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RESUMO

A troponina I (TnI) é a sub-unidade inibitória do

complexo troponina, responsável pela regulação da contração do

músculo esquelético. Foi demonstrado que sua ação inibitória

sobre a Mg2 +ATPase da actomiosina, deve-se principalmente à região

entre os resíduos 96 e 116 (região do peptídeo inibitório) .

Para estudar o mecanismo de inibição a nível molecular,

produzimos três mutantes na região do peptídeo inibitório através

de mutações sítio-dirigidas. Substituímos os resíduos lisina 105

por ácido glutâmico (K10SE), fenilalanina 106 por tirosina

(F106Y) e arginina 113 por ácido glutâmico (Rl13E) . As troponinas

I mutantes foram expressas em E.calí, purificadas e ensaiadas em

sua atividade inibitória, interações com os outros componentes do

complexo regulatório e sua capacidade regulatória.

Os resultados obtidos indicam que a mutação na posição

105 alterou a interação da proteína com a tropomiosina,

diminuindo sua atividade inibitória e afinidade pela actina

tropomiosina. A substituição na posição 113 alterou a interação

da proteína com a actina e com a actina-tropomiosina, também

diminuindo a atividade inibitória na presença de tropomiosina e

inviabilizando a inibição na ausência de tropomiosina. Já a

substituição na posição 106 não produziu alteração detectável.

Concluímos que o resíduo 105 faz parte do sítio de

ligação da troponina I ao complexo actina-tropomiosina e que o

resíduo 113 participa diretamente do mecanismo de inibição. Desta

forma, definimos duas interfaces de interação da troponina I com

o filamento de actina-tropomiosina, necessárias a ligação da

troponina I ao filamento e inibição da ATPase.
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SUMMARY

Troponin I (TnI) is the inhibitory subunit of the

troponin complex, responsible for the regulation of skeletal

muscle contraction. It has been demonstrated that TnI's

inhibitory action on Mg2 +ATPase of actomyosin is due principally

to the region between residues 96 and 116 (the inhibitory

region)

To study the inhibitory mechanism at the molecular level,

we produced three mutants of the inhibitory region by site

directed mutagenesis. We substituted lysine 105 for glutamic acid

(K10sE), phenylalanine 106 for tyrosine (F106Y) and arginine 113

for glutamic acid (Rl13E). The TnI mutants were expressed in

E.cali, purified and analyzed for their inhibitory activity,

interaction with other components of the regulatory complex and

regulatory capacity.

The results indicate that the mutation in K10sE modified

the interaction of TnI with tropomyosin, reduced ·its inhibitory

activity and actin-tropomyosin affinity. The mutant Rl13E

displayed modified interaction with actin and actin-tropomyosin,

reduced inhibitory activity in the presence of tropomyosin and

essentially no inhibitory activity in the absence of tropomyosin.

The mutant F106Y behaved essentially like wild-type TnI.

We conclude that residue 105 is part of the site by which

troponin I binds to the actin-tropomyosin and that residue 113

participates directly in the inhibitory mechanism. In this way,

we have defined two interfaces between troponin I and the actin

tropomyosin which are necessary for binding TnI to the filament

and to inhibit the actomyosin ATPase.
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1 INTRODUÇÃO

A regulação da contração muscular a nível molecular é um

sistema modelo sobre o qual possuímos muitas informações

bioquímicas, entretanto a forma corno este mecanismo funciona

permanece desconhecida. Nesta tese estudamos um de seus

componentes, troponina r, através de mutações sítio-dirigidas.

Mudando alguns de seus resíduos em posições descritas com

importantes para sua atividade inibitória, obtemos novas

informações sobre seu mecanismo de inibição a nível molecular.

Anexamos também a este trabalho o artigo Quaggio e colaboradores

(1993; anexo 1), que descreve a produção e caracterização da

troponina r recombinante em E.cali do qual esta tese é

decorrente. No anexo 2, descrevemos a construção de novos

hospedeiros para vetores do sistema pET. Estes novos hospedeiros

permitirão a produção de proteínas contendo análogos de

triptofano em suas seqüências primárias, o que permitirá o estudo

destas proteínas através de ensaios de fluorescência.

1.1 Regulação da contração muscular

A contração muscular é o resultado da interação entre os

filamentos de F-actina (filamento fino) e os filamentos de

miosina (filamento grosso) que constituem o sarcômero da fibra

muscular. Esta interação provoca o deslizamento do filamento de

actina sobre o filamento de miosina com o consumo de ATP. Esta

interação é regulada pela concentração de íons cálcio presente no

citoplasma da fibra muscular. No músculo esquelético e cardíaco

esta regulação é feita através de um complexo proteico associado
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ao filamento de actina. Este complexo é composto por uma molécula

de tropomiosina'e uma de troponina atuando sobre segmentos de

sete monômeros de actina ao longo do filamento fino (Ohtsuki et

alo, 1986; Leavis e Gergely, 1982; Zot e Potter, 1987) o

A molécula de tropomiosina (TM) é constituída por duas

sub-unidades em ~-hélices paralelas com uma estrutura "coiled

coil", que forma filamentos através da interação do N-terminal de

uma molécula com o C-terminal da molécula vizinha (McLachlan e

Stewart, 1975) o Estes filamentos ligam-se ao filamento de actina.

Cada molécula extende-se sobre sete monômeros de actina no

filamento. Na metade C-terminal da TM liga-se uma molécula de

troponina. A troponina é um complexo formado por três

polipeptídeos. Cada um dos componentes deste complexo exerce uma

função específica no processo de regulação da contração muscular o

Um é o receptor de íons cálcio, troponina C (TnC) , outro,

troponina I (TnI) , é responsável pela inibição da atividade

Mg2+ATPásica da actomiosina e o terceiro polipeptídeo, troponina

T (TnT) , é o responsável pela interação da troponina com a

tropomiosina (Ohtsuki et al., 1986; Leavis e Gergely, 1982; Zot

e Potter, 1987).

A ação regulatória do complexo troponina-tropomiosina

sobre a interação entre a actina-miosina é feita de modo cálcio

dependente. Em baixas concentrações de cálcio (0,1 ~M), o

complexo bloqueia a interação actina-miosina. Nesta condição, a

troponina I interage com a tropomiosina e inibe a interação entre

2



os filamentos de actina e miosina. Quando a concentração de

cálcio é aumentada (1-10 f.tM), este liga-se à troponina C que

desloca a troponina I (Tao et al., 1990), o que faz com que o

complexo deixe de inibir a interação actina-miosina resultando na

contração muscular (Ohtsuki et al., 1986; Leavis e Gergely, 1982;

Zot e Potter, 1987).

1.2 Troponina I

A troponina I é um polipeptídeo básico com pI de 9,3 e

aproximadamente 180 aminoácidos (Wilkinson e Grand, 1975;

Wilkinson, 1974; Wilkinson e Grand, 1978) o A TnI isolada é capaz

de inibir em 20% a atividade Mg2 +ATPásica da actomiosina,

independente da concentração de cálcio (Syska et al., 1976; Perry

et alo, 1973) Esta ação inibitória atinge 80% na presença de

tropomiosina. A adição de troponina C em quantidade equimolar à

troponina I neutraliza sua ação inibitória independente da

concentração de cálcio (Perry et alo, 1973) o

Estudando fragmentos produzidos com brometo cianogênio,

Syska e colaboradores (1976) demonstraram que o fragmento CN4

(resíduos 96-116 da TnI, Figura 1), possui 75% da ação inibitória

da troponina I intacta. Esta inibição também é neutralizada pela

adição de troponina C. Esta região do polipeptídeo tem a

seqüência de aminoácidos altamente conservada entre as diferentes

TnIs (Wilkinson e Grand, 1978), indicando que esta região é

importante na interação com a tropomiosina e actina no processo

de inibição da Mg2 +ATPase da actomiosina.
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CN4 Asn-Gln-~-Leu-Phe-Asp-Leu-Arg-Gly-~-Phe-~-Arg-Pro-Pro-Leu-Arg-Arg-Val-Arg-Meti
96 100 110 116!

Figura 1: Seqüência do fragmento CN4 da troponina I.
Os resíduos sublinhados são perturbados pela troponina C na
presença de cálcio e os resíduos em negrito são perturbados pela
actina (Grand et aI., 1982)

Para determinar o segmento mínimo de CN4 que ainda mantém

a capacidade de inibir a Mg2+ATPase da actomiosina, Talbot e Hodges

(1981) produziram vários análogos sintéticos de CN4. Verificaram

que a deleção dos resíduos 115 e 116 não afeta a ação inibitória,

mas a falta do resíduo 114 a reduz sensivelmente. Já na região N-

terminal, os resíduos da posição 96 a 104 mostraram- se

desnecessários, mas a perda do resíduo 105 também diminui

sensivelmente a ação inibitória do peptídeo. Desta forma foi

demonstrado que um peptídeo contendo a região Lys lOS-VaI 114

(chamado peptídeo inibitório) apresenta 50% da ação inibitória da

troponina I intacta (Talbot e Hodges, 1981). Estes resultados

reforçam os resultados originais de Syska e colaboradores (1976)

que associam a região CN4 com a ação inibitória da TnI e

caracterizam a importância dos resíduos Lys 105 e VaI 114 para ação

inibitória.
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Em outro trabalho Talbot e Hodges (1981b) fizeram um estudo

comparativo, utilizando peptídeos sintéticos, das seqüências

primária da região do peptídeo inibitório de algumas troponinas I

e determinaram a importância de alguns dos resíduos do peptídeo

para atividade inibitória, acrescentando novos dados ao trabalho

anterior (figura 2; Talbot e Hodges, 1981b).

105 110 113 116
Gly-Lys-Phe-Lys-Arg-Pro-Pro-Leu-Arg-Arg-Arg-Val-Arg I
Gly---------------------------------(-)---------Arg 11
Gly---------------------------------Leu---------Arg 111
Gly---------------------Thr---------Arg---------Arg IV
Gly---------------------Thr---------Leu---------Arg V

Figura 2: Peptídeos sintetizados por Talbot e Hodges (1981).
Peptídeos utilizados no estudo comparativo das diferentes
seqüências da região do peptídeo inibitório da troponina I e
análise da importância de alguns resíduos. (-)deleção; peptídeo 11
seqüência da TnI de músculo esquelético de coelho i peptídeo V
seqüência da TnI de músculo cardíaco de coelho.

Comparando as atividades dos peptídeos I, 11 e 111, onde a

substituição pelo resíduo de Leucina (111) diminuia a capacidade

inibitória do peptídeo, concluiu-se pela importância do resíduo de

arginina 113. Foi também descartada a importância do resíduo de

5



Prolina 110, que foi substituído em IV e V por um resíduo de

Treonina, não havendo modificação nos valores esperados para a

atividade inibitória dos peptídeos, ou seja, a atividade de IV é

similar a de I e a de V é similar a de 111.

Grand e colaboradores (1982) analisaram os espectros de

ressonância magnética de próton do peptídeo CN4 na presença de

actina. Analisando os espectros, verificou que os resíduos de

Arginina do peptídeo CN4 são afetados pela presença da actina,

enquanto que os resíduos Lys 105 e Val 114, essenciais à ação

inibitória (Talbot e Hodges, 1981), não são afetados Este

resultado não só confirma a interação de CN4 com a actina, mas

também sugere que resíduos como aVal 114, essencial à inibição,

interaj a com a tropomiosina, uma vez que este resíduo não é

perturbado pela presença da actina.

Van Eyk e Hodges (1988), em out-ro trabalho com peptídeos

sintéticos análogos ao peptídeo inibitório, estudaram o papel de

cada um dos resíduos do peptídeo inibitório (Ip), substituindo-os

por um resíduo de Glicina e verificando sua importância para a

atividade inibitória (figura 3; Van Eyk e Hodges, 1988).
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105 110 115
Gly-Lys-Phe-Lys-Arg-Pro-Pro-Leu-Arg-Arg-Val-Arg Ip
----Gly---------------------------------------- 105
--------Gly------------------------------------ 106
------------Gly-------------------------------- 107
----------------Gly---------------------------- 108
--------------------Gly------------------------ 109
------------------------Gly-------------------- 110
----------------------------Gly---------------- 111
--------------------------------Gly------------ 112
------------------------------------Gly-------- 113
----------------------------------------Gly---- 114
--------------------------------------------Gly 115

Figura 3: Análogos do peptídeo inibitório sintetizados por Van Eyk
e Hodges (1988). Vários análogos do peptídeo inibitório foram
sintetizados substitindo-se o resíduos da seqüência primária por
resíduos de glicina para estudar sua importância para atividade
inibitória do peptídeo.

I Resíduo II Importância I
Arglls mais essencial

Val 1l4 +++++++++-

LYS107 ++++++++--

Leull1 +++++++---

Arg1l2 ++++++----

Phe106 +++++-----

ProllO ++++------

Arg1l3 +++-------

LYS10S ++--------

Arg10a +---------

Pro109 menos essencial

Tabela 1: Importância dos
resíduos da seqüência pri
mária do peptídeo inibi
tório. Peptídeos sintéti
cos análogos ao peptídeo
inibitório contendo
substituições por glicinas
dos resíduos em suas
posições originais , foram
utilizados para determinar
a importância do resíduo
para atividade inibitória
do peptídeo (Van Eyk e
Hodges, 1988).
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A partir da análise do comportamento dos análogos contendo

glicina , foi construída uma escala de importância dos resíduos da

seqüência primária do peptídeo inibitório em sua interação com a

actina-tropomiosina na inibição da ATPase (Tabela 1) .

Em trabalho recente Van Eyk e colaboradores (1993)

acrescentaram um novo dado à caracterização da região do peptídeo

inibitório da troponina I. Substituíram a TnI pelo peptídeo

inibitório em fibras de músculo cardíaco descascadas e verificaram

que o peptídeo é capaz de mimetizar a função da troponina l, na

regulação da contração muscular de modo cálcio dependente (Van Eyk

et alo I 1993). Estes resultados confirmam que a região do peptídeo

inibi tório tem um papel central na regulação da inibição pela

troponina I.

1.3 Interação da tropanina I com a tropomisina

A interação da troponina I com a tropomiosina no filamento

de actina é a responsável pela inibição da atividade Mg2 +ATPase da

actomiosina (Perry et al., 1973). Apesar da importância desta

interação existe pouca informação disponível sobre os domínios nos

dois polipeptídeos envolvidos nesta interação.

Potter e Gergely (1974) demonstraram que a TnI liga-se a

tropomiosina e actina em ensaios de ultacentrifugação. Katayama

(1980) mostrou que a troponiosina é retida em uma coluna de

troponina I-Sepharose 4B, o que indica que existe uma interação

direta entre estas duas proteínas.

8



Eaton e colaboradores (1975) correlacionaram o inibição

Mg2 +ATPase da actomiosina, a ligação de tropomiosina a actina e o

efeito da adição de troponina I. Concluíram que a interação das

três sub-unidades é importante no processo de inibição.

A maior parte dos resultados obtidos com a tropomiosina

estão mais relacionados a sua interação com a troponina T e seu

papel no processo de regulação cálcio dependente (Ohtsuki et aI.,

1986; Leavis e Gergely, 1982; Zot e Potter, 1987).

1.4 Interação da troponina I cem a troponina C

A troponina I liga-se à troponina C de modo cálcio

independente, mas a presença de cálcio fortalece está ligação(Head

e Perry, 1974; Potter e Gergely, 1974; Ohnishi et aI., 1975). Syska

e colaboradores (1976) demonstraram que duas regiões da Tnl

interagem com a TnC. Estas regiões foram definidas utilizando-se os

fragmentos da Tnl, CN5 (resíduos 1-21), CN4 (resíduos 96-116)

obtidos da digestão com brometo cianogênio e CF2 (resíduos 1-48)

obtido pela clivagem nos resíduos de cisteína. Como os fragmentos

CN5 e CF2 se sobrepõem, o fragmento que melhor delimita a região de

interação é CF2 que se liga mais fortemente à TnC na presença de

cálcio. Utilizando o trabalho de Wilkinson e Grand (1978), onde são

comparadas quatro seqüências de Tnls, é possível concluir que a

provável região de interação está entre os resíduos 10-26 da

troponina I. Esta conclusão é confirmada pelo trabalho de Katayama

e Nozaki (1982), que sintetizaram um peptídeo análogo a região dos

resíduos 10-25 da Tnl e mostraram que este peptídeo interage com a
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TnC de forma dependente de cálcio. Estes resultados, e outros

obtidos por Moir et aI. (1978), que descreveu a capacidade da TnC

em diminuir a fosforilação dos resíduos Thr 11 e Ser 117 da TnI,

indicam uma possível interação dependente de cálcio entre a TnC e

TnI na região N-terminal da TnI.

Outra região de interação é o fragmento CN4 já descrito

anteriormente, que concentra a ação inibitória da TnI. A ação

inibitória da TnI é neutralizada pela adição de TnC independente de

cálc.io (Syska et aI., 1976). Grand e colaboradores (1982), Dalgarno

e colaboradores (1982) e Cachia e colaboradores (1983) ,

demonstraram que uma série de resíduos do fragmento CN4 são

perturbados pela TnC na presença de cálcio (Figura 1) e que esta

perturbação é diminuída com a retirada do cálcio.

Em experimentos com fragmentos de TnC obtidos por digestão

com brometo cianogênio, ficou demonstrado que o fragmento CB9

(resíduos 87-134) da TnC é capaz de neutralizar a ação inibitória

da TnI, impedir a fosforilação da Ser 117 e também de formar

complexo com a Tn! na presença de cálcio (Weeks e Perry, 1978;

Grabarek et aI., 1981).

Leszyk e colaboradores (1987; 1990) em experimentos com

duas técnicas diferentes de "cross-link" entre a troponina C e

troponina !, determinaram que a região CN4 da Tn! formava ligação

com as regiões CB9 (resíduos 87-134; Leszyk et aI., 1987) e CB8

(resíduos 46-78; Leszyk et aI., 1990) da TnC, mas não observou
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ligação com a região CN5 em nenhum dos casos. Este resul tado

conflitante entre os dois trabalhos, talvez se explique pelo fato

de terem sido usadas técnicas distintas na produção dos "cross

links" e que de fato a região CN4 interage com as duas regiões da

troponina C.

Estas interações entre os resíduos da região do peptídeo

inibitório com a TnC de forma cálcio dependente, foram observados

ao nível da troponina I como um todo no de trabalho Tao e

colaboradores (1990). Em experimentos de transferência de energia

por ressonância, Tao e colaboradores observaram que a distância

entre a actina e o resíduo cisteína 133 da TnI aumentava para

aproximadamente 15 angstrons com a adição de cálcio. Resultado que

confirmou em experimento de "cross-link" entre a mesma cisteína 133

e actina: na ausência de cálcio a havia a formação de "cross-link"

TnI actina, mas na presença de cálcio o "cross-link" não se

formava.

o trabalho de Farah e colaboradores (1994), de nosso

laboratório, utilizando mutantes de deleção da TnI, caracterizou o

papel de cada um dos domínios da troponina I e sua interação com a

TnC no processo de regulação da inibição da Mg2 +ATPase da

actomiosina. A partir desta caracterização foi proposto um modelo

de interação anti -paralela entre a troponina C e troponina I

(Figura 4) .
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TnC TnI

Figura 4: Modelo de interação troponina I troponina C. Modelo de
interação entre os domínios N-ter.minal e C-ter-minal da ToI e ToC.
Interações cálcio o magnésio dependentes, definidas pelos
experimentos de Farah e colaboradores (1994) estão indicadas.

Kobayashi e colaboradores (1994) utilizando experimentos de

"cross-link" com o complexo troponina determinaram que a região

inibitória faz contacto com os dois domínios da troponina C (sítios

de baixa afinidade N-terminal e sítios de alta afinidade C-

terminal), e que a interação entre as duas proteínas se da de modo

anti-paralelo, ou seja, N-terminal de uma com C-terminal da outra,

confirmando o modelo de Farah e colaboradores (1994).

A estrutura da região do peptídeo inibitório quando ligado

à troponina C saturada com cálcio, foi determinada por

espectroscopia bi-dimensional de ressonância magnética nuclear de
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iH por Campebell e Sykes (1991) . Neste experimentos não foi possível

determinar o sítio de ligação do peptídeo à TnC, mas determinou-se

que o peptídeo tem a forma uma ~-Hélice anfifílica distorcida na

região das duas prolinas centrais. Os resíduos básicos da hélice

não interagem com a TnC, mas apontam suas cadeias laterais em

direção oposta à superfície da TnC. Já os resíduos hidrofóbicos

formam um pequeno núcleo que interage com a troponina C (figura 5) .

Estes resultados compatíveis com os dados até agora reunidos sobre

a interação da região do peptídeo inibitório com a TnC e com a

actina-tropomiosina.

KIOII

FIOI

!ttoa

1t101l

Figura 5: Diagrama estéreo do peptídeo inibitório da TnI ligado a
troponina C saturada cem cálcio. Estrutura determinada por
espectroscopia de iH-NMR (Campbell e Sykes, 1991) . Observe a posição
dos resíduos 105, 106 e 113 mutados em nosso estudo.
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1.5 Interação da troponina I com a troponina T

Em ensaios de caracterização da interação da TnT com a TnI

vários autores (Hitchcock, 1975; Katayama, 1979; Horwitz et al.,

1979; Tanokura e Ohtsuki, 1982) mostraram que a TnI esta muito

próxima da TnT (-0,6 nm) no complexo e que a interação entre a TnI

e a TnT só ocorre se a TnI está na forma reduzida. Desta forma uma

troponina em que a TnI está oxidada, não é capaz de regular a

atividade Mg2 +ATPásica da actomiosina de modo cálcio dependente.

Assim conclui-se que a interação entre a TnI e a TnT é necessária

para regulação por cálcio da contração muscular (Horwitz et al.,

1979) .

Chong e Hodges (1982) demonstraram que as Cys 48 e Cys 64

só reagem com iodoacetamida se a TnI estivesse isolada ou

complexada com a TnC, e que estes resíduos eram protegidos quando

a TnI estava complexada com a TnT. Mostraram também que o resíduo

Cys 133 1 reagia em qualquer condição, indicando que a região onde

estão os resíduos Cys 48 e Cys 64 da TnI interage com a TnT. Este

resultado foi confirmado por Hitchcock-De Gregori (1982) em ensaio

onde media a reatividade das lisinas da TnI à acetilação.

Demonstrou que as lisinas presentes entre os resíduos 40 e 98 da

TnI, tinham sua reatividade modificada quando a TnI estava

complexada com a TnT, resultado que é consistente como os dados

obtidos para os resíduos de cisteína.

lA troponina I de músculo esquelético de galinha não
possui a Cys 133.
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1.6.1

1.6 Conclusão

Nosso objetivo nesta tese é estudar o mecanismo de inibição

da troponina I sobre a Mg2 +ATPase da actomiosina. A nossa estratégia

foi a de produzir mutantes de troponina I na região do peptídeo

inibitório e caracterizar as alterações no comportamento da

proteína mutante associadas às modificações introduzidas.

Desenhamos quatro mutantes diferentes da troponina l, três

na região do peptídeo inibitório e um na porção C-terminal da

proteína. A escolha dos resíduos baseou-se nos trabalhos com o

peptídeo inibitório (Talbot e Hodges, 1981; Talbot e Hodges, 1981b;

Van Eyk e Hodges, 1988), já que nenhuma informação estrutural sobre

as interações os componentes do sistema regulatório ou sobre o

mecanismo de inibição era disponível. Somente com o trabalho de

Campebell e Sykes (1991), alguma informação estrutural tornou-se

disponível, mas mesmo assim só do peptídeo inibitório da TnI ligado

a TnC, sem definir o sítio desta ligação.

Mutações

Como dissemos anteriormente, os resíduos a serem mutados

foram definidos com base nos resultados apresentados nos trabalhos

com o peptídeo inibitório. A região do peptídeo inibitório é muito

básica, possuindo muito resíduos de arginina que são perturbados

pela presença de actina (Grand et al., 1982; Dalgarno et al., 1982)

e outros perturbados pela TnC com a adição de cálcio (Cachia et

al., 1983).
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Escolhemos trabalhar nos dois extremos da região do

peptídeo: Na região N-terminal que interage mais fortemente com a

TnC substituímos o resíduo lisina 105 por um ácido glutâmico,

promovendo a mudança de carga na posição. A fenilalanina 106 que

interage com a TnC e também com a actina foi substituída por uma

tirosina, passando de um resíduo hidrofábico para um polar. A

arginina 113 na posição C-terminal, que é perturbada pela presença

de actina e também interage com a TnC, foi substituída por um ácido

glutâmico com uma mudança na carga também. Por fim, introduzimos um

codon de terminação na posição 157 para estudar o comportamento da

proteína sem uma parte de seu C-terminal.
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2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

2 MATERIAIS

Todos os reagentes utilizados tem grau analítico.

Reagentes radioativos

Nucleotídeos radioativos

ct(32p)dATP (800 Ci/mmol) e ct(3sS)dATP (1000 Ci/mmol),

Amersham.

2.1.2 Marcador de Proteína

N-Etil[2,3-C14 ]Maleimida (5,1 mCi/mmol), Amersham.

Enzimas

New England Biolabs

Bam HI, Eco RI, Eco RV, Hind 111, Nde I, T4 DNA ligase e

Polinucleotídeo quinase.

2.2.2 Boehringer Mannheim

Fragmento Klenow da DNA polimerase I.

Meios de Cultura

SOB

20 g/l triptona; 5 g/l extrato de levedo; 0,58 g/l NaCl;

0,2 g/l KCl; pH 7,5.

2.3.2 2xTY

16 g/l triptona; 10 g/l extrato de levedo; 5 g/l NaCl;

pH 7,4.

2.3.3 Meio Mínimo

6 g/l Na2HP04 ; 3 g/l KH2P04 ; 0,5 g/l NaCl; 1 g/l NH4Cl;

0,2 g/l MgS04 ; 2 g/l glicose; 0,1 g/l CaC12; 1 mg/l vitamina Blo

2.3.4 Placas Lambda

10 g/l triptona; 5 g/l NaCl; 15 g/l agar.
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2.3.6

2.3.5 Lambda Top

10 g/l triptona; 5 g/l NaCl; 7,5 g/l agar.

Placas TYE

10 g/l triptona; 5 g/l extrato de levedo; 8 g/l NaCl;

15 g/l agar.

2.3.7 Placas de Meio Mínimo

Meio Mínimo; 15 g/l agar.

2.4.2

2.4 Antibióticos

2.4.1 Ampicilina

Ampicilina sódica Binotal, Bayer.

Ampicilina sódica Amplacilina, Fontoura-Wyeth.

Solucão estoque: ampicilina dissolvida em água deionizada para

concentração final de 50 mg/ml e esterilizada por filtração;

estocada a -20°C.

Solucão de trabalho: 50 ~g/ml em meio líquido ;100 ~g/ml em placa.

Cloranfenicol

Succinato de cloranfenicol Quemicetina, Carlo Erba.

Solucão estoque: succinato dissolvido em água deionizada para

concentração final de 200 mg/ml e esterilizada por fil tração i

estocado a -20°C.

Solucão de Trabalho: 200 ~g/ml em meio líquido

placa.

400 ~g/ml em

2.5 Linhagens de Bactérias

2.5.1 E.colí K12 HMS174 (Studier et al., 1990) .

2.5.2 E.colí B BL21 (DE3) (Studier et al., 1990) .

2.5.3 E.colí B BL21 (DE3) pLysS (Studier et al., 1990) .

2.5.4 E.colí B BL21 (DE3) pLysE (Studier et al., 1990).
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2.5.5

2.5.6

E.coli

E.coli

J.Ml01 (Yanish-Perron et al., 1985).

CJ236 (Kunkel et al., 1987)

2.6

2.6.1

Tampões e Soluções

TFB

100 mM KCl i 45 mM MnC1 2 2H20 i 10 mM CaC1 2 2H2 0 i 3 mM cloreto de

hexaminacobaltoi 10 mM K-Mes pH 6,2.

2.6.2 DnD

1 M DTTi 90% (v/v) DMSOi 10 mM acetato de potássio

pH 6,5.

2.6.3 TE

10 mM Tris-HCl pH 8,Oi 0,1 mM EDTA.

2.6.4 PEG

20% (p/v) polietilenoglicoli 2,5 M NaCl.

2.6.5 Solução A

50 mM glicosei 10 mM EDTAi 25 mM Tris-HCl pH 8,0.

2.6.6 Solução B

0,2 N NaOHi 1% SDS.

2.6.7 Solução C

3 M acetato de potássio pH 4,8.

2.6.8 Tampão de Digestão Bam HI/Eco RI

10 mM Tris-HCl pH 7,5i 10 mM MgC1 2 i 100 ~g/ml BSAi

100 mM NaCl.

2.6.9 Tampão de Digestão Eco RV

10 mM Tris-HCl pH 7,5i 10 mM MgC1 2 i 100 ~g/ml BSAi

150 mM NaCl.

2.6.10 Tampão de Digestão Bam HI

10 mM Tris-HCl pH 7,5i 10 mM MgC1 2 i 100 ~g/ml BSAi

100 mM NaCl.
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2.6.11 Tampão de Digestão Nde I/Bam HI

10 mM Tris-HCl pH 7,5; 10 mM MgC1 2 ; 100 ,ug/ml BSA;

150 mM NaCl.

2.6.12 Tampão de Digestão Nde I/Eco RI

10 mM Tris-HCl pH 7,5; 10 mM MgC1 2 ; 100 ,ug/ml BSA;

150 mM NaCl.

2.6.13 Tampão de Ligação

60 mM Tris-HCl pH 7,5; 5 mM MgC1 2 ; 10 mM DTT; 1 mM rATP.

2.6.14 TBE {lx}

90 mM Tris base; 90 mM ácido bórico; 2 mM EDTA pH 8,3.

2.6.15 Tampão de amostra para DNA {6x}

30% (v/v) glicerol; 0,25% (p/v) azul de bromofenol; 0.6%

(p/v) SDS; 60 mM EDTA pH 8,0.

2.6.16 Tampão de amostra para SDS-PAGE {2x}

62,5 mM Tris-HCl pH 6,8; 10% (v/v) glicerol;

2% (p/v) SDS; 0,004% (p/v) azul de bromofenol; 1,75 M g-mercapto

etanol.

2.6.17 Tampão de amostra uréia-gel (6x)

150 mM Tris 480 mM glicina pH 8,6; 60% (v/v) glicerol; 0,06%

(p/v) azul de bromofenol; 375 mM g-mercaptoetanol.
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3 MÉTODOS

Os métodos utilizados são, em sua maioria, adaptações dos

procedimentos descritos por (Sambrook et al., 1989).

3.1 Crescimento e manutenção das Bactérias

Foram feitos estoques em meio cultura liquida contendo 20%

(v/v) de glicerol e conservadas a -80°C. As cepas também foram

mantidas em placas de TYE com o antibiótico apropriado, renovadas

mensalmente. A cepa E.cali JM101 foi mantida em placas de meio

mínimo e também renovadas mensalmente. Para uso diário, 20 ml de

meio 2xTY com o antibiótico apropriado era inoculado e incubado

durante 12 horas a 37°C, sob agitação.

3.2 Digestão dos vetores

Digerir o DNA dos vetores pela(s) enzima(s) de restrição

desejada(s) durante 2 horas a 37°C, no tampão apropriado. Extrair

o DNA com fenol, fenol/clorofórmio e clorofórmio. Precipitar com

acetato de sódio (final 0,3 M) e 2,5 volumes de etanol a -70°C

durante 1 hora. Após precipitar, centrifugar 12.000xg a 4 °C por 15

min e lavar o DNA precipitado com 70% etanol. Centrifugar

novamente e secar o precipitado a vácuo. Ressuspender em TE (10 a

20 ng/~l) e estocar a -20°C.

3.3 Reação de Ligação

Adicionar vetor e inserto na razão molar de 1:3 e 1:6

em tampão de ligação e 20 U de T4 DNA ligase. Incubar por 4 horas

a 12-15 oCo Extrair, precipitar e ressuspeder o DNA em TE. Estocar

a -20°C.
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3.4 Preparação das Amostras de DNA para eletroforese

Após digestão do DNA, inativar as enzimas a 67°C por 5 mino

Adicionar tampão de amostra.

3.5 Gel de Agarose

Gel: 1% agarose; 1x TBE; 0,5 ~g/ml de brometo de etídio.

Corrida: voltagem constante de la V/em de gel em 1x TBE. Marcador:

Lambda CI857 digerido com Hind 111 ou Hind III/Eco RI.

3 • 6 Transformação de Bactérias cem RF M13 ou Plasmídeo

Diluir cultura saturada fresca na proporção 1: 100 de SOB com

la mM MgC1 2 e la mM MgS04 • Incubar a 37°C sob agitação até O.D. 600

entre 0,4 - 0,6. Centrifugar 1000xg, 15 min. Descartar

sobrenadante. Ressuspender precipitado em 1/3 do volume inicial de

TFB. Incubar 15 min em gelo. Centrifugar 1000xg, 15 mino Descartar

sobrenadante. Ressuspender precipitado em 1/12,5 do volume inicial

de TFB. Adicionar 3,5% (v/v) de DnD. Incubar la min em gelo.

Adicionar 3,5% (v/v) de DnD. Incubar 15 min em gelo. Aliquotar

210 ~l da solução em tubos gelados. Adicionar solução de DNA

(100ng, max. la ~l) nos tubos. Incubar 30 min em gelo. Choque

térmico: 42°C, 90 sego Esfriar tubos em gelo.

Plaquear: a) RF M13: adiciona 100 ~l de cultura saturada

fresca à solução; mistura solução a 3 ml de Lambda Top fundido a

42°C e espalhar sobre placa de Lambda; b) Plasmídeo: espalhar a

solução sobre placa de TYE já contendo o antibiótico apropriado.

Incubar durante 12 horas.
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3.8 Mini-preparação de DNA

Inocular 2 ml de 2xTY contendo o antibiótico apropriado com

uma colônia isolada e incubar por 12 horas sob agitação a 37°C.

Transferir 1,5 ml da cultura para tubo eppendorf e centrifugar

12.000xg por 1 min a 4°C. Aspirar o sobrenadante e ressuspender o

precipitado com 100 ~l de solução A gelada. Adicionar 200 ~l de

solução B. Fechar o tubo e misturar a solução invertendo o tubo

delicadamente. Incubar em gelo por 5 min. Adicionar 150 ~l de

solução C gelada e vortexar de forma delicada na posição invertida.

Incubar em gelo por 5 mino Centrifugar por 5 min a 12.000xg e 4°C.

Transferir sobrenadante para novo tubo. Adicionar igual volume de

fenol/clorofórmio e vortexar vigorosamente. Centrifugar 2 min a

12.000xg e 4°C. Transferir fase aquosa para novo tubo e precipitar

o DNA adicionando 2 volumes de etanol. Incubar por 2 min à

temperatura ambiente. Centrifugar 5 min a 12. OOOxg e 4 °c. Aspirar

o sobrenadante. Lavar o precipitado com etanol 70%. Centrifugar 5

min a 12.000xg a 4°C. Aspirar o sobrenadante e secar o precipitado

a vácuo. Ressuspender precipitado com 50 ~l de TE. Estocar a

-20°C.

3.9 Preparação de DNA fita simples (ssDNA)

Transferir vírus M13 com um palito estéril, para 1,5 ml de

2xTY contendo 1% de E. cali JM101 de cultura saturada fresca.

Incubar a 37°C por 4 horas. Transferir cultura para tubo eppendorf

estéril. Centrifugar 12.000xg 5 mino Transferir sobrenadante para

novo tubo. Adicionar 150 ~l de PEG. Incubar 20 min à temperatura

ambiente. Centrifugar 12.000xg 20 mino Aspirar sobrenadante.

Centrifugar 12. OOOxg 30 seg. Aspirar sobrenadante. Adicionar 100 ~l

de TE. Adicionar 50 ~l de fenol equilibrado em 10 rnM Tris-HCI pH
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8,0. Vortex 30 s. Centrifugar 12.000xg 1 mino Retirar fase aquosa

para novo tubo. Adicionar 10 ~l de 3 M acetato de sódio pH 5,2.

Adicionar 250 ~l de etanol absoluto. Precipitar DNA durante 12

horas a -20°C. Centrifugar 12.000xg 15 min a 4°C. Descartar

sobrenadante. Lavar o precipitado com etanol 70%. Centrifugar

12.000xg 15 min à temperatura ambiente. Descartar sobrenadante.

Secar precipitado a vácuo. Ressuspender precipitado em 30 ~l de TE.

Estocar -20°C.

3.11

1987)

Mutação Sítio-Dirigida cem Oligonucleotídeo

(Zoller e Smith, 1982; Carter et al., 1985; Kunkel et al.,

3.11.1 Preparação de DNA fita sÍlIi>les contendo uracil

Adicionar 1~1 do sobrenadante de cultura de preparação de

DNA fita simples (10 8
- 10 9 pfus; item 3.9) em um frasco de 1 litro

contendo 100 ml de meio 2xTY, 0,25 ~g/ml de uridina e 0,25% (v/v)

de E.cali CJ236 de cultura saturada fresca. Incubar 6 - 12 horas a

37°C e 200 rpm. Centrifugar cultura 1000xg por la min e preparar o

DNA fita simples como descrito no item 3.9.

3.11.2 Fosforilação do Oligonucleotídeo

Adicionar 100 pmoles do oligonucleotídeo e 5 U de T4

polinucleotídeo quinase em 50 mM Tris-HCl pH 8,0; la mM MgC1 2 ;

10 mM DTT; 1 mM rATP. Incubar: 30 min a 37° C. Inativar: 10 min a

70°C. Estocar: -20°C.
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3.11.3 Hibridização

Adicionar 10 pmoles do oligonucleotído mutagênico

fosforilado e 10pmoles de ssDNA do vetor M13 com o inserto a ser

mutado em 10 mM Tris-HCl pH S,O; 10 mM MgC1 2 • O tubo com a reação

é colocado em um beaker contendo água a SO °C, que esfriará até a

temperatura ambiente.

3.11.4 Extensão e Ligação

A solução de Hibridização (descrita acima) é corrigida para:

0,25 mM rATP; 0,25 mM dNTPs; 5 mM DTT; 10 mM Tris-HCl pH S,O;

10 mM MgC1 2 • Adicionar 10 U T4 DNA ligase; 5 U do fragmento Klenow

da DNA polimerase. Incubar 12-20 horas a 12-15 oCo Transformar

E.cali JM101 com a solução de DNA. As colônias infectadas com M13,

obtidas após a transformação, são utilizadas na seleção dos

mutantes.

3.11.5 Seleção e seqüenciamento dos Mutantes

Diluir sucessivamente os vírus das colônias positivas, para

obtenção de colônias isoladas. Preparar ssDNA das colônias

isoladas. Seqüenciar as ssDNA mutantes pelo método de terminação de

cadeia por dideoxinucleotídeo descrito por Sanger et alo (1977),

usando os oligonucleotídeos apropriados.

3 .12 Preparação em Larga Escala de RF Ml3 e Plasmídeo

3 .12 .1 RF Ml3

Inocular 10 ml de Meio Mínimo com 1% (v/v) de cultura

saturada de E. cali JM101 fresca e colônia isolada do vírus M13

selecionado e incubar a 37°C sob agitação vigorosa durante 12
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horas; inocular 10 ml de Meio Mínimo com 1% (v/v) de cultura

saturada de E. calí JM101 fresca e incubar a 37°C sob agitação

vigorosa durante 12 horas. Inocular 1 I de 2xTY com 5 ml da cultura

de E.cali JM10l mais vírus M13 e 5 ml da cultura de E.cali JM10l.

Incubar a 37°C sob agitação por 5 horas. Adicionar mais 5 ml da

cultura de E.cali JM10l. Incubar a 37°C sob agitação por 5-7

horas. Centrifugar 1.000xg por 10 min a 4 °C. Fazer diluição

seriada do sobrenadante para verificar concentração de vírus.

Guardar precipitado a -20°C.

3 .12 .2 Plasmídeo

Inocular 10 ml de 2xTY mais antibiótico apropriado com

bactéria que contém o Plasmídeo. Incubar a 37°C sob agitação

durante 12 horas. Inocular 1 I de 2xTY mais antibiótico apropriado

com 10 ml da cultura anterior. Incubar a 37°C sob agitação por 12

horas. Centrifugar 1.000xg por 10 min a 4°C. Descartar sobrena

dante e guardar precipitado a -20°C.

3 .12 .3 Extração de plasmídeo e RF Ml.3 por Lise Alcalina

Ressuspender precipitado em 50 ml de Solução A gelada. Lisar

bactérias com 50 ml de Solução B sob vigorosa agitação (não

ultrapassar 5 min no processo). Neutralizar o lisado com 50 ml de

Solução C até formar um precipitado branco. Centrifugar 2.000xg por

20 min a 4°C. Transferir sobrenadante para outro tubo e adicionar

2 volumes de etanol absoluto (ou 1 volume de isopropanol).

Precipitar DNA por 1 hora a -20°C. Centrifugar 2.000xg por 20 min

a 4 °C. Descartar sobrenadante. Lavar precipitado com 100 ml etanol

70%. Centrifugar 2.000xg por 20 min a 4°C. Descartar sobrenadante.

Secar precipitado a vácuo.
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3.12.4 Purificação de plasmídeo e RF Ml3 por gradiente de CsC12

Ressuspender precipitado em TE. Adicionar CsCl 2 na proporção

de 1 9 para cada ml de solução. Adicionar brometo de etídio para

concentração final de 0,5 mg/ml. Centrifugar 3.000xg por 10 min à

temperatura ambiente. Transferir sobrenadante para tubos de

ultracentrifugação, completando o volume com óleo mineral.

Centrifugar a 60.000 rpm por 24 horas a 20°C (rotor 80 Ti Beckman

ou equivalente). Retirar banda de DNA purificado (RF M13 ou

Plasmídeo). Extrair o brometo de etídio com 1-butanol saturado com

1 M NaCI (3x). Dialisar contra TE para retirada do CsCI 2 • Estocar

-20°C.

3.13 Mini-indução de proteína (Studier et aI., 1990)

Picar com palito estéril colônias isoladas dos clones a

ensaiar. Inocular 3 ml de 2xTY contendo o antibiótico apropriado

com o palito. Incubar até O.D. 600 = 0,8 - 0,9, a 37°C e 200 rpm.

Coletar 1 ml de amostra não induzida. Induzir a expressão adicio

nando IPTG para uma concentração final de 0,4 mM. Incubar 3 horas,

37°C e 200 rpm. Coletar 1 ml de amostra induzida.

3.14 Gel de SOS-PAGE

Gel de separação: 0,375 M Tris-HCl, pH 8,8; 14,6% (p/v)

acrilamida; 0,4% (p/v) bis-acrilamida; 0,1% (p/v) SDS; 0,05% (v/v)

TEMED; 0,05% (p/v) persulfato de amônio. Gel de empacotamento:

0,125 M Tris-HCl, pH 6,8; 3,9% (p/v) acrilamida; 0,1% (p/v) bis

acrilamida; 0,1% SDS; 0,1% (v/v) TEMED; 0,05% (p/v) persulfato de

amônio. Correr 50 min: 200 V constante (Mini-Protein lI, BioRad),

em tampão: 25 mM Tris base; 200 mM glicina; 0,1% (p/v) SDS; pH 8,6.

Corar 15 min em: 50% etanol; 7% ácido acético; 4% azul de Comassie
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3.15

R-250. Descorar em 7% ácido acético.

3.14.1 Preparação de amostra para ge1 SnS-pAGE

Centrifugar amostra 2 min a 12.000xg. Descartar

sobrenadante. Ressuspender precipitado em dH20: 50 ~l amostra não

induzida; 100 ~l amostra induzida. Adicionar 2x Tampão de SDS-PAGE.

Ferver 5 mino Centrifugar 10 min, 12.000xg

Indução em larga escala de proteína

(Studier et aI., 1990)

Dia anterior: Repicar clone em placa de TYE com antibiótico

apropriado, incubar durante a noite a 37 ° C. Inocular 5 O ml de 2xTY

contendo o antibiótico com cultura da placa. Incubar 3 horas, 37°C

e 200 rpm. Inocular 500 ml de 2xTY contendo o antibiótico com 5 ml

(1%) da cultura anterior. Incubar até O.D. 6oo = 0,8 - 0,9, a 37°C e

200 rpm. Coletar 1 ml de amostra antes da indução. Induzir a

expressão adicionando IPTG para uma concentração final de 0,4 mM.

Incubar 3 horas, 37°C e 200 rpm. Coletar 1 ml de amostra induzida.

Centrifugar 4. 500xg, 10 min e 4 °C. Descartar sobrenadante e

guardar precipitado a -20°C.

3.16

escala

Purificação de proteína recambinante induzida em larga

As sub-unidades do complexo troponina TnC, TnI e TnT

recombinantes foram induzidas em larga escala e purificadas segundo

os métodos abaixo
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3.16.1 Troponina I recombinante (Quaggio et al., 1993)

O precipitado da larga escala é solubilizado em: 50 mM Tris

HCl pH 7, O; 1 mM EDTA; 10 mM lS-mercaptoetanol; 30 ml para cada

litro de cultura induzida. Passar 3 x "French Press", 16.000 psi.

Centrifugar 110. OOOxg, 3 O min e 4 °C. Descartar sobrenadante.

Ressuspender precipitado em: 50 mM Tris-HCl pH 7. O; 1 mM EDTA;

10 mM lS-mercaptoetanol; 8 M uréia. Aplicar em coluna de CM

sepharose fast flow equilibrada com o mesmo tampão: 50 mM Tris-HCl

pH 7,0; 1 mM EDTA; 10 mM lS-mercaptoetanol; 8 M uréia. Eluir com

gradiente de NaCl: O a 300 mM em frações de 10 ml, com fluxo de 200

ml/h. Reunir frações com a proteína. Dialisar contra: 25 mM Tris

HCl pH 7, O; 1 M NaCl; 5 mM lS-mercaptoetanol no primeiro passo e

25 mM Tris-HCl pH 7, O; 500 mM NaCl; 5 mM lS-mercaptoetanol nos

passos seguintes . Estocar a -20°C.

3.16.2 Troponina C recambinante (Quaggio et al., 1993)

O precipitado da Larga escala é solubilizado em: 50 mM Tris

HCl pH 8,0; 1 mM EDTA; 40 ml para cada litro de cultura induzida.

Passar 3 x "French Press" I 16.000 psi. Centrifugar 16. OOOxg , 30 min

e 4 °C. Descartar o precipitado. O volume do sobrenadante é

corrigido para 50 ml por litro de cultura e é adicionado TCA para

5%(v/v) final. A suspensão é centrifugada 1.SOOxg , 10 min e 4°C. O

precipitado é solubilizado em: 25 mM Tris-HCI pH 8.0; 2 mM MgCI 2 ;

1 mM lS-mercaptoetanol e dialisada contra a mesma solução (3

trocas). A suspensão é centrifugada 110.000xg , 30 min, 4°C. Ao

sobrenadante é adicionada uréia sólida para concentração final de

8 M. Aplicar a solução em coluna de DEAE-sepharose fast flow

equilibrada com o mesmo tampão: 25 mM Tris-HCI pH 8,0; 2 mM MgCI 2 ;

1 mM lS-mercaptoetanol; 8 M uréia. Após a aplicação da amostra lavra
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a coluna com o mesmo tampão e 60 mM NaCl. Eluir com gradiente de

NaCl: 60 a 400 mM em frações de 10 ml, com fluxo de 200 ml/h.

Reunir frações com a proteína. Dialisar contra: 25 mM Tris -HCl

pH 8,0; 2 mM MgC1 2 ; 1 mM B-mercaptoetanol. Estocar a -20°C.

3.16.3 Troponina T recambinante (Farah et ai., 1994)

O precipitado da Larga escala é ressuspendido em 6M uréia,

SO mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA e 1,4 mM ~mercaptoetanol; Lisado

3x em uma French Press a 16.000 psi; centrifugado a 30.000 rpm por

1 hora a 4 0 C; O sobrenadante obtido é aplicado em coluna de DEAE

sepharose fast flow equilibrada no mesmo tampão; A coluna é eluida

com gradiente de 0-600 mM NaCl; As frações contendo a proteína são

reunidas e dialisadas contra 6M uréia, 50 mM acetato de sódio pH

S,O, 1 mM EDTA e 1,4 mM ~mercaptoetanol; As frações são aplicadas

em coluna de CM-sepharose fast flow equilibrada no mesmo tampão; A

coluna é eluida com gradiente de NaCl de 0-600 mM; As frações

contendo a proteína são dialisadas contra 2%. ácido fórmico,

liofilizadas e estocadas a -20 OCo

3.16.4 Proteínas musculares de galinha

Miosina e actina foram extraídas e purificadas do músculo

peitoral de galinha como descrito por Pardee e Spudich (1982) e

Reinach e colaboradores (1982). A «-tropomiosina foi extraída e

purificada de músculo cardíaco de galinha como descrito por Smille

(1982) .
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3.17 Quantificação da concentração de proteína

Para a quantificação da concentração de proteína foi

utilizado o método de Hartree (1972), usando como padrão 1 mg/ml de

B8A.

3.18 Formação do complexo TNI/TNC (Head e Perry, 1974)

Dialisar amostra de TNC contra: 10 mM Tris-HCl pH 7,5;

100 mM NaCl; 2 mM MgC1 2 ; 0,1 mM CaC1 2 ; 1,4 mM íS-mercaptoetanol.

Adicionar uréia sólida nas amostras de TNe para 4 M final e nas

amostras de TNI para 6 M final. Reunir quantidades equimolares das

amostras de TNC e TNI em uréia. Dialisar amostras reunidas contra:

10 mM Tris-HCl pH 7,5; 100 mM NaCl; 2 mM MgC1 2 ; 0,01 mM CaC1 2 ;

1,4 mM íS-mercaptoetanol. Estocar a -20°C.

3 .18 .1 Amostra para gel de Uréia

A cada amostra, adicionar uréia sólida para 6M final.

Adicionar tampão de corrida 6x uréia gel e solução de 8M uréia para

manter a concentração final da amostra em 6 M uréia.

3.18.2 Gel de uréia

Gel: 25mM Tris - 80mM glicina pH 8,6; 7,8% (p/v) acrila

mida; 0,2% (p/v) bis-acrilamida; 6 M uréia; 0,05% (v/v) TEMED;

0,05% (p/v) persulfato de amônio. Correr 90 min., 100 V constante

(Mini-Protein II, BioRad) em tampão de corrida: 25 mM Tris - 80 mM

glicina pH 8,6. Fixar 20 min em: 10% etanol; 10% ácido acético.

Corar 15 min em: 50% etanol; 7% ácido acético; 4% azul de Comassie

R-250. Descorar em 7% ácido acético.
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3.19 Reconstituição do complexo troponina

As troponinas TnC, TnI e TnT recombinantes são reunidas em

quantidades equimolares em 4,6 M uréia, 25 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 M

KCl, 0,5 mM CaC1 2 , 10mM ~-mercaptoetanol e 0,01% NaN) e dialisadas

contra 4,6 M uréia, 25 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 M KCl, 50 ~M CaC1 2 ,

10 mM ~ -mercaptoetanol e 0,01% NaN). As concentrações de KCl e uréia

são então reduzidas por passos: a) dialisa contra mesmo tampão

anterior mas com 2 M uréia; b) dialisa contra 20 mM imidazol pH

7,0, 1 M KCl, 50 ~M CaC1 2 , 10 mM ~-mercaptoetanol e 0,01% NaN) i c)

dialisa contra tampão anterior mas com 100 mM KCl; d) dialisa

contra 20mM imidazol pH 7,0, 6,5mM KCl, 10mM ~-mercaptoetanol e

0,01% NaN). Estocar a -700C.

3.19.1 Análise do complexo troponina por FPLC

A análise da reconstituição do complexo troponina foi feita

em coluna de FPLC. Amostras de 200 ~l dos complexos troponina foram

aplicadas em coluna de sephadex HB75 10/30 equilibrada com 100 mM

KCl, 20mM Imidazol pH 7,0, 3,5 mM MgC1 2 , 5mM ~-mercaptoetanol e 50

~M CaC1 2 na análise na presença de cálcio, ou 5 mM EDTA na análise

na ausência de cálcio, em fluxo de O,5ml/min. Amostras dos picos de

eluição dos complexos foram posteriormente fracionadas em gel de

SDS-PAGE.

3.20 Inibição da atividade ~+ATPásica

A atividade· Mg2 +ATPásica da actomiosina é medida como

descrito por Heinonen e Lahti (1981), para quantificar o fosfato

inorgânico pi liberado pela reação. As condições estabelecidas para

o ensaio são: 4 ~M de F-actina, 1, 15 ~M tropomiosina, O, 2 ~M

miosina e troponina I de 0,53 a 7,68 ~M em 20 mM imidazol pH 7,0,
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50 rnM KC1, 3,5 rnM MgC1 2 , 0,5 rnM EGTA, 1,0 rnM DTT e 2 rnM ATPi em

volume final de 200~1. Pré-incuba por 10 min., adiciona-se ATP e

incuba por 25 min a 250C.

3.21 Liberação da inibição da ~+ATPase por troponina C

A recuperação da atividade Mg2 +ATPásica da actomiosina é

medida pela quantidade de fosfato inorgânico liberado pela ATPase

como descrito por Heinonen e Lahti (1981). As condições de ensaio

são: EGTA, 4 ~M de F-actina, 1,15 ~M tropomiosina, 0,2 ~M miosina,

4,0 ~M troponina I e 0-8 ~M troponina C em 20 rnM imidazol pH 7,0,

60 rnM KC1, 3,5 rnM MgC1 2 , 0,5 rnM EGTA, 1,0 rnM DTT e 2 rnM ATP em

volume final de 200 ~l. Pré-incuba por 10 min., adiciona-se ATP e

incuba por 25 min a 25 0 C.i Ca2 +, 4~M de F-actina, 1,15~M

tropomiosina, 0,2~M miosina, 4,0~M troponina I e 0-8 ~M troponina

C em 20 rnM imidazol pH 7,0, 60 rnM KC1, 3,5 rnM MgC1 2 , 0,1 rnM CaC1 2 ,

0,5 rnM EGTA, 1 rnM DTT e 2 rnM ATP em volume final de 200 ~l. Pré

incuba por 10 min., adiciona-se ATP e incuba por 25 min a 250C.

3.22 Regulação por cálcio da atividade ~+ATPásica

A regulação da atividade Mg2+ATPásica da actomiosina é

medida pela quantidade de fosfato inorgânico liberado pela ATPase

como descrito por Heinonen e Lahti (1981). As condições de ensaio

são: EGTA, 4 ~M de F-actina, 0,57 ~M tropomiosina, 0,2 ~M miosina

e 0,57 ~M troponina em 20 rnM imidazol pH 7,0, 60 rnM KC1, 3,5 rnM

MgC1 2 , 0,5 rnM EGTA, 1,0 rnM DTT e 2 rnM ATP adicionando-se CaC1 2 para

obter o pCa desejado em volume final de 200 ~l. Para determinar a

quantidade de cálcio a ser adicionado, assumimos que a constante de

dissociação do EGTA é 1,9.10-7 M e calculamos a quantidade

cálcionecessária para obtenção do pCa desejado. Pré-incuba por 10
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min., adiciona-se ATP e incuba por 25 min a 250C.

commutantesItroponinas3.23 Marcação da

N-Etil (2,3 _14C) maleimida

Adiciona-se DTT para uma concentração final de 10mM em

solução contendo troponina I 100 11M em 25 mM Tris-HCl pH 7, O;

500 mM KC1; 5 mM ~-mercaptoetanol. Incuba por 1 hora a 3 70C.

Remove-se o DTT passando a amostra em uma coluna de Sepharose G-25

equilibrada com o mesmo tampão sem DTT ou ~-mercaptoetanol.

Adiciona-se etil-maleimida para uma concentração final de 3 vezes

superior à concentração de troponina I (mol/mol). Incuba-se por 1

hora a temperatura ambiente. Remove-se o excesso de

N-etil(14C)maleimida passando a amostra em coluna de sepharose G-25

equilibrada com o tampão anterior. Cada amostra de 200 111 utilizou

uma coluna feita em seringa de 1 ml e centrifugada 3000 rpm por 4

min em centrífuga clínica (Heald e Hitchcock-DeGregori, 1988;

Monteiro et al., 1994). A incorporação do marcador à TnI é de 1,3

a 1,6 mol/mol, com atividade específica entre 7 e 9mCi/mmol.

3.24 Ligação da tropanina I ao filamento de actina

Adiciona-se troponina I marcada e não marcada· para

concentrações finais de 0,71 a 20 11M em solução contendo 20 11M de

actina e 5,71 11M de tropomiosina em 20 mM Imidazol pH 7,0; 200 mM

NaCl; 25 mM ~-mercaptoetanol; 2,5 mM MgC1 2 i para volume final de 300

111. Até a concentração de 2,86 11M de troponina I, utilizamos

apenas TnI marcada, nas demais concentrações adicionamos TnI

marcada e não marcada nas seguintes proporções: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4,

1:5 e 1:6. Incuba-se por 10 min a temperatura ambiente. Recolhe-se

duas amostras de 50 111. Ultracentrifuga-se por 10mim a 85.000rpm
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(rotor TLA 120.1; Beckeman Optima) e 40C. Recolhe-se três amostra

de 50 ~l. Adiciona-se as amostras a 1 ml de liquido de cintilação

miscível (sardi). A diferença entre as contagens de antes e de

depois da ultracentrifugação, determinam as concentrações de

troponina I ligada à actina-tropomiosina (modificado de Potter e

Gergely, 1974).

* Experimentos de ligação realizados apenas com TnI marcada

apresentaram resultados semelhantes aos obtidos com as misturas de

TnI marcada e não marcada, indicando que o procedimento de marcação

não interfere na ligação da troponina I ao filamento de actina

(resultados não apresentados)

3.25 Análise dos experimentos de ligação por Scatchard plots

Os resultados dos experimentos de ligação da troponina I com

a actina-tropomiosina e só actina, foram analisados em scatchard

plots segundo o modelo de ligação de pequenas moléculas a

homopolímeros proposto por McGhee e Von Hippel (1974) e Zasedatelev

e colaboradores (1971).

Este modelo descreve a ligação de uma molécula a um número

de monômeros em um polímero. É um modelo bastante geral que assume

ligação cooperativa entre o ligante e seu vizinho em uma única

polaridade, sendo desprezada a influência de ligações isoladas ao

longo do polímero. É descrito pela equação abaixo:
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~=k(l-nv)
L

(2w+1) (l-nv) +V-R] n-: [ 1- (n+1) V+R]
2 (w-1) (l-nv) 2 (l-nv)

R=.j [1- (n+1) v] 2+4wv(1-nv)

Onde v concentração de proteína ligada dividida pela concentração

do polímero, L a concentração de proteína livre, k a constante de

associação da ligação, W o fator de cooperatividade e wk constante

de associação da proteína pelo sítio vizinho a um sítio já ocupado

por outra molécula da proteína. Quando não houver cooperatividade

na ligação w=l e a equação anterior reduz-se à equação abaixo:

1-nv ] n-l
~=k(l-nv) [1-(n-1)VL

O ajuste dos parâmetros da equação aos resultados experimentais foi

feita com o programa SigmaPlot da Jandel Scientific capaz de

executar regressão não linear por mínimos quadrados
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4 RESULTADOS

4.1 Transferência do inserto TnI de pET-R18 para Ml3mp18

Antes do início da construção do mutantes de troponina I na

reoião do peptídeo inibitório, foi necessário construir um vetor

M13 com o inserto do cDNA da troponina I para utilização do método

descrito por (Kunkel et aI., 1987) para a produção de mutações

sítio-dirigidas. Este procedimento foi necessário uma vez que o

vetor M13 originalmente construído com o inserto de cDNA da

troponina I M13-R18 (Quaggio et aI., 1993), é um derivado do vetor

M13 K11 RX (Waye et aI., 1985). Estes vetores possuem dois codons

ambar, o que os torna viáveis somente em cepas que complementem a

mutação (Carter, 1987). A cepa utilizada no método de (Kunkel et

aI., 1987), E.calí CJ236, não complementa mutações ambar e desta

forma impede a propagação de vetores que as possuam. Portanto foi

necessário construir um novo vetor M13 com o inserto TnI que não

possua codons ambar (Figura 6) .

Na construção do novo vetor M13 utilizamos o vetor de

expressão pET-R18 (Quaggio et aI., 1993) e o vetor M13mp18. A

construção foi feita digerindo-se o vetor pET-R18 com Xba I/Bam HI

que libera o fragmento TnI, que foi subclonado no vetor M13mp18

digerido com as mesmas enzimas. O produto da subclonagem foi

utilizado na transformação de E. calí JM101 que foi crescida na

presença de X-gal e IPTG para seleção da incorporação do inserto.

Com os clones positivos (placas brancas), foram feitas mini

preparações de RFs. Estes RFs foram digeridos com as mesmas

enzimas, Xba I/Bam HI, para seleção da subclonagem do inserto TnI.

Foi selecionado o clone M13-R75, sendo feita uma larga escala de RF

para preservar a construção (figura 6) .
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Figura 6: Transferência do inserto ToI do vetor pET-R18 para o vetor M13mp18. a vetor pET-R18 foi

digerido com Xba I e BarnH I liberando o inserto TnI, que foi subclonado no vetor M13mp18 digerido

com as mesmas enzimas dado origem ao vetor M13 -R75. T7 = promotor da T7 RNA polimerase;

ter= terminador de transcrição da T7 RNA polimerase; TnI = cDNA da troponina I; aRI = origem de

replicação; Ap = gene de resistência à ampicilina; Te = gene de resistência à tetraciclina;

Rop = interação com a RNAase I ; I a IX = genes do fago M13; Lac Z = gene truncado da

p-galactosidase; ori, Plus e Minus = origem de replicação do fago M13.



4.2 Mutações sítio-dirigidas: KI05E, FI06Y, Rl13E E V157*

o vetor M13-R75 foi inoculado em uma cultura de E.cali CJ236

e utilizando para a produção de ssDNA contendo uracil incorporado

como descrito por (Kunkel et al., 1987). Este ssDNA do vetor M13-

R75, contendo uracil, foi então utilizado como fita molde para a

produção dos mutantes sítio-dirigidos de troponina I.

L R G K F K
TnI 5' ... CTG AGG GGC AAG TTC AAG A..

X
KE-I05 5' CTG AGG GGC GAG TTC AAG A

L R G E F K

G K F K R
TnI 5' .... GG GGC AAG TTC AAG AGG CC.

X
FY-I06 5' GG GGC AAG ~ AAG AGG CC

G K Y K R

P L R R V R
TnI 5' ... CCT CTG CGC CGG GTG CGC AT.

xx
RE-113 5' CCT CTG CGC GAG GTG CGC AT

P L R E V R

L R o V G o
TnI 5' ... CTC CGC GAT GTG GGT GAC TG.

xx
V-157 5' CTC CGC GAT ~ GGT GAC TG

L R o * G o

Figura 7: Oligonucleotídeos utilizados na construção dos mutantes
sítio dirigidos de troponina I. Foram construídos três mutantes
diferentes na região do peptídeo inibitório e um no C-Terminal da
troponina I.
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Os oligonucleotídeos mutagênicos KE-105, FY-106, RE-113 e V-157

(figura 7) foram hibridizados, estendidos e ligados como descrito

por (Zoller e Smith, 1982; Carter, 1987). Os produtos da

mutagêneses foram utilizados na transformação de E.calí JM101 e das

placas de vírus obtidas foram preparados ssDNAs para seleção dos

mutantes. Os clones foram selecionados por seqüenciamento, sendo

obtidos os clones M13-R91 (mutante Rl13E), M13-R100 (mutante

F106Y), M13-R131 (mutante V157*) e M13-R154 (mutante K105E), que

foram totalmente seqüenciados confirmando as seqüências esperadas.

Com todos os mutantes definidos foram então preparadas largas

escalas de RFs dos vetores mutantes.

4.3 Subclonagem dos insertos Tnls mutantes no vetor pET

Para a construção dos vetores de expressão das troponinas I

mutantes, os insertos TnIs mutantes liberados pela digestão Nde

I/Bam HI dos vetores M13 foram subclonados em vetores pET-3a

(Studier et al., 1990) digeridos com as mesmas .enzimas. O DNA

obtido com a subclonagem foi usado na transformação de E. calí

HMS174. Com os clones positivos (resistentes à ampicilina) foram

feitas mini-preparações de DNA. Os plasmídeos foram então digeridos

com Nde I/Bam H para seleção dos clones que possuiam os insertos

TnIs mutante. Foram selecionados os clones pET-R91.4 (mutante

Rl13E), pET-R100.1 (mutante FI06Y), pET-R131.2 (mutante V157*) e

pET-R154 .2 (mutante K10SE). Foram preparadas largas escalas de

plasmídeos dos vetores de expressão das troponinas I mutantes.

Estes plasrnídeos foram seqüenciados, confirmando novamente as

seqüências esperadas (figura 8) .

Observação: A caracterização do mutante V157* não consta desta tese

e está descrita no trabalho de Farah e colaboradores (1994).
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Os vetores M13 que continham os insertos das TnIs mutantes foram digeridos com Nde IjBarnH I. Os

insertos liberados foram subclonados no vetor de expressão pET-3a digerido com as mesmas enzimas dando

origem aos vetores de expressão da troponinas I recombinante mutantes pET-R#. T7 = promotor da T7 RNA

polimerase; ter= terminador de transcrição da T7 RNA polimerase; TnI = cDNA da troponina I;

üRI = origem de replicação; Ap = gene de resistência à ampicilinaj Te = gene de resistência à

tetraciclina; Rop = interação com a RNAase I; I a IX = genes do fago M13; Lac Z = gene truncado da

~-galactosidase; ori, Plus e Minus = origem de replicação do fago M13.



4.4 Expressão e purificação dos mutantes de troponina I

Os vetores de expressão contendo os insertos de Tnls
••

mutantes foram utilizados na transformação de E.cali

BL21(DE3) pLysS, cepa de expressão do sistema pET (Studier et aI.,

1990). Com os clones positivos (resistentes à ampicilina e a

cloranfenicol) foram feitas mini -preparações de proteína, sendo

obtidas expressões das Tnls mutantes em níveis compatíveis com os

já obtidos para TnI selvagem (figura 9) .

w >- w
11) <Q M

A B
M ~

o o ...... ... ...
1 2 3 4 5 M ~ LI. a::

- I ri-- --
lii .. -•

lTnl

~.~~. .. _. _ .1"Tnl_.. - e; --.~ ....
• • •

•• w~

Figura 9: Purificação da TnI recanbinante. A. Gel 12% SDS-PAGEi (1)
Extrato total de E.cali BL21(DE3) pLys S não induzida, (2) Extrato
total de E.coli BL21(DE3) pLys S induzida, (3) sobrenadante da lise
com "French Press", (4) Precipitado da lise com "French Press", (5)
Eluido da coluna de CM-Sepharose Fast Flow (gradiente 0-300 mM
NaCl) e (M) Marcador de peso molecular: 66, 45, 36, 29, 24, 20 e 14
KOa. B. Gel 15% SDS-PAGEi troponinas I recornbinantes purificadas:
WT, TnI selvagem e as mutantes de TnI: K105E, F106Y e Rl13Ei (M)
Marcador de peso molecular: 66, 45, 36, 29, 24, 20 e 14 KOa.
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Largas escalas das troponinas I mutantes foram preparadas

e purificadas. Todas as proteínas apresentaram o mesmo

comportamento durante o processo de purificação não diferindo do

comportamento apresentado pela troponina I recombinante selvagem.

No quadro sinótico abaixo sumarizamos o processo de preparação das

proteínas recombinantes (figura 10) .

I d -!In uz expressa0'

!Incuba 3 horas!
!

, Centrifuga

: r I ,

!sobrenadantel I Precipitado I

Ressuspende Precipitado: 50 mM Tris pH 7,0
1 mM EDTA

10 mM lS mercapto

Lise na "French Press"

!Sobrenadanteiprecipitado!

Ressuspende Precipitado: 50 mM Tris pH 7,0
1 mM EDTA

10 mM lS mercapto
8 M Uréia

I ,
IAplica em coluna de CM-sepharosel

!E1Ui com gradiente de NaCl 0-300 mM

Figura 10: Quadro sinótico do método de purificação das TnIs
recambinantes com as modificações introduzidas.

4.5 Caracterização dos mutantes de troponina I

Obtidas as troponinas I recombinantes mutantes purificadas,

passamos então aos ensaios de caracterização para definir as
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alterações no comportamento da proteínas associadas às mutações

introduzidas.

Uma das propriedades mais características da TnI é sua alta

afinidade pela TnC. Para verificar se as mutações introduzidas

alteravam esta característica, procedemos ao ensaio de formação do

complexo TnC/TnI utilizando as mutantes. Na reconstituição dos

complexos utilizamos além da TnC selvagem as mutantes nos sítios de

ligação de cálcio: D30A, D66A, D106A e D142A, descritas em (Farah

et al., 1994).

•

~

111

Formação dos complexos TnC/Tnls mutantes

Com quantidades equimolares das Tnls mutantes recombinantes

e TNCs recombinantes mutantes produzidas em nosso laboratório,

promovemos a formação dos complexos. Verificamos através de geis de

6M uréia que todas mutantes de troponina I formam complexos bem

definidos com a TnC selvagem e com as mutantes dos sítios de baixa

afinidade por cálcio, D30A e D66A, como descrito por (Head e Perry,

1974) (figura 11) . Já com as mutantes dos sítios de alta afinidade

por cálcio, D106A e D142, também ocorre a formação de complexos.

Porém estes complexos não apresentam migração idêntica a TnI

selvagem nos geis de 6M uréia, principalmente o complexo com a

mutante Rl13E (figura 11). Não acreditamos que este resultado

indique diferença de afinidade das mutantes de TnI por estas

mutantes de TnC, uma vez que se observarmos as bandas de TnC livre

nas canaletas dos complexos na presença de cálcio, notaremos que

são todas semelhantes. Como as quantidades dos complexos aplicados

aos geis é a mesma, isto indica que os complexos foram formados mas

4.5.1



migram de forma anormal. A explicação para este resultado talvez

esteja associada ao fato dos sítios de alta afinidade por cálcio da

TnC serem sítios estruturais, que não apresentam estrutura definida

sem a ligação de cálcio. Como as mutantes D106A tem o sítio 111 de

ligação de cálcio inativado e D142A tem o sítio IV inativado, os

complexos formados por estas proteínas com as TnIs mutantes devem

deixar expostos segmentos das duas proteínas que não estão expostos

no complexo formado com a TnC selvagem (ou mesmo as mutantes dos

sítios I e 11, D30A e D66A) , o que provocaria a migração anormal

destes complexos.

Desta forma, concluimos que os complexos formados pelas TnIs

mutantes e TnCs são estáveis na presença de cálcio em 6 M uréia,

desfazendo-se quando o quelante EDTA é adicionado. Podemos concluir

que as mutações introduzidas na troponina I não bloquearam a

interação entre a TnC e TnI, mesmo quando a troponina C empregada

na formação do complexo tem um de seus sítios de ligação de cálcio

inativado (figura 11). Entretanto não podemos excluir a

possibilidade de que as mutações tenham introduzido pequenas

alterações nas afinidades entre TnC e TnI não detectáveis através

deste método.
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4.5.2 Inibição da atividade Mif+ ATPásica da acto-miosina pelas

TnIs mutantes

No segundo ensaio de caracterização das mutantes de

troponina I, investigamos que tipo de al terações ocorreram na

capacidade da proteína em inibir a Mg2 +ATPase da actomiosina na

presença e ausência de tropomiosina. Os ensaios foram realizados

segundo a padronização estabelecida em (Quaggio et al., 1993).

Figura 12: Ensaio de inibição da atividade ~+ATPásica da acto
miosina pela troponina I recanbinante selvagem e pelas TnIs
mutantes. Inibição da Mg2 +ATPase pelas TnIs: e troponina I selvagem,
v mutante K105E, O mutante F106Y e 6 mutante Rl13E. A na presença
de tropomiosina; B na ausência de tropomiosina. Os ponto
representam a média de três experimentos independentes; a atividade
ATPâsica é expressa em porcentagem da atividade da actomiosina na
ausência de TnI.
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Verificamos que nos ensaios na presença de tropomiosina

(figura 12, A), os mutantes de troponina I K105E e Rl13E têm suas
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capacidades de inibição da Mg2 +ATPase da actomiosina diminuidas,

sendo necessário 2.uM de proteína para atingir 50% de inibição

enquanto que para obter o mesmo nível de inibição a TnI selvagem

necessita de 1.uM. Já o mutante F106Y comporta-se como a troponina

I selvagem, (figura 12,A).

Nos ensaios de inibição da Mg2 +ATPase da actomiosina na

ausência de tropomiosina, o comportamento dos mutantes K10SE e

F106Y foi semelhante ao da troponina I recombinante selvagem, todos

necessitando de aproximadamente 3.uM para atingeir 50% de inibição

(figura 12, B). Contudo a mutante Rl13E não é capaz de inibir a

Mg2 +ATPase na ausência de tropomiosina (figura 12,B) apresentando

apenas uma pequena inibição em concentrações altas de proteína.

Também fica evidente nestes experimentos, a importância da

interação com a tropomiosina para a inibição da ATPase. Os

resultados obtidos na ausência de tropomiosina são menos

reprodutíveis (erros maiores) do que os na presença de

tropomiosina, indicando que a interação da TnI com o filamento de

actina sem tropomiosina é menos especifica.

Estes resultados demonstram a importância da carga nas

posições 105 e 113 para a atividade inibitória da troponina I, pois

a substituição de um aminoácido básico por um ácido alterou o

padrão de inibição das mutantes quando comparadas à TnI selvagem na

presença de tropomiosina. Na ausência de tropomiosina a mutante

KIOS apresentou um comportamento semelhante à TnI selvagem, mas a

mutante Rl13E não foi capaz de inibir, indicando que as mutações

introduzidas estão atuando em pontos diferentes do mecanismo de

inibição (vide discussão) .
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Quanto a mutanção F106Y, os resultados obtidos demonstram

que a substituição de uma fenilalanina por uma tirosina, ou seja,

um aminoácido hidrofóbico por um polar não interfere na ação

inibitória do mutante comparada à selvagem tanto na ausência quanto

na presença de tropomiosina.
I'

4.5.3 Liberação da inibição da atividade Mif+ATPásica da

actamiosina pela troponina C

Neste ensaio analisamos o comportamento da ação inibitória

das proteínas na presença de concentrações crescentes de troponina

c, na ausência (EGTA) e presença de cálcio (Ca2 +). Estes ensaios

seguiram as padronizações estabelecidas em (Farah et al., 1994).

Figura 13: Ensaio de liberação da inibição pela troponina I da
atividade Mif+ATPásica da acto-miosina pela adição de troponina C.
Na ausência de cálcio (simbolos cheios) e na presença de cálcio
(simbolos vazados). o troponina I selvagem, v mutante Kl05E, o
mutante F106Y e 6 mutante Rl13E. Os ponto representam a média de
três experimentos independentes; a atividade ATPásica é expressa em
porcentagem da atividade da actomiosina na ausência de TnI e TnC.
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Nos ensaios com a mutante F106Y na ausência e presença de

cálcio, verificamos que ela comporta-se de modo semelhante à TnI

selvagem. Há a recuperação de aproximadamente 50% da atividade

Mg2+ATPásica quando adicionamos TnC ausência de cálcio para F106Y

enquanto a selvagem tem uma recuperação de 40%. Já no ensaio na

presença de cálcio, o perfil das curvas de recuperação de atividade

contra adição de TnC de F106Y e da selvagem é igual, havendo uma

recuperação de 100% na atividade Mg2+ATPásica da actomiosina com a

adição de TnC. Nos dois ensaios o máximo de recuperação da

ativiadade ATPásica foi atingido com a proporção molar TnC:TnI de

1:1 (figura 13,A) .

Quando comparadas, as mutantes K105E e Rl13E apresentaram

comportamento semelhates, mas claramente diferentes da troponina I

selvagem (figura 13,B). Nos ensaios de recuperação da atividade

Mg2 +ATPásica da actomiosina na ausência de cálcio elas apresentaram

uma recuperação de mais de 70% com a adição de troponina C,

enquanto na TnI selvagem a recuperação não ultrapassa 40%. Nos

ensaios na· presença de cálcio a recuperação também é de 100% de

atividade Mg2 +ATPásica como o da selvagem, porém, quando analisamos

o perfil das curvas de recuperação das mutantes K105E e Rl13E, elas

apresentam perfis diferente da TnI selvagem, necessitando de

concentrações menores de troponina C para a recuperação da

atividade Mg2+ATPásica da actomiosina. Nestes ensaios o máximo de

recuperação da atividade ATPásica foi atingido na proporção 1:2 de

TnC:TnI(figura 13,B).
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Estes resultados indicam que as mutações nos resíduos 105

e 113 diminuiram a afinidade das TnIs pela actina-tropomiosina, uma

vez que concentrações mais baixas de TnC são capazes de remover a

inibição.

anterior.

Resultado compatível com os resultados do ensaio

4.5.4 Fonnação do complexo troponina: TnC, TnT e TnIs mutantes

Reconstituimos o complexo troponina com TnC recombinante,

TnT recombinante produzidas em nosso laboratório e as troponinas I

selvagem e mutantes com o objetivo de verificar se os mutantes são

capazes de formar complexos ternários estáveis. Para tanto,

combinamos quantidades equimolares de cada uma das sub-unidades na

presença de 6 M uréia. As soluções são então dialisadas,

reconstituindo os complexos.

Para verificar se o complexo foi reconstituido, analisamos

as amostras das troponinas em FPLC, na presença e na ausência de

cálcio. Verificamos que todos os complexos contendo as mutantes de

TnI foram reconstituidos, sendo eluidos em pico único da columa de

FPLC (figura 14) .
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Figura 14: E1uição da columa de FPLC dos complexos troponina
reconstituídos com a TnI selvagem e as TnIs mutantes. As amostras
dos complexos troponina reconstituidos com TnC, TnT e as diferentes
Tnls: Tn wt, TnI selvagem; K105E, TnI K105E; F106Y, TnI F106Yi
Rl13E, TnI Rl13E, foram eluidas na presença de 5~M CaC1 2 (A) ou de
5mM EDTA (B). Nas duas consições todas as amostras dos complexos
troponina eluiram em picos únicos. (C) Gel de 15% SDS-PAGE com as
amostras dos picos de eluição da coluna de FPLC na presença de CaC1 2

ou de EDTA. M, marcador de peso molecular 66, 45, 36, 29, 24, 20 e
14 KDa.
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4.5.5 Regulação da atividade Mif+ATPásica da actamiosina pelos

complexos troponina contendo TnIs mutantes

ApÓS a reconstituição do complexo troponina (TnC, TnI e

TnT) com as troponinas I mutantes, os complexos foram então

testados quanto a sua capacidade de regular a Mg2 +ATPase da

actomiosina de modo cálcio dependente como descrito em (Farah et

al., 1994).

Todas os mutantes se mostraram capazes, quando

reconstituidas no complexo troponina, de regular a Mg2 +ATPase da

15) .

à apresentada pela selvagem em todos os pCas (figura 15) .
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O mutante K105E apresenta um perfil de regulação com o mesmo

perfil da proteína selvagem, mas este perfil esta deslocado

apresentando uma atividade Mg2 +ATPásica aproximadamente 20% superior

comportamento idêntico à troponina I recombinante selvagem (figura

actomiosina de modo cálcio dependente, mas nenhuma apresentou

Figura 15: Ensaio de regulação
por cálcio da atividade
Mçf+ATPásica da actamiosina
pela troponina. Regulação da
Mg2 +ATPase pela troponina com:
• troponina I selvagem, v
mutante K105E, o mutante F106Y
e é. mutante Rl13E. Os ponto
representam a média de três
experimentos independentes; a
atividade ATPásica é expressa
em porcentagem da atividade da
actomiosina na ausência de
troponina.



No caso do mutante F106Y, o perfil da regulação em pCas

baixos coincide com o apresentado pela TnI selvagem, mas na medida

que a concentração de cálcio aumenta há um aumento de atividade

Mg2 +ATPásica maior no mutante que na selvagem, ou seja, o mutante

necessita de concentrações menores de cálcio para uma mesma

atividade Mg2 +ATPásica, havendo um deslocamento para a esquerda no

perfil de regulação do mutante em relação à selvagem a partir de

pCa 7 (figura 15) .

Já o comportamento da mutante Rl13E difere das outras duas

mutantes e também não é idêntico à TnI selvagem. Ela apresenta um

perfil deslocado em relação à selvagem mas não o mesmo apresentado

pelo mutante K105E. Em baixos pCas a diferença nas atividades

ATPásica entre Rl13E e a TnI selvagem é em torno de 5%, mas na

medida em que o pCa aumenta a diferença também aumenta chegando em

pCa 4, a 25%, enquanto que com K105E o deslocamento é de 20% em

relação a TnI selvagem todos os pCas.

Apesar das diferenças que encontramos entre todas as

mutantes quando comparadas à TnI selvagem, todas são capazes de

regular a inibição da Mg2 +ATPase da actomiosina. Isto fica

demonstrado quando analisamos as curvas de regulação e verificamos

que todas regulam entre pCa 5 e pCa 7, apresentando 50% da

atividade ATPásica máxima em pCa 6 como a TnI selvagem, indicando

que o mecanismo de regulação não foi alterado pela mutação na

troponina I, mas só o mecanismo de inibição: as mutantes, K105E e

Rl13E, são incapazes de inibir como a TnI selvagem em todos os

pCas. Assim, provavelmente, as diferenças que observamos na

regulação da atividade Mg2 +ATPásica pelas troponinas reconstituidas
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com as TnIs mutantes, se devem especificamente à interação da TnI

com a actina-tropomiosina no mecanismo de inibição.

4.5.6 Ensaio de ligação da troponina I ao filamento de actina

No último ensaio de caracterização das troponinas I

mutantes, foi verificado o comportamento das proteínas em

experimentos de ligação ao filamento de actina, na presença e

ausência de tropomiosina.

Inicialmente as TnIs mutantes foram marcadas com N- (C14
) etil

maleimida depois foram feitas soluções com proporções de

concentração entre TnI:Tmy:actina variando de 0,25:2:7 a 7:2:7.

Esta soluções foram então ultracen-trifugadas, sendo determinada a

fração de troponina I ligada à actina-Tmy, pela diferença de

contagem de cpms do sobrenadante da solução antes e depois da

centrifugação.

Os resultados que obtivemos nos experimentos de ligação

(figura 16, A), mostram que a mutante F106Y liga-se ao filamento de

actina-tropomiosina como a TnI selvagem, com uma curva de ligação

semelhante à da TnI selvagem. As outras duas mutantes, K105E e

Rl13E, ligam-se menos ao filamento de actina-tropomiosina que a TnI

selvagem, apresentando curvas de ligação não só diferentes da TnI

selvagem, mas diferentes entre si, reforçando a idéia de que as

mutações atingiram pontos diferentes da interação TnI-actina

tropomiosina (figura 16, A)

Estes resultados quando confrontados com os outros dados

obtidos nos experimentos de inibição da Mg2 +ATPase da actomiosina,
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estabelecem uma relação direta entre ligação da troponina I ao

filamento de actina-tropomiosina com o mecanismo de inibição. A

mutante F106Y liga-se ao filamento de actina-tropomiosina como a

TnI selvagem e inibe a ATPase como a TnI selvagem. Já as mutantes JC

K105E e Rl13E, ligam-se menos ao filamento de actina-tropomiosina

que a TnI selvagem e também inibem menos que a selvagem.
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Figura 16: Ligação das diferentes troponinas I à actina
tropamiosina.• troponina I selvagem, v mutante K105E, o mutante
F106Y e A mutante Rl13E. A ligação das Tnls mutantes marcadas com
C14 à actina-tropomiosina, os pontos representam médias de três
experimentos independentes. B análise por "Scatchard plot" dos
resultados dos experimentos de ligação.

Analisamos então estes resultados de ligação através de

Scatchard plots (figura 16, B), para estabelecer os parâmetros

estequimétricos e identificar que tipo de alterações foram

introduzidas pelas mutações no comportamento da troponina I. Na

análise por scatchard plots utilizamos o modelo de ligação de
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proteínas a homopolímeros descrito nos trabalhos de Zasedatelev e

colaboradores (1971) e de McGhee e von Hippel (1974), que

estabelecem quatro parâmetros de ligação: n número de monômeros do

polímero que fazem parte do sítio de ligação, k a constante de

associação da ligação da proteína ao polímero, w fator de

cooperatividade da ligação e wk constante de associação da proteína

pelo sítio vizinho a um sítio já ocupado por outra molécula da

proteína. Quando não existe cooperatividade na ligação o fator w é

igual a 1.

Os resultados dos ajustes dos dados experimentais de ligação

da troponina I ao fil~nto de actina-tropomiosina aos parâmetros

do modelo estão apresentados na Tabela 2. Analisando estes

resultados verificamos que a troponina I selvagem apresenta uma

curva de scatchard plot com a forma côncava o que indica, pelo

modelo de ligação de Zasedatelev e colaboradores (1971) e de McGhee

e von Hippel (1974), que a ligação da TnI ao filamento de actina-

tropomiosina é cooperativa, ligando-se a aproximadamente 6

monômeros de actina. Estas características da troponina I ainda não

haviam sido descritas quantitativamente, somente existiam dados

qualitativos da estequiometria de ligação que determinava uma

proporção de 1 TnI ligada para aproximadamente 7 actinas (Potter e

Gergely, 1974). Assim sendo, estes resultados indicam que a

interação da TnI com a tropomiosina e filamento de actina

estabelece um único sítio de ligação para cada seis monômeros de

actina. E portanto, quando a TnI liga-se a este sítio impede a

interação dos seis monômeros de actina com a miosina, inibindo a

ATPase.
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Quando analisamos os parâmetros obtidos para as mutantes de

TnI, verificamos que os parâmetros da mutante F106Y são muito

próximos aos obtidos para a TnI selvagem (tabela 2), resultado

compatível como todos dados que j á obtivemos para a mutante I

indicando que F106Y não difere da troponina I selvagem. Já os

resultados obtidos para K105E e Rl13E indicam que as mutações

introduzidas provocaram o desaparecimento da ligação cooperativa à

actina-tropomiosina (w = 1) I as mutantes não apresentam curvas de

scatchard plot côncavas como a TnI selvagem e a mutante F106Y.

Também houve uma redução na constante de associação das duas

mutantes à actina-tropomiosina e do número de monômeros de actina

cobertos pela ligação, K105E com n igual a 1,5 e Rl13E com n igual

a 2,9, resultado~ que interpretamos como a diminuição da

especificidade da ligação das mutantes à actina-tropomiosina, ou

sej a, as mutações interferiram na capacidade das mutantes em

reconhecer o sítio de ligação (tabela 2) .

Repetimos os ensaios de ligação sem a adição de

tropomiosina, para verificar como as mutações interferiam na

ligação das mutantes ao filamento de actina. Os experimentos foram

feitos de modo análogo aos experimentos com adição de tropomiosina,

ou seja, soluções contendo proporções de concentração de TnI:actina

variando de 0,25:7 a 7:7, foram ultracentrifugadas e determinou-se

a fração de troponina I ligada pela diferença de contagem de cpms

no sobrenandante antes e depois da centrifugação (figura 17, A).

Neste experimento a troponina I seivagem liga- se a ao

filamento de actina de modo mais instável que nos experimentos de

ligação com tropomiosina. O experimento é menos reprodutível, como

pode ser observados pelas barras de erros da curva de 1 igação

(figura 17, A). O mesmo ocorre com os experimentos utilizando as

58



proteínas mutantes que apresentam um comportamento instável

semelhante à troponina I selvagem.

As curvas de ligação de todas as mutantes são semelhantes

a curva da TnI selvagem (figura 17 I A), indicando não haver

diferenças significativas entre a troponina I selvagem e as

mutantes quando ligam-se ao filamento de actina sem tropomiosina.

Figura 17: Ensaio de ligação troponina I actina sem tropamiosina.
mutante F106Y e II
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Também ajustamos os dados dos experimentos de ligação sem

tropomiosina ao modelo de interação proteína-homopolímero, obtendo

os parâmetros apresentados na Tabela 2. Quando analisamos a curva

de scatchard plot da troponina I selvagem, verificamos que a

proteína não liga-se ao filamento de actina de modo cooperativo
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(w = 1) como nos experimentos na presença de tropomiosina, pois a

curva não tem a forma côncava observada naqueles

experimentos(figura 17, B). Sua constante de associação também é

menor e o número de monômenros de actina cobertos pela ligação

também diminui, passando de aproximadamente 6 monômeros na ligação

na presença de tropomiosina para 2 na ausência (tabela 2). Estes

resultados indicam que a TnI selvagem na ausência de tropomiosina

liga-se à actina com menor afinidade e de modo menos específico,

pois parece poder se ligar a todos os monômeros de actina. Estas

características da troponina I, como as obtidas na ligação na

tropomiosina. Já Rl13E apesar de ter n semelhante ao da TnI

(1974), que observaram uma diminuição na ligação da TnI à actina na

selvagem apresenta uma constante de associação menor, indicando que

o que indica que as duas mutantes nãotabela 2),Bi

Rl13E liga-se menos ao filamento de actina que a TnI selvagem na

Ao analisarmos as curvas e os parâmetros de ajuste ao modelo

(figura 17,

obtidos para as mutantes, verificamos que K105E e F106Y apresentam

curvas e parâmetros muito próximos aos da troponina I selvagem

ausência de tropomiosina.

diferem da TnI selvagem quando ligam-se ao filamento de actina sem

presença de tropomiosina, ainda não haviam sido descritas de modo

quantitativo, mas somente de forma qualitativa por Potter e Gergely

ausência de tropomiosina (tabela 2) .

Estes resultados são compatíveis com os dados obtidos nos

de experimentos de inibição da Mg2 +ATPase da actomiosina na ausência

de tropomiosina. Ou seja, as mutantes K105E e F106Y ligam-se ao

filamento de actina sem tropomiosina e inibibem a ATPase como a TnI
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selvagem. Já a mutante Rl13E liga-se com menor afinidade ao

filamento, contudo ela não inibe. Isto indica que o resíduo 113 é

necessário a inibição da ATPase, porém sua fal ta não impede a

mutante de se ligar ao filamento, apenas reduz a afinidade da

ligação. Portanto podemos concluir que existe um outro ponto de

interação da TnI com o filamento de actina além do resíduo 113. De

qualquer forma podemos estabelecer uma relação direta entre a

ligação da troponina I ao filamento de actina, com ou sem

tropomiosina, e o mecanismo de inibição.



+ tropomiosina - tropomiosina

n k (10 3 M- I
) w wk (10 3 M- I

) n k(10 3 M- I
) w wk (10 3 M- I

)

wt 5,6±O,2 17,6±1 7,6±1,9 133,S±34,3 2,1±O,S 9,2±O,9 1 9,2±O,9

k105E 1,5±O,2 14,4±O,6 1 14,4±O,6 3,4±O,6 10,6±O,S 1 10,6±O,S

F106Y 4,9±O,4 17,1±5 4,S±2,3 S2,1±46,1 2,6±1,5 10,2±2 1 10,2±2

R113E 2,9±O,6 9,3±O,7 1 9,3±O,7 2,3±O,7 6,9±O,5 1 6,9±O,5

Tabela 2: Parâmetros da análise por Scatchard plot dos experimentos de ligação da troponina I ao

filamento de actina. Os parâmetros foram obtidos pelo ajuste dos dados experimentais à equação do

modelo de Zasedatelev e Gurskii (1971) e de McGhee e von Hippel (1974), descrita no item 3.25. n

nümero de monôrneros de actina cobertos pela ligação, k constante de associação, w fator de

cooperatividade e wk constante de associação de um sítio vizinho a um sítio já ocupado.
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5 DISCUSSÃO

Syska e colaboradores (1974) estabeleceram que o fragmento

CN4 obtido a partir da digestão da troponina I com brometo

cianogênio, era o segmento da proteína capaz de inibir a Mg2 +ATPase

da actomiosina. A partir deste trabalho, a ação inibitória da

troponina I passou a ser estudada através deste fragmento e de

peptídeos sintéticos desta região em detrimento da proteína

inteira(Cachia et al., 1983; Talbot e Hodges, 1981; Van Eyk e

Hodges, 1988; Talbot e Hodges, 1981; Van Eyk et al., 1993; Grand et

al., 1982; Dalgarno et al., 1982). A clonagem do gene da TnI e a

expressão da proteína recombinante em bactéria (Quaggio et al.,

1993; Sheng et al., 1992), viabilizou o estudo da proteína inteira

através de mutações sítio-dirigidas. Nosso primeiro resultado com

esta abordagem é o trabalho de Farah e colaboradores (1994), onde

estudamos mutantes de deleção da troponina r, analisando o papel

dos diferentes domínios da proteína no mecanismo de regulação.

Nesta tese estudamos o mecanismo de inibição da troponina

I através de mutações sítio-dirigidas. Substituímos três resíduos

na região do peptídeo inibitório e analisamos o efeito de cada

substituição no comportamento da proteína mutante comparada à

troponina I selvagem.

Analisamos o comportamento das troponinas I mutantes segundo

parâmetros estabelecidos em nossos trabalhos anteriores (Quaggio et

al., 1993; Farah et al., 1994). Além disso estabelecemos novos

parâmetros para caracterizar a interação entre a troponina I

selvagem e o filamento de actina, na presença e ausência de

tropomiosina. Estes novos parâmetros associados aos anteriormente
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definidos, nos permitiram estabelecer um modelo de interação entre

a troponina r, a tropomiosina e o filamento de actina e sua relação

com o mecanismo de inibição.

5.1 Troponina I

Potter e Gergely (1974) demonstraram de modo qualitativo que

a troponina r liga- se ao filamento de actina, na presença de

tropomiosina com uma estequiomentria de aproximadamente uma Tnr

para sete monômeros de actina. Determinaram também que na ausência

de tropomiosina está estequiometria aumentava. Em nossos ensaios

determinamos de modo quantitativo a ligação da troponina r ao

filamento de actina, na presença e ausência de tropomiosina. A

partir destes ensaios foi possível não só determinar a

estequiometria de ligação da Tnr à actina, como também determinar

algumas características desta interação ainda não descritas.

Encontramos uma estequiometria de uma Tnr para

aproximadamente seis monômeros de actina, na presença de

tropomiosina. Na ausência de troponiosina, a estequiometria da

ligação passou para uma Tnr para dois monômeros de actina. Estes

resultados quantitativos concordam com os apresentados por Potter

e Gergely (1974). Estabelecemos também que a ligação da troponina

r ao filamento de actina, na presença de tropomiosina, se faz de

modo cooperativo e que na ausência de tropomiosina esta

cooperatividade desaparece. Ou seja, a troponina r liga-se ao

filamento de actina de modo diferente na presença ou ausência de

tropomiosina, e esta diferença no modo de ligação é visível pela

mudança na afinidade, cooperatividade e estequiometria da ligação

(Figura 18) .
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A

B

Figura 18: Ligação da troponina I ao filamento de actina. A, na
ausência de tropomiosina a TnI pode liga-se a todos os monômeros de
actina. B, na presença de tropomiosina, a TnI liga-se ao sítio de
inibição formado pela tropomiosina e filamento de actina, atuando
sobre seis monômeros de actina.

Quando confrontamos os resultados dos experimentos de

ligação e inibição da ATPase na presença de tropomiosina,

verificamos que o máxima de inibição é atingido quando apenas uma

troponina I esta ligada a seis monômeros de actina. Já na ausência

de tropomiosina, o máximo de inibição é atingido somente quando

existe uma TnI ligada para dois monômeros de actina. Esta diferença

na estequiometria de inibição, demonstra a existência de uma

interação entre a troponina I e a tropomiosina no mecanismo de

inibição.
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Sem tropomiosina a troponina I precisa ligar- se praticamente

a todos os monômeros de actina para exercer o máximo de inibição.

Ou seja, a inibição a ATPase da actomiosina é feita pela ligação de

uma molécula de TnI ao sítio de inibição de cada um dos monômero de

actina. Esta ligação é de baixa afinidade e não cooperativa,

resultando em ligação e inibição suj eitas a flutuações, como

podemos observar nos experimentos na ausência de tropomiosina.

A presença de tropomiosina organiza o mecanismo de inibição

de forma diferente. Não é mais necessário que uma molécula de

troponina I ligue-se a cada monômero de actina para haver a

inibição. A inibição máxima é atingida quando existe uma TnI ligada

para seis monômeros de actina. Este resultado indica que a presença

de tropomiosina estabelece um único sítio de inibição para cada

seis monômeros. A troponina I liga-se a este sítio com afinidade

maior e de forma cooperativa. Nesta interação, a TnI age como um

inibidor mais potente, não ocorrendo as flutuações que observamos

nos ensaios na ausência de tropomiosina.

Estes resultados demonstram que a ação inibitória da

troponina I sobre a Mg2 +ATPase da actomiosina é feita pela ligação

da TnI ao sítio de inibição formado pela tropomiosina e o filamento

de actina, atuando simultaneamente sobre seis monômeros. Esta

ligação é específica e de alta afinidade, e influi na ligação da

próxima molécula de TnI gerando a cooperatividade observada nas

curvas dos experimentos de inibição e ligação na presença de

tropomiosina.
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A importância da interação tropomiosina troponina I no

processo de inibição, já havia sido descrita pelo lado da

tropomiosina por Eaton e colaboradores (197S). Neste trabalho foi

analisada a interação da tropomiosina com o filamento de actina,

concluindo-se que a adição da Tnl aumentava a afinidade da

tropomiosina pela actina e também a inibição. Em nosso trabalho

confirmamos este resultado demonstrando quantitativamente, pela

primeira vez, como se organiza esta interação do ponto de vista da

troponina I.

5.2 Mutantes de troponina I

A análise do comportamento das mutantes de troponina I com

substituições na região do peptídeo inibitório, nos forneceu novas

informações sobre o domínio inibitório da proteína e como este

domínio se organiza e interage com a tropomiosina e filamento de

actina no mecanismo de inibição.

Já havíamos determinado com mutantes de deleção da Tnl que

a região delimitada pelo peptídeo inibitório (resíduos lOS a 114) I

é essencial à ação inibitória da troponina I sobre Mg2 +ATPase da

actomiosina (Farah et al., 1994). Já a análise do comportamento das

mutantes K10SE e Rl13E demonstra que a região do peptídeo

inibitório não só participa do mecanismo de inibição, mas também é

o sítio de ligação da troponina I ao filamento de actina na

presença de tropomiosina. As mutações provocaram a redução tanto da

ação inibitória quanto da afinidade de ligação das duas mutantes

quando comparadas à troponina I selvagem, ou seja, estabeleceram

uma relação direta entre a ligação da troponina I à actina

tropomiosinia e sua ação inibitória sobre a ATPase. Portanto,
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podemos concluir que a ação inibitória da TnI é o resultado da

ligação do domínio inibitório da proteína ao filamento de actina

tropomiosina.

As mutantes também nos permitiram identificar o papel dos

resíduos substituídos no mecanismo de inibição. Apesar de inibirem

a ATPase na presença de tropomiosina e serem removidas pela TnC de

modo semelhante, as mutantes K10SE e Rl13E não se comportam de modo

semelhante nos demais ensaios. Estas diferenças indicam que cada

substituição atingiu um ponto diferente do mecanismo de inibição.

o comportamento da mutante K10SE nos permite uma

interpretação direta. Ao analisarmos os resultados obtidos para a

mutante K10SE, verificamos que ela só apresenta comportamento

diferente da troponina I selvagem nos ensaios na presença de

tropomiosina. A partir destes dados postulamos que a substituição

da lisina na posição 105 por um ácido glutâmico, prejudicou a

interação da TnI especificamente com a tropomiosina. Porém a

proteína ainda é capaz de inibir a ATPase, o que nos leva a

concluir que a mutação não prejudicou o mecanismo de inibição

diretamente.

Quando analisamos o comportamento da mutante Rl13E,

percebemos que este é mais complexo. Ela tem comportamento

semelhante à mutante K10SE nos ensaios de inibição na presença de

tropomiosina e é removida pela TnC também de forma semelhante, mas

comporta-se de modo diferente nos ensaios de ligação na presença de

tropomiosina. Ela liga-se com menor afinidade e apresenta uma curva

de ligação diferente de K10SE. Nos ensaios na ausência de
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tropomiosina, ela liga-se a actina com uma afinidade um pouco menor

que a da TnI selvagem, porém esta pequena diferença a torna incapaz

de inibir a ATPase. Este conjunto de resultados da mutante Rl13E,

nos levam a postular que pelo menos três diferentes fatores

determinam o seu comportamento.

o primeiro fator é definido pela mutação propriamente dita.

O resíduo de arginina da posição 113 quando substituído por um

ácido glutâmico, prejudica a interação da TnI com os monômeros de

actina. Esta substituição torna a proteína incapaz de inibir a

ATPase da actomiosina na ausência de tropomiosina. Podemos concluir

que provavelmente a interação do resíduo 113 com a actina, é parte

do mecanismo de inibição.

o segundo fator é percebido na análise dos experimentos de

ligação na ausência de tropomiosina. A mutante não é capaz de

inibir a ATPase sem tropomiosina, apesar de ainda ligar-se à actina

na ausência de tropomiosina. Este resultado nos leva a concluir,

que existe pelo menos um outro ponto de interação entre a TnI e os

monômeros de actina além do resíduo 113, que não influencia na

capacidade inibitória.

o terceiro fator relaciona-se à interação da TnI com a

tropomiosina. Na presença de tropomiosina, Rl13E passa a inibir a

ATPase da actomiosina. Este resultado indica que a interação da

mutante com a tropomiosina minimiza o efeito da mutação, permitindo

que ela apresente ação inibitória. Mas esta interação não é

suficientemente forte para fazer com que a mutante ligue-se ao

filamento de actina como a TnI selvagem ou mesmo como a mutante
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K105E. Desta forma, podemos concluir que a interação com a

tropomiosina, permite que a molécula de TnI se posicione no sítio

de inibição em uma interação de baixa afinidade, o que explica

porque a mutante é capaz de inibir mas não de ligar na ausência de

tropomiosina.

Outra questão importante definida pelos mutantes K105E e

Rl13E, é que mesmo atuando em pontos distintos do mecanismo de

inibição, os resíduos 105 e 113 são necessários à ligação

cooperativa da troponina I ao filamento de actina-tropomiosina. A

substituição de qualquer um dos dois resíduos por um ácido

glutâmico, faz com que a cooperatividade de ligação da troponina I

desapareça. Isto indica que é necessário que a troponina I interaja

tanto com a actina quanto como a tropomiosina para haver

cooperatividade na ligação, caso contrário, não havendo uma das

interações a ligação não será cooperativa.

A terceira e úl tima mutante que analisamos, F106Y, não

difere em termos substanciais da troponina I selvagem. A

substituição de um resíduo de fenilalanina na posição 106 por uma

tirosina, não produziu nenhuma alteração significativa no

comportamento da mutante comparado à TnI selvagem. Isto sugere que

o resíduo 106 talvez não participe do mecanismo de inibição, apesar

de pertencer à região do peptídeo inibitório. Esta conclusão é

compatível com o modelo de estrutura do peptídeo inibitório

proposto por Campbell e Sykes (1991). Este modelo não só se aplica

ao resíduo 106, mas também é compatível com nossos resultados das

outras duas mutantes. Os autores propõem que o peptídeo inibitório

tem a estrutura de uma (X-hélice anfifílica truncada pelas duas
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prolinas centrais, com os resíduos hidrofóbicos formando uma núcleo

que interage com a TnC. O resíduo 106 faz parte deste núcleo

hidrofóbico e, portanto, interagiria com a TnC. Os outros resíduos,

105 e 113, extendem suas cadeias laterais em sentido oposto à

troponina C e interagiriam com a actina e tropomiosina.

As mutações também demonstraram que o complexo troponina

pode ser dividido em dois domínios: inibitório e regulatório. Esta

conclusão vem da análise dos resultados dos experimentos com o

complexo troponina. Primeiramente, nenhuma das mutações interferiu

na formação do complexo troponina, todas as mutantes reconstituiram

complexos estáveis. Quando analisamos os experimentos de regulação

da Mg2 +ATPase da actomiosina, verificamos que nenhuma das troponinas

reconstituidas comporta-se como a TnI selvagem. Contudo, todas são

a grosso modo capazes de regular a ATPase. As mutantes regulam a

ATPase entre pCas 5 e 7 e apresentam 50% da atividade ATPásica

máxima em pCa 6 tal qual a TnI selvagem, ou seja, se normalizarmos

os experimentos de regulação, obteremos curvas iguais para todas as

troponinas reconstituidas. Desta forma, as diferenças na atividade

ATPásica que observamos em todos os pCas em relação a TnI selvagem,

estão associadas ao mecanismo de inibição propriamente e não à

regulação.

A análise das curvas de regulação dentro desta perspectiva,

acrescenta outras informações sobre o comportamento individual das

mutantes. Sabemos que as mutações de K105E e Rl13E, interferem em

pontos distintos do mecanismo de inibição. Elas também produzem

efeitos diferentes nas curvas de regulação. A regulação da

troponina contendo K105E, apresenta-se deslocada no sentido
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vertical (atividade ATPásica), sendo 20% maior que a TnI selvagem

em todos os pCas. Este resultado indica que a alteração na

interação entre K105E e a tropomiosina produzida pela mutação, não

é minimizada pelos outros componentes do complexo troponina.

Já no caso da mutante Rl13E, o efeito da mutação sobre a

interação com a actina é minimizado pelos outros componentes em

baixos pCas. Há uma diferença de menos de 10% na atividade ATPásica

da mutante comparada à TnI selvagem em pCa 8, diferença que chega

a 25% em pCa 4. Associamos esta diferença entre os perfis de

regulação das duas mutantes à interação do complexo troponina com

a tropomiosina através da TnI. Assim, em pCas baixos a mutante

Rl13E interage com a tropomiosina e apresenta atividade ATPásica

com pequena diferença em relação à TnI selvagem. Na medida que o

pCa é aumentado, a interação com a tropomiosina diminui pelo

deslocamento da TnI pelos outros componentes do complexo troponina

(Tao et al., 1990), resultando no aumento da diferença na atividade

ATPásica em relação a TnI selvagem. O comportamento de Rl13E em

altos pCas fica próximo do da mutante K105E que tem a interação com

a tropomiosina prejudicada pela mutação. Desta forma, podemos

concluir que a interação entre a troponina I e tropomiosina é

essencial para o correto posicionamento da TnI no sítio de

inibição.

5.3 Conclusão

A análise deste conjunto de resultados nos leva a propor um

modelo para as interações entre a troponina I I tropomiosina e

filamento de actina no mecanismo de inibição (figura 18) .
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Nós mapeamos duas interfaces diferentes de interação entre

a TnI e o sítio de inibição. No modelo o sítio de inibição seria

formado pela tropomiosina e pela actina. Estas interfaces definem

como a troponina I se liga ao sítio e inibe a Mg2 +ATPase da

actomiosina.
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Figura 19: Modelo de interação entre troponina I, tropamiosina e
filamento de actina. Os resíduos 105 e 113 da troponina I exercem
papéis diferentes no mecanismo de inibição. O resíduo 105 interage
com a tropomiosina dando especificidade ao sítio de ligação. O
resíduo 113 interage com a actina, participando diretamente ao
mecanismo de inibição. Os dois resíduos são necessários a ligação
cooperativa e com alta afinidade da troponina I ao sítio de
inibição.
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5.3.1 Interface TnI-tropamiosina

A primeira interface é definida pelo resíduo 105 da

troponina I. Este resíduo é envolvido no ancoramento da proteína ao

sítio de inibição através da interação com a tropomiosina. O papel

do resíduo 105 pode ser apreendido do comportamento da mutante

K10SE. O fato de K10SE inibir a ATPase na ausência de tropomiosina

como a Tnl selvagem, demonstra que a mutante não perdeu a

capacidade de inibir. No modelo propomos que a mutante K10SE inibe

menos a ATPase que a Tnl seIvagem na presença de tropomiosina

porque ela não capaz de reconhecer completamente o sítio de

inibição como a Tnl seIvagem, ou sej a, a mutação diminuiu a

afinidade pelo sítio causando a diminuição da atividade inibitória.

Propomos portanto que a mutação reduziu a atividade inibitória da

proteína devido ao comprometimento da interação da Tnl com a

tropomiosina.

Os resultados com a mutante Rl13E confirmam esta hipótese.

Rl13E não é capaz de inibir a ATPase na ausência de tropomiosina,

mas na presença de tropomiosina ela inibe como K10SE. No modelo

isto aconteceria porque Rl13E é capaz de reconhecer parcialmente o

sítio de inibição, já que seu resíduo 105 não foi alterado e

interage como a tropomiosina. Desta forma, apesar de ter sua

capacidade de inibição comprometida, Rl13E é capaz de ancorar-se ao

sítio de inibição através da tropomiosina e posicionar-se

corretamente, revertendo parcialmente o efeito deletério da

mutação.

Concordam também com esta interpretação os resultados dos

experimentos de regulação. O complexo troponina reconstituido com
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a mutante K1ü5E, apresenta uma curva de regulação deslocada em

relação ao perfil da TnI selvagem de modo constante em todos os

pCas. Isto significaria que a mutante K1ü5E não é capaz de

posicionar-se corretamente no sítio de inibição porque sua

interação com a tropomiosina esta prejudicada, assim a mutante não

é capaz de inibir a ATPase como a TnI selvagem em todos os pCas. Já

a troponina reconstituida com a mutante Rl13E inibe de forma muito

próxima da TnI selvagem em pCas baixos. Isto aconteceria porque a

interação com a tropomiosina a posiciona no sítio de inibição e

minimiza o efeito da mutação. Contudo, na medida em que o pCa

aumenta, os outros componentes do complexo troponina (TnC e TnT) ,

deslocam a mutante em relação ao sítio de inibição, o que faz com

que diminua a interação com a tropomiosina, diminuindo também sua

atividade inibitória.

5.3.2 Interface TnI-actina

A outra interface de interação é definida pelo resíduo 113

da troponina I. Este resíduo interagiria diretamente com o

filamento de actina no processo de inibição. Isto pode ser

percebido no comportamento da mutante Rl13E, que na ausência de

tropomiosina é incapaz de inibir a ATPase. O resíduo 113

provavelmente não é o único resíduo da região que participa do

processo de inibição, contudo o fato de Rl13E necessitar do

ancoramento à tropomiosina para inibir, indica que o resíduo 113 é

parte do mecanismo de inibição. Esta hipótese é também confirmada

pelo experimento de ligação ao filamento de actina na ausência de

tropomiosina. Neste experimento verificamos que apesar da mutação,

Rl13E ainda liga-se ao filamento apresentando uma redução na

afinidade. Desta forma, concluímos que a mutação afeta diretamente
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a atividade inibitória da mutante e apenas interfere em sua

capacidade de ligar-se ao filamento de actina.

As duas interfaces são necessárias ao funcionamento preciso

do mecanismo de inibição, uma vez que mutações em qualquer das

interfere na atividade inibitória da troponina I. Tanto a mutação

no resíduo 105 como no 113, provoca a redução da afinidade da Tnl

pelo sítio de inibição, reduzindo a inibição da ATPase. As mutações

também provocam o desaparecimento da ligação cooperativa da Tnl ao

filamento de actina-tropomiosina. Ou seja, a troponina I posiciona

se no sítio de inibição através da interação do resíduo 105 com a

tropomiosina, que possibilita a interação do resíduo 113 com o

filamento de actina resultando na inibição da ATPase. Concluímos

portanto que existem duas interfaces de interação da troponina I

com o filamento de actina-tropomiosina, que atuam conjuntamente

para permitir a ligação da troponina I no filamento e a inibição da

ATPase.
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Contraction of skeletal muscle is regulated by intracellular
Ca2+ leveis. This regulation is mediated by the troponin
tropomyosin complex present in the actin filament. Tro
ponin is composed of three different polypeptides: a
calcium-binding component (troponin C, TnC), an inhib
itory component (troponin I, Tnl), and a tropomyosin
binding component (troponin T, TnT), Although the general
mechanism and the role played by each component is un
derstood (Zot & Potter, 1987), the molecular details of the
conformational changes responsible for the regulation are
not. The fact that the three troponin subunits can refold
and reassociate in vitro (Greaser & Gergely, 1971) has al
lowed the use of troponin subunits produced in Esche
richia coli to study the molecular mechanism of this
regulatory complex. Expression of TnC in bacteria (Chen
et aI., 1988; Reinach & Karlsson, 1988; Xu & Hitchcock
DeGregori, 1988) and the analysis of site-directed mutants
(Fujimori et aI., 1990; Grabarek et al., 1990; Putkey et aI.,
1991; Sheng et aI., 1991; Negele et aI., 1992; Pearlstone
et aI., 1992; Silva et aI., 1993) in conjunction with the de
termination of the crystal structure of TnC (Herzberg &
James, 1985; Sundarlingam et aI., 1985) has provided a
better understanding of the calcium-induced conforma
tional change in TnC (Silva & Reinach, 1991; Grabarek
et aI., 1992). This conformational change is responsible
for the modulation of the inhibitory action of Tn!.

We have isolated a cDNA containing the complete cod
ing region for Tn!. The nucleotide sequence of the cDNA
(see Supplementary material on the Diskette Appendix)
agrees with the chicken gene sequence (Nikovits et aI.,

Reprim requests to: Fernando C. Reinach, Departamento de Bio
química. Instituto de Química. Universidade de São Paulo, Caixa Postal
20.780. CEP 01498, São Paulo, Brazil.

I Presem address: Departamento de Tecnologia, Universidade Es
tadual de São Paulo, CEP 14870, Jaboticabal, São Paulo. Brazil.

1986) and with the protein sequence determined by Wil
kinson and Grand (1978). Using this cDNA, a series of
vectors based on the pET system were constructed in or
der to obtain Tnl expression (see Supplementary material
on the Diskette Appendix). Constructs containing 12
amino acids of S10 and 7 amino acids of the factor Xa
cleavage site fused to the N-terminus of Tnl (pET 501.4
and pET 508.7) expressed the fusion protein after induc
tion (Fig. IA). The fusion protein was purified and shown
to have the predicted N-terminal sequence with the initi
ation methionine removed (results not shown). However,
if the 19 amino acids fused to the N-terminal of Tnl were
removed (pET-Rl), Tnl could not be expressed (Fig. IA).

After a series of frustrated attempts to express Tnl, two
rare codons for arginine (AGG) in positions 8 and 9 of
the cDNA were shown to be responsible for the lack of
expression. When these two codons were substituted for
the frequently used arginine codon (CGT), a high levei
of Tnl expression was observed (construct pET-RI8 in
Fig. 1).

Rare arginine codons are known to reduce translation
efficiency in E. coli (Bonekamp & Jensen, 1988) and have
been implicated in the control of translation when present
in the first 25 codons after the initiation methionine (Chen
& Inouye, 1990), but we are not aware of an example
where they completely abolished protein accumulation as
observed with this chicken Tnl cDNA. Recently a rabbit
cDNA has been used to express Tnl in a pET plasmid
(Sheng et aI., 1992). The rabbit cDNA has a single AGG
codon in position 9, position 8 being an asparagine. An
arginine is present in position 7, but the codon used (CGC)
is not arare one. In the chicken, the DNA sequence
around the two sequential Arg codons (AAG-AGGAG)
is very similar to the Shine-Dalgarno sequence present in
the pET vectors (AAGAAGGAG) (Studier et aI., 1990),
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and this may also interfere with expression in this partic
ular case. A detailed analysis of other regulatory mecha
nisms known to be involved in the initiation of protein
synthesis can be found in de Smit and van Duin (1990)
and Wikstrbm et aI. (1992).

Recombinant TnI was purified to homogeneity (Fig. IB)
with a final yield of 25 mg of pure protein per liter of cul
ture. In contrast to the 19-amino acid fusion TnI, the non
fusion protein was present in inclusion granules (Fig. IB).
N-terminal sequence analysis of the purified protein con
firmed its identity and showed that the initiation methi-

510FxTnl

- - --...

onine was removed. The primary sequence of recombinant
TnI is therefore identical to the muscle protein except for
the lack of acetylation of the N-terminal amine found in
muscle TnI (Wilkinson & Grand, 1978).

We have compared recombinant and muscle TnI with
respect to three TnI properties: calcium-dependent as
sociation of TnI to TnC in the presence of 6 M urea,
concentration-dependent inhibition of actomyosin ATPase,
and the increase in TnC affinity for calcium upon TnI
binding.

TnI binds TnC in urea gels in a calcium-dependent
fashion (Head & Perry, 1974). As shown in Figure IC, in
the presence of Ca2+, a stable complex between recombi
nant TnC and recombinant TnI can be observed in poly
acrylamide gels containing 6 M urea. In the absence of
Ca2+, this complex is not stable and only uncomplexed
TnC can be observed in the gel. No difference in behav
ior was observed when recombinant and muscle TnI were
compared.

TnI inhibits the acto-myosin ATPase (Schaub & Perry,
1969). Figure 2A shows the inhibition of actomyosin
ATPase by varying concentrations of TnI. Recombinant
and muscle TnI inhibit the ATPase with a similar con
centration dependence. At 1: 1 molar ratio of TnI :actin
(4 t-tM) the inhibition is close to maximum. The TnI con
centration necessary for 50010 inhibition was slightly lower
for recombinant TnI when compared with the muscle pro
tein, but the inhibitions reached at high TnI concentra
tions are not significantly different (Fig. 2A).-
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Fig. 1. Tn! expression in E. coli (melhods are described in lhe Supple·
mentary malerial, Diskette Appendix). A: Expression by different pias·
mids. TOlal extraclS of bacleria harboring lhe differem expression veClors
were run on sodium dodecyl sul fale (SDS)-polyacrylamide gels and
slained wilh Coomassie blue. Samples oblained before induclion (Nl)
and afler induclion (1) are shown side by side for lhe differem vectors.
8acleria containing lhe plasmid pET-501.4 and pET·50S.7 encoding fu·
sion Tn! expressed lhe fusion protein upon induclion. 8acleria comain·
ing lhe plasmid pET·Rl encoding lhe nonfusion Tn! showed no
accumulation of Tn!. An induced sample of bacleria containing the plas
mid pET·R!S (nonfusion Tn! afler substilulion of lhe lWO Arg codons)
was run side by side lO show lhe accumulalion of nonfusion Tnl (*).

Molecular weighl markers (M) of 66,45,36,29, 24, and 20.1 kDa are
shown. B: Purification of recombinant Tn!. SDS-polyacrylamide gel
of samples from lhe purificalion sleps of recombinam Tn! oblained Wilh
lhe plasmid pET-RIS. Extracls oblained from cells before induclion (Nl)
show no Tnl, which accumulales afler induction (1). Afler celllysis and
centrifugalion, Tnl is found in lhe inelusion granules (Pel.). No Tnl is
observed in lhe supernalant (Sup.). Pure Tnl oblained afler CM-Sepha
rose chromatography is also shown (Col.). Molecular weighl markers
(M) of 66, 45, 36, 29. 24, and 20.1 kDa are shown. C: Complex for·
malion belween TnC and Tn!. Urea polyacrylamide gel of TnC (TnC).
TnC/Tnl complex produced wilh recombinam TnC and chicken mus
ele Tnl (C/I Nal), and TnC/Tnl complex oblained wilh recombinam
TnC and recombinam Tn! (C/I Recl. Each sample was run in lhe pres
ence (Ca2-..) or absence (EDTA) of Ca 2+. The band corresponding lO
lhe TnC/Tnl complex can be observed in lhe presence of Ca2

+. In lhe
absence of Ca2 + a band corresponding to TnC is observed. and Tn!
does not enter lhe gel.
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figo 2. Funclional characterization of recombinam Tnl (melhods are described in lhe Supplememary material. Diskeue Ap
pendix). A: lnhibition of aClo-myosin ATPase aclivily. ATPase activity as a funclÍon of Tnl concemration is shown for chicken
muscle Tnl (e) and recombinam Tnl (~). AClin concemralion is 41"M. The data poims are means from three independem de
lerminalions. The SEM is shown by lhe bars. The absolute values for lhe ATPase assav with no TnI were lhe same for bOlh
curves (0.4 I"M Pi/min/mg of myosin). In some poims the SEM is smaller than the symbols used. B: Direct calcium-binding
measuremems. Calcium binding to recombinanl chicken TnC (e). TnC/Tnl complex prepared with muscle Tnl (.). and TnC/TnI
complex prepared with recombinam Tnl (~) as a funclÍon of calcium concemralion. The data poims are means from lhree in
dependem determinalions. The SEM is showll by lhe bars. In some poims the SEM is smaller lhan the symbols used. The /ines
are curves fiued to the averaged data according to the equation given on the Diskeue Appendix.

We measured the binding of Ca2+ to TnC and to
TnC/TnI complexes prepared with recombinant and mus
ele TnI using f10w dialysis. Recombinant TnI and musele
TnI. when complexed to TnC, are capable of increasing
the calcium affinity of TnC (Fig. 28). A IO-fold increase
in affinity was observed for the high affinity sites, and a
15-fold increase was observed for the low affinity sites
when the complexes are compared with isolated TnC (see
Table 1). An apparently larger increase in affinity was ob
served with recombinant TnI when compared with mus
ele TnI (Fig. 28), but the dissociation constants obtained
for the two complexes are not statistically different (Ta
ble 1). The dissociation constants obtained for recombi
nant chicken TnC are in agreement with the ones we
determined by equilibrium dialysis (Fujimori et aI., 1990)
and flow dialysis (Silva et aI., 1993). The constants re-

ported here, in Fujimori et aI. (1990), and in Silva et aI.
(1993) are lower than the ones reported for rabbit TnC
and rabbit TnC/TnI complex (Potter & Gergely, 1975)
probably due to differences in protein sequence between
rabbit and chicken TnC and TnI.

We conelude that the major impediment for expression
of chicken recombinant TnI in E. colí resides in the two
sequential AGG codons present in positions 8 and 9 of the
cDNA. Recombinant TnI binds TnC, inhibits actomyo
sin ATPase, and increases TnC affinity for Ca 2+ in a
manner similar to chicken musele TnI.
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Table 1. Calcium binding lO TnC and TnC/Tnl complexes'

Protein n, k, (x lO-f> M) n~ k~ (X 10-8 M)

TnC 1.94 ± 0.07 40.11:= 5.5 1.93 ± 0.06 90.-\ ± 6.04
C/I natural 2.42 := 0.48 2.69 = 1.26' 1.81 ± 0.58 7.12:=5.39'
CfI recombinam 1.97=0.18 2.78 = 0.73' 2.70 ± 0.35' 8.02 :!: 0.80'

a The apparem dissocialion constams for the low affinity (k,) and high affinity (k~) calcium
binding siles and lhe number of sites In, and n~) are presemed as average ± SE:'.l of the individual
fiued curves. * indicates P < 0.05 with respect to recombinam TnC.
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CLONING AND EXPRESSION OF CHICKEN SKELETAL MUSCLE TROPONIN I

IN E. calí. THE ROLE OF RARE CODONS IN THE EXPRESSION LEVEL.
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This supplementary material is divided in two parts.

contains a detailed description of the methods used.

contains a figure and the corresponding legend.

Part 1: Material and Methods

Part 1

Part 2

cDNA cloning, sequencing and mutagenesis - A cDNA 1 ibrary

constructed with rnRNA from 2-week post-hatch chicken pectoralis

muscle (Reinach and Fischman, 1985) was screened with a partial

cDNA containing the C-terminal half of TnI (Nikovits et al., 1986).

A full length cDNA (J003) was isolated and both strands were

sequenced (Sanger et al., 1977) Site directed mutagenesis was

performed in a single stranded template derived from M13 using

standard procedures (Carter et al., 1985)

- Construction of TnI expression vectors - The cDNA (J003) was

subcloned in the vector M13K11RX (Waye et al., 1985) and the

oligonucleotide TCCATCGAGGGTAGGTCTGATGAAGAGAAA was used to delete

the 5'untranslated sequence and juxtapose the first serine of the

coding sequence to the arginine of the factor Xa cleavage sequence
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(Reinach and Karlsson, 1988). EcoK selection (Reinach and Karlsson,

1988; Waye et ai., 1985) was used to isolate a clone (J361)

containing the apropriate deletion. This construct was used as a

template for further mutagenesis. Two oligonucleotides

CCCTCCCAGGGTCCATGCAGG and TGTGCAAAAAACTTCATGCCA were used to

modifiy the internal BarnHI and HindIII sites present in the cDNA

resulting in the construct J501. The BarnHI/EcoRI fragment of J501

(containing the sequence FXTnI) was cloned into BarnHI/EcoRI cut

pET-3a (Studier et ai., 1990) resulting in the plasmid pET-S01.4.

A similar construct preserving the transcription termination signal

from pET-3a in the final construct was also produced. For that

purpose, first a BarnHI linker (CGGATCCG) was cloned into the single

EcoRV site of J501 producing M13-S08. The BarnHI fragment of M13-S08

was than subloned into the BarnHI site of pET-3a producing the

construct pET-508. 7. To construct a second derivative of pET

capable of expressing TnI as a non fusion protein, aNdeI site was

introduced into the border of the sequence FX and TnI using the

oligonucleotide GGATCCATCGAGCATATGTCTGATGAAGAG to mutagenize the

construct M13-S08, producing the construct M13-R1. To mutate the

AGG codons in positions 8 and 9 of the cDNA into CGT codons we used

the oligonucleotide GATGAAGAGAAAAAGCGTCGTGCAGCCACCGCC to further

mutagenize the construct M13 -R1, producing the constuct M13 -R18. We.

finally used the NdeI/BarnHI fragment of constructs M13-R1 and M13

R18 to substitute the NdeI/BarnHI fragment of pET-3a producing

respectively the constructs pET-R1 and pET-R18. All constructs were

confirmed by restriction analysis and complete DNA sequencing.
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- Construction of TnC expression vector with the T7 promotor - A

BarnHI linker was first cloned into the single EcoRV site of the

M13mp11 RF825 containing the cDNA for TnC linked to the FXa

cleavage site (Reinach and Karlsson, 1988) I producing the construct

M13 RF825-3. An oligonucleotide (GGATCCATCGAGGGTCATATGGCGTCAATGAC)

was used to introduce aNdeI site between the FXa and the TnC

sequence in construct M13 RF825-3 producing M13 RF825-3.1. The

NdeI/BarnHI fragment of this last construct was subloned in pET-3a

using the same enzymes producing the expression vector pET-TnC.

- Purification of recambinant TnI and TnC and N-ter.minal sequence

determination - Protein expresion with the constructs containing

the pL promotor was described before (Reinach and Karlsson, 1988).

For expression using constructs derived from pET we used the E.cali

strain BL21(DE3) pLysS since plasmid stability tests (Studier et

ai., 1990) showed that the plasmids are not stable in leaky strains

as BL21(DE3). A single colony from a fresh plate. was inoculated

into 50ml of 2xTY (Reinach and Karlsson, 1988) with 50~g/ml of

ampicillin and 200~g/ml chloramphenicol and grown for 3hr at 37°C.

A liter of 2xTY was inoculated with 10ml of this culture and grown

until O.D' 600 was 0.8-0.9. IPTG was added to a final concentration

of 0.4mM and incubation was continued for another 3hr. Cells were

pelleted (4.500xg 10 minI and ressuspended in 30ml of 50mM Tris-Cl

pH 7.0; 1mM EDTA; 10mM p-mercaptoethanol and lysed in a French

Press (3x 16.000psi). The inclusion granules containing TnI were

collected (60.000xg, 40min, 4°C) and ressuspended in 50mM Tris-HCl

pH 7.0; 1mM EDTA; 10mM p-mercaptoethanol; 8M urea. The protein was

loaded into a CM-sepharose fast flow column equilibrated with the

same buffer and eluted with a NaCl gradient (0-300mM). The protein
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was pooled, dialysed into SOmM Tris-Cl pH 7.0; 1mM MgC1 2 ; O.SM KCl

and stored at -20°C. The final yield was 2Smg of pure TnI per liter

of bacterial cul ture. Recombinant TnC was produced in E. cali

BL21(DE3) pLysS using the plasmid pET-TnC and purified as described

(Reinach and Karlsson, 1988; Fujimori et al., 1990). Up to lS0mg of

purifed TnC per liter of culture was obtained with this plasmid; a

three fold increase when compared with our previous method (Reinach

and Karlsson, 1988). The N-terminal sequence of recombinant TnI and

TnC was determined by Edman degradation.

- Purification of muscle proteins - Skeletal muscle TnC , TnI,

actin and myosin were purified from pectoralis muscle of adult

chickens as described (Potter, 1982; Pardee and Spudich, 1982;

Reinach et al., 1982) <t-tropomyosin was purified from adul t

chicken hearts (Smillie, 1982).

- Preparation and gel analysis of the TnC/TnI camplex (Xu and

Hitchcock-DeGregori, 1988) - TnC (S-10mg/ml) was dialysed into 10mM

Tris-Cl pH 7.5; 2mM MgClzi O.lmM CaClzi 100mM NaCli 3mM p

mercaptoethanol. TnI (5 -10mg/ml) was dialysed into the same buffer

containing SOOmM NaCl. Urea was added to a final concentration of

6M to the TnI solution and to 4M in the TnC solution. The protein

solutions were mixed to obtain a molar ratio of 2:1 TnI:TnC. This

TnI excess reduces to a minimum the concentration of uncomplexed

TnC. The mixture is dialysed into 10mM Tris-Cl pH 7.5; 100mM NaCl;

2mM MgC1 2 i O.OlmM CaClz , 3mM p-mercaptoethanol at 4°C to remove the

urea and centrifuged at 12.000xg for 40 mino to remove the excess

TnI that precipitates at low salto The complex was analysed in a 6M
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urea-8% polyacrylamide gel in the presence (5mM CaC1 2 ) or absence

of calcium (5mM EDTA) (Head and Perry, 1974).

- ATPase measurements - ATPase measurements were performed in 20mM

Imidazole pH 7.0, 60mM KC1, 3.5mM MgC1 2 , 0.5mM EGTA, 1.0mM DTT and

2mM ATP. Actin (4.0~M), myosin (0.2~M) and tropomyosin (1.15~M)

were kept constant while the TnI concentration was varied from 0

8.0~M. The reaction was started by the addition of ATP and

proceeded for 25 minutes at 25°C. Phosphate release was measured as

described (Heinonen and Lahti, 1981).

- Calcium binding to TnC and to the TnC/TnI camplexes - Calcium

binding to TnC and to the TnC/TnI complexes prepared with either

endogenous or recombinant TnI was measured using a flow dialysis

apparatus (Colowick and Womack, 1969; Womack and Colowick, 1973;

Silva et al., 1992). In experiments where TnC and TnC/TnI complex

were compared, the TnC concentration was kept at 18.5 ~M and the

concentration of the TnC/TnI complex at 7.5 ~M in order to maintain

the TnC concentration constant. Calculations were performed as

described (Colowick and Womack, 1969; Womack and Colowick, 1973).

Each protein and protein complex was assayed in three independent

experiments. Each data set was fitted using a regression procedure

(Potter and Gergely, 1975; Fujimori et al., 1990) using the

equation where y is the number of sites filled at each [Ca2+] i k1

and k 2 are the association constants for the high and low affinity

sites and n 1 and n 2 are the number of sites in each category . Since

saturation occurred between 4 and 5 mols of Ca2
+ per moi of

protein, the values of n 1 and n 2 were not fixed during the fitting

procedure.
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Part 2:

M S D E E K K R R A
-CGGACTCGGGTICACAACCATCTAAAGCAAGATGTCTGATGAAGAGAAAAAGAGGAGGGC -
- 10 20 30 40 50 60 -

A T A R R Q H L K S A M L Q L A V T E I
-AGCCACCGCCCGGCGCCAGCACCTGAAGAGTGCTATGCTCCAGCTTGCTGTCACTGAAAT
- 70 80 90 100 110 120

E K E A A A K E V E K Q N Y L A E H C P
-AGAAAAAGAAGCAGCTGCTAAAGAAGTGGAAAAGCAAAACTACCTGGCAGAGCATTGCCC
- 130 140 150 160 170 180

P L S L P G S M Q E L Q E L C K K L H A
-TCCTCTGTCCCTCCCAGGATCCATGCAGGAACITCAGGAACTGTGCAAAAAGC'I"I'TGC
- 190 Bam HI 210 220 Hind III 240

K I D S V D E E R Y D T E V K L Q K T N
-CAAGATAGACTCAGTGGATGAGGAANJGTATGACACAGAGGTGAAGCTACAGAAGACTAA
- 250 260 270 280 290 300

K E L E D L S Q K L F D L R G K F K R P
-CAAGGAGCTGGN.;GCCTGAGCCAGAAGCTGTTIGACCTGAGGGGCAAGTICAAGAGGCC
- 310 320 330 340 350 360

P L R R V R M S A D A M L R A L L G S K
-ACCTCTGCGCCGGGTGCGCATGTCTGCTGATGCCATGCTGCGTGCCCTGCTGGGCrCCAA
- 370 380 390 400 410 420

H K V N M D L R A N L K Q V K K E D T E
-GCACAAGGTCAACATGGACCTCCGGGCCAACCTGAAGCAAGTc.AAGANJGNJGACACGGA
- 430 440 450 460 470 480

K E K D L R D V G D W R K N I E E K S G
-GAM3GAGAAGGACCTCCGCGATGTGGGTGACTGGAGGAAGAACATIGAGGAGAAATCTGG
- 490 500 510 520 530 540

M E G R K K M F E A G E S *
-CATGGAGGGCAGGAAGATGTTTGAGGCCGGCGAGTCCTAAGCACTGGTCTCTCCACT
- 550 560 570 580 590 600

-CTTGCCATIACCACCCTCITCCATCCCCTCCTGAGCATGGCCACAGCTGTGATCATGGCC
- 610 620 630 640 650 660

-ACCTCCCTGCCCTGAACCTCAACATGTCCTCACCATGCATIGAACCCACTGACTGGGTGC
- 670 680 690 700 710 720

-TGTTTCTCTGA'ITTI'GTGAAGAGCTGCAGTCTGGAAGCAGCAGTGTAAATAAAGC'rl'TCA -
- 730 740 750 760 Bind III -

-T'GGG'rAGJ.\GGJ'>,AAj~1';AA1';AAAAA.AAJ.IAAJ.\AA)'>,AAj~1';AAAAAAAA.AAJ.IAAJ.\AA)\AA)~

790 800 810 820 830 840

- AAAAAAAAJ1n,.n.An..n.,AAAAAn.n.n.n,.n..n.J1A
- 850 860

Figure Legend - Sequence of the cDNA encoding chicken skeletal
muscle TnI and the corresponding protein sequence. The two arginine
(AGG) codons that have been modified to obtain expression are
indicated in boldo The position of the Hind 111 and Bam HI sites
within the coding sequence that have been removed are also
indicated.
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Anexo 2 - Lisogenização cem ÂDE3 das cepas E. colí CYIS0?? e

E. colí W3II0 A33

Vários trabalhos com troponina C analisando aspectos

cinéticos e mesmo de mudanças conformacionais, utilizam nos ensaios

técnicas de fluorescência (Pearlstone et al., 1992; Chandra et al.,

1994; Zot e Potter, 1987; Johnson et al., 1979; Wang et al., 1990;

MacLachlan et al., 1990; Morano e Rüegg, 1991). Pensando em também

utilizar estas técnicas em nosso laboratório, com a troponina C

recombinante e mesmo com as outras sub-unidades do complexo

troponina, construímos um novo sistema de expressão de proteínas

recombinantes em bactérias baseado no sistema pET (Studier et al.,

1990) capaz de incorporar análogos de triptofano em mutantes

contendo um único triptofano.

Este sistema de expressão se baseou no trabalho de Hogue e

colaboradores (1992) que expressa proteínas recombinantes em

bactérias auxotróficas para triptofano. Neste trabalho, as

bactérias são crescidas em meio de cultura onde foi adicionado um

análogo do triptofano, 5-hidroxi-triptofano, que é incorporado à

proteína sintetizada no lugar do triptofano. Este análogo possuí

absorbância significativa entre 310-320nm, diferente do triptofano

que não absorve nesta faixa. Desta forma uma proteína que possua 5

hidroxi-triptofano incorporado, pode ser identificada e analisada

através de ensaios de fluorescência na presença de outras proteínas

que contenham triptofano.

Duas cepas de bactérias auxotroficas para triptofano nos

foram cedidas pelo Dr. Szabo, E.cali W3110trp A33 (Drapeau et al.,

1968) e E.cali CY15077 (W3110~trpEA2), para serem utilizadas na

construção de hospedeiros para a expressão de vetores do sistema

pET. Inicialmente testamos se as cepas eram auxotroficas para
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triptofano crescendo ambas as cepas em placas de meio mínimo sem

triptofano e outras suplementadas com 4,LLg/ml de L-triptofano.

Verificamos que as duas cepas só produziram colônias nas placas que

contenham L-triptofano, confirmando que ambas as cepas eram

auxotroficas para triptofano.

Depois de confirmado o genótipo das cepas, passamos a

construção de hospedeiras para o sistema pET. Para a produção das

hospedeiras é necessário incorporar ao genoma da bactéria o gene da

T7 RNA polimerase sob o controle do promotor de lacUV5, induzível

por IPTG.

A incorporação do gene da T7 RNA polimerase ao genoma da

bactéria foi feita pela lisogenização do fago ADE3 que possui o

gene, e que uma vez em estado lisogênico não é capaz de reverter a

forma lítica sem a ajuda de um fago "helper", o que torna a

hospedeira estável.

Lisogenizamos as duas cepas de bactéria, infectando as

culturas com o fago ADE3. Depois da infecção as culturas foram

espalhadas com alça de Drigalski em meio sólido e incubadas.

Recolhemos as colônias isoladas para testar se eram lisogênicas.

Após o teste de lisogenização, selecionamos uma colônia de cada

cepa para serem utilizadas no sistema de expressão demominando-as:

E.cali A33(DE3) e E.cali CY15077 (DE3) .

Com as hospedeiras prontas, testamos suas capacidades de

expressarem proteínas clonadas em vetores pET. Utilizamos neste

teste o vetor de expressão da troponina C, pET-TNC (Quaggio et al.,

1993). Transformamos as duas hospedeiras com o vetor pET-TNC e com

os clones positivos (resistentes a ampicilina), foi feita uma mini

indução de proteínas. Verificamos que as duas hospedeiras, E.cali

A33(DE3) e E.cali CY15077 (DE3) foram capazes de expressar a TnC
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quando a cultura foi induzida com IPTG (resultados não

apresentados), demonstrando serem viáveis como hospedeiras para os

vetores do sistema pET.

A partir deste ponto, passamos as cepas e os resultados

obtidos para o colega de laboratório Michael Felix Lee, que esta

dando continuidade ao trabalho.

Materiais e Métodos

Os materiais e métodos básicos utilizados neste projeto

estão descritos nos itens 2 e 3 desta tese, os específicos do

processo de lizogenização descritos abaixo.

1 Linhagens de Bactérias

1.1 E.coli ~110trp A33 (Drapeau et ai, 1968)

1.2 E.coli CY15077 (W3110dtrpEA2)

1.3 Fago ÂDE3 (Studier e Moffatt, 1986; Novagem)

2 Lisogenização cem ÂDE3 (Studier e Moffatt, 1986)

Crescer a bactéria hospedeira em 2xTY suplementado com 0,2 %

mal tose e 10mM MgS0 4 até OD600 de 0,5. Misturar 5J.ll de ÂDE3, 3111 de

ÂB10 (fago helper) e 3111 ÂB482 (fago de seleção) a 1-10J.ll da

cultura de bactéria (o fago ÂB10 auxilia na integração do fago ÂDE3

ao genoma da bactéria e o fago ÂB482, possuindo a mesma imunidade

do fago ÂDE3, mata as bactérias não infectadas por ÂDE3). Plaquear

em TYE e incubar a 37°C por 12 horas. Transferir colônias isoladas

para nova placa de TYE e verificar lisogenização de ÂDE3 na

bactéria hospedeira.
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3 Verificação da lisogenização de ÀDE3

Crescer a bactéria hospedeira selecionada após lisogenização

em 2xTY suplementado com 0,2 % mal tose e 10mM MgS0 4 até OD600 de 0,5.

Misturar 100~1 da cultura de bactéria com 100~1 de uma diluição de

10 6 do fago T7 4107 (fago de teste). Plaquear em TYE suplementada

com 4mM de IPTG e incubar a 37 o C por 12 horas. As bactérias

hospedeiras que possibilitarem o crescimento do fago de teste T7

4107, possuem ÀDE3 lisogênico.
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