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RESUMO 

Caracterização do papel da glutamil-tRNA sintetase na localização subcelular de 

proteínas 

 

Nos organismos eucariotos, aproximadamente 50% das proteínas traduzidas no 
citoplasma são transportadas para as organelas, onde irão desempenhar suas funções. 
Com isso, surgiu um intricado sistema de transporte intracelular de proteínas. Nas 
plantas, a presença de uma segunda organela endossimbionte, o plastídio, tornou este 
sistema mais complexo e gerou demanda adicional por transporte. Ainda, grande 
maioria das proteínas mitocondriais e plastidiais são codificadas por genes nucleares e 
importadas do citosol. O dogma uma proteína-uma localização foi associado ao 
conceito de um gene-uma proteína na biologia celular. Entretanto, proteínas individuais 
podem ter mais de uma função, e mais recentemente, proteínas codificadas por um 
único gene foram identificadas em mais de um compartimento subcelular, o que deu 
origem ao conceito de duplo direcionamento (DD). Um exemplo bem estudado de DD 
vem das proteínas da família das aminoacil-tRNA sintetases (aaRS), que participam da 
síntese protéica ao acoplar o aminoácido ao seu tRNA cognato. Dentre as aaRSs, a 
glutamil-tRNA sintetase citosólica (GluRS), através de sua extensão N-terminal, parece 
estar envolvida com outras funções além da tradução. Em Arabidopsis thaliana, há dois 
genes nucleares que codificam a GluRS, um para uma proteína de duplo 
direcionamento (DD) e outro para uma proteína citosólica. Resultados recentes em 
nosso laboratório mostraram que a GluRS citosólica pode estar relacionada ao controle 
da localização subcelular de proteínas organelares em Arabidopsis. Para verificar um 
eventual papel desta proteína na localização subcelular de outras proteínas, foram 
realizados ensaios de duplo-híbrido em levedura, os quais mostraram interação entre a 
GluRS e a glutamina sintetase (GS) de Arabidopsis thaliana, proteína de DD para 
mitocôndrias e cloroplastos Esta interação foi confirmada in planta, sendo a sequência 
da GluRS responsável pela interação localizada na região N-terminal, do resíduo 207 
ao 316. Análises filogenéticas apontam que esta região encontra-se ausente nas 
bactérias e que originou-se provavelmente em Archea, entre 2,6 e 1,8 bilhões de anos. 
Além disso, observa-se que esta sequência é conservada em fungos, musgos e plantas 
vaculares, tendo originado-se em Arabidopsis há cerca de 2 bilhões de anos. 

 

Palavras-chave: Localização subcelular; Duplo direcionamento; Glutamil-tRNA 

sintetase; Glutamina sintetase  
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ABSTRACT 

Characterization of the role of glutamyl-tRNA synthetase in the protein subcellular 

localization 

 
 In eukaryotic organisms, about 50% of cytoplasmic translated proteins are 
transported to the organelles, where they can play their roles. Thus, a complex system 
for intracellular transport was established. In plants, the presence of a second 
endosymbiont organelle, the plastid, turned this system still more intricated and  required 
an additional transport mechanism. Besides, most of organellar proteins are coded by 
nuclear genes and imported from the cytosol. The one protein-one localization was 
associated to the idea of one gene-one protein, which has long been established in 
molecular biology. However, individual proteins can show more than one function, and 
recently, proteins coded by one single gene were identified in more than one subcellular 
compartment, which has originated the concept of dual targeting. One of the most 
studied example of dual targeted proteins is the aminoacyl-tRNA synthetase (aaRS) 
family, which are related to protein synthesis by attaching the correct amino acid onto 
the cognate tRNA molecule. Among the aaRSs, cytosolic glutamyl-tRNA synthetase 
(GluRS), through its N-terminal extension, seems to be involved in other cellular role 
beyond translation. In Arabidopsis thaliana, there are two genes encoding GluRS, one 
for a dual-targeted protein and other for a cytosolic protein. Recent results in our 
laboratory showed that GluRS interacts with proteins destinated to other organelles, 
which suggest that this protein might have a role in interfering on protein localization in 
Arabidopsis. In order to gain some information on the role of this protein in subcellular 
localization, yeast two-hybrid assays were performed. These studies showed the 
interaction between GluRS and glutamine synthetase (GS), a mitochondrial and 
chloroplastic dual-targeted protein. This interaction was confirmed in planta. In addition, 
the GluRS sequence associated to protein interaction was localized at its N-terminal 
portion, between the residues 207 – 316. Phylogenetic analysis revealed that this region 
is absent in bacteria and it probably arose from Archea between 2.6 and 1.8 billion years 
ago. Also, this sequence is conserved in fungi, moss and all the green plants 
investigated. Finally, datation analysis showed that this sequence arose in Arabidopsis 
between 2 and 1.7 billion years ago.  

 . 
Keywords: Subcellular localization; Dual targeting; Glutamyl-tRNA synthetase; 

Glutamine synthetase 
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1 INTRODUÇÃO 

 O papel desempenhado por uma proteína está relacionado com sua localização 

celular. Ao longo do tempo, os organismos eucariotos desenvolveram vias complexas 

de direcionamento de proteínas para seus diversos compartimentos celulares. Em 

plantas, as estimativas apontam para milhares de proteínas codificadas por genes 

nucleares que são sintetizadas nos ribossomos e transportadas para mitocôndrias e 

cloroplastos, onde são ativas (HEAZLEWOOD et al., 2005). Algumas destas proteínas 

atuam em vias metabólicas específicas a cada uma destas organelas, como 

fotossíntese e fosforilação oxidativa, de modo que é necessário um sistema de 

direcionamento preciso. Por outro lado, outras proteínas que participam de processos 

genéricos, como expressão de genes organelares, replicação do DNA, transcrição e 

tradução, podem atuar nas duas organelas (MACKENZIE, 2005) e serem duplamente 

direcionadas a ambas, num mecanismo de transporte conhecido como duplo 

direcionamento (DD). A importação das proteínas por mitocôndrias e cloroplastos se dá 

através de sequências de direcionamento reconhecidas por complexos de proteínas 

receptoras localizados na membrana externa destes compartimentos, respectivamente 

complexos Tom (Translocon of the Outer Membrane), SAM (Sorting and Assembly  

Machinery) e Tim (Translocon of the Inner Membrane) e os complexos Toc (Translocon 

of the Outer Membrane of Chloroplasts) e Tic (Translocon of the Inner Membrane of 

Chloroplasts) do cloroplasto são responsáveis pelo transporte da maior parte das 

proteínas direcionadas a estas organelas (NEUPERT; HERMANN, 2007; HÖRMAN et 

al., 2007; MILLAR; WHELAN; SMALL, 2006). As proteínas que possuem DD são 

importadas por vários mecanismos: múltiplos transcritos, processamento (splicing) 

alternativo, início da tradução alternativo, redirecionamento, sequências de 

direcionamento ambíguas (KARNIELY; PINES, 2005; PEETERS; SMALL, 2001; SILVA-

FILHO, 2003).  

 Um exemplo bem estudado de proteínas com DD vem da família das aminoacil-

tRNA sintetases (aaRS) (DUCHÊNE et al., 2005). Estas proteínas têm como função 

canônica acoplar o tRNA com seu aminoácido cognato durante a síntese protéica. 

Entretanto, vários estudos atribuem a estas proteínas outras funções, como transcrição, 

tradução, processamento, apoptose e até inflamação (PARK; EWALT; KIM, 2005). 
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Estas outras funções são desempenhadas pela associação entre aaRS e outras 

proteínas, formando complexos conhecidos como complexos multi-aminoacil-tRNA 

sintesases (MSC). Em um dos casos mais bem estudados de MSCs eucarióticos, as 

proteínas glutamil-tRNA sintetase (GluRS), metionil-tRNA sintetase (MetRS) e 

aminoacil-tRNA sintetase cofator 1 (Arc1p) interagem num complexo que, além de 

melhorar a ligação do tRNA a cada uma das aaRS (SIMOS et al., 1998; GALANI et al., 

2001; SIMADER et al., 2006; GOLINELLI-COHEN; MIRANDE, 2007), também é 

responsável por regular a localização subcelular de cada um dos componentes 

associados (GALANI et al., 2001; GOLINELLI-COHEN; MIRANDE, 2007). As proteínas 

deste complexo interagem através de seus domínios N-terminais (GALANI et al., 2001).   

 Em Arabidopsis, há dois genes nucleares para a GluRS, um deles (At5g64050) 

codifica uma GluRS de DD de 570 aminoácidos (DUCHÊNE et al., 2005) e o outro 

(At5g26710) codifica uma GluRS citosólica de 719 aminoácidos (DAY; GOLOVKIN; 

REDDY, 1998). A GluRS citosólica possui uma extensão N-terminal de 119 

aminoácidos não observada na proteína de DD. Resultados obtidos em nosso 

laboratório com ensaios de duplo-híbrido em levedura revelaram recentemente que a 

região correspondente a 316 aminoácidos N-terminais da GluRS citosólica de 

Arabidopsis interage com a proteína tiamina monofosfato (TH1), que participa da 

biossíntese de tiamina e é importada para o cloroplasto (AJJAWI; TSEGAYE; 

SHINTANE, 2006).  

 Baseando-se nestas informações, este estudo teve como objetivo principal 

verificar um possível papel da GluRS de Arabidopsis thaliana na regulação da 

localização subcelular de proteínas, sobretudo aquelas de DD. Mais especificamente, 

este estudo visa identificar e caracterizar interações entre a GluRS citosólica 

(At5g26710) e proteínas de DD através de bibliotecas de cDNA de Arabidopsis thaliana 

inseridas no sistema duplo-híbrido de levedura; mapear a(s) região(ões) onde ocorre a 

interação entre as proteínas através de deleções; confirmar a interação entre as 

proteínas in vivo in planta por microscopia usando complementação fluorescente 

bimolecular (sistema BiFC); analisar filogeneticamente a região N-terminal da GluRS, 

esclarecendo sua origem e datação. A análise das interações encontradas entre a 

GluRS e proteínas de DD juntamente com as análises filogenéticas ajudarão a 
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compreender o mecanismo que regula a localização subcelular desta classe de 

proteínas e o possível papel da GluRS neste processo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Localização subcelular e duplo direcionamento 

 A função de uma proteína e sua localização celular estão intimamente 

relacionados. Há proteínas cujos genes são nucleares, sintetizadas em ribossomos 

livres no citoplasma ou associados ao retículo endoplasmático e permanecem 

localizadas no citoplasma desempenhando suas funções. Outras proteínas podem ser 

codificadas no núcleo, sintetizadas no citoplasma e transportadas para os diferentes 

compartimentos celulares. Ainda, há uma classe de proteínas codificadas por genes 

únicos nucleares capazes de serem transportadas para mais de um compartimento 

subcelular (SILVA-FILHO, 2003).  

 Ao longo da evolução, a célula eucariótica dividiu espacialmente em diferentes 

compartimentos seus principais processos bioquímicos. A célula eucariótica vegetal, por 

sua vez, compartimentalizou alguns de seus principais eventos metabólicos, 

fosforilação oxidativa e fotossíntese, após os eventos endossimbiontes. Esta 

compartimentalização trouxe a vantagem de manter os gradientes de metabólitos, íons, 

pH e o estado redox em níveis toleráveis para as demais funções celulares, mas 

também trouxe um problema. A maioria dos genes codificadores de proteínas que 

atuam nas organelas responsáveis pela fotossíntese (cloroplasto) e fosforilação 

oxidativa (mitocôndria) ao longo de milhões e milhões de anos foi perdida ou 

incorporada ao genoma nuclear (algumas poucas proteínas são codificadas por genes 

organelares). Logo, tornou-se necessário desenvolver um mecanismo de transporte 

destas proteínas para as organelas (MILLAR; WHELAN; SMALL, 2006). 
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Figura 1 – Visão geral do duplo direcionamento (DD) de proteínas para mitocôndria e cloroplasto em uma 

célula de planta. As proteínas (em laranja) são codificadas por genes nucleares, traduzidas no 

citoplasma e direcionadas às organelas através de sua sequência de direcionamento (em 

rosa). Proteínas direcionadas apenas ao cloroplasto têm o peptídio de trânsito (em verde); 

proteínas direcionadas apenas para mitocôndrias são reconhecidas através de sua pré-

sequência (em vermelho). Todas as sequências das proteínas importadas, de DD ou não, são 

reconhecidas por maquinarias encontradas nas superfícies organelares (modificado de 

CARRIE; GIRAUD; WHELAN, 2009)     

 

 

 Para os processos metabólicos específicos a cada uma das organelas, tornou-se 

imprescindível para a célula assegurar grande precisão no direcionamento das 

proteínas. Assim, há proteínas codificadas no núcleo e direcionadas exclusivamente a 

cada uma das organelas e há também proteínas codificadas no núcleo e duplamente 

direcionadas tanto para as mitocôndrias quanto para os cloroplastos, num evento 

Mitocôndria 
Cloroplasto 

Núcleo 

DNA 
RNA 
Proteína 

Peptídio sinal 
Pré-sequência 
Sequência de direcionamento 
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denominado duplo direcionamento (DD) (Figura 1). Uma alternativa à sobreposição de 

reações entre mitocôndrias e cloroplastos como explicação para a presença de 

proteínas de DD é o fato de que, sendo as mitocôndrias presentes na célula vegetal há 

mais tempo do que os cloroplastos, já havia uma via de importação implementada, de 

modo que algumas proteínas cloroplastidiais fizeram uso da maquinaria já existente 

(PEETERS; SMALL, 2001; SILVA-FILHO, 2003; MACKENZIE, 2005). 

 Em Arabidopsis, mais de 1000 proteínas são direcionadas aos cloroplastos, 

enquanto que mais de 500 proteínas são transportadas para as mitocôndrias (MILLAR; 

WHELAN; SMALL, 2006). As proteínas de DD para mitocôndrias e cloroplastos 

compreendem cerca de 50 em Arabidopsis (CARRIE; GIRAUD; WHELAN, 2009; 

MORGANTE et al., 2009). Também há casos de DD de proteínas para cloroplastos e 

núcleo (SCHWACKE et al., 2007), cloroplastos e peroxissomos (SAPIR-MIR et al., 

2008; REUMANN et al., 2007) e, na alga Chlamydomonas reinhardtii, para cloroplastos 

e retículo endoplasmático (LEVITAN et al., 2005). Em plantas, o primeiro caso de uma 

proteína de DD para mitocôndrias e cloroplastos observado a partir de um sistema in 

vivo foi a glutationa redutase de Pisium sativum (ervilha) (CREISSEN et al., 1995).  

  A informação necessária ao DD encontra-se, em sua maioria, na região N-

terminal das proteínas. Como a proteína é transportada tanto para as mitocôndrias 

quanto para os cloroplastos, é de se esperar que a sequência de DD possua 

similaridade com aquelas responsáveis pela importação de proteínas para mitocôndrias 

e cloroplastos (PUJOL; MARECHAL-DROUARD; DUCHÊNE, 2007). No caso de 

proteínas direcionadas às mitocôndrias, a sequência N-terminal responsável pela 

importação é chamada de pré-sequência, ao passo que nos cloroplastos estas 

seqüências de direcionamento são conhecidas como peptídios de trânsito. Em todos os 

casos, estas sequências são pouco conservadas, variam muito em comprimento e 

interagem com os complexos protéicos ancorados às membranas da organelas para só 

então as proteínas serem transportadas (BHUSHAN et al., 2006; PUJOL; MARECHAL-

DROUARD; DUCHÊNE, 2007). 

 Geralmente, as pré-sequências variam de 18 a 107 aminoácidos, sendo ricas em 

serina, arginina e alanina. A sua estrutura pode formar α-hélices anfifílicas postivamente 

carregadas e ter resíduos de aminoácidos hidrofóbicos interagindo com os receptores 
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de membranas organelares (MOBERG et al., 2004). Por sua vez, o peptídio de trânsito 

não tem uma estrutura precisa em solução aquosa, mas apresenta a habilidade de 

formar α-hélice num ambiente que mimetiza a membrana plastidial (AMBROGGIO et 

al., 2007); pode exibir de 13 a 146 aminoácidos e está estruturado em resíduos de 

aminoácidos hidroxilados (serina e treonina) que podem sofrer fosforilação, de modo a 

facilitar a interação com proteínas citosólicas para o transporte (SMALL et al., 2004). 

Em comum, pré-sequências e peptídios de trânsito possuem sua composição estrutural, 

rica em aminoácidos hidrofóbicos (alanina, leucina, fenilalanina ou valina), aminoácidos 

hidroxilados (serina e treonina) e aminoácidos carregados positivamente (arginina e 

lisina) e baixo conteúdo de aminoácidos negativamente carregados (VON HEIJNE; 

NISHIKAWA, 1989; CLAROS; VICENS, 1997). As diferenças estruturais compreendem 

a distribuição de cargas positivas e a arginina encontradas na região N-terminal 

mitocondrial (BHUSHAN et al., 2006; PUJOL; MARECHAL-DROUARD; DUCHÊNE, 

2007), ao passo que no peptídio de trânsito os aminoácidos positivos são abundantes 

na sua região central (SMALL et al., 2004).  

 A sequência N-terminal que permite o DD de uma proteína para mitocôndrias e 

cloroplastos necessita, como já foi dito previamente, guardar semelhança com as pré-

sequências e com os peptídios de trânsito. Ela pode ser do tipo conhecido por pré-

sequência gêmea ou do tipo pré-sequência ambígua (PEETERS; SAMLL, 2001). A 

chamada pré-sequência gêmea pode ser definida estruturalmente como um arranjo em 

tandem das sequências de direcionamento mitocondrial e cloroplastidial. Este arranjo 

geralmente é observado nos transcritos de genes que possuem dois sítios de início de 

transcrição, dois sítios alternativos de início de tradução, ou sítios de processamento 

alternativos para permitir a produção de peptídios sinais para mitocôndria e cloroplasto. 

Por outro lado, a presença simultânea de sequências de direcionamento mitocondriais 

ou plastidiais fusionadas à proteínas quiméricas mostrou que aquela que é localizada 

na extremidade N-terminal confere a especificidade de endereçamento da proteína às 

organelas (de CASTRO SILVA-FILHO et al., 1996).  

 A pré-sequência ambígua é uma sequência de direcionamento única reconhecida 

por mitocôndrias e cloroplastos, com diferentes regiões de reconhecimento para as 

diferentes maquinarias de importação das duas organelas. Ela apresenta resíduos de 
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aminoácidos carregados positivamente (arginina, mas não tanto quanto é observado na 

pré-sequência), hidroxilados (serina), poucos aminoácidos ácidos e glicina, além de 

poder conter alguns resíduos hidrofóbicos (PUJOL; MARECHAL-DROUARD; 

DUCHÊNE, 2007). Foi desenvolvido recentemente um programa computacional capaz 

de efetuar a predição de proteínas de DD ambíguas (MITSCHKE et al., 2009). As 

predições reveladas neste trabalho foram experimentalmente comprovadas e, 

baseados em ampla varredura nos genomas de plantas, estimaram a existência de 

cerca de 400 proteínas de DD transportadas para mitocôndrias e cloroplastos.   

 Proteínas localizadas na membrana externa de mitocôndrias e cloroplastos são 

desprovidas de sequências de direcionamento. Há ainda situações em para proteínas 

transportadas para mitocôndrias, importação e tradução ocorrem de forma coordenada 

e simultânea na superfície mitocondrial. Em levedura, alguns transcritos de proteínas 

mitocondriais codificados no núcleo vão para a membrana externa da organela através 

de polissomos ligados à mitocôndria (MACKENZIE, 2005). Estudos realizados em 

mamíferos sugerem que as mitocôndrias possuem receptores onde os ribossomos 

podem se ligar (MACKENZIE; PAYNE, 2004). Embora esta segregação de mRNA como 

uma rota alternativa co-traducional para importação de proteínas organelares tenha 

sido descrita apenas em fungos e mamíferos, é possível que também exista em células 

vegetais. Os genes de origem procariótica estão entre aqueles que seguem a rota 

alternativa de segregação de mRNAs para a mitocôndria, ao passo que os genes de 

origem eucariótica possuem, em sua grande maioria, a pré-sequência e parecem ser 

traduzidos nos polissomos citoplasmáticos (MARC et al., 2002).      

 A função da sequência N-terminal de direcionamento para as organelas é 

permitir a interação da proteína com os complexo receptores de importação localizados 

na membrana de mitocôndrias e cloroplastos, de modo a permitir que a proteína seja 

transportada. Os complexos Tom (Translocon of the Outer Membrane), Sam (Sorting 

and Assembly Machinery) e Tim (Translocon of the Inner Membrane) das mitocôndrias 

e os complexos Toc (Translocon of the Outer Membrane of Chloroplasts) e Tic 

(Translocon of the Inner Membrane of Chloroplasts) do cloroplasto são responsáveis 

pelo transporte da maior parte das proteínas direcionadas a estas organelas 
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(NEUPERT; HERMANN, 2007; HÖRMAN et al., 2007; MILLAR; WHELAN; SMALL, 

2006).      

 O complexo Tom existe em todos os organismos, entretanto, estudos mostram 

que, ao passo que alguns componentes do complexo são conservados entre os 

eucariotos, várias proteínas são específicas (MACASEV et al., 2000; MACASEV et al., 

2004). Sendo assim, alguns componentes protéicos do complexo encontrados em 

animais e fungos não são observados em plantas e vice-versa (PERRY et al., 2008). 

Nas plantas este complexo compreende sete proteínas (MACASEV et al., 2000; 

MACASEV et al., 2004; CHAN et al., 2006; CHEW et al., 2004 ). O complexo Sam 

compreende três proteínas integrais, que atuam na montagem de proteínas do 

complexo Tom (CHACINSKA et al., 2010). O complexo Tim de plantas apresenta 

homologia com o de levedura e consiste em quatro proteínas de membrana integrais 

(DEKKER et al., 1997; MILISAV et al., 2001; TRUSCOTT et al., 2001). Proteínas dos 

complexos Tom e Tim podem vir a interagir durante o transporte de proteínas 

(CHACINSKA et al 2005; MEINNECKE et al. 2006; MOKRANJAC et al. 2009; TAMURA 

et al. 2009). Nos cloroplastos, o complexo Toc consiste em três tipos de 

compartimentos, cada um pertencendo a uma família protéica (ANDRÈS; AGNE; 

KESSLER, 2010). No complexo Tic, oito subunidades foram descritas (KOVÁCS-

BOGDÁN; SOLL; BÖLTER, 2010).     

 O controle da localização subcelular de uma proteína para mais de um destino 

celular, o que inclui o DD, envolve diferentes mecanismos: múltiplos transcritos, início 

de tradução alternativo, processamento alternativo ou modificações pós-traducionais 

(PEETERS; SMALL, 2001; SILVA-FILHO, 2003; CARRIE; GIRAUD; WHELAN, 2009). O 

controle transcricional é uma das principais maneiras de controlar a importação, 

baseando-se na produção de múltiplos transcritos com diferentes regiões 5' ou no 

processamento alternativo (OBARA; SUMI; FUKUDA, 2002; HAMADA et al., 2002). 

Outro mecanismo importante envolve eventos pós-transcricionais, sobretudo 

envolvendo sítios alternativos de início de transcrição de um único transcrito. Neste 

caso, um único mRNA que contém dois códons de início é traduzido a partir do 

reconhecimento da maquinaria de tradução de apenas um dos AUG (CHABREGAS et 

al., 2001, 2003; HASHIMOTO et al., 2002).  
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  Fatores ambientais ou mesmo sinais internos podem interferir na localização da 

proteína, podendo ser considerado coo DD ou redirecionamento (SILVA-FILHO, 2003). 

Por exemplo, sabe-se que a luz pode regular a localização de proteínas dentro da 

célula vegetal. A partição nucleocitoplásmica dos fotorreceptores é influenciada pelo 

ciclo diurno de luz. A localização subcelular dos fitocromos A, B, C, D e E, assim como 

a fototropina 1, possui uma relação direta com a luz e com o ritmo diurno. Todos os 

fitocromos são importados para o núcleo e formam estruturas mosqueadas de acordo 

com as diferentes condições de luz (KIRCHER et al., 2002). Por sua vez, a fototropina 1 

localiza-se na membrana plasmática de plântulas etioladas. Na presença de luz azul, 

uma fração da fototropina 1 é lançada no citoplasma (SAKAMOTO; BRIGGS, 2002). 

Um exemplo de influência metabólica sobre a localização de proteínas ocorre em 

leveduras, precisamente com a catalase A (Ccta1p). Quando células de levedura 

crescem na presença de oleatos, a catalase A é direcionada para o peroxissomo. 

Entretanto, mesmo na ausência de uma pré-sequência, a proteína pode localizar-se na 

matriz mitocondrial quando as células de levedura crescem em fonte de carbono não-

fermentável (PETROVA et al., 2004). 

 As adaptações biológicas acerca da evolução e a história do próprio processo 

evolutivo em si do DD só agora começam a emergir. No início dos estudos sobre 

proteínas com duplo direcionamento, pensou-se ser um evento raro, devido às funções 

especializadas de ambas as organelas, à especificidade do direcionamento e ao 

pequeno número de proteínas de DD. Entretanto, nos últimos anos o número de 

proteínas que apresenta duplo direcionamento aumentou, graças ao crescente 

interesse no estudo dos processos compartilhados pelas duas organelas, como 

replicação e reparo, transcrição, tradução e proteólise (MACKENZIE, 2005).  

  Alguns estudos especulam que as proteínas de DD evoluíram a partir de 

proteínas direcionadas para um único destino (UEDA et al., 2008). Neste contexto, o 

ganho do DD seria um mecanismo restritivo comparado ao direcionamento a uma única 

organela para evitar a perda do direcionamento para uma das organelas (CHEW; 

WHELAN, 2003; MICHALECKA et al., 2003). O DD de proteínas não aumenta o 

proteoma celular, pelo contrário, mas ele permite a expansão da(s) função(ões) de uma 

únca proteína, dado que a proteína duplamente direcionada pode atuar em diferentes 
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processos metabólicos dependendo da organela onde está localizada (CARRIE; 

GIRAUD; WHELAN, 2009). Estudos mais recentes apontam para o DD como um ganho 

de função associado a duplicações gênicas ocorridas muito cedo na história evolutiva 

dos seres vivos (BRANDÃO; SILVA-FILHO, submetido). O DD parece ter surgido antes 

da divergência que deu origem aos grupos de plantas monocotiledôneas e 

eudicotiledôneas (UEDA et al., 2008). De fato, proteínas de duplo direcionamento são 

conservadas em arroz e Arabidopsis, sugerindo um padrão evolutivo semelhante para 

as famílias gênicas que codifiquem proteínas de DD (MORGANTE et al., 2009).  

 As proteínas de DD até agora encontradas são incluídas na categoria de 

proteínas de manutenção (housekeepers), isto é, relacionadas a processos 

compartilhados pelas organelas, tais como ciclo celular, síntese de DNA e proteínas 

(MACKENZIE, 2005). Isto pode ser entendido pelo fato de que foram descritas poucas 

proteínas com DD e, dentro do grupo que reconhecidamente possui DD, muitas têm 

função ainda desconhecida quando comparadas àquelas codificadas pelo genoma 

nuclear (CARRIE; GIRAUD; WHELAN, 2009). Outros estudos dedicados à evolução do 

DD especulam que este mecanismo pode ser uma maneira de comunicação inter-

organelar. Ao direcionar as mesmas proteínas para as duas organelas 

simultaneamente, é possível que mitocôndrias e cloroplastos possam executar as 

funções desempenhadas por estas proteínas de maneira coordenada (CARRIE; 

GIRAUD; WHELAN, 2009; LISTER et al., 2008).  

 Pouco se sabe também sobre o mecanismo regulatório do DD. Não há 

evidências experimentais que demonstrem a presença de regulação no recrutamento 

de proteínas de DD entre as organelas. Existem apenas evidências de que este 

recrutamento não é um processo passivo. A maioria das proteínas de DD contém na 

sua sequência de direcionamento um motivo de fosforilação. Este motivo é reconhecido 

por uma proteína quinase citosólica, que por sua vez atua como um guia e a direciona 

ao complexo receptor Toc cloroplastidial (WAEGEMANN; SOLL, 1996; MARTIN et al., 

2006). 

 Sem dúvida, uma das maiores questões sobre o estudo do DD de proteínas 

organelares em plantas é como ocorre a regulação desta rota de repartição. É possível 

que o mRNA de proteínas de DD seja direcionado para a superfície organelar, 
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resultando em mudanças na distribuição de proteínas (RUDHE et al., 2004).  Sem 

dúvida desvendar o papel dos fatores citosólicos envolvidos neste mecanismo, sejam  

eles de natureza protéica ou não, pode explicar como mitocôndrias e cloroplastos 

conseguem importar a quantidade necessária de proteínas de DD. 

 

2.2 As Aminoacil-tRNA sintetases  

 Um dos mais interessantes exemplos de DD vem do grupos de proteínas das 

aminoacil-tRNA sintetases (aaRSs). Nas plantas, a síntese protéica ocorre em três 

compartimentos subcelulares: citoplasma, mitocôndria e cloroplasto, o que gera 

demanda pelo transporte subcelular de aaRS para as organelas, já que todos os genes 

para estas proteínas estão no núcleo. Aparentemente, o duplo direcionamento é 

bastante comum nesta família protéica em Arabidopsis, já que de 23 proteínas deste 

grupo importadas para as organelas, 16 têm DD (DUCHÊNE et al., 2005). Muito 

provavelmente, o mesmo acontece em outras espécies vegetais (CREISSEN et al., 

1995; ROKOV-PLAVEC et al., 2008).  

 Evolutivamente, as aaRSs surgiram durante a transição da era do RNA enquanto 

molécula-chave da vida para a era das proteínas, a fim de estabelecer o código 

genético  ao atuarem num dos processos celulares mais fundamentais, a síntese de 

proteínas (IBBA; SÖLL, 2004).  A tradução do mRNA em proteínas requer a presença 

de aaRSs, que fornece à cadeia polipeptídica em formação cada um dos 20 

aminoácidos na forma de aminoacil-tRNAs específicos (há também aaRSs específicas 

para cada aminoácido), que nada mais são do que os tRNAs devidamente carregados 

com seus aminoácidos cognatos.  

 Cabe a estas proteínas agir como catalisadores na reação de ligação covalente 

dos aminoácidos aos seus respectivos tRNAs. Esta função é desempenhada através de 

uma reação de aminoacilação que tem espaço nos domínios de ligação específicos a 

cada um de seus tRNAs correspondentes (IBBA; SÖLL, 2000) (Figura 2).  
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Figura 2 – Esquema simplificado de duas reações atribuídas às aaRSs. No primeiro passo da reação de 

aminoacilação, o aminoácido é carregado com ATP, produzindo aminoaciladenilato. Depois, o 

aminoácido ativado é transferido para o tRNA, formando aminoacil-tRNA e liberando AMP. As 

aaRSs também catalizam uma reação química que produz Ap4A (ou diadenosina 

tetrafosfatase) e AMP ao utilizar ATP ao invés de tRNA (adaptado de PARK; EWALT; KIM, 

2005)   

 

 

 Inicialmente, o aminácido é carregado com ATP, formando o intermediário 

aminoaciladenilato. Uma vez ativado, o aminoácido é então transferido para a 

adenosina da extremidade 3' do seu tRNA correspondente. As aaRSs também 

catalisam uma reação química secundária que produz diadenosina oligofosfatases 

(ApnA) utilizando ATP ou ADP ao invés de tRNA. Foi sugerido que Ap4A funciona como 

mensageiro secundário na regulação de diversas funções celulares essenciais, como 

apoptose e ciclo celular (KISSELEV et al., 1998). 

 Embora o mecanismo de aminoacilação seja comum a todas as aaRSs, elas 

estão divididas em duas classes (classe I e classe II), de acordo com sua estrutura e 

com a sequência de seus sítios catalíticos (CUSACK et al., 1990; ERIANI et al., 1990). 

Dentro de cada classe existe apenas um domínio, chamado de domínio catalítico, que é 

conservado entre todos os membros de cada classe. Os outros domínios 

aprensentados por estas proteínas estão envolvidos na ligação ao anticódon do tRNA, 

estabilização do complexo aaRS-tRNA e na desacetilação de tRNAs carregados 

incorretamente. Além da divisão em classes, as aaRSs são subdivididas em três 

Aminoácido Aminoaciladenilato 

Aminoacil-tRNA + 
AMP 

Ap4A + AMP 
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subgrupos (a; b; c), baseado na natureza química dos seus aminoácidos substratos 

(CUSACK, 1997).  

 A classe I reúne 11 aaRSs, incluindo MetRS, ValRS, IleRS, CysRS, GluRS, 

GlnRS, LysRS, ArgRS, TrpRS e TyrRS. Esta classe compreende as aaRSs geralmente 

monoméricas e formadas por um domínio de ligação ao nucleotídio do tipo Rossmann 

com três camadas de folhas-β e α-hélices alternadas (α/β/α) e um núcleo interior de 

cerca de cinco folhas-β. Além disso, a classe I contém os motivos altamente 

conservados KMSKS (Lys-Met-Ser-Lys-Ser) e HIGH (His-Ile-Gly-His). As aaRSs desta 

classe reconhecem o tRNA a partir do sulco menor do seu braço aceptor, via 

aminoacilação da adenosina terminal da molécula de tRNA no carbono de posição 2'-

OH.  

 A classe II de aaRSs reúne 10 proteínas: AlaRS, HisRS, ProRS, ThrRS, SerRS, 

GlyRS, PheRS, AspRS, AsnRS e LysRS, esta última presente nas duas classes. A 

LysRS da classe I está presente na maioria dos Archea e em alguns representantes de 

Eubacteria, enquanto a LysRS da classe II está presente nos eucariontes, num 

pequeno número de Archea e na maioria de Eubacteria (AMBROGELLY; KORENCIC; 

IBBA, 2002; WOESE et al., 2000). As aaRSs da classe II são geralmente multiméricas e 

se estruturam numa mistura de folhas-β e α-hélices com um núcleo central de folhas-β 

antiparalelas flanqueadas por e α-hélices. Há três pequenos motivos conservados na 

classe II de aaRSs, motivos 1, 2 e 3 (ERIANI et al., 1990). O motivo 1 está envolvido na 

formação de homodímeros, enquanto que os motivos 2 e 3 formam os componentes do 

sítio ativo. As aaRSs da classe II reconhecem o tRNA a partir do sulco maior do tRNA 

receptor, carregando no carbono de posição 3'-OH da adenosina terminal.  

 As aaRSs são proteínas com multidomínios. Dentro de cada classe há apenas 

um domínio característico, o domínio catalítico, que é conservado entre todos os 

membros de uma mesma classe (O'DONOGHUE; LUTHEY-SCHULTEN, 2003). Esse 

domínio contém o sítio ativo que interage com o braço aceptor do tRNA. Outros 

domínios estão envolvidos na ligação ao anticódon do tRNA, estabilização do complexo 

aaRS-tRNA e desacetilação dos tRNAs carregados com aminoácidos incorretos 

(BUECHTER; SCHIMMEL, 1993; SCHIMMEL et al., 1993).  
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 Estas proteínas são encontradas em todos os domínios da vida e foram 

conservadas entre as espécies ao longo da evolução (WOESE et al., 2000). Mais 

precisamente, é certo afirmar que a estrutura básica das aaRSs é conservada, até 

quando há menos de 15% de identidade de sequência verificada. As aaRSs não 

necessariamente representam o resultado de uma evolução por convergência porque 

têm a mesma função bioquímica básica e carregam o tRNA com seu aminoácido 

cognato num processo comum a todas estas proteínas.  

 As aaRSs encontradas presentes nos organismos vivos são produtos de 

duplicações gênicas muito antigas. As especificidades de cada aminoacil-tRNA 

sintetase, como parte do processo de tradução, surgiram antes da raiz da árvore 

filogenética universal. De fato, estudos evolutivos sobre as aaRSs especulam que estas 

proteínas podem ter sido os primeiros pioneiros moleculares a cruzar o limiar 

darwiniano, que consiste numa transição muito antiga do fluxo gênico horizontal, que 

dominava a dinâmica evolutiva, para uma fase em que a herança vertical tornou-se a 

força evolutiva dominante, levando à especiação inicial da raiz da árvore filogenética 

universal (O'DONOGHUE; LUTHEY-SCHULTEN, 2003).  

 Um novo estudo sobre as aaRSs organelares de Arabidopsis mostra que elas 

são fruto de eventos de transferência horizontal de genes de bactérias, embora não 

tenha sido indicado um único ancestral para esta transferência, se cianobactérias ou 

proteobactérias. Ainda, este estudo reforça a idéia de que o DD é resultado de 

duplicações gênicas e representa um verdadeiro ganho de função (BRANDÃO; SILVA-

FILHO, submetido).   

 É cada vez mais comum encontrar estudos que mostram associações entre as 

aaRSs e outras proteínas, formando complexos multienzimáticos (HAUSMANN; IBBA, 

2008). Embora a maioria destas associações tenha sido descrita inicialmente em 

organismos eucariotos, vários complexos multienzimáticos (na verdade, complexos 

bimoleculares em sua maioria) contendo aaRSs foram recentemente identificados em 

Eubacteria e Archea. 

  Em Eubacteria, existem complexos miltienzimáticos ProRS•Ybak, 

AspRS•GatCAB amidotransferase e TrpRS•óxido nítrico sintetase voltados para, 

respectivamente, hidrólise da ligação Cys-tRNAPro (AN; MUSIER-FORSYTH, 2004; 
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RUAN; SÖLL, 2005); conversão de Asp-tRNAAsn para Asn-tRNAAsn (BAILLY et al., 

2007); nitração de triptofano e produção de 4-nitro-triptofano (BUDDHA ; CRANE, 

2005). Já em Archea, um complexo envolvendo ProRS•Mj1338, LysRS e AspRS foi 

observado, embora sua função ainda não tenha sido desvendada (LIPMAN et al., 

2003); outro complexo envolvendo LysRS•LeuRS•ProRS (PRAETORIUS-IBBA et al., 

2005; PRAETORIUS-IBBA et al., 2007; HAUSMANN et al., 2007) atua melhorando a 

aminoacilação destas proteínas.  

 Nos grupos de eucariotos, entretanto, é que são observados os mais bem 

estudados casos de complexos multienzimáticos de aaRSs voltados para funções não-

canônicas. Nestes organismos, os complexos tendem a ser maiores do que aqueles 

encontrados em procariotos e também atuam num espectro de funções bem mais 

abrangente, de aminoacilação a apoptose (HAUSMANN; IBBA, 2008). 

 Em levedura, o complexo Arc1p•MetRS•GluRS atua definindo a localização 

subcelular destas proteínas e também melhora a afinidade do tRNA aos seus 

aminoácidos cognatos, Met e Glu (SIMOS et al., 1996; GALANI et al., 2001; 

KARANASIOS et al., 2007); o complexo SerRS•Pex21p melhora a afinidade do tRNA à 

serina (ROCAK et al., 2002; GODINIC et al., 2007); o complexo TyrRS•Knr4 tem função 

ainda desconhecida, embora estudos sugiram que há uma relação entre o complexo e 

formação de ditirosina durante a esporulação (DAGKESSAMANSAIA et al., 2001; 

IVAKHNO; KORNELYUK, 2005).  

 Em mamíferos, o complexo ValRS•EF-1A melhora a reação de aminoacilação e 

restringe proteínas associadas no citoplasma (MOTORIN et al., 1988; VENEMA et al., 

1991; BEC; KERJAN; WALLER, 1994; NEGRUTSKII et al., 1999). O complexo formado 

por AspRS•EF-1A atua na liberação de  Asp-tRNAAsp (REED; WASTNEY; YANG, 1994; 

REED; YANG, 1994). O complexo LysRS•AspRS•EF-1A•p38 melhora a atividade de 

aminoacilação das aaRSs envolvidas (GUZZO; YANG, 2008). O complexo 

GluRS•ProRS•L13a•GAPDH•NSAP1 atua no silenciamento da tradução (MAZUMDER; 

SESHADRI; FOX, 2003; SAMPATH et al., 2004; RAY; ARIF; FOX, 2007). Um outro 

complexo mais recente foi observado entre LysRS e a proteína Gag do vírus HIV em 

humanos. Este complexo favorece a incorporação de tRNALys pelo vírus, assim como 
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sua montagem (JAVANBAKHT et al., 2003; GUO et al., 2005; KOVALENSKI et al., 

2006).  

 Existe, ainda, em mamíferos, um grande complexo envolvendo nove aaRSs 

(LysRS, LeuRS, IleRS, GluRS, ProRS, MetRS, GlnRS, ArgRS e AspRS) e três fatores 

protéicos (p18, p38 e p43) cuja função, embora não totalmente desvendada, aponte 

para a melhoria da aminoacilação, localização subcelular das proteínas envolvidas e 

controle de atividades não-canônicas desempenhadas por estas aaRSs (ROBINSON; 

KERJAN; MIRANDE, 2000). 

 Embora a atividade catalítica das aaRSs seja sua função celular essencial, vários 

estudos mostram que estas proteínas são versáteis e multifuncionais. Esta flexibilidade 

funcional das aaRSs parece estar condicionada às suas interações protéicas, que 

promovem uma expansão de função para além da síntese de proteínas. Estas 

interações entre aaRSs e outras aaRSs ou outras proteínas formam os complexos 

multienzimáticos que estão associados às funções não-canônicas atribuídas às aaRSs, 

isto é, quando estas proteínas estão interagindo dentro dos complexos, elas atuam na 

reação de aminoacilação, ao passo que quando elas se encontram livres, podem 

exercer outras funções que não necessariamente estejam relacionadas à síntese de 

proteínas. Embora a maioria destas associações tenha sido descrita inicialmente em 

organismos eucariotos, vários complexos multienzimáticos (na verdade, complexos 

bimoleculares em sua maioria) contendo aaRSs foram recentemente identificados em 

Eubacteria e Archea (HAUSMANN; IBBA, 2008).  

 Assim, as aaRSs, em associação a outras proteínas, também participam de 

vários outros processos celulares, tais como transcrição de rRNA (MetRS em 

humanos); regulação da transcrição (AlaRS em E. Coli e LysRS em humanos); 

processamento de íntrons (LeuRS e TyrRS em fungos); controle da tradução (ThrRS 

em E. Coli); silenciamento da tradução (GluRS e ProRS em humanos); apoptose 

(GlnRS em humanos), angiogênese (TrpRS e TyrRS em humanos); inflamação (HisRS 

e LysRS em humanos); montagem do capsídio viral e incorporação de tRNALys (LysRS 

em humanos infectados pelo vírus HIV); transporte extranuclear de tRNA em leveduras 

e anfíbios; localização subcelular de proteínas (GluRS e MetRS em levedura) ( LUND; 

DAHLBERG, 1998; SIMOS et al., 1998; SARKAR; AZAD; HOPPER, 1999; 
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GROSSHANS; HURNT; SIMOS, 2000; LEE et al., 2004; PARK; EWALT; KIM, 2005; 

RYCKELYNK; GIEGE; FRUGIER, 2005; HAUSMANN; IBBA, 2008).  

 As aaRS eucarióticas se distiguem das procarióticas pela presença de extensões 

na suas regiões C- ou N-terminais, que não são observadas nas proteínas 

correspondentes em Archea e Eubactéria (MIRANDE, 1991). Estes apêndices anexos 

ao centro catalítico de várias aaRSs não representam ou funcionam como domínios 

catalíticos voltados para a sua função canônica na síntese de proteínas. Ao invés disso, 

eles atuam precisamente nas interações proteína-proteína ou como domínios de 

ligação ao RNA (CAHUZAC et al., 2000; GUIGOU; SHALAK; MIRANDE, 2004; 

ROBINSON; KERJAN; MIRANDE, 2000), os quais são responsáveis pela expansão 

funcional das aaRSs. É possível afirmar, do ponto de vista evolutivos, que estes 

apêndices representam um ganho de função para as aaRSs eucarióticas.  

  Evolutivamente, a associação das aaRSs em complexos multienzimáticos 

voltados para desempenhar funções não-canônicas destas proteínas pode ser vista 

como uma estratégia de economia para maximizar a diversidade funcional das 

proteínas com uma fonte genética limitada. A expansão funcional das aaRSs 

provavelmente está relacionada a uma necessidade persistente de novas funções no 

desenvolvimento de sistemas complexos e a distribuição de proteínas em todo e 

qualquer tipo celular, onde estão expostas e precisam adaptar-se a um arranjo de 

novas pressões seletivas (PARK; EWALT; KIM, 2005). 

  

2.3 A Glutamil-tRNA sintetase (GluRS)  

 Dentre as aaRSs, uma delas chama atenção pelas funções não-canônicas, isto 

é, não relacionadas à sintese de proteínas a ela atribuídas: a glutamil-tRNA sintetase 

(GluRS). Em humanos, ela atua no silenciamento da tradução (MAZUMDER; 

SESHADRI; FOX, 2003; SAMPATH et al., 2004; RAY; ARIF; FOX, 2007) e num 

complexo cujas funções compreendem o controle de localização das aaRSs que fazem 

parte do complexo (ROBINSON; KERJAN; MIRANDE, 2000). Em leveduras, a GluRS 

está associada ao controle da localização subcelular das proteínas que fazem parte do 

complexo (GluRS, MetRS, Arc1p) (GOLINELLI-COHEN; MIRANDE, 2007). 
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 A GluRS é uma aaRS da classe I. Sendo assim, ela apresenta em seu domínio 

catalítico os motivos consenso da classe I HIGH e KMSKS (ERIANI et al., 1990). A 

GluRS transfere ácido glutâmico para o tRNAGlu num processo de dois passos. 

Inicialmente, o aminoácido ácido glutâmico e a molécula de ATP ligam-se à GluRS, no 

seu sítio ativo, onde eles ficam covalentemente unidos por ligações do tipo éster entre o 

α-carboxilato do aminoácido e o α-fosfato do ATP. Os produtos desta reação são 

pirofosfato e o aminoacil-adenilato. No segundo passo, o aminoácido é transferido para 

o terminal 3'-hidroxil (típico da classe I) do braço aceptor do tRNAGlu, para formar o 

tRNA aminoacilado Glu-tRNAGlu (FREIST et al., 1997). Em termos evolutivos, sabe-se é 

que a GluRS de Archea compartilha similaridades estruturais com a GluRS eucariótica 

e que houve, ao longo dos anos, duplicações gênicas e transferência horizontal 

(BROWN; DOOLITTLE, 1999). 

  Além de seu papel na síntese de proteínas e de suas funções não-canônicas 

associadas aos complexos multienzimáticos dos quais faz parte, a GluRS também atua 

indiretamente na biossíntese de compostos tetrapirrólicos como clorofila, heme e 

derivados através da via do C5 encontrada em plantas, Archea e na maior parte das 

bactérias (BEALE; GOUGH; GRANIC, 1975; SCHÖN et al., 1986; JAHN; VERKAMP; 

SÖLL, 1992), além de controlar o nível celular de heme (LEVICÁN et al., 2006).  

 Em Arabidopsis, há dois genes que codificam a GluRS, ambos nucleares. Um 

deles, At5g64050, codifica uma GluRS que tem duplo direcionamento (DD) para 

mitocôndria e cloroplasto e apresenta similaridade com a sequência de GluRS de 

cianobactéria, o que sugere sua origem evolutiva no ancestral plastidial. Já foi 

observado, inclusive experimentalmente, que o DD da GluRS organelar é conservado 

entre monocotiledôneas e eudicotiledôneas (MORGANTE et al., 2009) 

 O outro gene, At5g26710, codifica uma GluRS que é citosólica e apresenta 

similaridade de sequência com outras enzimas citosólicas. Este gene possui 2928 

pares de base e está organizado em 6 éxons separados por 5 íntrons. O seu cDNA 

possui 2513 pares de bases e a sequência codificadora possui 2160 pares de bases. A 

proteína tem 719 aminoácidos e peso molecular de aproximadamente 81kDa (DAY; 

GOLOVKIN; REDDY, 1998). A GluRS citosólica difere da organelar (DUCHÊNE et al., 

2005), sobretudo na sua região N-terminal, onde há um ganho de 119 aminoácidos. Em 
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outras espécies, as extensões N-terminais da GluRS estão associadas a uma expansão 

funcional da proteína (HAUSMANN; IBBA, 2008).  

 Há fortes indícios de que há uma relação entre a GluRS citplasmática e sua 

região N-terminal e a localização subcelular de outras proteínas. Esta proteína estaria 

envolvida no endereçamento de outras proteínas através de interações proteína-

proteína (SIMOS et al., 1996). Como acontece em levedura, a extensão N-terminal da 

GluRS forma, junto com a região N-terminal da MetRS e a região N-terminal de Arc1p, o 

complexo multienzimático Arc1p•MetRS•GluRS (Figura 3). Neste complexo, Arc1p atua 

como uma molécula que atrai o tRNA, de modo a aumentar a disponibilidade de tRNA 

para as aaRSs (GALANI et al., 2001; FRECHIN et al., 2010).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Esquema da estrura do complexo  Arc1p•MetRS•GluRS. O complexo é mantido por interações 

entre as regiões N-terminais de cada uma das proteínas envolvidas. No centro em vermelho 

está Arc1p; à esquerda em azul está MetRS (MRS); à direita em amarelo está a GluRS (ERS). 

As aaRSs foram esquematizadas na reação de aminacilação, transferindo aminoácidos para 

os tRNAs cognatos (adaptado de FRECHIN et al., 2010) 

 

 

 Mais do que isso, Arc1p, que é um homólogo de levedura da proteína p43, 

funciona como uma espécie de plataforma de ancoramento tanto para MetRS quanto 
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para GluRS, isto é, a presença de Arc1p está relacionada com a localização subcelular 

destas proteínas. Quando o complexo está formado, as três proteínas ficam confinadas 

ao citoplasma, entretanto, quando complexo encontra-se dissociado, estas proteínas 

podem ser importadas para diferentes compartimentos celulares e neles desempenhar 

outras funções (GALANI et al., 2001; GOLINELLI-COHEN; MIRANDE, 2007).  

 Em leveduras que crescem sob condições normais, quando a fermentação é 

utilizada para produzir energia, níveis considerados basais de atividade mitocondrial 

são observados e, assim, a maior parte da GluRS encontra-se no complexo 

Arc1p•MetRS•GluRS. Entretanto, quando a levedura passa a crescer sob condições de 

respiração aeróbica, a expressão de Arc1p é reduzida drasticamente, levando à 

liberação de GluRs para a mitocôndria, onde participa da reação de transamidação para 

formar glutaminil-tRNGln (FRECHIN et al., 2010).    

 Além disso, resultados recentes obtidos em nosso laboratório através de ensaios 

de duplo-híbrido em levedura que utilizaram como proteína “isca” a proteína tiamina 

monofosfato (TH1) de Arabidopsis, a qual participa da via de biossíntese de tiamina e é 

importada para o cloroplasto (AJJAWI; TSEGAYE; SHINTANE, 2006), revelaram uma 

interação com a GluRS citosólica de Arabidopsis (MARCELA E. SCARSO, 

comunicação pessoal). A análise da região da GluRS que interagiu com a proteína TH1 

revelou que trata-se da sequência dos primeiros 950 pares de bases da sequência 

codificadora do gene da GluRS, o que corresponde à sequência de 316 aminoácidos da 

região N-terminal desta. Este achado reforça o indício de que não só a GluRS 

citoplasmática de planta poderia também estar envolvida na localização subcelular de 

outras proteínas, como também sugere que pode haver a formação de complexos 

multienzimáticos envolvendo aaRSs em plantas.  

 Do ponto de vista evolutivo, pouco se sabe sobre a origem da GluRS citosólica 

de plantas. Não se sabe ao certo sobre quando surgiu e qual a sua ancestralidade, 

principalmente no que diz respeito à extensão N-terminal, que em outras espécies de 

eucariotos é a grande responsável pelas interações proteína-proteína que formam os 

complexos multienzimáticos e que está por trás da expansão funcional adquirida por 

esta proteína. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Experimentos para as construções utilizadas  

3.1.1 Material Biológico 

 Sementes de Arabidopsis thaliana, ecótipo Columbia, foram semeadas em vasos 

plásticos contendo iguais proporções de substrato organomineral (Plantamax) e 

vermiculita e mantidas em câmara de crescimento (Conviron ATC26) sob condições 

controladas de fotoperíodo (16 horas claro e 8 horas escuro), aproximadamente 300 μE 

de intensidade luminosa e temperatura constante (25ºC). As plantas foram irrigadas em 

dias alternados, com solução nutritiva [Ca(NO₃)₂ 5 mM, KNO₃ 5 mM, MgSO₄ 2 mM, 

KH₂PO₄ 1 mM, FeEDTA e micronutrientes] e água. 

 

3.1.2 Extração de RNA total e síntese de cDNA 

 Os tecidos congelados em nitrogênio líquido de Arabidopsis thaliana foram 

macerados e a extração de RNA total foi realizada utilizando o reagente Trizol® 

(Invitrogen), seguindo instruções do fabricante. As amostras foram tratadas com 1 

unidade de DNAse (Fermentas, EN0521), para remoção de DNA, por 20 minutos a 

37ºC e o RBA total foi reextraído com Trizol® para remover traços de DNA e DNAse. O 

RNA total foi quantificado por leitura no espectrofotômetro a 260nm. 

 A síntese de cDNA de primeira fita foi feita em volume de 2 μL, contendo 2 μg de 

RNA total, 2,5 μM de poly-(dT) primer e 1 μL de transcripitase reversa, seguindo as 

instruções do fabricante (Impron-II™ Reverse Transcripitase, Promega, Madison, WI).  

 

3.1.3 Amplificação das sequências codificadoras 

 As sequências codificadoras para a glutamil-tRNA sintetase, GluRS, (At5g26710) 

e para glutamina sintetase, GS, (At5g35630) foram obtidas com o auxílio do banco de 

dados TAIR (The Arabidopsis Information Resource – www.arabidopsis.org) e então 

utilizadas para a confecção de iniciadores específicos. Nas extremidades 5' dos 

iniciadores foram adicionados sítios para enzimas de restrição. Para as clonagens nos 

vetores de duplo-híbrido, foram utilizadas ClaI e BamHI para a GluRS, tanto sequência 

completa quanto os 950 pares de base iniciais (a ser clonada em ambos os vetores, 
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pGADT7 e pGBKT7) e NdeI e EcoRI para GS (a ser clonada em ambos os vetores, 

pGADT7 e pGBKT7). Para as clonagens nos vetores de BiFC, foram utilizadas BamHI e 

ClaI para a GluRS (a ser clonada no vetor pSPYCE-35S) e ClaI e XhoI para a GS (a ser 

clonada no vetor pSPYNE-35S).  

 Para todas as clonagens das quatro deleções de GluRS no vetor pGBKT7 de 

duplo-híbrido, foram utilizadas BamHI e SalI. Estas deleções estão todas localizadas na  

sequência que corresponde à região N-terminal da GluRS (Figura 4).  

 Os iniciadores específicos para as sequências codificadoras destas proteínas 

foram desenhados manualmente e checados com o auxílio do programa Oligo Calc, 

(http://www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html). As sequências dos 

iniciadores encontram-se no APÊNDICE 1, para GluRS e GS, e no APÊNDICE 2, para 

as deleções na região N-terminal de GluRS. A amplificação das sequências 

codificadoras foi realizada por PCR. Para estas reações utilizou-se a enzima Platinum® 

Hig Fidelity Taq DNA Polymerase (Invitrogen), seguindo instruções do fornecedor. A 

reação de PCR continha 5 μL de tampão para PCR 10X; 2 μL de MgSO₄ 50 mM; 1 μL 

de cada um dos iniciadores (10 μM cada); 2 μL de dNTPs 10 μM; aproximadamente 50 

ng de cDNA, 0,5 μL de  Platinum® Hig Fidelity Taq DNA Polymerase e água mili-Q até 

completar o volume final de 50 μL. As condições da PCR foram as seguintes: 94ºC por 

3 minutos; 94ºC por 30 segundos, 50ºC por 30 segundos, 72ºC por 2,5 minutos, sendo 

estes três últimos passos repetidos 32 vezes; 72ºC por 8 minutos e 8ºC até retirar as 

amostras. As reações de PCR foram checadas através de eletroforese em gel de 

agarose 1% em tampão TBE [tris-fosfato 0,08 M, EDTA 0,002 M]. 
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Figura 4 – Esquema das deleções em cima da região N-terminal da GluRS citosólica (cor preta). As 

sequências codificadoras para cada uma delas foram clonadas no vetor de duplo-híbrido 

pGBKT7 obtidas a partir de iniciadores específicos cujas sequências encontram-se 

disponíveis no APÊNDICE 2  

 

   

3.1.4 Clonagem nos vetores pGADT7 e pGBKT7 de duplo-híbrido 

 Os produtos de amplificação de PCR contendo os sítios para enzimas de 

restrição para clonagem nos vetores de duplo-híbrido pGADT7 e pGBKT7 (Figura 5). 

Os próprios vetores, assim como os produtos de amplificação das sequências 

codificadoras, foram digeridos com as enzimas de restrição (ClaI e BamHI para a 

GluRS completa e para a sequência de 950 pares de base iniciais e NdeI e EcoRI para 

GS;  BamHI e SalI para as deleções de GluRS) durante 2 horas a 37ºC para adquirirem 

extremidades coesivas. Posteriormente, foi realizada a ligação com o Rapid DNA 

Ligation Kit (Fermentas), conforme instruções do fabricante. As reações foram 

incubadas durante 1 hora a 25ºC, depois 12 horas a 16ºC e 5 horas a 4ºC.  
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Figura 5 – Esquema dos vetores utilizados no sistema duplo-híbrido de levedura, pGADT7 (esquerda) e pGBKT7 

(direita) (adaptado de www.clonetech.com) 

 

 

 Após este período em diferentes temperaturas, 2 μL das reações de ligação 

foram usados para transformar 70 μL de células de E. coli eletrocompetentes, cepa 

DH5α. As bactérias tranformadas foram incubadas a 37ºC por 1 hora em meio SOB [20 

g/L de triptona, 5 g/L de extrato de levedura, 0,5 g/L de NaCl em pH 7.5] e, em seguida, 

plaqueadas em LB sólido [10 g/L de triptona, 5 g/L de extrato de levedura, 10 g/l de 

NaCl, 15 g/L de ágar bacteriológico em pH 7.5] contendo 200 μg/mL para as reações de 

ligação no pGADT7 e  50 μg/mL de canamicina para as reações de ligação no pGBKT7 

e incubadas durante 16 horas a 37ºC. As cepas recombinantes e transformadas foram 

selecionadas e transferidas para o meio LB líquido contendo 200 μg/mL para as 

reações de ligação no pGADT7 e 50 μg/mL de canamicina para as reações de ligação 

no pGBKT7 e incubadas por 16 horas a 37ºC sob agitação de 200 rpm. A extração do 

DNA plasmidial foi realizada de acordo com protocolo clássico de minipreparação 

plasmidial descrito  por Sambrook e Russell (SAMBROOK; RUSSELL, 2001). A 

confirmação das transformações foi feita através de PCR sob as condições previamente 

descritas, utilizando os iniciadores específicos para cada sequência (APÊNDICE 1 e 

APÊNDICE 2), e também por digestão com as enzimas de restrição utilizadas para as 
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reações de ligação previamente descritas. Os plasmídios extraídos foram 

sequenciados, seguidos por verificação no programa BLAST.   

 

3.1.5 Clonagem nos vetores pSPYNE-35S e pSPYCE-35S de BiFC 

 Os produtos de amplificação de PCR contendo os sítios para enzimas de 

restrição para clonagem nos vetores de BiFC pSPYNE-35S e pSPYCE-35S (Figura 6) e 

os próprios vetores foram digeridos com as enzimas de restrição (BamHI e ClaI para a 

GluRS e ClaI e XhoI para a GS) durante 2 horas a 37ºC para adquirirem extremidades 

coesivas. Posteriormente, foi realizada a ligação com o Rapid DNA Ligation Kit 

(Fermentas), conforme instruções do fabricante. As reações foram incubadas durante 1 

hora a 25ºC, depois 12 horas a 16ºC e 5 horas a 4ºC. 

 Após este período em diferentes temperaturas, 2 μL das reações de ligação 

foram usados para transformar 70 μL de células de E. coli eletrocompetentes, cepa 

DH5α. As bactérias tranformadas foram incubadas a 37ºC por 1 hora em meio SOC e, 

em seguida, plaqueadas em LB sólido contendo 50 μg/mL de canamicina e incubadas 

durante 16 horas a 37ºC. As cepas recombinantes e transformadas foram selecionadas 

e transferidas para o meio LB líquido contendo 50 μg/mL de canamicina e incubadas 

por 16 horas a 37ºC sob agitação de 200 rpm. A extração do DNA plasmidial foi 

realizada de acordo com protocolo clássico de minipreparação plasmidial descrito em 

Sambrook e Russell (SAMBROOK; RUSSELL, 2001). A confirmação das 

transformações foi feita através de PCR sob as condições previamente descritas, 

utilizando os iniciadores específicos para cada sequência (APÊNDICE 1), e também por 

digestão com as enzimas de restrição utilizadas para as reações de ligação 

previamente descritas. Os plasmídios extraídos foram sequenciados, seguidos por 

verificação no programa BLAST. 
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Figura 6 – Esquema simplificado dos vetores utilizados no BiFC. Acima, pSPYNE-35S; abaixo, pSPYCE-

35S (adaptado de WALTER et al. 2004) 

 

 

3.2 Ensaios de duplo-híbrido em levedura 

3.2.1 Material Biológico 

 Células de levedura Saccharomyces cerevisiae da cepa AH109 estocadas a -

80ºC em 1 mL de meio YPDA [10 g/L de extrato de levedura, 20 g/L de peptona, 20 g/L 

de glicose, 100 mg/L de hemissulfato de adenina] e glicerol 10% foram plaqueadas em 

YPDA sólido [10 g/L de extrato de levedura, 20 g/L de peptona, 20 g/L de glicose, 100 

mg/L de hemissulfato de adenina, 20 g/L de ágar bacteriológico] e incubadas 24 horas a 

30ºC sob agitação de 200 rpm. Após este período de incubação, algumas colônias 

resultantes foram aleatoriamente escolhidas para transformação. 

 

3.2.2 Construção da biblioteca de cDNA de Arabidopsis thaliana 

 A bilioteca de cDNA de Arabidopsis thaliana, ecótipo Columbia, foi obtida através 

do banco de dados TAIR (The Arabidopsis Information Resource – 

www.arabidopsis.org) e clonada no vetor pACT (Figura 7). A biblioteca utilizada, CD4-

10, foi produzida a partir de mRNA extraído de todos os tecidos da planta e transcrito 

reversamente com iniciadores aleatórios. O método para a construção da biblioteca 

seguiu a descrição de Durfee e colaboradores (DURFEE et al., 1993).  
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3.2.3 Transformação de levedura para triagem (screening) em ensaios de duplo-

híbrido 

 O protocolo utilizado para transformação de levedura para triagem de interações 

proteína-proteína em ensaios de duplo-híbrido com biblioteca de cDNA de Arabidopsis 

thaliana e com a construção contendo os primeiros 950 pb da sequência codificadora 

do gene da glutamil-tRNA sintetase citosólica (At5g26710) segue aquele proposto por 

Agatep e colaboradores (AGATEP et al., 1998).  

 Colônias de levedura Saccharomyces cerevisiae da cepa AH109 previamente 

incubadas durante 24 horas a 30ºC em meio YPDA sólido foram aleatoriamente 

escolhidas, inoculadas em 25 mL de meio YPDA líquido e mantidas sob agitação de 

200 rpm por 16 horas a 30ºC. Após este período, foi determinada a titulação celular e 

calculado o volume celular que continha 2,5 x 10⁸ células para cada 50 mL de cultura 

necessária. O volume determinado de 1,7 mL de cultura foi então despejado em 

microtubo estéril e as células foram coletadas por centrifugação por 5 minutos a 3000 x 

g. O precipitado resultante foi ressuspendido no volume de 50 mL de YPDA líquido pré-

aquecido a 30ºC e devidamente armazenado em frasco de vidro estéril. Esta nova 

cultura foi incubada a 30ºC durante aproximadamente 4 horas sob agitação de 200 rpm, 

quando foi alcançada a titulação celular de 2 x 10⁷ células/mL.  

 As células foram então coletadas por centrifugação por 5 minutos a 3000 x g. O 

meio sobrenadante foi descartado e o precipitado de células foi ressuspendido com 25 

mL de água mili-Q estéril, lavado e novamente as células foram centrifugadas por 5 

minutos a 3000 x g. O precipitado celular foi ressuspendido em 3 mL de acetado de lítio 

100mM estéril, transferido para um tubo estéril adequado e incubado por 15 minutos a 

30ºC. As células foram então novamente coletadas por centrifugação por 5 minutos a 

3000 x g e o sobrenadante foi removido. 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Esquema dos vetor pACT utilizado para clonagem na clonagem da biblioteca de cDNA de 

Arabidopsis thaliana no sistema duplo-híbrido de levedura (adaptado de www.clonetech.com) 

 

  

 Ao precipitado celular foram adicionados, necessariamente nesta ordem, 2,4 mL 

de PEG (polietilenoglicol) a 50%, 360 μL de 1M de acetato de lítio, 500 μL de sal de 

DNA de salmão (Sigma® Life Sciences), 100 μL de  biblioteca de cDNA de Arabidopsis 

thaliana clonada no vetor pACT, 100 μL de extração plasmidial purificada da construção 

contendo a sequência codificadora GluRS clonada no vetor pGBKT7, chamado de 

“isca” e 140 μL de água mili-Q estéril. A mistura foi agitada em aparelho de vortex até 

que o precipitado celular estivesse completamente ressuspendido. A mistura foi 

incubada a 30ºC durante 30 minutos. Posteriormente, as mistura contendo as células foi 

submetida a choque térmico de 42ºC durante 30 minutos, com mistura por inversão a 

cada 5 minutos durante 15 segundos. 

 As células foram coletadas por centrifugação por 5 minutos a 3000 x g, o 

sobrenadane foi descartado e as células foram cuidadosamente ressuspendidas em 10 

mL de  água mili-Q estéril e plaqueadas em meio de cultura sólido contendo 

marcadores seletivos (meio TRAFO) na ausência dos aminoácidos leucina e triptofano 
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(Leu- Trip-) [20 g/L de glicose, 6,7 g/L de nitrogênio básico, 2 g/L de mistura sintética de 

nutrientes Drop Out Powder (USBiological®) sem os aminoácidos leucina (L/Leu), 

triptofano (W/Trp), histidina (H/His), sem adenina (A/Ade) e sem nitrogênio básico, 20 

g/L de ágar bacteriológico, 20 mg/L de histidina e 40 mg/L de adenina].    

 As placas foram incubadas a 30ºC durante 4 dias e a seleção de clones positivos 

foi feita através do sistema Matchmaker Two-Hybrid System 3 (Clonetech) com meio de 

cultura contendo marcadores seletivos. Os clones transformantes foram inoculados nos 

meios sólidos TRAFO repórteres Leu– Trp– His–, Leu– Trp– Ade– e Leu– Trp– His– 

Ade–. 

 

3.2.4 Extração de DNA plasmidial de leveduras positivas para a triagem 

(screening) em duplo-híbrido 

 A extração de DNA plasmidial de leveduras positivas para as triagens feitas em 

ensaios de duplo-híbrido foi realizada pelo método descrito por Hoffman e Winston 

(HOFFMAN; WINSTON, 1987).   

 5 ml de meio líquido seletivo TRAFO ausente dos aminoácidos leucina e 

triptofano foram inoculados com colônias de levedura positivas para o sistema de 

seleção Matchmaker Two-Hybrid System 3 (Clonetech) durante 16 horas a 30ºC. 

Posteriormente, as células foram coletadas por centrifugação por 15 segundos a 3000 x 

g. O sobrenadante foi descartado, o precipitado celular foi ressuspendido em 400 μL do 

tampão de lise [2% de triton, 1% de SDS, 100 mM de NaCl, 10 mM de Tris-HCl (pH 8), 

1mM de Na₂EDTA] e agitada em vortex. A esta mistura foram adicionados 400 μL de 

solução 25% de fenol : 24% de clorofórmio : 1% de álcool isoamílico. Novamente a 

mistura foi agitada em vortex e depois foi adicionado 0,20 g de pérola de vidro lavada 

em ácido. A mistura foi agitada por 2 minutos em vortex.  

 A fase aquosa foi coletada por centrifugação durante 2 minutos a 14000 rpm. A 

esta fase foram adicionados 20 μL de 3M de acetato de potássio. Após mistura por 

inversão, foram adicionados 2 volumes de etanol 100%. O precipitado resultante foi 

coletado por centrifugação durante 30 minutos a 4ºC e 14000 rpm. Posteriormente, foi 

lavado com 400 μL de etanol 80%. O precipitado foi coletado por centrifugação durante 
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5 minutos a 14000 rpm e foi seco naturalmente durante cerca de 20 minutos. 

Finalmente, o precipitado seco foi ressuspendido em 50 μL de água mili-Q estéril.    

 

3.2.5 Análise das sequências codificadoras dos genes para as proteínas 

interagentes na triagem (screening) em duplo-híbrido  

 As colônias de levedura positivas para os testes de interação proteína-proteína 

da triagem em duplo-híbrido tiveram seu DNA plasmidial extraído e o material resultante 

foi analisado através de PCR em condições previamente descritas com iniciadores 

específicos para o vetor pACT. O material plasmidial extraído também foi sequenciado 

utilizando os iniciadores específicos para o vetor pACT e analisado pelo programa 

BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/).  

 

3.2.6 Transformação de levedura para confirmação de interação proteína-proteína 

detectada pela triagem (screening) em duplo-híbrido  

 O protocolo utilizado para transformação de levedura para confirmar as 

interações detectadas pelos ensaios de duplo-híbrido segue aquele proposto por Gietz 

e Woods (GIETZ; WOODS, 2002). Foram feitas trocas, de modo que a proteína 

utilizada como “isca” no vetor pGBKT7 e a proteína “presa” no vetor pGADT7 tiveram 

sua interação testada através da transformação com os vetores expressando as 

proteínas inteiras, além de uma troca na qual a proteína “isca” foi clonada no vetor 

pGADT7, passando a ser “presa” e a proteína “presa” foi clonada do vetor pGBKT7, 

passando a ser “isca”.  

 As placas resultantes da transformação foram incubadas a 30ºC por 4 dias em 

meio sólido TRAFO sólido ausente dos aminoácidos leucina e triptofano. A seleção de 

clones positivos foi feita através do sistema Matchmaker Two-Hybrid System 3 

(Clonetech) com meio de cultura contendo marcadores seletivos. Os clones 

transformantes foram inoculados no meio sólido TRAFO repórter Leu– Trp– His– Ade–. 

Foi utilizado como controle positivo a interação positiva detectada nas triagens e como 

controle negativo foi feita transformação utilizando um dos vetores vazios e o outro 

vetor com a sequência codificadora do gene a ele clonado, além dos dois vetores, 



45 

pGADT7 e pGBKT7 vazios. Todas estas transformações foram repetidas duas vezes no 

intervalo de duas semanas. 

 

3.2.7 Transformação de levedura para mapeamento da(s) região(ões) de interação 

proteína-proteína nos ensaios de duplo-híbrido 

 O protocolo utilizado para transformação de levedura para ensaios de duplo-

híbrido para mapear a(s) região(ões) onde ocorre interação proteína-proteína foi 

realizado através da transformação de levedura com quatro deleções diferentes obtidas 

dentro dos primeiros 950 pb da sequência codificadora do gene da glutamil-tRNA 

sintetase citosólica (At5g26710) segue aquele proposto por Gietz e Woods (GIETZ; 

WOODS, 2002). A região correspondente a cada deleção encontra-se detalhada no 

APÊNDICE 3.  

 As placas resultantes da transformação foram incubadas a 30ºC por 4 dias em 

meio sólido TRAFO sólido ausente dos aminoácidos leucina e triptofano. A seleção de 

clones positivos foi feita através do sistema Matchmaker Two-Hybrid System 3 

(Clonetech) com meio de cultura contendo marcadores seletivos. Os clones 

transformantes foram inoculados no meio sólido TRAFO repórter Leu– Trp– His– Ade–. 

Foi utilizado como controle positivo a interação positiva detectada nas triagens e como 

controle negativo foi feita transformação utilizando o vetor pGADT7 vazio e o vetor 

pGBKT7 com cada uma das deleções a ele clonado, além dos dois vetores, pGADT7 e 

pGBKT7 vazios. Todas as transformações foram repetidas duas vezes no intervalo de 

duas semanas. 

 

3.3 Confirmação das interações in planta por BiFC 

3.3.1 Transformação de Agrobacterium tumefaciens 

 Para confirmar possíveis ias nterações entre GluRS e GS foi utilizado o sistema 

BiFC (Complementação de Fluorescência Bimolecular) voltado para expressão 

transiente em plantas de Nicotiana tabacum. Para tanto, no plasmídio que codifica a 

região N-terminal da YFP, pSPYNE-35S, foi clonada a sequência codificadora para a 

proteína GS, enquanto que no plasmídio que codifica a região C-terminal da YFP, 
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sPYCE-35S, foi clonada a sequência codificadora da GluRS. As reações de ligação 

foram clonadas incialmente em E. coli, cepa DH5α, conforme previamente descrito. 

 Posteriormente à clonagem, foi realizada a transformação de Agrobacterium 

tumefaciens GV3101 por eletroporação. Após 2 horas incubadas a 28ºC em meio SOC, 

as bactérias transformadas foram plaqueadas em LB sólido contendo 50 μg/mL de 

canamicina, 50 μg/mL de rifampicina e 50 μg/mL de gentamicina e incubadas durante 

48 horas  a 28ºC. Em seguida, as cepas recombinantes transformadas foram 

selecionadas para confirmação por PCR sob as condições previamente descritas 

utilizando os iniciadores específicos para cada sequência codificadora.  

 

3.3.2 Material biológico vegetal 

 Sementes de tabaco selvagem da espécie Nicotiana tabacum foram semeadas 

em vasos plásticos contendo iguais proporções de substrato organomineral (Plantamax) 

e mantidas em câmara de crescimento (Conviron ATC26) sob condições controladas de 

fotoperíodo (12 horas claro e 12 horas escuro), aproximadamente 300 μE de 

intensidade luminosa e temperatura constante (25ºC). As plantas foram irrigadas 

diariamente com a mesma solução nutritiva utilizada no cultivo de Arabidopsis thaliana 

e água. 

 

3.3.3 Transformação de plantas de tabaco por agroinfiltração 

 Folhas de plantas de tabaco com aproximadamente 4 semanas foram utilizadas 

para transformação transiente mediada por Agrobacterium tumefaciens. Duas colônias 

de bactérias positivas, uma para cada construção, uma colônia de bactéria 

transformada com o vetor p19, que ajuda na expressão das proteínas expressas de 

forma transiente (VOINNET et al., 2003), duas colônias, sendo uma de cada controle 

negativo e duas colônias, sendo uma de cada controle positivo, foram transferidas para 

5 mL de meio MGL líquido [2,5 g/L de extrato de levedura, 5 g/L de triptona, 5 g/L de 

NaCl, 5 g/L de manitol, 1,16 g/L de glutamato monossódico, 0,25 g/L de KH₂PO₄, 0,1 

g/L de MgSO₄.7H₂O e 0,1 g/L de biotina a pH 7] contendo 50 μg/mL de canamicina, 50 

μg/mL de rifampicina e 50 μg/mL de gentamicina e incubadas durante 16 horas a 28ºC 
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sob agitação de 200 rpm. Posteriormente, 1 mL de cada cultura foi coletado por 

centrifugação por 5 minutos a 5000 rpm à temperatura ambiente e ressuspendidas em 

1 mL do tampão de infiltração [500 mM de MES (pH 5.6), 2 mM de Na₃PO₄, 0,5% de 

glicose e 100 μL de acetosiringona]. Em seguida, as células foram novamente 

coletadas por centrifugação por 5 minutos a 5000 rpm, novamente ressuspendidas no 

tampão de infiltração e coletadas por centrifugação nas mesmas condições. A 

suspensão bacteriana foi diluída com tampão de infiltração para ajustar o inóculo à 

concentração que fornece a densidade ótica DO 600 de aproximadamente 0,1.  

 Antes de proceder à transformação, as plantas de tabaco foram expostas por 2 

horas à luz solar direta e suas folhas foram regadas com água abundante, a fim de 

manter os estômatos abertos para facilitar a infiltração. Em seguida, utilizando uma 

lâmina de um bisturi, foram feitas 5 pequenas injúrias na face abaxial de folhas de 

tabaco, totalizando 4 folhas por planta, e, com o auxílio de uma seringa de 1 mL, foi 

infiltrada com ligeira pressão as culturas de agrobactérias diluídas em tampão de 

infiltração. As plantas foram incubadas sob as mesmas condições de cultivo de tabaco 

selvagem acima descritas durante três dias, quando seguiram para observação.   

 Os controles positivos para este experimento consistiram na transformação de 

tabaco de acordo com o protocolo acima descrito utilizando a proteína bZIP63 

homodimerizada através de interação entre seus monômeros, um fusionado à porção 

N-terminal da YFP no vetor pSPYNE-35s e outro fusionado à porção C-terminal da YFP 

no vetor pSPYCE-35S. Os controles negativos consistiram na transformação de tabaco 

também de acordo com o protocolo acima com os vetores pSPYNE-35S e pSPYCE-

35S vazios. Este experimento foi repetido três vezes ao longo de um mês. 

 

3.3.4 Visualização das plantas transformadas   

 Para a visualização das folhas infiltradas com Agrobacterium tumefaciens, foram 

feitas lâminas com pequenos cortes de folhas transformadas três dias antes. Os cortes 

de folhas com a epiderme abaxial voltada para cima foram hidratados com água mili-Q. 

Estas lâminas foram observadas em microscópio confocal de varredura a laser 
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Olympus® FV1000 em comprimento de onda 488 nm. As imagens foram analisadas no 

programa Olympus Fluoview FV10 – ASW.   

 

3.4 Análises filogenéticas da GluRS 

 Inicialmente, foram feitas buscas em bancos de dados para a GluRS citosólica e 

foi feito um alinhamento das sequências encontradas em espécies de Eubacteria, 

Archea, fungos e organismos fotossintetizantes, sendo este último grupo 

compreendendo musgos, algas e plantas vasculares. A este alinhamento foi incluída a 

região N-terminal da GluRS de 333 aminoácidos (codificada pelos primeiros 1000 pares 

de base, chamada de A1B1 na Figura 4).   

 A hipótese filogenética para a GluRS foi proposta baseadas no método da 

análise Bayesiana com o auxílio do programa MrBayes CVS versão (HUELSENBECK; 

RONQUIST, 2001) configurado para computação em paralelo. Os modelos de 

substituição de aminoácidos foram escolhidos usando o sistema PROTTest 2.4 

(ABASCAL; ZARDOYA; POSADA, 2005). A análise Bayesiana foi desenvolvida sob o 

modelo WAG (WHELAN; GOLDMAN, 2001), com distribuição gama (Γ) e com 

proporção de sítios invariáveis (I). Seis cadeias simultâneas de Markov e Monte Carlo 

(MCMC) foram conduzidas para 5x106 gerações, com amostragem de árvores a cada 

500 ciclos. As primeiras 2500 árvores foram descartadas como „„burn in‟‟ para 

construção da árvore consenso. A consistência de cada ramo foi determinada usando-

se probabilidade posterior. Para todas as análises, sequência da GluRS de algumas 

bactérias foram utilizadas como grupo externo. 

 A divergência temporal entre fungos e vegetais (HEDGES et al. 2004), 

eubactérias e eucariotos (DOOLITLE et al, 1996), musgos e plantas vasculares 

(HEDGES et al. 2004; HECKMAN et al. 2001) e fungos ascomicetos e basídiomicetos 

(HECKMAN et al. 2001;  HEDGES et al. 2004) foi utilizada para datação da GluRS em 

Arabidopsis thaliana. A filogenia no nível de espécie proposta anteriormente, foi 

analisada utilizando-se o modelo temporal relaxado incorrelato lognormal Bayesiano 

para obtenção das prováveis datas de divergência dos ramos constantes na árvore 

original. Para tanto utilizou-se o sistema Beast versão 1.4.8 (DRUMMOND; RAMBAUT, 

2007), seguindo-se o tutorial padrão para datação, resumido a seguir. O conjunto de 
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dados foi analisado seguindo o modelo de substituição proposto anteriormente (WAG + 

I + G) implementado no Beast, duas cadeias Monte Carlo Markov foram corridas por 

90.000.000 gerações, utilizando o modelo de especiação de Yule, amostrando as 

árvores a cada 10.000 gerações. Para geração da árvore final levou-se em 

consideração 10% de “burn in”.  
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4 RESULTADOS 

4.1 Interações proteína-proteína identificadas na triagem (screening) em ensaios 

de duplo-híbrido em levedura 

 O sistema duplo-híbrido em levedura é uma das técnicas indicadas para 

identificar proteínas que interagem num contexto in vivo (Gietz et al., 1997). Ao utilizar 

dois plasmídios, um que expressa um domínio de ligação ao DNA fusionada à proteína 

de sequência conhecida cujas possíveis interações se quer investigar (chamada de 

“isca”) e outro que expressa um domínio de ativação fusionado a uma biblioteca de 

cDNA (chamada genericamente de “presa”), a interação entre as duas proteínas “isca” 

e “presa” causa interação dos domínios de ligação e de ativação, levando à transcrição 

de um gene repórter quando a levedura transformada é cultivada em meio seletivo.  

 Neste estudo, a possível função não-canônica voltada para a localização 

subcelular de proteínas em plantas associada à glutamil-tRNA sintetase (GluRS) foi 

investigada através de ensaios de duplo-híbrido que revelassem interações entre a 

GluRS de Arabidopsis thaliana e outras proteínas desta espécie, que fossem 

importadas para os diversos compartimentos celulares. 

 As triagens dos ensaios de duplo-híbrido, em que a sequência contendo os 950 

pares de base iniciais, o que corresponde aos 316 primeiros aminoácidos da GluRS, 

funcionou como “isca” contra uma biblioteca (Figura 4) de cDNA de Arabidopsis cujas 

proteínas codificadas funcionaram como “presas”, revelaram a interação entre a GluRS 

e a glutamina sintetase (GS) (At5g35630), que atua catalizando a conversão de amônia 

para a atóxica Gln (Figura 8). O mais interessante de se observar é que esta proteína 

tem duplo direcionamento (DD) para mitocôndrias e cloroplastos (TAIRA et al., 2004). 

Os testes feitos no meio seletivo Leu– Trp– His– Ade– nas leveduras positivas para a 

interação foram todos positivos.  
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Figura 8 – Resultado obtido nas triagens (screenings) de duplo-híbrido em levedura. A proteína glutamil-

tRNA sintetase citosólica (GluRS), aqui utilizada com “isca” nos experimentos, interagiu com a 

proteína glutamina sintetase (GS), que tem duplo direcionamento. A interação foi confirmada 

por dois genes repórteres, um para síntese de His e outro para síntese de Ade. O controle 

utilizado foi a proteína GluRS fusionada ao domínio de ligação ao DNA codificado no vetor 

pGBKT7, servindo de “presa”, e o domínio de ativação codificado no vetor pGADT7 sem 

nenhuma proteína fusionada servido de “isca”. Não houve interação entre as proteínas no 

meio seletivo com genes repórteres de síntese de His e Ade  

 

 

4.2 Confirmação da interação das proteínas em duplo-híbrido em levedura 

 Novos ensaios de duplo-híbrido, desta vez envolvendo as proteína GluRS 

(inteira) e GS, foram feitos para dar maior confiabilidade à triagem em levedura. O 

objetivo deste experimento era o de verificar se havia interação entre as duas proteínas 

quando, ao invés de apenas a região N-terminal, toda a proteína estava expressa. Para 

tanto, um primeiro ensaio foi realizado com a sequência codificadora da GluRS inteira 

clonada no vetor pGBKT7, de modo que a proteína GluRS serviria como “isca” e a 

sequência codificadora da GS clonada no vetor pGADT7, sendo a GS “presa”. Os 

resultados do ensaio revelaram que a interação ainda existia, com testes feitos em meio 

seletivo Leu– Trp– His– Ade– (Figura 9).  
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Figura 9 – Confirmação da interação entre as proteínas GluRS e GS em duplo-híbrido em levedura. A 

proteína GluRS serviu de “isca” (fusionada ao domínio de ligação), enquanto a proteína GS 

serviu de “presa” (fusionada ao domínio de ativação), mostrando interação obtida nas 

triagens. A troca de fusão, com GluRS de “presa” e GS de “isca” também demonstrou que a 

interação persiste. A série de controles negativos utilizados consistia em uma das proteínas 

fusionada ao domínio de ligação ou ativação, servido, respectivamente, como “isca” ou 

“presa” transformada apenas com um dos dois domínios, sem proteína fusionada. A ausência 

de interações demonstra que estes dois domínios não estão interagindo sozinhos. O controle 

positivo foi a própria interação GluRS-GS obtida na triagem. Todas as interações foram 

testadas com dois genes repórteres, um para síntese de His e outro para síntese de Ade 

 

 

 Noutro ensaio de confirmação, foi realizada uma troca de vetores na qual a 

GluRS inteira, com sequência codificadora clonada no vetor pGADT7, agora seria a 

“presa”, enquanto que a GS, com sequência clonada no vetor pGBKT7, serviria como 
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“isca” para os ensaio de duplo-híbrido. Novamente, a interação ainda existia, com 

testes feitos em meio seletivo Leu– Trp– His– Ade– (Figura 9). O controle positivo 

utilizado também funcionou em meio seletivo Leu– Trp– His– Ade–. Não foi observada 

nenhuma interação para os controles negativos utilizados. 

 

4.3 Mapeamento da(s) região(ões) de interação proteína-proteína nos ensaios de 

duplo-híbrido em levedura 

 Uma vez encontrada interação entre nos ensaios de duplo-híbrido GluRS e GS e 

confirmada, o passo seguinte foi mapear a região desta interação. Com o 

embasamento de estudos anteriores em levedura (SIMOS et al., 1996; GALANI et al., 

2001; KARANASIOS et al., 2007) e em Arabidopsis, além dos próprios resultados 

obtidos com as triagens em duplo híbrido, ficou evidente que a região de interação 

estava na porção N-terminal da proteína, possivelmente nos seus primeiros 300 

aminoácidos.  

 Para mapear esta região, foram construídas deleções variadas (Figura 6) com o 

intuito de realizar ensaios de duplo-híbrido utilizando cada uma das deleções como 

proteínas “presa” e a GS, inteira, como proteína “isca”. O objetivo foi precisar em qual 

região ocorria, de fato, a interação. Este resultado também seria fonte de estudos 

filogenéticos em busca de domínios e da origem desta região.   

 Os resultados revelaram a presença de interação em apenas uma das deleções, 

a chamada A3B1 (Figura 10). Os testes feitos em meio seletivo Leu– Trp– His– Ade– 

foram todos positivos. A sequência codificadora desta região compreende 332 pares de 

base, do par 618 ao par 950. A região da proteína tem 109 aminoácidos e compreende 

os resíduos 207 a 316. O controle positivo utilizado também funcionou em meio seletivo 

Leu– Trp– His– Ade–. Não foi observada nenhuma interação para os controles 

negativos utilizados. 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Mapeamento da região de GluRS responvável pela interação com GS através de ensaio de 

duplo-híbrido. Em todos os casos, GluRS e GS estavam fusionadas a, respectivamente, 

domínio de ligação (“isca”) e domínio de ativação (“presa”). Todas as interações foram 

testadas com dois genes repórteres, um para síntese de His e outro para síntese de Ade. 

Nestes testes, só foram detectadas interações com as duas proteínas inteiras; com a região 

A1B1 de GluRS, chamada de N-terminal de 316 aminoácidos (resíduos 1 – 316); e com a 

deleção A3B1 de GluRS de 110 aminoácidos (resíduos 206 – 316)  

 

 

4.4 Confirmação das interações in planta por BiFC  

 Embora o duplo-híbrido seja uma técnica voltada para detectar interações entre 

proteínas in vivo (GIETZ et al., 1997), ela pode revelar falsas interações, isto é, 

interações que não poderiam ocorrer em seus organismos originais. Os dados de 

interação proteína-proteína ganham maior confiabilidade quando são confirmados com 

o auxílio de outras técnicas, sejam elas in vitro, ou in planta, como o sistema FRET, 

Ressonância Fluorescente por Transferência de Energia (CHEN; MILLS; PERIASAMY,, 

2003; PERIASAMY, 2000) e o sistema BiFC, Complementação Fluorescente 

Bimolecular  (WALTER et al., 2004).   
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 Neste trabalho, optou-se por confirmar as interações encontradas in planta 

através da técnica de BiFC. Esta abordagem para a visualização de interações baseia-

se na formação de um complexo protéico fluorescente, através de dois fragmentos do 

gene para a yellow fluorescent protein (YFP) clonados em dois plasmídios diferentes, 

sendo que ambos possuem o promotor 35S do vírus do mosaico. Um dos plasmídios 

codifica a região N-terminal da YFP, que fusiona-se a uma das proteínas estudadas, e o 

outro plasmídio codifica a região C-terminal da YFP fusionada à outra proteína 

estudada. Uma vez que as duas proteínas interagem, a YFP é restaurada e emite 

flurescência que pode ser visualizada através de microscopia (WALTER et al., 2004). 

 Os resultados dos ensaios de BiFC mostraram que ocorre interação entre a 

GluRS (fusionada à região C-terminal da YFP) e a GS (fusionada à região N-terminal da 

YFP) e que esta interação ocorre no citoplasma das células de planta (Figura 11). 

Durante as três repetições conduzidas neste ensaio, o resultado alcançado foi o 

mesmo. Com esta confirmação, a interação entre GluRS e GS ganhou maior 

confiabilidade. 

 As plantas transformadas com os controles negativos não apresentaram 

nenhuma fluorescência. Aquelas transformadas com controles positivos apresentaram 

fluorescência no núcleo, conforme esperado para a proteína bZIP63, e também difusa 

pelo citoplasma. Para melhorar a confiabilidade do controle, uma imagem com GFP 

citosólica foi adicionada, obtida nas mesmas condições que foram obtidas as imagens 

de BiFC (Figura 11D). É possível observar que o padrão de fluorescência citosólica se 

repete e é semelhante ao observado nas plantas transformadas com a interação 

GluRS-GS, corroborando assim os resultados. 

 O comprimento de onda utilizado para visualizar estes ensaios de BiFC, 488 nm 

é o comprimento de onda de excitação da GFP. A YFP tem comprimento de onda 512 

nm, muito próximo ao comprimento daquela. Na verdade, há uma sobreposição de 

espectros luminosos entre as duas fluorescências.   
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Figura 11 – Confirmação da interação entre GluRS e GS através de ensaio de BiFC. (A) Interação entre 

GluRS e GS; (B) Dict da interação entre GluRS e GS; (C) Controle negativo (YFP N-terminal 

e YFP C-terminal sem fusão a nenhuma proteína obitdas através de vetores pSPYNE-35S e 

pSPYCE-35S vazios) ; (D) Controle positivo (proteína bZIP63); (E) Controle citoplasmático 

positivo para GFP (THIE-THID fusionada a GFP fora de fase, fazendo com que a proteína 

fique no citoplasma). Visualizações em comprimento de onde de 488 nm   
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4.5 Análises filogenéticas da região N-terminal de interação da GluRS  

 Com uma interação proteína-proteína de interesse encontrada entre GluRS e GS 

e com a região de interação definida, foram feitas análises filogenéticas para determinar 

a origem e o caminho evolutivo da GluRS citosólica de Arabidopsis, buscando entender 

também em que ponto da história evolutiva esta proteína adquiriu a região N-terminal 

responsável pelas interações proteína-proteína.  

 O alinhamento das sequências de GluRSs citosólicas compreendeu aquelas 

encontradas em espécies de Eubacteria, Archea, fungos e organismos 

fotossintetizantes, sendo este último grupo compreendendo musgos, algas e plantas 

vasculares. Além disso,  foi incluída a região N-terminal da GluRS de 333 aminoácidos 

(A1B1 da Figura 4). Quando a região de interação foi definida através dos ensaios de 

duplo-híbrido com as deleções, revelando a deleção A3B1 como aquela que contém os 

aminoácidos e possivelmente os domínios esseciais à interação, a sequência também 

foi alinhada com aquelas previamente encontradas. 

 Os resultados do alinhamento revelaram que a extensão N-terminal observada 

na GluRS de Arabidopsis está ausente nas bactérias. Por isso, este grupo foi tomado 

como externo na construção da árvore filogenética. Nas espécies representantes de 

Archea é possível observar que esta extensão começa a surgir. Além de surgir em 

Archea, é observada conservação da região quanto à sequência de aminoácidos. 

Quando alinhada com todos os grupos de fungos, o nível de conservação dentro do 

grupo é grande, como era esperado, e o grau de conservação é ainda maior, quando 

comparado àquela encontrada em Archea. A partir do grupo dos eucariotos 

fotossintetizantes, sobretudo das plantas vasculares, são observadas sequências mais 

conservadas quando comparadas à GluRS de Arabidopsis (ANEXO 1).  

 Quando ao alinhamento foi adicionada a região de interação correspondente à 

deleção A3B1, observou-se a presença de dois domínios extremamente conservados 

entre todos os grupos analisados: o domínio PEAEIG (Pro-Glu-Ala-Glu-Ile-Gly), com 

padrão de conservação PXAXXG, e o domínio KVKLR (Lys-Val-Lys-Leu-Arg), com 

padrão de conservação XVXXR (ANEXO 1).  

 A árvore filogenética resultante revelou suportes variando de 0,66 a 1, sendo que 

a maioria ficou em torno de 0,9, o que reforça a interpretação das análises (Figura 12).  
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Ainda de acordo com a árvore, a história evolutiva da GluRS citosólica em questão tem 

origem muito antiga, há cerca de 3,5 bilhões de anos. Há cerca de 2 a 1,7 bilhão de 

anos atrás surgiu o ancestral que originou a extensão presente nas sequências 

observadas. É possível inferir que este ancestral é comum para Archea, fungos e todos 

os eucariotos fotossintetizantes analisados, incluindo as plantas vasculares e 

Arabidopsis. Todas as bactérias foram agrupadas como grupo externo, uma vez que 

não apresentam a extensão N-terminal na suas sequências de GluRSs tal qual é 

observada na de Arabidopsis. 
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(página anterior) 

Figura 12 – Árvore resultante das análises filogenéticas sobre a origem da GluRS citoplasmática de 

Arabidopsis thaliana. As análises revelaram que o ancestral da GluRS provavelmente 

apareceu em Archea, entre 2,6 e 1,8 bilhões de anos atrás. O suporte dos dados variou de 

0,66 a 1, sendo que a maioria ficou em torno de 0,9. As bactérias, pela ausência da região 

N-terminal característica de GluRS citoplasmática de Arabidopsis, compõem o grupo externo   
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5 DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos nos ensaios de duplo-híbrido mostraram interação entre a 

GluRS citosólica e a GS de DD, ambas de Arabidopsis thaliana. Esta interação foi 

confirmada in planta através de experimentos de BiFC. O comprimento de onda 

utilizado para visualizar estes ensaios de BiFC, 488 nm é o comprimento de onda de 

excitação da GFP. A YFP tem comprimento de onda 512 nm, muito próximo ao 

comprimento ótimo da GFP. Na verdade, há uma sobreposição de espectros luminosos 

entre as duas fluorescências. Muitos trabalhos mostrando ou utilizando a YFP como 

gene repórter são visualizados com comprimento de onda da GFP com sucesso 

(OHAD; SHICHRUR; YALOVSKY, 2007; LERMONTOVA et al., 2007).  

 A região de interação de GluRS responsável pela  interação entre as proteínas 

encontra-se na sua região N-terminal, nos seus primeiros 300 aminoácidos. Os 

resultados alcançados com experimentos de duplo-híbrido sobre deleções nesta região 

revelaram a presença de interação em apenas uma das deleções, a chamada A3B1 

(Figura 4), de 109 aminoácidos e que vai do resíduo 207 ao 316. Os resultados dos 

alinhamentos revelaram que a região N-terminal completa da GluRS está ausente nas 

bactérias. É nas espécies representantes de Archea que é possível observar que esta 

região começa a surgir com um padrão de conservação. Quando alinhada com todos os 

grupos de fungos, musgos e plantas vaculares, o nível de conservação é ainda maior. A 

árvore filogenética mostrou que a GluRS citosólica apareceu em Archea entre 2,6 e 1,8 

bilhões de anos. No que diz respeito à região N-terminal da GluRS responsável pelas 

interações até hoje descritas em Arabidopsis, pode-se inferir que o ancestral comum a 

fungos e plantas que produziu esta extensão surgiu entre 2 a 1,7 bilhões de anos.

  

 Os resultados encontrados no duplo-híbrido utilizando a GluRS como “isca” 

juntamente com os resultados dos experimentos de confirmação desta interação 

através do BiFC sugerem que a GluRS pode estar envolvida de alguma maneira na 

localização subcelular de GS, mais precisamente na sua exportação para as organelas.  

 O gene que codifica a GS organelar é nuclear e a proteína é sintetizada no 

citoplasma. Ela atua no metabolismo do nitrogênio, catalisando a conversão de amônia 

a glutamina (Gln) nas organelas (TAIRA et al., 2004). A Gln gerada neste processo 
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passa por várias atividades anabólicas de amidotransferases até regenerar ácido 

glutâmico (Glu). Interessantemente, a GluRS carrega com Glu o tRNAGlu. Sendo assim, 

é possível especular que a GluRS atuaria como um carreador citoplasmático para a GS, 

talvez com a participação do Glu, molécula comum à função destas duas proteínas. 

Essa hipótese pode ser embasada também pelos dados de BiFC obtidos neste 

trabalho, em que observa-se que a interação entre GluRS e GS ocorre no citoplasma 

(Figura 11).       

 Os resultados obtidos neste trabalho aliados ao que já foi observado em outras 

espécies de eucariotos reforçaria a grande base para a hipótese de que em plantas a 

GluRS poderia estar associada à localização subcelular de proteínas. Estudos em 

levedura mostraram que a GluRS interage com outras proteínas no citoplasma e tem 

um papel associado à localização subcelular das proteínas interagentes (GALANI et al., 

2001; GOLINELLI-COHEN; MIRANDE, 2007). Em mamíferos a GluRS também está 

relacionada à localização subcelular das nove aaRSs com as quais interage (LysRS, 

LeuRS, IleRS, GluRS, ProRS, MetRS, GlnRS, ArgRS e AspRS) num grande MSC, 

exportando-as do núcleo (ROBINSON et al., 2000). Entretanto, ainda não foi descrito 

nenhum complexo multienzimático envolvendo a GluRS em plantas, mas é provável 

que esta tendência de expansão funcional da GluRs também seja confirmada nas 

plantas.  

   As funções não-canônicas relacionadas à GluRS em plantas referem-se à 

participação indireta na biossíntese de compostos tetrapirrólicos, como clorofila, heme e 

outros derivados, através da via do C₅, via também encontrada em Archea e na maior 

parte das bactérias (BEALE et al., 1975; SCHÖN et al., 1986; JAHN et al., 1992). A 

participação é indireta porque, uma vez que a GluRS carrega o tRNAGlu, passando a 

Glu-tRNAGlu, este ácido glutâmico é reduzido até dar origem a compostos 

tetrapirrólicos. Ainda em bactérias, a GluRS participa da regulação da biossíntese de 

heme (LEVICÁN et al., 2006). 

 Resultados recentemente obtidos em nosso laboratório também forneceram 

indícios de que a GluRS também pode estar associada à localização subcelular de 

outras proteínas destinadas aos cloroplastos em Arabidopsis. Neste trabalho, ensaios 

de duplo-híbrido revelaram a interação entre a extensão N-terminal da GluRS citosólica 
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e a proteína TH1, que é importada para o cloroplasto e lá participa da via de biossíntese 

de tiamina (AJJAWI; TSEGAYE; SHINTANE, 2006). Esta interação foi posteriormente 

confirmada in planta através de ensaios de BiFC (MARCELA E. SCARSO, comunicação 

pessoal).  

 Ao analisar em conjunto estes dados com aqueles apresentados neste trabalho, 

em que uma nova interação envolvendo GluRS e uma proteína importada (a GS 

organelar) foi revelada e confirmada in planta, fica mais plausível sugerir que a GluRS 

citosólica, ou mais precisamente a sua extensão N-terminal, esteja relacionada à 

importação de proteínas. Os resultados não permitem, porém, especular sobre 

possíveis complexos multienzimáticos envolvidos.  

  Em comum com os dados obtidos em levedura, a região de interação da GluRS 

citosólica localiza-se na porção N-terminal da proteínas. No complexo 

Arc1p•MetRS•GluRS de levedura, a região envolvendo os resíduos N-terminais 86 – 

207 são cruciais para a interação entre a GluRS, MetRS e Arc1p, num total de 121 

aminácidos envolvidos (GALANI et al., 2001). Em Arabidopsis, a região N-terminal de 

aproximadamente 333 aminoácidos foi caracterizada como região de interação entre 

GluRS e TH1. Esta mesma região serviu como ponto de partida nas triagens em duplo-

híbrido em busca de interações entre GluRS e outras proteínas. A região não só foi 

responsável pela interação, como foi utilizada para encontrar um maior refinamento em 

busca de algum domínio responsável por estas interações. 

 Os resultados dos ensaios com as deleções, a região de 109 aminoácidos 

correspondente aos resíduos 207 – 316 aqui chamada de deleção A3B1, localizada 

dentro da região N-terminal que envolve os 333 primeiros resíduos da GluRS citosólica, 

foi aquela crucial para que houvesse interação entre as proteínas testadas. Desta 

forma, os resultados obtidos nestes experimentos voltados para o mapeamento de 

interação, aliados aos resultados previamente observados em laboratório e às análises 

filogenéticas deste trabalho sugerem que a extensão N-terminal presente na GluRS 

citosólica de Arabidopsis representa uma vantagem evolutiva para esta proteína, ao 

passo que permite interações possivelmente voltadas para a tendência à expansão 

funcional da GluRS.   
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 Quando foram alinhadas as sequências da GluRS citosólica de Arabidopsis com 

a sequência da GluRSs citosólica de levedura, que é encontrada no complexo 

Arc1p•MetRS•GluRS, é possível sugerir que os domínios PEAEIG e KVKLR são 

fundamentais para a interação entre GluRS e outras proteínas. O que se observa é uma 

grande conservação da região, inclusive de alguns resíduos dos domínios PEAEIG e 

KVKLR. É interessante observar que, na GluRS de levedura, este domínio está contido 

na região crucial para a GluRS permanecer no complexo. Tal fato reforça ainda mais a 

hipótese de que é nesta região que está(ão) localizada(s) o(s) domínio(s) 

fundalmental(is) para a região N-terminal da GluRS promover interações proteína-

proteína. 

 A árvore filogenética gerada pela análise das sequências de GluRSs apresentou 

suporte em torno de 0,9. Observa-se que a similaridade entre as sequências da GluRS 

de Arabidopsis e bactérias é pequena, notadamente na região N-terminal. Entretanto, é 

possível observar apenas uma pequena sequência conservada na região N-terminal 

localizada poucos resíduos antes da região do domínio KVKLR, com padrão de 

conservação XVXXR, o que sugere que este domínio pode ter origem mais antiga, por 

volta de 3 bilhões de anos.  

  Se a GluRS iniciou seu caminho evolutivo há aproximadamente 3,5 bilhões de 

anos, a região N-terminal da GluRS citosólica de Arabidopsis é aparentemente um 

pouco mais recente. Provavelmente, ela apareceu em Archea entre 2,6 e 1,8 bilhões de 

anos. O outro gene que codifica a GluRS organelar de Arabidopsis possivelmente 

também tem origem antiga, com seu ancestral filogenético sendo derivado de uma 

proteobactéria (BRANDÃO; SILVA-FILHO, submetido).   

 É possível inferir que a região N-terminal da GluRS responsável pelas interações 

proteína-proteína descritas em Arabidopsis possui ancestral comum a fungos e plantas. 

Além disso, estima-se que esta extensão surgiu entre 2 a 1,7 bilhões de anos, quando 

houve a divisão entre os ramos que deram origem aos eucariotos fotossintetizantes e 

aos fungos. Este dado complementa as observações dos alinhamentos nas quais a 

região N-terminal de plantas e fungos encontra-se bem conservada.  

 Embora evolutivamente distantes, as GluRSs citosólicas de Arabidopsis e de 

levedura, precisamente aquela que tem função na localização subcelular do complexo  
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Arc1p•MetRS•GluRS, surgiram em sua forma moderna por volta de 290.000 anos, num 

evento mais recente que o surgimento dos domínios PEAEIG e KVKLR, este último 

surgido há cerca de 3 bilhões de anos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os ensaios de duplo-híbrido mostraram uma interação entre a glutamil-tRNA 

sintetase (GluRS) citosólica e a glutamina sintetase (GS) de duplo direcionamento (DD), 

ambas de Arabidopsis thaliana. Esta interação foi confirmada in planta através de 

experimentos de BiFC. A região de interação de GluRS responsável pela  interação 

entre as proteínas foi mapeada e encontra-se na sua extensão N-terminal, 

precisamente na região de 109 aminoácidos e que vai do resíduo 207 ao 316. Estes 

resultados em conjunto sugerem que pode haver também em plantas um complexo 

formado através da interação de GluRS com outras proteínas. Este complexo estaria 

voltado para a regulação da localização subcelular protéica através de interações 

estabelecidas na extensão N-terminal de GluRS, tal qual é observado noutras espécies 

de eucariotos.  

 Os resultados obtidos nas análises filogenéticas mostram que a extensão N-

terminal da GluRS está ausente nas bactérias. É nas espécies representantes de 

Archea que é possível observar que esta região surgiu entre 2,6 e 1,8 bilhões de anos. 

Quando a extensão N-terminal é alinhada com todos os grupos de fungos, musgos e 

plantas vaculares, o nível de conservação é ainda maior e pode-se dizer que o 

ancestral comum a fungos e plantas que produziu esta extensão surgiu entre 2 a 1,7 

bilhões de anos. 
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APÊNDICE 1 – Sequência dos iniciadores utilizados nas clonagens e na confirmação 

das clonagens por sequenciamento das sequências codificadoras de GluRS e de GS. O 

sítio de restrição das enzimas utilizadas encontra-se destacado em sublinhado 

 

 Iniciador Iniciador reverso 

GluRS  (vetores 
pGADT7 e 
pGBKT7) 

5' 
GGGCATCGATACAAGATGGAT
GGGATGAAGCTTTCG 3' 

5' 
TACGGGATCCATTCACTTAGC
GGCTCTTCCATC 3' 

GluRS  (vetor 
pSPYCE-35S ) 

5' 
CACCGGATCCAAGATGGATGG
GATGAAGCTTTCG 3' 

5' 
TACATCGATAGTCTTAGCGGC
TCTTCCATCTGG 3' 

GS  (vetores 
pGADT7 e 
pGBKT7) 

5' 
ACTCATATGCCAATGGCTCAG
ATCTTAGCAGCT 3' 

5' 
ACTGAATTCATTTTAAACATTC
AAAGAAAGCTT 3' 

GS  (vetor 
pSYNE-35S) 

5' 
CACCATCGATCCAATGGCTCA
GATCTTAGCAGCT 3' 

5' 
TACCTCGAGGGTAACATTCAA
AGAAAGCTTTTG 3' 

GS 
sequenciamento 

2 

5'   
TACCGGTCAAGCACCTGGTGA
AGATAGTGA  3' 

 

GS 
sequenciamento 

3 

5'   
TACAAAGCTTGTTTATATGCTG
GAATTAAC  3' 

 

GS 
sequenciamento 

4 

5'   
TGACCGGAAAGCACGAGACAG
CTAGTATTG  3' 

 

GluRS 
sequenciamento 

1 

5' CCTAAGTCTAAAGATAGCCA  
3' 

 

GluRS 
sequenciamento 

2 

5' 
GAGAGAGGATTACAGTGCTG  
3' 

 

GluRS 
sequenciamento 

3 

5' TGCCCTAGACACACTGCTGT  
3' 
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APÊNDICE 2 – Sequência dos iniciadores utilizados nas clonagens e na confirmação 

das clonagens da região codificadora da extensão N-terminal de GluRS.O sítio de 

restrição das enzimas utilizadas encontra-se destacado em sublinhado 

 

 Iniciador Iniciador reverso 

A1B1 5' 
GGGATCCAAAAGATGGATGGG
ATGAAGCTTTCG 3' 

5' 
CATGTCGACTTCTGCATCTGC
TCCCTC 3' 

A1B2 5' 
GGGATCCAAAAGATGGATGGG
ATGAAGCTTTCG 3' 

5' 
CATGTCGACGAACCAGAAGAG
AAGACA 3' 

A1B3 5' 
GGGATCCAAAAGATGGATGGG
ATGAAGCTTTCG 3' 

5' 
CATGTCGACAAGTCCACTTCA
GGCTTACCT 3' 

A2B1 5' 
GGGATCCCAGAGTTTGAGAAT
GCTTGTGGT 3' 

5' 
CATGTCGACTTCTGCATCTGC
TCCCTC 3' 

A3B1 5' 
GGGATCCTGCCGGAAGCGGA
GATTGGAAA 3' 

5' 
CATGTCGACTTCTGCATCTGC
TCCCTC 3' 
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APÊNDICE 3 – Sequências das regiões correspondentes a cada uma das deleções 

utilizadas para o mapeamento da região de interação de GluRS nos ensaios de duplo-

híbrido. O sítio de anelamento dos iniciadores encontra-se destacado em sublinhado  

 

A1B1 – tamanho da deleção: 950 pares de bases (1 a 950) 

ATGGATGGGATGAAGCTTTCGTTCCCACCGGAAAGTCCACCACTTTCAGTCATCGT

TGCTCTTTCTCTCTCAGCTTCTCCGGTGACGATTGATTCTTCCGCCGCTGCAACAAC

CGTCCCTTCTTTTGTCTTCTCCGACGGGAGGAAATTGAATGGAGCCACCGTTCTTC

TTCGCTATGTTGGTCGATCAGCGAAAAAGCTTCCTGATTTCTATGGCAACAATGCTT

TTGATTCTTCTCAGATTGATGAGTGGGTAGATTACGCATCTGTCTTCTCTTCTGGTT

CAGAGTTTGAGAATGCTTGTGGTCGTGTTGATAAGTATCTCGAGAGTAGCACGTTT

CTTGTTGGCCATTCTCTTTCCATTGCTGATGTCGCTATTTGGTCAGCTCTTGCTGGA

ACTGGTCAAAGATGGGAAAGTTTGAGGAAATCTAAAAAGTATCAGAGTCTTGTTAGA

TGGTTCAATTCGATATTAGACGAGTACAGTGAGGTGCTTAACAAGGTTCTAGCAACT

TATGTTAAGAAAGGATCAGGGAAGCCTGTTGCTGCACCTAAGTCTAAAGATAGCCA

ACAAGCTGTGAAAGGAGATGGTCAGGATAAAGGTAAGCCTGAAGTGGACTTGCCG

GAAGCGGAGATTGGAAAGGTTAAACTCCGGTTTGCTCCAGAGCCAAGTGGTTATCT

TCACATAGGACATGCTAAGGCTGCGTTGCTGAACAAGTATTTCGCTGAGCGTTACC

AAGGGGAAGTGATTGTGCGTTTTGATGATACTAACCCTGCTAAAGAAAGCAATGAG

TTTGTGGATAATCTTGTGAAGGATATTGGGACCTTGGGGATCAAGTATGAGAAAGT

GACATACACTTCGGACTATTTTCCTGAATTGATGGATATGGCGGAAAAACTGATGC

GTGAGGGTAAGGCATATGTTGATGACACACCGAGGGAGCAGATGCAGAA 

 

A1B2 – tamanho da deleção: 283 pares de bases (1 a 284) 

ATGGATGGGATGAAGCTTTCGTTCCCACCGGAAAGTCCACCACTTTCAGTCATCGT

TGCTCTTTCTCTCTCAGCTTCTCCGGTGACGATTGATTCTTCCGCCGCTGCAACAAC

CGTCCCTTCTTTTGTCTTCTCCGACGGGAGGAAATTGAATGGAGCCACCGTTCTTC

TTCGCTATGTTGGTCGATCAGCGAAAAAGCTTCCTGATTTCTATGGCAACAATGCTT

TTGATTCTTCTCAGATTGATGAGTGGGTAGATTACGCATCTGTCTTCTCTTCTGGTT

C 
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A1B3 – tamanho da deleção: 616 pares de bases (1 a 617) 

ATGGATGGGATGAAGCTTTCGTTCCCACCGGAAAGTCCACCACTTTCAGTCATCGT

TGCTCTTTCTCTCTCAGCTTCTCCGGTGACGATTGATTCTTCCGCCGCTGCAACAAC

CGTCCCTTCTTTTGTCTTCTCCGACGGGAGGAAATTGAATGGAGCCACCGTTCTTC

TTCGCTATGTTGGTCGATCAGCGAAAAAGCTTCCTGATTTCTATGGCAACAATGCTT

TTGATTCTTCTCAGATTGATGAGTGGGTAGATTACGCATCTGTCTTCTCTTCTGGTT

CAGAGTTTGAGAATGCTTGTGGTCGTGTTGATAAGTATCTCGAGAGTAGCACGTTT

CTTGTTGGCCATTCTCTTTCCATTGCTGATGTCGCTATTTGGTCAGCTCTTGCTGGA

ACTGGTCAAAGATGGGAAAGTTTGAGGAAATCTAAAAAGTATCAGAGTCTTGTTAGA

TGGTTCAATTCGATATTAGACGAGTACAGTGAGGTGCTTAACAAGGTTCTAGCAACT

TATGTTAAGAAAGGATCAGGGAAGCCTGTTGCTGCACCTAAGTCTAAAGATAGCCA

ACAAGCTGTGAAAGGAGATGGTCAGGATAAAGGTAAGCCTGAAGTGGACTTG 

 

A2B1 – tamanho da deleção: 667 pares de bases (285 a 950) 

GAGTTTGAGAATGCTTGTGGTCGTGTTGATAAGTATCTCGAGAGTAGCACGTTTCTT

GTTGGCCATTCTCTTTCCATTGCTGATGTCGCTATTTGGTCAGCTCTTGCTGGAACT

GGTCAAAGATGGGAAAGTTTGAGGAAATCTAAAAAGTATCAGAGTCTTGTTAGATG

GTTCAATTCGATATTAGACGAGTACAGTGAGGTGCTTAACAAGGTTCTAGCAACTTA

TGTTAAGAAAGGATCAGGGAAGCCTGTTGCTGCACCTAAGTCTAAAGATAGCCAAC

AAGCTGTGAAAGGAGATGGTCAGGATAAAGGTAAGCCTGAAGTGGACTTGCCGGA

AGCGGAGATTGGAAAGGTTAAACTCCGGTTTGCTCCAGAGCCAAGTGGTTATCTTC

ACATAGGACATGCTAAGGCTGCGTTGCTGAACAAGTATTTCGCTGAGCGTTACCAA

GGGGAAGTGATTGTGCGTTTTGATGATACTAACCCTGCTAAAGAAAGCAATGAGTT

TGTGGATAATCTTGTGAAGGATATTGGGACCTTGGGGATCAAGTATGAGAAAGTGA

CATACACTTCGGACTATTTTCCTGAATTGATGGATATGGCGGAAAAACTGATGCGTG

AGGGTAAGGCATATGTTGATGACACACCGAGGGAGCAGATGCAGAA 
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A3B1 – tamanho da deleção: 332 pares de bases (618 a 950) 

CCGGAAGCGGAGATTGGAAAGGTTAAACTCCGGTTTGCTCCAGAGCCAAGTGGTT

ATCTTCACATAGGACATGCTAAGGCTGCGTTGCTGAACAAGTATTTCGCTGAGCGT

TACCAAGGGGAAGTGATTGTGCGTTTTGATGATACTAACCCTGCTAAAGAAAGCAA

TGAGTTTGTGGATAATCTTGTGAAGGATATTGGGACCTTGGGGATCAAGTATGAGA

AAGTGACATACACTTCGGACTATTTTCCTGAATTGATGGATATGGCGGAAAAACTGA

TGCGTGAGGGTAAGGCATATGTTGATGACACACCGAGGGAGCAGATGCAGAA 
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ANEXO 1: Alinhamento das sequências protéicas da região N-terminal da GluRS 

citosólica. Os domínios conservados PEAEIG e KVKLR encontram-se destacados por 

um retângulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 




