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CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO SUBCELULAR DA PROTEÍNA THI1

DE Arabidopsis thaliana

Autora: SABRINA MOUTINHO CHABREGAS

Orientador: Prof. Dr. MARCIO DE C. SILVA FILHO

RESUMO

O produto do gene thi1 de Arabidopsis thaliana está

provavelmente envolvido na biossíntese de tiamina (vitamina B1) e na proteção

do DNA organelar contra danos. Estudos sobre a biossíntese da tiamina em

plantas sugerem uma localização plastidial para este mecanismo, o que está de

acordo com a existência de um peptídeo de trânsito cloroplástico (TP) na região

N-terminal de THI1. Por outro lado, em leveduras a tiamina é sintetizada em

mitocôndrias. Interessantemente, o cDNA de thi1 de A. thaliana complementa

uma cepa de levedura com disrupção no gene homólogo thi4. A análise da

seqüência de aminoácidos de THI1 revelou a presença de uma região capaz de

formar uma estrutura do tipo α-hélice anfifílica, freqüentemente encontrada em

preseqüências mitocondriais, localizada logo após o peptídeo de trânsito

cloroplástico. O papel desta região na localização da proteína THI1 nas

mitocôndrias foi comprovado a partir de ensaios envolvendo construções de

genes quiméricos (contendo ou não a putativa seqüência de direcionamento

mitocondrial) e um gene repórter (uidA). Estas construções foram introduzidas
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em plantas de tabaco e a localização da atividade GUS foi determinada nas

frações subcelulares das plantas transgênicas. Análise direta da presença de

THI1 nas mitocôndrias e cloroplastos de Arabidopsis foi realizada via

imunolocalização. Também foram fornecidas evidências que as duas isoformas

organelares são codificadas por um único transcrito nuclear. Experimentos de

transcrição/tradução in vitro indicaram a ocorrência de dois produtos da

tradução a partir de códons de iníciação em fase de leitura. Mutações sítio-

específicas na seqüência de thi1 acoplados à experimentos usando a proteína

fluorescente verde (GFP) mostraram que a tradução no primeiro AUG

determina a localização da proteína nos cloroplastos, enquanto que a tradução

no segundo AUG é responsável pelo endereçamento da proteína às

mitocôndrias. A análise do contexto para início da tradução revelou que a região

em torno do primeiro AUG é mais favorável para a tradução do mRNA de thi1.

Além disso, observou-se a presença de uma forte estrutura em “grampo de

cabelo” próximo ao segundo códon AUG, indicando um contexto subótimo

capaz de interferir na tradução. Estas observações confirmaram os dados

obtidos a partir da tradução in vitro na qual a iniciação se dá preferencialmente

no primeiro AUG o que pode sugerir uma maior necessidade da proteína nos

plastídeos.



CHARACTERIZATION OF THE SUBCELLULAR LOCALIZATION OF

Arabidopsis thaliana THIp

Author: SABRINA MOUTINHO CHABREGAS

Adviser: Prof. Dr. MARCIO DE C. SILVA FILHO

SUMMARY

Arabidopsis thaliana thi1 gene product is probably involved in both

thiamine biosynthesis as well as protection of organellar DNA from damage.

Studies of thiamine biosynthesis in plants suggest a plastid location for the

pathway, which is in agreement with the predicted THI1 N-terminal chloroplastic

transit peptide (TP). On the other hand, thiamine is synthesized in mitochondria

in yeast cells. Interestingly, A. thaliana thi1 cDNA complements a yeast strain

disrupted for the homologous thi4 gene. Analysis of THI1 amino acid sequence

revealed the presence of a putative amphiphilic α-helix, which is typical for

mitochondrial presequences, located downstream of the chloroplast transit

peptide. The role of this sequence on mitochondrial import has been shown by

chimeric gene constructs (carrying or not the putative mitochondrial

presequence) and the uidA reporter gene. These constructions have been

introduced into tobacco plants and the GUS activity has been measured in

subcellular fractions of transgenic plants. Direct analysis of THIp in mitochondria

and chloroplasts has been done via ImmunoGold labelling experiments.
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Additional evidence suggested that the two organellar isoforms were encoded

by a single nuclear transcript. In vitro transcription/translation experiments

revealed the presence of two translational products by a differential usage of two

in-frame translational start codons. Coupling site-specific mutations on THI1

encoding sequence with green fluorescent protein (GFP) gene fusions showed

that translation initiation in the first AUG directs translocation of THI1 to plastids.

However, when translation initiates from the second AUG THI1 is addressed to

mitochondria. Analysis of the translation efficiency of thi1 mRNA revealed that

the best context for translation initiation is present at the first AUG. In addition, it

has been shown a suboptimal context at the second AUG and a strong stem-

and-loop structure which is likely to slow translation. These observation confirm

the in vitro translation data in which translation occurs preferentially in the first

AUG, what could suggest a higher requirement of the protein in plastids.



1 INTRODUÇÃO

O gene thi1, clonado de Arabidopsis thaliana (Machado et al.,

1996), codifica uma proteína envolvida na biossíntese de tiamina (vitamina B1),

mais especificamente na formação de um precursor da tiamina: o tiazol. No

entanto, o cDNA foi originalmente clonado pela sua capacidade de

complementar bactérias deficientes em reparo de DNA. Além disso, Machado et

al. (1997) verificaram que THI4 (o homólogo de thi1 em leveduras) está

envolvido na proteção do DNA mitocondrial. Portanto, THI1 pode ser

considerada uma proteína bifuncional que atua tanto no reparo de DNA quanto

na biossíntese de tiamina.

Apesar do mecanismo da biossíntese de tiamina em plantas ainda

não ser totalmente conhecido, existem algumas evidências de que ele ocorra

em cloroplastos (Belanger et al., 1995). Isto está de acordo com a observação

de que a proteína THI1, tanto em A. thaliana quanto em milho, é sintetizada

com um típico peptídeo de trânsito cloroplástico na extremidade amino-

terminal. Interessantemente, os genes thi1 de A. thaliana e thi1-1 de milho

foram capazes de complementar cepas de levedura deficientes na biossíntese

de tiamina (Machado et al., 1997; Belanger et al., 1995). Entretanto, a

biossíntese de tiamina em leveduras ocorre em mitocôndrias (Beldwell et al.,

1989). Contrariamente, a clonagem de um homólogo ao gene thi1 em Alnus

glutinosa (Ribeiro et al., 1996) fez com que os autores tentassem

complementar a mesma cepa mutante de levedura, sem sucesso. Estes

resultados indicam que as proteínas THI1-1 de milho e THI1 de A. thaliana são

capazes de ser transportadas às mitocôndrias de levedura.
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A análise da estrutura primária do produto do gene thi1 indica a

presença de uma seqüência de direcionamento aos cloroplastos de 55

aminoácidos (Machado et al. 1996). No entanto, um aspecto curioso é a

presença de três metioninas numa região imediatamente posterior ao peptídeo

de trânsito, sendo que uma delas é altamente conservada em diferentes

espécies (Machado et al., 1996), sugerindo um papel fisiológico. A análise

desta região revelou a capacidade de formar uma α-hélice anfifílica.

Curiosamente, esta estrutura secundária é encontrada tipicamente em

seqüências de direcionamento mitocondriais.

Pode-se especular que estas metioninas poderiam funcionar

como um sítio alternativo de início da tradução. Caso a tradução inicie-se no

primeiro ATG (da seqüência de direcionamento), obtêm-se um precursor que

poderia ser transportado aos cloroplastos. No caso da tradução iniciar-se em

um dos ATGs na parte amino terminal da proteína madura THI1, seria

produzida uma proteína sem a seqüência de direcionamento para o

cloroplasto, podendo então ser direcionada a outro compartimento subcelular

(mitocôndrias, por exemplo). Ou então, o peptídeo de trânsito cloroplástico seja

capaz de direcionar a proteína às mitocôndrias e cloroplastos

simultaneamente. Isto não seria inesperado, uma vez que Creissen e

colaboradores (1995) observaram um direcionamento simultâneo a estas

organelas da glutationa redutase, enzima envolvida num sistema de resposta

ao estresse oxidativo.

Geralmente, o processo de importação de proteínas é específico

para cada organela (Boutry et al., 1987; Schmitz & Lonsdale, 1989; Chaumont

et al., 1990; Silva-Filho et al., 1996; Barata, et al., 2000). No entanto, casos de

direcionamento inespecífico podem ser encontrados na literatura (Hurt et al.,

1986; Pfaller et al., 1989; Franzén et al., 1990; Huang et al., 1990; Brinck et al.,

1994; Chow et al., 1997; Silva-Filho, 1999). Porém, a maioria deles trata-se de

sistemas de importação heterólogos ou baseados em seqüências de

direcionamento atípicas.
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Diversas proteínas presentes nas células eucarióticas

desempenham suas funções em mais de um compartimento subcelular. Para

tanto, as células eucarióticas desenvolveram mecanismos de direcionamento

de proteínas com funções semelhantes para as diferentes localizações dentro

da célula.

A alternativa mais utilizada é a existência de vários genes que

codificam isoformas com seqüências de direcionamento distintas (Gietl, 1992;

Danpure, 1995). Em casos menos freqüentes, um apurado sistema de controle

da expressão gênica entra em ação, permitindo que um único gene codifique

proteínas que apresentam seqüências de direcionamento distintas para cada

compartimento. Geralmente, é observada a permanência da proteína no citosol

e o direcionamento para uma organela. Apesar de bastante raro, o

direcionamento de uma mesma proteína para duas organelas tem sido

observado (Danpure, 1995; Wimmer et al., 1997; Small et al., 1998; Akashi et

al., 1998; Huang et al., 1999; Hedtke et al., 2000; Duchêne et al., 2001;

Watanabe et al., 2001).

O estudo destes casos é bastante interessante uma vez que

permite um maior entendimento dos processos de regulação de que a célula

eucariótica dispõe para controlar a expressão de seus genes.



2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Importação de proteínas em organelas

O complexo sistema de endomembranas permitiu a

compartimentalização dos diversos processos fisiológicos e bioquímicos da

célula eucariótica, tornando uma de suas características mais importantes. Esta

rede de membranas deu origem aos sub-compartimentos celulares ou

organelas responsáveis por processos metabólicos específicos.

Alguns destes compartimentos possuem seu próprio genoma,

como os plastídeos e as mitocôndrias, mas de uma maneira geral, as organelas

importam suas proteínas do citosol. Assim, a maior parte das proteínas que têm

suas funções nas organelas, são codificadas por genes nucleares e sintetizadas

nos ribossomos citosólicos sob a forma de um precursor, que apresenta um

peptídeo sinal encarregado do seu direcionamento até sua localização final

(Adams et al., 2000; Bauer et al., 2001).

O processo de importação é específico para cada compartimento

subcelular. Alguns exemplos dessa especificidade são considerados a seguir:

• Proteínas direcionadas para as mitocôndrias apresentam na extremidade

amino terminal uma seqüência de direcionamento em α-hélice anfifílica,

composta por aminoácidos hidrofóbicos de um lado, e do outro aminoácidos

carregados positivamente (Glaser et al., 1998);

• Por outro lado, as proteínas que devem ser direcionadas para os

cloroplastos possuem um peptídeo de trânsito, também amino-terminal,

com estrutura secundária do tipo “espiral ao acaso” (Soll & Tien, 1998);
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• Proteínas redirecionadas para o núcleo apresentam sinais pequenos de 4 a

8 aminoácidos básicos localizados em diferentes posições da cadeia

polipeptídica (Bar-Peled et al., 1996);

• O direcionamento para os peroxissomos, na maior parte dos casos, é dado

por seqüências SKL (serina, lisina e leucina) carboxi-terminais (Subramani,

1996);

• Para a via secretória (“secretory pathway”), ou seja, proteínas direcionadas

para o retículo endoplasmático (RE), aparato de Golgi, membrana

plasmática, vesículas de curta duração, além de algumas proteínas

vacuolares e proteínas secretadas, duas seqüências de direcionamento ao

RE foram identificadas: os peptídeos sinais (PS) são aqueles clivados a

partir de uma cadeia nascente, e as âncoras sinais (AS), que não são

clivadas liberando as proteínas na membrana do RE. Além disso, existem

alguns “fatores chaves” e SRPs (Partículas de Reconhecimento do Sinal)

(Bar-Peled et al., 1996; Corsi & Schekman, 1996).

2.1.1 Importação de proteínas em cloroplastos

As células das plantas constituem um interessante sistema no

qual a informação genética encontra-se localizada em 3 diferentes

compartimentos intracelulares: núcleo, plastídeos e mitocôndrias (Glaser et al.,

1998). No entanto, a capacidade codante dos genomas de mitocôndrias e dos

plastídeos, notadamente os cloroplastos, é muito limitada, uma vez que seus

genes foram sendo transferidos para o núcleo durante a evolução.

Os cloroplastos retém ainda uma capacidade reduzida de codificar

100 a 200 proteínas de um total de aproximadamente 3200 presentes em

cianobactérias, seus ancestrais mais prováveis (Bruce, 2000). Assim, cerca de

90% das proteínas cloroplásticas são codificadas por genes nucleares e

sintetizadas nos ribossomos citosólicos sob a forma de grandes precursores

(denominadas preproteínas).



6

Conforme citado anteriormente, a seqüência de direcionamento

para os cloroplastos localiza-se na extremidade amino-terminal da proteína e

denomina-se peptídeo de trânsito com estrutura secundária do tipo “espiral ao

acaso” (von Heijni et al., 1989; Claros & Vincens, 1997). O tamanho varia de 20

a 120 resíduos de aminoácidos e apresentam basicamente três regiões

distintas (Bruce, 2000):

• uma região amino-terminal não carregada de aproximadamente 10 resíduos,

geralmente começando com metionina seguida de alanina e terminando

com glicina e prolina;

• um domínio central, onde faltam resíduos ácidos mas enriquecido de serina

e treonina;

• uma região carboxi-terminal rica em argininas e que potencialmente forma

uma estrutura β-pregueada anfifílica, com aproximadamente 10 resíduos.

Existem evidências (Walgemann & Soll, 1996) de que o sucesso

da importação nos cloroplastos depende da fosforilação de um resíduo de

serina ou treonina (em negrito) do peptídeo de trânsito inserida no contexto:

P/GXnR/KXnS/TXnS*/T*.

Fatores citosólicos, como por exemplo a proteína 14-3-3,

interagem com o peptídeo de trânsito fosforilado, conduzindo a preproteína até

o aparato de importação presente na membrana organelar (May & Soll., 2000).

Para eficiente importação é necessária a defosforilação do peptídeo de trânsito

assim que ele é reconhecido na membrana cloroplástica (Walgemann & Soll,

1996; Bruce, 2000).

Lipídeos presentes nas membranas dessas organelas também

desempenham um importante papel no processo de importação (Bruce, 1998).

Os cloroplastos são envoltos por um sistema duplo de

membranas, no qual localizam-se complexos de translocação de proteínas

(Figura 1), denominados TOC ("Translocon of Outer membrane of Chloroplast")



7

para membrana externa e TIC ("Translocon of Inner membrane of Chloroplast")

na membrana interna.

As proteínas que compõem estes complexos de importação são

denominadas pelas siglas TOC ou TIC, de acordo com a sua localização na

membrana externa ou interna respectivamente, seguidas do peso molecular da

proteína. A maioria delas já foi caracterizada e têm função conhecida (Soll &

Tien, 1998):

Figura 1 - Complexos de importação de proteínas localizados nas membranas

externa (TOC) e interna (TIC) dos cloroplastos (adaptado de

Keegstra & Cline, 1999).

• TOC159 (antigo TOC86): funciona como um receptor para precursores ou é

uma subnidade essencial de um complexo receptor oligomérico. Contém

sítios distintos de ligação à ATP e GTP e constitui a maior fosfoproteína da

membrana envelope externa. É regulado em vários níveis por proteínas

quinases (Soll & Tien, 1998; Chen et al., 2000);
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• TOC75: é o maior componente inserido na membrana externa por 16

domínios hidrofóbicos. Provavelmente forma o poro de translocação, pois

apresenta capacidade eletroforética (Soll & Tien, 1998);

• TOC34: outra das principais proteínas da membrana envelope externa.

Representa um novo tipo de proteína de ligação ao GTP, enquanto que o

domínio carboxi-terminal é responsável pelo “ancoramento” na membrana

(Soll & Tien, 1998);

• TIC110:  a sua função precisa ainda não foi determinada, no entanto

algumas evidências sugerem que seu domínio carboxi-terminal hidrofílico,

exposto para o lado estromal, reaja com chaperonas cloroplásticas,

especificamente ClpC (Keegstra & Cline, 1999);

• TIC55: proteína que contém um centro de ferro-enxofre. No entanto, o papel

deste centro redox ainda não está claro (Keegstra & Cline, 1999);

• TIC20 e 22: encontram-se fortemente ligados à preproteína que sofre

translocação. TIC20 parece ser uma proteína de membrana, enquanto

TIC22 é uma proteína periférica que serve para conectar os complexos da

membrana externa aos da membrana interna (Keegstra & Cline, 1999);

• Chaperonas moleculares: várias chaperonas presentes em cloroplastos

são candidatas a um papel no mecanismo de importação de proteínas.

Com70 (Hsp70), encontrada na superfície citoplasmática da membrana

externa parece estar envolvida nos estágios iniciais da translocação (Kourtz

& Ko, 1997). Outra Hsp70 têm sido identificada no espaço intermembrana e

parece ser responsável por uma atividade de manter a preproteína

desdobrada durante o processo. Esta capacidade provê uma força dirigindo

o transporte da preproteína através do envelope externo e desse para a

membrana interna (Scott & Theg, 1996). Chaperonas moleculares estromais

dirigem a importação dentro do estroma, puxando a preproteína para o

interior do cloroplasto através de repetidos ciclos de ligação e

desassociação. Associa-se ao complexo TIC uma ClpC estromal da família

das chaperoninas Hsp100 (Keegstra & Cline, 1999).
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Após a translocação, ocorre o processamento proteolítico do

peptídeo de trânsito por SPPs (“Stromal Processing Peptidases”) (Richter &

Lamppa, 1999). Uma enorme quantidade de preproteínas é importada nos

cloroplastos (cerca de 2 X 107 moléculas de LHCP, "light harvesting complex

protein", são importadas in vivo em 24 horas) (Pfisterer et al., 1982). Como

cada uma dessas proteínas apresenta um peptídeo de trânsito, que é removido

e não fica acumulado no interior dos cloroplastos, deve haver um mecanismo

de degradação proteolítica encarregado de eliminá-los seletivamente. Esta

atividade é ATP-dependente, sugerindo que os cloroplastos possuem um

requerimento de energia especialmente destinado para reciclagem dos

peptídeos de trânsito. SSP liga-se ao peptídeo de trânsito, clivando-o a sub-

fragmentos que são reconhecidos e degradados a aminoácidos por uma

metalopeptidase (MPP) solúvel, dependente de ATP (Richter & Lamppa, 1999).

Além do mecanismo geral de direcionamento estromal

mencionado acima, existem outras possíveis destinações das preproteínas no

interior dos cloroplastos. São seis localizações possíveis, a saber: membrana

envelope externa, espaço intermembranas, membrana interna, estroma,

membrana tilacóide e lúmem do tilacóide.

Proteínas destinadas à membrana externa podem inserir-se

diretamente, sem hidrólise de ATP, como no caso de TOC34, que não

apresenta um peptídeo sinal amino-terminal (Li & Chen, 1997). Um outro

caminho é o seguido por TOC75, que contém uma seqüência amino-terminal

“bipartite” (Tranel & Keegstra, 1996). A primeira parte desta seqüência é clivada

no estroma, enquanto que a segunda corresponde a um sinal de paralisação da

translocação na membrana externa, removido posteriormente por uma protease

não identificada (Keegstra & Cline, 1999).

No mecanismo de translocação para a membrana interna, a

proteína é levada até o estroma e depois entregue à sua localização final, ou

apresenta um sinal de paralisação da translocação como descrito no caso

anterior (Keegstra & Cline, 1999).
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O direcionamento de proteínas para tilacóides segue rotas

diferentes. A inserção na membrana tilacoidial pode ser alcançada

espontaneamente ou por uma via dependente de SRP54 (partícula

reconhecedora de sinal), semelhante a encontrada no mecanismo de

direcionamento para retículo endoplasmático (Robinson et al., 1998; Dalbey &

Robinson, 1999).

Proteínas são direcionadas para o lúmem do tilacóide via peptídeo

de trânsito “bipartite”. A primeira parte dele encarrega-se do direcionamento até

o estroma, onde é clivado para expor a segunda parte que direciona a

preproteína até o tilacóide. Dois mecanismos parecem agir neste tipo de

direcionamento, um dependente de ∆pH (proteínas importadas por este

caminho apresentam uma dupla arginina em seu peptídeo sinal, essencial para

a translocação) e outro dependente de SecA (uma proteína homóloga `a

proteína secretória SecA bacteriana) (Robinson et al., 1998; Dalbey &

Robinson, 1999).

2.1.2 Importação de proteínas em mitocôndrias

São muitas as semelhanças existentes entre mitocôndrias e

cloroplastos. As duas organelas são envolvidas por um sistema duplo de

membranas que, geralmente precisa ser atravessado pelas preproteínas.

Assim, os complexos de translocação de preproteínas presentes nas

membranas dessas organelas são estrutural e funcionalmente distintos de

qualquer outro no interior da célula (Gabriel et al., 2001). Ambas as organelas

possuem seu próprio material genético, no entanto a maioria de seus genes

foram transferidos para o núcleo. No fungo Saccharomyces cerevisiae, as

mitocôndrias contêm um sistema funcional para a síntese de apenas 8 cadeias

polipeptídicas enquanto que cerca de 400 a 500 proteínas são importadas do

citosol (Ryan et al., 2000).
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Normalmente, a seqüência de direcionamento de proteínas

direcionadas para as mitocôndrias, denominada preseqüência, apresenta uma

estrutura em α-hélice anfifílica, com aminoácidos hidrofóbicos distribuídos de

um lado da hélice e aminoácidos carregados positivamente do outro (von Heijne

et al., 1989; Claros & Vincens, 1997).

Como no caso dos cloroplastos, as mitocôndrias apresentam

localizações distintas para suas proteínas: membrana externa, espaço

intermembranas, membrana interna e matriz mitocondrial.

Fatores citosólicos e chaperonas moleculares participam do

processo de importação mitocondrial. Uma Hsp70 citosólica interage com

polipeptídeos recém-sintetizados. Outras chaperonas também podem promover

a importação pela apresentação do precursor em uma conformação que

permita ligação ao complexo de importação localizado na membrana externa da

organela. A melhor caracterizada é MSF ("Mitochondrial Stimulator Factor"),

uma proteína 14-3-3 que se liga a vários precursores mitocondriais (Lithgow,

2000).

Os complexos de importação de proteínas localizados nas duas

membranas (Figura 2) que envolvem a organela são denominados TOM

(“Translocase of Outer membrane of Mitochondria”) e TIM (“Translocase of

Inner membrane of Mitochondria”) e a maioria de seus componentes protéicos

encontra-se descrita na literatura:

• TOM20 e 22: são receptores ácidos cuja função é ligar-se às preseqüências

(Lithgow, 2000);

• TOM37 e 70: interagem com outras partes da preproteína, talvez refletindo

uma habilidade em capturar polipeptídeos de chaperonas citossólicas como

MSF (Lithgow, 2000);

• TOM40: constitui o canal de importação. Acredita-se que TOM20 e TOM 70

ancorem os precursores levando-os ao canal de translocação (Lithgow,

2000);
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• TOM5, 6 e 7: são pequenas proteínas que auxiliam na formação do canal,

juntamente com TOM40 (Koehler, 2000);

• TIM23: mediador da translocação para dentro da matriz. Aparentemente,

TIM23 forma um dímero na ausência de um potencial de membrana, que

fecha a passagem pela membrana interna. A ligação do precursor no

domínio de TIM23 localizado no espaço intermembranas, desencadeia a

dissociação do dímero, permitindo a passagem do precursor através do

canal de importação (Koehler, 2000);

• TIM17: forma um complexo com TIM23 de aproximadamente 90kDa

(Koehler, 2000);

• TIM44, mHsp70 e GrpE: também fazem parte do "motor de translocação"

da membrana interna mitocondrial (Koehler, 2000).

Figura 2 - Complexos de importação de proteínas localizados nas membranas

externa (TOM) e interna (TIM) das mitocôndrias (adaptado de Glaser

et al., 1998).
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As proteínas que devem ser inseridas na membrana interna

mitocondrial, percorrem um outro caminho, composto por diferentes proteínas

(Figura 3):

• TIM22, 54 e 18: formam um complexo de aproximadamente 300 kDa no

espaço intermembranas, que é mediador da inserção de proteínas na

membrana interna (Koehler, 2000);

• TIM8, 9, 10, 12 e 13: são denominadas "minúsculas TIMs" e constituem uma

família de pequenas proteínas, que requerem zinco para sua função in vivo

(Koehler, 2000)

Figura 3 - Complexo de importação de proteínas para a membrana interna

mitocondrial (adaptado de Koehler et al., 1999).
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O processo de importação mitocondrial é reversível até o último

estágio, podendo ocorrer em ambas as direções, indicando que o poro em si

não provê nenhuma direcionalidade. Dessa forma, a translocação deve ser

acoplada a forças exergônicas que conferem direcionalidade (Herrmann &

Neupert, 2000). Duas alternativas têm sido propostas: (i) a maquinaria de

translocação pode trabalhar como um motor (Mahadevan & Matsudaira, 2000),

que em geral emprega uma variedade de fontes de energia e (ii) a flutuação do

polipeptídeo no poro de translocação pode ser convertida em um movimento

unidirecional (Simon et al., 1992).

O primeiro modelo propõe que mHsp70, localizada na matriz

mitocondrial, pode funcionar como um motor. A hidrólise de ATP causa uma

mudança conformacional intramolecular na mHsp70 levando a um poderoso

movimento que "puxa" a preproteína para o interior da organela (Glick, 1995). O

outro modelo é denominado "Modelo Browniano" e propõe que a proteína

mHsp70 realiza várias ligações ao precursor, com gasto de ATP, o que faz com

que o processo de importação adquira um movimento unidirecional (Wachter et

al., 1994).

O potencial de membrana presente na membrana interna

mitocondrial (positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro) também

possui papel significativo no processo de importação. Aparentemente este

potencial proporciona um efeito eletroforético, uma vez que a preseqüência é

dotada de cargas positivas em um dos lados da α-hélice, que conduzem a

preproteína para dentro da matriz (Herrmann & Neupert, 2000).

Após a importação da preproteína na matriz, ocorre o

processamento proteolítico da seqüência de direcionamento organelar por

metalopeptidases: MPPs (Mitochondrial Processing Peptidases) da célula

(Gabriel et al., 2001). As MPPs são compostas por duas subunidades

estruturalmente relacionadas e que trabalham em conjunto para a remoção da

preseqüência (Braun & Schmitz, 1997).
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2.1.3 Duplo direcionamento de proteínas

Alguns processos metabólicos realizam-se em mais de um local

dentro da célula, como por exemplo a síntese de DNA e RNA no núcleo,

mitocôndrias e cloroplastos e a β-oxidação dos ácidos graxos nos peroxissomos

e mitocôndrias de células animais (Danpure, 1995). Para estes casos, as

células eucarióticas têm desenvolvido uma série de mecanismos de

direcionamento de proteínas com funções semelhantes para as diferentes

localizações intracelulares.

O mecanismo mais comum é a existência de vários genes que

codificam para proteínas semelhantes, cada qual com seu peptídeo sinal

específico. Este é o caso da enzima protoporfirinogênio IX oxidase, que

apresenta duas isoformas, uma direcionada para a mitocôndria e outra para o

cloroplasto, encarregadas de catalisar a reação de conversão do

protoporfirinogênio IX a protoporfirina, no último passo comum das vias de

síntese de grupo heme e clorofila (Lermontova, et al., 1997).

Raramente são observadas situações nas quais um único gene

codifica para duas ou mais proteínas diferentes, sendo que cada uma apresenta

uma localização subcelular específica (Danpure, 1995; Small et al., 1998). Mais

comumente é observado o direcionamento para uma organela e para o citosol.

O direcionamento para duas organelas é mais raro. Alguns dos mecanismos

que tornam esse processo possível podem dispor de múltiplos transcritos

(produzidos por meio da existência de vários sítios de iniciação da transcrição

ou pelo processamento variável do mRNA) ou de um único transcrito (provido

de múltiplos sítios de iniciação da tradução ou uma proteína com

direcionamento ambíguo) (Danpure, 1995).
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2.1.3.1 Iniciação alternativa da transcrição

Um único gene apresenta diferentes sítios de iniciação da

transcrição e consequentemente vários transcritos que podem ser diferenciados

devido à presença ou ausência de uma seqüência de direcionamento N-

terminal (Figura 4). Este é o caso da Hsp70 plastidial e glioxissomal de

cotilédones de melancia (Wimmer et al., 1997).

Figura 4 - Mecanismo de Controle por Iniciação Alternativa da Transcrição

(adaptado de Danpure, 1995).
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Em cotilédones de melancia, um único gene foi encontrado

codificando para as formas glioxissomal e plastidial de uma Hsp de 70 kDa.

Análises de moléculas de mRNA de diferentes tamanhos produzidos a partir do

gene desta Hsp70 revelaram a existência de 2 “metioninas iniciais” em fase de

leitura, conduzindo para dois tipos de proteínas precursoras: um grande

polipeptídeo, exibindo uma seqüência de direcionamento amino-terminal que

funciona como um sinal de importação para plastídeos e uma versão mais curta

desta seqüência que dirige a Hsp70 para dentro dos peroxissomos com um

sinal do tipo SKL que se torna funcional quando a tradução se inicia na segunda

metionina inicial.

2.1.3.2 Pré-mRNA variável

Um mRNA pode ser processado de várias formas, resultando em

diferentes transcritos que possuem informações de direcionamento distintas

localizadas em qualquer região da proteína.

Em plantas existe um único relato sobre este mecanismo (Ian

Small, comunicação pessoal), mas podem ser encontrados em Saccharomyces

cerevisiae e em humanos. Um exemplo bastante interessante é o que ocorre

com a cadeia pesada da imunoglobulina µ (Peterson & Perry, 1986), que pode

ser secretada pelos linfócitos maduros ou ficar retida na membrana (em

linfócitos iniciais). Esta localização variável é devida à combinação de clivagem

ou “splicing” alternativo do transcrito primário.

2.1.3.3 Múltiplos sítios de iniciação da tradução

Outro mecanismo pelo qual variabilidade pode ser introduzida

dentro da extremidade amino-terminal de um polipeptídeo é a iniciação

alternativa da tradução a partir de um único transcrito (Danpure, 1995). Embora
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o mecanismo seja diferente daquele da iniciação alternativa da transcrição, o

resultado é o mesmo (Figura 5).

Figura 5 - Mecanismo de Controle por Iniciação Alternativa da Tradução

(adaptado de Danpure, 1995).
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citosólica da enzima alanil-tRNA-sintetase em Arabidopsis thaliana (Mireau et

al., 1996).

Recentemente, foi descrito por Watanabe e colaboradores (2001)

o primeiro caso em plantas de duplo direcionamento de uma proteína para

mitocôndrias e cloroplastos envolvendo este mecanismo de regulação. Alguns

fatores estruturais do mRNA regulam a iniciação da tradução em organismos

eucariotos (Kozak, 1991a) e serão detalhados mais adiante.

2.1.3.4 Um único peptídeo bifuncional

Existem ainda casos em que uma única seqüência de

direcionamento é reconhecida pela maquinaria de importação de duas

organelas diferentes. É o que acontece com as formas mitocondriais e

cloroplásticas da glutationa redutase (GR) de ervilha in vivo (Creissen et al.,

1995) e com as formas mitocondriais e cloroplásticas da Ferroquelatase-I de

Arabidopsis thaliana, in vitro (Chow et al., 1997). Entretanto, é importante

ressaltar que estudos sobre a especificidade de importação in vitro devem ser

interpretados com precaução (Silva-Filho et al., 1997).

Caso semelhante foi verificado com a metionil-tRNA-sintetase de

A. thaliana (Menand et al., 1998) no qual os autores concluíram que o peptídeo

de trânsito desta proteína contém informações suficientes para direcionamento

tanto para cloroplastos quanto para mitocôndrias e representa uma classe de

"sinais de direcionamento ambíguos", cuja estrutura permite interagir com

receptores na superfície de ambas as organelas.

2.2 Mecanismos de regulação do início da tradução em eucariotos

A fase de iniciação da síntese de proteínas nada mais é do que a

reunião dos componentes que polimerizarão aminoácidos (Kozak, 1999). A
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síntese de proteínas é normalmente regulada na iniciação da tradução, o que

faz com que esta fase mereça especial atenção.

Em organismos eucariotos o processo de tradução é bastante

complexo, envolvendo diversos fatores traducionais, além dos ribossomos,

compostos por duas subunidades, uma menor (40S) e uma maior (60S). No

mecanismo de iniciação da tradução, a pequena subunidade ribossomal 40S

normalmente entra, não diretamente no códon AUG, mas à região 5' do mRNA

(Kozak, 1999). A tradução é fortemente dependente da estrutura "5' m7G cap"

na extremidade 5' do mRNA eucarioto, que é reconhecida pela subunidade

menor do ribossomo (40S). A subunidade 40S, carregando o Met-tRNA, e

outros fatores traducionais, movimenta-se ao longo da região 5' não traduzida

(5’-UTR) do mRNA até encontrar o primeiro AUG (“scanning model”), onde

permanece "estacionada", até que a subunidade 60S junte-se a ela para iniciar

a tradução (Kozak, 1999).

Existem algumas características presentes em mRNAs que

regulam a ocorrência de iniciação da tradução. Dentre elas, a mais importante

seria o contexto ao redor do AUG (Kozak, 1991a). Em plantas, a seqüência

consenso é AACAAUGGC (Lütcke et al., 1987; Joshi et al., 1997), sendo que os

aminoácidos nas posições -3 e +4 são os mais importantes (tomando-se o A do

códon AUG como +1). Recentemente, Lukaszewicz et al. (2000), propuseram

que, especificamente para tabaco, o melhor contexto é A/GAAAUGGC. Kozak

(1991b) relata que a análise de 252 mRNAs de plantas revelou que 93%

apresentam uma purina na posição -3, e 74% têm um G na posição +4. Além

disso, mutações pontuais na seqüência contexto ao redor do AUG alteram a

eficiência de iniciação da tradução pelos ribossomos eucarióticos (Kozak,

1986).

O comprimento da seqüência 5’-UTR, ou seja, anterior à região

codante do mRNA, também é importante. Ela deve possuir de 17 a 80

nucleotídeos para eficiente tradução (Kozak, 1991a).
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No caso de existir mais de um códon de iniciação da tradução

(AUG), o início se dá principalmente no primeiro deles (regra do primeiro AUG).

No entanto, se o primeiro AUG apresentar um contexto ruim (sem a purina a -3

e um G a +4) para iniciação da tradução, a subunidade 40S pode passar direto

por ele indo parar preferencialmente no segundo AUG, onde inicia a tradução

(Kozak, 1995).

No entanto, a estrutura secundária adotada pelo mRNA também

interfere na iniciação da tradução. Dependendo da estrutura formada, um

primeiro AUG, mesmo inserido em um bom contexto, pode não estar acessível

aos ribossomos e a tradução inicia-se no segundo AUG (Kozak, 1999). A

estrutura secundária do mRNA, interfere tanto de forma positiva quanto

negativa para determinar o sítio para iniciação da tradução. Estudos indicam

que uma estrutura secundária em forma de “grampo” localizada a 12 ou 15

nucleotídeos após o códon AUG causa uma parada momentânea da

subunidade ribossomal 40S exatamente sobre o centro de reconhecimento do

AUG, facilitando a iniciação da tradução. No entanto, uma pequena quantidade

de estruturas secundárias próximas ao “cap” (nos primeiros 12 nucleotídeos)

podem inibir drasticamente a tradução (Kozak, 1991a).

A ocorrência de início da tradução interna em mRNAs virais e

mais recentemente em outros mRNAs celulares têm sido objeto de intenso

debate (Kozak, 2001). Nestes casos, a presença de sítios internos de entrada

dos ribossomos (IRES) na região 5’-UTR de mRNAs permitiria a tradução na

ausência do capacete (cap) na extremidade 5’ do mRNA (Jang et al., 1988;

Pelletier & Sonemberg, 1988). A ocorrência de IRES em outros sistemas

celulares foi criticamente analisada recentemente, sugerindo inconsistência em

alguns estudos o que a tornaria significativamente menos comum (Kozak,

2001).
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2.3 A biossíntese da tiamina em plantas

Tiamina (vitamina B1) atua como cofator essencial requerido para

a atividade de várias enzimas associadas a processos metabólicos importantes,

incluindo o ciclo do ácido cítrico, a glicólise, a biossíntese de pigmentos e o

ciclo da pentose fosfato (Belanger et al., 1995; Kim et al., 1998).

Estudos genéticos e bioquímicos em microrganismos, assim como

Escherichia coli e leveduras, revelaram alguns passos da via biossintética da

tiamina (Begley, 1996; Miranda-Ríos et al., 2001). Nestes organismos, a síntese

desta vitamina ocorre através de duas vias independentes que sintetizam os

grupos tiazol e pirimidina dando origem à tiamina. Os produtos finais dessas

duas vias, 2-metil-4-amino-5-hidroximetilpirimidina pirofosfato (HMP-PP) e 4-

metil-5-(2-hidroxietil)-tiazol monofosfato (TH-P), são condensados pela tiamina-

fosfato pirofosforilase (TMP-PPase) para produzir tiamina monofosfato (TMP).

TMP é então processada à tiamina pirofosfato (TPP), a forma ativa como

cofator. A biossíntese de tiamina envolve no mínimo 10 passos enzimáticos e

vários genes envolvidos no processo têm sido clonados em microrganismos

(Begley, 1996).

No entanto, o conhecimento do mecanismo da biossíntese de

tiamina em plantas superiores ainda é incipiente. Algumas análises bioquímicas

de intermediários e estudos com mutantes genéticos sugerem que as plantas

provavelmente utilizam uma via similar àquela de E. coli e leveduras, descrita

anteriormente (Kim et al., 1998).

Dois genes (thi1-1 e thi1-2) envolvidos na biossíntese do grupo

tiazol foram isolados em milho (Belanger et al., 1995). Estes genes codificam

proteínas similares à THI4 de Saccharomyces cerevisiae (Praekelt et al., 1994).

Mais recentemente, dois outros homólogos ao gene thi4 foram isolados de

Alnus glutinosa (agthi1) (Ribeiro et al., 1996) e Arabidopsis thaliana (thi1)

(Machado et al., 1996).
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Em plantas superiores, a síntese do tiazol ocorre em plastídeos a

partir de 1-deoxi-D-threo-2-pentulose, tirosina e cisteína (Julliard & Douce,

1991). De acordo com esta observação, as proteínas THI1-1 e THI1-2 de milho,

AgTHI1 de Alnus e THI1 de Arabidopsis são sintetizadas com um peptídeo de

trânsito cloroplástico. Interessantemente, os genes thi1 de A. thaliana e thi1-1

de milho foram capazes de complementar cepas de levedura deficientes na

biossíntese de tiamina (Machado et al., 1996; Belanger et al., 1995). Entretanto,

em leveduras este processo ocorre em mitocôndrias. Isto sugere que o

peptídeo de trânsito destas proteínas é capaz de direcioná-las para

mitocôndrias.

Embora o gene thi1 de A. thaliana codifique uma proteína

envolvida na biossíntese de tiamina, mais especificamente na formação de um

de seus precursores: o tiazol, que ocorre em cloroplastos, o cDNA foi

originalmente clonado pela sua capacidade de complementar bactérias

deficientes em reparo de DNA. Além disso, este cDNA apresentou uma

homologia com genes relacionados ao estresse em Fusarium (sti35) (Choi et

al., 1990).

Esta propriedade de proteção ao material genético de E. coli não

está relacionada com a síntese de tiamina per se, uma vez que não foram

encontradas diferenças quando os experimentos foram realizados na presença

ou ausência de tiamina no meio de cultura. Portanto, THI1 parece ser uma

proteína bifuncional que atua tanto no reparo de DNA quanto na biossíntese de

tiamina (Machado et al., 1996).

Machado et al. (1997) estudaram o comportamento do homólogo

de thi1 em leveduras (thi4) a fim de verificar a possibilidade desta enzima

também apresentar um papel adicional em reparo de DNA ou tolerância a

danos ao material genético. Os resultados indicaram que THI4 desempenha um

papel importante na diminuição dos efeitos deletérios provocados por danos ao

DNA mitocondrial, reduzindo a freqüência de mutantes respiratórios em
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leveduras. Provavelmente, thi1 desempenha uma função similar de proteção ao

DNA organelar em plantas.

A bifuncionalidade da proteína THI1 pode estar relacionada a uma

compartimentalização diferencial da proteína dentro da célula. Baseado em

observações experimentais realizadas no Brasil e no exterior, acredita-se que a

proteína THI1 possa ser direcionada simultaneamente às mitocôndrias e

cloroplastos. Trata-se, portanto, de um fenômeno bastante raro na natureza.



3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Localização subcelular da proteína THI1 de Arabidopsis thaliana

3.1.1 Construções gênicas

Procedimentos padrões foram utilizados na realização das

construções gênicas (Sambrook et al., 1989).

As construções contendo diferentes comprimentos da seqüência

de direcionamento de thi1 fusionados ao gene uidA, que codifica para a β-

glucuronidase (GUS), foram realizadas da seguinte forma. O cDNA contendo a

seqüência completa de thi1 foi clonado em KS(-)BlueScript (Stratagene)

(Machado et al., 1996). Dois fragmentos de diferentes tamanhos foram obtidos

por PCR. O primeiro deles, denominado THI4 corresponde ao peptídeo de

trânsito completo de THI1 seguido por 4 aminoácidos da proteína madura, o

segundo (THI27) corresponde ao peptídeo de trânsito completo seguido de 27

aminoácidos da proteína THI1 madura, incluindo a região onde encontram-se

as metioninas conservadas (Chabregas et al., 2001).

A necessidade de se adequar os fragmentos de DNA (o gene thi1

e o gene uidA) a fim de facilitar a clonagem e garantir a fusão traducional das

construções, exigiu modificações nas extremidades (via PCR).

Foram sintetizados oligonucleotídeos providos com o sítio para a

enzima HindIII (em itálico) nas extremidades. Os oligonucleotídeos utilizados

para amplificação do fragmento THI4 foram os seguintes:
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THI : 5’- CCCAAGCTTCAAAATGGCTGC -3’

THI 4 : 5’- CCCAAGCTTGGGTCGAACGTGAAAGC -3’

Para amplificação do fragmento THI27, foram utilizados os

oligonucleotídeos:

THI: idem à anterior

THI 27 : 5’-CCCAAGCTTCCAGCATAAGTGATC-3’

Todas as reações de PCR utilizadas durante o trabalho foram

baseadas na seguinte:

DNA 0,1 µg

Tampão (10X concentrado) 5,0 µl

THI 30,0 pmoles

THI-4/THI27 30,0 pmoles

dNTP 0,03 mM

Taq DNA polimerase 1,5 unidades

O volume da reação foi completado a 50 µl com água.

- desnaturação: 94°C por 30 segundos

- anelamento: 55°C por 30 segundos

- extensão: 72°C por 30 segundos

25 ciclos

A seqüência codificando para a proteína GUS, foi clonada nos

sítios HindIII e EcoRI do plasmídeo SK(+)BlueScript (Stratagene), resultando

no vetor denominado SK(+)GUS (Silva-Filho et al., 1996). Depois da

amplificação, os fragmentos foram digeridos com HindIII e subclonados no

mesmo sítio no vetor, resultando nas fusões THI4-GUS e THI27-GUS.
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Para a clonagem destas fusões em um vetor de transformação de

plantas, os plasmídeos SK(+)THI4-GUS e SK(+)THI27-GUS foram

parcialmente digeridos com HindIII, seguida por uma digestão total por EcoRI,

liberando os fragmentos THI4-GUS e THI27-GUS, respectivamente. Estes

fragmentos foram inseridos dentro dos sítios correspondentes no vetor binário

utilizado para transformação de plantas Bin2-35ScatE9' (Chaumont et al.,

1994), produzindo os vetores de transformação Bin2-35S-THI4-GUS-E9' e

Bin2-35S-THI27-GUS-E9'.

3.1.1.1 Cepas bacterianas

Durante as etapas de clonagem, foram utilizadas as cepas

bacterianas Escherichia coli JM109 (Yanisch-Perron et al., 1985) e

Agrobacterium tumefaciens LBA4404 (Hoekema et al., 1983).

3.1.1.2 Análise dos transformantes (“Screening” por PCR)

A análise das colônias transformantes foi realizada via PCR: as

colônias foram repicadas em uma placa “Master”, antes do início da

amplificação.

Os clones referentes à transformação com as construções

SK(+)THI4-GUS e SK(+)THI27-GUS foram analisados diretamente, utilizando

numa primeira etapa, os oligonucleotídeos:

THI : descrito acima

GUS 2 : 5’- ACGCTGCGATGGATTCCGGC -3’ (que se anela ao gene uidA).

A fim de verificar o número de fragmentos THI4 e THI27 ligados

ao vetor, uma segunda análise foi realizada somente com as colônias cujo

resultado foi positivo no PCR anterior:
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UP : 5’- TGACCGGCAGCAAAATG -3’ (anela-se ao vetor SK(+)gus)

GUS 2 : descrito acima.

Todas as reações de PCR utilizadas nesta etapa foram

semelhantes à descrita anteriormente, diferindo somente para a temperatura de

anelamento dos oligonucleotídeos utilizados.

3.1.1.3 Seqüenciamento dos clones SK(+)THI4-GUS e SK(+)THI27-GUS

Alguns clones positivos foram enviados para seqüenciamento

automático (seqüenciador de DNA ABI PRISM 377) no Laboratório de

Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da ESALQ, sob a coordenação

do Prof. Dr. Luiz Eduardo Aranha Camargo.

A reação de seqüenciamento, foi realizada usando-se os

procedimentos descritos no manual do kit "ABI PRISM Big DyeTM

TERMINATOR CYCLE SEQUENCING READY REACTION KITS". Seguindo

este protocolo, em tubos de 0,2 mL foram adicionados 2 µL de "mix Big Dye"

(que contém dNTP, terminadores ddNTPs associados à substâncias

fluorescentes e AmpliTaq DNA polimerase, FS), 3 picomoles de primer (no

caso, UP descrito anteriormente), 10,5 µL de água estéril, 6 µL de tampão Tris-

HCl pH 9,0 contendo cloreto de magnésio e 0,5 µL de DNA plasmidial (200-500

ng). A seguinte reação de PCR foi utilizada:

- 96°C por 2 minutos

- 96°C por 20 segundos

- 50°C por 10 segundos           25 ciclos

- 60°C por 4 minutos

- 72°C por 7 minutos
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Após a reação de amplificação, as amostras foram transferidas

para microtubos de 0,65 mL e adicionou-se uma solução contendo 20 µL de

água estéril + 60 µL de isopropanol. Essa mistura foi deixada à temperatura

ambiente por 15 minutos e centrifugada em uma microcentrífuga de bancada

(velocidade máxima) por 20 minutos. O sobrenadante foi cuidadosamente

descartado e o precipitado lavado com 250 µL de etanol 70% (preparado na

hora). Centrifugou-se por mais 15 minutos sob as mesmas condições anteriores

e o sobrenadante foi novamente descartado. Os tubos, com as tampas abertas,

foram colocados por 1 minuto em termociclador, previamente aquecido à 90 °C

para a completa evaporação da água das amostras.

No laboratório onde foi realizado o seqüenciamento, as amostras

foram ressuspendidas em 4 µL de tampão contendo 5 partes de formamida e 1

parte de “loading buffer” (0,25% azul de bromofenol, 0,25% xileno cianol e 40%

sacarose), o DNA foi desnaturado à 98 °C por 2 minutos e 1 µL de cada

amostra foi aplicado no gel por Daniela Truffi.

As colônias com a seqüência desejada foram repicadas e

estocadas em glicerol a –80 °C.

3.1.1.4 Meios de cultura

Para crescimento de E. coli e A. tumefaciens foi utilizado o meio

de cultura Luria-Bertani (LB), composto de 1% (p/v) de bacto-triptona, 0,5%

(p/v) de extrato de levedo, 1% (p/v) de NaCl, pH 7,5, acrescido de 0,01% (p/v)

de canamicina (para E. coli) e 0,01% (p/v) de rifampicina (para A. tumefaciens).

Quando necessário, 0,8% de bácto-agar foi adicionado ao meio.

Para a transformação e crescimento das plantas, o meio MS de

Murashige e Skoog (1962) foi adquirido da SIGMA e suplementado com 0,8%

(p/v) de ágar. Foram também utilizados os meios:
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• MSACKC: que consiste no meio básico MS, acrescido de 2x10-5 % (p/v) de

ácido indol acético, 2x10-5 % (p/v) de 6-BAP, 0,04% (p/v) de carbenicilina,

0,01% (p/v) de canamicina e 0,04% (p/v) de cefotaxime;

• MSAKC: idêntico ao meio descrito acima, sem a adição de 6-BAP e

carbenicilina.

3.1.2 Transformação de plantas

Discos foliares de aproximadamente 1 cm2 foram retirados de

plantas de Nicotiana tabacum, variedade SRI, crescidas in vitro, e colocados

em meio MS (Murashige & Skoog, 1962). Os discos foram perfurados com uma

agulha contendo A. tumefaciens transformada com as construções Bin2-35S-

THI4-GUS-E9' e Bin2-35S-THI27-GUS-E9'.

Após três dias, foram transferidos para meio MSACKC. A partir de

15 dias após a transferência, surgiram as primeiras plântulas por organogênese

direta. O enraizamento foi favorecido pela transferência das plântulas para meio

MSAKC.

3.1.3 Análise das plantas transgênicas

3.1.3.1 Teste GUS histoquímico

Para análise da expressão do gene uidA, foi realizado um teste

histoquímico utilizando o substrato X-Gluc (5-bromo-4-cloro-3-indol β-D-

glucuronide ciclohexilamino) (Jefferson et al., 1987).

Uma amostra foliar foi retirada da planta a ser analisada com a

tampa de um microtubo e depositada dentro dele. Tampão de reação composto

de 10 mM de NaH2PO4, 100 mM de Na2EDTA, 0,5 mM de K4Fe(CN)6.3H2O,

0,1% de TRITON X-100 e 0,1 mM de X-Gluc foi adicionado em quantidade
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suficiente para cobrir a amostra. Esta preparação foi incubada a 37 °C por 1 a

24 horas (a reação deve ser monitorada).

Após a reação, o material é fixado em uma solução de ácido

acético e etanol na proporção de 3:1.

3.1.3.2 Extração de DNA de plantas

O DNA genômico das plantas com reação histoquímica positiva foi

extraído segundo metodologia descrita por Edwards e colaboradores (1991).

3.1.3.3 Reações de PCR

As reações de PCR utilizadas na análise das plantas

transformadas foram realizadas com os primers THI e GUS2, descritos

anteriormente.

3.1.3.4 Fracionamento subcelular

Para isolamento de cloroplastos e mitocôndrias, cerca de 10

gramas de folhas foram lavados e colocados em liqüidificador juntamente com

100 mL de tampão de homogeneização [330 mM de sacarose, 50 mM de Tris-

Cl pH 8,0, 0,2% (p/v) de BSA, 0,4% (v/v) de β-mercaptoetanol e 0,2% (p/v) de

polivinilpirrolidona (PVP)] e 3 a 5 pulsos foram efetuados para rompimento das

células. Todos os passos subsequentes foram realizados no gelo.

O homogeneizado foi filtrado utilizando-se duas camadas de papel

Miracloth e duas frações de 1 mL foram recolhidas em tubos de

microcentrífuga. Um dos tubos foi mantido no gelo [homogeneizado (H)] e o

outro centrifugado por 5 minutos em microcentrífuga de bancada a rotação

máxima. Deste último, separaram-se as frações referentes ao precipitado (P) e

o sobrenadante citosólico (S) em outros tubos. O restante do homogeneizado
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filtrado foi centrifugado (3 minutos, 3.500 rpm, rotor Sorvall ST-H50). O

sobrenadante foi recuperado em garrafas plásticas de 250 mL e centrifugado

para separação mitocondrial (descrito a seguir) e o precipitado ressuspendido

em 2 mL de tampão de suspensão [0,4 M de manitol, 10 mM de KH2PO4 pH 7,2

(KOH), 0,2% (p/v) BSA]. Essa amostra foi depositada cuidadosamente sobre

um gradiente de Percoll contido num tubo Corex [4 mL de Percoll 80% (v/v),

250 mM de sacarose e 4,8 mL de Percoll 40% (v/v), 250 mM de sacarose]. O

tubo Corex foi centrifugado por 10 minutos, 10.000 rpm, rotor ST-H50 da

Sorvall. Após a centrifugação, a fração enriquecida de cloroplastos intactos foi

coletada na interface das camadas de Percoll e diluída em tampão de

suspensão sem BSA. Centrifugou-se por 3 minutos, 3.500 rpm no rotor ST-H50.

O sobrenadante foi descartado e o precipitado, correspondente à fração

enriquecida de cloroplastos, ressuspendido em 1 mL de tampão de suspensão

sem BSA. Esta etapa foi repetida para a eliminação do Percoll. O precipitado

final foi ressuspendido em 0,15 mL de tampão de suspensão sem BSA.

Mitocôndrias foram isoladas como segue: o sobrenadante da

primeira centrifugação, recuperado em garrafas de 250 mL, foi centrifugado por

15 minutos, 12.500 rpm, rotor Sorvall SL-250T. O precipitado foi ressuspendido

em 2 mL de tampão de suspensão e depositado cuidadosamente sobre um

gradiente de Percoll [6 mL de Percoll 45% (v/v), 250 mM de sacarose e 9 mL de

Percoll 21% (v/v), 250 mM de sacarose], sendo posteriormente centrifugado por

30 minutos, 20.000 rpm, rotor SW 30 Beckman. Uma fração enriquecida com

mitocôndrias intactas foi recuperada da interface das camadas de Percoll e

diluída em tampão de suspensão sem BSA. Centrifugou-se por 5 minutos, em

rotação máxima em microcentrífuga. O sobrenadante foi descartado e o

precipitado ressuspendido em 1mL de tampão de suspensão sem BSA. Essa

etapa foi repetida para a eliminação do Percoll. O precipitado final foi

ressuspendido em 0,1mL de tampão de suspensão sem BSA (Bartlett et al.,

1982; Pilon et al., 1992; Silva-Filho et al., 1997).
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3.1.3.5 Quantificação de proteínas das frações subcelulares

A dosagem de proteínas nas frações subcelulares obtidas foi

realizada segundo método descrito por Lowry (1951).

3.1.3.6 Eletroforese e imunodetecção

Proteínas das frações subcelulares foram solubilizadas em 80 mM

Tris, 2% (p/v) SDS, 10% (p/v) Glicerol, 0,005% (p/v) Azul de Bromofenol e 1%

Dithiothreitol, pH 6,8 (HCl) por 15 minutos à 55 °C e, então, separadas por SDS

em eletroforese em gel de poliacrilamida (Laemmli, 1970), a uma corrente

constante de 100 V/gel. As proteínas foram transferidas para uma membrana

de nitrocelulose 0,45 µm da BioRad (Towbin et al., 1979).

Após a transferência, a membrana de nitrocelulose foi lavada, sob

agitação, com aproximadamente 50 mL de tampão fosfato salino (PBS)

composto de de 137 mM de NaCl, 2,7 mM de KCl, 30,2 mM de NaH2PO4, 1,8

mM de KH2PO4, pH 7,4 durante 5 minutos. Depois, ela foi saturada com uma

solução contendo 5% de leite em pó desnatado e 0,2% (v/v) de Tween 20. A

membrana foi lavada 3 vezes por 10 minutos com tampão Tris salino (TBS) +

0,1% (v/v) de Tween 20 (TBS-T), e incubada por 1 hora e 30 minutos com

anticorpos. Os anticorpos utilizados foram:

• ANTI-LDH (marcador mitocondrial), gentilmente cedido pelo Prof. Marc

Boutry da Université Catholique de Louvain – Bélgica, na diluição de 1:2.500

(Silva-Filho et al., 1996);

• ANTI-RUBISCO (marcador cloroplástico), gentilmente cedido pelo Prof.

Carlos Alberto Labate, Departamento de Genética – ESALQ/USP, na

diluição de 1:8.000.

Após a incubação com o respectivo anticorpo primário, a

membrana foi novamente lavada 3 vezes por 10 minutos em TBS-T e incubada

1 hora com o anticorpo secundário. Os anticorpos secundários utilizados foram:
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• ANTI-RABBIT Ig (ECL - Wester Blotting Analysis System – Amersham LIFE

SCIENCE) na diluição 1:2.000;

• ANTI-RABBIT IgG conjugado à fosfatase alcalina (Promega) nas diluições

de 1:5000 e 1:10.000.

Novamente, a membrana foi lavada 3 vezes 10 minutos com TBS-

T e a detecção foi realizada segundo orientação do fabricante do anticorpo

secundário.

3.1.3.7- Quantificação da atividade GUS

A atividade GUS nas frações subcelulares foi detectada a partir de

material acondicionado a –80 °C. Segundo protocolo adaptado de Jefferson e

colaboradores (1987), 2,5 a 5 µg de proteína dos extratos foram colocadas em

tubos de microcentrífuga, o volume completado com 180 µl de tampão fosfato

50 mM pH 7,0 e incubados por 10 minutos a 37 °C. A reação iniciou-se com a

adição de 20 µl de solução 10 mM MUG (4-Metilumbeliferril β-D-glucuronide

trietilamina). Nos tempos 0, 5 e 10 minutos uma amostra de 60 µl foi transferida

para uma cuveta contendo 0,9 mL de 0,2 M Na2CO3  à temperatura ambiente e

a concentração de 4 MU (7-hidroxi-4-metilcoumarine), produto da reação do

substrato MUG com a enzima β-glucuronidase (GUS), foi determinada em

fluorômetro (excitação a 365 nm e emissão a 455 nm) (Jefferson et al., 1987).

3.1.3.8- Gel de atividade GUS

Eletroforese das proteínas das frações subcelulares

(homogeneizado, cloroplastos e mitocôndrias) foi realizada conforme descrito

anteriormente, sem adição de SDS aos tampões (condições não

desnaturantes).
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Após a eletroforese, a detecção da atividade GUS foi realizada

incubando-se o gel em uma solução de MUG (0,5 mM em tampão fosfato) a

37°C por 10 minutos, segundo procedimentos adaptados de Lee e Schöffl

(1997).

3.1.4- Preparação de anticorpos policlonais Anti-THI1

O desenvolvimento de todo o trabalho para a obtenção dos

anticorpos Anti-THI1 foi realizado no laboratório do Prof. Dr. Flávio César

Almeida Tavares, Departamento de Genética, ESALQ, em colaboração com a

Dra. Keila Maria Roncato Duarte.

A proteína THI1 foi expressada e purificada em E. coli e

gentilmente cedida por Douglas D. Luche (Instituto de Ciências Biomédicas

2/USP) e Paulo Henrique Conaggin Godoi (USP/São Carlos).

3.1.4.1 Imunização dos animais

Os procedimentos foram utilizados conforme descrito por Duarte

(1996) com pequenas alterações.

4 fêmeas de camundongo pertencentes à linhagem BALB/c, com

características favoráveis para a produção de anticorpos, foram utilizadas. As

fêmeas foram marcadas com ácido pírico e inoculadas a cada 15 dias com a

proteína THI1.

Na primeira inoculação, foram utilizados 10 µg da proteína por

camundongo, misturados a 400 µl de Adjuvante Completo de Freud (Sigma) e

500 µl de PBS. A inoculação é feita por injeção subcutânea de

aproximadamente 0,1 mL por camundongo em 2 sítios diferentes (duas patas

traseiras). A segunda imunização foi realizada usando Adjuvante Incompleto de

Freund (Sigma) e PBS, além da mesma concentração da proteína. A partir da
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terceira imunização utilizou-se apenas PBS e a proteína (10 µg por

camundongo).

3.1.4.2 Titulação do soros por "Enzyme Linked Immunosorbent Assay"

(ELISA)

Os soros foram coletados, antes de cada imunização, do plexo

ocular dos camundongos, previamente anestesiados em éter, com o auxílio de

uma pipeta Pasteur.

As alíquotas de sangue coletadas (cerca de 0,1 mL) foram

mantidas a 37 °C por 1 hora, centrifugadas a 200 X g por 2 minutos para a

separação do soro. O soro é retirado e acondicionado no freezer.

A titulação do soro dos animais foi feita através de teste ELISA

indireto. Para o teste, foram usadas 3 diluições da proteína THI1: 0,5 µg.mL-1,

1,0 µg.mL-1 e 2,0 µg.mL-1. Os soros foram diluídos na proporção de 1:200 em

PBS.

Placas de polivinil de 96 orifícios foram sensibilizadas com 50 µl

antígeno (proteína THI1 nas concentrações citadas acima) e incubadas por 1

hora a 37 °C. Em seguida foram aplicados 50 µl de tampão de bloqueio,

composto de PBS e 1% de BSA (soro de albumina bovina), que constitui uma

proteína inerte encarregada de preencher os espaços deixados pela proteína

THI1. Seguiu-se incubação por 1 hora a 37 °C. Cinqüenta µl da diluição dos

soros a serem testados foram aplicados em duplicata e incubados por 1 hora a

37 °C. Os orifícios foram, então lavados por 3 vezes com uma solução de PBS-

T-G constituída de PBS, 0,05% de Tween 20 e 0,25% de gelatina.

A seguir, a placa foi incubada por mais 1 hora a 37 °C com

conjugado Anti-Mouse IgG (Pierce) marcado com fosfatase alcalina 1.000 vezes

diluído. Foram feitas mais 3 lavagens com Tampão PBS-T-G e foi aplicado o

substrato da fosfatase alcalina (PNPP- p-Nitrofenil Fosfato) juntamente com o
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tampão de revelação constituído de 10 mM de dietanolamina e 0,5 mM de

MgCl2. A placa foi incubada por 20 minutos no escuro para revelação e

procedeu-se a leitura em leitor de ELISA a 405 nm.

3.1.4.3 Purificação e quantificação dos anticorpos Anti-THI1

O soro total foi retirado dos camundongos e a purificação do

anticorpo policlonal ANTI-THI1 foi realizada em coluna de Sepharose Proteína

A, segundo procedimento sugerido por Duarte (1996).

A coluna foi lavada com Tris-NaCl pH 8,2 por 1 hora. O soro foi

preparado na proporção de 1,5 mL de soro : 4 mL de Tris-NaCl pH 8,2 e filtrado

na coluna em sistema fechado por 2 horas. Depois, a coluna é, novamente

lavada com Tris-NaCl pH 8,2 por 1 hora. O anticorpo é recuperado em tampão

glicina-NaCl pH 3,0 (50 mM glicina, 150 mM NaCl) e recolhido em tubos

contendo 50 µl de Tris-HCl 1 M pH 9,0. Os anticorpos purificados foram

quantificados em espectrofotômetro à 280 nm.

3.1.4.4 Teste dos anticorpos Anti-THI1 em extratos de plantas

3.1.4.4.1 Extração de proteínas foliares de N. tabacum e A. thaliana

Para a extração de proteínas totais, cerca de 1 g de folha fresca

foi macerado em nitrogênio líquido e misturado a 2,5 mL de tampão de extração

composto de 100 mM de Tris-Cl pH 7,6 e 0,1% (p/v) de ácido ascórbico. Ao

descongelar, o extrato foi recolhido em microtubos e centrifugado por 2 minutos

a máxima rotação em microcentrífuga. O sobrenadante contendo o extrato

protéico foi recolhido em novos tubos e armazenado a –80 °C para análises

posteriores.



38

3.1.4.4.2 Quantificação de proteínas dos extratos protéicos foliares

O teor de proteína no extrato foi determinado pelo método descrito

por Bradford (1976), modificado para ensaio em placas de ELISA, onde 200 µL

de reagente de Bradford (50 mg de Coomassie Briliant Blue G-250 dissolvidas

em 25 mL de etanol, aos quais adiciona-se 50 mL de ácido fosfórico,

completando-se o volume com água para 500 ml) foi adicionado a 2 µL de

extrato para reagir por 5 minutos. A concentração protéica das amostras foi

determinada via espectrofotômetro, na densidade óptica a 595 nm, tomando-se

como base a regressão linear de uma curva padrão construída com soro de

albumina bovina (BSA), em concentrações de proteína variando de 2,0 a 12,0

g.L-1.

3.1.4.4.3 Teste ELISA

Os anticorpos Anti-THI1 foram testados em placa ELISA usando a

proteína THI1 pura (0,1 µg) e extratos foliares de N. tabacum (75 µg de proteína

total). O anticorpo Anti-THI1 foi utilizado nas concentrações 50 e 100 µg.mL-1.

Os procedimentos do teste ELISA realizado foram semelhantes aos descritos

anteriormente.

3.1.4.4.4 Eletroforese e imunodetecção

Os anticorpos produzidos também foram testados em

experimentos de "western blotting", semelhantes aos descritos anteriormente.

Os anticorpos utilizados foram os seguintes:

• ANTI-THI1, usado nas diluições de 1:500 e 1:1.000;

• ANTI-MOUSE IgG conjugado à fosfatase alcalina (Promega) na diluição de

1:2.000.
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Os testes foram realizados com a proteína THI1 pura nas

concentrações de 2, 1, 0,5 e 0,2 µg e com extratos foliares de A. thaliana nas

concentrações de 120, 100, 50 e 20 µg de proteína total.

3.1.5 Imunolocalização da proteína THI1 em A. thaliana

Os experimentos de imunolocalização da proteínas THI1 em A.

thaliana foram realizados pelo Prof. Dr. Alberto Ribeiro e por Waldir Caldeira, do

Núcleo de Microscopia Eletrônica do Instituto de Biociências da USP.

Plantas jovens de A. thaliana de aproximadamente um mês,

cortadas em seções de 0,5 mm, foram fixadas em 4% de paraformaldeído com

0,3% de glutaraldeído em tampão fosfato 100 mM pH 7,4 por 2 horas a 4 °C.

Depois de lavado com tampão fosfato, o material foi desidratado em soluções

de etanol à temperatura ambiente, e embebido em resina acrílica L.R.White

(Electron Microscopy Sciences, Ft. Washington, USA). Seções ultra-finas foram

cortadas em ultramicrótomo LKB0Nova e coletados em grades coletores de

níquel, malha 200. As grades foram flutuadas em gotas de TBS a pH 7,2

contendo 1% de BSA (Sigma, USA) por 1 minuto e colocados em NGS

(Amersham, UK), diluição 1:30, por 30 minutos. As seções foram incubadas

durante a noite em anticorpo primário (Anti-THI1) diluído 1 vez em TBS a pH

7,2, contendo 1% de BSA a 4 °C.

Como um controle, secções foram incubadas com soro não imune

usando as mesmas condições. Depois de lavadas 4 vezes por 5 minutos em

TBS pH 7,2 com 0,2% de BSA, 0,05% de NaN3 e 0,1% de Tween 20, as

amostras foram colocadas em TBS pH 8,2 com 1% de BSA e 0,05% de NaN3

por 1 hora à temperatura ambiente, e incubadas com Anti-mouse IgG acoplado

com partículas de ouro de 15 nm (Amersham, UK) diluído 1:15 em TBS pH 8,2

mais 1% de BSA e 0,05% de NaN3, por 1 hora a temperatura ambiente.

As grades foram, então, lavadas 4 X 5 minutos em TBS a pH 7,2

contendo 0,2% de BSA, 0.05% de NaN3 e 0,1% de Tween 20, seguido pela
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mesma solução sem BSA (2 X 5 minutos). Depois da fixação em 2,5% de

glutaraldeído em 100mM de tampão sódio cacodilato pH 7,4 por 10 minutos a

temperatura ambiente, as amostras foram finalmente lavadas em água

bidestilada, marcada com uranil acetato e citrato de chumbo, e examinadas em

microscópio eletrônico Zeiss EM 900.

3.1.6 Análise de proteção à nuclease S1

Os experimentos de mapeamento do início do transcrito do gene

thi1 foram realizados por Leonardo P. Farias (Laboratório da Profa Marie-Anne

van Sluys - Instituto de Biociências/USP).

RNA foi extraído de plantas de A. thaliana crescidas in vitro

usando TRIzol (Life Technologies). A extremidade 5' foi mapeada por dois

métodos: (a) sistema 5'-RACE (Life Technologies). A primeira fita foi

sintetizada a partir do RNA total usando o oligonucleotídeo 5'-

CCAGCAGATCCAGCACC -3' complementar à seqüência codante entre as

posições +274 a +284 e transcriptase reversa. Depois da síntese da primeira

fita de cDNA, o mRNA usado como molde original foi removido por tratamento

com RNAse. Uma cauda homopolimérica foi adicionada à extremidade 3' do

cDNA. Uma reação de PCR foi realizada utilizando-se o oligonucleotídeo

descrito acima e um outro ancorador. Depois da amplificação, os produtos 5'

RACE foram clonados em vetor pGEM (Promega). Os clones foram analisados

por seqüenciamento. (b) análise de proteção à nuclease S1 (Sharp et al., 1980).

O oligonucleotídeo descrito acima foi marcado com P32 com polinucleotídeo

quinase. A sonda foi gerada pelo anelamento do oligonucleotídeo ao DNA

desnaturado contendo a região que codifica o promotor de thi1. O

oligonucleotídeo foi estendido usando DNA polimerase I (fragmento Kleenow) e

digerido com SpeI. A mistura de reação foi desnaturada e a sonda de DNA fita

simples (402 pb) foi purificada em gel de agarose alcalino. 50 µg de RNA total

foi hibridizado com a sonda de DNA fita simples seguido pela digestão com
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nuclease S1. O fragmento protegido foi analisado em gel de poliacrilamida

desnaturante a 6%.

3.2 Caracterização dos mecanismos de regulação da expressão gênica de

thi1 e suas implicações na localização subcelular da proteína

3.2.1 Experimentos de transcrição e tradução in vitro

3.2.1.1 Construções gênicas

A fim de realizar as construções gênicas que serão utilizadas

nesta etapa do trabalho, foram amplificados alguns fragmentos a partir do cDNA

de thi1. Em todos os casos, optou-se por trabalhar com 64 aminoácidos da

proteína, fusionados ao gene repórter uidA (GUS). Mutações sítio-dirigidas

foram introduzidas pontualmente por PCR. Todos os procedimentos utilizados

para a clonagem foram semelhantes aos descritos anteriormente.

Os fragmentos amplificados a partir do cDNA de thi1 e os

oligonucleotídeos utilizados, foram os seguintes:

• THI64:

THI2: 5’- CCCGGTACCCAAAATGGCTGC -3’
      KpnI

THI64: 5’- CCCAAGCTTCCAGGACTAACAGATTG -3’
      HindIII

• THI64∆:

THI2∆: 5’- CCCGGTACCCAAAATCGCTGC –3’
         KpnI

THI64: descrito anteriormente
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• THI64∆’:

Para esta construção, foram amplificados dois fragmentos. O

primeiro deles contendo os 212 pb iniciais. O outro, contendo os próximos 155

pb, com a mutação desejada.

thia = fragmento de 212 pb

THI2: descrito anteriormente

THIcont1’: 5’- CCCCTCGAGACGATCGATTCCTTG -3’
  XhoI

thib∆ = fragmento de 155 pb

THI2∆’: 5’- CCCCTCGAGGTCACGTGAGATCACGAG –3’
         XhoI

THI64: descrito anteriormente

• THI641∆:

THIcont1: 5’- CCCGGTACCCCAAATGCCTGC –3’
  KpnI

THI64: descrito anteriormente

• THI642∆:

Para esta construção também foram necessárias 2 amplificações,

com oligonucleotídeos semelhantes aos utilizados em THI64∆’.

thia = fragmento de 212 pb (descrito anteriormente)

thib = fragmento de 155 pb

THIcont2: 5’- CCCCTCGAGGTCACGTACCATGGCGAG –3’
 XhoI

THI64: descrito anteriormente



43

• THI6412∆-gus:

Duas amplificações foram realizadas, da mesma forma que as

anteriores.

thia' = fragmento 212 pb

THIcont1: descrito anteriormente

THIcont1’: descrito anteriormente

thib = fragmento 155 pb (descrito anteriormente)

A reação de amplificação utilizada foi semelhante à descrita

anteriormente, com modificações na temperatura de anelamento, em função do

conjunto de oligonucleotídeos utilizado.

Os fragmentos amplificados foram clonados em SK(+)GUS (Silva-

Filho et al., 1996), da seguinte maneira:

• THI64, THI64∆, THI641∆: clonados nos sítios de restrição KpnI e HindIII,

produzindo os vetores SK(+)THI64-GUS, SK(+)THI64∆-GUS e

SK(+)THI641∆;

• thib e thib∆: clonados nos sítios de restrição XhoI e HindIII, produzindo os

plasmídeos SK(+)thib-GUS e SK(+)thib∆-GUS;

• thia e thia': foram clonados posteriormente, sempre nos sítios de restrição

HindIII e XhoI, conforme detalhado a seguir.

Fragmento thia clonado no plasmídeo SK(+)thib∆-GUS, produziu o

vetor SK(+)THI64∆'-GUS. Este mesmo fragmento clonado em SK(+)thib-GUS,

produziu o vetor SK(+)THI642∆-GUS. O fragmento thia' clonado em SK(+)thib-

GUS produziu o vetor SK(+)THI6412∆-GUS.

Estes vetores são bastante semelhantes e, em resumo,

apresentam as seguintes características:
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• SK(+)THI64-GUS: seqüência original que codifica para o peptídeo de

trânsito seguido de 64 primeiros aminoácidos da proteína THI1 madura,

fusionada ao gene uidA (GUS);

• SK(+)THI64∆-GUS: idem à anterior com uma mutação do 1o ATG para ATC;

• SK(+)THI64∆'-GUS: mutação do 2o ATG para ATC;

• SK(+)THI641∆-GUS: mutação (em negrito) no contexto ao redor do 1o ATG

(em itálico), de AAAATGGCT para CAAATGCCT, o que torna-o pior para

iniciação da tradução, segundo Joshi et al. (1997).

• SK(+)THI642∆-GUS: mutação (em negrito) no contexto ao redor do 2o ATG

(em itálico), de GAGATGACG para ACCATGGCG, tornando-o melhor para

iniciação da tradução, segundo Joshi et al. (1997);

• SK(+)THI6412∆-GUS: mutação no contexto ao redor do 1o ATG e do 2o ATG

(mesmas mutações das duas construções anteriores);

• SK(+)GUS (Silva-Filho et al., 1996): foi utilizado como controle.

3.2.1.2 Transcrição e tradução in vitro

Os experimentos de transcrição e tradução in vitro foram

realizados por Douglas D. Luche (Laboratório do Prof. Carlos Frederico Martins

Menck - Instituto de Ciências Biomédicas/USP).

Para a realização do experimento foi utilizado o kit TNT T7

Coupled Transcription/Transduction System (Promega), que realiza a

transcrição e a tradução de forma acoplada. Metionina marcada com enxofre

radioativo (S35) (Sigma) foi utilizada.

A eletroforese dos peptídeos obtidos foi realizada em gel de

poliacrilamida 10% desnaturante e a autorradiografia em filme Kodak.

Diferentes tempos de exposição foram testados a fim de otimizar a visualização

dos resultados
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3.2.2 Análise da estrutura secundária do mRNA

A determinação da possível estrutura secundária adquirida pelo

mRNA da proteína THI1 foi realizada via internet, utilizando os seguintes

endereços:

http://mfold2.wustl.edu/~mfold/rna/for1-2.3.cgi

http://www.ibc.wustl.edu/~zuker/rna/

3.2.3 Experimentos com "Green Fluorescence Protein" (GFP)

3.2.3.1 Construções gênicas

As construções gênicas utilizadas nesta abordagem são muito

semelhantes às anteriores, contendo a seqüência que codifica para o peptídeo

de trânsito da proteína THI1, no entanto seguido de 50 aminoácidos da proteína

madura. Algumas mutações semelhantes (original; 1o ATG mutado para ATC; 2o

ATG mutado para ATC) e outras ainda não descritas foram realizadas.

Os oligonucleotídeos utilizados para amplificação dos fragmentos

foram os seguintes:

• THI50: amplificação a partir do plasmídeo KS(-)thi1 (Machado et al., 1996).

THIBgl: 5’- CCCAGATCTCAAAATGGCTGC -3’
          BglII

THI50Spe: 5’- CCCACTAGTAGGGTTCTTACTGATCTC -3’
   SpeI

• THI50∆: amplificação a partir do plasmídeo KS(-)thi1 (Machado et al., 1996).

THIBgl∆: 5’- CCCAGATCTCAAAATCGCTGC -3’
            BglII

THI50Spe: descrito acima
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• THI50∆’: amplificação a partir do plasmídeo SK(+)THI64∆’-GUS (descrito

anteriormente)

THIBgl: descrito acima

THI50Spe: descrito acima

• MET2: corresponde à seqüência de direcionamento mitocondrial, iniciando a

partir da segunda metionina.

MET2: 5’- CCCAGATCTGAGATGACGAGAAGGTAC –3’
                    BglII

THI50Spe: descrito anteriormente

Os fragmentos thi50, thi50∆, thi50∆’ e MET2 amplificados foram

digeridos com as enzimas SpeI e BglII e clonados nos respectivos sítios no

plasmídeo pCAMBIA1302 (Roberts et al., 1997). Os procedimentos de

clonagem foram semelhantes aos descritos anteriormente.

Outra mutação realizada foi a troca do aminoácido 43 (serina) por

alanina:

• THIS43A:

Para esta construção, foram amplificados dois fragmentos. O

primeiro deles contendo os 136 pb iniciais, com a mutação. O outro, contendo

os próximos 184 pb.

S43A = fragmento de 136 pb.

THI2: 5’-CCCGGTACCCAAAATGGCTGC –3’
    KpnI

THIS43A: 5’- CCCGGGCCCGCGAACGGCGAAAGATCG –3’
              ApaI

SER' = fragmento de 184 pb.

THISER’: 5’- CCCGGGCCCACAACCGCTGGTTACG –3’
 ApaI
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THI50Spe: 5’- CCCACTAGTAGGGTTCTTACTGATCTC –3'
   SpeI

Para a realização desta mutação foi necessária a introdução de

um sítio de restrição (ApaI) no meio da seqüência do peptídeo de trânsito de

THI1, o que provocou a perda de uma alanina e o acréscimo de dois

aminoácidos (glicina e prolina). A fim de verificar se estas modificações não

interferem no direcionamento da proteína, foi realizada uma construção

controle, possuindo todas as característica da anterior, sem conter a mutação

da serina. Neste caso, o fragmento amplificado foi o seguinte:

• THISERcont:

Novamente, foram necessárias duas amplificações.

SERcont = fragmento de 136 pb.

THI2: descrito anteriormente

THISERcont: 5’- CCCGGGCCCGCGAACGGCGAAAGATCG –3’
        ApaI

SER' = fragmento de 184 pb (descrito anteriormente).

Primeiramente, os fragmentos S43A e SERcont foram digeridos

com as enzimas ApaI e KpnI e clonados nos respectivos sítios do plasmídeo

SK(-) (Stratagene), resultando nos vetores SK(-)S43A e SK(-)SERcont. Após a

análise das colônias transformadas, os plasmídeos foram extraídos e digeridos

com ApaI e SpeI para a clonagem do fragmento SER' em fase de leitura, o que

resultou nas construções SK(-)S43A-SER' e SK(-)SERcont-SER'. Para facilitar

a clonagem destas construções em pCAMBIA1302 (Roberts et al., 1997), a

partir destes plasmídeos foram amplificados, com os primers THIBgl e

THI50Spe (descritos anteriormente), fragmentos com os sítios de restrição BglII

e SpeI nas extremidades.



48

Foi realizada também a quebra da estrutura em α-hélice anfifílica

formada a partir da segunda metionina da proteína THI1. Para tanto foi

necessária a troca dos aminoácidos carregados positivamente (2 argininas) por

aminoácidos neutros (glicinas). Um sítio para a enzima ClaI presente na

seqüência de thi1 foi utilizado para a realização das mutações. Dois fragmentos

foram amplificados:

• THIα:

THIα: 5’- CCCATCGATCGTGTCACGTGAGATGACGGGAGGG –3’
                                ClaI

THI50Spe: descrito anteriormente

• THI50: fragmento já descrito anteriormente.

A estratégia utilizada para a realização desta construção foi um

pouco diferente das anteriores. Ambos os fragmentos foram digeridos com a

enzima ClaI, que cortou o fragmento THI50 ao meio e a extremidade 5’ do

fragmento THIα. Após a digestão, foram colocados em gel de eletroforese de

agarose e os fragmentos complementares (THIα e o fragmento de 190 pb,

proveniente da digestão de THI50) foram extraídos do gel com o kit QIAEXII da

QIAGEN. A seguir foi realizada uma reação de PCR, utilizando-se os primers

THIBgl e THI50Spe (já descritos) e 1 µl de cada um dos fragmentos purificados.

O fragmento THIα completo foi então digerido com BglII e SpeI e

clonado no vetor pCAMBIA1302 (Roberts et al., 1997) digerido com as mesmas

enzimas.

Portanto, para os experimentos com GFP, foram realizadas as

seguintes construções:

• pCAMBIA-THI50-GFP: seqüência original que codifica para o peptídeo de

trânsito da proteína THI1, seguida de 50 aminoácidos da proteína madura,

fusionada ao gene gfp;
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• pCAMBIA-THI50∆-GFP: semelhante à anterior, com mutação no 1o ATG

para ATC;

• pCAMBIA-THI50∆'-GFP: mutação do 2o ATG para ATC;

• pCAMBIA-MET2-GFP: seqüência correspondente à preseqüência

mitocondrial de THI1, com deleção no peptídeo de trânsito cloroplástico;

• pCAMBIA-S43A-GFP: mutação na serina presente no contexto PRSFS para

alanina;

• pCAMBIA-SERcont-GFP: controle para a construção anterior, sem mutação

na serina;

• pCAMBIA-THIα-GFP: quebra da estrutura em α-hélice anfifílica formada a

partir da segunda metionina.

Alguns controles também foram utilizados:

• pCAMBIA1302 (Roberts et al., 1997): controle citosólico;

• β-GFP, gentilmente cedido pelo Prof. Marc Boutry e Dr Geoffrey Duby,

Université Catholique de Louvain – Bélgica: marcador mitocondrial;

• RecA-GFP (Akashi et al., 1998), gentilmente cedido pelo Dr. Ian Small,

INRA, França: marcador cloroplástico;

• SYCO-GFP (Peeters et al., 2000), gentilmente cedido pelo Dr. Ian Small,

INRA, França: controle mitocondrial e cloroplástico.

3.2.3.2 Isolamento e eletroporação de protoplastos de N. tabacum

Folhas de N. tabacum crescidas in vitro foram pré-plasmolisadas

em tampão CPW8 (Frearson et al., 1973) por 30 minutos. Após este período,

foram realizados cortes finos e pouco profundos no mesófilo foliar, e as folhas

foram incubadas com 5mL de solução enzimática [celulase Onozuka 1%

(Merck), macerozima R-10 0,2% (Yakult) e driselase 0,5% (Sigma)] por 16

horas, sob leve agitação.
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Os protoplastos isolados foram retirados delicadamente com

pipeta Pasteur e filtrados em peneira de malha 64 µm. O conteúdo filtrado foi

transferido para tubos estéreis de centrífuga e centrifugados a

aproximadamente 300 X g por 8 minutos. O sobrenadante foi cuidadosamente

retirado e os protoplastos foram ressuspendidos em CPW8, girando-se o tubo

entre as mãos. A centrifugação foi repetida para retirada de toda a solução

enzimática e os protoplastos foram ressuspendidos em 1mL de meio de

eletroporação (asparagina 70 mM, gluconato de cálcio 5 mM, MES 5 mM,

manitol 0,4 mM).

Uma alíquota de 0,25 mL foi retirada e os protoplastos foram

contados em hemacitômetro e diluídos a uma concentração de 2 X 106

protoplastos.mL-1. 0,8 mL de protoplastos foram colocados em cuvetas de

eletroporação (0,4 cm de separação entre os eletrodos, Biorad) e o DNA

plasmidial correpondente (de 5 a 50 µg) foi adicionado. A mistura foi incubada

no gelo por 10 minutos. Vários experimentos foram realizados a fim de otimizar

as condições de eletroporação. Os melhores resultados foram obtidos a 0,16

kVolts e 125 µF de capacitância.

Os protoplastos eletroporados foram retirados das cuvetas,

transferidos para tubos de centrífuga e incubados a temperatura ambiente no

escuro por aproximadamente 48 horas.

A visualização da GFP foi realizada em microscópio de

fluorescência (Axiophot 2 - Zeiss), com os filtros FITC (450-490 nm) e H546

(Zeiss).



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 THI1 apresenta duas seqüências de direcionamento in tandem

A proteína THI1 é codificada por um único gene em Arabidopsis

thaliana (Machado et al., 1996) e existem evidências de que ela seja uma

proteína bifuncional, envolvida na biossíntese de tiamina (vitamina B1) (Praekelt

et al., 1994) e na proteção do material genético mitocondrial (Machado et al.,

1997). Interessantemente, estas atividades estão localizadas em dois

compartimentos subcelulares distintos: cloroplastos e mitocôndrias. Além disso,

o cDNA de thi1 é capaz de complementar parcialmente cepas de leveduras

mutantes para o gene homólogo (thi4-). Isto é extremamente interessante, uma

vez que THI4 é direcionada para mitocôndrias em S. cereviseae, onde ocorre a

biossíntese de tiamina (Praekelt et al., 1994). Estes dados sugerem que a

proteína THI1 pode ser direcionada simultaneamente tanto para cloroplastos

quanto para mitocôndrias.

THI1 apresenta um peptídeo de trânsito cloroplástico na

extremidade amino-terminal, que é observado em outros genes ortólogos

(Belanger et al., 1995; Ribeiro et al., 1996; Jacob-Wilk et al., 1997; Kim et al.,

1998). Uma análise detalhada da região 5’ do mRNA de thi1 revela a presença

de dois AUGs em fase de leitura que potencialmente poderiam ser usados para

iniciação da tradução. A observação da estrutura secundária formada pelos 11

resíduos posteriores à segunda metionina (codificados a partir do segundo

AUG) revela um potencial para formar uma α-hélice anfifílica, com aminoácidos

hidrofóbicos de um lado e carregados positivamente do outro, (Figura 6b), que é
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a estrutura típica das preseqüências mitocondriais (Neupert, 1997; Glaser et al.,

1998).

a)
                  Cloroplasto   Mitocôndria
                        (PT)           (preseq.)                 THI1

                                            +  +
               MAAIASTLS ... MTRRYMTDMIT       Proteína Madura

b)

Figura 6 - Representação esquemática da extensão amino-terminal de THI1 de

Arabidopsis thaliana. a) As metioninas resultantes dos códons de

iniciação da tradução estão em negrito. b) Representação da

estrutura em α-hélice anfifílica formada pela região compreendida

entre os aminoácidos 70-80. Os resíduos hidrofóbicos estão em

caixas e os carregados positivamente estão indicados.

A presença desta estrutura em algumas proteínas direcionadas

aos cloroplastos tem sido observada (Flügge et al., 1989; .Dreses- Werringloer

et al., 1991; Willey et al., 1991; Knight & Gray, 1994). No entanto, estas

proteínas não foram encontradas em mitocôndrias de plantas in vivo (Brinck et
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al., 1994; Silva-Filho et al., 1997, Silva-Filho, 1999). Isso poderia sugerir que a

proteína THI1 apresenta duas seqüências de direcionamento em sua

extremidade amino-terminal, um peptídeo de trânsito cloroplástico seguido de

uma preseqüência mitocondrial (Figura 6a). Entretanto, esta possibilidade é

remota uma vez que foi mostrado anteriormente que quando seqüências de

direcionamento mitocondriais e cloroplásticas são colocadas em tandem, em

ambas orientações, aquela localizada na extremidade N-terminal exerce o papel

preponderante na determinação da especificidade (Silva-Filho et al., 1996).

4.2 Um único gene potencialmente codifica as isoformas cloroplástica e

mitocondrial

A fim de verificar se THI1 é direcionada simultaneamente para

cloroplastos e mitocôndrias in vivo, foi desenvolvido um anticorpo policlonal

contra a proteína THI1 purificada a partir da expressão heteróloga em bactéria.

A especificidade deste anticorpo foi duplamente testada em extrato de E. coli

expressando THI1 (Figura 7a) e em extrato de proteínas foliares de A. thaliana

(Figura 7b).

Uma proteína com o tamanho esperado (~33 kDa) foi detectada

pelo anticorpo nas preparações de E. coli, confirmando que o anticorpo é

específico para THI1. No entanto, as bandas reveladas pela análise via

"western blot" em A. thaliana possuem um peso molecular maior que o

esperado para esta proteína (Chabregas et al., 2001). Este resultado se repete

quando o experimento é realizado com as frações enriquecidas de cloroplastos

e mitocôndrias de tabaco (dados não mostrados). Provavelmente, isto pode ser

explicado por modificações pós-traducionais que ocorrem em condições in vivo,

que podem aumentar o peso molecular da proteína.
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a)          1      2       3       4     b)                       1           2

Figura 7 - Imunodetecção de THI1 em E. coli e A. thaliana. a) Extrato protéico

de E. coli (50 µg) superexpressando THI1 (linha 1), purificado através

de uma coluna de afinidade (5 µg) (linha 2), analisado em gel de

poliacrilamida 15% e colorido com azul de comassie (linhas 1 e 2).

Imunodetecção de THI1 no extrato de E. coli (linha 3) e THI1

purificada (linha 4) (experimento realizado por Douglas D. Luche). b)

Imunodetecção de THI1 em um extrato de proteínas de A. thaliana

(linha 1) e THI1 purificada (linha 2).

Uma vez que não foi possível comprovar a presença de THI1 nas

frações subcelulares das plantas, optou-se por realizar um experimento de

imunolocalização in situ. Conforme esperado, os experimentos de

imunolocalização de THI1 em plantas jovens de A. thaliana revelaram que a

proteína está presente tanto em cloroplastos quanto em mitocôndrias (Figura 8)

com insignificante marcação em outras partes da célula. Estes resultados

indicam que THI1 é direcionada simultaneamente para cloroplastos e

mitocôndrias.
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Figura 8 - Imunolocalização de THI1 em células de A. thaliana fixadas em

aldeído, tratadas com anti-THI1 e anticorpo secundário conjugado a

partículas de ouro. Os pontos indicam partículas de ouro de 15 nm

em cloroplastos (C) e mitocôndrias (M). Barra = 0,5 µm.

Experimento realizado por Alberto A. Ribeiro, conforme descrito em

material e métodos.
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4.3 Efeito da αα-hélice anfifílica no direcionamento de THI1 às mitocôndrias

A fim de avaliar o papel da estrutura em α-hélice anfifílica no

direcionamento para mitocôndria, duas construções gênicas foram realizadas

(Chabregas et al., 2001). A proteína THI1 madura foi substituída pela proteína

repórter GUS, uma vez que já foi previamente demonstrado que, de acordo com

a seqüência de direcionamento, GUS é especificamente direcionado para

mitocôndrias e cloroplastos (Silva-Filho et al., 1996). As construções

preparadas foram as seguintes: THI4-GUS, que corresponde ao peptídeo de

trânsito de THI1 retendo ainda a seqüência que codifica para os primeiros 4

resíduos da proteína madura, que podem ser requeridos para seu

processamento no interior da organela, fusionados ao gene uidA (GUS) (Figura

9a); e THI27-GUS, contendo além do peptídeo de trânsito, mais 27 resíduos da

proteína madura, incluindo a estrutura em α-hélice anfifílica, também

fusionados à GUS (Figura 9b).

Uma vez que experimentos de importação de proteínas in vitro

não constituem um bom sistema para estudo de especificidade (Silva-Filho et

al., 1997), as construções THI4-GUS e THI27-GUS foram equipadas com o

promotor constitutivo 35S do vírus do mosaico da couve-flor e com a região 3'

não codante da pequena subunidade da Rubisco de ervilha. Os genes

quiméricos foram introduzidos em plantas de fumo (N. tabacum), usando um

vetor derivado do plasmídeo ti de Agrobacterium tumefaciens. Várias plantas

independentes foram obtidas e suas frações subcelulares (mitocôndrias e

cloroplastos) caracterizadas para cada uma das construções.

O fracionamento subcelular das plantas transgênicas foi realizado

a partir da homogeneização de folhas de tabaco seguida por uma centrifugação

para obter-se o sobrenadante citosólico e o precipitado organelar. As frações

enriquecidas de cloroplastos e mitocôndrias foram obtidas por centrifugação

diferencial e subseqüente purificação das organelas em gradiente de Percoll. A

fim de avaliar a qualidade e o grau de pureza das preparações, as frações
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enriquecidas de mitocôndrias e cloroplastos foram testadas com anticorpos

dirigidos contra proteínas marcadoras destas organelas, notadamente a

pequena subunidade da Rubisco, e a lipoamida desidrogenase (LDH),

encontrada na matriz mitocondrial (Silva-Filho et al., 1996) (Figura 10a).

a) THI4-GUS b) THI27-GUS
         THI4      Lig.                GUS        THI27         Lig.                   GUS

AAGCTTCAAAATGGCTGCCATAGCTTCT AAGCTTCAAAATGGCTGCCATAGCTTCT
                           M     A     A      I      A    S                              M     A     A      I      A     S
ACTCTCTCTCTTTCTTCAACCAAACCTCAG ACTCTCTCTCTTTCTTCAACCAAACCTCAG
   T     L      S     L     S    S     T     K     P     Q     T     L      S     L    S    S      T     K     P     Q
AGACTTTTCGATTCTTCCTTCCATGGCTCA AGACTTTTCGATTCTTCCTTCCATGGCTCA
   R     L     F     D    S     S     F     H     G     S    R     L    F     D     S     S    F      H    G     S
GCCATCTCCGCAGCTCCTATCTCCATCGGT GCCATCTCCGCAGCTCCTATCTCCATCGGT
   A     I      S     A     A      P      I     S     I      G    A     I      S     A     A      P      I     S      I     G
CTCAAACCACGATCTTTCTCCGTTCGCGCC CTCAAACCACGATCTTTCTCCGTTCGCGCC
   L     K     P     R     S    F     S     V     R      A    L     K     P     R     S    F      S    V     R      A
ACAACCGCTGGTTACGACTTGAACGCTTTC ACAACCGCTGGTTACGACTTGAACGCTTTC
   T     T     A     G     Y     D     L     N     A     F    T     T     A     G     Y     D     L     N     A     F
ACGTTCGACCCAAGCTTGCGGGGTGGTCAG ACGTTCGACCCGATCAAGGAATCGATCGTG
   T     F     D     P      S    L      R     G     G    Q    T     F     D     P      I      K      E     S     I     V
TCCCTTATG TCACGTGAGATGACGAGAAGGTACATGACG
   S    L     M   S     R     E     M      T     R      R    Y     M     T

GATATGATCACTTATGCTGGAAGCTTGCGG
   D     M     I     T     Y    A     G     S     L     R
GGTGGTCAGTCCCTTATG
  G    G     Q      S      L     M

Figura 9 - Construções gênicas THI4-GUS (a) e THI27-GUS (b). Abaixo dos

esquemas são mostradas as seqüências de nucleotídeos e

aminoácidos do peptídeos de trânsito de THI1, a parte da proteína

madura utilizada e a região de ligação até o ATG do gene uidA. Os

aminoácidos da região de ligação estão em itálico, os códons de

iniciação da tradução estão em negrito e a seta vertical indica o

ponto de clivagem do peptídeo de trânsito.

O máximo de enriquecimento obtido para uma proteína

direcionada para os cloroplastos é de 2 vezes, assumindo que as proteínas

cloroplásticas representam cerca de 50% das proteínas solúveis do mesófilo

foliar. Por outro lado, LDH, o marcador mitocondrial, foi encontrado em altos



58

níveis na fração enriquecida de mitocôndrias, mas ausente na fração

enriquecida de cloroplastos. Todavia, uma certa quantidade de Rubisco foi

encontrada nas frações mitocondriais, conforme observado previamente (Silva-

Filho et al., 1997). Isto deve-se ao fato de uma parte significativa dos

cloroplastos é quebrada durante o processo de homogeneização liberando

proteínas no meio, o que torna essencial o uso de marcadores organelares para

estimar a contaminação cruzada.

a)                     H         C         M b)                  H         C       M

Rubisco        GUS (THI4)

LDH        GUS (THI27)

c)

Figura 10 – Detecção da atividade GUS em frações subcelulares das plantas

transgênicas. Homogeneizado (H), cloroplasto (C) e mitocôndria

(M). a) Imunodetecção de proteínas marcadoras das organelas:

Rubisco (topo) e LDH (base). b) Gel de atividade GUS de THI4-

GUS (topo) e THI27-GUS (base). c) Atividade GUS específica nas

frações subcelulares, determinada por fluorimetria. A distribuição

da atividade GUS nas frações foram expressas em unidades

arbitrárias com base na atividade observada no homogeneizado

(H). Os resultados são médias de 3 a 4 preparações

independentes +/- desvio padrão.
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A análise da atividade GUS através de gel de eletroforese

incubado com o substrato fluorescente para a β-glucuronidase (MUG), para as

plantas THI4-GUS mostrou que a proteína repórter foi direcionada somente

para os cloroplastos, com um enriquecimento similar ao da Rubisco para esta

fração (Figura 10b). A presença de uma pequena atividade na fração

mitocondrial pode ser devida à contaminação por proteínas cloroplásticas, como

observado para o marcador (Rubisco). O processamento da proteína quimérica

no interior dos cloroplastos ocorreu no sítio esperado e nenhuma atividade GUS

foi observada nas plantas não transformadas. Por outro lado, as plantas THI27-

GUS mostraram atividade em ambas as frações enriquecidas de cloroplastos e

mitocôndrias (Figura 10b). Para cada construção, foram encontradas variações

na atividade GUS de planta para planta, o que provavelmente representa efeito

de posição. No entanto, a distribuição geral da atividade nas frações

subcelulares foi similar para plantas expressando a mesma construção

(Chabregas et al., 2001).

A atividade GUS também foi determinada por fluorimetria nas

frações subcelulares das plantas transgênicas. A distribuição da atividade GUS

específica em cada fração foi expressa com base na atividade observada no

homogeneizado. A análise das frações enriquecidas com cloroplastos ou com

mitocôndrias, torna possível dimensionar o direcionamento para cada organela.

A análise da atividade enzimática GUS nas plantas THI4-GUS mostra que a

proteína repórter foi direcionada para cloroplastos, uma vez que GUS e Rubisco

tiveram enriquecimento similar na fração cloroplástica (Figura 10c). Não houve

enriquecimento na fração mitocondrial. Com as plantas THI27-GUS, a análise

confirma a presença de GUS tanto em cloroplastos quanto em mitocôndrias.

Sendo assim, o peptídeo de trânsito de THI1 seguido de apenas 4 resíduos da

proteína madura não é suficiente para endereçar GUS às mitocôndrias. O

direcionamento mitocondrial parece ser conferido pela seqüência posterior ao

segundo ATG (Chabregas et al., 2001).
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4.4 THI1 é codificado por um único transcrito nuclear

Uma análise detalhada da região 5' do cDNA de thi1 revelou a

presença de um segundo ATG em fase de leitura, localizado 217 pb após o

primeiro ATG utilizado para iniciação da tradução da isoforma cloroplástica.

Assim, a iniciação da tradução a partir deste segundo ATG pode gerar uma

isoforma diferente com uma extensão amino-terminal típica de preseqüências

mitocondriais.

Para investigar se a presença de múltiplos transcritos com

extremidades 5’ variáveis poderiam estar envolvidos na regulação do

direcionamento da proteína, o mapeamento da extremidade 5' de thi1 foi

realizado por meio de um experimento de 5'-RACE (Frohman et al., 1988) e

pela análise de proteção à nuclease S1 (Figura 11). Um total de 63 produtos

clonados via 5'-RACE foram analisados em gel de eletroforese. Destes, 58

fragmentos suportam a iniciação da transcrição no sítio -39, em relação ao

primeiro ATG. Os outros clones revelaram um sítio de iniciação da transcrição

nas posições +32, +74, +113, +146 e +150. Estes fragmentos não constituem

uma segunda população de mRNA, mas provavelmente são resultado de um

desacoplamento casual da transcriptase reversa in vitro (Chabregas et al.,

2001).

Para o experimento de análise de proteção à nuclease S1, a

sonda de cDNA empregada de 402 pb cobre ambos os códons AUGs (Figura

11a). A sonda foi hibridizada com RNA total de plantas jovens de A. thaliana,

seguido por digestão com nuclease S1. O fragmento protegido foi então

analisado por gel de eletroforese de seqüenciamento. Os resultados (Figura

11b) indicam a presença de um único fragmento protegido com início na

posição -39 do primeiro ATG. Transcritos menores não foram detectados.

Portanto, os dois experimentos sugerem que as isoformas mitocondrial e

cloroplástica de THI1 são derivadas de um único transcrito (Chabregas et al.,

2001). Análise da seqüência de nucleotídeos ao redor do sítio de iniciação da



61

transcrição está de acordo com as encontradas para outros genes de plantas

(Joshi, 1987).

a) b)

CTAGTGATTCTGACGTGGCCATCAATCTTCAGATTTTCTTCTT   -79

CTTCTAATTTAAATACTCAACAACCACTCTTCACTTCACCATC   -36

AGCATCACTAAACTCGAACCCTAAAGAAAAACAAAAATGGC
                                                                                          M     A

   +5

TGCCATAGCTTCTACTCTCTCTCTTTCTTCAACCAAACCTCA
     A      I     A     S    T      L     S     L    S     S     T     K     P     Q

  +47

GAGACTTTTCGATTCTTCCTTCCATGGCTCAGCCATCTCCGC
     R     L     F    D     S    S      F     H    G     S     A       I     S     A

  +89

AGCTCCTATCTCCATCGGTCTCAAACCACGATCTTTCTCCGT
     A     P     I      S      I     G      L     K    P     R     S     F    S      V

+131

TCGCGCCACAACCGCTGGTTACGACTTGAACGCTTTCACGT
    R      A     T      T     A     G     Y     D     L     N     A     F     T

+172

TCGACCCGATCAAGGAATCGATCGTGTCACGTGAGATGACG
F     D     P      I      K     E     S      I     V     S      R     E     M    T

+213

AGAAGGTACATGACGGATATGATCACTTATGCTGAGACTGA
  R     R     Y     M    T      D    M      I      T    Y     A     E      T     D

+254

TGTCGTCGTCGTTGGTGCTGGATCTGCTGGTTTATCTGCTG
    V     V     V     V     G     A     G     S     A     G     L     S     A

+295

CTTATGAGATCAGTAAGAACCCTAATGTTCAAGTTGCCATTA
A    Y     E      I      S    K      N     P    N     V     Q    V     A      I

+337

TTGAGCAATCTG
I      E     Q    S

+349

Figura 11 - Mapeamento da extremidade 5' do transcrito de thi1 com nuclease

S1. a) Representação esquemática do mRNA de thi1 (linha fina) e

da sonda de 402 pb marcada com 32P (linha cinza). Na seqüência

genômica está indicado a região de anelamento da sonda

(sublinhado) e a posição de iniciação da transcrição (seta). b)

Fragmento da região 5' de 323 pb protegido da digestão com

nuclease S1 (linha 1, indicado pela seta) e marcador de peso

molecular (linha 2, 25 pb DNA ladder). Experimento realizado por

Leonardo P. Farias, conforme descrito em material e métodos.
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Tem sido observado um crescente aumento no número de

proteínas multicompartimentalizadas codificadas por um único gene em células

eucarióticas (Danpure, 1995; Small et al., 1998). Os mecanismos que tornam

este processo possível envolvem formas alternativas de iniciação da transcrição

ou da tradução, processamento alternativo do transcrito e modificações pós-

traducionais, conforme detalhado na introdução. A maioria dos estudos

envolvendo proteínas multicompartimentalizadas envolvem o citosol,

compartimento que não é dependente de qualquer sinal de direcionamento, e

uma organela. Um exemplo interessante é o duplo direcionamento da alanil-

tRNA-sintetase de A. thaliana para citosol e mitocôndrias a partir da tradução

diferencial de um único transcrito, contendo dois códons de iniciação (Mireau et

al., 1996). De maneira similar, o gene da FPS1 de A. thaliana também

determina a localização citosólica e mitocondrial da proteína pelo uso de dois

códons AUG em fase de leitura (Cunillera et al., 1997). Este mecanismo pode

ser o responsável pela localização de THI1 em cloroplastos e mitocôndrias.

Alguns poucos exemplos, onde um único gene produz transcritos

com diferentes extremidades 5' que podem dar origem a isoformas com

localizações subcelulares distintas, são encontrados em células de plantas

(Cunillera et al., 1997; Wimmer et al., 1997). No entanto, esta estratégia não

pode explicar o duplo direcionamento de THI1, uma vez que os dados obtidos

sugerem a existência de um único transcrito (Chabregas et al., 2001).

A ocorrência de dois sinais de direcionamento em uma mesma

proteína é muito menos freqüente. No caso de um gene artificial, criado pela

fusão de uma preseqüência mitocondrial e um peptídeo de trânsito cloroplástico

fusionados em ambas as orientações com uma proteína repórter, foi verificado

que a seqüência mais próxima à região amino-terminal determina a localização

final da proteína (Silva-Filho et al., 1996). Parece que a seqüência da região

amino-terminal afeta sobretudo o acesso ao segundo sinal de direcionamento

(Danpure, 1995). Isto indica que quando dois sinais de direcionamento estão
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presentes, estabelece-se uma competição de um com o outro (Small et al.,

1998).

A existência de dois sinais de direcionamento em THI1 é bastante

provável. Outra hipótese seria a presença de um único peptídeo ambíguo, que

poderia ser reconhecido pela maquinaria de importação das duas organelas.

Vários fatores de ligação a preseqüências mitocondriais foram isolados de

diferentes organismos, assegurando importação específica nesta organela

(Murakami et al., 1992; Hachiya et al., 1993; Cartwright et al., 1997).

Recentemente, foi reportado que proteínas 14-3-3 formam um complexo com

precursores cloroplásticos (May & Soll, 2000). Além disso, o peptídeo de

trânsito cloroplástico é fosforilado (Waegemann & Soll, 1996) e as

preseqüências mitocondriais não.

4.5 THI1 apresenta dois sítios de iniciação da tradução

Uma característica bastante interessante de thi1 é a presença de

dois ATGs em fase de leitura, ambos com potencial para constituir um sítio de

início da tradução. No caso de um início alternativo, serão produzidas proteínas

com diferentes extremidades amino-terminais, o que poderia explicar a

compartimentalização diferencial de THI1 no interior da célula.

A fim de investigar esta hipótese foram realizadas algumas

construções gênicas com mutações pontuais nas seqüências de

direcionamento (Figura 12a), utilizadas em experimentos de transcrição e

tradução in vitro (Figura 12b). Os dados obtidos indicam que o segundo AUG de

thi1 constitui um sítio de iniciação da tradução, no entanto existe uma

preferência bastante significativa em relação ao início no primeiro AUG (Figura

12b, coluna 1).

Quando o primeiro AUG é mutado para AUC, abolindo o sítio de

iniciação, somente é observada a proteína de 75 kDa, traduzida a partir do

segundo AUG (Figura 12b, coluna 2). É possível detectar ainda uma
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porcentagem muito pequena de iniciação no primeiro AUG (mutado para AUC),

no entanto isto constitui um artefato da técnica de transcrição e tradução in

vitro, conforme relatado por Kozak (1999). O mesmo é observado quando a

mutação ocorre no segundo AUG (Figura 12b, coluna 3).

a)    SK(-)THI64-GUS (1)

   SK(-)THI64∆-GUS (2)

   SK(-)THI64∆'-GUS (3)

   SK(-)GUS (4)

b)   1       2         3         4

Figura 12 - Mutações nos sítios de iniciação da tradução. a) Esquema

representando as construções gênicas realizadas, conforme

detalhado em material e métodos. b) Experimento de transcrição

e tradução in vitro, realizado por Douglas D. Luche. 1- SK(-)

THI64-GUS. 2- SK(-)THI64∆-GUS. 3- SK(-)THI64∆'-GUS. 4- SK(-

)GUS (controle). Os respectivos tamanhos das proteínas

traduzidas a partir do 1o AUG ou 2o AUG e do GUS estão

indicados.

PT M GUS
ATG...             ATG...   ATG...

PT M GUS
ATC...             ATG...   ATG...

PT M GUS

ATG...             ATC...   ATG...

Início da tradução:        Proteína de:

1o AUG.............................83kDa

2o AUG.............................75kDa
AUG do gus.....................70kDa

GUS
ATG...
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A iniciação no segundo AUG é um evento bastante interessante

uma vez que geralmente a tradução de um proteína inicia-se unicamente no

primeiro AUG (Kozak, 1991a). Casos raros de iniciação da tradução no

segundo AUG ocorrem quando os dois AUGs encontram-se muito próximos,

fazendo com que a subunidade menor do ribossomo (40S) reconheça

igualmente os dois sítios para iniciar a tradução (Kozak, 1995). Isto

provavelmente não ocorre com thi1, visto que os dois AUGs estão separados

por 204 nucleotídeos. Uma outra possibilidade é de que o primeiro AUG esteja

localizado muito próximo ao "cap" (extremidade 5’), dificultando o acesso da

subunidade ribossomal. Além disso, a presença de um contexto subótimo para

início da tradução no primeiro AUG ou mesmo a presença de estrutura

secundária na forma de grampo podem levar a tradução para o segundo AUG

(revisado por Kozak, 1999).

Outros casos são observados quando o primeiro AUG encontra-se

inserido em um contexto pior que o segundo, dessa forma a subunidade 40S

"passa" pelo primeiro AUG sem reconhecê-lo como um sítio para iniciação, indo

parar no segundo AUG (Kozak, 1995). Segundo Joshi e colaboradores (1997),

a seqüência consenso em plantas é AACAAUGGC. Ou seja, uma purina na

posição –3 (preferencialmente uma Adenina) e uma Guanina na posição +4. No

caso de thi1 o contexto em que está inserido o primeiro AUG (AAAAUGGC) é

melhor que o do segundo (GAGAUGAC). A fim de verificar mais

detalhadamente o efeito dos contextos dos dois AUGs de thi1 sobre a iniciação

da tradução, outras construções foram realizadas para análise da transcrição e

tradução in vitro (Figura 13).

O contexto ao redor dos AUGs foi alterado, tornando o primeiro

pior em relação ao consenso (de AAAAUGGC para CAAAUGCC) e melhorando

o segundo (de GAGAUGAC para ACCAUGGC). É possível perceber uma forte

influência do contexto para iniciação da tradução no primeiro AUG, uma vez

que quando ele é mutado para pior, ocorre uma redução bastante significativa

na síntese da proteína de 83 kDa, sintetizada a partir do 1o AUG (Figura 13b,
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coluna 1). No entanto, ao contrário do esperado, quando o contexto ao redor do

segundo AUG é alterado para melhor, não é observado aumento da tradução

neste sítio. Isto poderia sugerir a presença de elementos cis no mRNA que

dificultariam a tradução a partir do segundo AUG.

a)    SK(-)THI641∆-GUS (1)

   SK(-)THI642∆-GUS (2)

   SK(-)THI6412∆-GUS (3)

   SK(-)GUS (4)

b)   1         2          3         4

Figura 12 - Mutações nos contextos ao redor dos códons de início da tradução.

a) Esquema representando as construções gênicas realizadas,

conforme detalhado em material e métodos. b) Experimento de

transcrição e tradução in vitro, realizado por Douglas D. Luche. 1-

SK(-) THI641∆-GUS. 2- SK(-) THI642∆-GUS. 3- SK(-)THI6412∆-

GUS. 4- SK(-)GUS (controle). Os respectivos tamanhos das

proteínas traduzidas a partir do 1o AUG ou 2o AUG e do GUS estão

indicados.

CAAATGC...          ATG...   ATG...

ATG...     ACCATGG... ATG...

PT M GUS
CAAATGC...   ACCATGG... ATG...

Início da tradução:     Proteína de:

1o AUG.............................83kDa

2o AUG.............................75kDa
AUG do gus.....................70kDa

GUS
ATG

PT M GUS

PT M GUS
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A fim de verificar a ocorrência de estrutura secundária no mRNA

de thi1, a seqüência foi analisada em programas de predição de estrutura

secundária (ver material e métodos para detalhes). Os resultados mostram a

presença de uma estrutura estável em forma de grampo que dificulta o acesso

do complexo de iniciação da tradução ao segundo AUG (Figura 14).

Figura 14 – Predição de estrutura secundária no mRNA de thi1. Os dois AUGs

onde ocorre iniciação da tradução estão indicados.

THI1 é traduzida preferencialmente a partir do primeiro AUG

(Figura 12b, coluna 1), no entanto, a despeito de um contexto pior e de uma

estrutura secundária desfavorável do mRNA, a iniciação da tradução também é

observada no segundo AUG. Neste panorama, pode-se especular o que ocorre

com o mRNA de thi1 que permite início da tradução a partir do segundo AUG.

O processo de iniciação da tradução é bastante complexo, são

necessários vários fatores traducionais, cuja interação correta constitui-se em

mais um nível de regulação. Para iniciação da tradução, a região 5' do mRNA

A
U
G
 . .
 .

...

1o

2o
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deve estar livre de qualquer estrutura secundária. Várias proteínas são

necessárias, dentre elas a helicase eIF4A, que associa-se com o fator de

iniciação da tradução eIF4G, que por sua vez interage com o fator de ligação ao

"cap" eIF4E, com a proteína de ligação à cauda poli-A (Pab1p) e com o mRNA.

Somente depois do recrutamento de todos estes fatores traducionais é que a

subunidade 40S une-se ao complexo para realizar a exploração da extremidade

5' do mRNA até encontrar um sítio de iniciação da tradução (Sachs, 2000).

No entanto, este mecanismo "cap"-dependente não é a única

forma de iniciação da tradução. A descoberta de sítios internos de entrada do

ribossomo (IRES) no mRNA de picornavírus revela que a pequena subunidade

ribossomal pode ligar-se diretamente ao mRNA de uma maneira "cap"-

independente (Jang et al., 1990). Como resultado desta propriedade, os

elementos IRES provêm a primeira exceção para o mecanismo geral de

iniciação (Sachs, 2000). Estes elementos são geralmente caracterizados por

regiões do mRNA que formam estrutura secundária do tipo grampo e

aumentam de forma significativa a afinidade dos fatores traducionais ao mRNA

(Sachs, 2000). Além de estarem presentes em vírus, IRES foram detectados

em outros organismos. No entanto, Kozak (2001) critica duramente a maioria

destes trabalhos alegando que os experimentos realizados para identificação

destes sítios não foram realizados com controles adequados. No caso de thi1

trata-se de uma hipótese que merece investigação.

Além disso, existem relatos em que a iniciação da tradução no

segundo AUG ocorre somente por razões regulatórias (Kozak, 1999). Recentes

experimentos sugerem que o mecanismo pelo qual a subunidade 40S não

reconhece o primeiro AUG, pode ser modulado pela fase do desenvolvimento

da célula ou temperatura. A temperatura regula a síntese de duas isoformas da

FRQ (frequency), um componente central do rítmo circadiano em Neurospora,

através da escolha da iniciação da tradução em dois sítios alternativos (Liu et

al., 1997). Diferentes formas de NIFS, uma cisteína desulfurase de humanos,

com localização subcelular distinta em mitocôndria ou citosol e núcleo, são
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sintetizadas a partir de um único transcrito através da iniciação da tradução em

dois AUGs em fase de leitura. A seleção do sítio de iniciação varia de acordo

com as condições de pH do meio ou citosol. Esta nova forma de regulação

traducional permite rápida redistribuição desta proteína em diferentes

compartimentos em resposta a mudanças nas condições metabólicas (Land &

Rouault, 1998). Estes trabalhos abrem uma nova perspectiva para o estudo do

direcionamento da proteína THI1 em função da alteração de condições

ambientais. Tratando-se de uma proteína bifuncional e dada as particularidades

da tradução em um segundo sítio de iniciação, é bastante provável que THI1

apresente um mecanismo regulatório incomum.

4.6 A localização subcelular de THI1 é regulada pela iniciação alternativa

da tradução

O mecanismo que controla o duplo direcionamento da proteína

THI1 parece ser a utilização de sítios alternativos para iniciação da tradução,

uma vez que um único transcrito é produzido e a partir dele são sintetizadas

duas proteínas. A proteína traduzida a partir do primeiro AUG possui um

peptídeo de trânsito cloroplástico amino-terminal e é direcionada para

cloroplastos. O início da tradução a partir do segundo AUG, produz uma

proteína com uma preseqüência mitocondrial na extremidade que é direcionada

para mitocôndrias.

Para confirmar estas especulações, foram realizadas construções

gênicas contendo diferentes mutações na seqüência de direcionamento de thi1,

além da troca dos ATGs por ATCs, fusionadas ao gene que codifica para GFP

("green fluorescence protein") (Figura 15). Estas construções foram

eletroporadas em protoplastos de tabaco e visualizadas em microscópio de

fluorescência (Figura 15a, b, c, d, e). Estes experimentos foram monitorados

por controles expressando GFP em compartimento subcelular previamente

conhecido (Figura 16).
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       filtros sobrepostos                          GFP

a)

b)

c)

d)

ATG...      ATG...

PT        M              GFP

ATC...      ATG...

PT        M              GFP

ATG...      ATC...

PT        M              GFP

ATG...

M              GFP
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Figura 15 - Transporte de GFP fusionada à seqüência amino-terminal de THI1.

a) Seqüência original do peptídeo de trânsito seguido de 50

aminoácidos da proteína madura. b) Mutação no primeiro ATG para

ATC. c) Mutação no segundo ATG para ATC. d) Deleção do

peptídeo de trânsito. A fluorescência da GFP foi observada em filtro

FITC (excitação 470 nm e emissão 520 nm) e a autofluorescência

dos cloroplastos em filtro com excitação 540 nm e emissão 600 nm.

As imagens sobrepostas captadas pelos dois filtros e as imagens só

de GFP estão indicadas.

a) WT         b) Citosol        c) Cloroplasto

        d) Mitocôndria  e) Cloroplasto e
      mitocôndria

Figura 16 - Células expressando fusões de GFP utilizadas como controle. a)

WT célula não eletroporada. b) Citosol: pCAMBIA (35S-GFP). c)

Cloroplasto: RecA-GFP (Akashi et al., 1998). d) Mitocôndria: β-GFP

(cedido pelo Prof. Marc Boutry). e) Duplo direcionamento para

cloroplasto e mitocôndria: SYCO-GFP (Peeters et al., 2000). A

fluorescência da GFP foi observada em filtro FITC (excitação 470

nm e emissão 520 nm).
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A construção contendo a seqüência amino-terminal original de

THI1 (peptídeo de trânsito mais 64 aminoácidos da proteína madura) foi capaz

de direcionar GFP tanto para cloroplastos quanto para mitocôndrias (Figura

15a), confirmando os resultados anteriormente obtidos (Chabregas et al., 2001).

Quando o primeiro ATG é mutado para ATC, a proteína começa a ser traduzida

a partir da segunda metionina. Esta construção direciona GFP somente para

mitocôndrias (Figura 15b). Trata-se de um resultado extremamente interessante

que parece confirmar a hipótese levantada. Além disso, um resultado

semelhante foi observado quando o peptídeo de trânsito foi deletado

completamente (Figura 15d), indicando que a região em α-hélice anfifílica

realmente constitui uma preseqüência mitocondrial. Ao contrário, quando o

segundo ATG foi mutado para ATC a proteína GFP é direcionada somente para

cloroplastos (Figura 15c). Estes resultados fortemente sugerem que o

mecanismo de controle do direcionamento subcelular de THI1 acontece durante

a tradução, pelo uso alternativo de dois sítios de iniciação.

Um mecanismo semelhante é observado com a

protoporfirinogênio oxidase II (Protox II) de espinafre, a enzima final da

biossíntese de clorofila e heme (Watanabe et al., 2001). Este é o único relato

presente na literatura atual que descreve o direcionamento de uma proteína

para cloroplastos e mitocôndrias pelo uso alternativo de dois códons de

iniciação da tradução em fase de leitura. Portanto, a proteína THI1 de A.

thaliana constitui um caso extremamente raro na natureza.

Unindo a estes dados, que confirmam que o direcionamento de

THI1 para mitocôndrias e cloroplastos é regulado em nível traducional, aos

resultados obtidos com a tradução e transcrição in vitro, que indicam

preferência significativa do início da tradução no primeiro AUG, pode-se

especular que a proteína THI1 seja preferencialmente direcionada para

cloroplastos, e menos freqüentemente destinada a mitocôndrias. Ou então, haja

um efeito do ambiente no sentido de interferir na localização da proteína,

conforme observado em outros trabalhos (veja acima).
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O propósito fisiológico para o direcionamento de THI1 para ambas

as organelas é pouco conhecido. Existem várias evidências que mostram esta

proteína está implicada na biossíntese de tiamina e também na manutenção da

estabilidade do genoma organelar depois de um dano ao DNA (Machado et al.,

1996, 1997). A tolerância ao dano ao material genético é necessária em ambas

as organelas, mas a biossíntese de tiamina parece ocorrer somente em

cloroplastos (Belanger et al., 1995). Assim, a existência de dois códons AUGs

para iniciação alternativa da tradução pode estar relacionado à necessidade de

expressão diferencial de cada função, dependendo das condições do meio

ambiente. Se tiamina é o fator limitante, então THI1 seria preferencialmente

direcionada aos cloroplastos, sendo o início da tradução principalmente

realizado a partir do primeiro AUG. Se o material genético organelar é

danificado por algum tipo de estresse, então ambos os códons de iniciação são

empregados e as duas isoformas de THI1 são sintetizadas (Chabregas et al.,

2001). Assim, os mecanismos que controlam o uso dos dois códons alternativos

de iniciação parecem ser bastante complexos, dependendo das condições

fisiológicas da célula.



5 CONCLUSÕES

• A proteína THI1 de Arabidopsis thaliana é direcionada para cloroplastos e

mitocôndrias in vivo;

• Uma estrutura em α-hélice anfifílica presente na região posterior à segunda

metionina é responsável pelo direcionamento da proteína às mitocôndrias;

• A localização subcelular da proteína é determinada pelo início alternativo da

tradução a partir de dois códons AUG em fase de leitura;

• O contexto ao redor do primeiro AUG é mais favorável para a tradução de

THI1;

• O mRNA de thi1 forma uma estrutura secundária bastante desfavorável para

inicio da tradução no segundo AUG.
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