR products obtained by 
amplification using primers 1 and 2, of 
pGAPKml, and pGAPKm2 were used as 
probes respectively in (A) and (B). 
Due to the high homology displayed 
between genes GAP2 and GAP3, the 
PCR product used as probe in (B) 
recognises both genes. 
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DISCUSSION 

Aiming at isolating and characterising the gene encoding the previously purified 

p37 cell wall protein (19), we achieved the identification of a GAPDH gene family of 

Kluyveromyces marxianus. This gene family contains 3 members (GAP1, GAP2 and 

GAP3) sharing a high homology amongst them (Fig. 4), and GAP1 was identified as the 

gene encoding the p37 cell wall protein. 

Although the genes GAP2 and GAP3 are very homologous (99.6% identity), they 

are not alleles because the K. marxiamis cells utilized are haploid. 

This high homology displayed amongst the GAPDH genes made difficult the 

identification of the GAP3 gene. In fact, genes GAP2 and GAP3 could not be 

differentiated by Southern blot hybridisation, as a single band containing both genes was 

identified. The isolation of gene GAP3 was possible with the use of SSCP analysis, and 

this experimental evidence proved that this method is a primordial choice to study 

multigenic families. The members of a gene family display usually small differences, thus 

their identification and functional analysis are difficult and time consuming. SSCP (Single 

Strand Conformation Polymorphism) is based on the differential migration of single strand 

DNA molecules on acrylamide gels, due to heterogeneity in the molecular conformation 

caused by differences in the primary structure (23, 24). Therefore, this method, normally 

used for the detection of mutations in biomedical research is particularly well suited to 

distinguish small sequence differences and has enormous advantages over standard 

molecular biology methods, such as hybridisation with probes. Even when homologous 

probes are used, hidden genes can be missed, due to the high homology within the 

members of these gene families. The sequence similarity can be so high that the genes 

share many common restriction sites and therefore the identification and isolation based on 

Southern hybridisation analysis becomes very difficult or even impossible. Besides, it is a 

non-radioactive method. 
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The three proteins encoded by K. marxiamis GAPDH gene family were compared 

with the equivalent proteins from S. cerevisiae. Both in K. marxiamis and S. cerevisiae, 

there are two genes sharing high homology and a third gene less homologous in respect to 

the other two (Fig. 5). The fact that one of the GAPDH genes encodes a protein localized 

in the cell wall (p37) with functions divergent from glycolysis, leads to hypothesise 

different cellular roles for the different GAPDH proteins encountered in both yeasts. 

Comparing the microsequencing data of p37 (19) and the predicted primary 

structure for the proteins encoded by the GAP 1-3 genes, it is clear that the most 

homologous protein with p37 is the one encoded by the gene GAP1. However, the 

nucleotide data did not match totaly with the microsequencing results for peptide number 

3 (19), which led us to perform again the peptide 3 microsequencing. In fact, this last 

microsequencing allowed us to correct some data obtained in the first microsequencing. 

Residues Gly-170, Thr-181 and Lys-183 are in accordance with the predicted GAP1 

primary structure and He-174 and Val-184 are both Thr residues as in GAP1. The residue 

177 identified as phenylalanine, clearly is not correct but the identity of this residue could 

not be resolved in this microsequencing. The mismatches concerning residues 187, 189 

and 193 could not be confirmed. However, they are probably due to the low yields and 

high background noticed in this stage of the microsequencing. According to this 

correction to the previously published work (19), the homology of GAP 1 is nearly 100% 

homologous in respect to the p37 protein. Interesting enough, is the fact that the data 

obtained reveals that the p37 protein has no N-terminal leader sequence. 

Usually, secretory proteins, are translocated into the lumen of the endoplasmic 

reticulum (ER) by a process that depends on the presence of an amino-terminal signal 

peptide (25). However, there are some experimental evidences suggesting that proteins 

can be translocated without the signal sequence. Acid phosphatase (encoded by PH05 

gene) can be successfully exported to the cell wall even without its signal peptide (26) and 

carboxipeptidase Y without its signal peptide is still targeted, although less efficiently, to 
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the ER (27) . These facts, suggest that the signal peptide can not be the only structural 

feature responsible for the targeting of proteins to the ER The p37 protein has been 

localised in the cell wall, using several and distinct methods (19, 21), but no signal peptide 

could be found in GAP1. This indicates that this protein is translocated using probably an 

alternative route or mechanism. The ability of GAPDH proteins to bind to several other 

proteins (17, 28, 29, 30) leads to the hypothesis that its translocation to the ER is 

mediated by a protein(s) different from SRP, e.g. chaperones. 

As showed in this report it is possible to study the expression of individual members of 

multigenic families by combining RT-PCR and SSCP analysis, since only the mRNA of 

transcribed genes is reverse transcribed and amplified by PCR with specific primers. This 

same principle is also useful to identify pseudogenes and genes that are turned on/off 

during specific cell cycle stages, metabolic and environmental conditions. The utilization of 

both Northern blot analysis and RT-PCR/SSCP analysis led to the conclusion that there is 

a differential expression of the members of the GAPDH family. In fact, in the presence of 

glucose, we observed a net synthesis of GAP 1-mRNA and GAP2-mRNA but no GAP3 

gene transcripts could be detected. Shifting to a non-fermentable carbon source as ethanol, 

the transcription of GAP2 gene is strongly reduced, in contrast with the transcription of 

gene GAP1. This is not the case in Saccharomyces cerevisiae, since the relative 

expression of the three genes in the presence of these two different carbon sources is 

identical (5). This suggests that GAP1 and GAP2 genes might be under different trans-cis-

regulation, probably as a response to the need of the cell for a continuous synthesis of the 

GAPDH-like protein p37. However, the targeting and accumulation of this p37 protein in 

the cell wall seems to be dependent on certain environmental conditions, namely those 

leading to flocculation. 

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) has been reported with 

multifunction properties (see Introduction for references), and the association of this 
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glycolytic enzyme with several proteins is also documented. Thus, the study of the 

possible physiological role(s) of this ubiquitous protein is certainly a challenging problem. 
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CAPÍTULO 5 

Discussão Geral 



A floculação de leveduras, fenómeno de relevância industrial, principalmente na 

indústria cervejeira, é um caso particular de adesão entre células eucariotas. Embora, 

relativamente a outras células eucariotas, o estudo e manipulação genética das leveduras, 

seja mais facilitado, o estudo da floculação de leveduras teve início hà mais de 100 anos, 

sem que, ainda hoje, exista um completo esclarecimento dos mecanismos moleculares 

envolvidos neste processo de agregação celular. Todavia, só com um conhecimento 

detalhado de todos os factores e mecanismos que directa ou indirectamente intervêm na 

floculação, será possível um controlo deste processo ao nível industrial, com todos os 

benefícios que daí advêm. A inexistência, até agora, de dados suficientemente 

esclarecedores sobre o mecanismo da floculação, deve-se em grande parte ao facto de que 

muitos dos estudos foram efectuados utilizando diferentes métodos analíticos e leveduras 

de diferentes géneros e espécies, o que torna a conciliação de dados obviamente difícil. 

Também o exíguo conhecimento da arquitectura da parede, organelo de grande 

complexidade estrutural, impôs certas limitações a um avanço mais rápido do estudo da 

floculação. A maior parte dos estudos da floculação de leveduras incide nos aspectos 

fisiológicos da agregação e na observação do efeito de determinados factores, como 

temperatura, agitação da cultura, presença de açúcares ou de catiões metálicos, no grau de 

floculação, tendo havido uma menor ênfase na abordagem bioquímica e genética. 

À excepção de duas ou três leveduras de géneros diferentes, todos os estudos de 

floculação têm por base a Saccharomyces. A utilização, no presente trabalho, de uma 

levedura do género Kluyreromyces, justifica-se pelo facto de esta levedura ser 

potencialmente importante do ponto de vista industrial, já que possui um tempo de 

geração bastante inferior ao da levedura Saccharomyces, sendo assim possível obter em 

determinadas condições muito mais biomassa no mesmo período de tempo. Esta levedura 

possui características que tornam interessante o estudo da sua floculação, dado que 

dependendo das condições de cultura, a Kluyveromyces marxianus adopta um fenótipo 
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floculante ou não floculante, tendo-se verificado que a agregação pode ser induzida 

através de fermentação em contínuo (Teixeira e Mota, 1987). Foi precisamente esta 

particularidade que permitiu, por comparação das proteínas existentes nas paredes de 

células, antes e após a indução da floculação, identificar uma proteína de 37 kDa, 

possivelmente envolvida em processos de agregação devido à sua acumulação na parede 

de células floculantes (Teixeira et ai., 1989). A grande abundância relativa desta proteína 

na parede de células em condições floculantes, tornou possível a sua purificação por 

electroforeses preparativas e electroeluição, tendo-se obtido quantidade de proteína 

suficiente para microsequenciação, preparação de péptidos e obtenção de anticorpos 

policlonais de coelho. Os dados, algo surpreendentes, da microsequenciação parcial da 

proteína p37, revelando uma alta homologia desta proteína com a enzima glicolítica 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, poderiam levantar a hipótese da identificação desta 

proteína na parede se dever a uma contaminação das paredes isoladas com proteínas 

citosólicas. No entanto, o próprio método de obtenção das paredes e várias evidências 

experimentais, como a presença de carbohidratos associados com a p37 e a localização da 

proteína por microscopia electrónica, utilizando anticorpos conjugados com partículas de 

ouro coloidal, eliminam a hipótese da contaminação das paredes com material citosólico. 

A presença de uma pequena cadeia de carbohidratos associada à proteína p37 foi 

confirmada por 2 métodos analíticos diferentes e complementares. O facto de existir uma 

diferença de migração em gel de SDS-PAGE da proteína após desglicosilação com 

endoglicosidase H, indica que a p37 possui uma cadeia de carbohidratos N-ligados, pois 

esta enzima hidrolisa preferencialmente a ligação glicosídica entre os dois resíduos de N-

acetilglucosamina da cadeia "core" ( Tarentino et ai, 1974). Pela diferença de migração 

observada, antes e após desglicosilação, pode afirmar-se que a p37 possui uma cadeia de 

carbohidratos com uma massa molecular correspondente ao "core" sem cadeia externa 

proveniente da normal elongação no Aparelho de Golgi. No entanto, são conhecidas 
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outras proteínas com localização extracelular e cuja glicosilação consiste apenas na 

presença de uma discreta cadeia correspondente ao "core", como é o caso por exemplo da 

exoglucanase II de S. cerevisiae (Hernandez et ai., 1992). 

Pela sequência nucleotídica do gene GAP1, responsável pela expressão da p37, 

pode verificar-se que esta proteína possui um único local de N-glicosilação, precisamente 

no sítio correspondente ao centro activo da enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase. 

Este facto, pode por si só, justificar a ausência de aumento de actividade de GAPDH à 

superfície de células floculantes, quando comparada com células não floculantes (dados 

não apresentados), dado que a inserção de uma cadeia osídica no centro activo poderá 

exercer um efeito modificador da conformação da proteína ou impedir a ligação do 

substracto ao centro activo, apesar de se manter a estrutura tridimensional da proteína. 

Enzimas GAPDH encontradas em associação com membranas de eritócitos estão também 

enzimaticamente inactivas (Tsai et ai., 1982). 

A glicosilação e localização extracelular da proteína p37 faria supor a existência de 

um péptido sinal associado ao seu terminal amino. Contudo, por análise da sequência do 

gene GAP1 e da estrutura primária da proteína prevista por tradução do respectivo gene, 

verifica-se a completa ausência de qualquer sequência com as características hidrofóbicas 

normalmente encontradas no péptido sinal para translocação de proteínas para o retículo 

endoplasmático. No entanto, a presença do péptido sinal, não é a única característica que 

determina a translocação de uma proteína para o retículo endoplasmático, pois a própria 

estrutura da proteína poderá influenciar de alguma maneira a sua translocação. Proteínas 

como a enzima vacuolar carboxipeptidase Y ou a fosfatase ácida podem ser translocadas 

para o retículo endoplasmático, processadas e transportadas para a sua localização final, 

mesmo na ausência do seu péptido sinal, embora com uma redução na eficiência do 

processo (Blachly-Dyson e Stevens, 1987; Haguenauer-Tsapis, 1992). Está também 

descrito o envolvimento de determinadas proteínas de choque térmico, nomeadamente a 
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familía das proteínas hsp70, na translocação de proteínas para o lúmen do retículo 

endoplasmático (Waters e Blobel, 1986; Deshaies et ai, 1988; Chirico et ai, 1988). De 

acordo com Hann e Walter (1991), na ausência de SRP ("signal recognition particle"), as 

proteínas podem ser translocadas para o retículo endoplasmático através de interacções 

com uma proteína hsp70. A ausência de péptido sinal associado com a p37 não é contudo 

impedimento para a sua glicosilação e transporte para a parede celular, pelo que a 

existência de uma via ou mecanismo alternativo ao classicamente descrito terá de ser 

usado. A interacção e ligação de GAPDH a outras proteínas está descrita na bibliografia, 

sendo particularmente relevante a sua associação com a banda 3 da membrana dos 

eritrócitos (Kant e Steck, 1973; Kliman e Steck, 1980; Tsai et ai, 1982; Allen et ai, 

1987), com a tubulina (Huitorel e Pantolini, 1985; Caswell e Corbett, 1985) e com a 

fosfoglicerato cinase (Khoroshilova et ai, 1992). Este facto, sugere que a GAPDH possui 

características estruturais que lhe permitem uma interacção com outras proteínas, em 

particular com regiões acídicas de determinados polipéptidos (Kliman e Steck, 1980; Tsai 

et ai, 1982; Caswell e Corbett, 1985), o que pode servir de base para explicar o 

transporte de p37 para a parede celular através da interacção com uma outra proteína, à 

semelhança do mecanismo descrito atrás com o envolvimento de uma proteína hsp70. Um 

mecanismo de transporte deste tipo permitiria explicar nomeadamente as seguintes 

observações experimentais: 

(a) glicosilação e transporte da p37 para a parede celular da K. marxianus, apesar da 

ausência de um péptido sinal associado com esta proteína. 

(b) o gene responsável pela expressão da proteína p37, GAP1, é constitutivamente 

expresso, embora o transporte e posterior acumulação desta proteína na parede celular só 

se verifique em determinadas condições de cultura. É de referir que uma situação análoga 

se passa com a catalase T, proteína de localização citosólica, mas que em determinadas 
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condições se encontra associada com a membrana plasmática e também extracelularmente 

(Gilles ai, 1993). 

(c) embora de carácter diferente, ambos os métodos utlizados para indução da floculação 

da K. marxianus pressupõem a existência de um "stress" associado com o despoletar da 

floculação. A elevação da temperatura, através de um "stress" ambiental, e a fermentação 

em contínuo por se verificar que as células existentes num bioreactor deste tipo possuem 

bastantes cicatrizes provenientes de várias gemulações (Teixeira, 1988), sendo portanto 

bastante velhas, o que se pode também traduzir por um factor de "stress". 

A floculação, pode portanto, ser mais um mecanismo de defesa adoptado por 

algumas leveduras, em resposta a determinados factores, ambientais ou não, mas adversos 

para a própria célula. A formação de flocos pode provocar a formação de microambientes 

favoráveis às células, o que segundo Rose (1984), poderia ser uma explicação razoável 

para a ocorrência na natureza da floculação de leveduras, fenómeno para o qual nunca se 

encontrou qualquer vantagem celular que justificasse a sua existência. 

A participação de proteínas GAPDH em várias funções celulares, incluindo a 

capacidade para ligação a ácidos nucleícos (Perucho et ai., 1977), tRNA (Singh e Green, 

1993), actividade de cinase (Kawamoto e Caswell, 1986), actividade como uracilo-DNA 

glicosilase (Meyer-Siegler et ai., 1991), etc, levanta a questão da possibilidade de todas 

estas actividades celulares serem desempenhadas pela mesma enzima que está envolvida 

na via glicolítica ou se, pelo contrário, são proteínas codificadas por genes diferentes. Em 

Arabidopsis existe 1 gene a codificar para uma proteína GAPDH citosólica com funções 

na via glicolítica e 2 genes responsáveis pela expressão de 2 proteínas GAPDH com 

localização cloroplastidial e com funções na fixação do carbono fotosintético (Yang et ai, 

1993). Em S. cerevisiae, foi verificado que o produto do gene TDH3, a proteína GAPDH 

responsável pela maior parte da actividade catalítica na conversão de gliceraldeído-3-

fosfato a 1,3-difosfoglicerato, é um supressor extragénico da mutação termosensível do 
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gene Secól, que inviabiliza a translocação de proteínas para o retículo endoplasmático 

(Esnault et ai, 1993). Os mesmos autores sugerem, no entanto, que a acção do produto 

do gene TDH3 na supressão da mutação é indirecta, devendo-se a um efeito lateral 

causado pela superexpressão deste gene. De facto, em vários organismos existem 

múltiplos genes codifícantes para a gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, sendo alguns 

dos quais pseudogenes (Hanauer e Mandei, 1984; Tso et ai, 1985). Em S. cerevisiae, os 3 

genes TDH1, TDH2 e TDH3 estão caracterizados, codificando todos eles para proteínas 

funcionais. Também no genoma da Kluy\>eromyces marxianus foram encontrados 3 genes 

para a GAPDH: GAP1, GAP2 e GAP3. No entanto, através de estudos da expressão 

destes 3 genes, não foram detectados transcritos relativos ao gene GAP3. A região 

codificante deste gene possui uma elevada homologia com o gene GAP2 (99.6%), 

apresentando ao longo dos 996 nucleótidos apenas 4 diferenças entre si, das quais só uma 

resulta na alteração da estrutura primária da proteína respectiva. Não existem codões de 

terminação na região codificante deste gene, pelo que a sua possível não funcionalidade, 

deverá ser provocada por alterações ao nível das regiões flanqueantes da região 

codificante. Em S. cerevisiae, os níveis de expressão dos três genes codifícantes para a 

GAPDH não sofrem alterações de relevância por modificação do tipo de fonte de carbono, 

sendo constitutivamente expressos em fontes de carbono glicolíticas ou gluconeogénicas 

(McAlister e Holland, 1985). À semelhança de outras estirpes de levedura, em que a 

síntese de gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase é induzida pela presença de glucose 

(Hommes, 1966; Maitra e Lobo, 1971), os níveis de transcrição do gene GAP2 de K. 

marxianus são muito afectados pela presença de uma fonte de carbono glicolítica. 

Efectivamente, se a fonte de carbono for o etanol, verificamos que os níveis de expressão 

do gene GAP2 são mínimos. Também a transcrição dos genes codifícantes para as 

enzimas enolase e álcool desidrogenase possuem uma regulação dependente de fonte de 

carbono glicolítica ou gluconeogénica (McAlister e Holland, 1982; Beier e Young, 1982). 

O gene GAP1, pelo contrário, é constitutivamente expresso e os seus níveis de transcrição 
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não parecem ser afectados pelo tipo de fonte de carbono, mas sim com a temperatura. 

Estas observações experimentais fazem supor a existência de diferenças substanciais entre 

os três genes, GAP 1-3, ao nível das regiões a montante da região codificante, 

particularmente no que diz respeito à existência de regiões específicas para ligação de 

factores de transactivação. A homologia ao nível da estrutura primária prevista pela 

tradução dos genes TDH1, TDH2, TDH3, GAP1, GAP2 e GAP3, foi analisada, tendo-se 

verificado poder agrupar as 6 proteínas em 2 famílias distintas, uma constituída pelos 

genes TDH de Saccharomyces cerevisiae e outra pelos genes GAP de Kluyveromyces 

marxiatms. Cada família agrupa-se em 2 sub-famílias, dado que em qualquer das espécies 

existem 2 proteínas GAPDH partilhando de elevada homologia e uma menos homóloga 

(figura 5.1). 

• TDH1 

| TDH2 

I TDH3 

| GAP1 
L i I GAP2 

GAP3 

Figura 5.1. Distribuição das proteínas GAPDH de S. cerevisiae e de K. marxianvs de 
acordo com as homologias existentes entre todos os elementos. 

A presença de múltiplos genes codificantes para a GAPDH, com elevadas 

homologias entre si, foi um factor que colocou algumas dificuldades de carácter 

experimental na identificação e clonagem do gene da proteína p37. A utilização de uma 
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técnica, polimorfismo conformacional de cadeia simples (SSCP), normalmente usada na 

pesquisa de mutações com interesse clínico, mostrou-se de grande utilidade e elevado 

potencial na identificação e estudos de expressão de membros de famílias multigénicas. Os 

genes GAP2 e GAP3 possuem uma homologia superior a 99%, pelo que a sonda utilizada 

na análise de Northern reconhece ambos os genes. Foi possível verificar através de análise 

por RT-PCR/SSCP, que o sinal obtido na análise dos níveis dos transcritos por Northern, 

é apenas devido à presença de RNA mensageiro proveniente da transcrição do gene 

GAP2. No entanto, a ausência de detecção de transcritos do gene GAP3 através da análise 

por RT-PCR/SSCP pode dever-se ao facto de ter sido usado, em substituição da 

incorporação de nucleótidos marcados radioactivamente, o método de coloração da prata 

para detecção do DNA no gel de SSCP, cuja sensibilidade talvez não seja suficiente para 

detectar os níveis de expressão do gene GAP3. A técnica usada mostrou contudo possuir 

elevada sensibilidade, dado que apesar dos muito baixos níveis de expressão do gene 

GAP2 na presença de etanol como fonte de carbono, é possível identificar por análise de 

RT-PCR/SSCP a banda correspondente a este gene. 

O gene GAP1 codifica para uma proteína com apenas 329 amino ácidos enquanto 

que os genes GAP2 e GAP3 codificam para proteínas de 331 resíduos de amino ácidos. 

Existem várias alterações ao nível da estrutura primária mas nenhuma com grande 

significado ao nível de alteração de conformação da proteína, de acordo com estudos de 

grafismo molecular (Moradas-Ferreira, comunicação pessoal). As características 

ligeiramente hidrofóbicas encontradas para a p37 estão de acordo com as características 

de hidrofobicidade da parede de células floculantes. De facto, existe consenso mais ou 

menos generalizado, de que ao despoletar da floculação corresponde um aumento de 

hidrofobicidade da superficie da parede celular (Kamada e Murata, 1984; Amory et ai., 

1988; Smit e/ ai., 1992; Straver et ai., 1993b). A presença de proteínas GAPDH à 

superficie do Schistosoma mansoni (Goudot-Crozel et al., 1989) e de Streptococci 
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(Pancholi e Fischetti, 1992) foi descrita pensando-se que esta proteína está associada a 

fenómenos de adesão celular em ambos os organismos. Este facto, em conjunto com todos 

os dados obtidos relativamente à acumulação de proteína p37 na parede celular de K. 

marxiamis após indução de floculação por qualquer dos métodos descritos, sugere que a 

proteína p37 está directamente envolvida nas interacções célula-célula que resultam na 

floculação deste levedura. 

Dado que a maior parte dos trabalhos em floculação de leveduras descreve o Ca2+ 

como sendo o ião envolvido nas interacções, através de pontes de Ca2+, ou mais 

provavelmente por induzir uma alteração conformacional numa lectina à superficie da 

parede, permitindo-lhe assim interactuar com o receptor, decidimos verificar se a p37 

purificada tinha afinidade para ligação ao cálcio, tendo para esse efeito sido usado 45Ca. 

No entanto, os resultados obtidos não foram conclusivos pois, nas condições ensaiadas, o 

próprio controlo positivo usado, troponina C, também não mostrou qualquer ligação a 

este ião (dados não apresentados). No entanto, verifica-se que a catálise pela GAPDH da 

oxidação fosforilativa do gliceraldeído-3-fosfato é inibida pela presença de calsequestrina, 

podendo esse efeito ser anulado pela adição de Ca2+ (Caswell e Corbett, 1985). Este facto 

pode ser explicado pela ligação da calsequestrina à proteína GAPDH inibindo a sua 

actividade enzimática, ou pela existência de algum tipo de interacção entre a GAPDH e o 

Ca2+. 

Se tivermos em consideração as diferentes funções e localizações celulares da 

GAPDH descritas na bibliografia, em conjunto com os dados apresentados nesta tese, 

podemos considerar as seguintes hipóteses para o transporte da proteína p37 para a 

parede: 

(1) a capacidade que a GAPDH possui para se ligar a determinadas proteínas, 

nomeadamente a proteínas de membrana ou de outras estruturas sub-celulares (Kant e 

Steck, 1973; Kliman e Steck, 1980; Tsai et ai., 1982,Caswell e Corbett, 1985; Allen et ai., 
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1987), poderia justificar a sua ligação à membrana plasmática e externalização, tal como 

supostamente acontece com a catalase T que em determinadas condições se associa com a 

membrana plasmática e é secretada para o meio exterior (Gille et ai., 1993). No entanto, 

esta hipótese é pouco plausível, dado que não permite explicar o facto da proteína p37 

possuir uma cadeia de carbohidratos associada a uma resíduo de asparagina como foi 

comprovado experimentalmente. 

(2) a proteína p37 segue a via normal de secreção, mas como não possuí sinal peptídico 

para translocação para o retículo endoplasmático, o transporte é efectuado por intermédio 

de uma outra proteína, presumivelmente um membro da família de proteínas "chaperone". 

Estas proteínas da família hsp70, nomeadamente os membros da sub-familia de proteínas 

SSA e SSB, com localização citoplasmática, possuem um domínio no terminal-amino 

muito conservado filogeneticamente, com funções na ligação de ATP. O terminal 

carboxílico destas proteínas, responsável pela ligação a polipéptidos, apresenta maiores 

divergências sendo o menos conservado do ponto de vista filogenético. No entanto, existe 

uma pequena sequência de consenso, EEVD, entre os vários membros hsp70 com 

localização citosólica (Boorstein et ai, 1994). A interacção da p37 com uma proteína 

hsp70, pode dar-se hipoteticamente ao nível desta região, dada a afinidade descrita para a 

GAPDH se ligar a regiões acídicas de várias proteínas (Kliman e Steck, 1980; Tsai et ai, 

1982; Caswell e Corbett, 1985). Todavia, os resultados obtidos na tradução in vitro, 

usando um sistema de lisados de reticulócitos de coelho, não parece mostrar um aumento 

significativo da síntese de proteínas com 70 KDa após a indução da floculação (análise 

bidimensional dos produtos de tradução in vitro, capítulo 3). 

Relativamente ao envolvimento da p37 na floculação, a normal localização 

intracelular da GAPDH e as suas capacidades para ligação a ácidos nucleicos (Perucho et 

ai., 1977), poderiam eventualmente, sugerir um papel regulador ao nível da transcrição. 

No entanto, esta hipótese parece altamente improvável em virtude da localização da p37, 
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na parede celular. Os factores envolvidos na retenção de proteínas na parede de leveduras 

estão ainda por esclarecer. No entanto, a já referida afinidade que a GAPDH possui para 

se ligar a regiões acídicas de determinadas proteínas pode explicar a sua retenção na 

parede, dado que a composição em amino ácidos deste organelo revela uma elevada 

percentagem em glutamato e aspartate De acordo com os dados obtidos 

experimentalmente, a hipótese mais provável é a de que a p37 é uma proteína 

directamente envolvida nas interacções célula-célula, que resultam na floculação da K. 

marxiamis. Tendo em consideração, todos os estudos fisiológicos e cinéticos da 

floculação desta levedura (Teixeira, 1989; Sousa, 1992), podemos sugerir que a 

agregação da K. maneia/tus se deve a interacções proteína-proteína, em que a p37 é uma 

das proteínas envolvidas. Não foi possível estabelecer experimentalmente se a p37 se liga 

ao ião cálcio, no entanto, vários iões, além do Ca2+ são eficazes em promover a floculação 

desta levedura (Teixeira, 1989; Sousa, 1992). As altas concentrações de CaCl2(200 mM) 

usadas na indução da floculação da K. marxiamis a 40°C, sugerem que a função do Ca2+ 

na agregação desta levedura, poderá ser, pelo menos em parte, a neutralização de cargas à 

superficie da parede celular, permitindo interacções mais fáceis entre células. Embora 

esteja comprovado que não é o único factor envolvido na agregação de leveduras, a 

neutralização da carga superficial da parede celular é descrita por alguns autores como de 

relevante importância. 

A floculação da Kluyveromyces biilgaricus está relacionada com uma acumulação 

de fosfomanoproteínas na parede celular (Hussain et ai., 1986; Mahmood et ai., 1987). De 

acordo com resultados obtidos por Teixeira (1988) e por Sousa et ai. (1992), existe 

também uma certa possibilidade do envolvimento de grupos fosfato nas interacções das 

células de Kluyveromyces marxiamis, devido sobretudo ao aumento de grupos fosfato em 

paredes de células floculantes (embora pouco significativo) e à inibição da floculação por 

tratamento com fosfatase ácida. A autofosforilação da gliceraldeído3-fosfato 
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desidrogenase dependente do MgATP está descrita (Kawamoto e Caswell, 1986), o que 

sugere a possibilidade de grupos fosfato da proteína p37 estarem envolvidos nas 

interacções. 

Embora não pareça haver dúvidas acerca do envolvimento da p37 na floculação da 

Klnyveromyces marxianus, o verdadeiro mecanismo pelo qual ocorrem as interacções 

permanece por esclarecer. O facto, da floculação da levedura Kluyveromyces bulgaricus 

ser particularmente inibida pela presença de galactose (Mahmood et ai., 1987), açúcar não 

existente na parede desta levedura, parece indicar que o mecanismo de floculação da 

Kluyveromyces é diferente dos apresentados para algumas leveduras Saccharomyces, não 

dependendo muito provavelmente da presença de lectinas à superfície da parede. O 

envolvimento de proteínas, sem actividade de lectina, na floculação de algumas leveduras 

foi já objecto de referência por parte de Masy et ai. (1991, 1992), sugerindo a existência 

de mecanismos de floculação específicos de cada célula e não de um mecanismo 

universalmente usado pelas diferentes leveduras. A inexistência de uma concordância 

absoluta, entre os dados apresentados pelos diferentes autores, particularmente no que diz 

respeito à identificação de possíveis proteínas envolvidas, estaria então explicada. 
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CAPÍTULO 6 

Conclusões e Perspectivas 



O conhecimento ao nível molecular dos mecanismos envolvidos nas interacções 

entre leveduras que originam a formação de flocos, tem necessariamente de se iniciar pela 

identificação dos factores influentes e/ou participantes nos próprios mecanismos. A 

caracterização fisiológica da floculação da Kluyveromyces marxianus foi alvo de estudo 

por outros autores (Teixeira, 1989; Sousa et ai, 1992), sendo objectivo do trabalho 

apresentado nesta tese o estudo da floculação da Kluyveromyces marxianus numa 

perspectiva essencialmente bioquímica/biologia molecular. Através de uma análise dos 

dados obtidos experimentalmente constatamos que: 

( i ) a acumulação de uma proteína com 37 kDa (p37) na parede celular de Kluyveromyces 

marxianus é concomitante com a indução da sua floculação, por qualquer dos métodos 

mencionados, sendo a sua distribuição na parede aparentemente aleatória, tal como é 

observado por imunolocalização com anticorpos conjugados com partículas de ouro 

coloidal e microscopia electrónica. 

( ii ) a referida proteína de 37 kDa foi purificada e parcialmente caracterizada. Possui 

características hidrofóbicas, um ponto isoeléctrico aproximado de 7 e é uma glicoproteína 

com cerca de 5% de carbohidratos ligados a um resíduo de asparagina. A sua 

microsequenciação mostrou a existência de uma elevada homologia da estrutura primária 

desta proteína com a enzima glicolítica gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH). 

( iii ) a floculação da Kluyveromyces marxianus pode ser induzida numa cultura a 40°C em 

presença de 200 mM de CaCl2. 

( iv ) a clonagem do gene GAP1, codifiante para a proteína p37, mostrou a ausência de 

um péptido sinal característico das proteínas translocadas para o retículo endoplasmático, 

pelo que a p37 é secretada para a parede por uma via ou mecanismo possivelmente 

diferente do classicamente descrito. 
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( v ) ao contrário do gene GAP2 codificante para a enzima glicolítica GAPDH, o gene 

GAP1 é constitutivamente expresso, estando os seus níveis de transcrição aumentados a 

40°C. No entanto, o transporte e acumulação da p37 na parede celular da Kluy\>eromyces 

marxiatms só é verificado em condições de indução da floculação. 

( vi ) a família multigénica de GAPDH está representada no genoma de Kluyveromyces 

marxianus por 3 membros, GAP 1-3. Não foram detectados transcriptos do gene GAP3 e 

a expressão do gene GAP2 é profundamente afectada pela presença de glucose. Utilizando 

etanol como fonte de carbono, os níveis de expressão do gene GAP2 são extremamente 

reduzidos. 

( vii ) a utilização de PCR/SSCP, técnica normalmente usada na detecção de mutações, 

pode ser efectuada na identificação e estudos de expressão (através de RT-PCR/SSCP) de 

famílias multigénicas. 

Os resultados obtidos neste estudo permitem a colocação de várias questões, cujo 

esclarecimento em muito contribuiria para o conhecimento do mecanismo de floculação da 

Kluyveromyces marxianus. A expressão do gene GAP 1 em S. cerevisiae e K. marxianus 

utilizando para o efeito vectores específicos, reveste-se de particular interesse, dado que 

vai permitir verificar em que condições se dá a exportação da p37. A retenção na parede 

celular desta proteína, bem como o seu envolvimento nas interacções que resultam na 

floculação destas células, serão questões mais facilmente esclarecidas a partir do momento 

em que o controlo da expressão da proteína pode ser efectuado de maneira simples, na 

presença de um promotor apropriado. 

De elevado interesse, e não apenas para o estudo da floculação, seria o 

esclarecimento do mecanismo de secreção da p37, já que a sua translocação para o 

retículo endoplasmático não é aparentemente efectuada pela via classicamente descrita, 

devido à inexistência de um péptido sinal associado com a p37. Até à presente data, as 
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evidências que sugerem a existência de um mecanismo de transporte alternativo, 

envolvendo nomeadamente "chaperones", são resultantes de experiências in vitro ou de 

manipulação genética, pelo que a existência in vivo, de proteínas glicosiladas e exportadas 

por um mecanismo alternativo, como é sugerido para a p37, seria de todo o interesse. 

A GAPDH é uma das proteínas mais abundantes a nível celular, chegando a atingir 

em levedura cerca de 5% do seu peso seco. Este facto, torna particularmente importante 

o estudo das regiões promotoras, já clonadas parcialmente, dos genes GAP 1-3. Poucas 

regiões promotoras de genes da levedura Kluyveromyces estão já caracterizadas, pelo que 

a importância industrial que esta levedura poderá assumir pelas suas características já 

discutidas na presente tese, justifica também um estudo pormenorizado de regiões 

específicas a montante das regiões codificantes, em particular de elementos para ligação 

de factores de transactivação. 
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