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Resumo 
 

O gene thi1 foi isolado a partir de uma biblioteca de cDNA de A. thaliana devido à sua 

capacidade de complementar mutantes de E. coli para rotas de reparo de DNA. O posterior 

seqüenciamento desse gene permitiu a identificação de similaridade com genes de fungos ativados em 

condições de estresse ou ativados na ausência de tiamina (vitamina B1). A síntese de tiamina é de 

grande importância já que na forma pirofosfatada é coenzima essencial para vários processos vitais das 

células.  

No presente estudo, foi realizada a caracterização funcional do gene thi1 utilizando-se, para 

tanto, linhagens de A. thaliana mutante e/ou com expressão diferencial desse gene. Foram analisados 

parâmetros biológicos como viabilidade de sementes, antioxidantes, danos no DNA, e atividade 

transcricional e traducional do gene thi1. Foi iniciado, também, o processo de padronização da 

quantificação de tiamina em plantas. Foi observado, para a linhagem mutante, menor viabilidade de 

sementes, maior produção de antioxidantes e maior quantidade de danos no DNA de cloroplastos. 

Quanto à atividade transcricional e traducional, foi observado que o gene thi1 apresenta um pico de 

expressão no período da tarde com um ritmo circadiano em potencial. Além disso, o acúmulo da 

proteína nos tecidos acompanha o perfil de expressão de RNAm thi1, o que sugere que o modo de 

regulação primária do gene é em nível transcricional. A análise comparativa de proteína por gel bi-

dimensional entre as linhagens selvagem e mutante permitiu a identificação de quatro proteínas em 

maior quantidade na mutante, sendo duas identificadas por seqüenciamento: enolase e fosfoglicerato 

desidrogenase. Na análise de tiamina foi observado que a linhagem mutante acumula um composto, 

não identificado, que emite fluorescência no mesmo comprimento de onda que as tiaminas, sendo, 

provavelmente, um precursor do tiazol.  

Os resultados obtidos nesse trabalho indicam que THI1 defectivo acarretaria em desbalanço 

metabólico e, não necessariamente, que o gene thi1 estaria envolvido em dupla função. Em bactérias, 

entre os precursores de tiazol, estão a cisteína e o gliceraldeído 3-fosfato (G3P). O G3P em excesso 

seria deslocado para o ciclo de Calvin a fim de regenerar a ribulose 1,5-bisfosfato. Maior quantidade 

de G3P, maior taxa fotossintética, maior produção de ROS, maior produção de antioxidantes na 

mutante. A maior disponibilidade de G3P aumentaria o fluxo de glicólise e, consequentemente, de 

respiração mitocondrial, aumentando a taxa de ROS. A fosfoglicerato desidrogenase, em maior 

quantidade na mutante, está envolvida na síntese de cisteina que acarreta na produção de glutationa. A 

glutationa e a cisteína, por sua vez, atuariam induzindo o promotor da SOD, acarretando, então, na 

produção de mais antioxidantes. Todos esses antioxidantes estariam envolvidos na detoxificação de 

ROS presente em excesso na linhagem mutante, que levaria à menor viabilidade de sementes e maior 

quantidade de danos no DNA. Devido à grande quantidade de ROS, haveria superexpressão de 

enolase, envolvida no bloqueio da proliferação celular e, subsequentemente, em morte celular 

programada, o que explicaria o retardo no desenvolvimento da linhagem mutante.   
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Abstract 
 

Thi1 gene was previously isolated from A. thaliana cDNA library due to its capacity to 

complement mutant Escherichia coli defective in DNA repair. Subsequent analysis of the gene 

nucleotide sequence showed its similarity with yeast genes activated under stress conditions or 

activated in the absence of thiamine. The thiamine biosynthesis is important because its phosphorilated 

form is a coenzyme essential to several vital process at the cell.  

The present study reports the functional characterization of thi1 gene using A. thaliana mutant 

line and lineages with differential expression of this gene. It has analyzed biological parameters as 

seed viability, antioxidants, DNA damage, and transcriptional and translational activities of thi1 gene. 

It has begun the standardization of the thiamine quantification in plants either. It was observed, in the 

mutant line, lower seed viability, higher antioxidant production and higher DNA damage amount in 

chloroplasts. In relation to the transcriptional and translational activities it has observed the higher thi1 

mRNA expression in the afternoon suggesting a circadian rhythm. Besides, the protein production has 

followed the thi1 mRNA expression, which suggest that the primary regulation is under the 

transcriptional level. The comparative analysis of protein by bidimensional gel between wild-type and 

mutant line allowed the identification of four proteins in higher amount in the mutant line, two of them 

identified: enolase and phosphoglycerate dehydrogenase. In the thiamine analysis it has observed the 

accumulation of an unknown compound in the mutant line, probably a thiazole precursor. 

Results obtained in this work indicate that defective THI1 bring about metabolic imbalance 

and that, not necessarily, thi1 gene is involved in dual role. In bacteria, cisteine and glyceraldeide-3-

phosphate (G3P) are thiazole precursors. The G3P excess would be switched to Calvin cycle to 

regenerate ribulose-1,5-diphosphate. If there is a high G3P amount, the photosynthetic rate will 

increase, followed by the ROS and antioxidant production, as occured in the mutant line. A high G3P 

availability can increase the glycolysis flux and, consequently, the respiratory rate, increasing the ROS 

production. The phosphoglycerate dehydrogenase, in higher amount in the mutant line, is involved in 

cysteine synthesis which bring about glutathione production. Cysteine and glutathione induce the SOD 

promoter, increasing antioxidants production. All these antioxidants are involved in ROS 

detoxification, in excess in the mutant line. These ROS would decrease seed viability and increase 

DNA damage. High ROS amount could induce the overexpression of enolase, involved in blocking 

cellular growth and, consequently, resulting in programmed cell death, which could explain the 

delayed development of the mutant line. 
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1. Introdução 

1.1. Tiamina (vitamina B1) 

Plantas, bactérias e fungos podem sintetizar tiamina de novo. A tiamina 

(vitamina B1) é sintetizada a partir da condensação da porção do tiazol com a porção da 

pirimidina para produzir tiamina monofosfato (TP). Esta é, então, fosforilada 

produzindo tiamina pirofosfato (TPP), em procariotos. Em eucariotos, TP é produzida 

diretamente da condensação do tiazol com a pirimidina sendo, em seguida, 

desfosforilada, produzindo tiamina livre e, subsequentemente, pirofosforilada, 

produzindo TPP, o cofator ativo (figura 1) (CROFT et al, 2007). Em plantas, sabe-se que 

o tiazol é sintetizado nos cloroplastos (JULLIARD &  DOUCE, 1991; BELANGER et al., 

1995), enquanto em fungos é sintetizado nas mitocôndrias (BELANGER et al., 1995; 

MACHADO et al., 1996).  

Tiamina pirofosfato (TPP) ou cocarboxilase é um cofator essencial para dois 

tipos de enzimas: α-ceto ácido desidrogenases e transcetolases. A tiamina atua como 

cofator da fermentação alcoólica (piruvato descarboxilase), descarboxilação oxidativa 

do piruvato (piruvato desidrogenase), ciclo de Krebs (α-ceto glutarato desidrogenase), 

via da pentose-fosfato (transcetolase), ciclo de Calvin (transcetolase) e na biossíntese e 

catabolismo de alguns aminoácidos (figura 2). 
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Figura 1: Via de biossíntese de tiamina. Esquema baseado na síntese da vitamina B1 em 
E. coli (rota de síntese de tiazol) e na alga verde Chlamydomonas reinhardtii (rota final 
da via). TP é gerada da condensação de 5-hidroxietil-4-metiltiazol fosfato e 4-amino-5-
hidroximetil-2-metilpirimidina pirofosfato pela ação da TMP quinase (THIE). Em E. 
coli, thi1 auxilia na produção de algum elemento da porção tiazólica da via (não se sabe 
exatamente onde). A porção pirimidínica é sintetizada de aminoimidazol 
ribonucleotídeo, um intermediário na biossíntese de histidina e purina, via ação de 
THIC e THID. Para gerar o cofator ativo (TPP) em C. reinhardtii, TP é primeiramente 
desfosforilada por uma fosfatase desconhecida, e então, subsequentemente, 
pirofosforilada por tiamina pirofosfoquinase (TPK). Genes envolvidos em diferentes 
etapas desta via estão representados em azul (Modificado de CROFT et al, 2007). 
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Figura 2: Esquema simplificado das vias metabólicas em que a TPP participa como 
cofator. MIT: mitocôndria, CP: cloroplasto, CIT: citoplasma. 

 

A via de biossíntese de tiamina é bem conhecida em bactérias, mas ainda pouco 

compreendida em leveduras e plantas. Sabe-se, contudo, que em leveduras e bactérias, 

há uma regulação negativa da maioria dos genes envolvidos nesta via devido à presença 

de TPP no meio de crescimento (KAWASAKI  et al., 1990; PRAEKELT et al., 1994). Em A. 

thaliana, entretanto, a tiamina parece não exercer um papel regulatório na expressão do 

gene thi1 (PAPINI-TERZI et al, 2003).  

Vias que utilizam TPP como cofator podem ser responsáveis pela produção de 

espécies reativas de oxigênio (ROS), como oxigênio singlete (1O2), radical superóxido 

(O2
•), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxila (•OH).  

1.2. Espécies ativas de oxigênio  
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Altas concentrações de oxigênio têm se mostrado tóxicas (HALLIWELL  & 

GUTTERRIDGE, 1999). Esta toxicidade deve-se à possibilidade de formação de espécies 

ativas de oxigênio (ROS, do inglês reactive oxygen species), tais como oxigênio singlete 

(1O2), radical superóxido (O2
•-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxila 

(•OH) (DALTON, 1995), os três últimos resultantes da transferência de 1, 2 ou 3 elétrons 

do oxigênio molecular, respectivamente. Para exemplificar a formação de ROS, pode-se 

observar na figura 3 a redução de oxigênio à água. 

 

O2           
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•OH                      H2O 

 

 

Figura 3: Formação de ROS durante a redução de oxigênio à água 

Entre as ROS existem átomos ou moléculas que possuem elétrons 

desemparelhados: são os radicais livres de oxigênio (OFR, do inglês oxygen free 

radical). Esses são potencialmente tóxicos para as células. Alguns produtos do ataque 

desses radicais podem interferir com a função dos ácidos nucléicos, gerando 

preferencialmente quebras na dupla fita (VAN SLUYS et al, 1986) e alterações nas 

seqüências de base, ocasionando mutações (PUNCHARD & KELLY , 1996), o que pode 

levar a anormalidade de algumas funções ou até mesmo à morte do organismo. 

A produção de ROS, em plantas, resulta de vias como fotorespiração e 

fotossíntese nos cloroplastos, e respiração mitocondrial (MITTLER, 2002). Nos 

cloroplastos pode haver a produção de oxigênio singlete (1O2), quando uma molécula de 

clorofila excitada pela absorção de um fóton, transfere energia de um elétron excitado 

para um oxigênio na sua forma estável, ao invés de transferir para o próximo 

componente da cadeia de transporte de elétrons (figura 4). O 1O2 é estável em ambientes 
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hidrofóbicos de modo que pode iniciar o processo de peroxidação lipídica das 

membranas tilacóides e danificar os cloroplastos (DALTON, 1995). 

As reações que ocorrem nas membranas dos tilacóides durante a fotossíntese são 

responsáveis por geração de condições fortemente redutoras. Um dos componentes de 

maior poder redutor desta fase é a ferredoxina (cadeia de transporte de elétrons, 

fotossistema I), que participa como doadora de elétrons ao NADP, para produzir 

NADPH. Entretanto, o potencial redox da ferredoxina (-0,43 V) é muito similar ao 

requerido para reduzir O2 a O2
•- (-0,45 V), de modo que pode, então, ocorrer formação 

de O2
•- ao invés de NADPH (MISRA & FRIDOVICH, 1971) (figura 4). 

A enzima ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase/oxigenase (Rubisco), responsável 

por fixar CO2 a compostos orgânicos na fotossíntese, também pode funcionar como 

oxigenase (fotorespiração). Como carboxilase, produz 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, 

ao passo que como oxigenase, produz 1 molécula de 3-fosfoglicerato e outra de 2-

fosfoglicolato. A primeira é metabolizada normalmente participando do ciclo de Calvin, 

enquanto 2-fosfoglicolato, em plantas superiores, é transportado aos peroxissomos e, 

então, oxidado a 2-fosfoglioxilato e H2O2 e glioxilato. Peroxissomos contém grandes 

quantidades de catalase que convertem H2O2 a H2O e O2 (DALTON, 1995) (figura 4). 

    

Figura 4: Produção de ROS nos cloroplastos e peroxissomos. Pode ocorrer a produção 
de oxigênio singlete no fotossistema II (PS II) quando há transferência de energia de um 
elétron excitado para oxigênio em sua forma estável, e pode ocorrer também, a redução 

Cloroplasto Peroxissomo 
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de oxigênio no fotossistema I (PSI) quando a ferredoxina (Fd) doa elétrons ao oxigênio 
ao invés de doá-lo ao NADP, gerando radical superóxido e H2O2. A enzima Rubisco 
(RuBP) pode atuar como oxigenase no processo de fotorrespiração, que leva à produção 
de H2O2 dentro dos peroxissomos. Setas em negrito mostram as principais rotas de 
transporte de elétrons. Enzimas chaves são mostradas em números circulados: 1) 
superoxido dismutase, 2) Rubisco, 3) glicolate oxidase, 4) catalase, e 5) ascorbato 
peroxidase. (Modificado de APEL &  HIRT, 2004) 
 

Já na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, há redução de O2 a H2O, 

sendo esta reação bastante eficiente em plantas. Nesse caso, há produção de H2O 

praticamente sem produção de O2
•- ou H2O2. Entretanto, há componentes desta cadeia 

que não são tão eficientes. Por exemplo, a flavoproteína NADH desidrogenase pode 

produzir O2
•- a partir de O2 (RICH & BONNER,1978). 

Plantas também produzem ROS como sinalizadores no controle de processos 

como morte celular programada, respostas a estresse biológico, defesa a patógenos e 

sinalização sistêmica (MITTLER, 2002). Enquanto sob condições normais a produção de 

ROS é baixa, em condições de estresse há uma quebra na homeostase das células que 

aumentam a produção destas espécies (POLLE, 2001). As plantas desenvolveram um 

sistema de defesa a ROS que envolve tanto a limitação em sua formação quanto sua 

remoção (ALSCHER et al, 2002).  

A importância dos radicais livres pode ser vista pelo número e diversidade de 

antioxidantes biológicos presentes nas células (PUNCHARD & KELLY , 1996). A defesa 

primária, não enzimática, inclui antioxidantes como ascorbato e glutationa em regiões 

hidrofílicas da célula, e α-tocoferol (vitamina E) e β-caroteno em regiões hidrofóbicas 

(DALTON, 1995). Entre as enzimas antioxidantes, destacam-se a superóxido dismutase 

(SOD, E.C 1.15.1.1), ascorbato peroxidase (APX, E.C 1.11.1.11) e catalase (CAT, E.C 

1.11.1.6). SOD age convertendo O2
•- em H2O2, e, APX e CAT detoxificam H2O2. APX 

requer ascorbato como intermediário para a liberação de H2O, enquanto CAT converte 

H2O2 diretamente em H2O e O2. SOD, APX, e CAT, juntamente com ácido ascórbico e 
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glutationa, constituem uma maquinaria altamente eficiente para detoxificar O2
•- e H2O2 

(M ITTLER et al, 2004). Como pode-se observar na tabela 1, SOD, APX, ASC e GSH são 

encontrados em quase todos os compatimentos celulares, enquanto CAT é encontrada 

somente nos peroxissomos e GPX principalmente no citoplasma (MITTLER et al, 2002). 

Tabela 1: Local de ação e substratos utilizados por antioxidantes enzimáticos e 
não-enzimáticos em plantas (Modificado de MITTLER, 2002) 

Antioxidantes Localização Substratos 

Superóxido dismutase Cp., Cit., Mit., Per., Apo. O2
•- 

Ascorbato peroxidase Cp., Cit., Mit., Per., Apo. H2O2 

Catalase Per. H2O2 

Glutationa peroxidase Cit. H2O2, ROOH 

Ascorbato Cp., Cit., Mit., Per., Apo. H2O2, O2
•- 

Glutationa Cp., Cit., Mit., Per., Apo. H2O2 

Abreviações: Apo.: apoplasto; Cp.: cloroplastos; Cit.: citossol; Mit.: 
mitocôndria; Per.: peroxissomos. 

 
1.3. Reparo de DNA 

A diversidade dos organismos vivos e o sucesso em colonizar quase todas as 

partes da superfície terrestre dependem de mudanças genéticas acumuladas ao longo de 

milhões de anos, que permitem aos organismos se adaptarem a condições em 

modificação e colonizarem novos hábitats. Entretanto, do ponto de vista de um único 

organismo, as mudanças genéticas podem ser prejudiciais. Para sobreviverem e se 

reproduzirem, os indivíduos devem ser geneticamente estáveis, o que é garantido não só 

pela complexa maquinaria responsável pela replicação do DNA, mas também por meio 

de mecanismos que corrigem e evitam alterações que constantemente ocorrem no DNA 

(ALBERTS et al., 2002). 
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Apesar de se saber bastante sobre reparo de DNA e os efeitos biológicos da 

persistência de lesões em microorganismos e mamíferos, muito se deve aprender sobre 

o mecanismo de reparo em plantas (BRITT, 1996). Projetos de seqüenciamento de 

genomas em plantas modelo tais como arroz (monocotiledônia) e Arabidopsis 

(dicotiledônia), permitiram a identificação de grupos de genes inteiros relacionados a 

reparo de DNA em plantas superiores (KIMURA &  SAKAGUCHI, 2006).  

As lesões na molécula de DNA podem acarretar diferentes conseqüências para 

as células. Existem lesões que não apresentam efeitos biológicos, enquanto outras 

apresentam efeitos deletérios. As lesões são consideradas mutagênicas quando há 

alteração da informação genética, ou citotóxicas quando impedem o avanço das DNA e 

RNA polimerases durante a replicação e a transcrição do DNA, respectivamente, 

interferindo na manutenção de atividades celulares fundamentais (BRITT, 1996). 

Em geral, lesões no DNA podem ser classificadas em 3 grupos: bases 

desemparelhadas, quebras na cadeia fosfodiéster (simples ou dupla fita) e bases 

modificadas quimicamente. Estas lesões podem ser causadas por reações de hidrólise, 

alquilação (adição de grupos metil ou etil), oxidação e radiação (ionizante ou UV). Cada 

lesão é corrigida por diferentes vias de reparo (BRITT, 1996).  

Entre os danos causados por hidrólise, o mais comum é a perda de bases pela 

hidrólise da ligação glicosídica (liga a base ao esqueleto fosfodiéster da molécula de 

DNA). Um sítio abásico (figura 5B) pode bloquear a replicação e a transcrição do DNA, 

e ser letal para as células. Por isso, esses são rapidamente reconhecidos e reparados. O 

segundo tipo de dano causado por hidrólise é a desaminação de citosina (figura 5A) e de 

5-metil-citosina, resultando na formação de uracil e timina, respectivamente. Uracil é 

rapidamente reconhecida como uma base inapropriada ao DNA e é excisada pela uracil 
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glicosilase. Timina, entretanto, não é reconhecida como um dano ocasionando a 

transição C para T (BRITT, 1996). 

 

Figura 5: Danos no DNA. Um dos principais tipos de danos que pode ocorrer é a 
desaminação das bases citosina e adenina (A). Outro evento é a perda de bases 
formando um sítio abásico no DNA (B). Luz UV-A (320 a 400nm) e UV-B (280 a 
320nm) induzem a formação de dímeros de pirimidina entre bases de pirimidinas 
adjacentes (C). Alquilação de bases do DNA resulta na adição de grupos metil (ou etil) 
em várias posições do anel (D) ( Modificado de BUCHANAN et al, 2000). 

 

O produto de alquilação mais comum é a 7-metil-adenina, que não é considerada 

mutagênica. Já a 3-metil-adenina pode bloquear a replicação do DNA. Um terceiro 

produto de alquilação é a O6-metil-guanina (figura 5D), que pareia eficientemente com 

timina e, portanto, é potencialmente mutagênica (BRITT, 1996).  

A maioria das lesões causadas no DNA por oxidantes ocorre, principalmente, 

nas bases dos nucleotídeos. Apesar de peróxido de hidrogênio e radicais superóxido não 
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reagirem com o DNA, os radicais hidroxil são os mais reativos seguidos pelo oxigênio 

singlete (MOLLER et al., 2007). A modificação mais comumente observada é a 8-

hidroxiguanina, que pode parear tanto com A quanto com C (BRITT, 1996).  

Radiação ionizante (raios-X) difere de radiação UV por não possuir um alvo 

específico. O alvo mais freqüente desse tipo de radiação é a água, produzindo radicais 

hidroxil, e a maioria dos danos no DNA são causados pela interação desse ROS com 

DNA (BRITT, 1996). Os dímeros de pirimidina, nas formas ciclobutano (CPD) ou 6-4 

pirimidinona, constituem 75% e 25%, respectivamente, das lesões no DNA induzidas 

por UV (figura 5C). Tem se mostrado que os dímeros de pirimidina bloqueiam a ação 

das DNA polimerases. Na ausência de reparo, um único dímero de pirimidina é 

suficiente para eliminar a transcrição do gene em que ele está alocado. Evidências 

sugerem que RNA polimerases II de mamíferos permanecem no sítio lesionado, o que 

pode reduzir a concentração de RNA polimerase livre (BRITT, 1996) 

Entre as vias de reparo de DNA há a reversão direta de dímeros de pirimidina 

(fotorreativação), reparo por excisão (de bases e de nucleotídeos) e reparo de quebra de 

cadeia fosfodiéster.  

Algumas mutações induzidas por UV podem ser revertidas por comprimentos de 

onda de luz visível ou de UV-A. Esta conversão, chamada fotorreativação, é catalisada 

por fotoliases (figura 6). Estas enzimas ligam-se especificamente à CPDs e, com a 

absorção de um fóton de comprimento de luz apropriado (350-450nm), revertem 

diretamente os danos (BUCHANAN et al, 2000). 
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Figura 6: Reparo de DNA por fotorreativação. Fotoliase catalisa o reparo de dímeros de 
pirimidina. As enzimas usam energia da luz visível para quebrar ligações carbono-
carbono que ligam resíduos de pirimidina adjacentes (dímeros de pirimidina) 
(Modificado de BUCHANAN et al, 2000). 

 

Em contraste com fotorreativação, vias de reparo por excisão, não revertem as 

lesões diretamente, mas as substituem por nucleotídeos corretos resultados de leitura da 

fita complementar. Estas vias de reparo por excisão dividem-se em duas categorias: 

reparo por excisão de bases (BER, do inglês “base excision repair”) (figura 7A) e reparo 

por excisão de nucleotídeos (NER, do inglês “nucleotide excision repair”) (figura 7B). 

BER remove uma única base danificada por meio da ação de DNA glicosilases 

específicas. A ação destas enzimas resulta em sítios apurinicos ou apirimidicos (AP) 

com o esqueleto de açúcar-fosfato intacto. Em seguida, uma AP endonuclease cliva a 

ligação fosfodiéster no sitio AP. Uma desoxirribose fosfodiesserase, então, remove a 

molécula desoxirribose remanescente. Em seguida, DNA polimerase e DNA ligase 

restauram a fita (BUCHANAN et al, 2000). O NER difere do BER por reconhecer um 

espectro de lesões maior (de sítios abásicos a dímeros de pirimidina), e por iniciar a 

remoção do dano (fragmentos de até 30 bases) gerando cortes na fita danificada. O 

Ativação por luz 
Luz (300-600nm) 

Gene 



 

 

15 

15 

oligonucleotídeo com as bases danificadas é excisado depois do desenrolamento do 

DNA por uma helicase. Uma DNA polimerase e DNA ligase restauram a fita (BRITT, 

1996). 

 
 

Figura 7: Reparo de DNA por excisão. A: Reparo por excisão de bases. O uracil 
formado pela desaminação de citosina é removido pela ação da DNA glicosilase. A AP 
endonuclease reconhece o sítio AP e cliva a fita de DNA no local. Desoxirribose 
fosfodiesserase, então, remove a molécula desoxirribose remanescente. A DNA 
polimerase e a ligase reparam a fita, restaurando a base. B: Reparo por excisão de 
nucleotídeos. O dano no DNA é inicialmente reconhecido por endonucleases e clivado 
(setas vermelhas). O oligonucleotídeo que contém as bases danificadas é, então, 
excisado depois do desenrolamento do DNA pela helicase. DNA polimerase e ligase 
reparam a fita resultante (Modificado de BUCHANAN et al, 2000). 

 

Existem, também, os mecanismos de reparo pós-replicação, que permitem a 

sobrevivência das células apesar da persistência dos danos. Eles atuam de maneira a 

A) B) 

Reconhecimento do dano 
Clivagem por nuclease 

Oligonucleotídeo 
excisado 
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viabilizar a polimerização do DNA na presença de elevado número de lesões que 

causariam o bloqueio da replicação. Há dois mecanismos: síntese translesão e reparo 

por recombinação. Na síntese translesão, o complexo da DNA polimerase, durante a 

replicação, quando encontra um dano na fita molde, ultrapassa o local danificado e 

continua a síntese de DNA. Esse processo é potencialmente mutagênico, já que a DNA 

polimerase não repara o dano, mas insere adeninas no local ao invés da sequência de 

DNA original (BUCHANAN et al., 2000). Em E. coli, as proteínas umuC,D ligam-se à 

DNA polimerase e alteram a estringência de incorporação de nucleotídeos, capacitando 

a realização da síntese translesão. Entretanto, devido ao seu potencial de gerar 

mutações, as proteínas umuC,D são expressas somente quando a célula é exposta a uma 

dose substancial de agentes que danificam o DNA. Quando os danos no DNA são 

extensos, uma alternativa é o reparo por recombinação (figura 8). A DNA polimerase 

pára a replicação quando uma lesão é encontrada na fita molde e a replicação do DNA é 

retomada após o dano. A fita de DNA é corrigida por recombinação homóloga do DNA 

com a fita parental complementar, usando enzimas de recombinação específicas. DNA 

polimerases e DNA ligase reparam a fita parental complementar (BUCHANAN et al., 

2000; BRITT, 1996).  
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Figura 8: Reparo do DNA por recombinação. A DNA polimerase pára a replicação 
quando uma lesão é encontrada na fita molde e a replicação do DNA é retomada após o 
dano. A lesão na fita de DNA é corrigida por recombinação homóloga do DNA com a 
fita parental complementar, usando enzimas de recombinação específicas. DNA 
polimerases e DNA ligase reparam a lesão da fita parental complementar (Modificado 
de BUCHANAN et al., 2000) 

 

Cloroplastos e mitocôndrias têm seu próprio DNA e sistemas de reparo e 

replicação (KIMURA &  SAKAGUCHI, 2006). A maioria dos estudos sobre reparo se 

concentra no DNA nuclear, enquanto que os mecanismos de reparo do genoma de 

cloroplastos e mitocôndrias são pouco estudados. Por muito tempo acreditou-se que não 

seria necessário reparo nestas organelas devido à existência de várias cópias desses 

genomas por organela, como também pela presença de várias organelas por célula. 

Replicação é bloqueada 
por danos na fita parental 

Polimerase reinicia 
“downstream” do sítio 
danificado 

Um “gap” está presente 
na fita nova oposta ao 
local danificado 

Fita parental não 
danificada recombina no 
“gap” 

Recombinação deixa 
“gap” na fita parental 
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 “Gap” na fita parental é 
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Entretanto, BOHR &  DIANOV  (1999) observaram que existe reparo eficiente de danos 

oxidativos do DNA nas mitocôndrias.  

1.4. Gene thi1 

O gene nuclear thi1 de A. thaliana foi isolado a partir de uma biblioteca de 

cDNA devido à sua capacidade em complementar cepas bacterianas mutantes para rotas 

conhecidas de reparo de DNA (MACHADO et al., 1996). A análise comparativa realizada 

em banco de dados permitiu a identificação de similaridade entre o gene thi1 e genes de 

fungos ativados em situação de estresse como presença de etanol, cobre, cloro e 

aquecimento (sti35 - CHOI et al., 1990) ou ativados na ausência de tiamina (nmt1 - 

MAUNDRELL, 1990; nmt2 - MANETTI et al., 1994; THI4 - PRAEKELT et al., 1994). Genes 

ortólogos a thi1 de A. thaliana também foram observados em plantas como Zea mays 

(BELANGER et al., 1995), Alnus glutinosa (RIBEIRO et al., 1996) e Citrus sinensis 

(JACOB-WILK  et al., 1997), e em arqueobactérias. Thermotoga maritima é a única 

eubactéria caracterizada até o momento que apresenta um gene similar a thi1, 

provavelmente resultado de transferência horizontal (NELSON et al, 1999). 

MACHADO et al. (1997) realizaram experimentos com o gene THI4 de 

Saccharomyces cerevisiae, uma linhagem auxotrófica para tiamina, testando a 

sensibilidade desta a agentes genotóxicos (MMS e UV). Observou-se maior número de 

mutantes respiratórios (petites), evidenciando uma atividade anormal das mitocôndrias 

desse mutante. O gene thi1 de A. thaliana foi capaz de restaurar a protrofia de THI4 

para tiamina e reduzir a formação de mutantes respiratórios após tratamento com MMS 

e UV.  

PAPINI-TERZI et al. (2003) verificaram que a linhagem mutante tz-201 

auxotrófica para tiamina (FEENSTRA, 1964) possui uma mutação pontual única em uma 

região conservada do gene thi1 (figura 9) e que o cDNA tz-201 não complementa 
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leveduras THI4 mutantes, enquanto o cDNA da linhagem selvagem confere total 

complemetação. PAPINI-TERZI et al. (2003) verificaram também redução na expressão 

de mRNA em condições de escuro total, maior expressão nas folhas do que nas raízes e 

que a expressão do gene thi1 não é aumentada significantemente na ausência de tiamina, 

como observado para o homólogo de Saccharomyces cerevisiae, THI4 (PRAEKELT et 

al., 1994). 

 

Figura 9: Análise comparativa de fenótipos entre plantas selvagem (Ler, wt) e mutante 
(tz-201) de Arabidopsis thaliana crescendo em meio suplementado (+T) ou não (-T) 
com tiamina. Sequência nucleotídica parcial do gene thi1 mostra a base alterada na 
linhagem mutante (seta) (PAPINI-TERZI et al. 2003). 

 

RIBEIRO et al. (2005) fizeram a análise funcional da região promotora de thi1, 

realizada por meio da construção de uma série de cassetes da região promotora 

fusionada ao gene repórter GUS para determinar o padrão de expressão e a 

responsividade a diversas condições de estresse. Os resultados descritos anteriormente 

por PAPINI-TERZI et al. (2003) foram confirmados e, adicionalmente, verificou-se que a 

expressão é afetada por alta salinidade, falta de açúcar e estresse por alagamento.  
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CHABREGAS et al (2001, 2003), confirmaram o duplo direcionamento de THI1 

para mitocôndrias e cloroplastos por um mecanismo pós-traducional. O mRNA thi1 têm 

dois códons AUG em seqüência e a distribuição da proteína para as organelas em A. 

thaliana é determinada pelo uso diferencial dos códons de início de tradução (figura 

10). O direcionamento de THI1 para mitocôndrias explica sua capacidade em 

complementar as leveduras mutantes THI4.  

 

 

 

 

Figura 10: Direcionamento de THI1 para cloroplastos e mitocôndrias. A) representação 
esquemática da região N-terminal de thi1 de A. thaliana. AUG: sequência de início de 
tradução; B) Microscopia eletrônica de células de A. thaliana indicando a presença de 
THI1 nos cloroplastos (C) e mitocôndrias (M) (Modificado de CHABREGAS et al., 2001). 

 

LUCHE (2002) verificou a capacidade de ligação de THI1 à molécula de DNA, 

entretanto descartou a hipótese de que esta proteína tivesse atividade de polimerase.  

C

        1°ATG                        2°ATG                                                                                    
    (cloroplasto)               (mitocôndria)                                                                                thi1 
 
A) 

B) 
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GODOI et al (2006) e JURGENSON et al (2006), desvendaram a estrutura das 

proteínas THI1 e thi4, respectivamente. Ambos mostraram que estas proteínas estão 

organizadas na forma de um octâmero formado pela justaposição de dois tetrâmeros 

(figura 11). Esses originam uma estrutura "circular de duas camadas" que contém um 

poro ao longo de seu eixo longitudinal. O diâmetro do poro varia internamente, porém a 

menor medida é superior ao diâmetro de uma volta de DNA dupla fita. Esta observação 

sugere que THI1 possa se associar à molécula de DNA abrigando-a no interior do 

octâmero. Sabe-se que o genoma organelar apresenta-se associado a proteínas, algumas 

semelhantes a histonas. GODOI et al (2006) e JURGENSON et al (2006) descobriram, 

também, que há um precursor do tiazol, não descrito anteriormente, fortemente ligado à 

proteína purificada. Além disso, esta proteína se ligaria a NAD ao invés de FAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Estrutura protéica de THI1. A) Visualização do octâmero; B) Detalhe do 
precursor do tiazol (2-carboxilato-4-metil-5-[β-etil(adenosina 5´-difosfato)]tiazol) co-
purificado com a proteína THI1 (GODOI et al., 2006). 

 

Em A. thaliana, o gene thi1 está envolvido na biossíntese de tiamina como 

descrito para thi4, o gene ortólogo em leveduras (PRAEKELT et al, 1994). Em plantas, a 

biossíntese de tiamina ocorre nos cloroplastos. Desta maneira, a isoforma da proteína 

THI1 direcionada aos cloroplastos seria responsável pela biossíntese da porção tiazólica 

A) B) 
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da tiamina, enquanto nas duas organelas seria responsável pela diminuição da 

quantidade de lesões no DNA.  
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7. Conclusões 

Segundo os resultados obtidos nesse trabalho, podemos chegar às seguintes 

conclusões:  

1) O gene thi1 apresenta um pico de expressão no período da tarde 

apresentando-se com um ritmo circadiano em potencial; 

2) O acúmulo da proteína nos tecidos acompanha o perfil de expressão de 

RNAm thi1, o que sugere que o modo de regulação primária do gene é em nível 

transcricional; 

5) A análise comparativa de proteína por gel bidimensional entre as linhagens 

selvagem e mutante permitiu a identificação de quatro proteínas em maior quantidade 

na mutante, sendo duas identificadas por seqüenciamento: enolase e fosfoglicerato 

desidrogenase.  

6) A linhagem mutante acumula um composto, não identificado, que emite 

fluorescência no mesmo comprimento de onda que as tiaminas. Esse composto pode ser 

um precursor do tiazol.  

7) Os resultados obtidos nesse trabalho sugerem que a proteína THI1 defectiva, 

ou sua ausência, pode acarretar em desbalanço metabólico ocasionando estresse 

oxidativo e alterações subsequentes.  



 

 

24 

24 

8. Referências Bibliográficas 

AEBI, H. (1984) – Catalase in vitro. Methods in Enzymology 105, 121-130. 

AJJAWI, I.; M ILLA , M. A. R.; CUSHMAN, J.; SHINTANI , D. K. (2007) – Thiamin 

pyrophosphokinase is required for thiamin cofactor activation in Arabidopsis. Plant  

Mol. Biol. 65, 151-162. 

ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. - Molecular 

Biology of the cell.  4.aed.  Garland Science, Taylor & Francis Group, 2002.  1463 pp. 

ALBRECHT, G.; KAMMERER, S.; PRAZNIK, W.; WIEDENROTH, E. M. (1993) - Fructan content 

of wheat seedlings (Triticum aestivum L.) under hypoxic  and following re-aeration. 

New Phytol. 123, 471-476. 

ALBRECHT, G. &  WIEDENROTH, E. M. (1994) - Protection against activated oxygen 

following re-aeration of hypoxically pre-treated wheat roots. The response of the 

glutathione system. J. Exp. Bot. 45, 449-455 

ALSCHER, R. G.; ERTURK, N; HEATH, L. S. (2002) – Role of superoxide dismutases (SODs) 

in controlling oxidative stress in plants. Journal of Experimental Botany 53 (372), 

1331-1341. 

APEL, K. &  HIRT, H. (2004) – Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and 

signal transduction. Annu. Rev. Plant Biol. 55, 373-399. 

AYALA -TORRES, S.; CHEN, Y.; SVOBODA, T.; ROSENBLATT, J.; VAN HOUTEN, B. (2000) - 

Analysis of gene-specific DNA damage and repair using quantitative polymerase 

chain reaction. Methods 22(2), 135-47. 

BAXTER-BURRELL, A et al. (2002) - RopGAP4-dependent Rop GTPase rheostat control of 

Arabidopsis oxygen deprivation tolerance. Science 296, 2026-2028. 



 

 

25 

25 

BEAUCHAMP, C. &  FRIDOVICH, I. (1971) – Superoxide Dismutase: Improved assays and an 

assay applicable to acrylamide gels. Analytical Biochemistry 44, 276-287. 

BELANGER, C.; LEUSTEK, T.; CHU, B.; KRIZ, A. (1995) Evidence for the thiamine pathway 

in higher plants plastids and its developmental regulation. Plant Molecular Biology 

29, 809-821. 

BELTRAMO, E.; BERRONE, E.; TARALLO , S.; PORTA, M. (2008) – Effects of thiamine and 

benfotiamine on intracellular glucose metabolism and relevance in the prevention of 

diabetic complications. Acta Diabectol. No prelo. 

BETTENDORFF, L.; WIRTZFELD, B.; MAKARCHIKOV , A.F.; MAZZUCCHELLI, G.; FRÉDÉRICH, 

M.; GIGLIOBIANCO, T.; GANGOLF, M.; DE PAUW, E.; ANGENOT, L.; WINS, P.  (2007) 

– Discovery of a natural thiamine adenine nucleotide. Nature Chemical Biology 

3(4), 211-212. 

BIEMELT, S.; KEETMAN, U.; ALBRECHT, G. (1998) - Re-aeration following hypoxia or 

anoxia leads to activation of the antioxidative defense system in roots of wheat 

seedlings. Plant Physiol. 116, 651-658. 

BIEMELT, S.; KEETMAN, U.; MOCK, H-P; GRIMM , B. (2000) - Expression and activity of 

isoenzymes of superoxide dismutase in wheat roots in response to hypoxia and 

anoxia. Plant Cell and Environment. 23, 135-144. 

BLOKHINA , O.; VIROLAINEN, E.; FAGERSTEDT, K. V. (2003) - Antioxidants, oxidative 

damage and oxygen deprivation stress: a review. Annals of Botany 91, 179-194. 

BOHR, V. A. &  DIANOV , G. L. (1999) – Oxidative DNA damage processing in nuclear and 

mitochondrial DNA.  Biochimie, 81, 155-160. 



 

 

26 

26 

BRADFORD, M. M. (1976) – A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical 

Biochemistry 72, 248-254 

BRAIDOT, E.; PETRUSSA, E.; VIANELLO, A.; MACRI, F. (1999) - Hydrogen peroxide 

generation by higher plant mitochondria oxidizing complex I or complex II 

substrates. FEBS Letters 451, 347-350 

BRAY, E. A.; BAILEY - SERRES J.; WERETILNYK, E.  Responses to abiotic stresses. In: 

Buchanan, B. B.; Gruissem, W.; Jones, R. L.: Biochemistry and Molecular Biology 

of Plants. Waldorf: Am. Soc. Plant Physiol., 2000.  pp. 1158-1203. 

BRITT, A. B. (1996) – DNA damage and repair in plants. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant 

Mol. Biol. 47, 75-100. 

BROUQUISSE, R.; JAMES, F.; RAYMOND , P.; PRADET, A. (1991) - Study of glucose starvation 

in excised maize root tips. Plant Physiology 96, 619-626. 

BUCHANAN, B. B.; GRUISSEM, W.; JONES, R. L. – Biochemistry and Molecular Biology of 

Plants. Waldorf: Am. Soc. Plant Physiol. 1367 pp., 2000. 

BUDDE, R. J. A. &  RANDALL , D. D. (1990) - Pea leaf mitochondrial pyruvate dehydrogenase 

complex is inactivated in vivo in a light-dependent manner. Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA 87 : 673-676. 

CARDOSO, V. J. M.  Germinação. In: Kerbauy, G. B.: Fisiologia Vegetal. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2004.  pp. 386-408. 

CHABREGAS, S. M.; LUCHE, D. D.; FARIAS, L. P.; RIBEIRO, A. F.; VAN SLUYS M. A.; MENCK, 

C. F. M.; SILVA -FILHO, M. C. (2001) - Dual targeting properties of the N-terminal 

signal sequence of Arabidopsis thaliana THI1 protein to mitochondria and 

chloroplasts. Plant Mol. Biol.  46, 639-650. 



 

 

27 

27 

CHABREGAS, S. M.; LUCHE, D. D.; VAN SLUYS, MA;  MENCK, C. F. M.; SILVA -FILHO, M. C. 

(2003) -  Differential usage of two in-frame translational start codons regulates 

subcellular localization of Arabidopsis thaliana THI1. Journal of Cellular Science 

116, 285-291. 

CHANDEL, N.S.; SCHUMACKER, P.T. (2000) - Cellular oxygen sensing by mitochondria: old 

questions, new insight. J. Appl. Physiol. 88, 1880-1889. 

CHOI, G. H.; MAREK, E. T.; SCHARDL, L. C.; RICHEY, M. G.; CHANG, S.; SMITH , D. A. 

(1990) - sti35, a stress responsive gene in Fusarium spp. J. Bacteriol., 172, 4522-

4528. 

CONTENTO, A.L.; KIM , S-J.; BASSHAM, D.C. (2004) - Transcriptome profiling of the 

response of Arabidopsis suspension culture cells to Suc starvation. Plant Physiology 

135, 2330-2347. 

COSTA, R. M.; MORGANTE, P. G.; BERRA, C.M.; NAKABASHI , M;  BRUNEAU, D.; BOUCHEZ, 

D.; SWEDER, K. S.; VAN SLUYS, MA;  MENCK, C. F. (2001) - The participation of 

AtXPB1, the XPB/RAD25 homologue gene from Arabidopsis thaliana, in DNA 

repair and plant development. The Plant Journal 28, 385-395. 

COUÉE, I.; SULMON, C.; GOUESBET, G.; EL AMRANI A. (2006) - Involvement of soluble 

sugars in reactive oxygen species balance and responses to oxidative stress in 

plants. Journal of Experimental Botany 57 (3), 449-459. 

CRAWFORD, R. M. M. (1992) - Oxygen availability as an ecological limit to plant 

distribution. Adv. Ecol. Res. 23, 93-185. 

CROFT, M. T.; MOULIN, M.; WEBB, M. E.; SMITH , A. G. (2007) – Thiamine biosynthesis in 

algae is regulated by riboswitches. P.N.A.S. 104 (52), 20770-20775. 



 

 

28 

28 

DAI, S.; SAARINEN, M.; RAMASWAMY , S.; MEYER, Y.; JACQUOT, J. P.; EKLUND , H. (1996) – 

Crystal structure of Arabidopsis thaliana NADPH dependent thioredoxin reductase 

at 2.5 A resolution. J. Mol. Biol. 264, 1044-1057. 

DALTON, D. A.  Antioxidant defenses of plant and fungi.  In:  Ahmad, S.: Oxidative Stress 

and Antioxidant Defenses in Biology.  New York, Chapman & Hall, 1995.  pp. 298-

355.  

DAT, J. F.; CAPELLI, N.; FOLZER, H.; BOURGEADE, P.; BADOT, P. M. (2004) - Sensing and 

signalling during plant flooding. Plant Phys. Bioch. 42, 273-282. 

DOUCE, R. &  NEUBURGUER, M. (1989) – The uniqueness of plant mitochondria. Annual 

Review of Plant Physiology 40, 371-414. 

DREW MC. (1997) - Oxygen deficiency and root metabolism: Injury and acclimation under 

hypoxia and anoxia. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 48: 223-250 

ELDER, R. H. ; AQUILA, A. D.; MEZZINA, M.; SARASIN, A.; OSBORNE, D. J. (1987) - DNA 

ligase in repair and replication in the embryos of rye, Sacale cereale. Mutation 

Research 181, 61-71. 

ESHDAT, Y.; HOLLAND, D.; FALTIN , Z.; BEN HAYYIM , G. (1997) – Plant glutathione 

peroxidases. Physiol. Plant. 100, 234-240. 

ESTRAMAREIX, B.; DAVID , S. (1996) - Biosynthesis of thiamine. New Journal of Chemistry 

20, 607-629. 

FAOU, P. &  TROPSCHUG, M. (2004) – Neurospora crassa CyPBP37: a cytosolic stress 

protein that is able to replace yeast thi4p function in the synthesis of vitamin B1. J. 

Mol. Biol. 344, 1147-1157. 



 

 

29 

29 

FEENSTRA, W. J. (1964) - Isolation of nutritional mutants in Arabidopsis thaliana. Genetica, 

35, 259-269. 

FETT-NETO, A. G.  Ritmos Circadianos nas Plantas. In: Kerbauy, G. B.: Fisiologia Vegetal. 

Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2004.  pp. 356-365. 

FILOMENI , G.; ROTILIO, G.; CIRIOLO, M. R. (2002) – Cell signalling and the glutathione 

redox system. Biochem. Pharmacol. 64, 1057-1064. 

FLOHÉ, L.; GÜNZLER, W. A. (1984) - Assays of glutathione peroxidase. Methods in 

Enzymology 105, 114-121. 

FUKAO, T.; BAILEY -SERRES, J. (2004) - Plant responses to hypoxia – is survival a balancing 

act? Trends in plant science 9 (9), 449-456. 

GABER, A.; TAMOI, M.; TAKEDA , T.; NAKANO , Y.; SHIGEOKA, S. (2001) – NADPH-

dependent glutathione peroxidase-like proteins (Gpx-1, Gpx-2) reduce unsaturated 

fatty acid hydroperoxides in Synechocystis PCC 6803. FEBS Letters 499, 32-36. 

GE, X.; LI, G-J; WANG, S-B.; ZHU, H.; ZHU, T.; WANG, X.; XIA, Y. (2007) – AtNUDT7, a 

negative regulator of basal immunity in Arabidopsis, modulates two distinct defense 

response pathways and is involved in maintaining redox homeostasis. Plant Physiol. 

145, 204-215. 

GODOI, P.H.C.; GALHARDO, R.S.; LUCHE, D.D.; VAN SLUYS, MA.;  MENCK, C.F.M.; OLIVA , 

G. (2006) - Structure of the thiazole biosynthetic enzyme THI1 from Arabidopsis 

thaliana. JBC. 281 (41), 30957-66. 

GUBLER, C. J.  Thiamin. In: Machlin, L. J.: Handbook of vitamins. New York, Marcel 

Dekker, 1991. pp. 233-281. 

HALLIWELL , B &  GUTTERRIDGE, J. M. C. - Free Radicals in Biology and Medicine.  3.a ed.  

United States, Oxford Science Publications, 1999.  936 pp. 



 

 

30 

30 

HERBETTE, S.; LENNE, C.; LEBLANC, N.; JULIEN, JL.; DREVET, J. R.; ROECKEL-DREVET, P. 

(2002) – Two GPX-like proteins from Lycopersicon esculentum and Helianthus 

annuus are antioxidant enzymes with phospholipid hydroperoxide glutathione 

peroxidase and thioredoxin peroxidase activities. Eur. J. Biochem. 269, 2414-2420. 

HÉROUART, D.; VAN MONTAGU, M.; INZE, D. (1993) – Redox-activated expression of the 

cytosolic copper / zinc superoxide dismutase gene in Nicotiana. Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA 90. 3108-3112. 

HO, C. L. &  SAITO, K. (2001) – Molecular biology of the plastidic phosphorylated serine 

biosynthetic pathway in Arabidopsis thaliana. Amino Acids 20, 243-259. 

HO, C. L.; NOJI, M.; SAITO, M.; SAITO, K. (1999) – Regulation of serine biosynthesis in 

Arabidopsis. The Journal of Biological Chemistry 274 (1), 397-402. 

IQBAL, A.; YABUTA , Y.; TAKEDA, T.; NAKANO , Y.; SHIGEOKA, S. (2006) – Hydroperoxide 

reduction by thioredoxin-specific glutathione peroxidase isoenzymes of Arabidopsis 

thaliana. The FEBS Journal 273, 5589-5597. 

IRELAND, R. J. &  HILTZ , D. A.  Glycine and serine synthesis in non-photosynthetic tissues. 

In: Wallsgrove, R. M.: Amino acids and their derivatives in higher plants. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1995.  pp. 127-134. 

JACOB-WILK , D.; GOLSCHMIDT, E.E.; RIOV, J.; SADKA , A.; HOLLAND, D. (1997) - Inductions 

of a Citrus gene highly homologous to plant and yeast thi genes involved in 

thiamine biosynthesis during natural and ethylene induced plant maturation. Plant 

Molecular Biology 35, 661-666. 

JEFFERSON, R. A.; KAVANAGH , T. A.; BEVAN, M. W. (1987) – GUS fusions: β-

glucuronidase as a sensitive and versatile gene fusion marker in higher plants. The 

EMBO Journal 6(13), 3901-3907. 



 

 

31 

31 

JULLIARD , J-H &  DOUCE, R. (1991) - Biosynthesis of the thiazole moiety of thiamine 

(vitamin B1) in higher plants chloroplasts. Proc. Natl. Acad. Sci. USA  88, 2042-

2045. 

JURGENSON, C. T.; CHATTERJEE, A.; BEGLEY, T. P.; EALICK , S. E. (2006) - Structural 

insights into the function of the thiamin biosynthetic enzyme Thi4 from 

Saccharomyces cerevisiae. Biochemistry 45, 11061-11070. 

KALASHNIKOV , JUE.; BALAKHNINA , T. I.; ZAKRZHEVSKY, D. A. (1994) - Effect of soil 

hypoxia an activation of oxygen and the system of protection from oxidative 

destruction in roots and leaves of Hordeum vulgare. Russian Journal of Plant 

Physiology. 41, 583-588. 

KASHIWABARA , P. M. (2003) – Interferência na expressão do gene thi1 de Arabidopsis 

thaliana: conseqüências biológicas. São Paulo, 2003. (Tese de mestrado, Instituto 

de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. 98 pp.). 

KAWASAKI , Y.; NOSAKA, K.; KANEKO, Y; NISHIMURA, H; IWASHIMA, A. (1990) - 

Regulation of thiamine biosynthesis in Saccharomyces cerevisaea. J. Bacteriol., 172, 

6145-6147. 

KIMURA, S. &  SAKAGUCHI, K. (2006) – DNA repair in plants. Chem. Rev. 106, 753-766. 

KLOK, E.J.; WILSON, I.W.; WILSON, D.; CHAPMAN, S.C.; EWING, R.M.; SOMERVILLE, S.C.; 

PEACOCK, W.J.; DOLFERUS, R.; DENNIS, E.S. (2002) - Expression profile analysis of 

the low-oxygen response in Arabidopsis root cultures. Plant Cell 14, 2481-2494. 

LAEMLI U. K. (1970) – Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 

bacteriophage T4. Nature. 227, 680-685. 



 

 

32 

32 

LEE, H.; GUO, Y.; OHTA, M.; XIONG, L.; STEVENSON, B.; ZHU, J. K. (2002) – LOS2, a 

genetic locus required for cold-responsive gene transcription encodes a bi-

functional enolase. The EMBO Journal 21 (11), 2692-2702. 

LIU, Z.; HOSSAIN, G. S.; ISLÃS-OSUNA, M. A.; MITCHELL, D. L.; MOUNT, D. W. (2000) - 

Repair of UV damage in plants by nucleotide excision repair: Arabidopsis UVH1 

DNA repair gene is a homolog of Saccharomyces cerevisiae Rad1. The Plant 

Journal 21, 519-528. 

LIVAK , K. J. &  SCHMITTGEN, T. D. (2001) – Analysis of relative gene expression data using 

real-time quantitative PCR and the 2-∆∆CT method. Methods 25, 402-408. 

LOIVAMÄKI , M.; LOUIS, S.; CINEGE, G.; ZIMMER, I.; FISCHBACH, R. J.; SCHNITZLER, J. P. 

(2007) – Circadian Rhythms of isoprene biosynthesis in grey poplar leaves. Plant 

Physiology 143, 540-551. 

LUCHE, D. D. (2002) – Estudo das atividades bioquímicas da proteína THI1 de Arabidopsis 

thaliana. São Paulo, 2002. (Tese de doutorado, Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo. 162 pp.). 

MACHADO, C. R.; COSTA DE OLIVEIRA , R.; BOITEUX, S.; PRAEKELT, U. M.; MEACOCK, P. A.; 

MENCK, C. F. M. (1996) - Thi1, a thiamine biosynthetic gene in Arabidopsis 

thaliana, complements bacterial defects in DNA repair. Plant Mol. Biol. 31, 585-

593. 

MACHADO, C. R.; PRAEKELT, U. M.; OLIVEIRA , R. C.; BARBOSA, A. C.; BYRNE, K. L.; 

MEACOCK, P. A.; MENCK, C. F. M. (1997) - Dual role for the yeast Thi4 gene in 

thiamine biosynthesis and DNA damage tolerance.  J. Mol. Biol. 273, 114-121. 

MANCINELLI , R.; CECCANTI, M.; GUIDUCCI, M. S.; SASSO, G. F.; SEBASTIANI, G.; ATTILIA , 

M. L.; ALLEN J. P. (2003) – Simultaneous liquid chromatographic assessment of 



 

 

33 

33 

thiamine, thiamine monophosphate and thiamine diphosphate in human 

erythrocytes: a study on alcoholics. Journal of Chromatography B. 789, 355-363. 

MANETTI, A. G. O.; ROSETTO, M.; MAUNDRELL, K. G. (1994) - Nmt2 of fission yeast: a 

second thiamine-repressible gene co-ordinately regulated with nmt1. Yeast 10, 

1075-1082. 

MAUNDRELL, K. (1990) - Nmt1 of fission yeast: a highly transcribed gene completely 

repressed by thiamine. J. Biol. Chem. 265, 19, 10857-10864. 

MAY , M.J.; VERNOUX, T.; LEAVER, C.; VAN MONTAGU, M.; INZÉ, D. (1998) - Glutathione 

homeostasis in plants: implications for environmental sensing and plant 

development. Journal of Experimental Botany 49, 649-667. 

MCCLUNG, C. R. (1997) – Regulation of catalases in Arabidopsis. Free Radical Biology & 

Medicine. 23 (3), 489-496. 

MCCORD, J., M. &  FRIDOVICH, I. (1969) – Superoxide Dismutase, an enzymic function for 

erythrocuprein (hemocuprein). The Journal of Biological Chemistry. 244 (22), 

6049-6055. 

MEDINA-SILVA , R.; BARROS, M.P.; GALHARDO, R.S.; NETTO, L.E.S.; COLEPICOLO, P.; 

MENCK, C.F.M. (2006) - Heat stress promotes mitochondrial instability and oxidative 

responses in yeast deficient in thiazole biosynthesis. Research in Microbiology. 

157(3), 275-81.  

MISRA, H. P. &  FRIDOVICH, I. (1971) - The generation of superoxide radical during the 

autoxidation of ferredoxin. J. Biol. Chem. 246, 6886-6890. 

MITTLER, R. (2002) - Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends in Plant 

Science  7(9), 405-410. 



 

 

34 

34 

MITTLER, R.; VANDERAUWERA, S.; GOLLERY, M.; VAN BREUSEGEM, F. (2004) – Reactive 

oxygen gene network of plants. Trends in Plant Science. 9 (10), 490-498. 

MOLIN, W. T. &  FITES, R. C. (1980) – Isolation and characterization of thiamin 

pyrophosphotransferase from glycine max seedlings. Plant Physiol. 66, 308-312. 

MOLLER, I.  M.; JENSEN, P. E.; HANSSON, A. (2007) – Oxidative modifications to cellular 

components in plants. Annu. Rev. Plant Biol. 58, 459-481. 

MORGANTE, P. G. (2002) – Organização genômica e expressão dos genes AtXPB1 e 

AtXPB2 em Arabidopsis thaliana. São Paulo, 2002. (Tese de doutorado, Instituto de 

Biociências, Universidade de São Paulo. 150 pp.) 

MURASHIGE, T. AND SKOOG, F. (1962) - A revised medium for rapid growth and bioassays 

with tobacco tissue cultures. Physiol Plant 15(3): 473-497. 

MURATA, M.; TSUCHIYA, T.; ROOS, E. E. (1982) - Chromosome damage induced by 

artificial seed aging in barley: II. Types of chromosomal aberrations at first mitosis. 

Bot. Gaz 143, 111-116. 

NAKANO , Y &  ASADA, K. (1981) - Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific 

peroxidase in spinach chloroplasts.  Plant Cell Physiol. 22, 867-880. 

NAVARI -IZZO, F.; MENEGUZZO, S.; LOGGINI, B.; VAZZANA , C.; SGHERRI, C. L. M. (1997) – 

The role of the glutathione system during dehydration of Boea hygroscopica.  

Physiol. Plant. 99, 23-30. 

NELSON, K. E.; CLAYTON, R. A.; GILL , S. R.; GWININ , M. L.; DODSON, R. J.; HAFT, D. H.; 

HICKEY, E. K.; PETERSON, J. D.; NELSON, W. C.; KETCHUM, K. A.; MACDONALD, L.; 

UTTERBACK, T. R.; MALEK, J. A.; LINHER, K. D.; GARRETT, M. M.; STEWART, A. M.; 

COTTON, M. D.; PRATT, M. S.; PHILLIPS, C. A.; RICHARDSON, D.; HEIDELBERG, J.; 



 

 

35 

35 

SUTTON, G. G.; FLEISCHMANN, R. D.; EISEN, J. A.; WHITE, O.; SALZBERG S. L.; SMITH , 

H. O.; VENTER, J. C.; FRASER, C. M. (1999) - Evidence for lateral gene transfer 

between Archea and Bacteria from genome sequence of Thermotoga maritima. 

Nature, 399, 323-329. 

NOCTOR, G.; DE PAEPE, R.; FOYER, C. H. (2007) – Mitochondrial redox biology and 

homeostasis in plants. Trends in Plant Science 12(3), 125-134. 

OSBORNE, D. J.  Senescence in seeds.  In:  Kenneth, V.: Senescence in plants.  Boca Raton, 

CRC Press Inc, 1986.  pp. 13-37. 

PAPINI-TERZI, F. S. (2000) - Investigação sobre o duplo papel do gene thi1 em Arabidopsis 

thaliana (Brassicaceae). São Paulo, 2000. (Tese de doutorado, Instituto de 

Biociências, Universidade de São Paulo. 134 pp.). 

PAPINI-TERZI, F. S.; GALHARDO, R. S.; FARIAS, L. P.; MENCK, C. F. M.; VAN SLUYS, M. A. 

(2003) – Point mutation is responsible for Arabidopsis tz-201 mutant phenotype 

affecting thiamin biosynthesis. Plant Cell Physiol. 44(8), 856-860. 

PARRY, M. A. J; SCHMIDT, C. N. G.; CORNELIUS, M. J.; MILLARD , B. N.; BURTON, S.; 

GUTTERIDGE, S.; DYER, T. A.; KEYS, A. J. (1987) - Variations and properties of 

ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase from various species related to differences in 

amino acid sequences. J. Exp. Bot. 38, 1260-1271. 

PINTO, E.; PEDERSÉN, M.; SNOEIJIS P.; VAN NIEUWERBURGH, L.; COLEPICOLO, P. (2002) - 

Simultaneous detection of thiamine and its phosphate essers from microalgas by 

HPLC.  Biochem. Biophys. Res. Com. 291, 2, 344-348.  



 

 

36 

36 

POLLE, A. (2001) - Dissecting the superoxide dismutase - ascorbate peroxidase - 

glutathione pathway in chloroplasts by metabolic modeling. Computer simulations as 

a step towards flux analysis. Plant Physiol. 126, 445-462. 

POTTERS, G.; HOREMANS, N.; CAUBERGS, R.J.; ASARD, H. (2000) - Ascorbate and 

dehydroascorbate influence cell cycle progression in a tobacco cell suspension. 

Plant Physiol 124 (1), 17-20.  

PRAEKELT, U. M.; BYRNE, K. L.; MEACOCK, P. A. (1994) - Regulation of thi4 (mol 1), a 

thiamine-biosynthetic gene of Saccharomices cerevisiae. Yeast 10, 481-490. 

PUNCHARD, N. A. &  KELLY , F. J. - Introduction.  In: Punchard, N. A. & Kelly, F. J. - Free 

Radicals, A practical approach.  United States, Rickwood & Hames, 1996.  pp. 1-8. 

RAO, M. V.; PALIYATH , G.; ORMROD, D. P. (1996) - Ultraviolet-B-and ozone-induced 

Biochemical changes in antioxidant enzymes of Arabidopsis thaliana.  Plant Physiol. 

110, 125-136. 

RAY, R. B. (1995) – Induction of cell death in murine fibroblasts by a c-myc promoter 

binding protein. Cell Growth & Differentiation 6, 1089-1096. 

RIBEIRO, A.; PRAEKELT, U.M.; AKKERMANS, A.D.L.; MEACOCK, P.A.; VAN KAMMEN , A.; 

BISSELING, T.; PAWLOWSKI, K. (1996) - Identification of agthi1, whose product is 

involved in biosynthesis of the thiamine precursor thiazole in actinorhizal nodules 

of Alnus glutinosa. The Plant Journal 10, 361-368.  

RIBEIRO, D. T.; FARIAS, L. P.; ALMEIDA , J. D.; KASHIWABARA, P. M.; RIBEIRO, A. F. C.; 

SILVA -FILHO, M. C.; MENCK, C. F. M.; VAN SLUYS, MA. (2005) - Functional 

characterization of the thi1 promoter region from Arabidopsis thaliana. Journal of 

Experimental Botany, 56 (417), 1797-1804. 



 

 

37 

37 

RICH, P. R. &  BONNER, W. D. (1978) - The sites of superoxide anion generation in higher 

plant mitochondria. Arch. Biochem. Biophys. 188, 206-213. 

RODRIGUES M ILLA , M. A.; MAURER, A.; RODRIGUEZ HUETE, A. GUSTAFSON, J. P. (2003) – 

Glutathione peroxidase genes in Arabidopsis are ubiquitous and regulated by abiotic 

stresses through diverse signaling pathways. Plant J. 36 (5), 602-615. 

ROESSNER, U.; WAGNER, C.; KOPKA, J.; TRETHEWEY, R. N.; WILLMITZER , L. (2000) – 

Simultaneous analysis of metabolites in potato tuber by gas chromatography – mass 

spectrometry. Plant J. 23, 131-142. 

ROESSNER, U.; LUEDEMANN, A.; BRUST, D.; FIEHN, O.; LINKE, T.; WILLMITZER , L.; FERNIE, 

A.R. (2001) - Metabolic profiling allows comprehensive phenotyping of genetically 

or environmentally modified plant systems. The plant cell 13, 11-29. 

SABEH, F.; WRIGHT, T.; NORTON, S.J. (1993) – Purification and characterization of a 

glutathione peroxidase from Aloe vera plant. Enzyme protein 47(2), 92-98. 

SALERNO, G. L. &  CURATTI, L. (2003) – Origin of sucrose metabolism in higher plants: 

when, how and why?. Trends in Plant Science 8(2), 63-69. 

SANTOS, J.H.; MEYER, J.N.; MANDAVILLI , B.S.; VAN HOUTEN, B. (2006) – Quantitative 

PCR-based measurement of nuclear and mitochondrial DNA damage and repair in 

mammalian cells. Methods Mol. Biol. 314, 183-199. 

SEMENZA, G.L. (1999) - Perspectives on oxygen sensing. Cell 98, 281-284. 

STURM, A. &  TANG, G. Q. (1999) - The sucrose-cleaving enzymes of plants are crucial for 

development, growth and carbon partitioning. Trends Plant Sci. 4(10), 401-407. 

SUDARSAN, N.; BARRICK, J. E.; BREAKER, R. R. (2003) – Metabolite-binding RNA domains 

are present in the genes of eukaryotes. RNA 9, 644-647. 



 

 

38 

38 

SUGIMOTO, M. &  SAKAMOTO, W. (1997) – Putative phospholipid hydroperoxide glutathione 

peroxidase gene from Arabidopsis thaliana induced by oxidative stress. Genes 

Genet. Syst. 72, 311-316. 

SUN, W.; GAO, S.; WANG, L.; CHEN, Y.; WU, S.; WANG, X. (2006) – Microwave-assisted 

protein preparation and enzymatic digestion in proteomics. Molecular and cellular 

proteomics, 5, 769-776. 

THORE S, LEIBUNDGUT M, BAN N. (2006) - Structure of the eucaryotic thiamine 

pyrophosphate riboswitch with its regulatory ligand. Science, 312, 1208-1211. 

TRETHEWEY, R. N.; GEIGENBERGER, P.; RIEDEL, K.; HAJIREZAEI, M. R.; SONNEWALD, U.; 

STITT, M.; RIESMEIER, J. W.; WILLMITZER , L. (1998) – Combined expression of 

glucokinase and invertase in potato tubers leads to a dramatic reduction in starch 

accumulation and a stimulation of glycolysis. Plant J. 15, 109-118. 

URSINI, F.; MAIORINO, M.; BRIGELIUS-FLOHÉ, R.; AUMANN , K. D.; ROVERI, A.; 

SCHOMBURG, D.; FLOHÉ, L. (1995) – Diversity of glutathione peroxidases. Methods 

Enzymol. 252, 38-53. 

USHIMARU, T.; KANEMATSU, S.; SHIBASAKA , M.; TSUJI H. (1999) - Effect of hypoxia on the 

antioxidative enzymes in aerobically grown rice (Oryza sativa) seedlings. 

Physiologia Plantarum. 107, 181-187. 

VAN GESSELEN, P.; LEDEGANCK, P.; WYNANT, I.; CAUBERGS, R.J.; ASARD, H. (1998) - The 

cantharidin-induced oxidative burst in tobacco BY-2 cell suspension cultures. 

Protoplasma. 205, 83-92. 

VAN SLUYS, MA;  ALCANTARA-GOMES, R; MENCK, C. E. (1986) – Escherichia coli xthA 

mutant is not hypersensitive to ascorbic acid/copper treatment – an H2O2 generating 

reaction. Mutat. Res. 174(4), 265-269. 



 

 

39 

39 

VANTOAI, T. T.; BOLLES, C. S. (1991) - Postanoxic injury in soybean (Glycine max) 

seedlings. Plant Physiol. 97, 588-592. 

WADITEE, R.; BHUIYAN , N. H.; HIRATA, E.; HIBINO, T.; TANAKA , Y.; SHIKATA , M.; TAKABE , 

T. (2007) – Metabolic Engineering for betaine accumulation in microbes and plants. 

The Journal of Biological Chemistry. 282 (47), 34185-34193. 

WANG, W.; VIGNANI, R.; SCALI, M.; CRESTI, M. (2006) – A universal and rapid protocol for 

protein extraction from recalcitrant plant tissues for proteomic analysis. 

Electrophoresis, 27, 2782-2786. 

YOUSSEFIAN, S.; NAKAMURA , M.; ORUDGEV, E.; KONDO, N. (2001) – Increased cysteine 

biosynthesis capacity of transgenic tobacco overexpressing an O-acetilserine(thiol) 

lyase modifies plant responses to oxidative stress. Plant Physiology 126, 1001-

1011. 

 


