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Introdução 
 

Em Saccharomyces cerevisiae a adaptação fisiológica a stress  
osmótico induzido por elevadas concentrações de sais ou açúcares, é 
feita, principalmente, pelo aumento da síntese e da concentração  
intracelular de glicerol. Recentemente, foi demonstrada a existência 
de transporte activo para o glicerol caracterizado como um simporte 
com protões, indutível em condições de gluconeogénese1 
independente da actividade do gene FPS12. 

O objectivo deste trabalho é a clonagem de genes envolvidos na 
osmorregulação em S. cerevisiae, em particular o(s) gene(s) que 
codifica(m) o sistema de transporte activo para o glicerol. Para isso, 
foi elaborada uma estratégia baseada no contributo para a 
halotolerância da actividade desreprimida deste sistema de 
transporte, numa estirpe mutante incapaz de sintetizar glicerol 
(interrompida nos genes das isoenzimas da glicerol-3P 
desidrogenase, GPD1 e GPD2) e na presença de glicerol 
extracelular. 



Banco genómico de Saccharomyces cerevisiae 
 
DNA   →  digestão parcial com Sau3A. 
Vector    →  plasmídeo multicópia YEp13. 
Inserção   →  local de restrição de BamHI. 
Transformação  →  electroporação (1,5KV; 200_; 25µF). 
 
 
 
Estirpes 
  
 S. cerevisiae  
  
 *Para controlo fenotípico 
 
IGC 3507 (estirpe selvagem) 
W303-1A (Mata leu2-3/112 ura3-1 trp1-1 his3-11/15 ade2-1 can1-100 GAL SUC2) 
YSH7.88.-3D (W303-1A fps1Δ::LEU2 gpd1Δ::TRP1 gpd2Δ::URA3) 
YSH6.114.-2A (W303-1A fps1Δ::LEU2) 
YSH642 YEp13 (vector sem insert) 
  
 *Como receptora do banco genómico 
  
YSH642 (W303-1A gpd1Δ::TRP1 gpd2Δ::URA3) 
 
 Escherichia coli 
 
DH5α 



Comentários e resultados 
 
 
Rastreio fenotípico do banco genómico 
 
De acordo com a estratégia definida, a selecção dos 

transformantes foi feita testando a viabilidade em placa em meio 
selectivo para aumento da tolerância ao stress salino na presença de 
glicerol 50mM, para além das marcas auxotróficas da estirpe (Trp-

Ura-) e do plasmídeo (Leu-) (Tabela I). 
Os transformantes foram isolados de acordo com um acréscimo 

de resistência ao stress salino em relação à estirpe receptora. Foram 
de seguida caracterizados em termos de tolerância ao stress 
osmótico por sorbitol e sacarose, de novo com e sem 50mM de 
glicerol no meio de cultura (Tabela II). Deste modo, foi possível 
estabelecer o contributo do glicerol presente no meio extracelular 
para a osmotolerância, que poderá, de acordo com a estratégia 
usada, ser devido a uma maior capacidade de retenção deste 
osmolito no interior da célula por acção dum sistema transportador 
membranar (Tabela III). 



Estudos fisiológicos do transporte de glicerol 
 
O objectivo desta abordagem foi o de revelar actividade 

desreprimida do transporte de glicerol e/ou actividade aumentada de 
transporte em condições de indução. A abordagem apoiou-se no 
seguinte conjunto de ensaios padronizados: 

 
Dos resultados obtidos salientam-se cinco clones que 

evidenciaram actividade aumentada de transporte de glicerol, quer 
em condições de repressão, quer de indução ou em ambas (Tabela 
IV). 

Ao relacionar os resultados de resistência osmótica (Tabela 
III) com os dos ensaios fisiológicos de transporte (Tabela IV), 
verifica-se que apenas em três dos clones (2311, 2320 e 2396) existe 
uma correspondência entre um acréscimo acentuado de 
osmotolerância, concomitante à presença de pequenas quantidades 
de glicerol exógeno no meio de cultura e uma maior actividade 
transportadora para este substrato. Esta traduz-se por um acréscimo 
na Vmax das velocidades iniciais de entrada de [14C]glicerol e no 
aumento da razão de acumulação quando ensaiada na presença dum 
substrato alternativo, a glucose. 

Para aprofundamento do estudo fisiológico, seleccionou-se o 
clone 2311. Este mostrou uma irregularidade acentuada nos ensaios 
fisiológicos efectuados em células cultivadas em glucose (Tabela 
V). Esta pode dever-se ao facto de o transportador caracterizado na 
estirpe selvagem estar sujeito a inactivação pela glucose, que pode 
reduzir a sua actividade para _30% ao fim de 60min de incubação1 
(razão pela qual se procurou não exceder este tempo de incubação 
nos ensaios em que se mediu acumulação intracelular de 
[14C]glicerol). Por seu lado, as células cultivadas em etanol 
evidenciaram um acréscimo acentuado (_4x) na Vmax do transporte 
e na capacidade acumulativa de [14C]glicerol (Tabela V). 

A perca do plasmídeo a partir deste clone resultou na 
concomitante perda de capacidade acumulativa de [14C]glicerol na 
presença de glucose em células cultivadas em etanol de acordo com 
o padrão comportamental da estirpe receptora (Figura 1). 

Os plasmídeos dos clones seleccionados foram extraídos, 
amplificados em E. coli e isolados para sequenciação dos 



respectivos inserts e posteriores experiências de subclonagem e de 
expressão sob indução de promotores fortes. 

 
 

(1) Lages, F. and Lucas, C. 1997. Biochim. Biophys. Acta. 1322(1): 8-18. 
(2) Sutherland, F.; Lages, F.; Lucas, C.; Luyten, K.; Albertyn, K.; Hohmann, S.; Prior, B. 

and Kilian, S. J Bacteriol. (Submetido). 
 



 
 

Trabalho e Bolsa pelo Projecto Europeu BIOTECH PL 950161. 
 


