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RESUMO

O único gene para Calmodulina (CaM) e o cDNA correspondente do
quitridiomiceto Blastocladiella emersonii foram isolados e caracterizados. O gene
CaM é interrompido por três introns e transcrito como uma única espécie de
mRNA de O,7 kb, codificando uma proteína 91 % idêntica à CaM humana. A

Calmodulina de B. emersonii foi expressa em Escherichia coli como uma proteína
de fusão com Glutationa-S-transferase (GST), purificada por cromatografia de
afinidade e clivada da porção GST usando uma protease sítio específico. Na
presença de Ca 2 +, a CaM de B. emersonii exibiu uma alteração na mobilidade
eletroforética semelhante à CaM bovina e foi capaz de ativar a autofosforilação da
proteína quinase dependente de Ca+2 -CaM (CaMKII) de cérebro de rato. A
expressão da Calmodulina é regulada durante o desenvolvimento em B.
emersonii, o mRNA da CaM e a concentração da proteína aumentam durante a
esporulação atingindo um nível máximo antes da liberação dos zoósporos no
meio, no final deste estágio. Os níveis da proteína e do mRNA decrescem
drasticamente no estágio de zoósporo aumentando novamente durante a
germinação. Os antagonistas de CaM, composto 48/80, calmidazolium e W7
inibiram completamente a esporulação de B. emersonii quando adicionados às
culturas pelo menos 120, 150 e 180 min após a indução, respectivamente. Todas
estas drogas também inibiram o crescimento e a produção de zoósporos neste
fungo. O bloqueador de canais de Ca+2 , TMB-8, e o inibidor de CaMKII KN93
inibiram completamente a esporulação quando adicionados até 60 minutos após a
indução deste estágio, porém apenas KN93 afetou o crescimento do fungo. Os
dados apresentados sugerem que o complexo Ca+ 2-CaM e a CaMKII têm um
papel importante durante o crescimento e esporulação em B. emersonii.
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ABSTRACT

The single Calmodulin (CaM) gene and the corresponding cDNA of the
chytridiomycete Blastoc/adíella emersoníí were isolated and characterized. The
CaM gene is interrupted by three introns and transcribed in a single O, 7 kb mRNA
species, encoding a predicted protein 91 % identical to the human CaM. B.
emersoníí CaM has been expressed in Escheríchía colí as a fusion protein with

Gluthatione-S-transferase (GST), and purified by affinity chromatography and
cleavage from the GST portion using a site-specific protease. ln the presence of
Ca 2+, B. emersoníí CaM exhibited a shift in apparent Mr similar to that observed
with bovine CaM and was able to activate the autophosphorylation of CaMdependent protein kinase li (CaMKII) from rat brain. CaM expression is
developmentally regulated in B. emersoníí, CaM mRNA and protein concentrations
increasing during sporulation with maximum levels observed prior to the release of
the zoospores to the medi um at the end of this stage. Both CaM protein and mRNA
levels decrease drastically at the zoospore stage, increasing again during
germination. The CaM antagonists, compound 48/80, calmidazolium, and W7 were
shown to completely inhibit B. emersoníí sporulation when added to the cultures at
least 120, 150 and 180 min after induction, respectively. AII these drugs also
inhibited growth and zoospore production in this fungus. The Ca 2 + channel blocker
TMB-8 and the CaMKII inhibitor KN93 completely inhibited sporulation if added up
to 60 min after induction of this stage, but only KN93 affected fungai growth. The
data presented suggest that Ca 2+-CaM complex and CaMKI I play an important
role during growth and sporulation in B. emersoníí.
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INTRODUÇÃO
1-Calmodulina
Os efeitos dos íons Ca+2 em eucariotos podem ser mediados pela ação de
uma grande família de proteínas, das quais a Calmodulina é a mais amplamente
distribuída. A Calmodulina apresenta cerca de 17 kDa (149 aminoácidos) e é um
membro da família das "EF-hand", que representa uma estrutura que foi
originalmente encontrada na parvalbumina de músculo de carpa por Kretsinger
(1980) . A estrutura da Calmodulina apresenta 2 lobos globulares unidos por uma
a-hélice longa, cada um destes lobos sendo constituído por 2 centros de ligação a
cálcio formados por uma hélice, uma alça e outra hélice, denominadas "EF-hand".
Os centros de um dos lobos têm alta afinidade por cálcio e os do outro baixa
afinidade. A ligação do cálcio a uma alça entre as hélices E e F causa uma
rotação de cada hélice em torno de seu eixo e uma mudança de localização,
conferindo à Calmodulina uma forma que apresenta elevada afinidade

a

proteínas-alvo. A ligação à proteína alvo eleva a afinidade da Calmodulina por
cálcio (a partir dos sítios de ligação a este íon presentes no domínio amino
terminal) em aproximadamente 1O vezes, fazendo com que o complexo CaMefetor altere as concentrações de Ca 2+intracelulares (Peersen et ai. , 1997).
A Calmodulina é uma proteína acídica (pl=4,05) e resistente ao calor, sendo
reconhecida como o principal sensor de cálcio intracelular, cuja função é dirigir
eventos regulatórios através da interação com diversos grupos de proteínas e
enzimas, incluindo fosfodiesterases de nucleotídeo cíclico, proteínas quinases e
fosfatases ,

Ca+ 2-ATPases,

adenilato

ciclases,

miosinas,

proteínas

do
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citoesqueleto, proteínas de choque térmico, além de receptores e canais iônicos
(Willians, 1992; Rhoads & Fiedberg, 1997). Curiosamente muitos dos efetores de
Calmodulina mais bem caracterizados estão diretamente ou indiretamente
envolvidos com a fosforilação de outras proteínas. O número de proteínas
ligadoras de Calmodulina é extenso e constantemente crescente, dezenas de
novos alvos para Calmodulina já foram identificados nos últimos 5 anos (Chin &
Means, 2000) .
É possível que inicialmente as células tenham desenvolvido estratégias
para ligar Ca+ 2 com o objetivo de reduzir seus níveis citosólicos, e só
posteriormente para a transdução de sinais celulares. O fator limitante na
regulação das proteínas pela Calmodulina é a concentração celular de cálcio. Esta
proteína é ativada quando o cálcio celular excede concentrações micromolares
(10-7 a 10-6 M). Quando o cálcio retorna a seus níveis normais por extrusão
através da membrana ou por captação pela mitocôndria, o complexo enzimaCalmodulina ativo dissocia-se e a atividade enzimática decresce até um nível
basal (Cheung, 1982). Em alguns casos a regulação pela Calmodulina pode
também ocorrer de maneira independente de cálcio, por exemplo, a afinidade
desta proteína pela neuromodulina diminui na presença do cátion (Alexander et
ai., 1987)
A Calmodulina tem uma estrutura primária extremamente conservada, por
exemplo, a seqüência de aminoácidos da Calmodulina humana (número de
acesso 4502549) difere em 15 resíduos da Calmodulina do milho (número de
acesso CAA7 4307). Embora a Calmodulina tenha se mantido conservada em
diferentes espécies durante o processo evolutivo, os domínios de ligação a

INTRODU_Ç_ÃO
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Calmodulina nas proteínas alvo não apresentam acentuada similaridade de
sequência. Algumas características específicas de muitas regiões de proteínas
que ligam Calmodulina incluem hidrofilicidade regular e hélices que variam de
moderada a altamente hidrofóbicas (O'Neil & DeGrado, 1990). Entretanto,
sequências baseadas nestes critérios nem sempre identificam regiões de ligação à
Calmodulina. A análise comparativa de diferentes regiões que ligam Calmodulina
pode fornecer elementos para o entendimento dos processos de ligação. Três
classes de motivos podem ser usados para a identificação destas regiões, eles
incluem variantes do motivo IQ (ricos em isoleucina e glutamina) com um
consenso para ligação independente de cálcio e 2 motivos para ligação
dependente de cálcio denominados 1-8-14 e 1-5-10, ambos baseados em
resíduos hidrofóbicos conservados (Rhoads & Frielberg, 1997).
A expressão do gene da Calmodulina é essencial para os organismos. A
interrupção deste gene em Schizosacaromyces pombe inibe o crescimento
vegetativo. Esporos cujos genes também estão interrompidos param de crescer
logo após a germinação e raramente chegam ao primeiro ciclo de divisão celular
(Takeda & Yamamoto, 1987). A interrupção ou deleção do gene da Calmodulina é
letal em Saccharomyces cerevisiae (Davis et ai., 1986), bem como no fungo
filamentoso Aspergillus nidulans (Rasmussen et ai., 1990).
Muitos organismos apresentam apenas um gene para Calmodulina
(Yamanaka et ai., 1987; Zimmer et ai. ,1988), em Xenopus laevis no entanto, dois
genes codificando para mesma sequência da proteína estão presentes (Chien &
Dawid, 1984). Genes múltiplos, entretanto, podem codificar para Calmodulinas
com sequências de aminoácidos diferentes, como em aves por exemplo (Stein et

13
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ai. , 1986). Em ratos podem ser encontrados três genes para Calmodulina, os
quais são expressos na maior parte dos tecidos, entretanto em diferentes níveis
(Gannon,

&

McEwen, 1994).

Em Arabídopsís thalíana

dois

genes

para

Calmodulina são arranjados ín tandem , separados por uma curta região
intergênica de 700 pb e exibem um padrão de expressão diferencial (lto et

ai., 1995). No trigo hexaplóide Trítícum aestívum, dez genes codificam para três
isoformas diferentes de Calmodulina, sendo que em uma delas falta um sítio de
ligação ao íon Ca+ 2 altamente conservado (Yang et ai., 1997).
Na espécie humana são encontrados três genes para Calmodulina CaLM1 ,
CaLM2 e CaLM3, localizados nos cromossomos 14, 2 e 19 respectivamente
(Berchtold et ai., 1993). Todos estes genes apresentam diferenças nas seqüências
de nucleotídeos predominantemente devido a uma variabilidade na terceira base
de cada códon, entretanto todos os genes codificam para uma proteína idêntica
(Fischer et ai. , 1988). Os três genes de Calmodulina da espécie humana codificam
para cinco transcritos diferentes, de modo que os transcritos a partir de CaLM1 e
CaLM3 utilizam dois sinais de poliadenilação diferentes. CaLM1 especifica
transcritos de 4, 1 e 1,7 kb, CaLM2 codifica para um transcrito de 1,4 kb e CaLM3
produz transcritos de 2,3 e 0,8 kb (Nojima, et ai. 1989; Senterre-Lesenfants et ai. ,
1995). Em células proliferativas de teratoma humano a expressão dos 3 genes de
Calmodulina é claramente variável e regulada em nível transcricional , CaLM3 é
transcrito pelo menos 5 vezes mais ativamente do que CaLM1 ou CaLM2, sendo
que estes dois últimos mostram níveis similares de atividade transcricional
(Toutenhoofd , et ai. 1998).
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O gene CaLM1 de ave também é transcrito em 4 espécies distintas de
mRNA com

aproximadamente 0,8,

1,4,

1,7 e 4,4 kb, que podem

ser

diferencialmente expressos em vários tecidos (Qunrui et ai. , 1997). Esta
especificidade tecidual na expressão de genes de CaM em vertebrados indica que
a regulação transcricional destes genes pode ter um papel fundamental na
manutenção da concentração adequada de Calmodulina, uma proteína crítica para
inúmeras atividades celulares.
Não apenas o número de genes de Calmodulina, mas o número de introns
em cada um deles pode variar em espécies distintas. Em S. cerevisiae, o único
gene de Calmodulina não apresenta introns (Davis et ai. ,1986). Em um outro
fungo, Aspergillus oryzae, ocorrem 5 introns ao longo do gene (Yasui et ai., 1995).
Mas independente do número de introns, uma característica é comum a muitos
genes de Calmodulina em diversos organismos: a presença de um intron
separando a metionina iniciadora do resto da proteína (Rasmussen et ai. ,1990;
Yamanaka et ai.,1987; Takeda & Yamamoto, 1987; Saporito & Sypherd, 1991 ).
A função da Calmodulina in vivo tem sido mais compreendida pelo uso de
compostos como trifluoroperazina e naftalenosulfonamidas que antagonizam sua
ação in vitro. A base lógica para o uso destes antagonistas in vivo é que
mudanças fenotípicas produzidas pelo tratamento das células com estes agentes,
podem definir processos dependentes de Calmodulina (Rasmussen & Means,
1989). A utilização de antagonistas de íons cálcio como EGTA, TMB-8 e verapamil
também tem sido útil no processo de dissecação das vias bioquímicas nas quais o
cálcio está envolvido (Donaldson & Deacon , 1992).
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Agentes farmacológicos que antagonizam as funções da Calmodulina
bloqueiam a progressão do ciclo celular de G1 para Se durante a transição de G2
para a mitose (Sasaki & Hidaka, 1982; Eilam & Chernichovsky, 1988). Na grande
maioria dos eucariotos, os níveis de Calmodulina sofrem alterações dependentes
do ciclo celular ( Chafouleas et ai., 1984; Chafouleas et ai. , 1982; Rasmussen et

ai., 1990). Em um mutante condicional de Aspergillus nidulans onde o gene da
CaM foi clonado sob o controle do promotor a/cB, o aumento da concentração de
CaM por indução deste promotor estimulou as células a entrarem no ciclo
prol iferativo e crescerem mais rapidamente, além de ter sido observado um
decréscimo em dez vezes na concentração de cálcio extracelular necessária para
suportar o crescimento quando comparado com células crescidas em um meio
não induzido. Desta forma a Calmodulina intracelular e o cálcio extracelular são
cruciais para a regulação da proliferação celular deste eucarioto (Lu et ai. , 1992).
Os inibidores de Calmodulina são altamente hidrofóbicos e interagem
hidrofobicamente de forma reversível com esta proteína, impedindo a ligação dos
diferentes substratos (Osawa et ai. , 1998). Quando estas drogas são utilizadas em
sistemas biológicos, os efeitos observados podem resultar tanto na inibição da
CaM como em estabilização da membrana. Uma das várias enzimas estimuladas
por Calmodulina é a Fosfolipase A2 a qual hidrolisa fosfolipídeos, desta forma
aumentando a permeabilidade da membrana celular (Hirata & Axelrod, 1980). O
decréscimo de atividade desta enzima por inibidores de CaM pode contribuir para
um efeito de estabilização da membrana.
A estrutura da Calmodulina complexada ao antagonista W7 (N-(6aminohexyl)-5-cloro-1-naftalenosulfonamida) foi resolvida por NMR (ressonância
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magnética nuclear). O anel cloronaftaleno do W7 interage competitivamente com
grupamentos metil de quatro resíduos de metionina e outras cadeias alifáticas e
aromáticas de aminoácidos que são responsáveis por interações hidrofóbicas da
CaM com enzimas dependentes de CaM, como por exemplo miosina (MLCK) e
CaMKII (Osawa et ai. , 1998).
O uso de antagonistas de CaM como W7, composto 48/80, calmidazolium e
outras drogas que inibem a ação do Ca2+ ou de proteínas dependentes de
Calmodulina, têm contribuído para a elucidação das funções da via de transdução
de sinal envolvendo Ca 2+-CaM em diferentes microrganismos como Paramecium
(Garafalo et ai. , 1983 ), Trichoderma reesei (Mach et ai. , 1998) Dictyostelium
(Lydan & Cotter, 1995) e Phytophthora cinnamomi (Irving & Grant, 1984). No
patógeno de plantas Co/letotrichum gloesporioides, a administração de um inibidor
seletivo de CaMK foi capaz de bloquear a melanização do fungo e inibiu a
formação do apressório (estrutura para infectar a planta) e a germinação. Efeitos
semelhantes foram observados com a adição de antagonistas de Calmodulina ao
meio de crescimento do microrganismo (Kim et ai., 1998).
A

função

da

Calmodulina

tem

sido

muito

estudada

tanto

em

Saccharomyces cerevisiae como em Aspergillus nidulans. Em ambas espécies de
fungos , a importância relativa de funções dependentes de Ca 2+ da Calmodulina
diferem acentuadamente. Em S. cerevisiae, a função de ligante de Ca 2+ da CaM é
dispensável para o crescimento celular e divisão. Mutantes nos quais os sítios de
ligação a Ca 2+ são inativados são capazes de crescer (Geiser et ai., 1991 ). Além
disto, proteínas

quinases dependentes de CaM e Calcinerina, fosfatase

dependente de Ca 2+-CaM, não são necessárias para o crescimento (Cyert et ai. ,

INTRODUÇÃO

17

1991; Cyert & Torner, 1992; Moser et ai., 1996). Entretanto, Ca 2+-CaM e enzimas
dependentes de Ca 2+-CaM são necessárias para a sobrevivência da célula no
crescimento induzido por feromônio e para manutenção da homeostase iônica
(Cunningham & Fink, 1996, Moser et ai., 1996).
Ao contrário do que acontece em S. cerevisiae, Aspergillus nidulans requer
Ca 2+-CaM para progressão no ciclo celular. Cepas de A. nidulans cujas
Calmodulinas apresentam sítios de ligação a Ca 2+ mutados não são capazes de
se dividir ou crescer (Rasmussen et ai, 1992). A deleção do gene que codifica
Calcinerina A causa uma parada prematura no ciclo celular em A. nidulans,
sugerindo um papel essencial para Ca 2+-CaM na transição de G1 para a fase S
(Rasmussen et ai., 1994). A depleção de Calmodulina também bloqueia a
habilidade de A. nidulans progredir de G2 para a mitose (Lu et ai., 1993). O único
gene que codifica uma proteína quinase dependente de Ca 2+-CaM em A. nidulans
é também essencial (Means, 1994). Deste modo, A. nidulans requer Ca 2+-CaM
durante a progressão no ciclo celular para ativar tanto Calcinerina como a proteína
quinase dependente de Ca 2+-CaM.
Assim como em A. nidulans, S. pombe também requer Ca 2+-CaM para a
proliferação celular uma vez que pelo menos 1 sítio de ligação a Ca 2+ deve estar
intacto durante o crescimento desta levedura (Moser et ai., 1995).
Grande parte dos efeitos do Ca+ 2 na célula ocorre via fosforilação de
proteínas, catalisada por uma família de proteínas quinases dependentes de Ca+ 2Calmodulina (CaMK). Estas quinases frequentemente fosforilam serinas e
treoninas nas proteínas em resposta ao aumento da concentração de cálcio livre
no citosol. Cada membro da cascata de quinases tem um domínio catalítico
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adjacente a uma região regulatória que contém um domínio auto-inibitório (AIO) e
um domínio de ligação a CaM (COB). Estes domínios têm sido definidos através
de análises por deleção ou mutação sítio-específica. A interação entre AIO e o
domínio catalítico mantém a quinase em um conformação inativa por evitar a
ligação da proteína ao substrato bem como a Mg 2+ ou a ATP (Soderling, 1996). A
ligação de Ca+ 2-CaM à CBO altera a conformação de AIO de modo que ele não
interfira com a ligação ao substrato e a quinase torna-se ativa. No caso da
CaMKII, a ativação ocorre por autofosforilação após a dissociação do domínio
catalítico com AIO (Braun & Schulman, 1995). A CaMKIV (proteína quinase
dependente de Ca+ 2-CaM IV) também parece ser regulada por autofosforilação
seguida de ativação por CaMKK (proteína quinase quinase dependente de Ca+z_
CaM) (Okuno et ai., 1995; Chatila et ai., 1996).
A interação do complexo Ca+ 2-CaM com CaMKs pode ocorrer diretamente,
como por exemplo à CaMKII, ou indiretamente como no caso à CaMKI e CaMKIV,
via ativação da CaMKK que funciona como um ativador destas duas proteínas
(Braun & Schulman, 1995; Tokumitsu et ai. ,1994; Tokumitsu et ai. , 1995; ). A
CaMKK e a CaMKIV podem ser encontradas tanto no citoplasma como no núcleo
celular (Jensen, et ai., 1991 ), enquanto a CaMKI é uma proteína essencialmente
citosólica (Picciotto, et ai. 1995). A CaMKIV regula a transcrição de genes através
da fosforilação de muitos fatores de transcrição incluindo CREB (Andersen et ai.,
1997) e SRF (Enslen, 1994;). Em adição a isto, também pode apresentar funções
fisiológicas no citoplasma celular: um provável substrato é a oncoproteína 18 que
regula negativamente o arranjo dos microtúbulos (Larsson et ai., 1997). Outros
estudos têm demonstrado que os fatores de transcrição AP1 e CREB podem ser
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substratos da CaMKI em células de mamíferos (Watanabe & Yamamoto, 1996),
mas isto pode ser considerado um artefato uma vez que a proteína não é
encontrada no núcleo. Em S. pombe a CaMKI pode estar envolvida com a
regulação da proliferação celular (Rasmussen, 2000).
A CaM quinase li (CaMKII), uma proteína multifuncional, regula uma ampla
variedade de processos neuronais, incluindo a síntese de neutransmissores e
secreção, metabolismo de carboidratos, funções de receptores e canais iônicos e
expressão gênica por fosforilação de enzimas e proteínas críticas a este processo
(Braun & Schulman, 1995).
No citoplasma ocorrem reações cruzadas entre CaMKK, CaMKIV e outras
proteínas sinalizadoras, incluindo aquelas envolvidas com a PKA (proteína
quinase dependente de cAMP) (Wayman, et ai., 1996), MAPquinases (proteína
quinase ativadora de mitose)(Sahyoun et ai. , 1991 and Enslen , 1996) e proteína
quinase B (PKB ou Akt) (lkonomidou, 1999). Trabalhos mais recentes sugerem
que a cascata de CaMK modula apoptose (morte celular programada) através de
dois mecanismos. O primeiro deles foi sugerido a partir de estudos onde a
superexpressão de uma forma inativa de CaMKIV (atua de uma forma dominante
negativa) levou a apoptose em células T, provavelmente devido à supressão da
fosforilação de CREB nestas células (Anderson, et ai., 1997). Por outro lado, a
CaMKIV inativa pode ligar-se e inibir a CaMKK, uma proteína que tem efeito
positivo contra a apoptose em algumas células a partir da ativação da via de PKB
(inibe a apoptose a partir da fosforilação de elementos pró-apoptóticos, 1.e.
membros da família BCL-2) (Yano, et ai. 1998; lkonomidou, 1999).
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2-Blastoc/adiella emersonii
O fungo aquático Blastocladiella emersonii apresenta um ciclo de vida
assexual (Figura 1) caracterizado por dois estágios de transição morfogênica, a
esporulação e a germinação. Drásticas mudanças morfológicas e bioquímicas
ocorrem durante este ciclo de vida curto (24 horas a 1?ºC) , cuja velocidade pode
ser manipulada variando-se a temperatura do meio de crescimento.
A germinação tem início com o encistamento do zoósporo, uma célula
flagelada sem parede celular, que se transforma em um esferócito ou célula
redonda após a retração do flagelo e a construção de uma parede celular rica em
quitina. Após o desenvolvimento do tubo germinal, que evolui para um sistema de
rizóides , a célula germinativa entra em crescimento exponencial sofrendo mitoses
sucessivas sem que ocorra citocinese dando origem a um coenócito, no qual cada
pró-núcleo originará um zoósporo no final da esporulação.
A célula vegetativa pode ser induzida a esporular em qualquer momento do
crescimento exponencial caso o meio seja carenciado de nutrientes. Antes que
ocorra a esporulação forma-se uma parede transversal denominada septo
separando o corpo celular dos rizóides , mas é através da papila, abertura formada
no polo oposto aos rizóides, no ápice da célula, que os zoósporos são liberados.
Dependendo da composição do meio, o zoósporo pode permanecer móvel por
várias horas ou encistar em poucos minutos (Lovett, 1975).
Algumas organelas presentes no zoósporo são similares ou idênticas a
estruturas presentes na célula vegetativa da qual esta célula móvel é formada ,
outras originam-se por fusão (mitocôndrias) ou por reorganização (capacete
nuclear) de componentes também presentes na célula original.
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Zoósporos
20min

30min

240 min

120 min.
Germinação
210 min

180 min

Esporulação

Crescimento
vegetativo

120 min

Carência nutricional

Figura 1 - Ciclo de vida de Blastocladiella emersonii a 27°C (modificado de Lovett,
1975)
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Apenas um grupo de organelas associadas à membrana, as partículas y,
não estão presentes na célula vegetativa, ao contrário, são formadas durante a
zoosporogênese e desaparecem quando o zoósporo encista e desenvolve o tubo
germinal (Cantina & Horenstein, 1954). O encistamento do zoósporo ocorre na
completa ausência de síntese de RNA e proteínas e parece envolver apenas o
rearranjo de componentes pré-existentes. Estas propriedades favorecem o estudo
de mecanismos pós-traducionais de diferenciação celular e expressão gênica
diferencial durante o desenvolvimento de Blastocladiella emersonii.
.O zoósporo responde a uma série de eventos desencadeados por
alterações ambientais para se transformar em uma célula germinativa em apenas
uma hora a 27°C . Dentre algumas importantes reações transitórias que
provavelmente agem sinergísticamente para iniciar o encistamento, tem-se a
variação dos níveis de cAMP (Vale et ai., 1976; Vandercammen et ai., 1990), a
ativação da proteína quinase dependente de cAMP (Behrens & Maia, 1986), o
efluxo de íons cálcio (Gomes et ai, 1980 ), a diminuição do conteúdo lipídico
(Smith & Silverman, 1973),o aumento de degradação protéica (Lodi & Sonneborn,
1974) e a mobilização do glicogênio intracelular (Vandercammen et ai., 1990).
A observação de que muitos processos dependentes de cAMP requerem ou
envolvem cálcio levou à investigação da mobilização deste cátion durante a
germinação. Na germinação em Blastocladiella ocorrem dois efluxos de íons
cálcio, um precoce (150 segundos da germinação) durante o período "lag" antes
da retração flagelar, e um tardio no pico de formação da célula redonda (20 min)
que mantém-se constante até 60 minutos após a indução da germinação (Gomes

et ai., 1980). A concentração de cálcio intracelular e sua distribuição nos vários
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compartimentos celulares têm um importante papel na regulação de funções
secretórias e contrácteis em variados tipos celulares (Rasmussen & Goodman,
1977).
O possível papel do Ca 2+ durante a germinação foi previamente investigado
usando lantânio, uma droga que bloqueia tanto a captação como o efluxo de
cálcio, e este inibiu completamente a germinação quando adicionado no tempo
zero de indução da germinação (Gomes et ai., 1980). Além disto é sabido que o
cálcio é necessário para a esporulação de B. emersonii (Soll & Sonneborn, 1969)
e que baixos níveis de Ca 2+ aumentam a estabilidade dos zoósporos (Soll et ai.,
1969)
O papel do Ca 2+ na diferenciação de células de fungos tem sido investigado
sob vários aspectos. O cálcio parece mediar o encistamento e a germinação em

Phytophthora (Irving & Grant, 1984) e Pythium (Donaldson & Deacon , 1992). O
cálcio também é importante no dimorfismo micelial em Ceratocystis ulmi
(Muthukumar & Nickerson, 1984), na fomação do apressório em Metarrhizium

anisopliae (St Leger et ai. , 1989), Colletotrichum trifolii (Warwar & Dickman, 1996)
e funciona como um sinal para a ramificação em Fusarium graminearum (Robson

et ai., 1991) e Neurospora crassa (Reissig & Kinney, 1983).
Foi caracterizada uma proteína dependente de cálcio em B. emersonii, pela
sua capacidade de ativar a fosfodiesterase de nucleotídeo cíclico de coração
bovino (Gomes et ai. , 1979). Entretanto, esta proteína com propriedades físicoquímicas similares às da Calmodulina não foi capaz de ativar a fosfodiesterase da
própria Blastoc/adiella, sugerindo não estar relacionada ao metabolismo de
nucleotídeos cíclicos neste fungo, como está em outros organismos (Cheung,
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1982). De forma contrária à fosfodiesterase que está presente apenas no
zoósporo, a proteína com atividade de Calmodulina mantém-se em níveis
constantes durante todo o desenvolvimento de B. emersonii (Gomes et ai. 1979).
Embora não esteja claro o papel funcional da Calmodulina, sua relevância deve
ser crucial para o desenvolvimento de Blastocladiella, uma vez que muitas
proteínas ligantes de Calmodulina foram detectadas nos zoósporos (J. C. C. Maia,
dados não publicados).
Estudos para identificar eventos dependentes de Calmodulina diretamente
relacionados com a diferenciação celular requerem a exploração de organismos
geneticamente

manipuláveis.

Embora

B.

emersonii

ainda

não

seja

um

microrganismo manipulável geneticamente, um rápido grau de sincronia pode ser
mantido com as células deste fungo, sem tratamentos especiais, tornando este
simples sistema de desenvolvimento muito útil para estudos experimentais. A
clonagem e caracterização do gene da Calmodulina é uma necessidade básica
para identificação do possível papel desta proteína e das proteínas por ela
reguladas em diversos aspectos dos processos celulares em Blastocladiella

emersonii, muitos deles comuns a outros eucariotos.
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li-OBJETIVOS
Este projeto de pesquisa objetivou caracterizar o sistema Ca 2+-Calmodulina em

Blastocladiella emersonii através das seguintes estratégias:

1- Clonar e caracterizar o gene da Calmodulina do fungo .
2- Caracterizar a região promotora do gene por ensaios de extensão de
oligonucleotídeos com transcriptase reversa ou ensaios de proteção à digestão
com nuclease S1, a fim de serem determinados os sítios de início de transcrição
do gene.
3- Estudar a expressão do gene da Calmodulina em nível de mRNA através de
"Northern Blots" durante o ciclo de vida de B. emersonii .
4- Expressar o gene da Calmodulina em E. coli e utilizar a proteína recombinante
para obtenção de anticorpos específicos anti-Calmodulina a serem utilizados para
analisar a síntese e os níveis desta proteína durante o desenvolvimento de

Blastocladiella emersonii.
5- Verificar os efeitos de vários antagonistas de Calmodulina na diferenciação e
desenvolvimento do fungo, visando esclarecer a relevância do sistema Ca 2+ Calmodulina nestes processos.
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Ili-MATERIAIS E MÉTODOS
1-Meios de Cultura
Tabela 1 - Meios de cultura utilizados
meios

composição

PYG-ágar

peptona O, 125%, extrato de levedura O, 125%, glicose 0,3% e ágar

LB-líquido

bacto-triptona 1%, extrato de levedura 0,5% , NaCI 1% , pH 7,5.

LBA -líquido

LB contendo ampicilina O, 1 mg/ml

LB-Soft

LB líquido contendo 0,7% de ágar

LB-ágar

LB contendo ágar 1,5%

LBA-ágar

LB contendo ampicilina O, 1mg/ml e ágar 1,5% .

Top-agarose

agarose 0,7% em solução de MgSO 4 10 mM.

DM4

CaCl 2 1mM, MgSO4 10 mM, FeSO 4.7 H2O 0,6 µg/ml , CuSO4.5 H2O 0,1
µg/ml, ZnSO 4.7 H2O 0,2 µg/ml, MnSO4.H 2O 0,2µg/ml , glicose 0,33% ,
tiamina 0,04 µg/ml, glicina 0,2 mM , L-histidina O,13 mM , L-isoleucina
0,4 mM, L-lisina HCI 0,4 mM , L-metionina O, 1 mM , L-fenialanina 0,2
mM , L-serina 0,2 mM , L-treonina 0,4 mM , L-triptofano 0,04 mM, Ltirosina 0,2 Mm, valina 0,4 mM , L-arginina 0,24 mM , ácido glutâmico
2,7 mM , extrato de levedura 120 µg/ml, NaH 2 POJNa 2 HPO4 1 mM pH
6,8 , Tris-maleato 3,5 pH 6,8, o pH do meio foi ajustado com KOH 1M e
a concentração final de K+ foi ajustada para 25 mM com KCI 1M.

AL

DM4 com apenas 5 µM de metionina

2xTY

Triptona 16g/l, extrato de levedura 1O g/I e NaCL pH 7,0 (ajustar o pH
para 7,0 com NaOH.

PYG-líquido

Peptona 0,125%, extrato de levedura 0,125%, glicose 0,15%, KH 2 PO 4
2,5 mM e K2 HPO 4 2,5 mM pH 6,8
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2-Soluções e Tampões de Uso Geral

Tabela 2- Soluções e tampões utilizados
Solução ou tampão

Solução de depurinação

Composição

HCI 0,25%

Solução de desnaturação NaCI 1,5 M e NaOH 0,5 M
Tampão de neutralização Tris-HCI 0,5 M pH 7,5 e NaCI 1,5 M
TE

Tris-HCI 10 mM pH 8,0 e EDTA 1 mM

STE

Tris-HCI 10 mM pH 8,0, EDTA 1 mM e NaCI
100mM

SSC 20X

NaCI 3 M, citrato de sódio 0,3 M, pH 7,0

TBE

Tris-base 0,89 M, ácido bórico 0,89 M e EDTA
0,2M

TAE

Tris-acetato 40 mM e EDTA 1mM

Tampão de Lambda (À)

Tris-HCI 50 mM pH 7,5, NaCI 100mM, MgSO 4
8mM e gelatina 0,01 %

Solução de esporulação: Tris-Maleato 1 mM pH6,8 e 1 mM CaCb

Solução de germinação:

Tris-Maleato 1 mM pH 6,8, 1 mM CaCb, Mg Cb
10mM e KCI 50 mM
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3-Cepas de bactérias e vetores

Tabela 3- Linhagens de Escheríchía colí utilizadas
Linhagens

Características

Fonte ou referência

TG1

supE hsdL15 thi 11(/ac-proAB) F' [traO36

Gibson , 1984

proAB+ lacfl lacZL1M15]
TG2

supE hsdi15 thi 11(/ac-proAB) L1(ssrlrecA)306:: Tn10

(tetR)

f

M. Biggin

[traO36

proAB+ lacf lacZL1M15]
DHSa:

supE44

lacU169

(80

fac

ZL1M15)

Hanahan , 1983

hsdR17 recA1 endA11 gyrA96 thi-1
refA1
XL 1-Blue MRA

L1(mcr A) 183 L1(mcrCB-hsdSMR-mm)

Stratagene

173 end A 1 supE44 thi-1 gyrA96 re/a1
fac
XL 1-Blue MRA (P2):
Y1090

XL 1-Bfue MRA (P2 fisogenizado)
L1/acU169 proA+ L1fon araO139 strA
supF

BL21

BL21 (DE3)

Stratagene

(trpC22::tn 1O)

hsdR-

hsd~(pMC9)

Stratagene

F-, ompT, ra-, ma-

Pharmacia

HsdsS, gaf (}.cfts857, ind1, Sam?, nin5

Pharmacia

facUV5- T7 gene 1)
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Os fagos utilizados para sequenciamento foram o M13mp18 e o M13mp19
(Yanish-Perron et ai, 1986). Os bancos de DNA genômico e de cDNA foram
previamente construídos nos fagos

À

DASH II -BamHI (Stratagene) e

Â.gt11

(Young & Davis, 1983) respectivamente.

Tabela 4- Vetores de clonagem e expressão utilizados

Plasmídeo
Vetores de
clonagem

Características

Fonte ou referência

pUC19

replicon ColE1, Apr

pBluescript SK/KS

replicon ColE1 , fago, Apr

Stratagene

pUCBM20/21

replicon ColE1, Apr

Boehringer

Yanish-Perron

et ai. , 1986

Vetores de
expressão em E. coli
Vetor de expressão que
pGEX2TK

adiciona a proteína Glutationa
S-transferase (GST) de E coli
na extremidade N-terminal

Pharmacia

30

MATERIAIS MÉTODOS

4-0ligonucleotídeos

Tabela 5- Oligonucleotídeos usados
nome

Seqüência (5' - 3')

Finalidade

VW4

cggatccaggacatgatcaac

Sequenciamento do
clone genômico CaM

VW5

cgggatccgcctcgcggatcatctc

Sequenciamento do
clone genômico CaM

CA1

gaactcggggaagtcgat

Sequenciamento do
clone genômico CaM

CA2

ctgagtaatatccacctc

Sequenciamento do
clone genômico CaM

CA5'-1

gttctggccgagggagcg

Sequenciamento do
clone genômico CaM

CA5'-2

gtggtgaggtgtggaatg

Sequenciamento do
clone genômico CaM

INT1

gctgctcgttgccacccg

Sequenciamento do
clone genômico CaM

cDNA1

gtcatgatcaacgaggtc

Sequenciamento do
cDNA CaM

cDNA2

cgaggctgacgtcgatcg

Sequenciamento do
cDNA CaM

express-2

tatggatcccatatgqccgaccagcttacc PCR-clonagem do
BamHI Ndel

cDNA CaM em vetor de
expressão

lntrans-1

ccatggtgatgatgtgaag

Primer extrension e
ensaio de proteção a
digestão com nuclease
S1 do gene CaM
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5- Condições de cultivo de Blastocladiella emersonii
A manutenção contínua de B. emersonii em laboratório foi feita a partir de
repiques diários em meio PYG-ágar.
Para obtenção de zoósporos em grandes quantidades, cerca de 7x10 7
zoósporos foram inoculados em meio líquido PYG. A quantidade de células
móveis foi estimada em câmara de Neubauer, diluindo-se os zoósporos 1: 1O em
formaldeído 3, 7%. O cultivo foi mantido por aproximadamente 16 horas a 24°C
sob agitação a 150 rpm e em seguida as células vegetativas foram coletadas por
filtração em rede de náilon (30 µm de poro) e lavadas com 2 volumes de solução
de esporulação. As células foram ressuspensas nesta mesma solução numa
concentração de aproximadamente 1, 7 x 105 células/mi e incubadas a 27°C , com
agitação de 150 rpm durante 4 horas. Após este tempo quase todos os
zoosporângios se encontravam vazios, então foram separados dos zoósporos por
filtração em rede de náilon. Os zoósporos, uma vez que atravessam a membrana
de náilon, foram concentrados por centrifugação a 2.600 x g por 5 minutos a 4°C.
Em seguida, os zoósporos foram novamente ressuspensos em solução de
esporulação (8 ml/1x109 zoósporos) e centrifugados a 1.400 x g por 5 minutos,
congelados em gelo seco-acetona, armazenados a -70°C e utilizados para
preparação de DNA genômico.
Nos casos em que foi necessário uma maior sincronia da esporulação, foi
utilizado o meio DM4. Os zoósporos foram inoculados numa concentração de
2x10 5/ml de meio e mantidos por 14 horas a 18-20°C com agitação (150 rpm) . As
células vegetativas foram carenciadas em solução de esporulação numa
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concentração de 3,4x105 células/mi, e as células em diferentes estágios do ciclo
de vida de Blastocladíella emersoníí coletadas como descrito no crescimento em
meio PYG .
Para obtenção de células de germinação, foram adicionados cerca de
1,2x106 zoósporos/ml de meio DM4 e mantidos a 27ºC sob agitação constante
(150 rpm) . Amostras de 40 mi foram coletadas nos diferentes tempos de
germinação e utilizadas para preparação de extratos de proteínas ou ainda para
extração de RNA pelo método do Trizol.

6- Digestões de DNA

Os clones de DNA isolados do banco de DNA genômico e vetores
(plasmídeos) foram digeridos com endonucleases de restrição específicas
utilizando tampões e soroalbumina bovina (BSA), conforme recomendado pelo
fabricante. Para cada µg de DNA foram adicionadas 2 U de enzima e a mistura de
reação incubada a 37°C por períodos que variaram entre 2-4 horas. O volume final
das reações também variou de acordo com a quantidade de DNA digerido.
Vetores

digeridos

com

apenas

uma

enzima

de

restrição

foram

desfosforilados para obtenção de maior número de clones recombinantes. Para
cada 2,5 µg de vetor (3,0 kb) foi adicionada O, 1 U de fosfatase alcalina (USB),
previamente diluída em tampão Tris-HCI pH 8,0, seguindo-se incubação a 37°C
por 1 hora.
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7- Eletroforese de DNA
7 .1- Eletroforese em gel de agarose
Para separar e isolar fragmentos de DNA de interesse, estes foram
previamente

digeridos

com

endonucleases de restrição

e submetidos

a

eletroforese em gel de agarose (0,7-1,5%) em tampão TAE ou TBE. Cada amostra
foi aplicada no gel após a adição de O, 1 volume de tampão de amostra (azul de
bromofenol 0,25%, sacarose 40%). O monitoramento do tempo de eletroforese foi
feito pela migração do corante azul de bromofenol do tampão de amostra. Ao final
de cada corrida o gel foi corado com brometo de etídeo (0,5 µg/ml) e analisado em
trans-iluminador sob luz ultra-violeta.
7.2.-Eletroforese em gel de poliacrilamida-uréia
Após aquecimento a 75ºC por 2 minutos, as reações de sequenciamento
foram aplicadas em gel de poliacrilamida 7,5% contendo uréia 8,3 M. As amostras
migraram no gel sob a ação de uma potência constante de 37 W . Após a corrida
em tampão TBE 1x, o gel foi transferido para papel 3 MM (Whatman) e seco a
80ºC por 2 horas, sob vácuo. Em seguida o gel foi exposto a filme de raio-X
(Kodak X-Omat) a temperatura ambiente ou a -80ºC durante 24 horas.
8- Purificação de fragmentos de DNA
8.1-Eletroeluição
Após eletroforese em gel de agarose, os fragmentos de DNA de interesse,
préviamente digeridos, foram retirados do gel com auxílio de um estilete e
colocados em saco de diálise. Este sistema foi submetido a eletroeluição com
tensão de 100 V. Após 2 horas a polaridade da eletroforese foi invertida por 2
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minutos e o conteúdo do saco de diálise foi recolhido e submetido a extração com
fenol/clorofórmio 1: 1. Em seguida o DNA foi precipitado com 2 volumes de etanol
absoluto e O, 1 volume de NaOAc 3 M, em banho de gelo seco por 30 minutos.
Após centrifugação por 15 minutos o DNA foi lavado com etanol 80%, seco à
vácuo e ressuspenso em TE.

8.2- "Gene Clean"
O princípio deste método baseia-se na afinidade que o DNA possui pelo
vidro que é carregado positivamente. Regiões do gel de agarose em TAE
contendo o fragmento de interesse para ser purificado, foram recortadas e
colocadas em tubos eppendorf. Para cada O, 1g de agarose, 0,3 mi de solução
saturada de Nal foi adicionado ao tubo e seguindo-se incubação por 5 minutos a
55 ºC. A seguir, 1O ui de uma resina contendo micro-pérolas de vidro (Glass Milk)
foram adicionados à mistura que foi incubada em banho de gelo por 1O minutos.
Após centrifugação (10.000 x g/2 minutos) a resina foi lavada 3 vezes a 37ºC com
solução de lavagem (Tampão Tris-HCI 0,1 M pH 7,5, EDTA 1mM, NaCI 100mM e
etanol 50%) durante 5 minutos. Após cada passo de lavagem da resina, foi feita
uma centrifugação sob as mesmas condições anteriores. As moléculas de DNA
associadas ao vidro foram ressuspensas em 20ul de TE a 55ºC durante 5 minutos.
Amostras provenientes de mini-preparações de plasmídeos também foram
tratadas por este método antes de serem submetidas a sequenciamento por PCR.
Neste caso foi usado 0,3 mi de Nal para cada O, 1 mi de solução contendo o
plasmídeo recombinante .
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8.3-Recuperação de DNA a partir de papel
Para recuperação de DNA a partir de papel , o DNA de interesse foi
resolvido em gel de agarose TAE ou TBE e o fragmento a ser recuperado foi
transferido para papel DE81 (Millipore) , carregado positivamente, a 100 V por 20
minutos. Em seguida, o papel foi incubado em TE contendo 1M de NaCI e 1O µg
de tRNA por no mínimo 1 hora a temperatura ambiente. O DNA recuperado foi
então tratado com fenol/clorofórmio e clorofórmio, seguido de precipitação com
isopropanol. Após precipitação, o precipitado de DNA obtido foi lavado com etanol
70%, seco sob vácuo e ressuspenso em TE/RNase.

9- Ligação de DNA
As reações de ligação de DNA foram feitas adicionando-se 100 ng do
fragmento de DNA de interesse a 1O ng de vetor em tampão da ligase (Tris HCI
200 mM pH 7,5, MgCb 50 mM, DTT 50 mM, BSA 500 µg/ml) , 5 U de T4 DNA
ligase num volume final de 20 µI. As ligações foram incubadas a 19ºC por um
período de aproximadamente 20 horas.

1O- Obtenção de células competentes para transformação
10.1-Método do CaCl 2
Cepas TG-1 competentes de E colí foram preparadas de acordo com o
método de CaCl 2 descrito em Sambrook et ai. (1989) .

10.2-Método para congelamento a -70°C
As células de E colí foram crescidas até D.O.

1.,=600

igual a 0,4-0,6,

centrifugadas a 5.000 x g por 15 minutos e lavadas com água MilliQ estéril a 4°C.
Após nova centrifugação nas mesmas condições as células foram lavadas com
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glicerol 10% estéril, novamente centrifugadas e ressuspensas em glicerol 10%
estéril. As células foram alíquotadas em volumes de 40 µI , congeladas a -70°C e
descongeladas apenas imediatamente antes do uso.
11- Transformação de Células Competentes
11.1- Choque térmico
Os experimentos de transformação usando vetores plasmidiais foram feitos
incubando-se 20 µI da reação de ligação com 200 µI de células TG-1
competentes, por um período de 30 minutos com subsequente choque térmico a
42ºC por 90 segundos. Após a adição de 1 mi de LB líquido e recuperação das
células a 37°C por 1 hora, os transformantes foram plaqueados juntamente com
30 µI IPTG 100 mM (isopropil-~-D-galactosídeo) e 30 µI de X-Gal (2% em
dimetilformamida) (5-bromo-4-cloro-3-indolil-~-D-galactosídeo) em placas LBA. As
placas foram mantidas a 37°C por 14-16 horas e as colônias brancas obtidas,
contendo os plasmídeos recombinantes, foram isoladas e analisadas para
presença do inserto de interesse.
As transformações envolvendo o vetor virai M13 foram feitas do mesmo
modo como descrito para vetores plasmidiais, exceto que após choque térmico a
42ºC as células foram imediatamente plaqueadas juntamente com 30 µI de IPTG
100 mM, 30 µI de X-Gal 2% em dimetilformamida, 100 µI de cultura estacionária
de TG-1 e 3 mi de LB-soft em placas de LB-ágar. Placas brancas representando
um alo de inibição de crescimento, indicaram a presença de fagos contendo o
inserto.
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11.2-Eletroporação
Nas transformações feitas por eletroporação foram usadas cepas de E. coli
preparadas especificamente para esta condição (item 10.2). As células foram
eletroporadas utilizando-se cubetas de O, 1 mi a 1,8 kV, 25 µF e 200 .Q em
eletroporador Gene Pulser (BioRad). As células foram recuperadas e plaqueadas
conforme descrito no item anterior.

12-Minipreparação de DNA plasmidial
12.1-Lise alcalina
A preparação de DNA plasmidial foi realizada de acordo com método
descrito por Sambrook e colaboradores (1989).

12.2- Minipreparação por "lise alcalina" modificada
Nesta preparação de DNA plasmidial, bactérias crescidas em meio LBampicilina ( 1O mg/ml) sob agitação de 220 rpm a 37°C por 16-20 horas foram
centrifugadas a 14.000 x g por 5 minutos a temperatura ambiente e tratadas
seqüencialmente com 100 µI de GET/RNase (dextrose 10%, Tris-HCI 100 mM pH
8,0, EDTA SmM e RNase A 10mg/ml), 200 µIde solução de lise (NaOH 100 mM e
SOS 1%), e 200 µI de solução de neutralização (Tris-Acetato 3M pH 5,2). Após
incubação a 4°C por 30 minutos, a mistura foi centrifugada 14.000 x g por 15
minutos a temperatura ambiente, o DNA foi precipitado com isopropanol (O.7 x vol)
e lavado com etanol 70%. Após secagem sob vácuo, o DNA foi ressuspenso em
tampão Tris-HCI 1O mM pH 8,0 e utilizado para reação de sequenciamento por
PCR com o Kit Big-Dye li (PE-Biosystems).
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13-Preparação de DNA fita simples de fago M13
Placas brancas recombinantes do fago M13 foram coletadas com a
extremidade de palitos estéreis e transferidas para tubos contendo 1,5 mi de meio
LB-líquido e 15 µI de células TG-1 em fase estacionária de crescimento. Após 6
horas de cultivo a amostra foi centrifugada e ao sobrenadante adicionados 200 µI
de uma solução contendo PEG 8.000 (20%) em NaCI 2,5 M para promover a
precipitação do fago M13. Após 30 minutos em banho de gelo, as partículas virais
precipitadas foram ressuspensas em 100 µI de TE e submetidas a rompimento de
suas capas protéicas, pela adição de fenol. As moléculas de DNA fita-simples
foram então precipitadas com etanol absoluto, lavadas com etanol 80% e
ressuspensas em 15 µI de TE, após secagem à vácuo por 1O minutos. Uma vez
isoladas e purificadas estas moléculas de DNA simples-fita do fago M13 contendo
o fragmento de interesse foram utilizadas como moldes para as reações de
sequenciamento.

14-Preparação de DNA de fago

À

Cada clone em vetor Ãgt11 ou ÃDASH contendo o DNA de interesse isolado
foi plaqueado em meio LB-ágar e mantido a 37ºC por 16 horas para obtenção de
lise confluente. Às placas foram adicionados 3 mi de tampão de lambda contendo
90 µI de clorofórmio e submetidas a agitação branda a 37°C por 1 hora. Duas
alíquotas de 0,8 mi de tampão contendo os fagos foram recuperadas de cada
placa e centrifugadas em mini-centrífuga (12 .000 x g) por 5 min. Ao sobrenadante
foram adicionadas DNAse I e RNase I para uma concentração final de 1 µg/ml
cada seguindo-se incubações por 15 minutos a 37°C. Em seguida, 450 µI de PEG
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8.000 (20% em NaCI 2,5 M) foram adicionados seguindo-se incubação por 1 hora
a 4°C . Após 15 minutos de centrifugação em mini-centrífuga, os fagos precipitados
foram ressuspensos em 150 µI de tampão Tris-HCI 200 mM

pH 8,5 contendo

EDTA 20 mM e SOS 0,3%. A seguir 15 µI de DEPC (10% em etanol) foram
adicionados e a mistura incubada a 65°C por 1O minutos.
As proteínas foram extraídas 2 vezes com o mesmo volume de fenol
equilibrado em tampão Tris-HCI 100 mM pH 8,5, e uma vez com fenol/clorofórmio
1: 1. Posteriormente, adicionou-se à fase aquosa LiCI para uma concentração final
de 0,8 Me 2 volumes de etanol para precipitação do DNA. A amostra fo i colocada
em banho de gelo seco/acetona por 15 minutos e após centrifugação a 12.000 x g,
o precipitado foi ressuspenso em 100 µI de água. O DNA foi novamente
precipitado da mesma forma e o precipitado final obtido foi seco a vácuo e
ressuspenso em 20 µI de TE.

15-Sequenciamento de DNA
Foram utilizados três métodos para sequenciamento de DNA, envolvendo a
preparação de M13 fita simples recombinantes ou usando fragmentos de DNA
dupla fita clonados em pBluescript SK/KS ou pUCBM20/21 .

15.1-Sequenciamento de DNA fita simples

O método utilizado para sequenciamento dos clones em vetor M13 foi o de
terminação de cadeia por didesoxiribonucleotídeos, conforme descrito por Sanger
e colaboradores (1977). As reações foram feitas utilizando-se reagentes do "Kit"
"Sequenase Version 2,0 - DNA Sequencing" (Amersham®).
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15.2-Sequenciamento de DNA dupla fita

O sequenciamento de clones dupla fita foi feito utilizando-se o Kit de
sequenciamento Taq Cycle (Amersham®). A síntese do DNA por este método foi
feita em dois passos, o primeiro deles compreende a extensão do DNA pela Taq
DNA polimerase a partir de oligonucleotídeos marcados radioativamente e o

segundo

a

terminação

de

cadeia

usando

didesoxirribonuleotídeos.

Os

oligonucleotídeos universais (20 a 50 fmoles) , direto e reverso, para M13 e pUC
foram previamente marcados em suas extremidades 5'com [y-32 P] ATP . Os dois
passos do sequenciamento foram realizados através de 30 ciclos de extensão por
PCR: 30 segundos a 95°C para desnaturação, 30 segundos a 58°C para a

hibridação do oligonucleotídeo e 1 minuto a 72°C para extensão da cadeia do
DNA.
15.3-Sequenciamento automatizado de DNA

O sequenciamento de clones simples fita e dupla fita foi feito utilizando-se o
Kit de sequenciamento Big Dye li (PE-Biosystem). A síntese do DNA por este
método foi feita adicionando-se 1 µg de DNA, 3,2 pmoles de oligonucleotídeos, 6
µI de Big dye li , em um volume final de 20 µI. Os sequenciamentos foram
realizados através de 30 ciclos de extensão por PCR: 20 segundos a 95°C para
desnaturação, 20 segundos a 55°C para a hibridação do oligonucleotídeo e 3
minuto e 30 segundos a 72°C para extensão da cadeia do DNA.
As reações obtidas foram precipitadas com etanol 94% , lavadas com etanol
70%, ressuspensas em tampão de corrida (blue-dextran 50 mg/ml , EDTA 25 mM
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pH 8,0 e 80% formamida) e resolvidas em gel de poliacrilamida-uréia sob leitura
de seqüenciador automático de DNA ABI-PRISM 377.
15.4-Análise das sequências de DNA por programas computacionais

As seqüências de nucleotídeos obtidas foram analisadas quanto à
similaridade com proteínas depositadas no banco de dados através do programa
Blast-x. A comparação de seqüências de aminoácidos predita da Calmodulina de
Blastocladíella emersonií com Calmodulinas de outros organismos foi feita com o
auxílio do programa Pile Up (GCG-Genetics Computer Group).
16-Preparação de sonda radioativa

Foram estabelecidos dois métodos diferentes para marcação de sondas:
radioativo e não radioativo.
16.1- Sonda Radioativa (R)

Os fragmentos de DNA utilizados como sonda (R-CT:fragmento de PCR
correspondente a parte do gene CaM de C. trífolií, R-Be: correspondente ao
fragmento do clone genômico BamHI/Sa/1 de 1,3 kb e Pstl/Sa/I de 1,8 kb) foram
marcados por "random primed synthesis" (Feinberg & Vogelstein, 1984) usando o
hexanucleotídeo

pd(N) 6

como

iniciador.

Nesta

reação

foram

usados

aproximadamente 50 ng do DNA e 6 ng do iniciador, seguido de fervura por 2
minutos e subsequente incubação em gelo. A esta mistura foram adicionados 5 µI
de tampão Tris-HCI pH 7,2 contendo MgC'2 1O mM e DTT 1 mM; 2 µI de dGTP
(500 µM); 2 µI de dTTP (500 µM); 50 µCi de a-32 P- dATP e 50 µCi de a-32 P-dCTP
e 2U do fragmento Klenow da DNA polimerase 1. Após 2 horas de incubação a
19ºC, a reação foi interrompida adicionando-se 90 µIde STE, 2 µI de SOS 10% e 2
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µIde EDTA 0,25 M. Em uma coluna com 0,9 mi de Sephadex G-50 (Pharmacia®)
equilibrada com STE, a sonda marcada foi purificada para remoção de
nucleotídeos livres.
16.2 - Sonda Não Radioativa (NR)
A marcação não radioativa da sonda NR-CT (fragmento de PGR
correspondente a parte do gene CaM de C. trífolíí) foi feita utilizando-se o "Kit" DIG
DNA Labeling Mix 10x concentrado (Boehringer®). Este método baseia-se na
extensão

com

o

fragmento

Klenow

da

DNA

polimerase

I

utilizando

oligonucleotídeos aleatórios e a marcação foi feita pela incorporação de dUTP
conjugado a digoxigenina.
17 - Varredura do banco de DNA genômico
Para isolamento dos clones genômicos codificando para a Calmodulina de
B. emersonii realizou-se a varredura de um banco de DNA genômico (construído

pelos estudantes Glauber C. Brito e Luciano G. Fietto em nosso laboratório) em
vetor de substituição Ã-DASH 11-BamHI utilizando DNA de zoósporo de B.
emersonii submetidos a digestão parcial com a enzima de restrição Sau3A. Este

sistema é utilizado para clonagem de fragmentos grandes de DNA genômico (9-12
kb) e utiliza o método "spi" de seleção (sensitive to P2 inhibition). Fagos lambda
que contêm os genes ativos "red" e "gan" são incapazes de crescer em células de

E. colí que portam o fago lisogenizado P2. Fagos que não apresentam estes
genes são capazes de crescer em linhagens lisogênicas para P2 , como a XL 1MRA (P2). Ambos os genes, "red" e "gan", estão localizados no centro do DNA do
fago Ã-DASH li selvagem, portanto, quando este fragmento central é substituído
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por um inserto, o 'A recombinante perde seus genes "red" e "gan" tornando-se apto
para crescer na cepa lisogênica. Deste modo, quando o banco genômico é
plaqueado em XL 1-Blue MRA (P2) apenas fagos contendo inserto são capazes de
crescer.
17.1-Preparação de células XL 1BlueMRA(P2) para plaqueamento

Células da linhagem de E colí XL 1BlueMRA(P2) mantidas em meio LBágar provenientes de uma colônia isolada foram inoculadas para frascos contendo
1O mi de meio LB-líquido, glicose 0,2% e MgSO 4 1O mM e incubadas a 37°C sob
agitação a 200 rpm até obtenção de D.O. 'Asoo nm =1. Posteriormente, a cultura foi
centrifugada a 5.000 x g por 10 minutos a 4ºC e o precipitado contendo as células
foi ressuspenso na metade do volume original em solução de MgSO4 1O mM. Com
esta mesma solução, as células foram diluídas até D.O.

500

nm= 0,5 e incubadas

com 100 µI do banco de DNA genômico a 37°C sob agitação constante (200 rpm) .
Após 15 minutos a esta mistura de incubação foram adicionados 3 mi de topagarose O, 7% seguindo-se plaqueamento em meio LBA-ágar. As placas de Petri
foram mantidas por 12 a 16 horas a 37°C.
17.2-Transferência e imobilização de DNA em filtros de nitrocelulose

Uma vez confirmada a presença de placas de lise na placa de cultura ,
filtros de nitrocelulose foram colocados sobre a mesma durante 60 segundos para
promover a transferência dos fagos recombinantes . A seguir, os filtros de
nitrocelulose foram tratados sequencialmente em diferrentes tempos com as
seguintes soluções:
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1-Solução de desnaturação: 7 minutos
2- Solução de neutralização: 3 minutos
3- Secagem em papel de filtro: 1 segundo
4- Solução de neutralização: 3 minutos
5- SSC 2x: 2 minutos
Os filtros foram secos a 80°C por 1O minutos e o ONA fixado sob luz
ultravioleta por 6 minutos.
17.3-Hibridação e lavagens
Os filtros de nitrocelulose contendo o banco de cONA foram incubados a
37°C com 1O mi de uma solução de pré-hibridação (tampão fosfato de potássio pH
6,2 60 mM; SSC 1x; EOTA 1O mM; SOS 0,4%; formam ida 50% e leite desnatado
5%) sob condições de alta seletividade, durante 2 horas. Após este período a
solução de pré-hibridação foi substituída por 1O mi da mesma solução, contendo a
sonda R-CT (parte do gene da Calmodulina do fungo Coletotrichum trifo/Í/)
desnaturada por fervura. Esta solução foi mantida em contato co~ os filtros
durante 12-16 horas com agitação branda em forno de hibridação "Hybaid"a 37°C .
Em seguida as membranas foram lavadas por 3 vezes com : solução SSC 1x e
SOS 0,1%; solução SSC 0,5 X e SOS 0,1% ; e finalmente solução SSC0,1x SOS

O, 1% a 42ºC durante 30 minutos cada lavagem. Os filtros foram secos a 80ºC por
1O minutos e expostos a filmes de raios-X (Kodak X-Omat).

17.4-Purificação dos clones positivos
As placas de lise que mostraram ser positivas com a sonda R-CT foram
isoladas com ponteiras estéreis e colocadas em 1 mi de tampão de lambda com
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15 µI de clorofórmio por 1 hora a 37°C. Alíquotas de 2 e 5 µI desta solução foram
incubadas com células XL 1-Blue MRA (P2) por 15 minutos a 37°C , após, foram
adicionados 3

mi

de Top- agarose 0,7% e procedido o plaqueamento. As placas

foram incubadas por 12-16 horas a 37°C , em seguida foram colocados sobre as
mesmas os filtros de nitrocelulose. A análise das placas foi feita como descrito nos
itens 17.2 e 17.3 utilizando-se a sonda R-CT para indicar os clones positivos. Este
procedimento foi repetido até obtenção de placas contendo todos os sinais
positivos, indicando que cada clone estava totalmente purificado.
18-Southern Blot
18.1-Transferência e imobilização de DNA em membrana de náilon
Os prováveis clones positivos isolados do banco de DNA genômico de B.
emersonii foram analisados por "Southern Blot". Após eletroforese em gel de

agarose horizontal 0,7% em TBE 1x, o gel contendo as diferentes digestões de
DNA foi tratado com as seguintes soluções em intervalos de 30 minutos cada:
solução de depurinação, solução de desnaturação e tampão de neutralização. Em
seguida o gel foi equilibrado com solução de SSC 10x e o DNA submetido a
transferência para membrana de náilon com o uso do sistema de transferência
Stratagene (sob pressão de 75 mm de Hg), de acordo com todas as exigências
descritas pelo fabricante.
18.2-Hibridação e lavagens
As membranas de náilon foram incubadas por 2 horas a 37°C em solução
contendo SSC 5x, N-laurilsarcosina O,1%, SOS 0,02%, formamida 30% , agente
bloqueador 2% (Boehringer Mannheim®). Após a pré-hibridação, a primeira
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solução foi substituída por outros 1O mi da mesma solução, agora contendo a
sonda NR-CT desnaturada por fervura. A hibridação ocorreu a 37ºC durante 16 a
20 horas com agitação branda. Em seguida a membrana foi lavada 4 vezes por 20
minutos, com solução SSC 4X e SOS O, 1%, a 37°C . As condições descritas são
de baixa seletividade já que foi utilizada uma sonda heteróloga.

18.3-Detecção
Após hibridação, os sinais positivos foram visualizados utilizando-se um
conjugado de anti-digoxigenina conjugado à fosfatase alcalina. A revelação da
hibridação foi realizada com o substrato da fosfatase CSPD, um dioxetano que
desfosforilado torna-se instável determinando a emissão de luz (Boehringer
Mannheim®). Deste modo, os sinais positivos foram detectados através da
exposição a filme radiográfico (Kodak X-Omat).

19-"Southern Blot" genômico
19.1-Purificação de DNA total de Blastoc/adiella emersonii
Para a extração de DNA genômico de B. emersonii 4 x 109 zoósporos foram
ressuspensos em 5 mi de solução de esporulação com subsequente adição de
tampão A (Tris-HCI 50 mM pH 8,0; EDTA 10 mM; NaCI 1 M; SOS 2%) e 10 mi de
fenol equilibrado no mesmo tampão na proporção de 3 volumes para 1. Após
agitação a

temperatura ambiente a mistura foi centrifugada por 15 minutos a

7.700 x g. A fase aquosa foi recuperada e o DNA presente precipitado com etanol
gelado em banho de gelo seco/acetona por 30 minutos. Esta suspensão foi
centrifugada a 7.700 x g por 15 minutos a 4°C e o precipitado lavado com etanol
70% gelado. O DNA foi seco e ressuspenso em 2 mi de solução 1xSSC e
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dialisado a 4ºC durante a noite contra solução O, 1xSSC . Posteriormente, foi
adicionado ao conteúdo da membrana de diálise 100 µI de 20xSSC e as enzimas:
a-amilase li A (Sigma) 100µg/ml, RNase A (Sigma) 200 µg/ml e 140 U de RNase
T1 (Sigma); contra solução 1xSSC .
A diálise foi transferida para um agitador a 37ºC por um período de 3 horas.
A liberação de nucleotídeos livres foi acompanhada estimando-se a D.O. À,=260 nm
do tampão de diálise até que esta atingisse valores próximos de zero. Em seguida,
adicionou-se 100 mg/ml de pronase (Sigma, pré-digerida por 30 minutos a 37°C) e
novamente, submeteu-se a amostra a diálise a 37°C por 2 horas. Após este
período, a solução foi transferida da membrana de diálise para um tubo plástico
contendo 2,5 mi de fenol saturado em tampão B (Tris-HCI 0,5 M pH 8,0; EDTA 10
mM; NaCI 10 mM; SOS 0,5%) e incubada por 15 minutos a temperatura ambiente
sob agitação, com subsequente centrifugação a 3.000 x g por mais 15 minutos. O
DNA presente na fase aquosa recuperada foi precipitado com etanol gelado por 30
minutos em banho de gelo seco/acetona e centrifugada a 7.700 x g por 30 minutos
a 4°C. O DNA precipitado foi ressuspenso em 1 mi de O, 1xSSC e dialisado contra
a mesma solução durante a noite. A quantidade de DNA presente na solução foi
estimada por espectrofotometria (D.O . ).,=260nm=1=50 µg/ml de DNA).
19.2-Digestão de DNA genômico com enzimas de restrição
Aproximadamente 1Oµg de DNA genômico de B. emersonií foram utilizados
para cada uma das 5 digestões realizadas com as enzimas de restrição Kpnl,
BamHI, Pstl, EcoRI/Hindlll e Sa/1. Cerca de 20 U de cada enzima foram
adicionados ao DNA genômico com tampões indicados pelo fabricante (Biolabs®)
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em um volume final de 200µ1 a 37°C por um período de 7 horas. O ONA digerido
foi então submentido a extração das proteínas com fenol:clorofórmio , precipitado
com etanol (2,5 V) e acetato de sódio 3M pH 5,2 durante 30 minutos, em banho de
gelo seco/acetona. O precipitado foi centrifugado por 15 minutos a 4ºC ( 14.000 x
g), lavado com etanol 70% e novamente centrifugado. O ONA resultante foi seco e
ressuspenso em 50 µI de TE. As amostras foram então submetidas a eletroforese
em gel de agarose 0,8% 1xTBE. O ONA foi transferido para membrana de náilon
Hybond N+ e incubado com uma sonda radioativa apropriada.
19.3-Hibridação e lavagens
A membrana de náilon foi incubada por 2 horas a 37°C em solução de
hibridação (1 O mi) contendo tampão fosfato de potássio pH 6,2 60 mM, 2X SSC,
EOTA 1O mM, SOS O, 1%, formam ida 50% e leite em pó desnatado 5%. Após a
pré-hibridação, a primeira solução foi substituída por outros 1O mi da mesma
solução, agora contendo a sonda radioativa de interesse desnaturada por fervura.
A hibridação ocorreu a 37°C durante 16 a 20 horas com agitação branda. Em
seguida a membrana foi lavada 3 vezes por 30 minutos, a 42ºC, com solução SSC
2X e SOS O, 1%; 0,5X SSC e SOS O, 1% e O, 1X SSC também com SOS O, 1%. As
condições descritas são de alta seletividade já que foi utilizada uma sonda
homóloga.
20-Análise de RNA por "Northern Blot"
20.1-Purificação de RNA total de B. emersonii
Para obtenção de RNA total de B. emersoníi, zoósporos foram inoculados
em meio OM4 para indução do crescimento, conforme metodologia descrita no
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item 5 de Materiais e Métodos. Cerca de 2x107 células de B. emersonii foram
coletadas durante os tempos O, 30, 60, 120 e 180 minutos da esporulação,
zoósporo, 45 e 90 minutos de germinação.
Após filtração em vácuo em papel Whatman nº1 , as células foram
removidas do papel , congeladas em nitrogênio líquido em banho de gelo seco e
maceradas em almofarizes de porcelana. Em seguida, foi adicionado 1,5 mi de
Trizol (GibcoBRL®) e 500 µI de água tratada com DEPC , esta mistura foi então
incubada a 70ºC até descongelamento e rapidamente homogeneizada com o
auxílio de uma pipeta. Após a transferência desta mistura para tubos de 1,5 mi em
alíquotas de 750 µI, foi feita uma extração protéica com clorofórmio (200 µI
agitando-se vigorosamente por 15 segundos e incubando-se a temperatura
ambiente por 5 minutos). As amostras foram submetidas a centrifugação a 12.000
x g por 15 minutos a 4°C e o sobrenadante (600µ1) contendo o RNA recuperado,
foi precipitado com isopropanol (500 µI) a temperatura ambiente por 1O minutos.
As amostras foram centrifugadas por 1O minutos (12 .000 x g/4°C), o sobrenadante
foi removido e o precipitado de RNA lavado com etanol 75% (1 ,5 mi). A mistura foi
agitada em vortex e centrifugada por mais 7.500 x g por 5 minutos a 4°C. O
precipitado de RNA obtido foi seco a vácuo por 7 minutos e ressuspenso em água
livre de RNase, incubando-se a 55°C por 1O minutos.
A estimativa da quantidade de RNA foi feita por espectrofotometria
admitindo-se que em 1 µI de solução com D.O.

Ã.=260

nm=1 contém cerca de 40 µg

de RNA. Amostras obtidas por este método fornecem um rendimento aproximado
de 3 µg/µI de RNA total.
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20.2-Eletroforese de RNA
O RNA total, previamente extraído de células de B. emersonii em diferentes
fases do desenvolvimento, foi ressuspenso (15 µg) em tampão de eletroforese de
RNA (MOPS 20 mM, pH 7,0; acetato de sódio 5 mM, EDTA 0.1 mM) contendo
formaldeído 8% e formamida 60% , e posteriormente aplicado em gel contendo
1,5% de agarose e formaldeído 8%, também dissolvidos em tampão de
eletroforese de RNA. Após a corrida eletroforética a 100 V por um período de 4
horas, o gel foi tratado por períodos de 30 minutos com solução de NaOH 0,05N e
em seguida Tris-HCI O, 1 M pH 7,5 contendo NaCI O, 15 M. O gel foi então
equilibrado em solução de SSC 1OX e o RNA transferido para membrana de náilon
Hybond N+ com o auxílio de um sistema de transferência (Stratagene®) sob
pressão de 75 mm de Hg por 1 hora.
20.3-Hibridação e lavagens
Um fragmento BamHI/Sa/1 de 1,3 kb, contendo o gene da CaM de B.
emersonii foi utilizado como sonda para análise da variação dos níveis de mRNA

durante o ciclo de vida do fungo. Esta sonda, R-Be, foi marcada utilizando-se o
método de "random primed synthesis", previamente descrito no item 16. 1 de
Materiais e Métodos.
A membrana de náilon foi pré-incubada por 2 horas a 37°C com solução de
hibridação para "Northern" (Tampão Na2HPO4 0,5 M pH 7,5; NaCI 0,25 M; SOS
7% ; formamida 50 %; EDTA 1mM). Após este período a solução de hibridação foi
substituída por uma nova, à qual foi adicionada a sonda R-Be fervida durante 5
minutos para desnaturação. A hibridação foi mantida durante 20 horas a 37°C e a
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membrana lavada em três tempos subsequentes de 30 minutos com SSC 2X e
SOS O, 1% (42°C) ; SSC 0,5X e SOS O,1% (42°C) e SSC O,1X e SOS O,1% (55°C),
respectivamente. A exposição da membrana a filme de raio-X foi feita a -70ºC
durante 24 horas.
21-Determinação do(s) início(s) de transcrição do gene CaM
21.1-Ensaio de proteção à nuclease 51
O ensaio de proteção à digestão com nuclease S1 foi realizado para
determinar o início de transcrição do gene codificando a Calmodulina de B.
emersonii. Desta forma, cerca de 50 pmles do oligonucleotídeo intrans-1 foram

marcados com [y32 P]ATP (30 µCi) na extremidade 5' utilizando-se 5 U de T4
polinucleotídeo kinase (USB). Após precipitação do oligonucleotídeo com etanol e
NaOAC (3M, pH 5,2) em banho de gelo seco/acetona por 30 minutos, o mesmo foi
ressuspenso em 1O µI de água. Cerca de 8x10 6 cpm do oligonucleotídeo intrans-1
marcado foram utilizados para uma reação de PCR usando como molde de DNA o
fragmento Pst 1/Ncol clonado em pUCBM21 (100 ng) contendo a região 5' não
codificadora do gene da Calmodulina. A esta reação também foram adicionados o
oligonucleotídeo universal direto, dNTPs (2mM), MgCb (1,5 mM), tampão de DNA
Taq polimerase 10x concentrado (5 µI), 200 U da enzima Taq DNA polimerase e
água MilliQ estéril para um volume final de 50 µI. A enzima foi adicionada à reação
após 5 minutos de desnaturação do DNA a 95ºC. Cerca de 20 ciclos de 42°C
(1 minuto) e 72ºC (2 minutos) foram realizados , além de um ciclo final de 7
minutos a 72°C .
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O produto de PCR obtido, um fragmento de aproximadamente O, 7 kb foi
digerido com Pstl por 2 horas e a este foram adicionados 150 µI de TE com
subsequente extração com fenol :clorofórmio (1 :1). A fase aquosa foi recuperada e
o DNA precipitado com EtOH absoluto (2,5 V) durante 30 minutos em banho de
gelo seco/acetona, centrifugação (12.000 x g, 4°C, 15 minutos), e lavagem com
etanol 70%. O precipitado foi seco sob vácuo e ressuspenso em 20 µI de água
MilliQ estéril , livre de RNase.
Este fragmento foi co-precipitado com 50 µg de RNA total de B. emersoníí,
extraído de células de 60 minutos de esporulação, pela adição de 45 µI de NaOAc
3 M pH 5,2 e 200 µI de etanol 100% num volume final de 345 µI, e incubação em
banho de gelo seco/acetona por 30 minutos. Após centrifugação (12.000 x g, 15
minutos, 4°C), o precipitado foi seco à vácuo e ressuspenso em 25 µI de tampão
de hibridação (Pipes pH 7,0 40 mM, NaCI 400 mM, EDTA 1 mM, formamida
deionizada 80%). A solução foi fervida por 10 minutos e imediatamente incubada a
42°C por 16 horas. Após este período, adicionou-se à amostra 350 µ1 de tampão
para nuclease S1 (acetato de potássio pH 4,6 30 mM; NaCI 250 mM; ZnSO4 1mM ;
glicerol 5% ; DNA de esperma de salmão 20 µg/nl), seguindo-se de incubação por
30 minutos a 37°C. Os ácidos nucléicos foram precipitados pela adição de 2,5 µg
de tRNA de levedura e 1 mi de etanol absoluto, incubação em banho de gelo
seco/acetona por 30 minutos e centrifugação. Em seguida, o precipitado foi
centrifugado, seco e ressuspenso em 25 µI de tampão de amostra (formamida
95% ; EDTA 20 mM ; azul de bromofenol 0,05%; xileno cianol 0,05%) , sendo que
apenas 6µ1 desta amostra foram aplicados no gel de poliacrilamida-uréia, após
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aquecimento a 80ºC por 3-5 minutos. O tamanho do fragmento protegido pela
nuclease S 1 foi determinado por comparação com o marcador de peso molecular

<J>XI Hae Ili marcado com

[y32 P]ATP, e com uma reação de sequência aleatória

adicionada no mesmo gel.
21.2 - Extensão de oligonucleotídeo com transcriptase reversa
O início de transcrição do gene CaM isolado, foi determinado por ensaio de
extensão de oligonucleotídeo com transcriptase reversa . Aproximadamente, 1O
pmoles do oligonucleotídeo intrans-4 foi marcado conforme descrito para o ensaio
de proteção a nuclease S1 . O oligonucleotídeo marcado foi co-precipitado com 50
µg de RNA total de B. emersonii isolado de células vegetativas e zoósporo. Cerca
de 4x10 6 cpm de oligonucleotídeo marcado foram misturados a 100 µg RNA,
juntamente com 45 µI de NaOAC 3 M pH 5,2 e 200 µI de etanol absoluto, num
volume final de 345 µI, e incubados em banho de gelo seco/acetona por 30
minutos. Em seguida, fez-se uma centrifugação (12.000 x g, 4°C , 15 minutos) ,
secagem a vácuo do precipitado e ressuspensão dos ácidos nucléicos em 25 µI de
tampão de hibridação (Pipes pH 7,0 40 mM, NaCI 400 mM, EDTA 1 mM,
formamida deionizada 80%). Após fervura por 10 minutos, as amostras foram
incubadas a 55°C por 16 horas. Em seguida, foram adicionados 40 µI de água livre
de RNase e 180 µI de etanol absoluto, incubando-se em banho de gelo
seco/acetona por 30 minutos. Após centrifugação a 12.000 x g por 15 minutos a
4ºC e secagem à vácuo, o precipitado foi dissolvido em 1O µI de tampão para
transcriptase reversa (Tri-HCI pH 8,3 250 mM, DTT 1O mM, MgCb 25 mM, KCI 200
mM) , 1 mM de dNTPs, 1 µI de RNAsin (50 U/µI) e 1,5 µI de transcriptase reversa
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(100 U) SuperScript™RNaseH- (Gibco-BRL) em um volume final de reação de 50
µ1. A estensão do oligonucleotídeo pela transcriptase reversa foi feita a 37ºC por
90 minutos. A reação foi parada pela adição de 2 µI de EDTA 250 mM. As
moléculas de RNA remanescentes foram degradadas pela adição de 23 µg de
RNase A livre de DNase e incubação a 37°C por 30 minutos. Ao tubo de reação
foram adicionados 150 µI de STE seguindo-se uma extração com fenol:clorofórmio
(1 :1) e precipitação com 500 µIde etanol absoluto em banho de gelo seco/acetona
por 30 minutos. Após centrifugação a 12.000 x g por 15 minutos a 4°C, lavagem
com etanol 70% e secagem a vácuo, o precipitado foi ressuspenso em 2 µI de
água e 4 µI de tampão de amostra (formamida 95%; EDTA 20 mM; azul de
bromofenol 0,05%; xileno cianol 0,05%). Antes da aplicação no gel de
poliacrilamida-uréia (7,5%), as amostras foram aquecidas a 80°C por 3 minutos.
No gel de poliacrilamida-uréia, juntamente com a reação de "primer
extension", foi aplicada uma reação de sequência obtida por PCR utilizando-se o
oligonucleotídeo intrans-1, como iniciador da reação, e o fragmento Pstl!Ncol de
0,7 kb em pUCBM21 contendo a região 5' não codificadora do gene CaM como
molde de DNA. A posição correspondente ao iníco de transcrição na região 5' não
codificadora do gene da Calmodulina, foi determinada

comparando-se com o

fragmento obtido na reação de "primer extension".

21.3-Análise computacional
Após a determinação dos sítios de transcrição do gene da Calmodulina de

B. emersoníi, a região 5' não codificadora do gene foi submetida a uma análise
computacional através do programa TESS-Transcription Element Search System
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(http://www.ckil.upenn.edu/tess/) disponível na rede de computadores, a partir do
qual foram visualizadas seqüências conservadas para ligação de prováveis fatores
de transcrição.
22-Varredura do banco de cDNA
22.1-Plaqueamento do banco de cDNA

Para isolamento de clones de cDNA codificando para Calmodulina, foi feita
a varredura de um banco de cDNA construído em vetor de expressão Agt11 a
partir de RNA poli (Af proveniente de células de B. emersonií de 2 horas de
esporulação, construído pela Ora. Maria Helena Juliani. O banco de cDNA foi
plaqueado em células de E. coli Y1090 previamente crescidas em meio LBAlíquido.
22.2- Preparação de Células Y1090 para plaqueamento

Células Y1090 mantidas em meio LBA-ágar foram transferidas para frascos
contendo 1O mi de meio LBA-líquido, glicose 0,2% e MgSQ4 1O mM e incubadas a
37ºC com agitação (200 rpm) até alcançar de D.O.

Â.500

nm =1 . Posteriormente, o

meio de cultivo foi centrifugado a 5.000 x g por 10 minutos a 4ºC e o precipitado
ressuspenso na metade do volume original em solução MgSQ4 1O mM. Com esta
mesma solução, as células foram diluídas até D.O.

500

nm= 0,5 e incubadas com 8

µIdo banco de cDNA (diluído 10 vezes) a 37°C sob agitação constante (200 rpm).
Após 15 minutos, a esta mistura de incubação foram adicionados 3 mi de topagarose O, 7% e plaqueados em meio LBA-ágar. As placas de Petri foram
inoculadas por 12 a 16 horas a 37°C.
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22.3-Transferência e imobilização
Uma vez confirmada a presença de placas de lise na placa de cultura , filtros de
nitrocelulose foram colocados sobre a mesma durante 60 segundos para
promover a transferência dos fagos recombinantes. Em seguida, os filtros de
nitrocelulose foram tratados conforme descrito no item 17.2 de materiais e
métodos.
22.4-Hibridação e lavagens
Os filtros de nitrocelulose contendo o banco de cONA foram incubados a
37ºC com 1O mi de uma solução de pré-hibridação (tampão fosfato de potássio pH
6,2 60 mM; SSC 1x; EOTA 10 mM; SOS 0,4%; formamida 50% e leite desnatado
1%) sob condições de alta seletividade, durante 2 horas. Após este período, a
solução de pré-hibridação foi substituída por 1O mi da mesma solução contendo a
sonda R-Be (fragmento BamHI/Sa/I de 1,3 kb isolado do banco de ONA genômico
de Blastocladiella emersonii, contendo toda a região codificadora do gene da
Calmodulina), desnaturada por fervura. Esta solução foi mantida em contato com
os filtros durante 12-16 horas com agitação branda em forno de hibridação
"Hybaid" a 37°C. Em seguida as membranas foram lavadas três vezes com :
solução SSC 1x e SOS 0,1%; solução SSC 0,5 X e SOS 0,1%; e finalmente
solução SSC O, 1x SOS O, 1% a 42ºC durante 30 minutos cada lavagem. Os filtros
foram incubados a 80°C por 1O minutos e expostos a filmes de raios-X (Kodak XOmat).
22.5-Purificação dos clones de cDNA positivos
As placas de lise que mostraram ser positivas com a sonda R-Be foram
isoladas com ponteiras estéreis e colocadas em 1 mi de tampão de lambda com
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90 µIde clorofórmio por 1 hora a 37°C. Alíquotas de 2 e 5 µI desta solução foram
incubadas com células Y1090 por 15 minutos a 37ºC e em seguida foram
adicionados 3 mi de Top- agarose 0,7% e procedido o plaqueamento. As placas
de petri foram incubadas por 12-16 horas a 37°C, em seguida foram colocados
sobre as mesmas os filtros de nitrocelulose. A análise das placas foi feita como
descrito no item 17.2 e 17.3, utilizando-se a sonda R-Be para indicar os clones
positivos. Este procedimento foi repetido até obtenção de filtros contendo todos os
sinais positivos, indicando que cada clone estava totalmente purificado.

22.6-Clonagem de cDNA por PCR
22.6.1-Reação de amplificação
A suspensão de fagos Àgt11

recombinantes obtida foi usada para

amplificação do cDNA ligado a este vetor por reação em cadeia da polimerase
(PCR). Utilizou-se para a reação (volume final=50µI) 1O µI da suspensão de fagos,
25 pmoles de cada um dos oligonucleotídeos direto e reverso do vetor Àgt11, Taq
polimerase (200 U), tampão de Taq polimerase 5 vezes concentrado, MgCb 2 mM ,
dNTPs 2mM e Tween 20 O, 1%. A enzima Taq polimerase foi adicionada após 5
minutos de incubação da reação a 95ºC. Foram realizados 30 ciclos de reação a
95°C/1

minuto

(desnaturação),

58°C/1 minuto

(hibridação)

e

72°C/1 minuto

(extensão). O último ciclo da reação foi de 7 minutos a 72°C. O produto de PCR
obtido foi analisado em gel de agarose 1,5% (TAE) e purificado por "gene clean",
sendo ressuspenso em 20 µI de TE.
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22.6.2- Clonagem do fragmento amplificado em plasmídeo

O fragmento obtido por PCR foi tratado com Klenow (2U) para obtenção de
extremidades não protuberantes ("blunt"), possibilitando sua clonagem em vetor
pUC 19 digerido com a enzima de restrição Sma 1. A reação foi realizada por 30
minutos a 19°C adicionando-se 1O µI do fragmento recuperado por "gene clean",
1,5 µI de tampão indicado para a enzima, 1,5 µI de dNTPs (2mM), 1,0 µI de água
e 1 µI de Klenow (2U). A reação foi interrompida por incubação a 65°C por 1O
minutos. Em seguida, 2 µI desta reação foram utilizados para a ligação em pUC19
digerido com Smal. Toda a ligação foi utiizada para a transformação de células
TG-1 competentes.
23-Expressão da Calmodulina de 8. emersonii em E co/i
23.1-Clonagem do cDNA-CaM em vetor de expressão

Para clonagem do cDNA codificando Calmodulina de B. emersonii em vetor
de expressão, minipreparações de DNA contendo o cDNA-CaM clonado em
pUC19 foram
utilizadas para uma reação de PCR contendo o oligonucleotídeo express-2 e o
oligonucleotídeo universal direto ou reverso como iniciador da reação. Os produtos
de PCR obtidos foram digeridos com as enzimas BamHI e EcoRI e clonados no
vetor de expressão pGEX2TK (Pharmacia ®) o qual produz uma fusão com a
Glutationa-S-transferase de E colí.
23.2-lndução da expressão da CaM de S. emersonii em E. co/i

A indução da expressão da Calmodulina em E. colí foi feita inoculando-se
cepas BL21 ou BL21 (DE3) recém transformadas com o cDNA-CaM clonado ao
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vetor de expressão pGEX-2TK (pCaMEX) em meio 2xTY até que a cultura
atingisse uma DOÀ=soo nm = 0,5-1,0 Nesta fase foi adicionado ao meio IPTG para
1mM e alíquotas de 1 mi da cultura retiradas nos tempos Oh, 1h, 2h e 3h. As
células foram centrifugadas a 4° C por 3 minutos a 10.000 x g e o precipitado de
células ressuspenso em tampão de amostra para eletroforese. Estas amostras
foram fervidas por 3 minutos, centrifugadas a 12.000 x g por 3 minutos a
temperatura ambiente e aplicadas em gel de poliacrilamida-SDS objetivando-se o
monitoramento do processo de indução.

24-Eletroforese de proteínas
24.1-Gel de poliacrilamida-50S (SDS-PAGE)
As eletroforeses foram feitas segundo Laemmli (1970), utilizando-se géis de
poliacrilamida 15% ou com gradiente de concentração (8-18%) contendo SOS
O, 1%. Os géis foram montados no sistema MiniProtean (Biorad®),e, placas de 7 x
10 cm e 0,75 mm de espessura. Para a migração das proteína aplicou-se uma
corrente de 200 volts durante toda a corrida.
As proteínas foram visualizadas através da incubação do gel em solução de
coloração (metanol 50%, ácido acético 10% e azul brilhante de Coomassie R 250
0,4%), durante 30 minutos a temperatura ambiente, em seguida em solução de
descoloração (metanol 40% e ácido acético 7%), sob leve agitação, até o
aparecimento das bandas coradas.
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25-Purificação da Calmodulina recombinante em larga escala

Clones que se mostraram eficientes quanto a expressão da CaM de B.
emersonii em E. colí no experimento anterior foram utilizados para a produção de

Calmodulina em larga escala.
Com um palito estéril cepas de BL21 ou BL21 (DE3) recém transformadas
com pCaMEX, foram adicionadas em 3 mi de meio 2xTY contendo 30 µI de
ampicilina (1 O mg/ml) por um período de 2 horas. Esta cultura foi então transferida
para um frasco contendo 1 litro do meio 2xTY com 1O mi de ampicilina (1 O mg/ml).
Quando a cultura atingiu a DOÃ.= 600 nm = 0,5-1,0 foi adicionado à mesma IPTG para
uma concentração final de 1mM e o crescimento mantido por um período de 2
horas a 37° C sob agitação de 200 rpm.
Após este período a cultura foi transferida para garrafas de poliestireno e
centrifugadas a 8.000 x g por 20 minutos a 4°C . A proteína de fusão GST-CaM foi
purificada por cromatografia de afinidade usando uma resina de glutationasepharose (Pharmacia®). O precipitado de células de 1 litro de cultura foi
ressuspenso em 50 mi de PBS 1X concentrado contendo os inibidores de
proteases PMSF (750 µI de uma solução 1O mg/ml) e benzamidina (25 mM) e as
células submetidas a 5 pulsos de sonicação de 20 segundos cada (na potência 4
do sonicador Sonifier 8-12). Adicionou-se então O, 1% de Triton X-100 às células
rompidas para otimizar a solubilização das proteínas e a suspensão de células foi
mantida a temperatura ambiente por 30 minutos. Posteriomente, procedeu-se a
centrifugação por 20 minutos a 4.800 x g a 4ºC e ao sobrenadante recuperado foi
adicionado 1 mi de Glutationa-sepharose previamente equilibrada com PBS 1X. A
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proteína recombinante GST-CaM foi aderida à resina por um período de 2 horas a
4° C sob agitação branda. Em seguida a mistura foi centrifugada por 5 minutos a
4° C e 500 x g. A resina de Glutationa-sepharose foi lavada três vezes com 1O
volumes de PBS 1X. A Calmodulina recombinante foi eluída da resina de
Glutationa-sepharose, com PBS 1X contendo 2,5 µI de Trombina protease (12
U/µI), que cliva a proteína de fusão de modo que a GST permanece associada à
resina e a Calmodulina é eluída de forma independente. Todos os passos do
processo

de purificação foram

monitorados por eletroforese em gel

de

poliacrilamida-SDS . A quantidade de proteína total eluída foi estimada pelo
método de Lowry (1951 ).
26-Teste de funcionalidade da CaM recombinante
26.1-Ensaio de ligação a cálcio
A Calmodulina recombinante obtida foi testada quanto á capacidade de
ligar-se a íons cálcio. A Calmodulina de 8/astocladíella emersoniifoi incubada com
CaCb (2mM) ou EGTA (5mM), seguindo-se eletroforese em gel de poliacrilamidaSDS (SDS-PAGE).
26.2-Ensaio de autofosforilação da CaMKII de rato
As reações de fosforilação foram feitas a 35ºC por 1O minutos em um
volume de reação de 20 µI contendo 20mM de Tris-HCI pH 7,5, 1O mM MgCb,
0,5mM DTT, O, 1 mM Na2EDTA, 100µCi/µmol [y32 P]ATP , na presença ou ausência
de 2mM CaCb, 2,5 µg de Calmodulina (bovina ou de B. emersonii) e 5 mM EGTA.
As reações foram iniciadas pela adição de 50 ng de CaMKll-alfa de rato (Costa et
ai. , 1999), gentilmente cedida pelo Dr. R. E. Larson, e terminadas com a adição de
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4 µI de tampão de amostra para eletroforese (Laemmli, 1970), seguindo-se fervura
e aplicação em gel de poliacrilamida-SDS 9% (SDS-PAGE) . Este gel foi seco e
exposto a filme radiográfico a -80°C
27-Produção de anticorpos policlonais
Para obtenção de anticorpos policlonais anti Calmodulina de B. emesoníí a
Calmodulina recombinante purificada, como descrito no item 25, foi injetada em 2
coelhos (fêmeas) de 3 meses de idade. Após a retirada do soro pré-imune para
investigação da reatividade ou não do mesmo com proteínas de B. emersoníí,
foram administradas 2 injeções em cada um dos coelhos. Na primeira injetou-se
500 µg de calmodulina recombinante purificada e 1 mi de adjuvante completo
(Sigma ®). Após um período de 28 dias uma segunda injeção foi administrada aos
coelhos, porém contendo 1 mg de Calmodulina

recombinante em 2 mi de

adjuvante incompleto (Sigma ®). Cerca de 1O dias após a data da última injeção foi
feita a primeira sangria para determinar o título dos anticorpos produzidos.
28-Detecção imunológica de proteínas imobilizadas em filtro de nitrocelulose
28.1-0btenção de extratos celulares
As células foram obtidas a partir de crescimento em meio DM4 como
descrito no item 5. Células (1,2 x10 7 para células esporulação e 1x 108 para
células de germinação) de diferentes fases do ciclo de vida de B. emersoníí foram
coletadas e ressuspensas em TCA 10% para inibir proteólise. As amostras foram
mantidas no gelo por 30 minutos e em seguida centrifugadas por 15 minutos a
1.500 x g. Os precipitados foram ressuspensos em 1,4 mi de NaOH 0,3 N,
homogeneizados e o volume foi completado com 3.6 mi de água. As amostras
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foram então submetidas a 4 pulsos de sonicação (20 segundos cada um em
sonicador Sonifier B12 na potência 4) e em seguida foram adicionados 500 µI de
TCA 100%

e 5 mi de TCA 10%. Os extratos foram mantidos no gelo por 30

minutos e então centrifugados a 1.500 x g por 15 minutos a 4° C. Os precipitados
obtidos foram lavados com 5ml de etanol 100% gelado, por 1O minutos e após
centrifugação (5 minutos, 4° C, 1.500 x g) com 5 mi de clorofórmio:metanol (1 :1)
também por 1O minutos. Após mais um passo de centrifugação, os precipitados
foram secos sob vácuo, ressuspensos em tampão de amostra para eletroforese e
fervidos por 3 minutos. Após uma rápida centrifugação (3 minutos), os
sobrenadantes foram acrescidos de CaCl2 (2mM) e aplicados em gel de
poliacrilamida-SDS .
28.2- "Western Blot"
Após eletroforese em gel SDS-PAGE, as proteínas foram transferidas para
membrana de nitrocelulose utilizando-se um sistema tipo sanduíche, conforme
descrito por Towbin e colaboradores (1979) , em tampão de transferência (Trisbase 25 mM; Glicina 126 mM; Metanol 20%). A transferência foi feita com uma
corrente constante de 45 mA por gel por um período de 40 minutos a temperatura
ambiente. A membrana contendo as proteínas transferidas foi corada por 2
minutos com Ponceau S (Ponceau S O, 1% em ácido acético 10%) e descorada
com água destilada, a fim de se visualizar a eficiência da transferência. Em
seguida, foi tratada com solução bloqueadora TBS (Tris-HCI 1O mM pH 8,0; NaCI
150 mM) contendo leite desnatado 5% , sob leve agitação. Após 24 horas, foi
transferida para solução contendo o anticorpo primário diluído apropriadamente
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em solução bloqueadora com Tween 20 0,02% e Triton-X100 0,03% sem a adição
de leite em pó desnatado, e mantida por 16 horas a 4ºC, ou por 2 horas a
tempertatura ambiente. Após o tratamento com o anticorpo primário, a membrana
foi submetida a quatro lavagens com 10ml de TBS-T (TBS contendo Tween 20
0,05%), 5 minutos cada lavagem, seguindo-se uma lavagem em TBS.
Para revelação com soro anti-lgG de coelho conjugado à fosfatase alcalina
(Sigma®), a

membrana foi incubada em solução bloqueadora contendo o

anticorpo secundário diluído apropriadamente, durante 30 minutos, a temperatura
ambiente, seguindo-se as lavagens com TBS-T e TBS . O excesso de líquido foi
removido com papel de filtro, e em seguida, a membrana foi tratada com 1O mi de
tampão para Fosfatase alcalina (Tris-HCI 1OmM, pH 9,5; NaCI 100 mM e MgCb 5
mM) contendo 0,3 mg de NBT (Sigma®) e O, 15 mg de BCIP (Sigma®), até a
visualização das bandas. A reação foi parada por lavagem em solução contendo
EDTA 1mM e a membrana foi seca a temperatura ambiente para ser analisada.
29-Marcação de proteínas in vivo com [35 S]metionina

Zoósporos (1 x 108 ), obtidos de placas PYG, foram inoculados em 500 mi
de meio DM4 e incubados por 14 horas a 17ºC sob agitação de 150 rpm. Após
este período, as células foram lavadas e ressuspensas em 300 mi de SE (Tris
Maleato 1 mM pH 6,8, CaCl 2 1 mM). Amostras de 20 mi (6x10 6 células) foram
incubadas por 30 minutos a 27°C com 40 µCi de

[35 S]-metionina

(2µCi/ml). Foram

colhidas amostras de 0-30, 60-90, 90-120, 120-150, 150-180 min de esporulação.
Para obtenção de amostras de germinação zoósporos foram incolulados em meio
AL e incubados com metionina radioativa da mesma forma que durante a
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esporulação. Foram colhidas amostras de 0-30, 30-60, 60-90, 90-120, 120-150
min de germinação. Cada amostra foi centrifugada a 3.500 x g por 1O min, o
precipitado foi congelado em banho de gele seco-etanol e armazenado a -80°C.
30-Ensaio de imunoprecipitação

As células marcadas com [35 S]-metionina foram ressuspensas em 0,8 mi de
tampão A (Tris-HCI 50 mM pH 8 EDTA 0,5 mM e NaCl150 mM) contendo
inibidores de proteases (PMSF 150 µg/ml e benzamidina 2mM). As células foram
então sonicadas por 3 vezes durante 20 seg a 20% da potência máxima de um
Sonicador Branson Sonifier 450, com intervalos de 20 seg entre as sonicações. Ao
sonicado foi adicionado Triton-X 100 para uma concentração final de O,1% e
mantidos por 30 min a 4ºC para completa solubilização das proteínas totais. O
lisado foi submetido a uma centrifugação a 3.800 x g por 15 min a 4ºC e o
sobrenadante foi incubado com proteína-A sepharose por 2 horas a 4°C . As
esferas de proteína-A sepharose foram removidas por centrifugação (12 .000 x g
4ºC, 1 min) e o sobrenadante incubado com o antisoro policlonal anti-CaM de

B.emersonii, diluído 100 vezes, por 16 horas a 4°C. Em seguida o complexo foi
incubado com proteína A-sepharose por 3 horas a 4°C e lavado três vezes com
tampão A A CaM foi liberada das esferas de proteína-A sepharose com tampão
de amostra para eletroforese (Laemmli , 1970) contendo 5 mM de EGTA e
separadas em gel de SDS-PAGE 15%. O gel foi fixado (30% etanol , 7% ácido
acético) por 40 min seguido por tratamento com Amplify (Amersham) também por
40 min para amplificação do sinal fornecido pela marcação com
gel foi seco e exposto a filme radiográfico a -80°C por 24 horas.

35

S-metionina. O

66

MATERIAIS E MÉTODOS

31-Efeito de inibidores no ciclo de vida de Blastoc/adiella emersonii

Para estudos de inibição TMB-8 (bloqueador de canais de Ca 2 +) (3,4,5
ou

ácido trimetoxibenzóico 8 [dietilamino] octil ester), composto R 24571
calmidazolium

(antagonista

de

CaM)

([1-[bis(4-clorofenil)-metil]-3-[2-(2,4-

diclofenil)-metoxi] etil]-1 H- cloreto de imidazol), composto 48/80 (antagonista de
CaM)

(produto

foramaldeído)

da
e

condensação

W7

de

(antagonista

N-metil-p-metoxi-fenetilamina
de

CaM)

com

(N-[5-aminoexil]-5cloro-

1naftalenosulfonamida) foram obtidos da empresa Sigma. KN93 (inibidor de
CaMKII ) foi obtido da Biornai Research Labs.

Tabela 6 - Drogas utilizadas durante o desenvolvimento de B. emersonii.
Droga

Ação

Especificidade

Potência

Composto 48/80

Antagonista de CaM e fosfolipase C

+++

++

W7

Antagonista de CaM, fosfodiesterase e
MLCK

++

+++

Calmidazolium

Antagonista de CaM, canais de cálcio,
enzimas dependentes de CaM

+

++++

TMB-8

Bloqueador de canais de cálcio

+++

+++

KN-93

Antagonista de CaMKII

+++

+++
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31.1-Esporulação
Para avaliar o efeito de diferentes drogas na esporulação de Blastocladíella,
cerca de 1,6 x 105 zoósporos foram inoculados em placas de cultura de tecido
(35x10mm) contendo 1,6 mi de meio DM4 por 14 horas a 17°C. Células
vegetativas aderidas ao fundo das placas foram então sequencialmente lavadas
por três vezes com 5 mi de SE (1 mM tris-Maleato pH 6,8, 1mM CaCl2) e mantidas
a 27°C por 4 horas para indução da esporulação. Os inibidores foram adicionados
separadamente em placas de cultura contendo células em diferentes tempos de
esporulação. Após 7 horas de indução da esporulação a quantidade de
zoosporângios vazios foi determinada por observação ao microscópio óptico.
31.2-Germinação
O efeito de antagonistas na germinação foi examinado pela inoculação de
4,3 x 1as zoósporos em 1,6 mi de solução de germinação (1 mM Tris-Maleato pH
6,8, 1mM CaClz, 10mM MgCI 2, 50 mM KCI) em placas de cultura de tecido
contendo diferentes inibidores separadamente adicionados por um período de 3 a
5 horas. O efeito inibitório das drogas foi examinado pelo número de gérmens
formados , observados por microscopia óptica.
31.3-Crescimento vegetativo
Para examinar o papel de Ca+ 2-CaM durante o crescimento vegetativo,
1,6 x 1os zoósporos foram inoculados em meio DM4 na ausência de drogas e as
células foram mantidas a 27°C por 1 hora. Após a germinação, diferentes
inibidores foram adicionados separadamente às placas de cultura de tecido, as
quais foram incubadas por 14 horas a 17°C. Células vegetativas foram induzidas a
esporular pela lavagem com SE na ausência de inibidores e incubação na mesma
solução a 27°C por 4 horas e o número de zoósporos obtidos em cada placa foi
então quantificado em câmara de Neubauer.
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IV-RESULTADOS
1-lsolamento do gene CaM
Com a finalidade de clonar e caracterizar o gene da Calmodulina de B.

emersonií foi realizada a varredura de um banco de DNA genômico construído no
vetor

À

DASH com fragmentos de DNA (9-20 kb) obtidos a partir da digestão

parcial com a enzima Sau3A. Para análise deste banco, foi utilizada uma sonda
heteróloga (R-CT) correspondente à região central do gene da Calmodulina do
fungo Colletotrichum trifolii, marcada com

32

P. Esta sonda foi obtida por PGR

utilizando o gene da Calmodulina deste fungo como molde da reação e os
oligonucleotídeos W4 e WS como iniciadores, conforme descrito em Materiais e
Métodos.
Durante a varredura do banco de DNA genômico, foram analisados cerca
de

14.000 fagos

recombinantes sob condições de hibridação em baixa

estringência com a sonda R-CT e isolados cerca de 6 clones dos muitos clones
possivelmente

positivos

obtidos

no

auto-radiografia.

Após

serem

feitas

minipreparações de DNA dos fagos recombinantes (Ã 1 a Ã6) e digestões dos
mesmos com a enzima Not I para liberação dos insertos, apenas um sinal positivo
correspondente a um fragmento de 11 kb foi revelado no "Southern blot" realizado .
Este fragmento foi então subclonado no vetor pBluescriptSK e o plasmídeo obtido
novamente digerido com várias enzimas de restrição. Os produtos destas
digestões foram resolvidos em gel de agarose 1% (TBE), transferidos para
membrana de náilon e submetidos a um "Southern blot" com a sonda R-CT. Vários ·
fragmentos positivos foram visualizados neste "Southern blot", entre estes o
fragmento Pstl/Sa/1 de aproximadamente 1,8 kb que foi subclonado no vetor
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pBluescriptSK

e

posteriormente

nos

fagos

M13mp18

e

M13mp19

para

sequenciamento com o oligonucleotídeo universal direto. A comparação das
seqüências obtidas através do programa Blast-x com seqüências depositadas no
banco de dados não evidenciou quaisquer similaridades com genes de
Calmodulina ou outros genes. No entanto, quando o fragmento Pstll Sa/1 (1 ,8 kb)
clonado no vetor M13mp18 e 19 foi sequenciado usando os oligonucleotídeos

VW4 e VW5 como oligonucleotídeos, que são homólgos à sequências dentro da
região codificadora do gene, foi constatada a presença do gene da Calmodulina
em B. emersonií.

2- "Southern Blot" genômico
Uma vez confirmada a presença do gene CaM de B. emersonií no
fragmento Pstl/Sa/I de 1,8kb, este foi utilizado como sonda para um "Southern
blot" genômico. Neste experimento o DNA total de B. emersonii foi digerido com as
enzimas de restrição, Kpnl, BamHI , Pstl , EcoRI/Híndlll e Sa/I . Os produtos de
digestão foram resolvidos em gel de agarose 0,8% TBE e transferidos para
membrana de náilon Hybond N+. A membrana contendo os fragmentos de
restrição foi incubada com a sonda Pstl/Sa/I de 1,8kb marcada com

32

P. O filme

autoradiográfico exposto a esta membrana durante 24 horas mostrou apenas uma
banda para cada uma das digestões realizadas , sugerindo que o gene da
Calmodulina ocorre em cópia única no genoma do fungo B. emersonii (figura 2) .

BIBLIOTECA
INSTITUTO DE QUIMICA
Univers.idade de São

Paulo
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BamHI Pstl

EcoRI/
Hindlll San

Figura 2- Análise por "Southern Blot" do gene CaM de B. emersonii.
Aproximadamente 1O µg de DNA genômico de B. emersonii foram digeridos com
diferentes enzimas de restrição e os fragmentos resolvidos por eletroforese em gel de
agarose 0,8%, seguindo-se transferência para membrana de náilon. A hibridação da
membrana foi feita utilizando-se o fragmento genômico Pstl/Sa/1 de 1,8 kb como sonda.
Esta figura ilustra a autorradiografia obtida. O marcador de tamanho molecular usado foi o
1 kb DNA ladder (Gibco BRL).
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3- Mapa de restrição e sequenciamento do clone genômico Pstt/Sa/1 de 1,8 kb

Com o objetivo de identificar no clone Pstl/Sa/I de 1,8kb ligado no vetor
pBluescript SK, a orientação e sequência nucleotídica do gene da Calmodulina de
Blastocladiella emersonii, este foi digerido com várias enzimas de restrição

(Sa/l,Sa/11/BamHI, Pst//Sa/I, Sa/1/Eag 1,

Sa/1/Sa 1, Sa/1/Nco 1, Sal 1/Xba I e Sac

1/Bam HI), seguindo-se de "Southern blot" com a sonda NR-CT (dados não

mostrados).

Os fragmentos obtidos com estas diferentes digestões foram

posteriormente subclonados no vetor pBluescriptSK e sequenciados por PCR com
os oligonucleotídeos universais direto e reverso marcados com y 32 P-ATP ou ainda
subclonados em M13 e sequenciados através do método de seqüenciamento de
DNA fita

simples,

descrito em Materiais e Métodos (item 15.1 ).

Outros

oligonucleotíeos também foram desenhados com base nas sequência obtidas e
utilizados para o sequenciamento dos diferentes fragmentos do gene CaM.
A análise em banco de dados das sequências nucleotídicas obtidas com os
fragmentos subclonados mostrou o posicionamento e orientação do gene CaM no
clone Pstl/Sa/1 de 1,8kb. A análise em 200 pb da sequência de nucleotídeos deste
clone a partir de BamHI e Sa/1 não evidenciou a presença do gene da Calmodulina
ou de outro gene de Blastocladiella. Isto também foi observado na sequência de
nucleotídeos obtida a partir de Xbal, o que nos sugeriu a presença de introns ou
regiões flanqueadoras de genes nestes fragmentos .
Com base nas seqüências nucleotídicas obtidas, o mapa de restrição do
fragmento Pstl/Sa/1 de 1,8kb foi construído ilustrando a localização do gene da
Calmodulina de B. emersonii com os principais sítios de restrição. Na figura 3, a
direção e extensão do gene da Calmodulina no clone Pstl/Sa/ de 1,8kb bem como
a estratégia utilizada para sequenciamento do mesmo estão ilustradas.
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Figura 3- Mapa de restrição parcial do fragmento genômico Pstl/San (1,8 kb) e estratégia do
seu sequenciamento. No esquema as setas indicam a direção e extensão do sequenciamento
nas regiões indicadas. As regiões marcadas com a letra S foram obtidas por subclonagens de
fragmentos de restrição e sequenciamento com os iniciadores universais. As demais sequências
foram obtidas usando-se oligonucleotídeos sintéticos como iniciadores da reação
de
sequenciamento. A sonda R-Be foi utilizada para ensaios de "Northern Blot" e varredura do banco
de cDNA de B. emersonii.
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4- Análise da Biblioteca de cDNA em Ãgt11

A biblioteca de cDNA de B. emersonii foi construída no sítio único EcoRI do
vetor Ãgt11 a partir de RNA poli A+ isolado de células de 2 horas de esporulação.
Durante esta fase da esporulação grandes quantidades do mRNA-CaM são
sintetizados como veremos a seguir. Foram analisadas 16.000 placas de lise
dispostas em 6 membranas de náilon para a varredura do banco de cDNA com a
sonda R-Be. Os auto-radiografias desta varredura revelaram a presença de vários
sinais positivos (figura 4A). Cerca de 6 placas de lise correspondentes aos sinais
positivos foram isoladas e re-plaqueadas para uma nova varredura com a sonda
R-Be. Pode-se verificar um razoável enriquecimento do sinal inicial nas autoradiografias referentes a segunda varredura (figura 48). Os fagos recombinantes
presentes nas placas de lise correspondentes aos sinais positivos obtidos foram
recuperados em tampão TE e uma alíquota desta suspensão de fagos foi utilizada
para uma reação em cadeia da polimerase (PCR) com os oligonucleotídeos direto
e reverso do vetor Ãgt11 .
Uma banda de aproximadamente O, 7 kb foi obtida como produto de PCR e
recuperada de gel de agarose 1,5% TAE por "gene clean". Este fragmento de 0,7
kb foi submetido a tratamento com o fragmento Klenow da DNA polimerase I para
a aquisição de extremidades não protuberantes ("blunt") e ligado no vetor de
clonagem pUC19 e digerido com a enzima Sma 1. Esta construção foi utilizada
para transformar células TG1-competentes. Colônias brancas obtidas após a
transformação foram utilizadas para crescimento em meio LBA, seguindo-se de
preparação em pequena escala de plasmídeos. A digestão dos plasmídeos
recombinantes obtidos (pRCaM07) com as enzimas EcoRI/Hind Ili mostrou em gel
de agarose 1,5% TAE a presença de um inserto de 0,7 kb.
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Figura 4 - Isolamento de clones codificando a Calmodulina do Banco de cDNA de
B. emersonii. (A) Auto-radiografia indicando a primeira varredura do Banco de cDNA
com a sonda R-Be. (B) Re-plaqueamento do fago recombinante evidenciado pela
flecha em (A) , mostrando um razoável enriquecimento do sinal obtido.
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O recombinante pRCaM07 foi utilizado como molde para reação de
sequenciamento por PCR com Taq polimerase, usando os oligonucleotídeos
universais direto e reverso, marcados com [y

32

P]ATP,

como iniciadores da

reação. A análise dos resultados obtidos a partir do banco de dados (Blast-x) das
sequências obtidas confirmou a presença do cDNA

para Calmodulina de

Blastocladiella emersonii.
5-Estrutura do gene da Calmodulina de B. emersonii
O gene CaM de B. emersonii apresenta 4 exons que codificam uma
proteína de 149 aminoácidos. A presença e posicionamento de três introns
variando em tamanho de 63 a 268 pb no gene CaM foram confirmadas a partir da
comparação das sequências de nucleotídeos obtidas para o clone genômico

Pstl!Sa/1 (1,8 kb) com as obtidas para o cDNA-CaM (figura 5).
O gene CaM codifica para uma proteína que tem um elevado grau de
similaridade

com Calmodulinas de outros organismos. A sequência protéica

predita a partir do gene CaM de Blastoc/adiella é 93% idêntica à CaM do oomiceto

Phytophthora infestans, 91 % idêntica à Calmodulina humana, 88% e 83% idêntica
à Calmodulina da planta Zea mays e do basidiomiceto Colletotrichum trifolii,
respectivamente (figura 6).

6-Determinação dos inícios de transcrição do gene CaM
O início de transcrição do gene da Calmodulina de B. emersonii foi
determinado tanto por ensaio de proteção à digestão com nuclease S1 como por
extensão de oligonucleotídeo ("primer extension") .

-320

AGAAGCAAGCCGCACAAAAACGTTTTTAACCAGCGGAAAGGGAGGGAGGCGTATTTCGGGCGACGGCGCGATGTGATTGG

-240

CCGGATCGCGTCACATGGCCCCTGATTTCCGGGCGGAGCACGCGAGATCACGCGAGCGGCTGCGTTCCTTTGTGCCGGCG

-160

CGCGCGGGAGACGCCGCGCAAGCCCCGCGCCAGCTTTTTTTTCTCGGAGGGAGGGGAGCGCGCCGCCCGCACCCCCAAGG

-80

CGACCCTTCAAGACCGCCCGCCGC!CCCGCTCCCCCGCGAGAGGATCCCGTCACCCGTCCCACCCCTTCACATCATCACC

1
1
80

ATG gtgcgtggcgctacccgcgctcgcccgcgatgcaggcgcggcgcgcgcgctcggctcggctcggcgcggacgtgtg
Met
gcgactgcgtcacggctgctcgttgccacccgtgtcttcggcgaaccaatgacgcgccaccatgtaacgactctgctaca

161

cgctcgccatggatctcgccgcgccgccgtgtcgtgctgctcgcgctgcgcctgctcgccgttctcgcccgcaagcgtcc

241
2

agcgctaaccgacaccttcctccaccccacag GCC GAC CAG CTT ACC GAG GAG CAG ATT GCC GAG TTC
Ala Asp Gln Leu Thr Glu Glu Gln Ile Al a Glu Phe

310
14

AAG GAG GCG TTC TCC CTG TTC GAC AAG G gtacttgctcgctagtcgcgacccgtgtgtcgcggtcgccgg
Lys Glu Ala Phe Ser Leu Phe Asp Lys

381

gtgctgctcggcgtgcgtgttgtggcgggatgtcgccgtggtccggtggcgctactcgctcgctcgcccgcccgccagtc

461

cgctcgctcggttcgtcgccggcccgcgcgggtcattccacacctccaccaaccacgccgcgctacacccgcgatccgca

533
23

cgacaccctcaccagagcccccgtctcacctcattcctgcgcgcggtag AC GGC GAT GGC ACC ATC ACC ACC
Asp Gly Asp Gly Thr Ile Thr Thr

593
31

AAG GAG CTC GGC ACC GTC ATG CGC TCC CTC GGC CAG AAC CCC ACC GAG GCC GAG CTC CTC
Lys Glu Leu Gly Thr Val Met Arg Ser Leu Gly Gln Asn Pro Thr Glu Ala Glu Leu Leu

653
51

GTC ATG ATC AAC GAG GTC GAT GCC GAC GGC AAC GGC ACC ATC GAC TTC CCC GAG TTC CTC
Val Met Ile Asn Glu Val Asp Ala Asp Gly Asn Gly Thr Ile Asp Phe Pro Glu Phe Leu

713
71

ACC ATG ATG GCG CGC AAG ATG AAG GAC TCG GAC TCG GAG GAG GAG ATC AAG GAG GCC TTC
Thr Met Met Ala Arg Lys Met Lys Asp Ser Asp Ser Gl u Glu Glu Ile Lys Glu Ala Phe

773
91

AAG GTG TTC GAC AAG GAC GGC AAC GGC TAC ATC TCG GCC GCC GAG CTC CGC CAC GTC ATG
Lys Val Phe Asp Lys Asp Gly Asn Gly Tyr Ile Ser Ala Ala Glu Leu Arg Ris Val Met

833
111

ACC AAC CTC GGC GAG AAG CTG TCC GAG GAC GAG GTC GAG GAG ATG ATC CGC GAG GCT GAC
Thr Asn Leu Gly Glu Lys Leu Ser Glu Asp Glu Val Glu Glu Met Ile Arg Glu Ala Asp

893
131

GTC GAT GGC GAT GGC CAG ATC AAC TAC GAG G gtacgctcctgttcttgcctcgctcttcaccgtgcta
Val Asp Gly Asp Gly Gln Ile Asn Tyr Glu

961
141

tcgctcacacttctctcgtatcacag

~

AG TTC GTC AAG ATG ATG ATG TCC AAG TAA GCTCCCCGCACC
Glu Phe Val Lys Met Met Met Ser Lys *

1028

ACCACCAAGCGCGACTCGACCCCGCACTTGCACGCATGCCCGCCCCCACCCAGTTTTCCGTTCTGTTTCGTCCGATGAC

1107

CTGATAAATTTCTCTTCAAAACG~CCGCCTGCACCTGTCTCCGTTACGTCTCCGTGAAGTCGAC

Figura 5 - Sequências de nucleotídeos e de aminoácidos deduzida do gene da Calmodulina
de B.emersonii . Os exons e sequências flanqueadoras a 5' e 3' são mostradas em letras
maiúsculas enquanto os íntrons estão mostrados em letras minúsculas. O nucleotídeo +1
corresponde ao primeiro nucleotídeo do códon da metionina inciadora. A sequência de am inoácidos
deduzida está mostrada diretamente sob a seqüência nucleotídica. A flecha indica o sítio de início
de transcrição determinado por proteção à digestão com nuclease S1 e extensão de
oligonucleotídeos . Os nucleotídeos correspondentes ao início e o fim do cDNA (0,7 kb) estão
duplamente sublinhados . O provável sinal de poliadenilação está sublinhado .
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y
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75

Be MADQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMRSLGQNPTEAELLVMINEVDADGNGTIDFPEFLTMMAR
Pi MADQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMRSLGQNPTEAELQDMINEVDADGNGTIDFPEFLTMMAR
Hs MADQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMRSLGQNPTEAELQDMINEVDADGNGTIDFPEFLTMMAR
Zm MADQLTDEQIAEFKEAFSLFDKDGDGCITTKELGTVMRSLGQNPTEAELQDMINEVDADGNGTIDFPELLNLMAR
Ct MADSLTEEQVSEFKEAFSLFDKDGDGQITTKELGTVMRSLGQNPSESELQDMINEVDADNNGTIDFPEFLTMMAR
*** **.** *************** ***************** * ** ******** ******** * ***

149
y
y
Be KMKDSDSEEEIKEAFKVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLSEDEVEEMIREADVDGDGQINYEEFVKMMMSK
Pi KMKDTDSEEEILEAFKVFDKDGNGFISAAELRHIMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQINYEEFVKMMMSK
Hs KMKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK
Zm KMKDTDSEEELKEAFRVFDKDQNGFISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADVDGDGQINYEEFVKVMMAK
Ct KMKDTDSEEEIREAFKVFDRDNNGFISAAELRHVMTSIGEKLTDDEVDEMIREADQDGDGRIDYNEFVQLMMQK
* *** * *
** ******* ****
**** ***** *** ***** ** ******** ** ****

Figura 6 - Comparação da Calmodulina de B. emersonii com Calmodulinas de outros
organismos. Alinhamento da seqüência de aminoácidos da CaM de B.emersonii (Be, número
de acesso AF264065), Phytophthora infestans (Pi, número de acesso P27165), Homo sapiens
(Hs, número de acesso 4502549), Zea mays (Zm , número de acesso CAA74307) and
Coletotrichum trifolii (Ct, número de acesso AAA51652) estão mostrados. Os domínios de
ligação a ca+2 (Babu et ai., 1988) estão sublinhados. A posição dos resíduos de glicina
conservados em todas as estruturas EF-hand de ligação a Ca+ 2 estão indicados por pontas de
flecha. Os asteriscos correspondem a aminoácidos idênticos entre todas as sequências e os
pontos os aminoácidos conservados. A comparação das sequências foi feita através do
programa PileUP do GCG package (Genetics Computer Group, Madison, WI, USA).
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Para ensaio de proteção a nuclease S1 , utilizou-se um fragmento Pst I/Ncol
estendido por PCR com o oligonucleotídeo intrans-1 marcado com

[y32 P]

ATP .

Esta sonda foi hibridada com RNA total isolado de células de 60 minutos de
esporulação e tratada com nuclease S1 para digerir a porção da mesma não
hibridada. O híbrido RNA-sonda digerido com S1, foi aplicado em gel de
poliacrilamida-uréia 7,5% juntamente com o marcador de tamanho molecular <j)X,
marcado na extremidade 5' com

32

P.

A figura 7A mostra o resultado deste experimento onde é possível
visualizar um fragmento de 89 nucleotídeos quando comparado ao <j)X e a uma
reação de sequência (não mostrada na figura) aplicada no mesmo gel de
poliacrilamida-uréia. O tamanho do fragmento corresponde à distância entre o
início de transcrição e o sítio de restrição Ncol (figura 78) . Deste modo, pode-se
sugerir que o gene da Calmodulina é transcrito a partir do nucleotídeo -85 da
região 5' não codificadora.
Com o intuito de confirmar a posição do início de transcrição ind icada pelo
ensaio de proteção à nuclease S1, foi realizado o experimento de extensão de
oligonucleotídeo com transcriptase reversa , utilizando como iniciador da reação o
oligonucleotídeo intrans-1 . Este oligonucleotídeo foi marcado com [y32 P]ATP na
sua extremidade 5' , hibridado com RNA total de célula vegetativa e zoósporo e
estendido pela transcriptase reversa.
A reação de "primer extension" foi aplicada em gel de poliacrilamida-uréia
7,5% juntamente com uma reação de sequência feita por PCR, utilizando como
molde o fragmento PstlfNcol contendo toda região 5' não codificadora do gene
CaM de B. emersonii ligado ao vetor pUCBM21 e o oligonucleotídeo intrans-1
como iniciador da reação (figura 8A). Do mesmo modo que o ensaio de proteção
a digestão com nucleaseS1, o ensaio de "primer extension" revelou que o início de
transcrição do gene CaM localiza-se a -85 nucleotídeos da adenina do códon da
metionina iniciadora.

78

RESULTADOS

8

A

CaM

1872
:5ng
pb
603 pb

Nco

Psf 1

l

>--------<

•

1

._j/1

Bam~ tEfiaifiJli1

lOOpb

* Sonda
3 10pb

-

89nt

271 pb
.,234 pb

19 4 pb

. .. GAGGGAGGCGTATTTCGGGCGACGGCGCGATGTGATTGGC

-240

CGGATCGCGTCACATGGCCCCTGAT TT CCGGGCGGAGCACGCG

-197

AGATCACGCGAGCGGCTGCGTTCCTTTGTGCCGGCGCGCGCGG

-154

GAGACGCCGCGCAAGCCCCGCGCCAGCTTTT TT TTCTCGGAGG

-111

__118 pb

~

GAGGGGAGCGCGCCGCCCGCACCCCCAAGGCGACCCTTCAAGA

-68

CCGCCCGCCGC TCCCGCTCCCCCGCGAGAGGATCCCGTCACCC

-25

NcoI

GTCCCACCCCTT CACATCATCACC ATG glgcg t ggcgc t ac

Met

Intron 1

72 pb

Figura 7 - Determinação do início de transcrição do gene CaM por ensaio de proteção à
digestão com nuclease S1. (A) A autorradiografia corresponde ao ensaio de proteção a
nuclease S1 , que utilizou o oligonucleotídeo intrans-1 marcado com 32 P, para estender por reação
de PCR o fragmento Pst l !Nco I contendo a região 5' não codificadora do gene CaM. A sonda foi
hibridada com 50 µg de RNA total isolado de células de B. emersonii de 60 minutos de
esporulação (canaleta 1). O fragmento protegido, ilustrado na autorradiografia do gel (89
nucleotídeos), foi comparado com o marcador de peso molecular ~X e com uma sequência
nucleotídica aplicada no mesmo gel (nao mostrado). (B) Mapa de restrição parcial do gene CaM
mostrando a extensão da sonda Pst l !Nco 1 (preto) utiizada e do fragmento protegido (verde). A
sequência nucleotídica correspondente a parte da região 5' não codificadora do gene CaM com o
início de transcrição (Flecha) a -85 nucleotídeos da metionina inciadora ATG, também é
mostrada abaixo do mapa de restrição parcial.
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-

A
TCGA

1

2

_.. -85

B
-316 GCAAGCCGCACAAAAACGTTTTTAACCAGCGGAAAGGGAG
CAAT-box

- 2 76 GGAGGCGTATTTCGGGCGACGGCGCGATG[GATTGGCCGG
E-box

GC-box

-236 ATCGCGTtACATG~CCCCTGATTTCC©GGCGG~GCACGCG
-196 AGATCACGCGAGCGGCTGCGTTCCTTTGTGCCGGCGCGCG
TBP/fFIID

-156 CGGGAGACGCCGCGCAAGCCCCGCGCCAGCTTTTTTTTCT
GC-box
GC-box
~
-116 CGGAGG~AGGGG~GCGCGCCGCCCGCACCCCCAAGGCGAC
- 76 CCTTCAAGACCGCCCGCCGCTCCCGCTCCCCCGCGAGAGG
-36 ATCCCGTCACCCGTCCCACCCCTTCACATCATCACC ATG
Met

Figura 8 -. Determinação do início de transcrição do gene CaM (A) Ensaio de extensão de
oligonucleotídeo . Um oligonucleotídeo sintético de 18 bases complementar aos nucleotídeos
2
-15 e +3 do gene da CaM foram marcados com [-ª P]ATP e hibridados com 100 µg de RNA total
de zoósporos (canaleta1) e de células vegetativas (canaleta 2) de B. emersonii. Os híbridos
foram então estendidos com transcriptase reversa e os produtos de extensão foram resolvidos
por eletroforese desnaturante e autorradiografia. A sequência nucleotídica mostrada foi feita
com o mesmo oligonucleotídeo de 18-nt como primer e pUCBM21 contendo a região 5' não
codificadora do gene CaM. (8) Sequência nucleotídica da região 5'não codificadora do gene
CaM. O nucleotídeo +1 corresponde a adenina do ATG que codifica a metionina iniciadora. A
sequência sublinhada é complementar ao oligonucleotídeo usado no experimento de extensão
de oligonucleotídeo. O sítio de início de transcrição está indicado por uma flecha. Sequências
representando prováveis sítios de ligação a fatores de transcrição do tipo TATA-binding
protein/TFIID, Sp1 (GC-box), CTF/NF1 (CCAAT-box), e helix-loop-helix (E-box) estão indicadas
com retângulos.
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A análise da região 5' não codificadora do gene GaM (figura 8B) não
revelou

seqüências

semelhantes a TATA-box. Entretanto,

outras

regiões

regulatórias características foram observadas, como um GAAT- box invertido (-238
a -246) e um provável sítio de ligação para TFIID e proteínas ligadoras de TATA
(-130 a -139), três cópias para seqüências conservadas para ligação a Sp1 (-93 a
-98 , -105 a -11 O e -205 a -21 O) e uma região similar a seqüências para ligação de
fatores de transcrição do tipo "helix-loop-helix" (-224 a -229).
7-Expressão da Calmodulina de 8. emersonii em E. coli.

Os fagos recombinantes de 8 placas de lise correspondentes a sinais
positivos obtidos na varredura do bane~ de cDNA foram recuperados em TE (item
4

Resultados)

e

utilizados

para

uma

reação

de

PGR

combinando

os

oligonucleotídeos Express2-direto do Ãgt11 ou Express2-reverso do Ãgt11 , uma
vez que a orientação em que as móleculas de cDNA estão clonadas no vetor
Ãgt11 é totalmente aleatória.
Uma alíquota de 5 µIda reação de PGR foi aplicada em gel de agarose TBE
1,5% e uma banda de aproximadamente O, 7 kb foi visualizada. O DNA presente
no restante da reação de PGR foi submetido a extração com fenol:clorofórmio ,
precipitado com etanol e utilizado para ligação no vetor de expressão pGEX-2TK
(BamHI/EcoRI). Este vetor é uma variação do vetor pGEX-4T3, porque apresenta
um sítio de fosforilação adicional, reconhecido e fosforilado pela PKA (proteína
quinase dependente de cAMP) , localizado entre o sítio de reconhecimento para a
Trombina-protease e o códon de tradução (ATG) da proteína recombinante, neste
caso, a Galmodulina de B. emersonii.
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As oito construções pCaMEX, provenientes de placas de lise
independentes do banco de cDNA, foram utilizados para transformar cepas de E
coli TG-1 competentes. Destas transformações foram feitas 2 mini preparações de
plasmídeos por clone, entretanto, a clonagem do cDNA-CaM em pGEX-2TK foi
confirmada apenas para 4 clones independentes. Estes quatro clones foram
utilizados para transformação de cepas de E coli BL21 competentes, uma cepa
que não apresenta boa eficiência de transformação e é somente usada para
expressão

de proteínas recombinantes.

Os transformantes obtidos foram

submetidos a indução da expressão da Calmodulina com IPTG (1 mM) por uma
período de 3 horas. Dos quatro clones cDNA-CaM isolados, um deles produziu
uma proteína de fusão GST-CaM truncada de aproximadamente 36 kDa em
função da deleção de dois nucleotídeos consecutivos, timina e citosina, do códon
que codifica para a fenilalanina 93 (TTC) . Esta dupla deleção (confirmada após
sequenciamento de DNA), originou um códon de terminação de tradução (TGA)
recorrente em genes de procariotos. Os demais expressaram uma proteína de
fusão de aproximadamente 42 kDa, portanto com a Calmodulina de B. emersoníi
normal (dados não mostrados).
Um dos clones positivos pCaMEX foi selecionado para produção da CaM
recombinante em larga escala, contorne descrito no item 25 de Matériais e
Métodos. A proteína GST-CaM foi ligada a uma resina de Glutationa-S-sepharose
e após vários passos de lavagem da coluna com PBS (1X), a Calmodulina foi
eluída da mesma pela incubação com a protease Trombina que libera apenas as
moléculas de Calmodulina, permanecendo a Glutationa-S-transferase ligada à
resina. As diferentes etapas do processo de purificação foram monitoradas até a
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obtenção da Calmodulina recombinante pura. A trombina presente no eluato
contendo a Calmodulina purificada (estável a variações de temperatura) foi
inativada pela fervura do eluato durante 5 minutos. A quantidade de Calmodulina
eluída da coluna de Glutationa-S-sepharose foi determinada pelo método de
Lowry (1951) para dosagens de proteínas totais.
8- Ensaio de ligação de cálcio à Calmodulina de B. emersonii

A Calmodulina recombinante de Blastocladiella produzida em E. coli foi
testada quanto à sua capacidade de ligar íons cálcio. A ligação a íons cálcio pela
Calmodulina foi investigada pela incubação desta proteína na presença e ausência
de Ca+ 2 ou EGTA seguindo-se eletroforese desnaturante em gel de poliacrilamida
15% (SDS-PAGE). A Calmodulina de B. emersonii incubada na ausência de íons
cálcio migra como uma proteína de aproximadamente 17 kDa em SDS-PAGE,
enquanto na presença de cálcio a migração indica uma proteína de 15 kDa. Esta
mudança na migração é semelhante àquela que ocorre com a Calmodulina
bovina, sugerindo que os quatro domínios de ligação a cálcio da proteína de B.
emersonii devem ser funcionais (figura 9) .
9-Ativação da CaMKII de cérebro de rato pela CaM de B. emersonii

Como um teste funcional a Calmodulina recombinante de B. emersonii foi
avaliada quanto à sua capacidade de ativar a autofosforilação da subunidade alfa
da CaMKII de cérebro de rato. Assim como a Calmodulina bovina, a Calmodulina
de B. emersonii foi capaz de ativar a CaMKII conforme evidenciado pela
autofosforilação desta enzima na presença de Ca+ 2 e [y32 P] ATP (figura 10). A
incorporação de

32

P diminuiu drasticamente quando o ensaio de autofosforilação

foi feito na presença de KN-93, um inibidor da CaMKII , confirmando assim a
especificidade da reação de fosforilação.
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CaM bovina
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Figura 9 -A Calmodulina recombinante de B. Emersonii é capaz de ligar cálcio.
Gel desnaturante (SDS-PAGE) com a Calmodulina recombinante de B. emersonii e a
Calmodulina bovina . CaM-Be e CaM-bovina foram pré-incubadas com 2 mM de
CaCl 2 (canaletas 2 e 4) ou 5 mM de EGTA (canaletas 1 e 3) e analisadas por
eletroforese em gel de poliacrilamida-SDS 15%.
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CaM
KN93
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Figura 10 - A Calmodulina recombinante de B. emersonii é uma proteína
funcional.
Autofosforilação da
subunidade alfa da proteína quinase
2
dependente de Ca+ -Calmodulina (CaMKII) de rato na presença de CaM. Cerca
de 50 ng de CaMKll-alfa foram adicionados à reação de autofosforilação na
ausência (-) ou na presença(+) de 2,5 µg de CaM de B. emersonii ou bovina,
32
CaCl 2 (2 mM), EGTA (5 mM) e KN-93 (20 µM). A incorporação de P nos
polipeptídeos foi visualizada por autorradiografia do gel de SDS-poliacrilamida
9%, após secagem sob vácuo.
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1O- Expressão do gene da Calmodulina em nível de mRNA e proteína

Os níveis de mRNA de Calmodulina foram examinados durante o ciclo de
vida do fungo por "Northern Blot". Amostras de RNA total isolado de células
sincronizadas coletadas em diferentes tempos do ciclo de vida do fungo foram
resolvidas em gel de agarose para RNA. Após eletroforese os RNAs foram
transferidos para uma membrana de náilon Hybond N+, que foi incubada com a
sonda R-Be. Um único transcrito de O, 7 kb codificando a Calmodulina foi
observado,

cujos

níveis

aumentam

drasticamente durante

a esporulação

(aproximadamente 1O vezes), atingindo um nível máximo aos 180 min de
esporulação antes da liberação dos zoósporos (figura 11 ).
No estágio de zoósporo, 30 min após o mRNA-CaM atingir o seu nível
máximo, quantidades muito baixas do mensageiro foram verificadas, sugerindo
uma meia vida muito curta para este mRNA. Entretanto, durante a germinação a
quantidade de mRNA aumenta novamente. A expressão do gene de Calmodulina
durante o desenvolvimento do fungo pode ser confrontada com a do gene da
subunidade 13 da peptidase processadora mitocondrial (13-MPP) de Blastocladiella
(Rocha & Gomes, 1998), cuja expressão varia muito pouco durante o ciclo de vida
do fungo (figura 11A e 11 B).
Para investigar se mudanças nos níveis do mRNA-CaM são acompanhadas
por variações no padrão de síntese da CaM, experimentos de imunoprecipitação
foram feitos usando um antisoro policlonal específico contra Calmodulina de

Blastocladiella. Alíquotas de células sincronizadas de diferentes fases do ciclo de
vida de B. emersonii foram marcadas com [35 S]-metionina por 30 minutos e
extratos destas células foram imunoprecipitados usando o antisoro anti CaM .
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Figura 11 - Níveis de mRNA-CaM durante o desenvolvimento de B. emersonii.
RNA total de células coletadas em diferentes estágios do ciclo de vida de B. emersoníi,
foi resolvido por eletroforese em gel de agarose-2.2 M formaldeído 1.5% . ORNA foi
então transferido para membrana de náilon Hybond N+e incubado com a sonda R-Be
sob condições de alta estringência. Canaletas 1 to 5, células coletadas no tempo O,
60, 90, 120 and 180 min de esporulação, respectivamente; 6, zoosporos; 7 and 8,
células coletadas no tempo 45 e 90 min de germinação. Como controle, a membrana
foi também incubada com uma sonda correspondente ao gene que codifica para a
f3MPP de B. emersonii (Rocha and Gomes , 1998). (A) Autorradiograma da
membrana. (8) Quantidade relativa de mRNA-CaM determinada pela densitometria
dos autorradiogramas normalizado para o sinal obtido para o mRNA-f3MPP.
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progressivamente durante a esporulação. Quando as células foram marcadas no
tempo zero de esporulação verificou-se baixos níveis de síntese. À medida que as
células progridem na esporulação, observou-se que a velocidade de síntese da
CaM aumenta drasticamente (20 vezes), atingindo um nível máximo aos 180 min
deste evento (figura 12). Deste modo, mudanças no padrão de síntese da
Calmodulina durante a espoulação são paralelas às variações nos níveis do
mRNA-CaM.

A síntese de proteína total encontra-se completamente inibida nos
zoósporos (Jaworski & Stumhofer, 1984), por este motivo a síntese de
Calmodulina não foi observada neste estágio. Durante a germinação, a síntese de
Calmodulina é reassumida, com variações na velocidade de síntese semelhantes
às verificadas para quantidade de seu mRNA.
O aumento na síntese de CaM durante a esporulação resulta em aumento
na quantidade de CaM durante este estágio, como determinado em ensaios de
"Western blot" feitos com extratos totais de células sincronizadas, isoladas e,
diferentes tempos do desenvolvimento de Blastocladíella. Como observado na
figura 13, uma única banda de 17 kDa cujos níveis aumentam 3 vezes durante a

esporulação é reconhecida pelo antisoro específico para CaM, com um nível
máximo detectado aos 180 min de esporulação. A quantidade de Calmodulina
decresce na fase de zoósporo e volta a aumentar durante a germinação.
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Figura 12 - lmunoprecipitação com antisoro anti-CaM de B. Emersonii.
(A) Culturas sincronizadas isoladas de diferentes estágios do
desenvolvimento de B. emersonii foram marcadas com pulsos de [35 S]metionina nos tempos indicados durante o ciclo celular. Extratos destas
células foram imunoprecipitados com anti-CaM para analisar a síntese desta
proteína durante o ciclo de vida do fungo. Amostras 1 a 5 correspondem a
células em esporulação nos tempos 30, 90, 120, 150 e 180 minutos
respectivamente; 6 a 9, 30, 60, 90 e 120 min de germinação; amostra 1O, 150
min de crescimento. (B) A porcentagem relativa de Calmodulina foi estimada
através da densitometria do autorradiograma.
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Figura 13 - "Western Blot" com antisoro anti-CaM de B. emersonii. (A) Ensaio de "Western
Blot" para analisar a presença de Calmodulina em extratos protéicos de Blastocladiella.
Proteínas totais de diferentes fases do desenvolvimento de B. emersonii foram submetidas a
eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante (SDS-PAGE) 15% e transferidas para
membrana de nitrocelulose. Esta membrana foi incubada com um antisoro policlonal anti-CaM
de Blastoc/adiella seguido por incubação com anti lgG de coelho conjugado com fosfatase
alcalina. Nitroblue Tetrazolium-BCIP foram usados como substratos para visualizar a reação
da fosfatase. Amostras 1 a 6, células de esporulação nos tempos O, 60, 90, 120, 150, 180
minutos; 7, zoósporos; 8 a 10, 45, 90 e 120 min de germinação respectivamente.(B) A
porcentagem relativa de Calmodulina foi estimada através da densitometria da membrana de
nitrocelulose.
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11 - Efeito de inibidores no desenvolvimento de B. emersonii.
Para analisar a importância do Ca+ 2 e da Calmodulina durante o ciclo de
vida de B. emersonii, o fungo foi submetido a crescimento e diferenciação na
presença de diferentes drogas que interferem com a homeostase de cálcio nas
células, a ação da Calmodulina ou proteínas dependentes de Calmodulina. O
efeito dos inibidores na esporulação foi inicialmente investigado pela adição das
drogas imediatamente após a indução do processo de esporulação, pela retirada
do meio de crescimento, lavagem das células vegetativas com SE (Solução de
Esporulação) e incubação a 27°C.
Em condições controle, todo o processo para produção e liberação de
zoósporos no meio ocorre em 4 horas. A quantidade mínima de droga necessária
para a completa inibição deste processo, quando adicionada no tempo zero de
indução, foi determinada (dados não mostrados) e usada para investigar o efeito
das mesmas durante todo o evento de diferenciação, ou seja, adicionando-se os
inibidores em diferentes intervalos de tempo na esporulação.
Como mostra a figura 14, o antagonista de Calmodulina, W7 foi o mais
efetivo inibidor da esporulação, até quando adicionado 180 minutos após a
indução deste estágio. Outros antagonistas de Calmodulina, como Calmidazolium
e composto 48/80 também foram efetivos em inibir a esporulação quando
adicionados até 150 e 120 minutos deste evento, respectivamente.
O bloqueador de Ca+2 , TMB-8, e o inibidor da CaMKII, KN-93, também
inibiram completamente a esporulação, mas

apenas se adicionados até 60

minutos após o início desta transição morfogênica. Entretanto, mesmo aos 150
minutos após a indução, a adição de KN-93 pode inibir a esporulação em cerca de
40% das células, enquanto nenhuma inibição foi observada adicionando-se TMB-8
após 150 minutos de indução (figura 14).
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Figura 14- Efeito de inibidores de Calmodulina e proteínas dependentes de
2
ca· -CaM durante a esporulação de B. emersonii. Células crescidas em meio
DM4 por 14 horas a 17°C foram sequencialmente lavadas em SE e incubadas na
mesma solução a 27ºC. Nos tempos indicados, diferentes drogas foram
separadamente adicionadas à cultura e a porcentagem de zoosporângios vazios
presentes após 7 horas de incubação foi determinada sob microscópio óptico. Os
resultados apresentados correspondem a média de pelo menos 3 experimentos
independentes. Símbolos: ( •) TMB-8 (200 µM); ( O ) KN-93 (60 µM); ( x )
Composto 48/80 (15 µg/ml) ; (•) Calmidazolium (1 OµM); (D) W7 (40 µM) .
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Para

examinar

o

efeito

de

antagonistas

de

Ca+ 2-Calmodulina

na

germinação de Blastocladíella, as mesmas drogas utilizadas na esporulação foram
testadas. TMB-8, uma droga que inibe a captação de Ca+2 para o citoplasma da
célula, não mostrou nenhum efeito inibitório neste evento de diferenciação.
Apenas W7 (60 µM) e Calmidazolium (R24571 -10 µM) foram efetivos na
inibição da germinação. Mesmo após 5 horas de incubação dos zoósporos em
meio nutriente nenhum gérmen foi observado, enquanto no controle 100% das
células já haviam germinado após 1 hora de incubação a 27°C . Todas as outras
drogas utilizadas na esporulação não apresentaram nenhum efeito inibitório
durante a germinação (dados não mostrados). Estes resultados poderiam
demonstrar que a germinação do zoósporo e formação do tubo germinal
dependem fortemente de Calmodulina o que é concordante com o aumento da
síntese desta proteína no início da germinação (Figura 12).
A importância de Ca+ 2-Calmodulina durante o crescimento vegetativo de B.
emersoníi foi investigada inoculando-se zoósporos em meio nutriente na ausência

de drogas por 1 hora a 27°C, até que todos os zoósporos transformarem-se em
gérmens. Em seguida, diferentes drogas foram separadamente adicionadas a
cada placa de cultura e incubadas por 14 horas a 17ºC. Após este período, o meio
de crescimento foi descartado e as células vegetativas aderidas no fundo da placa
foram lavadas com SE e incubadas a 27ºC para indução da esporulação. A
quantidade de zoósporos presentes em cada placa de cultura após 4 horas foi
quantificada ao microscópio óptico em câmara de Neubauer.
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Como

mostra a Tabela 7,

Calmidazolium

inibiu

completamente o

crescimento e a produção de zoósporos. O composto 48/80 e W7 também inibiram
fortemente a produção de zoósporos, pois o número de zoósporos obtidos após o
crescimento na presença destas drogas foi cerca 78% menor do que aquele obtido
nas culturas controle, bem como quando o inibidor de CaMKII, KN-93, é
empregado. Apesar da quantidade de produção de zoósporos ser similar quando
as células crescem na presença destas três drogas, o tamanho das células após
14 horas de incubação a 17°C variou consideravelmente. Na presença de W?, o
crescimento vegetativo é mais fortemente inibido do que na presença do composto
48/80 ou KN93. Por outro lado, o bloqueador de cálcio TMB-8 não causou nenhum
efeito aparente na produção de zoósporos e apenas um sutil efeito no crescimento
celular (tabela 7 e figura 15).

94

RESU_L_TADQS

Tabela 7 - Antagonistas de ca+ 2-CaM inibem o crescimento e a produção de zoósporos em
Blastocladiella emersonii.

Droga

Concentração

Crescimento

Número de
zoósporos

% de inibição
da produção
de zoósporos

105

controle

-

+++

8,3

48/80

15 µg/ml

++

1,8 X 105

78

W7

40 µM

+

4,1

105

50

W7

60 µM

+

1,8 X 105

78

KN93

60 µM

++

4,3 X 105

52

KN93

80 µM

++

1,8

X

105

78

TMB8

200 µM

+++

8,2

X

105

o

Calmidazolium

10 µM

+

X

X

o

100

Zoósporos de B. emersonií foram inoculados em placas de cultura de tecido contendo meio DM4
e incubadas a 27ºC por 1 hora. Diferentes inibidores foram adicionados separadamente em cada
placa de cultura que foram então incubadas por 14 horas a 17°C. As células vegetativas foram
lavadas com SE para indução da esporulação e incubadas a 27°C por 4 horas na mesma solução
na ausência de drogas. Ao final da esporulação o número de zoósporos foi quantificado. Os
resultados apresentados, são representativos de três experimentos independentes.
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Figura 15 - Efeito de antagonistas de Ca2+-CaM no crescimento vegetativo de
B. emersonii. Zoosporos foram inoculados em placas de cultura de tecido contendo
meio DM4 e incubados à 27°C por 1 h. Após a germinação, diferentes antagonistas
de Ca2+-CaM foram adicionados separadamente em cada disco de cultura seguindose incubação à 17ºC por 14 h. A figura mostra fotografias obtidas ao microscópio de
contraste de fase de células vegetativas crescidas na ausência de droga (1A) ou na
presença de 10µM calmidazolium (2A); 80 µM KN-93 (3A); 15 µg/ml composto 48/80
(18); 60 µM W7 (28); 200 µ M TMB-8 (38).
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O único gene que codifica Calmodulina em B. emersonii foi isolado e
totalmente sequenciado, bem como o cDNA correspondente. Múltiplos genes de
CaM foram descritos em vertebrados, como em humanos (Fischer et ai., 1998,
Wawrzynckzak & Perham, 1984), rato (Nojima, 1989) e peixe (Matsuo et ai.,
1992), todos codificando para uma Calmodulina idêntica. Genes múltiplos também
já foram descritos em plantas, neste caso codificando para isoformas diferentes
(lto et ai., 1995; Yang et ai. , 1996). Em espécies como Drosophila melanogaster
(Yamanaka et ai., 1987), Cândida albicans (Saporito and Sypherd, 1991 ),

Aspergil/us nidulans (Rasmussen et ai., 1990) e Aspergillus oryzae (Yasui et ai. ,
1995), um único gene para Calmodulina foi identificado, como no caso de B.

emersonii aqui descrito. A razão para ocorrência de múltiplos genes em diferentes
espécies não está totalmente compreendida, talvez genes de Calmodulina sejam
diferencialmente expressos em resposta a estímulos externos. Além disto,
isoformas de Calmodulina podem variar em sua capacidade para regular proteínas
alvo.
A região codificadora do gene CaM de B. emersonii é interrompida por três
introns, variando em tamanho de 63 a 268 bp. Todos estes introns apresentam
junções de splicing que seguem o consenso identificado para introns de B.

emersonii (de Oliveira et ai. , 1994) além de seqüências denominadas CTRAC ,
presentes em introns de fungos de um modo geral (May et ai. , 1987). Muitos
genes de Calmodulina contém introns, e a localização destes variou relativamente
pouco durante o processo evolutivo (Qunrui Ye & Berchtold, 1997). No gene CaM
de B. emersonii apenas o primeiro e o último intron estão em posições
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conservadas quando comparados com genes de Calmodulina de vertebrados, nos
quais eles correspondem ao primeiro e quinto introns (Nojima, 1989). O número e
tamanho destes introns estão sujeitos a variações consideráveis em diferentes
espécies. O segundo e o terceiro intron do gene CaM em B. emersonii
interrompem a região codificadora em posições similares àquelas onde o segundo
e o quinto intron interrompem o do gene CaM do fungo A. nidulans. O primeiro
intron do gene CaM de B. emersonii, localizado imediatamente após o códon de
início de tradução do gene , também está presente em quase todos os genes de
Calmodulina de eucariotos já descritos, bem como em genes de outras proteínas
ligadoras de Ca 2+ (Simenn et ai. , 1985). No gene da Calmodulina da levedura S.

pombe (Takeda & Yamamoto, 1987) o intron após o ATG é o único encontrado.
Experimentos de extensão com oligonucleotídeos e ensaio de proteção a
digestão com nuclease S1, indicaram um único sítio de início de transcrição para o
gene CaM de B. emersonii localizado 85 nucleotídeos a 5, do códon ATG que
codifica a metionina iniciadora. A análise da região 5' não codificadora a montante
do sítio de início de transcrição não revelou seqüências que seguem o consenso
para uma TATA-box. Regiões promotoras de genes de Calmodulina de plantas
contém, geralmente, seqüências ricas em AT e apresentam motivos do tipo TATAbox (Zielinski , 1998), diferentemente de vertebrados onde a região 5' não
codificadora de genes de CaM são ricas em GC e em geral não contém TATA-box
(Nojima, 1989). Os genes de B. emersonii que já foram seqüenciados e não
contém seqüências do tipo TATA-box apresentam múltiplos sítios de início
transcrição (Marques & Gomes, 1992; de Oliveira et ai., 1994; Rocha & Gomes,
1998). Entretanto, não existe uma relação clara entre a presença de TATA-box e o
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número de sítios de inícios de tanscrição em genes de CaM de microrganismos.
Em S. cerevisiae (Takeda & Yamamoto, 1987) e A nidulans (Rasmussen et ai.,
1990) por exemplo, os genes de CaM contém TATA-box e múltiplos inícios de
transcrição.
Além da ausência de TATA-box, três prováveis sítios de ligação do fator de
transcrição Sp1 , GC-box, e uma seqüência que segue o consenso para a ligação
de proteínas ligadoras de TATA, TFIID, foram também identificadas a montante do
início de transcrição do gene CaM. Alguns trabalhos sugerem que fatores de
transcrição do tipo Sp1 podem interagir com a maquinaria de transcrição basal via
interação com o complexo TFIID em promotores que não têm TATA-box (Pugh &
Tjian, 1991; Purnell & Gilmour, 1993). A presença de regiões de ligação de Sp1 é
essencial para a transcrição do gene da Calmodulina de rato. A transcrição do
gene CaLM1 neste organismo é estimulada por insulina e ocorre quando pelo
menos dois dos três GC-box presentes na região promotora estão intactos
(Solomon et ai., 1997).
Um provável E-box, o sítio de ligação para fatores de transcrição do tipo
hélice-alça-hélice e um possível CAAT-box também foram identificados na região
promotora do gene CaM de B. emersonii. Nenhuma suposição pode ser feita com
respeito ao papel destas seqüências na regulação do gene CaM, apesar de já
terem sido econtradas na região regulatória de muitos outros genes de
Blastocladiella já caracterizados (Stefani & Gomes, 1995, Rocha & Gomes, 1999,
de Oliveira et ai. , 1997).
A sequência de aminoácidos da Calmodulina de B. emersonii, deduzida da
seqüência de nucleotídeos, apresenta um elevado grau de similaridade com
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Calmodulinas de outros organismos. A maior porcentagem de identidade foi
encontrada para o oomiceto Phythophora infestans (93%), cujo grupo taxonômico
é considerado filogeneticamente próximo ao dos quitridiomicetos do qual B.
emersonii faz parte (Van der Auwera & De Wachter, 1996). Um fato interessante é

que a CaM de B. emersonii é mais similar à CaM de um vertebrado (91 % de
identidade) do que a de organismos mais relacionados evolutivamente, como o
fungo Colletotrichum trifolii (83% de identidade). Este elevado grau de similaridade
entre Calmodulinas provenientes de espécies filogeneticamente divergentes,
assim como plantas, fungos e vertebrados, indicam que esta proteína tem um
papel fundamental em todos os organismos vivos e que provavelmente pressões
seletivas foram empregadas durante o processo evolutivo no sentido de se
conservar a sequência desta proteína. Este elevado grau de conservação na
estrutura primária da Calmodulina levou alguns evolucionistas a sugerirem que a
maior parte dos motivos conservados da Calmodulina foram fixados muito antes
da emergência dos eucariotos e que pressões seletivas têm mantido a sequência
desta proteína intacta por milhões de anos (Kretsinger, 1980; Van Eldik et ai. ,
1982)
Uma série de estudos in vitro têm estabelecido que a Calmodulina sofre
alterações conformacionais quando está ligada a íons cálcio e que neste estado é
capaz de modular as atividades de proteínas alvo a partir de interações
hidrofóbicas com as mesmas. A Calmodulina de B. emersonii mostrou uma
diferença de migração quando ligada a Ca 2+ em SDS-PAGE similar a observada
para a Calmodulina bovina. Uma vez que os quatro domínios de ligação a Ca 2+
nas duas

proteínas

comparadas

são

estruturalmente

muito

similares, e,
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potencialmente ligam este íon, pode-se sugerir que a Calmodulina de B. emersonii
é capaz de ligar também 4 íons cálcio como a proteína de vertebrados. Além disto,
a CaM foi capaz de ativar a autofosforilação da subunidade alfa da proteína
quinase dependente de Ca 2+-CaM de cérebro de rato. Estes resultados indicam
que a proteína de B. emersonii é estruturalmente e funcionalmente homóloga à
Calmodulina de vertebrados.
O gene da CaM do fungo em estudo mostrou ser transcrito em uma única

espécie de mRNA de O, 7 kb. Em células animais ocorrem transcritos codificantes
para Calmodulina de tamanhos variáveis em função de apresentarem diferentes
sítios de poliadenilação (Nojima, et ai. 1989; Senterre-Lesenfants et ai. , 1995).
Entretanto, estes transcritos codificam uma proteína com a mesma seqüência de
aminoácidos. Esta redundância nos produtos finais de diferentes genes de CaM
dentro de um mesma espécie sugere novamente que houve uma pressão seletiva
durante a história evolutiva dos seres vivos para evitar a extinção do gene da
Calmodulina por mutação ou inativação funcional, além do que evidências
mostram que este gene é essencial para a função de uma célula normal (Davis et
a/. ,1986; Rasmussen et ai. , 1990).
Mudanças nos níveis de Calmodulina e seu mRNA ocorrem durante o ciclo
celular de células animais. A concentração de CaM aumenta 2 vezes quando a
célula entra na fase S e permanece constante durante o decorrrer do ciclo celular
(Chafouleas et ai. 1982; 1984; Rasmussen & Means, 1989). A análise da
expressão do gene caLA que codifica Calmodulina de Phytophthora infestans
mostrou que o mRNA é constitutivamente expresso durante o crescimento
micelial , aumentando cerca de cinco vezes durante a infecção da planta do tomate
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por este fungo patogênico (Pieterse et ai. , 1993). Durante o desenvolvimento de B.
emersonii, a divisão nuclear não é acompanhada de divisão celular, desta forma é

muito importante investigar possíveis variações nos níveis de Calmodulina e de
seu mRNA durante o ciclo de vida do fungo.
A análise da expressão do gene CaM por "Northern blot" mostrou que os
níveis do mRNA-CaM são regulados durante o desenvolvimento em B. emersonii,
sendo baixos na célula vegetativa, aumentando drasticamente durante a
esporulação (cerca de 1O vezes) para atingir um nível máximo antes da liberação
do zoósporo para o meio, no final deste estágio. Os zoósporos apresentaram
níveis baixos de mRNA-CaM sugerindo uma meia vida curta para este
mensageiro. Durante a germinação o mRNA-CaM aumenta novamente. O padrão
relativo de síntese de Calmodulina durante a esporulação e a germinação de B.
emersonii mostraram que mudanças na velocidade de síntese de CaM ocorrem

paralelamente às variações nos nívéis do mRNA-CaM. A maior velocidade de
síntese foi observada quando a mais elevada quantidade de mRNA estava
presente. As mudanças no padrão de síntese de CaM resultaram em variações na
concentração da proteína, a qual aumentou cerca de três vezes

durante a

esporulação, etapa em que ocorre a divisão celular. A quantidade de CaM
decresceu no início da germinação, aumentando novamente quando a célula inicia
a divisão nuclear. Estes resultados sugerem que a expressão do gene CaM é
regulada em nível de transcrição.
Tendo em vista o fato de que B. emersonii não é um organismo
geneticamente tratável, para investigar a função do complexo Ca 2+-CaM in vivo,
foram usadas drogas que afetam as atividades do cálcio e/ou Calmodulina. Os
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resultados obtidos indicaram que Ca 2+ e CaM são de extrema importância para o
processo de esporulação. O bloqueador de canal de Ca 2 +, TMB-8, inibiu
completamente a esporulação se adicionado até 60 minutos do início deste
estágio de desenvolvimento do fungo, indicando que a entrada do cálcio ou um
gradiente de cálcio é necessário durante a primeira hora da esporulação.
Resultados similares foram obtidos por Coutinho e Correa (1999), mostrando que
células vegetativas não esporulam na ausência de cálcio externo, mesmo células
que cresceram na presença deste íon. Além disto, antagonistas de Calmodulina
foram capazes de inibir a esporulação até momentos mais tardios deste evento. É
possível que quantidades fisiológicas de càlcio sejam suficientes para ativar a
Calmodulina ao final da esporulação ou ainda que a quantidade de Calmodulina
ativa necessária, mas não ideal (haja visto que ocorre um acúmulo em massa da
Calmodulina até o final da esporulação), para viabilizar este evento de
diferenciação esteja presente até os 60 minutos.
De todos os agentes farmacológicos que antagonizam a ação da
Calmodulina utilizados, W7 foi o mais efetivo em inibir a esporulação de B.
emersonii. Mesmo quando adicionado 3 horas após a indução da esporulação,
esta droga foi capaz de bloquear o processo em 100% das células. Calmidazolium
e o composto 48/80 também foram muito efetivos em inibir esta fase do
desenvolvimento do fungo. O inibidor de CaMKII, KN93, que atua impedindo a
ligação da Calmodulina à enzima (Rich & Schulman , 1998) também inibiu a
esporulação, mas sua ação parece ser mais importante nos primeiros 90 minutos
após a indução deste processo.
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Durante a germinação de B. emersonii o efeito de antagonistas de Ca 2+CaM é menos drástico. TMB-8, que bloqueia a entrada de cálcio para a célula, não
mostrou nenhum efeito neste evento de diferenciação. Esta observação não foi
inesperada uma vez que estudos anteriores haviam mostrado que grandes
quantidades de Ca2 + são liberadas durante a germinação (Gomes et ai. , 1980).
Entretanto, W7 e Calmidazolium inibiram a germinação quando adicionados no
início da indução deste processo, indicando que a Calmodulina pode ter um
importante papel durante esta transição morfogênica.
O crescimento vegetativo em B. emersonii também pode ocorrer de forma
independente de cálcio externo, visto que células incubadas na presença de TMB8 foram capazes de crescer exatamente como as células controle. Entretanto, a
presença de antagonistas de CaM ou do inibidor de CaMKII (KN93) durante o
crescimento resultaram em um forte decréscimo no tamanho das células e no
número dos zoósporos obtidos no final da esporulação. O inibidor Calmidazolium
foi o mais potente antagonista.
Os experimentos utilizando antagonistas ín vivo devem ser cuidadosamente
interpretados. Todas as drogas testadas neste trabalho podem apresentar efeitos
secundários. O composto 48/80 é descrito como o mais específico antagonista de
Calmodulina, enquanto W7 e calmidazolium são menos específicos (Gietzen,
1983; Asano et ai. , 1985). Apesar de ser considerado o mais específico, o
composto 48/80 também pode inibir a Fosfol ipase A2 e a Fosfolipase C (Bronner

et ai. , 1987). Entretanto, o fato do inibidor de Fosfolipase U73122 (200 nM) não
afetar o desenvolvimento de B. emersoníí (dados não mostrados) indica que o
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composto 48/80 inibe o ciclo de vida do fungo por antagonizar especificamente
Calmodulina.
Em Dictyostelium discoideum, Calmidazolium induz uma rápida liberação de
Ca 2+ a partir de estoques intracelulares e um influxo de Ca 2+ através da membrana
plasmática, o que leva a um aumento transitório global na concentração de cálcio.
O W7 também induz elevações transitórias na concentração de cálcio neste
microrganismo, as quais são lentas e verificadas apenas em algumas células
(Schlattere & Schaloske, 1996). Não sabemos se este fenômeno também ocorre
em Blastocladiella emersonii, mas o efluxo de cálcio é um evento essencial na
germinação neste fungo (Gomes, et ai. 1980). Desta forma é possível que
calmidazolium and W7 inibam a germinação em B.emersonii por afetar a
homeostase de cálcio e não apenas por suas propriedades de antagonizar
Calmodulina. O potente inibidor de Calmodulina, trifluoroperazina, também não foi
capaz de afetar o encistamento do zoósporo e germinação no oomiceto
Phythphora cinnamomi (Irving & Grant, 1984). Ê possível que em B. emersonii

assim como em P. cinnamomi o Ca 2+ seja importante para induzir a diferenciação
do zoósporo mas sem o envolvimento do complexo Ca 2+-CaM .
Os dados obtidos neste estudo indicam que o cálcio externo é necessário
somente durante a esporulação de B. emersonii, enquanto CaM and CaMKII
parecem ter um papel crucial não só na esporulação como também durante o
crescimento do fungo.
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VI-CONCLUSÕES

Este trabalho permitiu um maior entendimento da função do gene da CaM
bem como do papel do cálcio e Calmodulina

durante o desenvolvimento de

Blastocladiella emersonii. As conclusões obtidas estão listadas a seguir.
• O gene da Calmodulina ocorre em cópia única e é transcrito em um único
mRNA de O, 7 kb.

• A região promotora do gene CaM apresenta um único início de transcrição
localizado 85 nt a 5' do códon de início de tradução.
• A análise da região regulatória levou à identificação de prováveis
elementos que poderiam estar regulando a transcrição do gene CaM como: GCbox (3), E-box (1 ), CAAT-box (1) e uma região de ligação a proteínas ligadoras de
TATA e TFIID.

• A Calmodulina recombinante de B. emersonii foi capaz de ligar a 4 íons
cálcio assim como a CaM bovina e é uma proteína funcional uma vez que foi
capaz de ativar a autofosforilação da CaMKII de cérebro de rato.

• O gene CaM é diferencialmente expresso durante o desenvolvimento de
B. emersonii, de modo que variações no padrão de transcrição resultam em
variações nos níveis de síntese de proteína e acúmulo da mesma, o que sugere
que a expressão do gene CaM de B. emersonii é regulada em nível transcricional.
• O influxo de íons cálcio durante a primeira hora de esporulação é

essencial para este processo de diferenciação, o cálcio acumulado durante o
crescimento não está disponível ou não é mobilizado para a indução da
esporulação.
• Calmodulina e CaMKII parecem ser essenciais para a esporulação e
crescimento de Blastocladiella emersonii.
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