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RESUMO 

Caracterização dos mecanismos de direcionamento das FtsHs às membranas dos 
tilacóides 

O motivo de dupla arginina na região amino-terminal é uma característica das 
proteínas direcionadas pela via Tat. O direcionamento das proteases cloroplastidiais do 
tipo FtsH (cpFtsH) que contém motivo característico mostrou ser dependente de 
componentes da maquinaria de translocação T at. Contudo, análises genômicas 
mostraram que as proteínas FtsHs de plantas e cianobactérias podem ser separadas 
em três clados distintos. O primeiro grupo contém o motivo RR na região N-terminal, 
próximo ao primeiro segmento transmembrana. Os outros dois grupos não apresentam 
um motivo de dupla arginima apesar de terem duas argininas consecutivas encontradas 
na região lumenal que liga os dois domínios transmembranas. A FtsH5, uma protease 
que pertence ao terceiro grupo e uma série de construções envolvendo deleções na 
região e-terminal deste gene foram fusionados à GFP e usadas para avaliar os 
determinantes estruturais responsáveis pelo direcionamento da proteína para os 
tilacóides. Nossos resultados mostram que a proteína FtsH5 completa fusionada à GFP 
é corretamente direcionada para a membrana dos tilacóides, porém a região N-terminal 
não é suficiente para transportar a proteína GFP corretamente. Estes resultados são 
contrastantes com os dados obtidos para a proteína FtsH2, que apresenta o motivo 
clássico de dupla arginina, no qual o direcionamento pode ser mediado apenas pela 
região N-terminal. Nossos dados indicam que os determinantes para o direcionamento 
das FtsHs variam nos diferentes grupos. O requerimento da região e-terminal para o 
direcionamento da FtsH5 sugere a existência de um mecanismo de transporte 
alternativo. 

Palavras-chave: Proteínas FtsHs; Membrana dos tilacóides; Via Tat 
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ABSTRACT 

Characterization of the mechanisms the targeting of FtsH to the thylakoids 
membrane 

A twin-arginine-containing N-terminal sequence motif is characteristic for proteins that 
are targeted by the Tat-pathway. Targeting of a chloroplast FtsH protease (cp-FtsH) that 
contains such a motif has been shown to depend on components of the twin-arginine 
translocation (Tat)-pathway. However, phylogenetic and sequence comparison analyses 
showed that FtsH proteins of plants and cyanobacteria could be separated into three 
distinct clades. The first group contains a stroma-facing RR-motif near the N-terminus 
upstream of the first hydrophobic domain. The other two groups lack an obvious twin
arginine motif, albeit two consecutive arginines are found in a conserved lumenal region 
that links the trans-membrane domains. FtsH5, a group 3-belonging protease, and a 
series of e-terminal deletions of FtsH5 were fused to GFP and used to reveal structural 
determinants for the targeting to thylakoids. Our results show that only the full-length 
fusion protein was correctly targeted to thylakoid membranas, whereas the N-terminal 
region was not sufficient to correctly deliver GFP to thylakoids. ln contrast, for FtsH2, 
which carries the classical twin-arginine motif, we found that targeting can be mediated 
by the N-terminal region alone. Our data indicate that the targeting determinants for 
FtsH vary in the different classes. The requirement of the e-terminal domain for the 
targeting of FtsH5 suggests the existence of an unusual targeting pathway. 

Key words: FtsH proteins; Thylakoid membrane; Tat system 
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1 INTRODUÇÃO 

Os cloroplastos são organelas complexas responsáveis pela conversão da 

energia luminosa em energia química presente em compostos de carbono. Para realizar 

esta e outras importantes funções, os cloroplastos são equipados com 

aproximadamente 3000 proteínas. De acordo com a Teoria Endossimbiomte, os 

cloroplastos são derivados de um procarioto fotossintetizante, provavelmente uma 

cianobactéria. Embora os cloroplastos tenham mantido ao longo dos anos a sua função, 

o genoma desta organela foi profundamente reduzido. Aproximadamente 95% das 3000 

proteínas presentes nos cloroplastos são codificadas no núcleo, traduzidas no citossol e 

posteriormente transportadas para a organela (LEISTER, 2003). Entretanto os 

cloroplastos são organelas complexas em termos de arquitetura, pois apresentam seis 

compartimentos diferentes: membrana interna, membrana externa, espaço 

intermembrana, estroma, membrana do tilacóide e lúmen (ROBINSON et aI., 1998). 

Para efetuar o transporte das proteínas codificadas no núcleo para os diferentes 

compartimentos cloroplastidiais, tornou-se necessário o desenvolvimento de complexos 

mecanismos de transporte. As proteínas direcionadas às membranas externas e 

internas dos cloroplastos empregam variações dos mecanismos TOC (Translocon at the 

Outer Envelope Membrane of Chloroplasts) e TIC (Translocon at the Inner Envelope 

Membrane of Chloroplasts). No caso de proteínas endereçadas aos compartimentos 

internos, o transporte pode ser realizado por pelo menos quatro mecanismos diferentes: 

via de inserção espontânea; dependente de um gradiente de pH ou também chamado 

de sistema Tat (Twín-Argíníne Trans/ocatíon system); dependente da maquinaria Sec 

(secretory pathway) ou dependente de SRP (Sígnal Recognítíon Partícle) (MORI; 

CLlNE, 2001). O mecanismo mais bem caracterizado é a via Tat. Este intrigante 

sistema de transporte é capaz de direcionar proteínas montadas para a membrana dos 

tilacóides ou para o lúmen. Uma característica interessante é que os substratos 

transportados por esta via apresentam um clássico motivo de dupla arginina na região 

amíno-terminal, presente dentro da região conservada RRXFLK (DALBEY; ROBINSON, 

1999). Um típico substrato transportado por esta via é a proteína Pftt (plastíd fusion 

and/or trans/ocatíon factor) de pimentão. Esta proteína, localizada na membrana dos 

tilacóides, apresenta o clássico motivo em sua região amino-terminal e seu transporte 
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mostrou ser dependente de componentes da maquinaria Tat (SUMMER et aI., 2000). 

Entretanto, segundo Summer et aI. (2000), a Pftf pode ser transportada para a 

membrana mesmo quando a região amino-terminal, incluindo o motivo clássico, é 

removida. Em nosso laboratório, Barata (2003) mostrou que a região amino-terminal da 

proteína FtsH5 não foi suficiente para direcioná-Ia corretamente à membrana dos 

tilacóides. Interessantemente, a FtsH5 não apresenta o clássico motivo de dupla 

arginina que está presente em praticamente todos os substratos que seguem a via Tat, 

tanto em plantas como em bactérias. Este fato sugere que membros de uma mesma 

família podem usar sistemas de transporte distintos ou então uma variação da via Tat. 

Sendo assim, tornou-se interessante caracterizar o mecanismo de transporte adotado 

por membros da família das FtsHs cloroplastidiais. Esses dados serão importantes para 

um melhor entendimento dos processos de transporte de proteínas para as 

membranas, além de trazer questões relevantes sobre a filogenia das proteínas FtsHs 

em plantas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 FtsH, uma metaloprotease pertencente à família AAA 

As proteínas AAA (ATPases Associadas a Diversas Atividades Celulares) 

constituem uma família particular de proteínas capazes de converter energia em 

atividade biológica. Seus membros estão envolvidos em diversos processos celulares 

como o controle do ciclo celular, regulação da expressão gênica e biogênese de 

organelas. As proteínas AAA são divididas em várias subfamílias de acordo com sua 

similaridade e função (BEYER, 1997), dentre elas destacam-se as metaloproteases 

AAA. Seus membros apresentam uma ou duas cópias do módulo AAA que é um 

domínio ATPásico altamente conservado definido por uma seqüência de 220-250 

aminoácidos. O módulo AAA possui os motivos Walker A e B relacionados à ligação ao 

ATP, e o motivo SRH (Second Regíon of the Homology) envolvido na hidrólise do ATP 

(KARATA et aI., 1999). O domínio proteolítico é encontrado na região carboxi-terminal e 

contém o sítio de ligação ao zinco (H-E-X-X-H) que é responsável pela atividade da 

protease e uma provável estrutura coíled coí/. (TOMOYASU et aI., 1993). Este motivo 

distingue as metaloproteases das demais proteínas AAA. 

Um dos membros procarióticos desta família é representado pela metaloprotease 

FtsH. Esta protease foi isolada a partir da caracterização do mutante ftsH Y16 de Ecolí 

(OGURA et aI., 1991), que pertence ao grupo de mutantes denominado fts, 

fílamentatíon temperature sensítíve. Esses mutantes quando cultivados em altas 

temperaturas (42OC), não são capazes de formar o septo que separa as células durante 

a divisão celular. 

A FtsH em Ecolí corresponde a uma proteína integral de membrana de 

aproximadamente 71 KDa e apresenta dois segmentos transmembrana em sua região 

amino-terminal seguido por um domínio citoplasmático carboxi-termínal contendo uma 

cópia do modulo AAA e um motivo de ligação ao zinco, responsável pela sua atividade 

proteolítica (Figura1) (TOMAYASU et aI., 1993). 

Várias funções foram descritas para a FtsH em E calí. Por exemplo, a enzima é 

requerida para a degradação de algumas proteínas instáveis como a proteína 

regulatória ó32 (fator de transcrição sigma heat shock) (TOMAYASU et aI., 1995) e a 
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proteína CII do fago À (ativador transcricional) (HERMAN et aI., 1993). Estas foram as 

primeiras evidências experimentais da atividade proteolítica da FtsH. 

N 

Seqüência de 2° domínio 
direcionamento transmembrana 

1° domínio 
transmembrana 

Módu!oAAA 

Motivo de 
ligação a Zn 

Coiled coi! 
putativo 

c 

Figura 1- Diagrama representativo da FtsH de E. coli. O módulo AAA engloba os motivos Walker A e 

Walker B e a SRH (segunda região de homologia). Adaptado de Marbach; Coelho e Silva

Filho (2001) 

o genoma da cianobactéria Synechocystis codifica quatro genes homólogos a 

FtsH a saber: slr0228 (ftsh1), slr1390 (ftsh2), sll1463 (ftsh3), slr1604 (ftsh4) (MANN et 

aI., 2000). Estudos com mutantes mostraram que dois deles - slr1390 e slr1604 - são 

genes essenciais para a sobrevivência do organismo, enquanto que o slr0228 está 

envolvido com o controle de qualidade do Fotossistema 11, degradando a proteína 01, 

que está envolvida no transporte de elétrons e, portanto sofre constantes danos 

fotoxidativos (SILVA et aI., 2003). 

Em leveduras (Sacharomyces cerevísiae) , foram identificadas três proteínas 

homólogas a FtsH: Yme1, Yta10, Yta12. Todas são encontradas na membrana interna 

da mitocôndria formando dois complexos protéicos distintos (m-AAA e i-AAA). O 

complexo m-AAA é constituído pelas subunidades Yta 10 e Yta 12 que estão presentes 

em quantidades equimolares. O sítio catalítico destas proteínas é encontrado na matriz 

mitocondrial. O complexo i-AAA é formado pela protease Yme1 e apresenta o sítio 

catalítico no espaço intermembrana (LEONARHARD, 1996). Esses complexos são 

responsáveis pela degradação de subunidades protéicas que não adquiriram a 

conformação correta (SUZUKI et aI., 1997; apud YU; PARK; RODORMEL, 2004). 

Alguns autores sugerem que a FtsH é uma proteína muito versátil agindo também como 

chaperona em adição a sua atividade proteolítica (YU; PARK; RODORMEL, 2004). 

A existência de uma protease homóloga a FtsH em plantas foi primeiramente 

demonstrada por Hugueney et aI. (1995) quando estudava o desenvolvimento de 



17 

plastídios em pimentão. Em seus estudos, o autor isolou uma protease envolvida com 

fusão de vesículas e transporte de proteínas que foi inicialmente denominada de Pftt 

(Plastíd fusíon and/or translocatíon factor). Esta proteína apresentava alta similaridade 

com a FtsH bacteriana. Posteriormente, Lindahl et alo (1996) encontraram uma proteína 

similar nos cloroplastos de espinafre que apresentou reação com um anticorpo 

específico para a FtsH de E. colí. Subseqüentemente, proteases homólogas a FtsH 

foram encontradas em um grande número de espécies de plantas tais como: tabaco 

(SEO et alo, 2000), tomate (BARATA, 2003), Arabidopsis (CHEN, M. et ai, 2000), arroz 

(YU; PARK; RODERMEL, 2005), cana-de-açúcar (MARBACH; COELHO; SILVA-FILHO, 

2001 ). 

Em plantas, genes homólogos a FtsH são encontrados nas membranas internas 

das mitocôndrias e na membrana dos tilacóides em cloroplastos (Figura 2) . Geralmente, 

são codificados por genes nucleares e pós-traducionalmente importados para suas 

respectivas organelas por meio de seqüências de direcionamento específicas (CHEN, 

M. et alo, 2000; HUGUENEY et alo, 1995; LEONHARD et alo, 1996). 

Cloroplasto Mitocôndria 

~ME 
Estroma \ MI 

MT 

Figura 2- Esquema mostrando a disposição da FtsH em plantas superiores. Em cloroplastos a FtsH está 

presente nas membranas dos tilacóides e em mitocôndria a FtsH é encontrada na membrana 

interna. ME:membrana externa; MI: membrana interna; MT: membrana do tilacóide 

2.2 A Família das FtsHs em plantas 

Segundo Marbach, Coelho e Silva-Filho (2001) o genoma da maioria dos 

procariotos (75%) contêm apenas um único gene que codifica para a protease FtsH, 
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com exceção das cianobactérias, que apresentam quatro genes (MANN et aI., 2000). 

Entretanto, no genoma de plantas superiores esses genes são encontrados em 

múltiplas cópias. O genoma nuclear de Arabidopsis thaliana contém doze genes 

(CHEN, K.; CHEN, X.; SCHNELL, 2000; LlNDAHL et aI., 1996; MARBACH; COELHO; 

SILVA-FILHO, 2001; SAKAMOTO et aI., 2003; URANTOWKA et aI., 2005; YU; PARK; 

RODERMEL, 2004) enquanto que para o genoma de arroz (Oryza sativa) já foram 

encontrados nove genes (YU; PARK; RODERMEL, 2005). Esta multiplicação de genes 

que codificam para proteases do tipo FtsH em plantas superiores ocorreu depois da 

divergência de seus progenitores procarióticos, por duplicação de diferentes genes de 

cianobactérias e parece estar relacionado com a evolução do aparato fotossintético 

(ADAM et aI., 2005). De fato, os estudos mostram que todas as proteases FtsH 

encontradas nos organismos fotossintetizantes estão relacionadas com a proteção e 

reparo do fotossistema ao excesso de luz. Este pode ser um reflexo da necessidade da 

membrana dos tilacóides em reparar complexos protéicos que sofrem constantes danos 

fotoxidativos. 

Os genomas de arabidopsis e arroz também apresentam genes semelhantes a 

genes encontrados em leveduras, sugerindo que estes derivaram de uma Q

proteobactéria, que parecem ser ancestral das mitocôndrias atuais (SAKAMOTO et aI., 

2003). 

Dos doze genes encontrados em arabidopis, o produto de três deles (FtsH3, 

FtsH4 e FtsH10) é direcionado para mitocôndrias, oito são encontrados nos cloroplastos 

(FtsH1, FtsH2/VAR2, FtsH5/VAR1, FtsH6, FtsH7, FtsH8, FtsH9, FtsH12) (SAKAMOTO 

et aI., 2003), e um (FtsH11) tem duplo direcionamento para mitocôndrias e cloroplastos 

(URANTOWKA et aI., 2005). 

Várias hipóteses tentam justificar a presença de múltiplas cópias de genes 

altamente relacionados. Uma possível explicação é que eles sejam expressos em 

diferentes órgãos ou em resposta a diferentes estímulos ambientais. Análise 

filogenética do genoma de arabidopsis mostrou que dos doze genes encontrados, oito 

deles podem ser agrupados em quatro pares, cujas seqüências são altamente 

conservadas. São eles: AtFtsH1 e AtFtsH5/VAR1, AtFtsH2/VAR2 e AtFtsH8, AtFtsH3 e 

AtFtsH10, AtFtsH7 e AtFtsH9. Esses pares de genes provavelmente surgiram de 
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eventos de duplicação que ocorreram durante a história evolucionária do genoma de 

arabidopsis (VISION; BROWN; TANKSLEY, 2000). 

Análises estruturais das seqüências de proteínas mostraram que a região 

carboxi-terminal, encontrada após o módulo AAA apresenta um alto grau de 

similaridade dentro de cada par, entretanto diferem consideravelmente entre os pares. 

De fato, a região carboxi-terminal está relacionada com a especificidade ao substrato o 

que é importante na determinação da função de cada protease. Isto sugere que os 

membros desta família tenham diferentes atividades como demonstrado para 

homólogos em bactérias e leveduras (AKIYAMA; YOSHIHISA; ITO, 1995; ARL T et aI., 

1996). 

Sakamoto et aI. (2003) demonstraram que as FtsHs presentes nos cloroplastos 

estão agrupadas formando um complexo protéico na membrana dos tilacóides. Essas 

observações foram baseadas em experimentos de imunoprecipitação que revelaram 

uma associação entre as proteínas FtsH5N AR1 e FtsH2/VAR2. Mais recentemente, 

análises de SDS-PAGE (Sodíum Dodecy/ Sulfate Po/yacry/amíde Ge/ E/etrophoresis) e 

experimentos de filtração de gel em arabidopsis mostraram que estes complexos eram 

formados por no mínimo quatro proteínas: FtsH1, FtsH5/VAR-1, FtsH2/VAR2 e FtsH8 

(YU; PARK; RODERMEL, 2004). Estes experimentos também revelaram que estas 

proteínas estariam agrupadas formando dois tipos de subunidades: tipo A (FtsH1 e 

FtsH5/VAR-1) e tipo B (FtsH2/VAR2 e FtsH8) (Figura 3). Na ausência de qualquer um 

dos tipos (A e B) não é formado o complexo e as proteínas remanescentes são 

degradadas, entretanto dentro de cada tipo as subunidades são intercambiáveis. 



TIpoA 

O FtsH l 

_ FtsH5 

TipoB 

O FtsH2 

O FtsH8 

Curre nl Opinion In Planl Biology 

20 

Figura 3- Esquema mostrando a composição dos complexos protéicos formados por proteína FtsHs do 

tipo A (FtsH1 e FtsH5) e tipo B (FtsH2 e FtsH8). Fonte : Adan; Rudella e van Wijk (2006) 

Estudos anteriores revelaram que as proteases da família AAA provavelmente 

formam estruturas hexaméricas (SOUZA et aI., 2000; ZAL TSMAN; FEDER; ADAM, 

2005). Este processo de oligomerização parece crucial para atividade proteolítica, 

presumivelmente porque os resíduos de aminoácidos das subunidades vizinhas 

estariam envolvidos na ligação de moléculas de ATP aos módulos AAA (LANGER, 

2000) . Como a maioria das FtsHs de plantas apresenta dois domínios transmembrana 

em suas regiões amino-terminais, é provável que elas formem homo- e hetero

oligômeros dependendo de eventos fisiológicos e metabólicos. 

2.3 Funções das FtsHs em plantas 

Em plantas superiores tem sido observado que a FtsH está envolvida com várias 

atividades celulares. Ostersetzer e Adam (1997) mostraram que a FtsH é a responsável 

direta pela degradação de formas solúveis e associadas às membranas das proteínas 

Reiske Fe/S (subunidade do complexo citocromo b6~ que não foram montadas em sua 

conformação correta. 

Uma proteína chamada OS9, homóloga à FtsH2 de arabidopsis foi encontrada 

em tabaco regulando a reação de hipersensibilidade (SEO et aI., 2000). Neste trabalho, 

os autores encontraram que as células sadias apresentavam elevada concentração 

dessa protease enquanto que nas células infectadas pelo TMV (vírus do mosaico do 
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tabaco) a quantidade dela diminuía drasticamente antes do aparecimento das lesões. 

Esses resultados sugerem que a diminuição no nível da proteína FtsH em células 

infectadas pelo TMV, tem como resultado a perda de funcionamento dos cloroplastos e 

a aceleração da reação hipersensível. 

Recentemente, Zelisko et aI. (2006) demonstraram que a FtsH6 de Arabidopsis 

thaliana é responsável pela degradação das apoproteínas Lhcb1 e Lhcb3 durante a 

aclimatação em condições de alta intensidade luminosa e durante a senescência. Estas 

duas proteínas - Lhcb1 e Lhcb3 - fazem parte do complexo LHCII (Iíght harvestíng 

chlorophy/l bíndíng proteín) localizado na membrana dos tilacóides, sendo responsável 

por capturar a energia luminosa e transferí-Ia, na forma de energia de excitação, para o 

Fotossistema \I (FSII). Este dado é interessante, pois anteriormente acreditava-se que a 

FtsH6 era um pseudogene já que a análise do proteoma de cloroplastos bem como os 

dados de seqüências expressas (EST) não detectavam a presença desta proteína. 

Atualmente, sabe-se que ela é expressa nos tilacóides em condições de senescência 

ou alta intensidade luminosa, embora os níveis tanto de mRNA como de proteína sejam 

bastante baixos. Segundo Sun et aI. (2006) a protease FtsH6 de tomate, denominada 

LeftsH6, comporta-se como uma típica proteína de heat-shock, apresentando uma 

rápida resposta ao estresse por temperatura. 

Recentemente, Chen et aI. (2006) caracterizaram o gene que codifica para a 

AtFtsH11 e revelaram que esta proteína exerce um importante papel na resposta a 

termotolerância, uma função que até então só tinha sido reportada para os homólogos 

de bactéria e levedura (ADAM et aI., 2005). 

Uma importante função atribuída a FtsH é a degradação da proteína D1 

(componente do Fotossístema 11) que participa no processo de fotoinibição. A 

fotoinibição ocorre quando a planta é exposta a condições de alta luminosidade e 

espécies reativas de oxigênio que são rapidamente formadas, danificam a proteína D1. 

Como forma de reparar os danos causados pelo efeito das espécies reativas de 

oxigênio, um mecanismo de reparo da D1 ocorre no interior dos cloroplastos no sentido 

de restabelecer esta proteína (MEUS, 1999). Esse processo de reparo envolve dois 

passos (ANDERSON; ARO, 1997). Primeiramente, ocorre uma clivagem 

endoproteolítica no loop estromal que conecta as hélices D e E da proteína na 



22 

membrana. Esta primeira clivagem é realizada pela proteína DegP2 que é uma serino 

protease pertencente a família Deg-Htr (HAUBÜHL et aI., 2001) e produz um fragmento 

amino-terminal de 23 KDa e um carboxi-terminal de 10 KDa. Estudos in vitro mostraram 

o envolvimento da FtsH1 na degradação do fragmento de 23 KDa. Para tanto, Lindahl 

et aI. (2000), superexpressaram e purificaram a proteína FtsH1 de arabidopsis em 

E. co/i. Assim, quando complexos do Fotossistemall desprovidos de FtsH foram 

isolados e iluminados, o fragmento de 23 KDa acumulou-se. Por outro lado, quando 

estes mesmos complexos foram colocados em contato com a FtsH1 recombinante na 

presença de ATP a degradação foi observada, comprovando o envolvimento da FtsH1 

no processo degradativo. 

A análise de diferentes mutantes de arabidopsis revelou que o nocaute do gene 

ftsh2 resulta num fenótipo variegado denominado VAR2, no qual setores verdes 

contendo cloroplastos normais são encontrados adjacentes a setores brancos, onde os 

plastídios são vacuolados e não apresentam membrana dos tilacóides. Este fenótipo é 

mais pronunciado nos estágios juvenis de desenvolvimento foliar e não é observado 

nas folhas cotiledonares (CHEN, M. et aI., 2000). Estudos mais aprofundados dos 

plastídios encontrados nos setores brancos mostraram que estes são formados por 

células vivas que possuem distintas estruturas plastidiais e não são conseqüência de 

morte celular ou mesmo senescência (KATO et aI., 2007), O mesmo fenótipo embora 

menos acentuado foi encontrado para mutantes do gene ftsh5 e são denominados 

VAR1 (SAKAMOTO et aI., 2002). Como vimos anteriormente, o gene ftsh2 está 

relacionado ao gene ftsh8 (apresentam uma identidade de 90% em termos de 

seqüência de aminoácidos), assim como o gene ftsh5 está relacionado ao gene ftsh1 

(87% de identidade). É interessante comentar que a superexpressão do gene ftsh8 em 

um mutante VAR2 (FtsH2) restaura o fenótipo selvagem e o mesmo acontece para 

superexpressão do gene ftsh1 no mutante VAR1 (FtsH5). Entretanto, o nocaute dos 

genes ftsh8 e ftsh1 não acarreta em nenhuma alteração fenótipica. Isto sugere que os 

genes dentro de cada par tenham funções redundantes (YU; PARK; RODERMEL, 

2005). 

Interessantemente, o fenótipo variegado apresenta dois fenótipos dentro de uma 

mesma folha onde todas as células teriam o mesmo genótipo. Os setores verdes 
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representam o fenótipo selvagem e os setores brancos o fenótipo mutante. Este 

intrigante fenótipo foi estudado por Yu, Park e Rodermel (2004) que propuseram um 

modelo para explicar a variegação foliar presente nos mutantes. Segundo este modelo, 

pequenas variações na expressão gênica em diferentes células empurrariam o nível 

das proteínas FtsHs remanescentes para cima ou para baixo do limiar necessário para 

o desenvolvimento normal dos cloroplastos. Estes dados mostram que a FtsH2 e FtsH5 

estão relacionadas com a biogênese dos plastídios, já que os mutantes para estes 

genes apresentam anormalidades no desenvolvimento dos cloroplastos (CHEN, M. et 

aI., 2000). Nesses mutantes também foi observado um aumento na sensibilidade a 

fotoinibição (BAILEY et aI., 2002). 

2.4 Importação de proteínas para os cloroplastos 

Plastídios são uma heterogênea família de organelas encontradas em células de 

plantas e algas. Entre os membros desta família, estão os cloroplastos que são 

organelas fotossintetizantes responsáveis por captar a energia solar e convertê-Ia em 

energia química presente em compostos de carbono. 

Como as mitocôndrias, os cloroplastos foram adquiridos por endossimbiose 

através do engolfamento de um procarioto fotossintetizante, provavelmente uma 

cianobactéria. Embora os cloroplastos tenham mantido ao longo dos anos a sua função, 

o genoma desta organela foi profundamente reduzido. Aproximadamente 95% das 3000 

proteínas presentes nos cloroplastos são codificadas no núcleo, traduzidas no citossol e 

posteriormente transportadas para a organela (LEISTER, 2003). 

Entretanto, os cloroplastos são organelas extremamente complexas formadas 

por seis compartimentos subcelulares sendo três distintos sistemas de membrana 

(membrana externa, membrana interna, membrana dos tilacóides) e três 

compartimentos aquosos (espaço intermembrana, estroma e lúmen). Sendo assim, as 

proteínas destinadas aos cloroplastos são sintetizadas sob a forma de grandes 

precursores e apresentam na extremidade amino-terminal uma seqüência de 

direcionamento específica conhecida como peptídeo de trânsito que é clivada após a 

chegada da proteína na organela. Caso o destino da proteína seja a membrana dos 
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tilacóides OU O lúmen, a proteína precursora irá apresentar um peptídeo de trânsito 

bipartite, formado pelos domínios STD (Stroma Targeting Domain) e LTD (Lumen 

Targeting Domain) (Figura 4A). O primeiro domínio é responsável por direcionar a 

proteína até o estroma, sendo posteriormente clivado por uma protease estromal, a 

SPP (Stroma/ Processing Peptidases). Após a clivagem, a proteína expõe a segunda 

região do peptídeo de trânsito que direciona a proteína para membrana dos tilacóides 

onde ela é novamente processada por uma protease tilacoidal, a TPP (Thy/akoid 

Processing Peptídases) (ROBINSON et aI., 1998). 

O domínio estromal dos precursores pode variar de 30 a 100 aminoácidos. 

Apesar de apresentarem pouca similaridade entre si, essas seqüências são 

caracterizadas pela presença dos aminoácidos serina e treonina e pela ausência de 

estrutura secundária (KEEGSTRA; CLlNE, 1999). Já o domínio lumenal do peptídeo de 

trânsito é formado por três motivos conservados que se assemelham aos encontrados 

nos peptídeos de trânsito bacterianos, incluindo uma região amino- terminal carregada 

positivamente, uma porção central hidrofóbica e uma região carboxi-terminal polar 

(Figura 48) (MORI; CLlNE, 2001) precedida pelo motivo A-X-A (onde X representa 

qualquer aminoácido) que representa o sítio de clivagem da protease tilacoidal TPP 

(KEEGSTRA; CLlNE, 1999). 

O peptídeo de trânsito é responsável por direcionar a proteína precursora até a 

membrana externa dos cloroplastos dando início ao processo de importação da 

proteína para o interior da organela (JARVIS; SOLL, 2002). 
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Figura 4- Importação de proteínas nos cloroplastos. (a) Esquema mostrando o processamento e a 

importação da proteína precursora para a membrana dos tilacóides. (b) Esquema 

representativo do peptídeo de trânsito 

o transporte de proteínas através das membranas externas dos cloroplastos é 

mediado pelo domínio estromal do peptídeo de trânsito e ocorre em três estágios. 

Primeiramente os precursores se associam reversivelmente com proteínas presentes 

na membrana externa dos cloroplastos que constituem o complexo TOC. Essa 

associação provavelmente é realizada por interações proteína-proteína e estabilizadas 

por lipídios de membrana. Uma vez reconhecidas, as proteínas precursoras são 

profundamente inseridas nas membranas e entram em contato com o aparato TIC 

(KOURANOV; SCHNELL, 1997), presente na membrana interna dos cloroplastos. Este 

estágio requer baixas concentrações de ATP e GTP e é considerado irreversível 
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(OLSEN; KEEGSTRA, 1992; YOUNG; KEEGSTRA; FROEHLlCH, 1999). No último 

estágio do processo de importação, a pre-proteína é completamente translocada para o 

estroma e o peptídeo de trânsito é clivado pela protease estromal SPP. Esta etapa 

exige altas concentrações de ATP. O ATP requerido para a completa translocação dos 

precursores é hidrolisado dentro da organela por chaperonas que puxam a pré-proteína 

para o interior do cloroplasto. Diferentemente do processo de importação em 

mitocôndria, a importação de proteínas para os cloroplastos não requer força próton

motriz (THEG et aI. 1989). 

Proteínas citossólicas também auxiliam no processo de translocação através das 

membranas dos cloroplastos. Elas se ligam as pré-proteínas que serão transportadas 

impedindo que estas se montem no citossol o que dificultaria a passagem pelo canal de 

translocação formado pelos complexos TOC-TIC. Além disso, os fatores citossólicos 

desempenham uma importante função no reconhecimento e na distinção do peptídeo 

de trânsito de outras seqüências de direcionamento similares, garantindo um correto 

tráfico de proteínas dentro das células (MAY; SOLL, 2000). 

2.4.1 Maquinaria de translocação TOC 

O reconhecimento específico dos precursores e seu transporte através da 

membrana externa dos cloroplastos ocorre por meio de um complexo molecular 

chamado TOC. Este complexo protéico foi primeiramente identificado em cloroplastos 

de ervilha (WARGEMANN; SOLL, 1991; PERRY; KEEGSTRA, 1994) sendo constituído 

por um complexo receptor formado por três subunidades que são nomeadas de acordo 

com o peso molecular: TOC159, TOC34 e TOC75 (SCHLEIFF et ai., 2003). TOC159 é 

uma GTPase que se insere na membrana externa dos cloroplastos pelo seu domínio 

carboxi-terminal (CHEN K;. CHEN X.; SCHNELL, 2000). Tanto o domínio amino

terminal como o sítio de ligação ao GTP estão expostos no citosso!. Recentemente, 

uma forma citossólica da TOC159 foi descrita sugerindo que esta proteína pode se 

mover da membrana para o citossol e vise-versa. (HIL TBRUNNER et aI., 2001; 

KESSLER; SCHNELL, 2004). A proteína TOC34 é muito semelhante à Toc159. Ela 

também é uma GTPase que se encontra inserida na membrana externa pelo domínio 
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carboxi-terminal, sendo que seu domínio citossólico apresenta alta homologia com o 

sítio de ligação ao GTP da proteína TOC159 (BOURNE; SANDERS; MCCORMICK, 1991). 

O terceiro componente do complexo receptor é representado pela TOC75. Esta 

proteína é profundamente inserida na membrana dos cloroplastos apresentando 16-18 

regiões transmembranas que formam um poro aquoso por onde passam as pré

proteínas que estão sendo transportadas (HINNAH et aI., 2002). Em adição, as 

proteínas TOC12 e TOC64 são encontradas associadas perifericamente ao complexo 

receptor (SOHRT; SOLL, 2000) (Figura 5). 

.' , , 
" . 

, , 
, 

. , , , 

" 

. ,' -----

.' 
, 

, , , 

, 
" 

, , , 
, , 

, 
" 

, 
,.' . 

:-c~: 
1 _______ 41 

Figura 5- Componentes da maquinaria TOC. Fonte: Adaptado de Schleiff et ai (2003) 

2.4.2 Maquinaria de translocação TIC 

Várias proteínas têm sido identificadas como possíveis componentes da 

maquinaria TIC: TIC110, TIC62, TIC55, TIC40, TIC62, TIC22 e TIC20 (Figura 6) 

(KEEGSTRA; CLlNE, 1999). A proteína TIC22, que reside no espaço intermembrana, 
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facilita a passagem das pré-proteínas do aparato TOC para o TIC, talvez em 

associação com a chaperona Hsp70 e com a TOC12. Um canal de translocação é 

formado pelas proteínas TIC110 e TIC20 (JARVIS; ROBINSON, 2004). A proteína 

TIC110 atua também em estágios mais tardios do processo de translocação recrutando 

chaperonas para o complexo TIC que auxiliam no transporte das pré-proteínas. Alguns 

autores sugerem que a TIC11 O trabalhe em associação com a TIC40 (INABA et aI., 

2003). As proteínas TIC62 e TIC55 apresentam motivos estruturais relacionados a 

fatores redox, o que sugere que estas proteínas possam ter um importante papel na 

regulação de respostas endógenas ao status redox (JARVIS; SOLL, 2002). 
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Figura 6- Componentes da maquinaria TIC. EI- espaço intermembrana, MI- membrana interna. Fonte: 

Adaptado de Schleiff et aI. (2003) 

2.5 Transporte de proteínas no interior dos cloroplastos 

Caso o destino da proteína seja as membranas dos tilacóides ou sua região 

lumenal, após o processo de importação ter sido finalizado, deve-se dar início ao 
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processo de exportação para as membranas que pode ser realizado por quatro 

mecanismos diferentes (Figura 7): inserção espontânea, dependente de um gradiente 

de pH ou também chamado sistema Tat, dependente da maquinaria Sec, ou 

dependente de SRP (MORI; CLlNE, 2001). 

Membrana 
dos 

dulopIastos 

Figura 7 - Mecanismos de exportação de proteínas para a membrana dos tilacóides. Fonte. Wickner e 

Schekman (2005) 

2.5.1 Sistema Sec 

A via Sec em cloroplastos provavelmente está relacionada ao mecanismo Sec de 

exportação de proteínas para o espaço periplasmático em bactéria (ROBSON; 

COLLlNSON, 2006). Em E. coli este sistema é formado pela SecA, uma proteína 

periférica responsável pela hidrólise de ATP, por um complexo hexamérico formado 

pelas proteínas SecY, SecE, SecG, SecO, SecF e YajC e pela chaperona SecB que se 

liga ao substrato impedindo a sua montagem no estroma. Acredita-se que as proteínas 

SecYEG formem um complexo trimérico que funcione como um canal de translocação 

por onde o substrato é conduzido. As proteínas SecOFYajC, constituem um segundo 

complexo que se associa ao canal de translocação (SecYEC) e auxilia na manutenção 

da força próton motor que se estabelece entre os dois lados da membrana sendo 
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responsável por estabilizar a SecA e promover a liberação das proteínas exportadas no 

espaço periplasmático (JARVIS; ROBINSON 2004, MANTING et aI., 2000). 

Em cloroplastos, este sistema parece operar com um número reduzido de 

componetes sendo encontrado homólogos apenas para as proteínas SecA (cpSecA), 

SecY(cpSecY) e SecE(cpSecE). É possível que em cloroplastos o sistema Sec utilize 

outros componentes que ainda não foram desvendados. 

Como em bactérias, nos cloroplastos a via Sec transporta proteínas no estado 

não "montado". (MARQUES et aI., 2004). Entretanto, a chaperona SecB não foi 

identificada entre os componentes da via Sec em cloroplastos, o que sugere que algum 

fator estromal seja necessário para manter os substratos aptos para o transporte já que 

na ausência de estroma o transporte é altamente reduzido (JARVIS; ROBINSON 2004). 

2.5.2 Sistema Tát 

o sistema T at é encontrado na membrana tilacoidal dos cloroplastos de plantas e 

algas e na membrana citoplasmática em bactérias e é constituído por três proteínas 

integrais: Tha4, Hcf106 e cpTatC em cloroplastos e seus ortólogos ThatA, TatB e TaC 

em bactérias. As proteínas Tha4 (TatA) e Hcf106 (TatB) apresentam um único 

segmento transmembrana enquanto que a cpTatC (TatC) contém seis domínios 

transmembrana (Figura 8). Nos cloroplastos estas três subunidades estão agrupadas 

formando dois subcomplexos. As subunidades Hcf106 e cp T ate formam o complexo 

receptor que se localiza na membrana tilacóide e apresenta um tamanho de 

aproximadamente 700 KDa. A proteína a ser transportada se liga a esse complexo 

estabelecendo um gradiente de prótons que promove a ligação da proteína Tha4 

ativando o canal de translocação, que se dissocia após o término do transporte (MORI; 

CLlNE 2002). 
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(TatB) (TatA) 

TaHransfocase 

Figura 8 - Componentes do sistema de translocação Tat em cloroplastos. 

Fonte: Schünemann (2007) 

Um dos aspectos mais interessantes deste mecanismo é a capacidade de 

transportar proteínas "montadas" (MARQUES; DUDECK; KLÕSGEN, 2003). Em 

bactérias os substratos da via Tat incluem proteínas ligadas a cofatores, enzimas redox 

e fatores de virulência (BERKS; PALMER; SARGENT, 2005). Deste modo, o canal de 

translocação deve ter um diâmetro flexível possibilitando a passagem de proteínas de 

tamanho variado sem permitir a passagem de íons e outras pequenas moléculas 

(MORI; CLlNE, 2001). Análises de microscopia eletrônica mostraram que a proteína 

TatA bacteriana forma uma estrutura em forma de anel de diâmetro variado (GÕHLKE 

et aI., 2005). Posteriormente, Dabney-Smith et a!. (2006) constataram que a 

oiigomerização de Tha4 junto ao canal de translocação ativo resulta em uma 

rearranjamento conformacional da proteína Tha4 que permite a passagem do substrato. 

Os substratos transportados pela via T at em bactéria são caracterizados pela 

presença do motivo RRXFLK (onde X representa qualquer aminoácido), sendo que a 
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dupla RR é invariante e os demais aminoácidos são encontrados com uma freqüência 

superior a 50% (BERKS, 1996). Já em plantas, o motivo é formado por RRX seguido 

por dois aminoácidos hidrofóbicos (PELTIER; 2002). Uma exceção é feita para a 

proteína Reiske Fe/S. Esta proteína é ancorada na membrana dos tilacóides por um 

único segmento transmembrana (KARNAUCHOV; HERRMANN; KLÓSGEN, 1997) 

encontrado na região amino terminal. Além de ancorar a proteína na membrana esta 

região serve como sinal de direcionamento no transporte até a membrana (MADUENO; 

BRADSHAW; GRAY, 1994). Segundo experimentos de importação realizados na 

presença de proteínas inibidoras e competidoras, a proteína Reiske é transportada pela 

via Tat (MOLlK et aI., 2001). Entretanto, esta proteína não apresenta o clássico motivo 

de dupla arginina, sendo encontrada uma lisina-arginina antes do domínio hidrofóbico 

(KARNAUCHOV; HERRMANN; KLÓSGEN, 1997). 

Tanto em bactérias como em plantas, a seqüência consenso é localizada na 

junção entre a região amino-terminal e o núcleo hidrofóbico (DALBEY; ROBNSION, 

1999). A importância do motivo RR tem sido constantemente analisada. Em bactérias, 

estudos de mutagênese sítio dirigida mostram que a substituição de qualquer uma das 

argininas por outro aminoácido reduz drasticamente a eficiência do transporte 

(KREUTZENBECK et aI., 2007). Em plantas, a substituição da arginina por qualquer 

outro aminoácido, mesmo que seja do mesmo grupo funcional, bloqueia o transporte da 

proteína precursora (CHADDOCK et aI., 1995; MORI; CLlNE, 2002). Entretanto, 

Summer et aI. (2000) mostraram que a deleção do peptídeo sinal, incluindo o motivo de 

dupla arginina, embora cause uma redução na eficiência, não impede o transporte da 

proteína. Segundo Gerard e Cline (2006), o motivo de dupla arginina é importante no 

reconhecimento do substrato pelo complexo receptor cpTatC-Hcf106. Uma forte 

interação é encontrada entre a subunidade cp T atC e resíduos adjacentes a dupla 

arginina presentes no peptídeo sinal. Os mesmos autores reportaram que no momento 

do transporte o peptídeo sinal é profundamente enterrado no sítio de ligação do 

complexo receptor (GERARD; CLlNE, 2007). Entretanto, um modelo alternativo propõe 

que a translocação pode ser iniciada por uma inserção não assistida do substrato na 

membrana sendo que a interação com o canal de translocação ocorreria em estágios 

mais avançados do transporte. De acordo com este modelo, a proteína a ser 
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transportada forma uma estrutura temporária conhecida como loop no qual a região 

amino-terminal e carboxi-terminal se encontram expostas no estroma. Após a formação 

desta estrutura ocorre a interação do substrato com os componentes da via T at e 

subseqüentemente a região carboxi-terminal da proteína precursora e transportada para 

o lúmen do tilacóide onde ela é processada pela protease TPP e a proteína madura é 

liberada (HOU; FRIELlNGSDORF; KLÕSGEN, 2006). 

Os requerimentos energéticos da via T at foram inicialmente analisados por 

experimentos de importação in vitro usando cloroplastos ou tilacóides isolados. Esses 

estudos demonstram que o transporte requer a presença de um gradiente de prótons na 

membrana dos tilacóides (MOULD; ROBINSON, 1991). Entretanto, análises in vivo 

usando Chlamydomonas reinhardtii ou protoplastos de tabaco mostraram que o 

gradiente de prótons não é requerido no transporte dos substratos nestas condições (DI 

COLA; BAILEY; ROBINSON, 2005; FINAZZI et aI., 2003). Segundo COLA; BAILEY e 

ROBINSON (2005) a presença de um potencial elétrico pode providenciar a força 

necessária para dirigir a translocação na ausência do gradiente de prótons. Porém, a 

dissipação tanto do gradiente de prótons como do potencial elétrico não inibem o 

transporte dos substratos pela via T at em protoplastos. Perante estes dados, os autores 

concluem que os requerimentos energéticos podem diferir entre o sistema in vitro e in 

vivo e sugerem que estas diferenças podem ser resultantes de fatores desconhecidos 

que estão ausentes do sistema in vitro. 

2.5.3 Mecanismo de inserção dependente de SRP 

Em bactérias, muitas proteínas localizadas na membrana interna são 

direcionadas pela via SRP enquanto que em cloroplastos este mecanismo é 

responsável pelo transporte de proteínas do complexo LHCP (SCHÜNEMANN, 2004; 

LUIRINK et aI., 2005). As proteínas LHCPs são sintetizadas no citossol com uma 

seqüência amino-terminal que especifica o direcionamento para o interior dos 

cloroplastos. No estroma, essa seqüência é clivada e as proteínas se ligam ao 

complexo SRP. Esse complexo é formado por duas subunidades: uma GTPases de 54 

KDa (cpSRP54), encontrada também no complexo SRP citoplasmático e uma 
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subunidade única dos cloroplastos de 43 KDa (cpSRP43) (FRANKLlN; HOFFMAN, 

1993). A proteína SRP43 atua no reconhecimento de uma seqüência consenso 

presente nos substratos. Logo após o reconhecimento, a cpSRP54 se liga a regiões de 

alta hidrofobicidade das proteínas LHCPs formando o complexo de trânsito solúvel. Um 

segundo fator solúvel, a FtsY (outra GTPase), também esta envolvido no mecanismo de 

inserção que é dependente da hidrólise de moléculas de GTP (TU; SCHUENEMANN; 

HOFFMAN, 1999). Esta proteína se liga ao complexo de trânsito e transfere a proteína 

alvo para maquinaria de translocação localizada na membrana dos tilacóides. Após 

alcançar a superfície da membrana, as proteínas LHCPs recrutam um terceiro 

componente, a Alb3 (uma proteína integral de membrana) que é responsável por sua 

inserção na membrana (MOORE et aI., 2000) (Figura 9). 

Assim como os demais mecanismos de translocação, o SRP foi herdado das 

cianobactérias, os prováveis ancestrais dos cloroplastos. Em bactérias, o SRP é 

responsável pelo transporte de um grande número de proteínas para a membrana 

plasmática. A proteína Alb3 é considerada homóloga à proteína YidC de E. calí que 

desempenha um papel fundamental na biogênese de membranas em bactérias 

(SAMUELSON et aI., 2000). Entretanto, há diferenças entre este sistema de transporte 

em bactérias e cloroplastos. Em E. colí, o SRP compreende um único polipeptídeo de 

48 KDa associado a uma molécula de RNA 4,5S enquanto que em cloroplastos, como 

descrito anteriormente, o complexo é formado por um dímero- cpSRP54/ cpSRP43- e 

não há componente de RNA. O processo de inserção das proteínas também opera 

diferentemente. Em bactérias, as proteínas de membrana são reconhecidas pela SRP 

assim que deixam os ribossomos. Posteriormente, interagem com elementos solúveis 

da via Sec e são direcionadas para o canal de translocação SecYEG onde ocorre a 

inserção na membrana plasmática (DALBEY; KUHN, 2000; GIER et aI., 1997). A 

proteína YidC se associa ao canal de translocação SecYEG e auxilia no processo de 

inserção das proteínas. Em cloroplastos a via SRP pode funcionar tanto co

traducionalmente, transportando proteínas traduzidas nos cloroplastos (proteína D1), 

como pós-traducionalmente que é o caso das proteínas do complexo LHCPs 

(EICHACKER; HENRY, 2001). Duas populações da proteína SRP54 são encontradas, 

uma associada com ribossomos que participam do processo co-traducional e outra 
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associada à proteína SRP43. Este último apresenta importância preponderante no 

transporte das proteínas LHCP. Em ambos os processos, a eficiência do transporte 

reside na habilidade da partícula SRP54 em reconhecer e associar-se a região central 

hidrofóbica do peptídeo de trânsito que emergem dos ribossomos (EICHACKER; 

HENRY,2001) 

Co-traducional Pós-traducional 

<i>os~ e 
""" y ..----' '-

D1 ~ 

cpSRP 

Jr.. 

··54 Complexode 
.. bânsilo 

54~~ 

cpSec.lranslocase A1M Alb3 

Figura 9 - Esquema representativo da via de transporte dependente de SRP. Fonte: Adaptado de 

Schünemann (2007) 

2.5.4 Inserção Espontânea 

Nos últimos anos, vários trabalhos têm sugerido a existência de um mecanismo 

de inserção de proteínas na membrana dos tilacóides que não utiliza energia e não 

requer a presença de outras proteínas conhecido como inserção espontânea (COLA; 

BAILEY; ROBINSON, 2005; JARVIS; ROBINSON, 2004). Entre os substratos 

conhecidos desta via estão as proteínas CFoll, PsbX, PsbW, que são sintetizadas com 

um peptídeo de trânsito bipartite semelhante aqueles encontrados em proteínas que 

seguem a via Sec ou T at. Experimentos in vítro, usando tilacóides isolados mostraram 

que estas proteínas não se associam a nenhum canal de translocação. Além disso, o 

processo de inserção não requer a presença de extrato estromal e nucleotídeos 
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trifosfato (ROBINSON, et aI., 1996). A análise dos substratos transportados pela via de 

inserção espontânea mostrou que eles apresentam um domínio hidrofóbico localizado 

próximo a região amino-terminal da proteína madura. Este domínio, juntamente com o 

domínio hidrofóbico presente nos peptídeos de trânsito destas proteínas é responsável 

pela formação de uma estrutura intermediária em forma de loop, que é estabilizada por 

interações hidrofóbicas (THOMPSON; KIM; ROBINSON, 1998). O transporte destas 

proteínas ocorre primeiramente pela inserção da região hidrofílica no lúmen. 

Posteriormente, o peptídeo de trânsito é clivado pela TPP gerando a proteína madura 

que permanece ancorada na membrana dos tilacóides pelo domínio hidrofóbico 

localizado na região amino-terminal da proteína. Recentemente, foram identificados 

novos substratos que seguem a via de inserção espontânea. Entre eles estão as 

proteínas PsaK e PsaG que representam subunidades do Fotossistema I. Essas 

proteínas são formadas por dois domínios transmembrana conectados por um loop 

estromal carregado positivamente. Interessantemente, análises bioquímicas mostraram 

que a carga positiva na região do loop apresenta um importante papel na inserção das 

proteínas. Entretanto, estudos anteriores envolvendo as proteínas CFolI, PsbX, PsbW, 

atribuíam ao domínio transmembrana um importante papel no mecanismo de inserção 

dos substratos (ZYGADLO et aI., 2006). Estes dados sugerem que os fatores que 

governam o mecanismo de inserção espontânea podem variar entre as proteínas que 

seguem esta via. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Busca por seqüências de proteínas homólogas à FtsH5 e FtsH2 em banco 

dados 

Foi realizada uma busca nos bancos de dados: GenBank, TAIR (The Arabidopsis 

Information Resource database) , TIGR (The Institute for Genomic Research) por 

seqüências homologas à FtsH5 e FtsH2 em plantas superiores e cianobactérias 

(Tabelas 1 e 2). Posteriormente, para as seqüências de aminoácidos de plantas foram 

determinados as regiões correspondentes ao peptídeo de trânsito e os motivos 

hidrofóbicos presentes na região amino-terminal com auxílio dos programas SignalP 

(BENDTSEN et aI., 2004) e TMHMM (NIELSEN; KROGH, 1998). As proteínas foram 

analisadas quanto à presença ou ausência do motivo de dupla arginina. Para as FtsHs 

de cianobactérias foi usado o programa SignalP para determinar a seqüência de 

direcionamento. Posteriormente, foi feita uma busca por motivos de dupla arginina 

localizados após a seqüência de direcionamento. 

Tabela 1 - Proteases FtsHs em diferentes espécies de cianobactérias 

Organismo N° de acesso Presença do motivo Tat 

Synechocystis sp (SyFtsHl) NP442160 Não 
Synechocystis sp (SyFtsH2) NP440525 Sim 
Synechocystis sp (SyFtsH3) NP440797 Não 
Synechocystis sp (SyFtsH4) NP440330 Não 

Thermosynechococcus elongatus (TeFtsHl) NP681523 Não 
T elongatus (TeFtsH2) NP6812622 Não 
T elongatus (TeFtsH3) NP681318 Não 
Telongatus (TeFtsH4) NP680922 Não 

Prochlorococcus marinus (PmFtsHl) NP894509 Não 
P. marinus (PmFtsH2) NP895625 Não 
P. marinus (PmFtsH3) NP894211 Não 
P. marinus (PmFtsH4) NP894588 Sim 

Synechococcus sp (ScFtsHl) NP897393 Não 
Synechococcus sp (ScFtsH2) NP896400 Não 
Synechococcus sp (ScFtsH3) NP897680 Sim 
Synechococcus sp (ScFtsH4) NP897304 Não 

Nostoc sp (NoFtsH1) NP487682 Não 
Nostoc sp (NoFtsH2) NP488816 Sim 
Nostoc sp (NoFtsH3) NP488976 Não 
Nostoc sp (NoFtsH4) NP485304 Não 
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Tabela 2 - Proteases FtsH em cinco espécies de plantas superiores 

Organismo N' de acesso Presença do motivo Tat 

Arabidopsis thaliana (AtFtsH1) At1g50250 Não 
A .thaliana (AtFtsH2) At2g30950 Sim 
A. thaliana (AtFtsH5) At5g42270 Não 
A. thaliana (AtFtsH6) At5g15250 Sim 
A. thaliana (AtFtsH7) At3g47060 Não 
A. thaliana (AtFtsH8) At1g06430 Sim 
A. thaliana (AtFtsH9) At5g58870 Não 
A. thaliana (AtFtsH11) At5g53170 Não 
A. thaliana (AtFtsH12) At5g79560 Não 

Capsium annum (CaFtsH5) CAA62084 Não 
C. annum (CaFtsH2) 

CAA09935 Sim 

Solanum Lycopersicum 
AAQ93011 Não 

(SIFtsH5) 
S. Lycopersicum (SIFtsH6) 

BAD99306 Sim 

Nicotiana tabacum (NtFtsH5) BAA33755 Não 
N. tabacum (NtFtsH2) 

AAD17230 Sim 

Oríza sativa (OsFtsH2) Os06g45820 Sim 
O. sativa (OsFtsH1) Os06g12370 Não 
O. sativa (OsFtsH6) Os02g43350 Sim 
O. sativa (OsFtsH7) Os05g38400 Não 

3.1.1 Análise filogenética das seqüências obtidas 

As análises filogenéticas das seqüências de proteínas obtidas anteriormente 

foram realizadas utilizando o pacote computacional MEGA 4 (TAMUR; DUDLEY; 

KUMAR, 2007). As distâncias evolutivas foram calculadas a partir do método baseado 

na matriz JTT (JONES; TAYLOR; THORNTON, 1992). O agrupamento foi feito pelo 

método Neighbor-Joining (SAlTOU; NEI, 1987). A confiabilidade dos nós foi verificada 

através de bootstraps. 

Para o alinhamento das seqüências foi utilizado o CLUSTALW (THOMPSON; 

HIGGINS; GIBSON, 1994). 
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3.2 Clonagem do gene ftsh2 

o gene ftsh2 foi obtido a partir da extração de RNA total de plantas de Nicotiana 

tabacum (v ar. SR1). 

3.2.1 Extração de RNA 

Primeiramente foram coletadas duas amostras de folhas de tabaco (100 mg 

cada) que foram maceradas em cadinho com nitrogênio líquido. Antes de descongelar 

foi adicionado a cada um dos macerados 1 mL de Trizol®, e os extratos resultantes 

transferidos para tubo tipo Eppendorf de 1,5 mL. Os homogeneizados foram incubados 

por 5 minutos à temperatura ambiente, e posteriormente centrifugados à 12.000 9 

(microcentrífuga) por 10 minutos, à 4°C. Os sobrenadantes foram coletados em novos 

tubos onde foram adicionados 0,2 mL de clorofórmio e agitados vigorosamente por 15 

segundos. Após este procedimento os tubos foram incubados por 3 minutos, à 

temperatura ambiente e, posteriormente, centrifugados à 12.000 9 (microcentrifuga) por 

15 minutos, à 4°C. Transferiu-se a fase aquosa de cada amostra para novos tubos 

Eppendorf e precipitou-se o RNA adicionando-se 0,5 mL de isopropanol para 1 mL de 

Trizol utilizado no início. As amostras foram incubadas à temperatura ambiente por 10 

minutos e centrifugadas, posteriormente, a 12.000 9 por 10 minutos, à 4°C e o 

sobrenadante de cada tubo foi removido. O RNA precipitado formou um pellet 

gelatinoso no fundo do tubo. O pellets foram lavados uma vez com 1 mL de etanol 75% 

e as amostras resultantes misturadas no vortex e centrifugadas à 7.500 9 por 5 minutos, 

à 4°C. Descartou-se novamente o sobrenadante. Os pellets foram secos ao ar por 5-10 

minutos e posteriormente ressuspendidos em 20-80 J.1L de água livre de RNAse. As 

amostras foram incubadas por 10 minutos, a 55-60°C. Para verificar a presença de 

RNA, leituras espectrofotométricas das soluções obtidas foram tomadas a 260-280 nm. 

Amostras de RNA parcialmente dissolvidas têm uma razão A26o/A28o < 1,6. 

3.2.2 Eletroforese de RNA em gei desnaturante 

As amostras de RNA total foram separadas em gel de agarose em condições 

desnaturantes e específicas para RNA seguindo o protocolo descrito por Sambrook e 
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Russel (2001) com algumas modificações. 0,43 g de agarose foram dissolvidas em 27 

mL de água destilada à 70"C. Em seguida foi adicionado 3 mL de tampão MOPS 10X 

concentrado (200 mM de ácido 3-[N-morpholino]propanesulfonic (MOPS), 50 mM de 

acetato de sódio e 10 mM de EDTA), 1,62 mL de formaldeído 37% (12,3 M) e 1 /lL de 

brometo de etídeo (10 mg/mL). Esta solução foi vertida em um suporte sólido e após 

sua polimerização, foi adicionado tampão MOPS 1 X. Quatro volumes de cada amostra 

de RNA foi misturada com um volume de uma solução estoque de RNA laadíng buffer 

5X concentrado, composta de 16 /lL de solução de azul de bromofenol saturada, 80 /lL 

de EDTA 500 mM pH 8,0; 720 /lL de formaldeído 37% (12,3 M), 2 mL de gliceroI100%, 

3084 /lL de formamida, 4 mL de tampão MOPS (10X) e água livre de RNase até um 

volume final de 10 mL. Antes de carregar o gel, as amostras de RNA junto com o 

laadíng buffer foram aquecidos por 5 minutos à 65°C. 

3.2.3 Síntese de cDNA 

Para a síntese de cDNA foi utilizado o Kit SuperScript 11 RT (Invitrogen). 

Seguindo as recomendações do fabricante, em um tubo Eppendorff estéril (0,5 mL), foi 

adicionado 1 /lL de oligo(dT), 2 /lL (5 /lg) de RNA de tabaco. A mistura foi aquecida à 

65°C por 5 minutos e colocada no gelo por 1 minuto. Adicionou-se 4 /lL de tampão First 

Strand (5X), 2 /lL de DTT (0,1 M) e 1 /lL de mix dNTP (10 mM). Os componentes foram 

misturados e incubados à 42°C por 2 minutos após os quais foi adicionado 1 /lL (200 

unidades) de SuperScript 1I (Transcriptase Reversa). O tubo foi incubado à 42°C por 50 

minutos e a reação inativada por aquecimento à 70°C por 15 minutos. Ao tubo foi 

adicionado 1 /lL (2 unidades) de RNAse H de E. calí e o mesmo incubado à 37°C por 

20 minutos. 

3.2.4 Amplificação do gene ftsh2 

A amplificação do gene de interesse foi realizada com prímers específicos que se 

anelam nas extremidades da seqüência de nucleotídeos do gene ftsh2. Esses prímers 

foram engenheirados de modo a conter sítios de restrição nas extremidades para 

facilitar posteriormente a inserção do gene de interesse no vetor binário que será usado 

na transformação de plantas de tabaco. 



Primer FtsH2-atg: 5' GGGCCATGGCTCCTTCATCAGT ATGC 3' 
Ncol 

Primer FtsH2 -stop: 5'GGGAGATCTGCTACAGTTGCTGGGGTAGG 3' 
BgIII 
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Para a reação de PCR foram adicionados em um tubo Eppendorff os seguintes 

componentes: 5 JlL de tampão (10X) para PCR (200 mM de TrisHCI pH 8,4; 500 mM 

KCI); 1,5 JlL de MgCb (50 mM); 1 !lL de dNTP mix (10 mM); 1 !lL de primer específico 

FtsH2-atg (10 JlM); 1 JlL de primer específico FtsH2-stop (10 JlM); 0,4 JlL de Platinum 

Taq DNA polimerase (5 unidades/JlL); 2 JlL de cDNA (da reação anterior); 38,1 JlL de 

água estéril. 

Segue abaixo o programa de PCR usado para a amplificação do gene ftsh2. 

94°C por 3 minutos 

- 30 ciclos de 94 °C por 45 segundos, 58°C por 50 segundos e 72°C por 2 minutos 

72 °C por 3 minutos 

o produto da reação descrita acima foi analisado após a eletroforese (5 v/em, 20 

minutos) em gel de agarose 0,8%. 

3.2.5 Clonagem do gene ftsh2 no vetor pCR®2.1 

O produto da amplificação do gene ftsh2 foi clonado utilizando o Kit TOPO TA 

Cloning (Invitrogen). Segundo recomendações do fabricante, a quantidade de DNA 

necessária para a reação de ligação varia de 100-300 ng que deve estar presente em 

um volume de 0.5 a 4 Jll. Dessa forma, em tubos do tipo Eppendorf, foram adicionados 

os seguintes componentes: 2 JlI (200 ng) do produto de PCR, 1!lL de solução salina (50 

mM NaCI; 2,5 mM MgCI2), 2 JlL de água estéril e 1 JlL do vetor pCR®2.1-TOPO. Essa 

mistura foi incubada por 30 minutos à temperatura 16 CC e posteriormente usada para a 

transformação de células eletrocompetentes de E. colli. 
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3.2.6 Preparo de Células Eletrocompetentes de E. colí (OH 5a) para transformação 

A bactéria E. colí (DH5a), estocada à -80°C, foi inoculada em 2 mL de meio 

2XYT (0.5% NaCI, 1.0% extrato de levedura, 1.6% triptona pH: 7,5) e incubada por 15 

horas à 37°C. Após este período, 500 ~L dessa suspensão foram colocados em 500 

mL de meio 2XYT estéril e mantidos sob agitação (180 rpm) à 37°C por 

aproximadamente 1 hora onde a absorbância (A600) não deve ultrapassar os valores 

0,6-0,9. Nesse ponto, a cultura foi transferida para tubos SS-34 e centrifugada à 4000 

rpm (rotor SL T 50 da Sorvall) por 20 minutos à 4°C. O sobrenadante foi descartado e o 

pellet ressuspendido em 40 mL de água deionizada autoclavada gelada. Uma 

centrifugação de 20 minutos foi feita e o pellet ressuspendido em 20 mL de água 

deionizada gelada. As células passaram por mais uma etapa de centrifugação (4000 

rpm por 20 minutos à 4°C) e o pellet foi colocado no gelo onde foi gentilmente 

ressuspendido em 15 mL de solução de glicerol 10% gelada. O conteúdo dos tubos foi 

misturado de modo a obter 30 mL de solução em cada frasco. A solução foi novamente 

centrifugada à 4.000 rpm por 10 minutos à 4°C. Os tubos foram colocados no gelo 

onde o sobrenadante foi removido e o pellet ressuspendido em 1 mL de solução de 

glicerol 10% e posteriormente usadas nos procedimentos de transformação. 

3.2.7 Transformação de E. colí (DH5a) 

Para a transformação, em um tubo Eppendorf adicionou-se 1 ~L de DNA 

plasmidiaJ (provenientes da reação descrita acima) e 200 ~L de células 

eletrocompetentes. A mistura foi incubada no gelo por 30 minutos sendo posteriormente 

transferidas para cuvetas de 0,1 cm estéreis e previamente resfriadas. A amostra foi 

eletroporada no eletroporador Gene Pulser II System (BIORAO) seguindo as 

recomendações do fabricante. Imediatamente após o choque adicionou-se 1 mL de 

meio Luria-Bertani- LB [1 % (p/v) de bacto-triptona, 0,5% (p/v) de extrato de levedo, 1 % 

(p/v) de NaCI, pH 7,5] e as células foram mantidas sob forte agitação (180 rpm) por 1 

hora a 37°C. Centrifugou-se a 13000 rpm (microcentrífuga) por 1 minuto e descartou

se 900 ~L do sobrenadante. Após a ressuspensão das células, inoculou-se 1 00 ~L da 

amostra em placa de Petri contendo meio de cultura LB sólido (mesma composição do 
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meio LB acrescido de 0,8% de bacto-agar) contendo antibiótico ampicilina (200 mg/L) e 

X-gal (1 mg/placa) e a placa foi incubada à 37°C, por 20 horas. 

3.2.8 Extração de ONA plasmidial das colônias transformadas 

Foram escolhidas seis colônias dentre as que cresceram sob meio de cultura 

sólido contendo antibiótico para serem analisadas quando a presença do gene de 

interesse. Essas colônias foram inoculadas individualmente em 3 mL de meio LB líquido 

contendo antibiótico amplicilina (200 mg/L) por 12 horas, a 370C sob agitação. Após 

este período, as suspensões bacterianas foram transferidas para tubos Eppendorfs de 

1,5 mL e centrifugadas em microcentrífuga por 1 minuto 12.000 rpm. Os pel/ets foram 

ressuspendidos em 200 flL da solução I (50 mM glicose, 25 mM Tris-HCI pH8,0; 10 mM 

Na2EOTA) e mantidos por 10 minutos à temperatura ambiente. Em seguida foi 

adicionado 200 flL da solução 11 (0,2 M NaOH, 1.0% SOS) e os tubos foram incubados 

no gelo por 5 minutos. Posteriormente, adicionou-se 150 flL da solução 111 (3 M KOAc 

pH 5,5) e as amostras foram rapidamente colocados no gelo por 5 minutos e depois 

centrifugadas a 12.000 rpm por 10 minutos. Após a centrifugação, os sobrenadantes 

contendo o DNA plasmidial foram transferidos para novos tubos onde foram 

adicionados 500 flL de fenol e 500 flL de clorofórmio para a eliminação de compostos 

orgânicos. As amostras foram centrifugadas 12.000 rpm por 5 minutos. Para cada tubo, 

foi recolhida a fase superior aquosa, obtida após a centrifugação e transferidas para 

novos tubos onde adiciou-se 500 flL de clorofórmio sendo novamente submetidas a 

centrifugação por 12.000 rpm por um minuto. Após a centrifugação a fase aquosa 

superior de cada amostra foi novamente transferida para novos tubos onde foi 

adicionado 1 mL de etanol absoluto e os tubos foram deixados por 20 minutos a -20OC 

para a precipitação do DNA. Decorrido este tempo, as amostras de ONA plasmidial 

foram centrifugadas 12.000 rpm por 10 minutos. Após a centrifugação pode ser 

visualizado pel/ets no fundo dos tubos. Os pel/ets foram lavados com etanol 70% e 

deixados secar ao ar por 15 minutos, sendo posteriormente ressuspendidos em 30 flL 

de água destilada. 



44 

3.2.9 Análise das colônias transformadas 

Após a extração, os plasmídeos foram analisados para verificar a presença do 

gene de interesse. Para tanto, foram utilizadas enzimas de restrição que cortam o DNA 

em sítios específicos, possibilitando a identificação dos plasmídeos transformados. 

3.2.10 Seqüenciamento das colônias obtidas 

O seqüenciamento das colônias foi feito no Centro de Estudos do Genoma 

Humano, localizado, no Instituto de Biociências da USP, que oferece serviços de 

seqüenciamento de DNA plasmidial utilizando o MegaBACE 1000. As reações de 

seqüenciamento são realizadas de acordo com o protocolo para o MegaBACE 1000, 

utilizando o DYEnamic ET Dye Terminator Cycle Sequencing Kit (com Thermo 

Sequenase™ 11 DNA Polimerase). 

As seqüências resultantes foram comparadas com a seqüência de nucleotídeos 

do gene ftsh2 (acesso: AF117339) para verificar se o gene clonado correspondia ao 

gene de interesse. 

3.3 Clonagem do gene ftsh5 

Devido às dificuldades surgidas na amplificação do gene ftsh5 a partir do RNA de 

tomate, optamos por solicitar clones do gene de interesse. A escolha dos clones foi feita 

por meio de Blast em banco de ESTs usando a seqüência do gene ftsh5. Escolhemos 

três ESTs que faziam parte de uma biblioteca genômica de tecido floral de Solanum 

Iycopersícum (var. cerasíforme) e apresentavam uma identidade de 99% em termos de 

seqüência de nucleotídeos com o nosso gene alvo. Deste modo, os clones: clet20g6, 

ctod1ge5 e cley12111, que correspondentes as ESTs selecionadas, foram solicitados ao 

Clemson University Genomics Institute. 

3.3.1 Extração de DNA plasmidial dos clones 

A metodologia de extração de DNA plasmidial foi descrita no item 3.2.8. 
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3.3.2 8eqüenciamento dos clones 

Os clones foram seqüenciados no Centro de Estudos do Genoma Humano, e 

seguiram a mesma metodologia descrita no item 3.2.10. 

3.4 Construções gênicas envolvendo os genes ftsh5 (tomate) e ftsh2 (tabaco) 

Os genes clonados e seqüenciados - ftsh2 e ftsh5 - foram utilizados como molde 

na obtenção de quatro construções gênicas que serão detalhadas abaixo. Todas as 

construções foram inseridas no vetor binário pCAMBIA 1302 sob controle do promotor 

358 e em fase de leitura com a proteína repórter GFP presente no vetor. 

A primeira construção (FtsH5-GFP) é formada pela seqüência completa do gene 

que codifica a proteína FtsH5 de tomate. A amplificação deste gene gera produto de 

2.400 pb. Os primers utilizados para a obtenção da seqüência correspondente ao gene 

da FtsH5 estão representados abaixo: 

Primer FtsH5-atg: 5' -CCCAGATCTCCAATGGCCAATGCT-3' 

BoI 

Primer FtsH5-stop: 5' -GGGACTAGTAGAAATGTATAGCTC-3' 
Spef 

A reação de PCR usada foi a mesma descrita no item 3.2.4, sendo alterado 

apenas os primers e o DNA molde. 

A segunda construção (PT-CT(FtsH5)-GFP) é formada pela seqüência do gene 

da ftsh5 sem a região hidrofóbica. A amplificação deste fragmento gera um produto de 

1.600 pb. 

A deleção na seqüência do gene ftsh5 envolvendo os domínios hidrofóbicos foi 

realizada através de PCR para o qual foi necessário o uso de quatro primers. Os 

primers que se anelam nas extremidades da seqüência são os mesmos usados na 

primeira construção que compreende o gene completo da ftsh5, sendo assim, apenas 

dois novos prímers foram desenhados. Estes iniciadores se anelam nas extremidades 

da região a ser removida e são complementares um ao outro. 

PrimerA: 
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5'-ATTTCAAGAATGTTCCATCT AGGCGGTCTCAGGGCGGCCCAGGT -3' 

Primer8: 

5'-ACCTGGGCCGCCCTGAGACCGCCT AGATGGAACATTCTTGAAAT -3' 

Os procedimentos para a amplificação desta construção foram realizados três 

etapas. 

1 Q etapa: Amplificação do peptídeo de trânsito: 

Primeiramente foi feita uma reação de PCR com os primers FtsH5-atg e primerB, 

que amplifica o peptídeo de trânsito. Entretanto o primerB possui uma extensão de 20 

nucleotídeos complementar a região localizada logo após o segundo segmento 

transmembrana. Esta região não irá se anelar na seqüência e funcionará 

simultaneamente como primer e como molde na terceira etapa, pois como veremos a 

seguir, esta região tem complementaridade com o produto amplificado na segunda 

reação de PCR. O esquema abaixo ilustra o processo: 

H1 H2 

5'-------------------------~~----------------------------------------------------3' 
Primer8 " FtsH5 al9 

5·-------------------------------------------------------------------------------3' 

PT 

5' --------------------------------3' 

5'--------------------------------3' 

Os seguintes componentes foram utilizados na reação de amplificação:5 f.lL de 

tampão (10X) para PCR (200 mM de TrisHCI pH 8,4; 500 mM KCI),1,5 f.lL de MgCI2 (50 

mM),1 f.lL de dNTP mix (10 mM),1 f.lL de primer específico FtsH-atg(10 f.lM),1 f.lL de 
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primer específico primerB (10 11M), 0,4 JlL de Platinum Taq DNA polimerase (5 

unidades/JlL),0,5 JlL de DNA plamidial (clone cley12111), 40,6 JlL de água estéril. 

Programa de PCR: 

94°C por 3 minutos 

30 ciclos de 94 °C por 45 segundos, 58°C por 50 segundos e 72°C por 40 minutos 

72 °C por 3 minutos 

2º etapa: Amplificação da região carboxi-terminal: 

Na segunda etapa foi feita outra reação de PCR usando os primers FtsH5-stop e 

primerA. Esta reação amplifica a região carboxi-terminal que vai do final do segundo 

span até o codon stop. O primerA é complementar ao primerB, portanto também possui 

uma extensão de 20 nucleotídeos que não se anelam na seqüência, pois tem 

complementariedade com a região localizada imediatamente antes do primeiro span. 

FtsH5 stop 

~ 
5'-------------------------5----------------------------------------------------- 3' 

C-terminal 

5' .----------------------------,,----------------.---... ---.. 3' 

5' -------------------------------------_ .. ----.• -.. ---.. ----- 3' 

A reação de PCR foi realizada da mesma maneira que a reação acima 

substituindo apenas os primers FtsH5-atg e primerB por FtsH5-stop e primerA. O 

programa de PCR usado também foi o mesmo. 

3º etapa: Fusão da região do peptídeo de trânsito com a região carboxi-terminal: 
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Na terceira e última etapa, os dois produtos de PCR foram colocados em uma 

mesma reação e utilizados simultaneamente como molde e primers na obtenção da 

seqüência desejada. O esquema abaixo representa o processo: 

PT 

5·------------------------------~·-·-····-··-· -+ -. -. -. -. -. 3' 
3'.......... -----------.....•...... -•. -.. ---....•... -.... -.. -... --.. -----.-.... -. 5' 

C-terminal 

PT 

5' ------------------------------.--•• ---.------... -. -. -. -. -.3' 

3' ..... ..... -----------.-----... ---------.------.-.---•• _.--.--.--------.-.- 5' 

C·terminal 

PT C·terminal 

5' ---------------------•• -_ .. ---_ .• _------.-----.--.-••• -•••••• --•••. ----.-.-•••••••••••• 3' 

3' ---------------.. --•••••••••• -•••••••••••• _--••••••••••••••••••••• -••••• -•••• _-_ •••• __ • 5' 

A reação de PCR foi realizada da seguinte maneira: 5 flL de tampão (10X) para 

PCR (200 mM de TrisHCI pH 8,4; 500 mM KCI), 1,5 flL de MgCI2 (50 mM), 1 flL de 

dNTP mix (10 mM), 1 flL do produto obtido na reação 1,1 flL do produto obtido na 

reação 2, 0,4 flL de P/atinum Taq DNA po/imerase (5 unidades/flL), 40,6 flL de água 

estéril. 

Programa de PCR: 

94°C por 3 minutos 

30 ciclos de 94 °C por 45 segundos, 58°C por 50 segundos e 72°C por 1 minuto e 

30 segundos 

72 °C por 3 minutos 

Após o sétimo ciclo foi colocado 1 flL do primer FtsH-atg e 1 flL do primer FtsH-stop 

e a reação procedeu até o trigésimo ciclo. 
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A terceira construção (pT-H1-Loop-H2(FtsH2)-GFP) é formada pelo peptídeo de 

trânsito mais os dois domínios hidrofóbicos do gene ftsh2, incluindo o motivo 

conservado de dupla arginina. A região a ser amplificada apresenta um tamanho de 610 

pb.Os seguintes prímers foram usados na amplificação: 

Primer FtsH2-atg: 5' -GGGCCATGGCTCCTTCATCAGTATGC-3' 
Ncol 

Primer FtsH2-span2: 5'-GGGAGATCTGCCCCACCAGGACCTCCCAT -3' 
8g/11 

Os primers acima foram utilizados para amplificar o fragmento desejado usando como 

molde, o vetor pCR®2.1-TOPO FtsH2 amplificado anteriormente, sendo que a reação 

de amplificação e o programa utilizado foram o mesmo descrito anteriormente. 

A quarta construção (PT(FtsH2)--H1-Loop-H2(FtsH5)-GFP) é uma quimera 

formada pelo peptídeo de transito da FtsH2 fusionado aos dois domínios hidrofóbico da 

FtsH5. A amplificação desta região gera um produto de 720 pb. Os iniciadores utilizados 

foram: 

Primer FtsH2-atg: 5' GGGCCATGGCTCCTTCATCAGTATGC-3' 

Ncol 

Prímer FtsH2-PT: 5'-GATGGAACATTCTTGAAATTGAGAAAACCTCTICTTCCTI-3' 

Primer FtsH5-H 1 :5' -AAGGAAGAAGAGGTTITCTCAA TTTCAAGAA TGTTCCATC-3' 

Prímer FtsH5-H2: 5' -CCCACT AGTTCCAGGCCCACCTGGCGG-3' 
Spel 

Os procedimentos usados para realizar esta construção foram os mesmos 

descritos para a terceira construção. 

3.5 Extração dos fragmentos amplificados de gel de agarose 

As amostras obtidas nas reações de PCR descritas acima foram aplicadas em 

gel de agarose 1 % para posterior excisão das bandas correspondentes aos fragmentos 

desejados. Foi utilizado o Kit Oiaex II® da Oiagen para purificação das amostras. 
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3.6 Restrição das amostras e do vetor de expressão em plantas 

As amostras descritas anteriormente e o vetor binário pCAMBIA 1302 (disponível 

em nosso laboratório, Figura10) foram digeridas com as respectivas enzimas de 

restrição (cerca de 5 unidades por micrograma de DNA). Nas construções 1 e 2 foi 

usado um vetor pCAMBIA 1302 modificado que apresenta uma mutação no sítio de 

restrição Nca I de modo a eliminar o ATG presente neste sítio. Após as etapas de 

digestão, as amostras foram purificadas novamente para eliminar a presença de sais. 

_\7U}) (8707} . 
~~ , 

hygromyoln (RI I1 
'"* pCAMBIA1302 

XJuJ-l C1ÚB),.l. 10549 b~) 
CaMV35S po!yA li. 

T·Bord., (Iaftl' '; 
\,/C li (7095) 

pBR3220rí 

pSR32Z bom 

) "" .. 

Figura 10 - Vetor binário pCAMBI1302 utilizado nos procedimentos de transformação de plantas 

3.7 Ligação dos fragmentos ao vetor binário pCAMBIA 1302 

A ligação das amostras digeridas ao vetor pCAMBIA 1302 também digerido foi 

realizada utilizando-se uma proporção de 1 vetor: 3 insertos. Deste modo, o DNA 

plasmidial juntamente com os insertos foram colocados em tubos do tipo Eppendorf, 

onde foram adicionados a enzima T 4 DNA ligase e seu respectivo tampão. As reações 

foram incubadas por 2 horas à 16°C. 

Os produtos da ligação foram introduzidos em E. calí DH5a. As células 

eletrocompetentes foram preparadas conforme procedimento descrito anteriormente e a 

transformação foi realizada por eletroporação. 
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3.8 Extração de DNA plasmidial das colônias transformadas 

Foram selecionadas seis colônias de cada construção e estas foram usadas para 

extração do DNA plasmidial conforme metodologia descrita anteriormente. 

3.9 Transformação de Agrobacterium tumefaciens com as construções gênicas 

A transformação de A. tumefaciens (GV31 01) com as construções 1,2,3, 4 e com 

vetor pCAMBIA 1302 fechado foi feita por eletroporação segundo o protocolo descrito no 

item 3.2.7. As células foram plaqueadas em meio LB sólido + kanamicina (100 ~g/mL) + 

rifampicina (50 ~g/mL) + gentamicina (50 ~g/mL) e incubadas à 28° C por 2 dias. 

3.10 Transformação de plantas de Nicotiana tabacum 

A transformação de tabaco (Nicotiana tabacum) foi feita em três etapas: 

1 º etapa: Preparo do inóculo: 

Primeiramente foi preparado o inóculo que será usado na infecção dos discos 

foliares de tabaco. Para isso, cerca de 1 00 ~L de cada linhagem de Agrobacterium 

(GV31 01) contendo o vetor binário pCAMBIA 1302 com os respectivos insertos foi 

inoculada em 5 mL de meio LB ( contendo os antibióticos: kanamicina (1 00 ~g/mL), 

rifampicina (50 ~g/mL) e gentamicina (50 ~g/mL) e incubadas à 28° C até atingirem a 

fase exponencial de crescimento (A600= 0,6). Ao final desta etapa, obtivemos cinco 

inóculos diferentes sendo que cada um representava uma determinada construção. 

2º etapa: Preparação dos explantes de fumo: 

Folhas jovens de tabaco in vitro foram cortadas em pedaços pequenos de 

aproximadamente 1 cm2
, incluindo nervuras foliares, com o auxílio de uma lâmina de 

bisturi estéril, sobre uma placa de Petri umedecia com água deionizada e estéril para 

manter os explantes hidratados. 

3º etapa: Co-cultura dos explantes com o inócuio: 

Em placas de Petri, foram adicionados 1 mL do inóculo preparado anteriormente, 

sendo que cada placa recebeu uma única linhagem de Agrobacterium com uma 

determinada construção. Em seguida, foram adicionados cerca de 10 explantes foliares 
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em cada placa e estes foram mantidos no meio líquido por 15 minutos à temperatura 

ambiente sob leve agitação. Após este período, os explantes foram transferidos para 

outra placa de Petri forrada com papel de filtro estéril para retirar o excesso de 

bactérias. Seguidamente, os explantes foram colocados em placas contento meio MS 

sólido (MURASHIGE; SKOOG, 1962) suplementado com 6- BAP (1 mg/L) 

permanecendo no escuro por 48 horas à 28 OC. 

3.11 Regeneração das plantas transformadas 

Após 3 dias, os pedaços de folhas foram transferidos para meio de cultura MS + 

higromicina (25 ~g/mL) + cefotaxime (500 ~g/mL) + 6-BAP (2,2 ~g/mL), que permite a 

regeneração das plantas transformadas, resistentes a higromicina. Os explantes foram 

transferidos a cada duas semanas para novas placas com meio de cultura fresco. Os 

brotos regenerados com aproximadamente 2 cm foram colocados em frascos com meio 

de enraizamento (meio MS suplementado com 0,1 mg/L de AIA e agentes seletivos). As 

plantas enraizadas foram levadas para casa de vegetação e transferidas para vasos. 

3.12 Construções envolvendo a região amino-terminal da proteína FtsH5 

Recentemente, em nosso laboratório foi desenvolvido um projeto de pesquisa 

que tinha como objetivo estudar as propriedades iniciais do direcionamento da proteína 

FtsH5 para os cloroplastos. Para realização deste projeto foram obtidas cinco 

construções gênicas envolvendo a região amino-terminal da proteína FtsH5, todas 

inseridas no vetor pCAMBIA 1302 e fusionadas a proteína repórter GFP. As 

propriedades iniciais do direcionamento destas quimeras foram analisadas, porém os 

resultados não foram conclusivos. Portanto, plantas transformadas com estas 

construções foram cedidas pelo pesquisador responsável, Dr. Reinaldo Montrazi 

Barata, para serem novamente analisadas como parte do presente projeto. 

A primeira construção TP(FtsH5)-GFP compreende a região que vai da primeira 

metionina até o provável sítio de clivagem do peptídeo de trânsito. A segunda 

construção TP-H1 (FtsH5)-GFP corresponde ao peptídeo de trânsito seguido pelo 
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primeiro domínio hidrofóbico da proteína. A terceira construção PT-H1-Loop(FtsH5)

GFP é formada pelo peptídeo de trânsito, o primeiro domínio hidrofóbico e a região 

hidrofílica compreendida entre os dois domínios transmembrana. Finalmente, o quarto 

gene quimérico TP-H1-Loop-H2(FtsH5)-GFP compreende a região que vai do peptídeo 

de trânsito até a segunda região hidrofóbica seguida de 11 aminoácidos da proteína 

madura. 

Segue abaixo um esquema de todas as construções usadas no projeto: 

Construções FtsH5: 

PT H1 Loop H2 C-terminal GFP 

FtsH5-GFP 

PT-GFP 

PT-H1-GFP 

PT-H1-Loop-GFP 

PT-H1-Loop-H2-GFP 

PT-CT-GFP 

Construção FtsH2: 

PT H1 loop H2 GFP 

PT-H 1-Loop-H2-GF P 

Construção FtsH5-FtsH2: 

PT H1 Loop H2 GFP 

PT(FtsH2)-H1-Loop-H2(FtsH5)-GFP 
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3.13 Extração de DNA das plantas transformadas 

A extração de DNA foi efetuada com o reagente Plant DNAzol da Invitrogen. 

Primeiramente, foi coletado aproximadamente 0,1 9 de tecido foliar que foi macerado na 

presença de nitrogênio líquido, até obtenção de um pó fino e homogêneo. O material 

ainda congelado foi transferido para tubos do tipo Eppendorf contendo previamente 0,3 

mL de Plant DNAzol. As amostras foram misturadas gentilmente por inversão dos tubos 

e incubadas à temperatura ambiente por 5 minutos. Após este tempo, foi adicionado 

nas amostras 0,3 mL de clorofórmio e uma nova incubação foi feita (5 minutos, 

temperatura ambiente). Posteriormente os extratos foram centrifugados à 12.000 9 por 

10 minutos e o sobrenadante resultante foi transferido para novos tubos. Para precipitar 

o DNA das amostras, foi feita uma centrifugação do sobrenadante na presença de 

0,225 mL de etanol100% (5.000 g, 4 minutos). Após a centrifugação o pellet podia ser 

visualizado e o sobrenadante foi descartado. Seguiram-se vários passos de lavagem do 

DNA para total limpeza das amostras. Na primeira etapa de lavagem, foi usado 0,3 mL 

de uma solução contendo Plant DNAzol e etanol 100% na proporção de 1 (DNAzol):O, 75 

(Etanol 100%). As amostras foram mantidas por 5 minutos à temperatura ambiente e 

posteriormente centrifugadas. (5.000 g, 4 minutos). Os pellets foram novamente lavados 

com 0,3 mL de uma solução de etanol 75% para completa remoção do reagente e 

centrifugados à 5000 9 por 5 minutos. Os precipitados, após a secagem, foram 

dissolvidos em 70 !lL de H20 Milli-Q e quantificados em gel de agarose 1 %. 

3.14 Análises das plantas transformadas 

As plantas transformadas foram analisadas por PCR para verificar a presença do 

T-DNA na plantas obtidas. Após a extração do DNA genômico foram feitas reações de 

PCR com primers que se anelam no início da seqüência de nucleotídeos de cada 

construção e na proteína repórter GFP, presente no vetor. Os primers utilizados para 

cada construção estão dispostos na Tabela 3. 
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As plantas que apresentaram o fragmento de tamanho desejado foram mantidas 

na casa de vegetação e submetidas a análise de expressão gênica. 

Tabela 3 - Seqüência dos primers utilizados para verificação da inserção do T -DNA nas plantas que 

cresceram em meio seletivo 

Construção Iniciadores Seqüência dos iniciadores 

FtsH5-GFP FtsH5-atg 5'CCCAGATCTCCAATGGCCAATGCT3' 
GFP REV 5'GGGT AAGTTTTCCGTATGT3' 

PT(FtsH5)-GFP 
FtsH5-atg S'CCCAGATCTCCAATGGCCAATGCT3' 
GFP REV S'GGGT AAGTTTTCCGT ATGT3' 

PT-H1 (FtsH5)-GFP 
FtsH5-atg S'CCCAGATCTCCAATGGCCAATGCT3' 
GFP REV S'GGGT AAGTTTTCCGTATGT3' 

PT-H1-Loop(FtsH5)-GFP FtsH5-atg S'CCCAGATCTCCAATGGCCAATGCT3' 
GFP REV S'GGGT AAGTTTTCCGTATGT3' 

PT-H1-Loop-H2(FtsH5)-GFP FtsH5-atg S'CCCAGATCTCCAATGGCCAATGCT3' 
GFP REV S'GGGT AAGTTTTCCGT ATGT3' 

PT-CT(FtsH5)-GFP 
GFP FWD S'CCCAGATCTCCAATGGCCAATGCT3' 
GFP REV 5'GGGT AAGTTTTCCGT ATGT3' 

PT-H1-Loop-H2(FtsH2)-GFP 
FtsH2-atg S'GGGCCATGGCTCCTTCATCAGT ATGC3' 
GFP REV 5'GGGT AAGTTTTCCGTATGT3' 

PT(FtsH2)-H1-Loop-H2(FtsH5)-GFP FtsH2-atg S'GGGCCATGGCTCCTTCATCAGT ATGC3' 
GFP REV S'GGGT AAGTTTTCCGT ATGT3' 

Vetor vazio GFP FWD 5'CATGGTAGATCTGACTAGT3' 
GFP REV S'GGGT AAGTTTTCCGTATGT3 

3.15 Análises da expressão do transgene 

A confirmação da transgenia pela análise do fragmento de DNA correspondente 

às construções gênicas não assegura que o gene esteja sendo transcrito, uma vez que 

o T-DNA pode inserir-se em regiões de heterocromatina. 

A confirmação da transcrição dos genes quiméricos nas plantas transgênicas foi 

realizada por RT-PCR. Para estas análises foi necessária a extração de RNA das 

plantas e síntese de cDNA que foram feitos conforme a metodologia descrita 

anteriormente. Após a obtenção do cDNA foram feitas reações de PCR com prímers 

específicos descritos na Tabela 3. 
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3.16 Extração de proteínas totais 

Para a extração de proteínas totais, 200 mg de folhas de tabaco foram coletadas 

e trituradas em um cadinho na presença de nitrogênio liquido. O pó obtido foi transferido 

para um tubo Eppendorff onde foi adicionado 0,5 mL de tampão de extração (Tris-HCL 

pH7,5; 50 mM; NaCI 30 mM; B-mercaptoetanol 1%; Triton X-100 0,1%). A mistura foi 

incubada por 1 hora, sob forte agitação, a 4 "C. Em seguida o extrato protéico foi 

centrifugado em microcentrífuga por 30 minutos a 10.000 rpm. O sobrenadante foi 

transferido para novo tubo sendo armazenado a -20 "C. 

3.17 Quantificação protéica 

O teor de proteína no extrato foi determinado com base no método descrito por 

Bradford (1976), onde 1 O ~L de extrato das amostras foram adicionados a 250 ~L do 

reagente de Bradford e deixados à temperatura ambiente por 15 minutos. Após a 

reação, determinou-se a concentração protéica das amostras via espectrofotômetro 

com base na densidade ótica a 595 nm tomando-se como base uma curva padrão 

construída com BSA (albumina de soro bovina) em concentrações variando de 0,0 a 

1 0,0 ~g de proteínas. 

3.18 Western 810t 

As proteínas (-1 O ~g) foram solubilizadas em 80 mM de Tris-CI, 2% (p/v) de 

SDS, 10% (p/v) de glicerol, 0,005% (p/v) de azul de bromofenol e 1 % (p/v) de 

dithiothreitol, pH 6,8 (HCI) por 15 minutos à 60°C, e então separadas 

eletroforeticamente por SDS em gel de poliacrilamida 12% (LAEMMLI, 1970), a 

voltagem constante de 120 V /gel. 

As amostras foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose 0,45 ~m da 

BioRad por 1 hora e 30 minutos utíiízando uma voitagem de i 00 V/gel. Após a 

transferência, a membrana de nitrocelulose foi incubada por 30 minutos com 20 mL de 

tampão salino TTBS [20 mM de Tris, 500 ~M de NaCI, 0,05% (v/v) de Tween 20] com 

5% de leite em pó desnatado. Posteriormente, a membrana foi incubada por 4 horas, 
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sob leve agitação, com 10 mL de tampão TTBS acrescido de 2% de leite em pó 

desnatado juntamente com o anticorpo primário, anti-GFP na diluição de 1 :5.000. Após 

este período a membrana foi incubada por mais 4 horas com o anticorpo secundário 

anti-rabbit IgG conjugado com a fosfatase alcalina (SIGMA) na diluição de 1 :10.000 

sendo então lavada com tampão TBS (20 mM de Tris, 500 JlM de NaCI). A revelação foi 

realizada por quemilunimescência. Para tanto foi usado o substrato Lumi-Phos WB 

(Pierce) e os procedimentos foram realizados seguindo as recomendações do 

fabricante 

3.19 localização subcelular 

Após a seleção das plantas que expressavam as proteínas de interesse foi feita 

análise da localização subcelular das mesmas. A estratégia utilizada consistiu em isolar 

cloroplastos e suas membranas tilacóides e verificar, com anticorpos específicos (anti

GFP, anti-Hsp70 - controle estromal, anti-LHCP - controle tilacoidial) a localização da 

GFP. 

3.19.1 Isolamento de cloroplastos 

Para o isolamento de cloroplastos, cerca de 10 9 de folhas foram lavadas com 

uma solução aquosa de 0,1% de Tween 20. Todos os passos subseqüentes foram 

realizados à 4°C. As folhas foram colocadas em um liquidificador contendo 100 mL de 

tampão de homogenização (0,35 M de sorbitol, 50 mM de HEPES-KOH pH7,5; 2 mM de 

EDTA, 1 mM de MgCb, 1 mM de MnCI2 e 1 9 de ascorbato de sódio) e 3 a 5 pulsos 

foram efetuados para o completo rompimento celular. O homogenizado foi filtrado 

utilizando-se 2 camadas de papel Miracloth e duas frações de 50 mL de cada amostra 

foram recolhidas em tubos de polipropileno que foram centrifugados por 5 minutos à 

2500 9 em centrífuga refrigerada. O sobrenadante foi eliminado e os dois precipitados 

ressuspendidos em um total de 3 mL de tampão de homogenização. Essa amostra foi 

adicionada sobre um gradiente de Percol! contínuo (50% de Percoll, 0,35 mM de 

sorbitol, 50 mM de HEPES-KOH, 1 mM de MgCb, 1 mM de MnCb, 2 mM de EDTA, 4,2 

9 de Polietileno Glicol 8000, 0,14 9 de BSA, 1,4 9 de Ficol) em tubo falco de 15 mL. O 
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tubo foi centrifugado por 10 minutos, 10.000 rpm, rotor HI 50T Sorval!. Após a 

centrifugação, a fração enriquecida com cloroplastos intactos (banda inferior do 

gradiente) foi coletada e diluída em tampão de homogenização. Os cloroplastos foram 

coletados por centrifugação à 2.500 g por 5 minutos à 4D C. O sobrenadante foi 

descartado e o precipitado ressuspendido em 5 mL de tampão de homogenização. Uma 

pequena alíquota foi retirada e diluída em solução de acetona 80% para a determinação 

do teor de clorofila via epectofotometro, nos comprimentos de onda 663 e 645 nm. A 

formo (1) foi usada para estimar a concentração de clorofila nas amostras. 

(1 ) 

Após estimar a concentração de clorofila, as amostras foram precipitadas por 

centrifugação e os pellets ressuspendidos em tampão de lise (62,5 mM de Tris -HCI 

pH7,5; 2 mM de MgCb) gelado em uma concentração de 250 Ilg/mL de clorofila. As 

amostras foram deixadas no gelo por 15 minutos para melhor rompimento dos 

cloroplastos. Posteriormente, os cloroplastos lisados foram divididos em alíquotas de 

200 mL em Eppendorfs de 1,5 mL. Uma das alíquotas foi centrifugada à 20.000 g por 5 

minutos à 4 DC para precipitação das membranas dos tilacóides. O sobrenadante, que 

representa a fração estromal, foi transferido para outro Eppendorf e armazenado à -80 

DC juntamente com a fração representativa dos tilacóides e as demais alíquotas com 

cloroplastos lisados. 

3.19.2 Western 810t 

As amostras obtidas após o fracionamento dos cloroplastos: membrana dos 

tilacóides (fração insolúvel) e estroma (fração solúvel), bem como uma alíquota dos 

cloroplastos totais, foram analisados por Western 810t (metodologia descrita no item 

3.18), para a determinarmos a localização do gene repórter GFP fusionado as proteínas 

de interesse. Para cada fração do cloroplasto, foram usados 2 Ilg de clorofila, sendo 

que as amostras foram diluídas em tampão de solubilização descrito anteriormente. Os 

géis foram feitos em triplicatas sendo utilizados os seguintes anticorpos: anti-GFP-
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detecção do transgene, anti-Hsp70 - controle estromal e anti-LHGP - controle tilacoidal 

para certificarmos de que as frações não estavam contaminadas. 

3.20 Microscopia confocal 

Para as análises de microscopia confocal foram utilizadas plantas jovens 

cultivadas em casa de vegetação. Pequenos segmentos de folhas foram coletados, 

embebidos em água e analisados imediatamente em microscópio confocal (Gari Zeiss

Instituto Butantan-SP). A autoflorescência dos tecidos de plantas foi induzida com laser 

He/Ne no comprimento de onda 663 nm enquanto para a fluorescência da GFP foi 

usado laser argon no comprimeto de onda 488 nm. As imagens foram coletadas com 

filtros vermelho e verde respectivamente. O software Zeiss LSM Image Browser foi 

usado para processar as imagens. 



60 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análises Filogenéticas e Aspectos Evolutivos do Direcionamento de Proteínas 

Intraorganelar 

Usualmente, os genomas dos organismos procariotos apresentam um gene que 

codifica para a protease FtsH, com exceção das cianobactérias que contém quatro 

genes (MANN et aI., 2000). Em plantas superiores, as FtsHs são membros de famílias 

multígênicas, sendo que Arabidopsis thaliana possui doze genes que codificam oito 

proteínas clorolastidiais, três proteínas mitocondriais e uma com duplo direcionamento 

para mitocôndrias e cloroplastos (CHEN et aI., 2000; LlNDAL et aI., 1996; MARBACH; 

COELHO; SILVA-FILHO, 2001; SAKAMOTO et aI., 2003; URANTOWKA et aI., 2005; 

YU; PARK; RODERMEL, 2004). A duplicação dos genes que codificam estas proteases 

em cloroplastos ocorreu após a divergência desta organela de seu ancestral procarioto, 

as cianobactérias, e parece estar relacionada com a evolução do aparato fotossintétíco 

(ADAM et aI., 2005). A presença de três proteases FtsHs em mitocôndrias, que 

apresentam alta similaridade com FtsHs de leveduras, sugere que a duplicação destes 

genes foi um evento específico que ocorreu durante a evolução das células de plantas. 

O direcionamento destes produtos gênicos para as mitocôndrias e cloroplastos pode ser 

explicado em razão de sua origem filogenética, sendo que alguns deles foram 

redirecionados. Este é o caso da proteína FtsH11, o único membro da família com 

duplo direcionamento que demonstra maior similaridade com seus homólogos 

mitocondriais do que cloroplastidiais (CHEN et aI., 2006). 

Com o objetivo de estudar os aspectos evolutivos do direcionamento de 

proteínas intraorganelar, foi efetuada uma busca por seqüências homólogas as FtsHs 

em cianobactérias e plantas superiores. Ao todo, foram analisadas cinco espécies de 

cianobactérias e cinco espécies de plantas, entre elas Arabidopsis thaliana e Oriza 

sativa cujos genomas já foram completamente seqüenciados. Com isso, foi possível 

obter dados precisos quando ao número de isoformas presentes (Tabelas 1 e 2). A 

análise filogenética representada pela Figura 11 A mostrou que as FtsHs cloroplastidiais 

podem ser divididas em três clados distintos, cujas seqüências apresentam uma alta 

identidade entre si. No primeiro grupo estão os genes ftsh2, ftsh6 e ftsh8, no segundo 
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grupo são encontrados os genes ftsh7 e ftsh9 e o terceiro grupo é constituído pelos 

genes ftsh1 e ftsh5. Em arabidopsis essas seqüências constituem pares de genes 

altamente relacionados, cujos produtos gênicos apresentam funções redundantes 

(SAKAMOTO et aI., 2003). Interessantemente, como podemos observar na Figura 118, 

as FtsHs presentes no genomas de cianobactérias também podem ser organizadas em 

três grupos. Este dado sugere que a divisão das FtsHs em clados distintos já estava 

presente nas cianobactérias, o provável ancestral dos cloroplastos. Análises de dados 

genômicos mostram que entre as várias espécies de cianobactérias conhecidas, a 

Nostoe é a espécie mais relacionada aos cloroplastos atuais (DEUSCH et aI., 2008; 

MARTIN et aI., 2002). Com o objetivo de facilitar a visualização dos dados, construiu-se 

uma árvore filogenética constituída pelas seqüências protéicas de FtsHs de Arabidopis 

thalíana e Nos toe. A análise da Figura 11 C mostra que para cada par de genes 

encontrado em arabidopsis existe um ortólogo em Nos toe. Este dado, juntamente com 

as demais análises sugere que as FtsHs clorolastidiais evoluíram de diferentes genes 

de cianobactéria. 
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Figura 11 - (a) Análise Filogenética das proteínas FtsHs cloroplastidiais. As distâncias evolutivas foram 

computadas usando o método baseada na matriz JTT e estão em unidade de número de 

aminoácidos por sítio de substituição. O comprimento dos braços está na mesma unidade 

das distâncias evolutivas usadas para inferir a árvore filogenética. O valor de bootstrap 

utilizado foi de 500 repetições. 
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Figura 11 - (b) Análise Filogenética das proteínas FtsHs de cianobactérias. As distâncias evolutivas 

foram computadas usando o método baseada na matriz JTT e estão em unidade de número 

de aminoácidos por sítio de substituição. O comprimento dos braços está na mesma 

unidade das distâncias evolutivas usadas para inferir a árvore filogenética. O valor de 

bootstrap utilizado foi de 100 repetições. 
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Figura 11 - (c) Análise Filogenética das proteínas FtsHs cloroplastidiais de Arabidopsis thaliana e Nostoc. 

As distâncias evolutivas foram computadas usando o método baseada na matriz JTT e estão 

em unidade de número de aminoácidos por sítio de substituição. O comprimento dos braços 

está na mesma unidade das distâncias evolutivas usadas para inferir a árvore filogenética. O 

valor de bootstrap utilizado foi de 500 repetições. 

o alinhamento das seqüências das FtsHs cloroplastidiais dentro de cada grupo, 

mostrou que estas podem ser organizadas de acordo com a presença ou ausência do 

motivo de dupla arginina. Como mostrado na Figura 12A, as seqüências pertencentes 

ao grupo um, apresentam um clássico motivo de dupla arginina, representado pela 

seqüência consenso RRXFLK, precedendo a primeira região hidrofóbica. A localização 
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dos domínios hidrofóbicos é conservada entre todos os membros do grupo, bem como 

o posicionamento do motivo de dupla arginina. Uma exceção é feita para a FtsH6 de 

Arabidopsis thaliana que tem uma arginina substituída por uma lisina. 

Interessante mente, esta variação também é observada na proteína Reiske, uma 

subunidade do complexo citocromo b6f. Diferentemente dos demais membros deste 

grupo, a AtFtsH6 apresenta uma baixa hidrofobicidade na região que precede o motivo 

KR. Como pode ser observado na Figura 12A, as proteínas apresentam o sítio de 

clivagem da peptidase TPP, representado pela seqüência AXA, localizado logo após o 

primeiro domínio hidrofóbico. 

Nas Figuras 128 e C estão alinhados as seqüências das proteínas FtsHs do 

segundo e terceiro grupo que não apresentam nenhum motivo Tal. As proteínas do 

grupo dois, diferentemente das demais proteínas não apresentam o sítio de 

processamento da peptidase TPP. Interessantemente, as proteínas do grupo três 

(Figura 12C) apresentam uma dupla arginina localizada entre as duas regiões 

hidrofóbicas. Entretanto, essas seqüências não estão dentro de um contexto 

apropriado, ou seja, precedendo o primeiro domínio transmembrana e seguidas por 

aminoácidos hidrofóbicos, portanto, não foram consideradas como possíveis 

determinantes da via Tal. As seqüências das proteínas AtFtsH11 e AtFtsH12 não foram 

incluídas nos alinhamentos por apresentarem baixa identidade com as demais 

seqüências utilizadas nas análises. 
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Motivo Tat Região Hidrofóbica 

QEGRRDFLKILLG-NAGVGLVASGKANA--DEQG---VSSSRMSYSR 
HEGRRGFFKLLLGNAAAGVGLLASG~-DEQGQG-VSSSRMSYSR 

DEGRRGFLKLLLGNVGLGAPALLGNGKAYADEQG---VSNSRMSYSI 
DEGRRGFLKLLLGNVGLGVPALLGDGKAYADEQG---VSNSRMSYSR 
NDARRKFLKLALGNLGVGLPTLLGAKRALAEEQG---VSSSRMSYSR 
KFTKRNLLSLTTALGFTSALGTVLAHPAKAEPEAPIEATSNRMSYSR 
RINRRKLLSTSGLSLVAGTLSKl-:ARAETEAPVEVTS----SRMSYSR 
GLSRRRLLQSAGLGLGLGLTAARPARAEATAPEEVT---SNRMSYSR 

FLEYLDKDRVNKVDLYENGTIAIVEAVSPELGNRVERVRVQLPGLSQ 
FLEYLDKGRVEKVDLYENGTIAIVEAVSPELGNRIQRVRVQLPGLSQ 
FSEYLDKDRVQKVDLFENGTIAIVEAVSPELGNRVQRVRVQLPGLSQ 
FLEYLDKDRVQKVDLFENGTIAIVEAISPELGNRVQRVRVQLPGLSQ 
FLEYLDKDRVKKVDLFENGTIAIVEAISPELGNRVQRVRVQLPGLSQ 
FLQHLKENEVKKVDLIENGTVAIVEISN-PVVGKIQRVRVNLPGLPV 
FLDYLNQGAVKKVDFFENSAVAEILIN--PALNKVQRVKIQLPGLPP 
FLEYLDAGAVKKVDFFENGTVAVAEVDDAAALSRVHRVKVQLPGLPA 

Região Hidrofóbica 

ELLQKLRAKNIDFAAHNAQEDQGSVLFNLIGNLAFPALLIGGLFLLS 
ELLQKLRAKNIDFAAHNAQEDQGSPILNLIGNLAFPVILIGGLFLLS 
ELLQKFREKNIDF&~HNAQEDSGSLIFNLIGNLAFPLILIGGLFLLS 

ELLQKLREKNIDFAAHNAQEDSGSFLFNLIGNLAFPLILIGGLFLLS 
ELLQKLREKNIDFAAHSNQEDSGSLLFNLIGNLAFPLILIGGLFLLS 
DLVREMKEKNVDFAAHPMNVNWGAFLLNFLGNLGFPLILLVSLLLTS 
ELVRKLKDKNVDFAAHLPEKNVIGPLLDLLGNLAFPLILLGYLLLRS 
ELVRKLRDKGVDFAAHPVEPSAGVMLLDLLVNFGFPLLFVASLLWRS 

Figura 12 - (a) Alinhamento da região N-terminal das seqüências de aminoácidos de proteases FtsHs que 

apresentam o clássico motivo de dupla arginina (RRXFLK). As seqüências foram alinhadas 

usando o programa ClustalW (THOMPSON ; HIGGINS; GIBSON, 1994).Traços dentro das 

seqüências indicam gaps inseridos para otimizar o alinhamento. Aminoácidos em negrito 

representam o sítio de processamento da peptidase TPP 
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RegUo nidrofóbica 

------MTTTFEFLQPRIHGFATCCSSNSLLYSKASRFFNDRCRVYRQNP 
----MTSIELLSPLIHDKFRFSTCCSTSSLLYLHASSFFRDRSFGFRQNP 
MASASAAAETLAAASLPVASPSRSLLRPLPRRASAGGGCSASVRIS.AVPP 

NRFVSNSITLPLQKKQVTVLRNHERFNLWDGFSRKK----SRLVVNCQED 
NRFVSNSSIQLPQS--VPGSINQERFNLWQGFSRKKSTSSSRTIVNCQEG 
RGLGFAVVQRRVLRRPPAARANVEREGDGAEASGPGEASSSSSGDGDRDG 

DQNESSSEEEESSQSTPAKSERKREKKEDKVWWSKGK----------KWQ 
DQKASSSEGEGKTN-----KDKGRKQGKNELWWSKGK----------KWQ 
AAAAAEAGGDGASTSTTSAAATPPQPPSSKRGENKWRRKLIKGGGVGRWL 

Regi;>o nidrofóbica 

WQPIIQAQGIGVLLLQLSVVMFVMRLLRPGIPLPGSEPRIQTTFVSVPYS 
WKPIIQAQEIGVMLLQLGIVMFVVRLLRPGIPLPGSEPRTQTTFMSVPYS 
WEPIVQGREMGFLLLQLGFAIFALRMLRPEIALPGSEPRPQTTYVSVPYS 

Figura 12 - (b) Alinhamento da região N-terminal das seqüências de aminoácidos de proteases FtsHs que 

não apresentam o motivo Tal. As seqüências foram alinhadas usando o programa ClustalW 

(THOMPSON ; HIGGINS; GIBSON, 1994).Traços dentro das seqüências indicam gaps 

inseridos para otimizar o alinhamento 
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Região Ridrofóbica 

STLNKKPNSDNFKNAQSKAALAALLFSSITP~IALDDAAPIASPPQVME 

SILSKKSNSDNFKNVPSKAAlAALLFSSITPQAFALDNTTPAAPP-QVIE 
SILNKKPNSDNSKNIPSKAALAALLFSSITP~YALDNTTPTVPTPRVIQ 

KRYQISQSEKLMKSLPSQAALAALLFSSSSP~VNEPVQPPAPTITAE 

SQDENSPNGKPNSPFSSQVALAAILLSSISSSPLALAVVDEPASPSVVIE 
LPKPSLRPPRLPHPKPLPAALLALAAAAPTLPALADVPAPPPSPTQDVQV 

VEAPNPNTSNPL----PFSQNLVLNAPKTQASPVSDLPESTQWRYSEFLN 
AEAPKPSASNSL----PFAQNII LNAPKTQAQPASDLPEGTQWRYSEFLN 
AEAANPTTSN------PFSQNIILNAPKPQAQTNPELPEVSQWRYSEFLN 
AQSP-----NLS----TFGQNVLMTAPNPQAQ-SSDLPDGTQWRYSEFLN 
SQAVKPSTPSPLFIQN--------EILKAPSPKSSDLPEGSQWRYSEFLN 
LEAPSPAANPFS--------NALLTAPKPTSSAAADLPEGAQWRYSEFLS 

AVKKGKVERVRFSKDGSALQLTAVDGRRANVIVPNDPDLIDILAMNGVDI 
AVKKGKVERVRFSKDGSTLQLTAVDGRRANVIVPNDPDLIDILAMNGVDI 
AVKKGKVERVRFSKDGS.ALQLTAVDGRRATVTVPNDPDLI DILAMNGVDI 
AVKKGKVERVKFSKDGSVLQLTAVDNRRATVIVPNDPDLIDILAMNGVDI 
AVKKGKVERVRFSKDGSVVQLTAVDNRRASVIVPNDPDLIDILAMNGVDI 
AVKKGKVERVRFSKDGGLLQLTAIDGRRATVVVPNDPDLIDILATNGVDI 

t 
Região Hidrofóbica 

SVSEGEG--GNGLFSVIGNLLFPFIAFAGLFFLFRRSQGGPGG-PGGLGG 
SVSEGEG--GNGLFSVIGNLLFPIIAFAGLFFLFRRSQGGPGG-PGGLGG 
SVSEGDS--AGNGLFNLIGNLFPFIAFAGLFYLFQRSQGGPGG-PGGLGG 
SVSEGEG--GNGLFDFIGNLLFPLLAFGGLFYLFRGGQGGAGG-PGGLGG 
SVSEGESS-GNDLFTVIGNLIFPLLAFGGLFLLFRRAQGGPGGGPGGLGG 
SVAEGDAAGPGGFLAFVGNLLFPFLAFAGLFFLFRRAQGGPGAGPGGLGG 

Figura 12 - (c) Alinhamento da região N-terminal das seqüências de aminoácidos de proteases FtsHs que 

não apresentam o motivo Tal. As seqüências foram alinhadas usando o programa ClustalW 

(THOMPSON ; HIGGINS; GIBSON, 1994).Traços dentro das seqüências indicam gaps 

inseridos para otimizar o alinhamento. Aminoácidos em negrito representam o sítio de 

processamento da peptidase TPP. A seta indica a presença de dupla arginina na seqüência 

de proteína 

Estes dados parecem relevantes já que até o momento, com exceção da 

proteína do Reiske, todos os substratos descritos para a via Tat apresentam o motivo 

de dupla arginina precedendo a primeira região hidrofóbica (DALBEY; ROBNSION, 

1999). A importância deste motivo foi demonstrada experimentalmente em plantas e 

bactérias onde a substituição do RR por outros aminoácidos levou a uma drástica 
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diminuição no transporte dos precursores (CHADDOCK et aI., 1995, KREUTZENBECK 

et aI., 2007; MORI; CLlNE, 2002). Além disto, Hou; Frielingsdorf e Klósgen (2006) 

mostraram que o posicionamento da dupla arginina antes da região hidrofóbica é crucial 

pois facilita o seu reconhecimento pelos componentes da maquinaria T at, sendo que o 

distanciamento desta região reduz significativamente o transporte da proteína. Este fato 

explica a conservação no posicionamento destes motivos em todos os substratos da via 

Tal. Entretanto, os dados apresentados neste trabalho apontam para a existência de 

membros da família das FtsHs que não apresentam o clássico motivo de dupla arginina. 

Essas observações sugerem que as proteínas FtsHs podem ser transportadas para a 

membrana dos tilacóides por diferentes mecanismos ou empregam variações da via 

Tal. 

4.2 Localização subcelular: Western blot 

A localização subcelular da FtsH5 foi determinada por experimentos de 

fracionamento celular onde obtivemos amostras representativas das frações estromais 

e tilacoidais. Essas amostras foram analisadas por Western blot com anticorpos para a 

proteína repórter GFP. Anticorpos específicos para proteínas do estroma (Hsp70) e da 

membrana dos tilacóides (LHCP) também foram usados, para verificar se estas frações 

estavam íntegras e não apresentavam contaminações (Figura 13G e 13H). Como pode 

ser observado na Figura 13A, a construção correspondente a proteína FtsH5 completa 

fusionada a GFP foi encontrada na membrana dos tilacóides. Este dado era esperado já 

que análises prévias sugerem que as proteínas do tipo FtsH representam proteínas 

integrais de membrana tanto em bactérias com em plantas (TOMAYASU et al.,1993; 

HUGUENEY et aI., 1995). Entretanto, as construções envolvendo a região amino

terminal da FtsH5 (figura 138, 13C, 13D, 13E) não foram direcionadas para as 

membranas, sendo que a GFP foi encontrada na fração estromal, confirmando os 

resultados de análises prévias realizadas em nosso laboratório pelo Dr. Reinaldo Barata 

(2003).0 mesmo resultado é observado para a construção formada pelo peptídeo de 

trânsito da FtsH2 seguido pelos domínios hidrofóbicos e o loop da FtsH5 (figura 13F). 
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c E T 

A) FtsH5-GFP 

B) PT(FtsH5)-GFP 

C) PT-H1 (FtsH5)-GFP 

D) PT-H1-Loop(FtsH5)-GFP 

E) PT-H1-Loop-H2(FtsH5)-GFP 

F) PT(FtsH2)-H1-Loop-H2(FtsH5)-GFP 

G) Hsp70 

H)LHCP 

Figura 13 - Western blot de plantas transgênicas de tabaco expressando proteínas quiméricas C= fração 

enriquecida de cloroplasto; E= fração solúvel do cloroplasto (estroma); T = fração enriquecida 

de membranas dos tilacóides. Para a análise das proteínas quiméricas (FtsH5+GFP, 

PT(FtsH5)+GFP, PT +H1 (FtsH5)+GFP, PT +H1 +loop(FtsH5)+GFP; PT +H1 +loop+H2(FtsH5)+ 

GFP; PT(FtsH2)+H1 +Loop+H2(FtsH5) foi usado o anticorpo anti-GFP e para controle das 

frações estromal e tilacoidal foram usados os anticorpos Hsp70 e LHCP respectivamente 

De fato, estudos prévios mostraram que a proteína Pftf, uma homóloga da FtsH2, 

pode ser inserida na membrana dos tilacóides sem a região amino-terminal sugerindo 

que os determinantes responsáveis pelo direcionamento estão presentes na proteína 

madura (SUMMER et aI., 2000). 

Curiosamente, nossas análises envolvendo a região amino-terminal da FtsH2 de 

tabaco, incluindo os dois segmentos transmembrana, mostraram que a GFP foi 

encontrada na membrana dos tilacóides, como pode ser observado na Figura 14. 
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c E T 

PT-H1-Loop-H2(FtsH2}-GFP 

Hsp70 

r ' _ '.::";'';..<~~~:';> h~~~ 

j_ ,,~,~;;~i}~. <,,~~, ~~ LHCP 

Figura 14 - Western blot de plantas de tabaco transformadas com a região amino-terminal da FtsH2 

fusionada a GFP. C= fração enriquecida de cloroplasto; E= fração solúvel do cloroplasto 

(estroma) ; T = fração enriquecida de membranas dos tilacóides. Para análise da construção 

PT +H1 +Loop+H2(FtsH2)+GFP foi usado o anticorpo anti-GFP e para controle das frações 

estromal e tilacoidal foram usados os anticorpos Hsp70 e LHCP respectivamente 

Esses dados, juntamente com os resultados mostrados na Figura 13 sugerem 

que elementos distintos estão envolvidos na translocação das proteínas FtsH2 e FtsH5 

para a membrana dos tilacóides. Ao contrário do que ocorre com a FtsH2, a região 

amino-terminal da FtsH5 fusionada a GFP não foi capaz de transportá-Ia corretamente 

ao seu destino final. É importante destacar que estas proteína apresentam uma 

importante diferença no peptídeo de transito, referente a presença do clássico motivo 

RR que só é encontrado na FtsH2. Com base nestes resultados, pode-se concluir que 

aminoácidos específicos localizados no peptídeo de trânsito e motivos presentes na 

proteína madura devam interagir com os componentes da maquinaria de transporte 

adotado pelas proteínas garantindo seu correto direcionamento. 

4.3 Processamento das proteínas quiméricas 

Segundo os dados de literatura, as proteínas localizadas na membrana dos 

tilacóides ou no lúmen são sintetizadas sob a forma de precursores contendo um 

peptídeo de trânsito bipartite. A primeira região do peptídeo é responsável pelo 

direcionamento da proteína até o estroma onde ela é processada por uma protease 

estromal. Após este processamento, a proteína precursora, expõe a segunda região do 
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peptídeo que endereça a proteína para membrana dos tilacóides onde ela sofre uma 

segunda clivagem realizada por uma protease tilacoidal (Robinson et aI., 1998). Em um 

interessante trabalho, Cola; Bailey e Robinson (2005) analisaram o transporte de uma 

proteína quimérica formada pelo peptídeo de trânsito de um substrato da via Tat 

fusionado a GFP em protoplastos de tabaco. A proteína deveria ser encontrada na 

membrana dos tilacóides, entretanto foi localizada no estroma apresentando o tamanho 

correspondente a proteína madura, sugerindo que ela havia passado pelas duas etapas 

do processamento. Porém, a segunda clivagem da proteína precursora só é possível 

após a sua inserção na membrana, onde ela se torna acessível às proteases tilacoidais. 

Estes dados revelam a ocorrência de um mecanismo de translocação reversa, ou seja, 

a proteína precursora é corretamente direcionada para as membranas onde é 

processada pela protease tilacoidal, porém, ela retoma ao estroma. Este fato também 

foi observado em experimentos utilizando autênticos substratos da via T at, o que 

sugere que a translocação bilateral não é restrita a proteínas heterólogas (BRÜSER, 

2007; COLA; ROBINSON, 2005). 

Portanto, tendo em vista a possível ocorrência de translocação reversa no interior 

dos cloroplastos, tornou-se relevante analisar o processamento das proteínas 

quiméricas utilizadas em nossas análises, já que as construções envolvendo a região 

amino-terminal da FtsH5 fusionada a GFP foram encontras no estroma e não na 

membrana como era esperado. Abaixo é mostrado um esquema com as construções 

utilizadas e os pesos moleculares esperados após a remoção da primeira e segunda 

região do peptídeo de trânsito. 



FtsH5: PT Hl Loop H2 C-temlÍnal GFP 

6,OKDa 3,OKDa 12,OKDa3,OKDa 52,OKDa 28,OKDa 

t t 
SPP TPP 

FtsH2: 

PT Hl Loop H2 GFP 

7,14KDa 1,83KDa9,73KDa2,65KDa 28,OKDa 

t t 
SPP TPP 

Peso molecular aproximado das construções após o primeiro processamento: 

PT (FtsH5)-GFP = 28,0 KDa 

PT-H1 (FtsH5)-GFP = 31,0 KDa 

PT-H1-Loop(FtsH5)-GFP = 43,0 KDa 

PT-H1-Loop-H2(FtsH5)-GFP = 46,0 KDa 

PT(FtsH2)-H1-Loop-H2(FtsH5)-GFP = 46,0 KDa 

PT-H1-Loop-H2(FtsH2)-GFP = 42,52 KDa 

PT-H1-Loop-H2-Cterminal(FtsH5)-GFP = 98,0 KDa 

Peso molecular aproximado das construções após o segundo processamento: 

PT (FtsH5)-GFP = 28,0 KDa 

PT-H1 (FtsH5)-GFP =28,0 KDa 

PT-H1-Loop(FtsH5)-GFP = 40,0 KDa 

PT-H1-Loop-H2(FtsH5)-GFP = 43,0 KDa 

PT(FtsH2)-H1-Loop-H2(FtsH5)-GFP = 43,0 KDa 

PT-H1-Loop-H2(FtsH2)-GFP = 40,68 KDa 

PT-H1-Loop-H2-Cterminal(FtsH5)-GFP = 95,0 KDa 

73 
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Analisando os dados obtidos para as construções envolvendo a região amino

terminal da FtsH5 (Figura 15), verifica-se que estas apresentam um peso molecular 

compatível com a ocorrência de um único processamento que é efetuado pela protease 

SPP. 
1 2 3 4 5 6 

49.0KDa 

37,OKDa 

Figura 15 - Proteínas totais de plantas de tabaco transgênicas transformadas com as construções 

envolvendo a regição amino-terminal da FtsH5, submetidas à análise de Western blot com 

anticorpo monoclonal anti-GFP. 1. Marcador BenchMark Pre-Stained Protein Ladder, 2. 

PT(FtsH5)-GFP; 3. PT-H1 (FtsH5)-GFP; 4. PT-H1-Loop(FtsH5)-GFP; 5. PT-H1-Loop

H2(FtsH5)-GFP; 6. PT(FtsH2)-H1 -Loop-H2(FtsH5)-GFP 

No caso das construções FtsH5-GFP e PT-H1 -Loop-H2(FtsH2)-GFP, nota-se a 

ocorrência de dois processamentos (Figura 16 e 17). Neste caso, as proteínas são 

inseridas nas membranas dos tilacóides e, portanto são acessíveis as proteases TPP. 

115.0KDa 

82_0KDa 

Figura 16 - Proteínas totais de plantas de tabaco transgênicas transformadas com a construção FtsH5-

GFP, submetidas à análise de Western blot com anticorpo monoclonal anti-GFP. 1. Marcador 

8enchMark Pre-Stained Protein Ladder; 2. FtsH5-GFP 
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49_0KDa 

37_O:KDa 

Figura 17 - Proteínas totais de plantas de tabaco transgênicas transformadas com a construção 

correspondente à região amino-terminal da FtsH2 , submetidas à análise de Western blot 

com anticorpo monoclonal anti-GFP. 1. Marcador BenchMark Pre-Stained Protein Ladder; 

2. PT -H1-Loop-H2(FtsH2)-GFP 

Com base nos resultados mostrados acima pode-se concluir que não ocorre 

translocação reversa, já que as proteínas encontradas no estroma não foram 

processadas pela protease TPP. 

Este dado reforça a idéia de que as proteínas FtsH2 e FtsH5 possuem 

determinantes distintos que governam seu direcionamento o que nos leva a sugerir que 

estas proteínas empregam diferentes mecanismos de transporte ou variações na via 

Tat. 

4.4 Localização subcelular: Microscopia confocal 

Os resultados obtidos até o momento com as análises de Western blots indicam 

que a proteína GFP pôde ser transportada à membrana dos tilacóides qUando 

fusionada a seqüência completa da FtsH5 e a região amino-terminal da FtsH2. A 

presença de um motivo de dupla arginina na região amino-terminal da proteína FtsH2 

juntamente com dados de literatura que mostram que o transporte da proteína Pftf (uma 

proteína homóloga a FtsH2) é dependente de componentes da via Tat, sugere que 

estas proteínas são direcionadas ás membranas pela via de translocação dependente 

de dupla arginina. Uma importante característica deste mecanismo de direcionamento é 

a capacidade de transportar proteínas montadas para as membranas ou lúmen dos 
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tilacóides (MARQUES; DUDECK; KLÓSGEN, 2003). Portanto, uma forte evidência de 

que estas proteínas utilizam a via Tat é a presença de fluorescência da GFP nas 

construções analisadas. Isto porque, a GFP só é capaz de emitir fluorescência quando 

está no estado montado. Para isto, plantas transgênicas transformadas com as 

construções envolvendo as proteínas FtsH5 e FtsH2 fusionadas a GFP foram 

analisadas por microscopia confocal, o que permite observar a fluorescência da GFP 

caso ela esteja no seu estado correto. O padrão de fluorescência observada depende 

da localização da proteína de fusão. Se a GFP é encontrada no estroma, observa-se 

uma distribuição homogênea da fluorescência, com áreas não florescentes que 

correspondem aos grânulos de amido presentes nas membranas dos tilacóides. No 

caso da proteína quimérica estar nas membranas, a fluorescência é restrita a áreas 

definidas cuja forma e distribuições são características dos grânulos de amido 

presentes nestas membranas. Os resultados mostrados na Figura 18 ilustram esta 

diferença: 

Figura 18 - Microscopia confocal de células da epiderme foliar de Nicotiana tabacum expressando GFP 

em diferentes compartimentos subcelulares. (a) FtsH5-GFP; (b) PT-H1 -Loop-H2(FtsH5)-GFP 

Dois aspectos importantes podem ser observados nesta figura. O primeiro deles 

é a presença de fluorescência nas duas construções analisadas evidenciando a 

montagem da GFP nos cloroplastos. O segundo ponto diz respeito a localização da 

GFP. Conforme descrito acima, a Figura 18A mostra um padrão de expressão típico de 

proteínas localizadas nas membranas dos tilacóides enquanto a Figura 18B aparece 

como uma proteína estromal. Estes dados corroboram aqueles obtidos nas análises de 
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imunolocalização e reforçam a necessidade da seqüência completa da proteína no 

direcionamento da FtsH5. 

Estas análises foram feitas também para outras proteínas quiméricas, incluindo 

um controle negativo, mostrado na Figura 19. Esses dados mostram que todas as 

proteínas quiméricas foram direcionadas para diferentes compartimentos dos 

cloroplastos e são capazes de emitir fluorescência, indicando que em todos os casos a 

GFP foi transportada na sua forma ativa. Estes dados excluem a possibilidade de que 

as proteínas FtsH sejam transportadas pela via Sec pois segundo Marques et aI. 

(2004), a GFP não pode ser eficientemente transportada por esta via. Sendo assim, 

podemos sugerir que as proteínas FtsHs são transportadas para a membrana dos 

tilacóides pela via Tat ou empregam variações deste mecanismo já que até o momento 

o sistema Tat é o único capaz de transportar proteínas montadas (MARQUES et aI., 

2004). 
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Fluorecência GFP Autofluorecência Sobreposição 

Figura 19 - Imagens obtidas por microscopia confocal de células da epiderme foliar de plantas 

transgênicas de Nicotiana tabacum expressando GFP fusionada a diferentes construções 

envolvendo o peptídeo de transito das proteínas FtsH5 e FtsH2. (a) FtsH5+GFP, (b) 

PT +H1 +Loop+H2(FtsH2)+GFP (c) PT(FtsH5)+GFP (d) PT +H1 +Loop+H2(FtsH5)+GFP (e) 

planta selvagem 
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4.5 Ausência de dados para a construção PT-CT(FtsH5)-GFP. 

Após as etapas de transformação de explantes de tabaco com a construção PT

CT(FtsH5)-GFP foram obtidas seis plantas que cresceram em meio seletivo. Estas 

plantas foram analisadas por RT-PCR para verificar a expressão da proteína quimérica 

desejada. O resultado é mostrado na Figura 20 e como se pode observar três delas 

apresentaram o fragmento de tamanho desejado. 

123 4 5 6 7 
= 

Figura 20 - Análise de plantas de tabaco transformadas com a construção PT-CT(FtsH5)-GFP. 1. 

marcador de peso molecular, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 amostras de cDNA das plantas transformadas 

após reação de PCR com primers específicos 

Como pode ser observado nas amostras 2, 3 e 5 há uma banda de 

aproximadamente 1.600 pb que corresponde ao tamanho esperado para a construção 

PT-CT(FtsH5)-GFP. Este dado indica que estas plantas estão expressando a proteína 

quimérica. Entretanto, nas análises de Western blot, não foi possível observar a 

presença do transgene. Talvez a proteína seja expressa em um nível muito baixo e não 

foi detectado pelo anticorpo anti-GFP ou então a proteína está sendo degradada logo 

após a tradução, portanto é possível encontrar o RNA mensageiro, mas não é 

detectada a proteína. 
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5 CONCLUSÕES 

As proteínas FtsHs cloroplastidiais se agrupam em três clados distintos nas 

análises filogenéticas. Esta distribuição parece estar relacionada com a presença ou 

ausência do motivo de dupla arginina. 

A proteína FtsH2 representa um clássico substrato da via T at, apresentando um 

motivo de dupla arginina precedendo o primeiro domínio hidrofóbico, enquanto que a 

FtsH5, embora pertença a mesma família não apresenta o motivo Tat. 

A região amino-terminal da proteína FtsH2 é suficiente para direcioná-Ia até as 

membranas dos tilacóides. Entretanto, o correto direcionamento da proteína FtsH5 

só é observado quando é utilizada a seqüência completa da proteína. Esta 

observação sugere que fatores determinantes para o direcionamento da FtsH5 

estejam presentes na proteína madura. 

As proteínas FtsH2 e FtsH5 são capazes de transportar a GFP para a membrana 

dos tilacóides no estado montado, o que é evidenciado pela presença de 

fluorescência nas plantas transformadas. 

Análises de dados de literatura juntamente com os dados apresentados neste 

trabalho sugerem que a proteína FtsH5 utiliza um mecanismo alternativo de 

transporte para a membrana dos tilacóides, provavelmente um variante da via Tat. 
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