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RESUMO 

A TPases do tipo P são proteínas integrais de membrana que usam a energia 

química contida na molécula de A TP para o transporte de cátions através de . 
membranas. O nosso trabalho apresenta a clonagem e o sequenciamento de um gene 

(BePAT2) e a caracterização da expressão de dois genes (BePATI e BePAT2) 

codificando isoformas de uma A TPase do tipo P no fungo aquático Blastocladiella 

emersonii. As proteínas codificadas por estes genes, surpreendentemente se mostraram 

mais similares às Na+ /K+ e H+ /K+-ATPases de eucariotos superiores do que a outras 

ATPases de fungos. Experimentos de "Northem blot", imunoprecipitação e "Westem 

blot" demonstraram que as ATPases (BePATI e BePAT2) são diferencialmente 

expressas durante o desenvolvimento de B. emersonii. Os resultados obtidos mostraram 

que o aumento da transcrição dos genes refletiu em um aumento da síntese e do 

acúmulo das A TPases, sugerindo um controle pré-traducional da expressão de 

BePATI/2. Estudos de formação de fosfoenzima na presença de diferentes íons e 

inibidores, utilizando as enzimas imunopurificadas, sugerem que as proteínas 

codificadas por estes genes tenham uma atividade semelhante às Na+ /K+ -ATPases. Os 

nossos resultados de expressão e atividade mostram pela primeira vez, evidências da 

funcionalidade de genes codificando uma proteína similar às Na+/K+-ATPases em um 

eucarioto inferior. 
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SUMMARY 

P- type A TPases are integral membrane protPins which use the energy stored 

in the A TP molecule to drive the transport of cations through biological membranes. 

In this work we report the cloning and sequencing of the BePAT2 gene and the 

characterization and expression of two genes (BeP A T 1 and BeP A T2) encoding 

isoforms of a P-Type A TPase in the aquatic fungus Blastocladiella emersonii. 

Surprisingly the putative BePATl and BePAT2 proteins are more similar to Na+/K+

and H+/K+-ATPases from animal cells than to other P-type ATPases from fungi . 

Northem blot, immunoprecipitation and Westem blot experiments demonstrated that 

these ATPases (BePATl and BePAT2) are developmentally regulated in B. 

emersonii. The results showed that the increase in the BePATl/2 transcription 

reflects in an increase in the synthesis and accumulation of the proteins, suggesting a 

transcriptional control of the BePATl/2 expression. Studies of phosphoenzyme 

formation using the immunopurified enzymes in the presence of different ions and 

inhibitors suggested a Na/K-ATPase like activity. Our results demonstrate for the 

first time biochemical evidences of functionality of genes encoding a Na+ /K + -

A TPase like protein in an eucaryotic microorganism. 
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I - INTRODUÇÃO 

1 - O modelo de estudo Blastocladiella emersonii: 

Blastocladiella emersonii é um fungo aquático não filamentoso que pertence à 

classe dos Quitridiomicetos. Estudos baseados na seqüência do RNA ribossomal 

propuseram que B. emersonii está situado na base da árvore evolutiva dos fungos (Van 

der Auwera e De Wachter, 1996), o que o toma um bom modelo para estudos 

evolutivos. Além desta peculiaridade, B. emersonii possui também um 

desenvolvimento espetacular (figura 1), apropriado para o estudo da regulação gênica 

associada a processos de diferenciação celular. Uma das vantagens deste organismo é 

possuir um ciclo de vida curto (de aproximadamente 24 horas), onde se alternam um 

estágio vegetativo, imóvel e outro com esporos flagelados. A formação destes dois 

tipos celulares envolve dois processos de diferenciação celular: 1- a esporulação, 

quando a célula vegetativa origina um grande número de zoósporos e, 2- a germinação, 

quando cada zoósporo origina uma nova célula vegetativa (Lovet, 1975). 

O zoósporo caracteriza-se por ser uma célula altamente diferenciada, livre

natante e desprovida de parede celular. É uma célula que não cresce, não se divide e 

não sintetiza DNA, RNA ou proteína. Neste tipo celular todos os ribossomos estão 

contidos em uma estrutura chamada capacete nuclear e além desta estrutura atípica, o 

zoósporo possui também uma única mitocôndria gigante, que é formada pela fusão de 

mitocôndrias menores durante o processo de esporulação. 

Quando o zoósporo encontra condições nutricionais adequadas inicia-se a fase 

de germinação. A célula retrai o flagelo, toma-se arredondada e começa a formar uma 

parede celular rica em quitina. A síntese da parede de quitina ocorre nos primeiros 20 

minutos de germinação e independe de síntese de proteínas e RNA, o que mostra que 

este evento está sob regulação pós-traducional (Soll e Sonnebom, 1971 ). A formação 

de um tubo germinal primário, que dará origem a um sistema de rizóides, é o evento 

posterior à síntese da parede, sendo necessária nesta fase a síntese de proteínas, mas 

não de RNA. Nesta etapa a célula utiliza mRNAs que provavelmente são armazenados 
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no capacete nuclear dos zoósporos durante os últimos 30 minutos da esporulação 

(Jaworski e Stumhofer, 1984). A partir deste ponto todos os eventos que se sucedem 

necessitam tanto de tradução quanto de transcrição. Aproximadamente 2 horas após a 

indução da germinação ocorre a primeira divisão nuclear, sendo que, durante todo o 

crescimento vegetativo ocorrem inúmeras divisões nucleares sem que ocorra divisão 

celular, culminando com a formação de um coenócito. Além de meio nutriente foram 

identificados uma série de compostos indutores da germinação. Entre eles estão os 

cátions mono e divalentes, em especial KCl numa concentração de 50 mM (Gottschalk 

and Sonnebom, 1982), inibidores de fosfodiesterase de cAMP, tais como teofilina e 

cafeína (Gomes et ai. , 1980), nucleotídeos cíclicos (Gomes et ai. , 1980; Gottschalk and 

Sonnebom, 1982). 

A qualquer momento do crescimento exponencial, se as células forem 

submetidas à carência nutricional inicia-se o processo de esporulação, que se 

caracteriza por intenso rearranjo de organelas levando à formação dos zoósporos. No 

decorrer deste processo podem ser observados fenótipos bem característicos: na 

primeira hora após o carenciamento observa-se a formação de um septo basal, que 

separa os rizóides do citoplasma. Uma hora após a formação do septo há o 

aparecimento de uma papila no ápice da célula vegetativa por onde os zoósporos serão 

liberados para o meio no final da esporulação (figura 1). 

Durante todo o processo de esporulação ocorre uma intensa renovação do 

conteúdo protéico e de mRNAs, sendo que apenas metade dos mRNAs sintetizados no 

início da esporulação estão presentes nos zoósporos (Silva et ai., 1986). Outro evento 

molecular característico desta etapa é a intensa proteólise, que Corrêa e colaboradores 

( 1979) demonstraram ser necessária para a conversão de células vegetativas em 

zoosporângios. Além destes fatores, inúmeras atividades enzimáticas relacionadas à 

transdução de sinais aumentam durante a esporulação: guanilato ciclase (Silverman, 

1976), adenilato ciclase (Gomes et ai., 1978), fosfodiesterase de cAMP (Maia e 

Camargo, 1974), proteína quinase dependente de cAMP (Juliani et ai., 1979), entre 

outras. 
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Zoósporos 
30min. 40 min. 

240 min. 

Germinação 

esporulação 
crescimento 

papila 

120 min. 

carência nutricional 
septo basal 

Figura 1 - Esquema do ciclo de vida de B. emersonii. Estão representados os dois processos 
de diferenciação celular: a germinação e a esporulação (ver detalhes no texto). Modificado de 
Lovet (1975). 
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Nos últimos anos, estudos de alguns genes isolados de B. emersonii, 

confirmaram a forte influência do desenvolvimento no padrão de expressão gênica 

deste organismo. Os genes que codificam para as subunidades catalítica e regulatória 

da proteína quinase dependente de cAMP (PKA), por exemplo, tem sua expressão 

aumentada durante a esporulação. 

Experimentos de "Northern blot" demonstraram que estes genes possuem uma 

regulação coordenada ao longo do desenvolvimento do fungo (Marques e Gomes, 

l 992~ de Oliveira et al., 1994 ). Outro gene bem caracterizado é o que codifica a 

proteína de choque térmico Hsp70 (Stefani e Gomes, 1995), gene este que tem sua 

expressão controlada tanto por choque térmico como durante o desenvolvimento. 

2 - ATPases tipo P: 

Nos organismos vivos, a distribuição assimétrica de íons nos diferentes 

compartimentos celulares é de vital importância para a manutenção da homeostase. 

Esta distribuição assimétrica é possível graças a enzimas que são capazes de 

transformar a energia química contida na molécula de A TP em uma outra forma de 

energia como, por exemplo, o gradiente de cátions através das membranas. Este 

gradiente, por sua vez, cria um potencial eletroquímico que força o retorno do cátion 

em questão para o interior da célula, fornecendo energia para a realização de alguma 

forma de trabalho, como o transporte de nutrientes. Entre as enzimas que são capazes 

de acoplar a energia da molécula de A TP com alguma forma de trabalho, destacam-se 

as ATPases tipo P, que diferem das ATPases transportadoras existentes nos vacúolos 

(ATPases-V) e nas mitocôndrias (ATPases-F) por apresentarem um resíduo de 

aspartato que é fosforilado durante o processo de transporte (Pedersen e Carafoli, 

1987). 

Desde que Peter Mitchel formulou a teoria quimiosmótica (Mitchel, 1961 ), o 

papel das ATPases no acoplamento da energia com o transporte de nutrientes tem sido 

descrito em várias espécies de bactérias, fungos, animais e plantas, estando estas 

enzimas envolvidas no transporte de uma grande variedade de íons. Exemplos bem 
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estudados incluem a Na+/K.+-ATPase de membrana plasmática em eucariotos 

superiores, a Ca ++-ATPase de retículo sarcoplasmático e a H+-ATPase de fungos e 

plantas. As A TPases tipo P são definidas por três características básicas: ( 1) a unidade 

catalítica é um monômero que varia de 70 a 200 kDa. (2) são inibidas por vanadato na 

faixa de µM e (3) formam, como dito anteriormente, um intermediário acil-fosfato 

através da transferência do fosfato-y do ATP para um resíduo de aspartato (M0ller et 

ai. , 1996). 

Dentre os diversos tipos de íons transportados pelas ATPases tipo P, a extrusão 

de prótons é considerada como sendo o principal sistema de transporte eletrogênico em 

microrganismos e todos os fungos estudados até o momento possuem em sua 

membrana plasmática uma H+ -A TPase, que produz um gradiente de prótons que é 

utilizado na importação de nutrientes, via simporte H+/nutrientes. 

2.1 - Classificação e propriedades gerais das ATPases tipo P: 

Análise das seqüências primárias das A TPases tipo P revelaram 5 seqüências 

curtas de aminoácidos altamente conservadas, situadas nas duas principais alças 

hidrofilicas destas proteínas (figura 2) (para revisão ver M0ller et ai., 1996). Dentro 

destas seqüências está o motivo TGES localizado na alça hidrofilica menor, cuja 

função ainda não está bem definida, e quatro outros motivos localizados na alça 

hidrofilica maior, que compreende a região do resíduo de aspartato que é 

transitoriamente fosforilado durante o processo catalítico (DKTGTL T), e os domínios 

implicados na ligação do ATP (KGA, MV /L TGD; GDGVND). 

Recentemente foi descrita a primeira estrutura de alta resolução (2,6 A) de uma 

ATPase tipo P (Toyoshima et ai., 2000). A estrutura foi determinada por difração de 

raio-X de cristais da Ca ++ -ATPase de retículo sarcoplasmático (SERCA-ATPase) 

obtidos na presença de cálcio. A estrutura proposta confirmou a presença de l O a

hélices transmembranares conectadas a um grande domínio citoplasmático. Revelou 

ainda que o domínio citoplasmático pode ser dividido em três sub-domínios: 1 - o 
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domínio P que ocupa a região central do domínio citoplasmático e que contém o 

resíduo de aspartato que é fosforilado durante o processo catalítico. Este domínio é 

composto por duas regiões separadas na seqüência primária da proteína que vai do 

resíduo N330 ao N359, região esta que está conectada à transmembrana 4, e a parte 

carboxila do domínio que vai do resíduo K605 ao D737 que está conectada à 

transmembrana 5. 2 - O domínio N que contém o sítio de ligação a ATP e está inserido 

entre as duas regiões da seqüência primária que compõe o domínio P. 3 - O domínio A 

que está situado entre as transmembranas 2 e 3. Este domínio não possui uma função 

bem definida, embora existam evidências do seu envolvimento no acoplamento entre a 

hidrólise de ATP e o transporte de Ca++ (Clarke et al. , 1990). 

NH2 

Domínio 
N-terminal 

5 6 7 8 9 10 

Domínio 
e -terminal 

MVTGD 

VGVTGDGVNDS 
PALKKADLGIAM 

Citossol 

Membrana 

Figura 2 - Esquema geral e motivos característicos das P2-ATPases representados no 
plano pelas seqüências encontradas na proteína BePATl (de Souza e Gomes, 1998). 
Muitos dos motivos representados acima estão presentes em todas as subfamílias das ATPases 
tipo P (ver texto). Os números de 1 a 10 indicam as 10 hélices transmembranares preditas para 
algumas ATPases tipo P como a Na+/K+ ATPase e outras. A letra E. indica a posição do 
resíduo de aspartato fosforilado durante o processo catalítico. As letras A e C representam as 
alças hidrofilicas menor e maior respectivamente. O esquema foi adaptado de M0 1ler e 
colaboradores (1996). 
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Outro avanço importante obtido com a cristalização da cálcio-A TPase foi o 

mapeamento dos resíduos implicados na coordenação dos íons cálcio. A cristalografia 

confirmou vários dados bioquímicos (Clarke et ai. , 1989) de que as regiões 

transmembranas 4, 5, 6 e 8 fazem parte dos dois sítios de ligação a cálcio, sendo que os 

resíduos N768, E771 , T799, D800 coordenam a ligação do íon no sítio I e os resíduos 

E309, N796 e D800 atuam no sítio II. Evidências bioquímicas determinaram que estas 

regiões são importantes na coordenação dos íons em outras P-ATPases (M0ller et ai. , 

1996; Jorgensen et ai. , 1998), sendo que as transmembranas 5 e 6 parecem ser as 

responsáveis pela especificidade de ligação aos diferentes íons transportados pelas 

diferentes P-ATPases (Jorgensen et ai. , 1998). 

De acordo com critérios estruturais, como as semelhanças e diferenças no perfil 

de hidrofobicidade e algumas seqüências características, as A TPases tipo P foram 

agrupadas em 5 subfamílias (figura 3), que ainda são subdivididas em diferentes tipos 

(Lutsenko e Kaplan, 1995; M0ller et ai. , 1996; Catty et ai., 1997; Palmgren e Axelsen, 

1998; Axelsen e Palmgren, 1998). Algumas destas subfamílias serão descritas em 

detalhe a seguir. 

2.1.1 - Subfamília I 

Tipo IA: 

Este tipo de ATPase é representado por uma das subunidades (subunidade B) 

que forma o sistema de alta afinidade para a captação de potássio (sistema KDP) em 

algumas bactérias (M0ller et ai. , 1996). 

Tipo IB: 

As proteínas pertencentes a este tipo foram denominadas P 1-A TPases (Lutsenko 

e Kaplan, 1995). Os membros desta subclasse incluem principalmente as ATPases 

procarióticas: Cd-ATPase (Nucifora et ai. , 1989), CopA e CopB (Odermatt et ai. , 

1993) entre outras. Neste grupo estão também as ATPases de cobre associadas às 
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IA K+ 

~-~ 
1B Cu2+ 

~ Cd2+ 

KdpB KdpA KdpC 

IIA Ca++ ~l 11B Ca++ 

~ 
flb 

IIC ~~·~ 1, IIIA H+ 

~ 
íl 
? 

a ~ Y 

IV FL V ND 

Figura 3 - Visão geral das estruturas das subfamílias das P-ATPases. As subfamílias estão 
representadas por algarismos romanos e pelos íons que elas tranportam. Os retângulos indicam 
as hélices transmembranas; os círculos pretos representam sítios inibitórios que são alvos de 
indutores (como cálcio-calmodulina nas de tipo IIB ou fosforilação nas de tipo IIIA); círculos 
brancos representam sítios para ligação de metais pesados. Abreviaturas: FL-fosfolipídeos; 
ND-não determinado; flb-fosfolamban. A subunidade y foi descrita apenas nas Na+/K+
ATPases. O proteolipídeo representado por uma interrogação nas de tipo IIIA ainda é alvo de 
discussão (o esquema foi adaptado de Axelsen e Palmgren, 1998). 



9 

doenças de Menkes e Wilson (Vulpe et ai., 1993; Tanzi, 1993; Bull et ai., 1993) e as 

codificadas por dois genes (CCC2 e PCA 1) de S. cerevisiae que estão envolvidos no 

transporte de Cu++_ As P-ATPases do tipo IB possuem de 6 a 8 regiões 

transmembranares, sendo que 2 estão localizadas na região carboxila depois da alça 

hidrofilica maior. Uma das principais características das IB-ATPases é a presença de 

uma extensa região hidrofóbica antes do domínio TGES que se constitui por 2 a 3 pares 

de regiões transmembranares, enquanto que as outras ATPases tipo P possuem apenas 

um par. Uma outra característica importante é a presença de motivos de ligação a 

metais, GTMCXXC que se localiza na porção amino terminal destas proteínas. O 

número de cópias deste motivo pode variar de l a 6 vezes, o que explica a grande 

diferença de massa molecular entre os representantes desta subclasse (para revisão ver 

Lutsenko e Kaplan, 1995). 

Todas as ATPases tipo P conhecidas (mais de 300) possuem um resíduo de 

prolina localizado 43 aminoácidos antes do motivo DKTGT. Esta prolina está situada 

no meio de uma região transmembranar e nas P 1-ATPases ela é flanqueada, 

invariavelmente, por um resíduo de cisteína do lado amino-terminal e por uma cisteína, 

histidina ou serina do lado carboxila-terminal. Devido à seqüência "CPx" ser 

característica desta subclasse de ATPases, elas foram também chamadas de CPx

A TPases (Solioz e Vulpe, 1996). 

2.1.2 - Subfamília II 

As A TPases desta subfamília possuem de 8 a 1 O regiões transmembranares. Este 

grande grupo de ATPases pode ainda ser subdividido em 4 tipos: IIA, IIB, IIC e IID. 

Tipo IIA: 

Este grupo é representado pelas Ca++-ATPases do tipo SERCA, que transportam 

íons de cálcio do citoplasma para o lúmen do retículo endoplasmático e exercem um 

importante papel na fisiologia muscular. Esta A TPase é uma das mais estudadas e 

muito do que se sabe hoje, a respeito dos prováveis resíduos implicados na ligação e 
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translocação do(s) cátion(s) através de membranas biológicas advém dos estudos feitos 

com esta enzima. O íon Ca2+ é sabidamente um regulador importante de processos 

celulares, atuando como segundo mensageiro em processos de transdução de sinais, 

mas pode ser tóxico em altas concentrações no citossol. A Ca ++-ATPase de retículo 

juntamente com a Ca ++ -A TPase de membrana plasmática têm a função de manter as 

concentrações citossólicas de cálcio na faixa de micromolar. 

Tipo IIB: 

O tipo IIB é representado pelas Ca ++ -A TPases de membrana plasmática. Além 

de algumas características na seqüência primária de aminoácidos, a principal 

característica estrutural das ATPases tipo IIB, que permite distingui-las das de tipo IIA, 

é a presença de uma extenção carboxila-terminal à qual está associada uma função 

regulatória. Há evidências de que esta cauda hidrofilica interage com os domínios 

catalíticos da enzima inibindo sua atividade, e que esta auto-inibição seria revertida 

pela ação de moduladores como Ca ++ /calmodulina. 

Tipo IIC: 

Este tipo está representado pelas Na+/K+ATPases e H+/K+ATPases. Neste grupo 

podemos também incluir a ATPase de B. emersonii (BePA T 1) ( de Souza e Gomes, 

1998) que será discutida em detalhe mais adiante. 

As Na+/K+-ATPases foram descritas apenas em animais e apresentam grande 

similaridade entre elas. A Na+/K+-ATPase está presente na membrana plasmática de 

todas as células animais e é essencial para a regulação do volume e pH intracelular, 

para a manutenção do potencial de membrana e para os processos de absorção de 

nutrientes. Um inibidor específico muito importante da Na+/K+-ATPase é o glicosídio 

cardíaco Ouabaína, que é capaz de se ligar à região amino terminal da proteína de 

maneira competitiva com o íon K+ (Rossier et ai., 1987). 

Além da cadeia típica das ATPases tipo P (figura 2), as Na+/K+ e H+/K+

ATPases possuem uma subunidade p de aproximadamente 50 kDa (Sachs et ai. , 1992), 
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cuJa função está relacionada com a maturação e transporte da holoenzima para a 

membrana plasmática (para a revisão ver Geering, l 991 ). Os estudos feitos com a 

Na+/K+-ATPase tornaram-se de vital importância para a cardiologia e a neurologia, e o 

primeiro cientista a descrever uma Na+ /K+ -A TPase, o dinamarquês Jens C. Skou foi 

agraciado com o prêmio Nobel de Química em 1997. 

Tipo IID: 

As Na +-ATPases, CUJOS genes foram descritos inicialmente em S. cerevisiae, 

fazem parte deste subgrupo. Os 4 genes denominados ENAl a ENA4 (Haro et ai., 

1991 ; Garciadeblas et ai., 1993) dispostos in tandem no genoma de S. cerevisiae e 

alguns outros poucos representantes são os únicos codificantes de A TPases que 

transportam somente íons Na+, ou provavelmente, promovem a troca Na+ IH+ (Benito 

et ai., 1997). 

2.1.3 - Subfamilia III 

Tipo IIIA: 

Este tipo é representado pelas H+ -ATPases de fungos e plantas. Estas ATPases 

controlam o pH intracelular e geram um gradiente eletroquímico usado para o 

transporte de nutrientes através da membrana via simporte próton/nutriente, além de 

participar do controle de vários mecanismos fisiológicos, como por exemplo, a abertura 

estomática em plantas (Goffeau e Slayman, 1981 ; Hopkins, 1995). Entre os fungos, a 

A TPase de prótons de S. cerevisiae é uma das mais estudadas. O gene pmal foi o 

primeiro gene codificando uma A TPase tipo P clonado e seqüenciado em levedura 

(Serrano et ai., 1986), sendo que recentemente, o sequenciamento completo do genoma 

de S. cerevisiae mostrou a presença de 16 quadros abertos de leitura codificando para 

ATPases tipo P (Catty et ai., 1997). A H+-ATPase codificada pelo gene pmal , localiza

se na membrana plasmática e é essencial para a viabilidade da levedura (Serrano et ai., 

1986). Além deste gene, um outro gene chamado pma2 codifica uma isoforma que é 
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pouco expressa e não é essencial, sendo que a sua interrupção causa apenas 

crescimento retardado da levedura (Schlesser et ai. , l 988~ Viegas et ai. , 1994 ). 

ATPases de prótons foram clonadas também em Neurospora crassa (Hager et ai. , 

1986), Schizosaccharomyces pombe (Ghislain et ai., 1987) e Candida albicans (Monk 

et ai., 1991 ), sendo altamente conservadas na sua seqüência de aminoácidos. 

2.1.4 - Subfamília IV: 

Em 1996, Tang e colaboradores demonstraram que um certo grupo de ATPases 

possuía algumas características em comum que poderiam agrupá-las em um nova 

classe de A TPases que estariam envolvidas na translocação de aminofosfolipídeos. 

Atualmente, já se conhece cerca de 1 O proteínas que possuem seqüências 

características deste subgrupo. Dentro destas seqüências estão o motivo LDGET que é 

uma variante do motivo altamente conservado (localizado na alça hidrofilica menor) 

TGES e duas seqüências localizadas no domínio hidrofilico ma10r: 

GxT(A/G)(IN)ED(K/R)LQxxV e (A/S)xSPDExA(L/I)(V/1). Outro motivo muito 

importante é o domínio P(IN/L)SL, onde o resíduo de glutamato (E) carregado 

presente no domínio (PEG/SL) característico das P-ATPases (figura 2) é substituído 

por um resíduo apoiar. 

2.1.5 - Subfamília V: 

A existência desta nova subclasse de A TPases foi proposta recentemente por 

Catty e colaboradores ( 1997). Após conclusão do projeto genoma de S. cerevisiae estes 

autores encontraram 2 genes (YEL031 W e YOR291 W) que codificam para ATPases 

não relacionadas com as outras subclasses conhecidas. Dezesseis (16) P-ATPases 

conhecidas podem ser agrupadas nesta nova subclasse. Uma característica estrutural 

bem distinta neste grupo, que ainda não foi observada em outras A TPases é a presença 

de uma longa inserção que varia de 100 a 200 aminoácidos localizados entre os 

domínios transmembranares 1 e 2. Além desta inserção, foram identificadas algumas 

seqüências características que estão presentes em todos os 16 membros do grupo. 
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3 - ATPase tipo P em B. emersonii: 

Recentemente, um gene codificando uma A TPase tipo P em Blastocladiella 

emersonii foi clonado e sequenciado ( de Souza e Gomes, 1998). Além deste gene, que 

representa um fragmento genômico BamHI-Hindlll de 4,3 kb, foi clonado um outro 

fragmento Hindlll- BamHI de 2,4 kb que contém parte de um quadro aberto de leitura 

que parecia codificar uma ATPase muito semelhante à do clone de 4,3 kb. O gene 

contido no fragmento de 4,3 kb foi chamado de BePATl e o gene do fragmento de 2,4 

kb de BeP A T2 (Figura 4 ). 

BamHI SaA Pstl Sacf Pstl Hindllll 

BePAT1 

Hindlll San Pstl BamHI 

BePAT2 

Figura 4 - Mapa de restrição parcial dos fragmentos genômicos BamHI/Hindill 
representando os genes BeP ATl e BeP A T2 isolados por de Souza (1995). As regiões 
codificadoras estão representadas em cinza e um intron no gene BePATl está em preto. As 
linhas representam as regiões 3' e 5' não traduzidas. 

A região codificadora de BePATl foi totalmente seqüenciada e possui 3246 

pares de bases, sendo que foi encontrado um íntron de 103 pb interrompendo a 

seqüência codificadora. A proteína deduzida a partir da seqüência de nucleotídeos 

possui 1081 resíduos de aminoácidos. Do fragmento de 2,4 kb foram seqüenciados 

apenas 540 pb, sendo que as regiões que foram seqüenciadas nos dois genes possuem 
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alta identidade quando se compara a seqüência de aminoácidos deduzida (>90%) ( de 

Souza, 1995). Em BePATl verificou-se uma inserção (em relação a outras ATPases) 

de cerca de 60 aminoácidos, com forte caráter hidrofilico, localizada após a provável 

sexta hélice transmembranar da proteína ( de Souza e Gomes, 1998). 

A seqüência de aminoácidos deduzida para a proteína BeP A T 1 apresenta maior 

similaridade com as Na+/K+ e H+/K+-ATPases de células animais e a ocorrência deste 

tipo de ATPase nunca foi descrita em fungos . Uma evidência curiosa foi observada em 

experimentos eletrofisiológicos, utilizando microeletrodos, feitos com B. emersonii 

(Van Brunt et ai. , 1982), sugerindo que este fungo seria uma exceção em relação aos 

outros microrganismos quanto ao principal sistema eletrogênico. Estes experimentos 

sugeriram que ao invés de uma H+-ATPase este microrganismo possuía um sistema 

ativo de acumulação de K+ e que este sistema seria o principal gerador de potencial de 

membrana. 

BIBLIOTECA 
INSTITUTO DE QUÍMICA 
UnlvArsidada de São Paulo 
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II - OBJETIVOS 

Durante o seu ciclo de vida B. emersonii passa por dois estágios de 

diferenciação celular: a germinação e a esporulação, sendo que as transições de um 

estágio a outro são determinadas pela disponibilidade de nutrientes no meio. Tendo em 

vista que as A TPases tipo P criam o gradiente eletroquímico necessário à captação de 

nutrientes do meio, espera-se que estas A TPases exerçam um papel fundamental no 

ciclo de vida deste fungo . 

O objetivo principal do nosso trabalho foi estudar a expressão dos genes 

BeP A T 1 e BeP A T2 durante o ciclo de vida do fungo, bem como, determinar qual ou 

quais íons são transportados por estas A TPases. 
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III - MATERIAIS E MÉTODOS 

1 - Reagentes 

Todos os Reagentes utilizados foram de grau analítico. 

2 - Enzimas 

As enzimas de uso freqüente em Biologia Molecular: Endonucleases de 

restrição,T4 DNA Ligase, DNA polimerases, T4 polinucleotídeo quinase entre outras 

foram obtidas da New England Biolabs, Amersham Pharmacia Biotech, Gibco-BRL ou 

da PE Biosvstems. 

3 - Material radioativo 

Os nucleotídeos radioativos [y-32P]-ATP, [a-32P]-dATP, [a-32P]-dCTP, [a-35S]

dATP, [35S]-metionina foram obtidos da NEN ou Amershan Pharmacia Biotech. 

4 - Oligonucleotídeos sintéticos 

Os oligonucleotídeos sintéticos utilizados neste trabalho foram obtidos da Bio

Synthesis (importado pela Promicro) ou da Gibco-BRL. 

Nome Seqüência 
rt3fatpl 5' CGA CGC ACA TTT TCA AGA AC 3' 
rt3ratp 1 5' GTG GAG GAA GAG GAG GGG 3' 
rt3fatp2 5' TTC GCC CTT TAC GAT GCA C 3' 
rt3ratp2 5' CGC CAC ATA CCA CGA CCA C 3' 
Ndel2 5' CTC CTT CCC CAT ATG GCC AAA GAC AAA CAG 3' 
Hindill 5' TAT AAG CTT ATG GCC AAA GAC AAA CAG 3' 
rtbetal 5' GCG CGC ACG CAT ACG TGC 3' 
rtbepat2 5' CGC CGA CGC TCC CCC TAC 3' 
comp 5' CTG GTT CTT CGG CAT CTT C 3' 
atpllr(B/S) 5' GGT GCT GTC GCA CAA GGT C 3' 
atpllf(B/S) 5' CTG ACG TTC GGC GAG CGC 3' 
Bam/Sac rev 5' TTC TGT CAC GCA ATA TTG 3' 
LF3 5' GAG CAG GAG GAA GTT GAA 3' 
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LFl 5' CCA CAA GAT GGC CCA CGC CAA 3' 
LF2 5' TTG ACG AGG TCC GAG GCG 3' 
oligo2 5' ACG CCG TCG CCG GTG ACA 3' 
oligo3 5' TAA CGA CTC GCC CGC GCT 3' 
Sacl 5' TATGAGCTC TTA CGC GGC AGACCA GCG 3' 
4K5 5' TTT GGC CAT AGC GGG AAG 3' 
2K5 5' CAT CGT GGA GGG TCG CTG 3' 
Pst/Sac rev 2 5' CCA TCC GCA GCA TTC AGC 3' 
Pst/Sac fow 2 5' TCG TGG ACT GGA ACA CGC 3' 
cDNAfow 5' GTC GAC ACC GAG TCG ATC 3' 
cDNArev 5' GCG GCG ACG ACC GGT TAC 3' 

5 - Linhagens de E. coli 

TG-1: supE, hsdó5, thió(/ac-proAB)F' [traD36, proAB+, laciq, lacZóMl5] 

Yl090: ó/acU169, proA+, ólon, araDI39, strA, supF[trpC22::TnJ0], hsdR-, 

hsdM.+ (pMC9) 

DH5a: supE44, lacU69 (80/acZ M15), hsdRI 7, recAI, endAI 1, gyrA96, thi-1 , 

re!Al 

6 - Manutenção das culturas de B. emersonii : 

O fungo aquático Blastocladiella emersonii (B. e.) foi mantido em placa de petri 

contendo meio PYG-ágar (1 ,25g de extrato de levedo; 1,25g de peptona bacteriológica; 

3g de glicose; lüg de ágar bacteriológico; água qsp 1000ml). As culturas foram 

renovadas diariamente através do repique de zoósporos diluídos em H20 Milli-Q 

estéril. Após o repique, as placas foram mantidas a l 9ºC por aproximadamente 20h. 

Após este tempo os zoosporângios já maduros foram colocados a 27ºC para a indução 

da esporulação. Após a esporulação os zoósporos foram recolhidos com H20 Milli-Q 

estéril e repicados novamente. O ciclo do fungo foi acompanhado diariamente através 

de observação em microscópio óptico invertido. 
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7 - Extração de DNA total de Blastocladiella emersonii: 

Foram inoculados l ,4xl08 zoósporos em 2 litros de PYG líquido. Após o 

crescimento sob agitação a 24°C durante 14 horas, as células foram coletadas por 

filtração em rede de náilon (poros de 30µm) e ressuspensas em 1,2 litros de solução de 

esporulação (Tris-maleato 1 mM pH 6,8 contendo CaClz l mM). As células foram 

incubadas a 27ºC por 3,5 horas. Neste ponto as células foram filtradas novamente em 

rede de náilon e o filtrado que continha os zoósporos foi centrifugado por 5 minutos a 

l 000xg e os zoósporos ressuspensos em 20ml de solução de esporulação (SE) e 

novamente centrifugados por 3 minutos a 1 000xg. Os zoósporos foram então 

ressuspensos em 7 ,2ml de SE. 

À solução de zoósporos foram adicionados 7,25ml de solução A (Tris-HCl 

50mM pH 8 contendo EDTA lürru\1, NaCl IM e SDS 2%) e 14,5ml de fenol saturado 

em solução A. A mistura foi agitada por 30min a temperatura ambiente e centrifugada 

por 15 minutos a 8000xg. A fase aquosa foi recuperada e a ela foram adicionados 2,5 

volumes de etanol absoluto. A mistura foi então deixada precipitar em banho de 

acetona e gelo seco por 20 minutos. O precipitado foi lavado com etanol 70 %, seco a 

vácuo e ressuspenso em 3ml de l x SSC (NaCl 0,15M, citrato de sódio 0,015M, pH 7) e 

a amostra foi dialisada durante a noite contra 2 litros de O, 1 xSSC. 

Ao conteúdo do saco de diálise foram adicionados 0,145ml de 20x SSC 

( concentração final 1 x SSC); a-amilase de Bacillus sub ti/is (1 00µg/ml); RNAse A 

(200µg/ml) e RNAse Tl (26µg/ml). A diálise foi trocada para 1 x SSC e o sistema foi 

incubado a 3 7ºC por 3 horas, seguindo-se uma uma nova troca do tampão de diálise 

(1 xSSC). A hidrólise do RNA foi acompanhada pelo aumento da absorbância a 260nm 

da solução de fora do saco de diálise . Após duas horas a 37ºC, a diálise (1 xSSC) foi 

novamente trocada e incubada durante a noite a temperatura ambiente. 

No dia seguinte, a diálise foi novamente trocada e adicionou-se a enzima 

pronase (350 µg/ml) . O sistema foi então incubado a 37ºC por 2 horas. Após este 

período a amostra foi retirada e a ela foram adicionados: 3,6 ml de fenol saturado em 

Tris-HCI 500 mM pH 8 contendo EDTA 1 O mM, NaCl 1 0mM e SDS 0,5%. A mistura 
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foi mantida sob agitação por 15 minutos e centrifugada por 15 minutos a 3000xg. À 

fase aquosa adicionou-se 2 volumes de etanol 100% seguindo-se incubação em banho 

de gelo seco/etanol por 30 minutos. O precipitado resultante foi coletado por 

centrifugação a 8000xg por 30 minutos e ressuspenso em 1 mi de O, 1 x SSC e dialisado 

contra O, 1 xSSC durante a noite a 4ºC. No dia seguinte a quantidade de DNA na 

solução foi estimada em espectrofotômetro com leituras a 260 e 280 nm. Obteve-se 

cerca de 1 mg de DNA em 2 mi de solução. 

8 - Preparação de RNA total de Blastocladiella emersonii : 

Cerca de 1,5 x 108 zoósporos obtidos de placas de PYG ( item 6 de materiais e 

métodos) foram inoculados em 500 mi de DM4 (Maia e Camargo, 1974) e incubados 

durante a noite (14 horas) à 19ºC e sob agitação de 150rpm. As células foram lavadas e 

ressuspensas em 300 ml de SE (Tris-maleato 1 mM pH 6,8, CaC12 1 mM). Amostras de 

60 ml (2x l07 células) foram colhidas em diferentes tempos durante a esporulação e 

filtradas sob vácuo em papel de filtro Watmann nº 1. As células foram raspadas do 

papel e colocadas em graal de porcelana ( em banho de gelo seco). As células foram 

maceradas juntamente com nitrogênio líquido. Logo a seguir 1,5 ml de TRIZOL-LS® 

(GIBCO-BRL) foram adicionados. A mistura congelada foi levada a um banho Maria a 

65ºC até liquefazer. Após esta etapa as amostras foram transferidas para tubos 

eppendorff (1 ,5 ml) adicionando-se 500 µl de H20 milli-Q - DEPC. A mistura foi 

agitada vigorosamente por 15 segundos e incubada à temperatura ambiente por 5 min. 

foram então adicionados 200µ1 de clorofórmio e as amostras foram novamente agitadas 

vigorosamente por 1 O segundos e deixadas a temperatura ambiente por mais 3 minutos. 

As amostras foram então centrifugadas a 12.000rpm por 15min a 4ºC. A fase aquosa 

obtida ( 600 µl) foi precipitada com 500 µl de isopropanol por 1 O min à temperatura 

ambiente. As amostras foram então centrifugadas a 12000rpm por 10 min a 4ºC. O 

precipitado foi lavado com 1 ml de etanol 75% e novamente centrifugada a 7500 rpm 

por 5 mina 4ºC. Os RNAs foram ressuspensos em 200 µl de H20 milli-Q - DEPC. 



9 - Preparação de extrato de proteína pelo método de precipitação por TCA : 

Zoósporos ( 1,5 x 108
) obtidos de placas de PYG ( item 6 de materiais e métodos) 

foram inoculados em 500 mi de meio mínimo DM4 (Maia e Camargo, 1974) e 

incubados durante a noite ( 14 horas) a l 9ºC e sob agitação de 150 rpm. As células 

foram lavadas e ressuspensas em 300 mi de SE. Alíquotas de células de 18 mi foram 

coletadas em diferentes tempos durante a esporulação e zoósporos. Às alíquotas foram 

adicionados 2 ml de TCA 100% ( concentração final l 0%) e as amostras foram 

mantidas em gelo por 30 minutos. As amostras foram centrifugadas a 3000xg por I O 

minutos a 4 ºC, e o precipitado lavado com 5 ml de acetona gelada seguindo-se nova 

centrifugação. A lavagem com acetona foi repetida por três vezes. O precipitado foi 

seco a temperatura ambiente e ressuspenso em 1 ml de tampão A (Tris-HCl 50 mM pH 

7,5 contendo EDTA 5mM e NaCl 150mM) alem de inibidores de proteases (PMSF 

150µg/ml, Benzamidina 2mM). Para os zoósporos os extratos foram obtidos após 

agitação vigorosa, e para as demais células (por possuírem parede celular) os extratos 

foram obtidos por sonicação com 3 pulsos de 20 segundos a 20% da potência máxima 

do aparelho, com intervalos de 1 minuto entre os pulsos. Os extratos foram submetidos 

a uma breve centrifugação de 500xg por 5 min e o sobrenadante novamente 

centrifugado a 24000xg por 60 minutos. O sobrenadante obtido foi guardado como 

controle e o precipitado ressuspenso em 100µ1 de tampão de amostra para gel SDS

PAGE (Laemmli, 1970) contendo O, 7 M de ~-mercaptoetanol. Após incubação a 

temperatura ambiente por 20 minutos as amostras foram resolvidas em em gel de SDS

PAGE e analisadas por "Westem blot". 

10 - Preparação de frações particuladas de zoósporos de B. emersonii: 

Zoósporos de cultura em placa foram inoculados na concentração de 7 x 1 O 7 

zoósporos / litro de meio PYG-P (peptona 0,125%; extrato de levedura 0,125%; glicose 

0,15%; KH2PO4 2,5 mM e K2HPO4 2,5 mM pH 6,8) em um frasco de cultivo Fembach 

e incubados com agitação (150 rpm) por 15 h a 21 ºC. Após este período as células 
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foram filtradas em uma tela de nylon (poro 30µm), lavadas em 2 volumes de SE (Tris

maleato 1 mM, pH 6,8 contendo CaC12 1 mM) e ressuspensas em 400 mi desta mesma 

solução e incubadas a 27ºC com agitação de 150 rpm. Após 4 horas, a solução SE foi 

filtrada sendo os zoósporos recolhidos no filtrado após centrifugação a 3500xg por 1 O 

min. Estes zoósporos foram ressuspensos numa proporção de 2x 108/ml em uma 

solução de lise (NaHCO3 1 mM; PMSF 150 µg/ml ; Benzamidina 1 mM) e congelados 

em banho de gelo seco-etanol e em seguida descongelados, este procedimento leva a 

uma lise total dos zoósporos. O lisado foi submetido a uma breve centrifugação ( 5min.; 

500xg) e o sobrenadante foi centrifugado a 100.000xg por 10 min. O sobrenadante foi 

descartado e o precipitado ressuspenso em 200µ1 de tampão de amostra (Laemmli, 

1970). Esta preparação foi denominada de precipitado de 100.000 xg. Em alguns casos 

este precipitado foi lavado com carbonato de cálcio O, 1 M. 

11 - Marcação de proteínas in vivo com pulsos de [35S]-metionina: 

Zoósporos (1,5 x 108
) obtidos de placas de PYG (item 6 de Materiais e Métodos) 

foram inoculados em 500 ml de DM4 (Maia e Camargo, 1974) e incubados durante a 

noite ( 14 horas) a 19ºC, sob agitação de 150 rpm. As células foram lavadas e 

ressuspensas em 300 ml de SE (Tris-maleato lmM, CaCh lmM). Alíquotas de 20 mi 

(6x 106 células) foram incubadas por 15min a 27ºC com 40 µCi de [35S]-metionina 

(2µCi/ml) . Foram colhidas amostras nos tempos 0-15min, 60-75min, 120-135min, 150-

165min, 165-l 80min, 180-l 95min, 195-21 0min, 210-225min durante a esporulação. 

Cada amostra foi centrifugada a 3500xg por 1 O min e o precipitado foi congelado em 

banho de gelo seco/etanol e guardados a -70ºC. 

12 - Imunoprecipitação de proteínas: 

As células marcadas com [35S]-metionina, como descrito anteriormente, foram 

ressuspensas em 1 ml de tampão A (Tris-HCl pH 7,5 50 mM, EDTA 5mM, NaCl 

l 50mM) contendo inibidores de proteases (PMSF 150µg/ml, Benzamidina 2mM). Os 
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zoósporos foram agitados vigorosamente, e os demais fenótipos (por possuírem parede 

celular) foram sonicados por 3 vezes de 20 segundos a 20% da potencia máxima do 

aparelho, com intervalos de 1 minuto entre as sonicações. O lisado foi submetido a 

uma breve centrifugação de 400xg por 5 mine o sobrenadante centrifugado a l 7000xg 

por 60 minutos. O sobrenadante foi guardado como controle e o precipitado 

ressuspenso em 500µ1 de RIPA buffer (Tris-HCl pH 7,5 10 mM, EDTA 2mM, NaCl 

l 50mM, O, 1 % SDS, 1 % NP-40, 1 % Dioxicolato) contendo PMSF 150µg/ml e 

Benzamidina 2mM. O material insolúvel foi removido por centrifugação ( 10000 rpm 

por 5 min em uma microcentrífuga). O sobrenadante foi incubado por 1 h com 

proteína-A agarose. As esferas de proteína-A agarose foram removidas por 

centrifugação (12000 rpm, 30 segundos) e o sobrenadante, após igualadas as 

contagens, foi incubado durante a noite a 4ºC com o soro anti-BePATl diluído lO0x. 

No dia seguinte o imunoprecipitado foi lavado três vezes com tampão RIPA, 1 vez com 

RIPA contendo 0,5M de NaCl, e uma vez com H20. As proteínas foram liberadas das 

esferas de proteína-A agarose com tampão de amostra (Laemmli, 1970) contendo 1,4 

M de ~mercaptoetanol e incubadas a temperatura ambiente por 20 minutos e em 

seguida separadas em gel de SDS-PAGE 8%. O gel foi fixado e revelado por 

fluorografia e exposição em filme de Raio-X a -70°. 

13 - Mini-preparação de DNA plasmidial: 

A preparação de DNA plasmidial foi realizada segundo o método de lise 

alcalina, como descrito em Sambrook et ai. (1989). 

14 - Reações de digestão de DNA utilizando enzimas de restrição: 

O DNA total de E.e. ou plasmídeos foram digeridos com as endonucleases de 

restrição adequadas nos tampões recomendados pelo fabricante. Nas reações foram 

utilizadas cerca de 2 unidades de enzimas para cada µg de DNA e a mistura de reação 

foi incubado por 2 horas a 3 7 ºC. O volume final . da reação variou conforme a 

quantidade de DNA digerida. 



15 - Purificação de fragmentos de DNA em gel de agarose: 

Para isolar fragmentos de interesse, cerca de 1 0µg do plasmídeo contendo o 

fragmento foram digeridos em um volume total de 50 µl , conforme descrito no item 3. 

A seguir o DNA digerido foi submetido a uma eletroforese em gel de agarose 1 % em 

tampão T AE (Tris-acetato 40mM, EDT A l mM). Após a corrida, a banda 

correspondente ao fragmento de interesse foi visualizada mediante coloração com 

brometo de etídeo (0,5µg/ml ), cortada do gel e submetida a eletroeluição. 

Uma fatia do gel contendo o fragmento a ser purificado foi colocada em um 

saco de diálise contendo 0,5xTBE (Tris-borato 90 mM e EDTA 2 mM, pH 8) e 

submetido a uma eletroeluição com voltagem de l 00 V por 2 horas. A polaridade da 

eletroforese foi invertida por 2 minutos e o conteúdo do saco de diálise foi então 

recolhido e submetido a uma extração com fenol/clorofórmio. A seguir o DNA foi 

precipitado, durante a noite, com 2 volumes de etanol 100 % e O, 1 volume de acetato 

de sódio 3 M. O DNA foi coletado por centrifugação a 11 000xg por 15 min, seco a 

vácuo e ressuspenso em 50 µl de TE (Tris-HCl 1 0mM pH8; EDTA 1 mM). 

16 - Ligação de fragmentos de DNA a plasmídeos: 

Todas as ligações foram feitas utilizando aproximadamente 1 0ng de vetor e 

l00ng de fragmento em tampão de ligase 1 x ( Tris-HCl 200mM pH 7,5; MgClz 50mM; 

DTT 50mM; 500 µg/ml de BSA) e 5 U de T4 DNA ligase em um volume final de 20 

µl. As reações foram incubadas a 19ºC durante 14h. 

17 - Obtenção de células competentes para transformação : 

17.1 - Método do cloreto de Cálcio : 

As células utilizadas em experimentos de transformação foram preparadas de 

acordo com método de CaClz, descrito em Sambrook etal.(1989) . 
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17.2 - Preparação de células para eletroporação: 

Foi inoculada uma colônia de E. coli (DH5a) em 5 ml de meio SOC (bacto

triptona 2%, extrato de levedura 0,5%, NaCl l 0mM, Kcl 2,5mM, MgClz 20mM, 

MgSO4 20mM e glicose 20mM) e incubada a 37º C, com agitação de 200 rpm durante 

a noite. Na manhã seguinte foi inoculado 5 mi da cultura ( crescida durante a noite) em 

500 ml de meio soe, esta cultura foi mantida sob agitação de 200 rpm, 37° C até 

atingir uma D.O.600 entre 0,45 e 0,6. As células foram coletadas por centrifugação em 

rotor GSA- Sorvall, 7.000 rpm, 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi descartado e as 

células foram lavadas com 500 ml de H2O milli-Q estéril gelada. As células foram 

novamente centrifugadas e ressuspensas em 100 ml de glicerol 10% estéril gelado e em 

seguida foram transferidas para tubos F alcon. As células foram centrifugadas por l O 

minutos 3.000xg a 4ºC e depois foram ressuspensas novamente em 1 ml de glicerol 

10%. Alíquotas com 30 µl de células foram feitas e congeladas a - 70ºC. 

18 - Experimentos de transformação: 

As transformações com plamídeos como o pUC19, foram feitas incubando-se 10 

µl da reação de ligação, com 200 µl de células TG-1 competentes durante 30 minutos a 

4ºC. Após este tempo, o sistema foi incubado a 42 ºC por 1 minuto e as células foram 

então recuperadas por 1 hora em LB líquido, e plaqueadas em LB contendo o 

antibiótico apropriado juntamente com 30µ1 de IPTG 1 00mM 

(lsopropiltiogalactopiranosídeo) e 30µ1 de X-gal (5-bromo-4cloro-3indolil-~-D

galactosídeo) 2%. As placas foram incubadas a 37 ºC durante a noite. As colônias que 

apresentavam cor branca (incapazes de degradar X-gal) foram coletadas, os plasmídeos 

isolados e analisados por digestão com enzimas de restrição, para verificarmos a 

presença do inserto de interesse. Para transformação utilizando vetores virais 

(M 13 mp 18 e M 13 mp 19 ), os procedimentos iniciais foram idênticos aos descritos para 

vetores não virais. O procedimento de plaqueamento é que foi diferente: ao sistema 

contendo a ligação, as células competentes, o IPTG e o X-gal, foram adicionados 100µ1 
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de células TG-1 crescidas durante a noite e 3 ml de LB soft agar derretido (soft agar = 

meio LB contendo agarose 0,35%). Cada mistura foi vertida sobre uma placa de LB 

seguindo-se incubação durante a noite a 37ºC. Os clones recombinantes do Ml3 

aparecem como placas brancas no meio de um tapete de células formado no soft ágar. 

18.1 - Eletroporação: 

As células preparadas para eletroporação (materiais e métodos 17.2) foram 

descongeladas em gelo e a elas foram acrescentados 1 a 2 µl de ligação. A mistura foi 

colocada em uma cubeta de eletroporação de O, 1 cm de diâmetro e em seguida 

submentida a eletroporação em aparelho Gene pulser™ da Bio-Rad , nas seguintes 

condições: 12,5kV/cm, 25 µF e 200 ohms. Após a eletroporação as células foram então 

recuperadas por 1 hora em LB líquido, e plaqueadas em LB contendo o antibiótico 

apropriado juntamente com 30 µl de X-gal (5-bromo-4cloro-3indolil-~-D-galactosídeo) 

2%. As placas foram incubadas a 37 ºC durante a noite. As colônias que apresentavam 

cor branca (incapazes de degradar X-gal) foram coletadas, os plasmídeos isolados e 

analisados por digestão com enzimas de restrição para verificarmos a presença do 

inserto de interesse 

19 - Preparação de sonda radioativa : 

A marcação de sondas radioativas foi feita pela técnica de síntese por 

oligonucleotídeos de seqüências aleatórias (random primed synthesis) (Feinberg e 

Volgestein, 1984 ). Cada reação de marcação foi preparada utilizando cerca de 50 ng do 

fragmento a ser utilizado e cerca de 6 ng de iniciadores aleatórios. Esta mistura foi 

fervida por 2 minutos e imediatamente colocada em gelo. Foram então adicionados 5µ1 

de tampão NT I0x concentrado (Tris-HCl 0,5M pH7,2~ MgC12 l00mM e DTT l0mM), 

2µ1 de dTTP(500µM), 2µ1 de dGTP(500µM) , 50 µCi de a-32P-dATP e 50 µCi de a-

32P-dCTP e 1 µl de DNA polimerase Klenow. A reação foi incubada a 19 ºC por 2 

horas e 30 minutos e interrompida com a adição de 50 µI de TE. A sonda marcada foi 
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purificada (para retirar nucleotídeos livres) em uma coluna com 0,9 ml de Sephadex G-

50 (Pharmacia), equilibrada com STE (Tris-HCl l0mM pH8; EDTA 1 mM; NaCl 

l00mM). 

20 - Experimentos de "Southern blot". Hibridação com sonda radioativa e 

lavagem: 

Amostras contendo o DNA digerido foram submetidas à eletroforese em gel de 

agarose TAE 1 % e o DNA foi transferido para membrana de nitrocelulose pelo método 

descrito por Southem (1975). O gel foi tratado por 45 minutos em solução de 

desnaturação (NaOH 0,5 M, NaCl 1,5 M) e 30 minutos em solução de neutralização 

(TrisHCl 005 M pH 7,5, NaCl 1,5 M). A membrana de nitrocelulose foi previamente 

embebida em 2xSSC. A transferência foi realizada com solução l 0xSSC. Após 16 

horas de transferência o DNA foi fixado na membrana colocando-se a mesma por 2 

horas a 80ºC. 

Os filtros de náilon ou nitrocelulose, com o DNA já fixado foram incubados em 

10 ml de solução de pré-hibridação (tampão fosfato de potássio pH6,2 60 mM; 6x 

SSC; EDTA l0mM; SDS 0,4%; formamida 30% e leite desnatado 5%) por 2 horas a 

37 ºC. Após este tempo, a solução foi substituída por outros 10 ml da mesma solução 

contendo a sonda radioativa desnaturada por fervura. As hibridações foram realizadas a 

37 ºCem um forno de hibridação "Hybaid", por aproximadamente 15 horas. 

As lavagens foram feitas sempre em condições de alta estringência: 2 lavagens 

com SSC 0,5x e SDS 0,1 % por 10 minutos a 37 ºC, seguidas de 2 lavagens nas 

mesmas condições de salinidade à 55 ºC. Após as lavagens os filtros foram expostos a 

filme de raios-X a -70 ºC. 

21 - Eletroforese de RNA em gel de agarose-formaldeído e "Northern blot": 

O RNA total (15 µg) extraído de células de B. emersonii nos diferentes estágios 

do seu ciclo de vida ( ver item 8 de materiais e métodos) foram submetidos a 

eletroforese em gel de agarose 1,5% contendo formaldeído 2,2 M. As amostras de 
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RNA foram aplicadas juntamente com tampão de amostra para RNA (MOPS 20mM 

pH7; EDTA O, 1 M; e brometo de etídeo ). Após 3 horas de corrida a 80 volts, o gel foi 

fotografado sob luz ultravioleta. 

O gel foi tratado com uma solução de NaOH 50 mM por 30 minutos, lavado 

com H2O e incubado por 30 minutos com uma solução Tris-HCl pH 70 5; O, 15 M de 

NaCl. O gel foi lavado novamente com H2O e transferido a vácuo para uma membrana 

de nylon. O RNA transferido para a membrana foi fixado por "crosslinking" com luz 

ultra-violeta por 6 minutos. As membranas foram tratadas com solução de pré

hibridação (Na2HPO4 pH7,2 0,12 M; NaCl 0,25M; EDTA lmM; formamida 50%; 

SOS 7%) por 2 horas a 37ºC. Ao fim deste tempo, a solução de pré-hibridação foi 

retirada e uma nova solução foi adicionada juntamente com a sonda radioativa 

desnaturada por fervura. A mistura foi incubada por 16h a 3 7ºC. 

A membrana foi então lavada com: 

- SSC l ,0x , SDS O, 1 % por 30 minutos a 42ºC; 

- SSC 0,5x, SDS O, 1 % por 30 minutos a 42ºC; 

- SSC 0,l x, SDS 0,1% por 30 minutos a 55ºC. 

Após a lavagem a membrana foi seca à temperatura ambiente e exposta a uma 

luz ultravioleta para fixar o RNA. A membrana foi então exposta a um filme de raio X. 

22 - Expressão e purificação da proteína recombinante BeP ATl-His : 

O fragmento de PCR amplificado inicialmente na clonagem do gene BeP A T 1, 

foi clonado no vetor pTRC-His B (Invitrogene) para a expressão de parte da proteína 

BeP A T 1. Os procedimentos para a clonagem foram feitos assim como descritos em 

itens anteriores. Os clones positivos foram inoculados em 2 ml de LBA e crescidos 

durante a noite. No dia seguinte esta cultura foi inoculada em 1 O ml de LBA de modo 

que a DO600 inicial fosse O, 1. O clone foi então crescido a 37 graus até DO600 entre 0,25 

- 0,3. Retirava-se então amostras de 1 ml em O, 2 e 3 horas após adição de IPTG 1 mM. 

Estas amostras foram centrifugadas por 2 minutos a 11000 rpm e o precipitado foi 
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ressuspenso em 100, 200 e 200 µl de tampão de amostra para eletroforese , 

respectivamente. Os extratos protéicos foram separados por SDS-PAGE (Gel de 

poliacrilamida desnaturante) segundo Laemli ( 1970). 

Para a purificação da proteína induzida, um experimento similar ao descrito 

acima foi feito só que em uma escala maior, ou seja, cerca de 0,5 ml de uma cultura 

crescida durante a noite foram inoculados em 50 ml de meio LBA, quando a DO600 

alcançava 0,3 IPTG (lmM) foi adicionado. Após 2 horas as células foram recolhidas 

por centrifugação e o pellet foi ressuspenso em 1 ml de tampão de lise (Tris-HCl pH7 

1 O mM; NaCl 100 mM; imidazol 20mM; inibidores de proteases, PMSF e 

benzamidina) e sonicado 3x por 15" . O lisado foi centrifugado e ao sobrenadante 

foram adicionados 200 µ1 de uma resina de agarose-níquel equilibrada em tampão de 

lise. O extrato foi incubado a 4 graus sob agitação durante 1 hora. A resina foi, então 

lavada 3 x com tampão de lise a proteína recombinante foi eluída com concentrações de 

50, 75, 100 e 150 rnM de imidazol em tampão de lise. 

Nas purificações em grande escala, as quantidades do experimento descrito 

acima foi multiplicado por 5. 

23 - Imunização de Coelho para obtenção de soro policlonal : 

A proteína recombinante BeP A T 1-His obtida como descrito no item anterior foi 

utilizada para imunizar um coelho fêmea de cerca de 2 meses de idade. Dez dias antes 

da imunização, 5 ml de sangue foram retirados pela veia marginal da orelha , incubado 

a 37ºC por 30 minutos e centrifugado 10 minutos a 2500 rpm numa centrífuga de 

mesa, para separação do coágulo. O soro pré-imune foi recolhido e congelado em 

alíquotas a -20ºC. 

A primeira injeção foi feita com cerca de 0,5 mg de proteína em 0,5 ml de 

tampão TBS adicionado de 0,5 ml de adjuvante de Freund completo (Sigma), 

subcutaneamente no dorso do animal. Após 20 dias a imunização foi repetida nas 

mesmas condições, exceto pelo uso do adjuvante de Freund incompleto (Sigma). Cerca 

de 1 O ml de sangue foram retirados após uma semana e tratados como descrito para o 
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pré-imune. O soro obtido foi utilizado em ensaios de "Westem blot" nas diluições 

l : 100, 1 :200, 1 :500, 1: 1000 contra extratos particulados de zoósporos. Depois de 

passados doze dias, nova retirada de sangue foi realizada, obtendo-se cerca de 50 ml de 

sangue. A capacidade do soro de imunoprecipitar as A TPases de B. emersonii também 

foi analisada. Em todos os testes o soro funcionou muito bem e determinamos uma 

Diluição de 1 :500 para ensaios de Westem blot e uma diluição de 1: 100 para ensaios 

de imunoprecipitação. 

24 - "Western blot": 

Proteínas separadas eletroforeticamente em gel de poliacrilamida-SDS, foram 

transferidas para filtro de nitrocelulose, como descrito por Towbin et ai. (1979). A 

transferência das proteínas para a membrana foi realizada utilizando o sistema 

Novablot (Amershan Pharmacia Biotech). Após a transferência as proteínas na 

membrana foram coradas com Ponceau S O, 1 % em ácido acético 10% e descorado com 

água destilada. O filtro foi bloqueado por 20 minutos a 30 minutos em TBS (Tris-HCl 

1 O mM pH 8; NaCl 150 mM) contendo 5% de leite desnatado. A solução foi trocada e 

os anticorpos adicionados nas concentrações adequadas, sendo a membrana incubada 

por 2 horas à temperatura ambiente com agitação suave. Após incubação as membrans 

foram lavadas por 5 minutos 2 vezes em TBS-T (Tris-HCl 1 O mM pH 8; NaCl l 50mM; 

Tween 20 0,05%) e uma vez em TBS por 10 minutos, procedendo-se então à incubação 

com o anticorpo secundário, conjugado com fosfatase alcalina ou peroxidase, seguida 

de nova lavagem como descrito acima. 

Para a revelação com a fosfatase alcalina, foram utilizados BCIP (5-bromo-4-

cloro-6-indolil fosfato; 0,3 mg/ml) e NBT (nitroblue tetrazolium; O, 15 mg/ml) em 

tampão Tris-HCl 10 mM pH 9,0; NaCl 100 mM e MgC}z 5 mM. A revelação para o 

conjugado com peroxidase foi realizada por quimioluminescência, utilizando-se o kit 

ECL (Amershan Pharmacia Biotech), de acordo com as instruções do fabricante. 
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25 - Microscopia de imunofluorescência confocal : 

Zoósporos obtidos de placas foram coletados e lavados com água estéril. Após a 

lavagem os zoósporos foram fixados com para-formaldeído 4% durante duas horas a 

temperatura ambiente. Para tanto 0,5 grama de para-formaldeído foi ressuspenso em 

6,25 mi de água ( concentração final de 8%) e colocado em banho Maria a 65ºC, para a 

dissolução foram adicionadas gotas de NaOH 5 M seguido de agitação até completa 

dissolução do para-formaldeído. O p-formaldeído 8% foi diluído em TBS para 4% e 

então usado para a fixação das células. Após a fixação as células foram lavadas duas 

vezes com TBS e incubadas 30 minutos com TBS contento Triton O, 1 %. As células 

foram lavadas novamente com TBS e colocadas sobre lâminas novas previamente 

tratadas com poli-lisina. Para tanto as lâminas novas e limpas foram cobertas no local 

de observação com solução de O, 1 % de poli-lisina e incubadas 5 min á temperatura 

ambiente seguido de incubação por 1 hora a 60ºC. As lâminas foram lavadas com água 

destilada e deixadas a temperatura ambiente até secarem totalmente. Após as células 

estarem sobre as lâminas elas foram incubadas a temperatura ambiente por 30 minutos. 

As células foram lavadas com TBS contento BSA 1 % e Azida 0,05% e bloqueadas na 

mesma solução por 30minutos seguindo-se da incubação com o soro policlonal anti

BeP AT 1-His numa diluição de 1:200 (em TBS/BSA/Azida) durante a noite em 

ambiente úmido. Na manhã seguinte as lâminas foram lavadas 5 vezes por 5 minutos 

com TBS/BSA/Azida e incubadas durante 2 horas com anticorpo anti lgG de coelho 

conjugado com Fluoresceína (FITC) numa diluição de 1 :50 em TBS/BSA/Azida. Após 

a incubação as lâminas foram lavadas 5 vezes por 5 minutos com TBS e secas a 

temperatura ambiente. Por fim foi colocado sobre as células algumas gotas de solução 

de montagem (0,9 ml de glicerol e O, 1 ml de uma solução composta de 10mg de p

fenilenodiamina diluída em 1 ml de Tris-HCl 0,1 M pH 7,5) e em seguida as lâminas 

foram cobertas com lamínulas. As lamínulas foram pressionadas levemente sobre a 

solução de montagem para a retirada do excesso e de bolhas, e em seguida foram 

coladas às lâminas com esmalte de unha. 
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As lâminas foram guardadas a -20ºC até o dia da observação. As observações 

foram feitas em um microscópio confocal a laser com o auxílio do Dr. Renato Mortara 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

26 - Reação da polimerase em cadeia (PCR) para obtenção de sondas específicas 

para os genes BeP A Tl e BeP AT2: 

Foram realizadas reações de PCR com os plasmídeos contendo os genes 

BePATl e BePAT2 com o objetivo de amplificar a região 5'não traduzível, diferente 

entre os genes, e usar os fragmentos resultantes como sondas em experimentos de 

"Northem blot" e "Southem blot". 

Os oligonucleotídeos utilizados como iniciadores foram: 

oligonucleotídeo reverso do pUC 19 - GGAAACAGCTATGACCATG 

oligonucleotídeo direto do pUC 19 - GT AAAACGACGGCCAGT 

oligonucleotídeo 2k5 - CGTGGAGGGTCGCTGGAC 

oligonucleotídeo 4k5 - AGCGGGAAGGAGGGGGAG 

Os oligonucleotídeos 4k5 e 2k5 correspondem às 18 primeiras bases antes do 

códon ATG iniciador dos genes BePATl e BePAT2 respectivamente. As condições de 

reação foram : 

- 2 mM de MgCl2 

- 0,2 mM de cada dNTPs 

- 50 pmoles de cada oligonucleotídeo 

- tampão para PCR 

- 1 O ng dos plasmídeos 

- l unidade de taq-DNA polimerase 

- H20 milli-Q para 50 µl final. 

As etapas de amplificação seguiram as seguintes condições: Uma incubação inicial de 

5 minutos a 95ºC, 30 ciclos de: desnaturação 95ºC, 30 s; pareamento 55ºC, 30 s e 

extensão a 72ºC por 30 s. 



27 - Construção de um banco genômico parcial: 

Um banco parcial foi construído com o intuito de clonar o gene BePA T2. Para a 

construção do banco cerca de 1 00µg de DNA total de Blastocladiella emersonii foi 

digerido com Hindlll e SacI. O sistema de digestão foi submetido a eletroforese em gel 

de agarose 1 % e os fragmentos contidos na região entre 4 e 6 kb foram eletroeluídos do 

gel (veja item 15) , os fragmentos foram então ligados ao vetor pUC 19 digerido com 

Hindlll e SacI, e as ligações foram usadas para a trasnformação de E. coli DH5a por 

eletroporação. 

28 - Hibridação de colônias em membranas de nitrocelulose: 

As colônias obtidas no final do experimento descrito no item anterior foram 

transferidas para membranas de nitrocelulose conforme a técnica denominada "replica 

plate" descrita em Sambrook et ai. , (1982). 

29 - Varredura da biblioteca de cDNA: 

As células de E. coli Yl090 foram crescidas em meio LBA contendo glicose 

0,2% e MgSO4 1 0mM até DO. 1. Estas células foram ressuspensas para DO600 = 2 em 

10mMMgSO4_ 

Para o plaqueamento do banco de cDNA construído em Ãgt 11 , 50 µl das células 

preparadas como descrito anteriormente foram incubadas com os fagos do banco, em 

uma quantidade suficiente para obtermos o máximo de placas de lise, sem no entanto 

obtermos lise confluente, em 150 µl de MgSO4 1 0mM por 15 minutos a 3 7ºC. A esta 

mistura foram adicionados 3 ml de LB Soft que posteriormente foram revertidos sobre 

placas de petri contendo meio LB sólido e incubadas durante a noite a 3 7ºC. 

29.1 - Plaqueamento dos clones positivos: 

Para o plaqueamento, 50 µl das células preparadas como descrito anteriormente 

foram incubadas, com o clone do fago À isolado do banco, em uma quantidade 
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suficiente para obtenção de lise confluente, em 150 µl de MgSO4 1 0mM por 15 

minutos a 3 7ºC. A esta mistura foram adicionados 3 ml de LB Soft que posteriormente 

foram revertidos sobre placas de petri contendo meio LB sólido e incubadas durante a 

noite a 3 7ºC. 

29.2 - Extração de DNA de fago À-recombinante: 

Às placas contendo os fagos foram adicionados 3 mi de tampão de lambda e 

25µ1 de clorofórmio. As placas foram mantidas sob leve agitação durante l hora a 

37ºC. 

Foram recuperadas 2 alíquotas de 800 µl de cada placa. Estas alíquotas foram 

centrifugadas a 12000 xg por 5 minutos a temperatura ambiente. Ao sobrenadante 

foram adicionados DNase e RNase a 1 µg/ ml seguido de incubação a 37ºC por 20 

minutos. Após a incubação foram adicionados 450 µl de PEG 8000 20% contendo 

NaCl 2,5 M e novamente seguiu-se uma incubação a 4 ºC por 1 hora. A mistura foi 

então submetida a uma centrifugação (12000xg) por 15 minutos à 4ºC. O precipitado 

obtido foi ressuspenso em 150 µl de tampão Tris-HCl 200mM pH 8,5 contendo EDTA 

20mM , SDS 0,3% e 15µ1 de uma solução DEPC 10% em etanol. Esta mistura foi 

incubada a 65ºC por 1 O minutos e logo após a incubação adicionou-se 1 volume de 

fenol. Novamente foi feita uma centrifugação e a fase aquosa foi recuperada. Esta 

operação foi repetida mais uma vez e uma última com fenol:clorofórmio 1: 1. 

O DNA contido na fase aquosa foi precipitado com etanol (2 vezes o volume) e 

LiCl 0,8M em gelo seco/etanol por 20 minutos. O precipitado foi ressuspenso em 

100µ1 de água e a operação de preciptação foi repetida. Em seguida o DNA foi lavado 

com etanol 80% e ressuspenso em 20 µl de TE. 

30 - Preparo de DNA fita simples para seqüenciamento: 

Os fagos M 13 contendo fragmentos de interesse foram inoculados em 2 ml de 

LB (1 % de triptona; 0,5% de extrato de levedura; 1 % de NaCI em água destilada) 
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contendo cultura de TG-1 em fase de crescimento exponencial. Após 6 horas de 

incubação a 37ºC sob agitação, as culturas foram centrifugadas a 12000 rpm por 5 

minutos a 4 ºC. Os precipitados contendo células com M 13 fita dupla foram guardados 

como estoque a 20ºC. Ao sobrenadante contendo as formas DNA fita simples do fago, 

foram adicionados 200µ1 de uma solução de NaCl 2,5 M contendo 20% de PEG 8000. 

Após uma incubação por 30 minutos no gelo os tubos foram centrifugados a 12000 

rpm por 15 minutos a 4 ºC. Os sobrenadantes foram cuidadosamente retirados. Os 

precipitados contendo as partículas virais foram ressuspensos em 100µ1 de TE e 

submetidos a uma extração de proteínas com fenol (para quebrar as capas protéicas dos 

fagos). A fase aquosa foi recolhida e submetida a uma extração com fenol:clorofórmio 

1: 1, e precipitado com 2 volumes de etanol absoluto e O, 1 volumes de acetato de. sódio 

3M. O DNA foi lavado com etanol 70%, seco a vácuo e ressuspenso em 15µ1 de TE. 

31 - Reação de seqüenciamento com a enzima Sequenase (USB-Amershan): 

As reações de seqüenciamento foram feitas segundo descrito no manual de 

instrução do "Kit" "Sequenase Version 2.0- DNA sequencing (USB-Amershan). 

32 - Seqüenciamento de DNA dupla-fita por PCR: 

Fragmentos de interesse inseridos no vetor pBluescript SK tiveram sua 

seqüência de nucleotídeos determinadas por PCR seguindo o método descrito no kit 

"!iTaq Cycle Sequencing Kit", da Amershan. 

As reações foram preparadas segundo as instruções do fabricante, sendo que a 

quantidade de amostra foi igual a 1 µl das mini-preparações de plasmídeos (mini-prep. 

por lise alcalina, recuperadas por gene clean). Os "primers" utilizados foram os que 

hibridam com a região do sítio múltiplo de clonagem do plasmideo SK: M13/pUC (-

20) l 7mer (Biolabs) e "Reverse" M13 (lacZ) (Perkin Elmer). O seqüenciamento 

ocorreu a partir dos "primers" marcados radioativamente com [y32P] ATP, seguindo o 

método de terminação por dideoxinucleotídeos (Sanger et al., 1977). 
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33 - Eletroforese em gel de poliacrilamida-uréia para seqüenciamento de DNA: 

As reações de seqüenciamento, previamente aquecidas a 80 ºC por 2 minutos, 

foram aplicadas em géis de poliacrilamida 7 ,5% contendo uréia 8,3 M em TBE. Após a 

corrida o gel foi transferido para uma folha de papel "Whatmam 3 MM" e seco a vácuo 

a 80 ºCem um secador de géis da BioRad por 2 horas. Os géis foram expostos a filme 

de raios-X, a temperatura ambiente, durante 12 horas. 

34 - Reações de seqüenciamento automático de DNA. 

Os DNAs dos clones de interesse foram seqüenciados automaticamente 

utilizando o kit Big dye terminator (Perkin Elmer), seguindo Manual do fabricante. 

35 - Gradiente de sacarose. 

Foram inoculados 1,4x108 zoósporos em 2 litros de PYG-P (1,25 g de extrato de 

levedura; 1,25 g de peptona bacteriológica; 3 g de glicose; 1 O g de ágar bacteriológico; 

0,34 g de KH2PO4; 0,434 g de K2HPO4; água qsp 1000 ml). Após o crescimento sob 

agitação (150 rpm) a 21 ºC durante 14 horas, as células foram coletadas por filtração 

em rede de náilon (poros de 30µm) lavadas e ressuspensas em 1,21 de solução de 

esporulação (SE) (Tris-maleato 1 mM pH 6,8; contendo 1 mM de CaC12). As células 

foram incubadas a 27ºC por 4 h. Neste ponto as células foram filtradas novamente em 

rede de náilon e o filtrado contendo os zoósporos foi centrifugado por 5 minutos a 1000 

xg. Os zoósporos foram então ressuspensos em 4 ml de tampão de extração (0,25 M de 

sacarose; 1 mM EDTA; lmM EGTA; 25 mM Tris/HCl pH7,5; 15µg/ml de PMSF e 

lmM de Benzamidina) e rompidos por sonicação (2 pulsos de l0seg. a 20% da 

potência máxima do sonicador Branson®. O extrato foi centrifugado 600xg por 5 

minutos a 4 ºC para retirar células não quebradas. O sobrenadante foi centrifugado a 

100.000xg lha 4ºC. O precipitado de membrana foi ressuspenso em 3 ml de sacarose 

60% em Tris/HCl 1 0mM e colocado no fundo de um tubo ultra-clear TM 

(25x89mm)(Beckman) e em seguida foram colocados lentamente sobre o extrato 3 ml 
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de solução contendo sacarose 54, 50, 46, 42, 38, 34, 30, 26, 22, 18 e 15% de 

respectivamente. O tubo foi então centrifugado a 25 .000 rpms a 4ºC por 2h em um 

rotor SW28 (Beckman). Foram colhidas 30 frações de aproximadamente 1 ml de baixo 

para cima com auxílio de uma bomba peristáltica. Amostras de 5 µl das frações foram 

analizadas por westem blot e as de interesse foram armazenadas em frações de 200 µl a 

-70ºC. 

36 - Preparação de carvão ativado em HCI O,lN 

25g de carvão ativado (MERCK) foram lavados com 150 ml de HCl 0, lN e 

centrifugados a 5000 rpm por 1 O minutos. Este passo foi repetido 3 vezes e após a 

última lavagem o carvão foi ressuspensso em 95ml de HCl 0, lN. 

37 - Medida da atividade ATPásica 

A atividade atpásica das frações do gradiente foi determinada por método 

radioativo. 5µ1 de cada fração foram misturados a 5 µl de um tampão 50mM Mops 

pH7,0; 0,13% DOC (Desoxicolato) e incubados por 30 minutos em gelo. Os 10 µl 

resultantes foram adicionados a 90 µl de um cocktail contendo A TP 10-500µM; MgC}z 

2mM; Azida 1 mM; Tris/HCl pH7,0 25 mM; [y32P]ATP (atividade específica 

0,5µCi/nmol) contendo diferentes concentrações de Na, K, Ca e Na/K. Após incubação 

por 5 minutos a 37ºC a reação foi interrompida pela adição de 500µ1 de carvão ativado 

ressuspensso em HCl 0,lN (item 36 de materiais e métodos). A mistura foi 

centrifugada 5 minutos a 10.000xg e 60 µl do sobrenadante foram adicionados a 1ml 

de líquido de cintilação e analisados em contador de cintilação. 

As reações foram feitas em duplicata para cada concentração de íon ou inibidor. 

38- Linhagens de leveduras utilizadas para a expressão do gene BePATl: 

CY162: MATa ura3-52 his3~200 his4-15 trkl~l trk2~1::HIS3 

DBY746: MATa ura3-Dl leu2-3 leu2-l 12 ura3-52 trpl-289 



RH16.6: 

W303 IA: 

SY4: 

MATa his3-Dl leu2-3 leu2-l 12 ura3-52 trpl-289 ena1Li::LEU2::ena4Li 

MATa his3-11 leu2-3 leu2-l 12 trpl-1 ade2-l ura3-1 

a URA leu2-3 l 12his4-619 GAL2 GAL: :PMAl sec6-4TS 

39 - Transformação de levedura segundo o método do cloreto de lítio: 
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As leveduras foram crescidas a 30ºC durante a noite em 1 O ml de meio YP 

( extrato de levedo 1 %; peptona 2%) contendo fonte de carbono (glicose na 

concentração de 2% v/v) até cerca de 2x 107 células/mi. O meio contendo as células foi 

centrifugado por 5 minutos a 2000rpm e o precipitado foi lavado com 1 
/ 2 volume 

(inicial) de 0, lM LiAc em TE pH=7,5. As células foram ressuspensas em 1
/ 100 volume 

de 0,lM LiAc em TE e transferidas para um eppendorf que foi incubado a 30ºC 

durante 1 hora. 

Para transformação utilizamos 1 µg de DNA plasmidial para 1 00µl de células, 

juntamente com 50µg de carreador de DNA (DNA de esperma de salmão) que foram 

incubados a 30ºC durante 30 minutos. Após o tempo de incubação adicionamos 700µ1 

de uma solução 40% PEG 3300 / 0,lM LiAc em TE e incubamos por mais lhora a 

30ºC. O choque térmico foi dado a 42ºC por 5 minutos, depois centrifugamos por 5 

segundos para as células sedimentarem. As células, então, foram lavadas com 1 ml de 

TE, ressuspensas em 200µ1 de TE e plaqueadas em meio sólido SD seletivo (0,67% de 

YNB ( difco ); 2% glicose ou galactose; contendo por litro 1 O mg de adenina, arginina, 

histidina, lisina, metionina, triptofano, tirosina e uracila; 30 mg de valina e treonina; 50 

mg de fenilalanina e 60mg de isoleucina. Sendo que o meio seletivo é indicado a marca 

axotrófica presente no vetor. Por exemplo : SD_URA ( SD menos uracila). 

39.1 - Transformação da cepa SY4 de S. cerevisiae: 

O procedimento com a cepa SY4 foi muito semelhante às outras cepas, as 

diferença foi que a temperatura de incubação foi a 22ºC (Ambesi, et ai. , 1997). 
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40 - Preparação de extrato protéico de levedura: 

As leveduras foram crescidas a 30ºC durante a noite em l O ml de meio SD 

seletivo até cerca de 2xl07células/ml. Centrifugamos o meio contendo as células a 

2000rpm por 5 minutos a 4ºC e lavamos as células com 5ml de água milli Q. As 

células foram, então, ressuspensas em 300µ1 de tampão A ( lOmM Tris-HCl pH=7,5 / 

2mM EDTA / 150mM NaCl) com inibidores de proteases (PMSF - 150µg/ml, 

benzamidina - 2mM, antipaína - l 0µg/ml) e transferidas para um tubo de ensaio. Ao 

tubo adicionamos 300µ1 de pérolas de vidro e agitamos vigorosamente em vortex 5 

vezes de 30 segundos em intervalos de 1 minuto, mantendo o tubo sempre em gelo. 

Recolheu-se o sobrenadante num eppendorf, separando-se uma alíquota para correr 

num gel de proteína SDS-PAGE (Laemmli, 1970), o restante centrifugamos em 

l 7000xg por 1 hora a 4ºC, separando-se o extrato total em precipitado e sobrenadante, 

que também foram aplicados no mesmo gel de proteína. 

41- Purificação por imunoafinidade e fosforilação das ATPases: 

41.1 - Purificação por imunoafinidade: 

zoósporos (2xl08
) foram ressuspensos em 1ml de tampão 1 (50mM MOPS pH 

7; lmM CaC12; lmM KCl; 0,15 M sorbitol) contento inibidores de protease PMSF, 

Antipaína, Benzamidina. A suspensão foi sonicada 2 vezes por 1 O segundos (20% da 

potência máxima do aparelho). O extrato foi centrifugado a 500 xg por 5min e o 

sobrenadante foi centrifugado a 17000 xg por 1 h a 4 ºC. O precipitado foi ressuspenso 

em 20 µl de tampão 2 (20% glicerol v/v, 10 mM Tris-HCI pH 7, 1 mM DTT) e 

estocado a - 70ºC. 

O extrato bruto de membrana foi ressuspenso em 200 µl de tampão de 

solubilização (50mM Mops pH7; lmM CaC12; 0,15M de sorbitol; contendo PMSF, 

Antipaína, Benzamidina e um detergente não iônico C 12E8 na concentração de 25 mg 

por ml) e incubado sob agitação por Ih a 4ºC . O extrato foi então centrifugado a 

10.000 xg por 3min e ao sobrenadante foi adicionado anti-ATPase 1: 100, seguido de 
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incubação sob agitação por 2h a 4ºC. Após a incubação foi adicionado proteína A

agarose (10% v/v) equilibrada com tampão de solubilização contendo C12E8 1mg por 

ml e foi feita uma nova incubação por 1 h nas mesmas condições. O extrato foi 

centrifugado e as esferas de agarose recuperadas e lavadas 3 vezes com 0,5 ml de 

tampão de lavagem (50mM Mops pH7; 0, lmM CaCli; l0mM MgCl; contendo C12E8 

lmg/ml). 

41.2 - Reação de fosforilação: 

A ATPase ligada a proteína A-agarose foi ressuspensa sob agitação em vortex 

em 30 µl de tampão de fosforilação (50mM Mops pH7; l0mM MgCl; 50µM de ATP; 

20µCi y-32P-A TP; 30% glicerol contendo a concentração adequada de íons, quelantes e 

inibidores a serem usados) incubada por 10 segundos em gelo. A reação foi 

interrompida com 500µ1 de TCA 10% contendo ATP 200µM. A reação foi 

centrifugada 5 min 11.000 xg e o precipitado foi lavado 2 vezes com 500µ1 de TCA 

gelado 2% e uma vez com tampão de lavagem (50mM Mops pH7; 0,lmM CaC12; 

l0mM MgCl; contendo C 12E8 1mg por ml). O precipitado foi então ressuspenso em 30 

µl de tampão de amostra desnaturante ácido (3 ,5mM NaH2PO4; 1,5 mM Na2HPO4; 

0,005% SDS; 5% LDS; 0,14M ~-mercaptoetanol; 0,05% azul de bromofenot 30% 

glicerol). e a amostra foi aplicada em gel ácido (6% poliacrilamida; 70mM NaH2PO4; 

30mM Na2HPO4; O, 1 % SDS). O gel seco a vácuo e exposto a um filme de raio-x a 

-70ºC. 

41.3 - Ensaios de fosforilação com extratos totais: 

Os extratos de proteína solubilizados C 12E8 foram ressuspensos em 50 µl de 

tampão de fosforilação (50mM Mops pH7; l0mM MgCl; 30% glicerol contendo a 

concentração adequada de íons, quelantes e inibidores a serem usados). A reação foi 

disparada com 50µM de ATP ( 20µCi y-32P-ATP) e incubada por 1 O segundos em gelo. 

A reação foi interrompida com 500µ1 de TCA 10% contendo ATP 200µM. A reação 
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foi centrifugada 5 min 11.000 xg e o precipitado foi lavado 1 vezes com 500µ1 de 

sacarose 30%. O precipitado foi então ressuspenso em 30 µl de tampão de amostra 

desnaturante ácido (3,5mM NaH2PO4; 1,5 mM Na2HPO4; 0,005% SDS; 5% LDS; 

0,14M ~-mercaptoetanol; 0,05% azul de bromofenol; 30% glicerol) e aplicado em gel 

ácido (6% poliacrilamida; 70mM NaH2PO4; 30mM Na2HPO4; 0,1 % SDS). O gel seco 

a vácuo e exposto a um filme de raios-X a -70ºC. 

42 - Medida da atividade ATPásica pelo método colorimétrico (Taussky e Shorr, 

1953): 

As medidas das atividades A TPásicas foram feitas em um meio de reação 

contendo tampão de atividade (MOPS pH7,0 20 mM; MgC12 5 mM; KCl lmM; CaC12 

.5 mM) e uma quantidade desconhecida de proteína A reação foi iniciada com a adição 

de A TP para uma concentração final de 3 mM e incubada por 40 min a 3 7ºC. A reação 

foi interrompida pela adição de 1 volume de ácido clorídrico (HCI) 0,2M. A quantidade 

de Pi liberado foi determinada espectrofotometricamente de acordo com Taussky e 

Shorr, 1953. 

43- Purificação das ATPases de B.emersonii utilizando colunas de troca iônica: 

Foram inoculados 1,4x 108 zoósporos em 2 litros de PYG líquido. Após o 

crescimento sob agitação a 24 ºC durante 14 horas . As células foram coletadas por 

filtração em rede de náilon (poros de 30µm) e ressuspensas 1,2 1 de solução de 

esporulação (Tris-maleato pH 6,8 1 mM; CaCh 1 mM). As células foram incubadas a 

27ºC por 3 horas e meia. Neste ponto as células foram filtradas novamente em rede de 

náilon e o filtrado contendo os zoósporos foi centrifugado por 5 minutos a 1000 xg. Os 

zoósporos foram ressuspensos em 8 ml de tampão de extração (0,25 M; de sacarose; 

EDTA 1 mM; EGTA 1 mM; Tris-HCl 25 mM pH7,5; PMSF lmM e Benzamidina 5 

mM) e sonicados por 2 vezes de 1 O segundos em um sonicador Branson® em uma 

potência de 20%. O extrato foi centrifugado 600 xg por 5 minutos a 4 ºC, para 
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precipitar células não quebradas. O sobrenadante foi centrifugado a l 00.000xg por 40 

minutos e o precipitado resultante foi ressuspenso em l ,5 ml de uma solução tampão 

(Para purificações em colunas Mono-Q o tampão usado foi : Tris-HCl 20 mM pH 8,0; 

glicerol 20% v/v: 1 mM CaCh_ Para purificações em colunas Mono-S o tampão usado 

foi: MES 20mM pH 5,5; glicerol 20% v/v; lmM CaCb) contendo C 12E8 20 mg/ml. O 

extrato foi novamente centrifugado 100.000xg por 40 minutos e o sobrenadante foi 

aplicado em uma coluna de troca iônica (Mono-Q ou Mono-S) equilibrada com tampão 

Tris-HCl 20 mM pH 8,0; glicerol 20% v/v; C12E8 0,5 mg/ml (Mono-Q) ou com tampão 

MES 20mM pH 5,5; glicerol 20% v/v; C 12E8 0,5 mg/ml (Mono-S). As proteínas foram 

eluídas em frações de 1 ml em um gradiente de O a l 00% de tampão para Mono-Q ou 

Mono-S acrescentados de NaCl 0,5M. 

Revelamos a presença das A TPases de B. emersonii através de experimentos de 

"western blot". As atividades ATPásicas presentes nas frações foram caracterizadas 

utilizando os métodos descritos nos itens 37 e 42. 

44 - Métodos Computacionais : 

As análises das seqüências de DNA e proteínas, cálculo de massa molecular, 

perfis ~e hidrofobicidade, análise de estrutura de RNA, evolução entre outras foram 

feitas com o conjunto de programas disponível pelo GCG (Genetics computer Group ). 

As seqüências das proteínas utilizadas no trabalho foram obtidas através do 

GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) e os respectivos números de acesso estão 

devidamente listados no texto. 
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IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1 - Clonagem do gene BeP AT2 de B. emersonii: 

A região codificadora que foi seqüenciada para os dois genes, BeP A T 1 e 

BeP A T2 é praticamente idêntica. De fato, experimentos iniciais de "Southem blot" 

genômico utilizando como sonda um fragmento do gene BeP A T 1, mostrou a presença 

de dois genes muito similares ( de Souza, 1995). Para obtermos uma sonda que 

reconhecesse especificamente o gene BeP A T2, amplificamos por PCR a região 5' não 

codificadora do clone HindIII/BamHl, que é diferente entre os genes ( de Souza, 1995) 

(figura 5A). O fragmento amplificado foi chamado de 5'-BePAT2 e usado como sonda 

em um experimento de Southem blot genômico (figura 5B). Neste experimento 

verificamos que a sonda 5'-BePAT2 reage especificamente com o gene BePAT2, ao 

contrário da sondaPstl/BamHI, que reconhece tanto BePATl quanto BePAT2. 

Baseando-se na especificidade da sonda 5 '-BePAT2 e com o intuito de obter um 

clone genômico que contivesse toda a região codificadora do gene BeP A T2, digerimos 

o DNA genômico de B. emersonii com a enzima de restrição HindIII em conjunto com 

outras enzimas de restrição, já que, sabíamos que a enzima HindIII possuía um sítio a 

5'do gene (figuras 4 e 5A). O DNA total de B. emersonii foi digerido com as diferentes 

enzimas e resolvido em um gel de agarose (Figura 6A). Após eletroforese o DNA foi 

transferido para uma membrana de náilon e hibridado com a sonda 5'-BePAT2 

marcada com 32P. Dos fragmentos que se mostraram positivos, resolvemos isolar o 

fragmento Hindlll/Sacl de aproximadamente 5 kb (figura 6B), que possivelmente 

conteria toda a região codificadora de BePAT2. 

Para isolarmos o fragmento HindIII/Sacl de aproximadadmente 5 kb digerimos 

cerca de 50 µg de DNA total de B. emersonii e após eletroforese em gel de agarose, 

recortamos do gel a região correspondente aos fragmentos compreendidos entre 4 e 6 

kb. Estes fragmentos foram eletroeluídos do gel, purificados e usados para a construção 

de uma biblioteca genômica parcial. A varredura desta biblioteca utilizando a sonda 5'

BeP AT2 permitiu o isolamento de 4 clones positivos. Os clones positivos foram 

analisados com enzimas de restrição e a confirmação de que se tratava do gene 

BeP A T2 foi feita através do seqüenciamento da extremidade HindIII dos clones. 

BI B LIOTECA 
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Figura 5 - Análise por "Southern blot" revelando a especificidade da sonda (5'
BeP AT2). A - Esquema mostrando o mapa de restrição parcial do clone contendo parte do 
gene BePAT2 de onde foram isolados os fragmentos de DNA: 5'-BePAT2 de 230 pb e 
PstVBamHJ. de 700 pb. Estes fragmentos foram utilizados como sonda em experimentos de 
Southern blot. A sonda 5 '-BeP AT2 foi obtida através da amplificação por PCR da região 5' 
não codificadora do clone HindIIVBamHJ. (item 26 de materiais e métodos) e a sonda 
PstVBamHJ. de 0,7 kb foi obtida por digestão com enzimas de restrição (PstVBamHJ.). B - 5µg 
de DNA genômico de B. emersonii foram digeridos com as enzimas de restrição indicadas na 
figura. O DNA digerido foi submetido a eletroforese em gel de agarose 1 % e transferido para 
membrana de náilon. A membrana obtida foi hibridada primeiramente com a sonda 5'
BePAT2 marcada com 32P e exposta a um filme de raio-X (item 20 de materiais e métodos). 
Após a revelação do filme, a mesma membrana foi hibridada com a sonda PstVBamHJ. de 0,7 
kb. O resultado mostra a especificidade da sonda 5'-BePAT2. 
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Figura 6 - Análise por Southern blot genômico do DNA total de B. emersonii hibridado 
com a sonda 5'-BePAT2. A- Gel de agarose mostrando o DNA genômico digerido por 
diferentes enzimas de restrição ( 1 - BamHI/HindIII; 2 - HindIII; 3 - HindIII/SacI; 4 -
HindIII!Kpnl; 5 - HindIII/Notl e 6 - HindIII!SacII) e corado com brometo de etídeo. B- O gel 
mostrado em A foi transferido para uma membrana de náilon. A figura mostra o 
autorradiograma da membrana após hibridação com a sonda 5'-BePAT2 marcada com 32P (A 
metodologia para a realização dos experimentos de Southem blot está descrita detalhadamente 
no item 20 de materiais e métodos). A canaleta 7 no painel A mostra o marcador de tamanho 
molecular (1kb DNA ladder da GIBCO-BRL) e as setas indicam o tamanho molecular 
correspondente a cada fragmento do padrão. 
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2 - Mapa de restrição e seqüenciamento do clone genômico Hindlll/Sacl : 

Com o objetivo de caracterizar e sequenciar completamente o gene BeP A T2, 

fizemos o mapa de restrição do clone HindIII/SacI utilizando algumas enzimas de 

restrição que já sabíamos digerir o fragmento (figuras 4 e 5A) e algumas outras 

disponíveis no laboratório. Partindo do mapa de restrição (figura 7), subclonamos os 

fragmentos HindIII/SalI, SalI/PstI, Pstl/BamHI, BamHI/SacI, BamHI/PstI, Pstl/Sacl, 

no plasmídeo SK. Estes subclones resultantes foram seqüenciados utilizando os 

oligonucleotídeos direto e reverso do pUC 18, além de alguns outros desenhados 

especificamente para determinadas regiões do clone. A região compreendida entre os 

sítios Hindill/BamHI foi seqüenciada manualmente e o restante do gene, que vai do 

sítio BamHI até o sítio SacI, foi determinado por sequenciamento automático (ABI 

377). 

3 - Análise da seqüência do gene BePAT2: 

Como sugeriu o seqüenciamento parcial do clone BeP A T2 feito por de Souza 

(1995), a análise da seqüência completa do gene BePAT2 confirmou que B. emersonii 

possui dois genes que codificam A TPases com auto grau de similaridade. A ocorrência 

de isoformas para P-ATPases é muito comum S. cerevisiae, por exemplo, possui dois 

genes que codificam para fr-ATPase, sendo que o gene pmal é cerca de 500 vezes 

mais expresso do que o gene pma2 (Schlesser et al. , 1988). Os genes pmal e pma2 

apresentam cerca de 90% de identidade, sendo que alguns trabalhos demonstraram 

diferenças catalíticas entre elas como a afinidade pelo A TP e a ativação por glicose 

(Supply et al., 1993). 

Outro exemplo da ocorrência de isoformas para P-A TPases são os genes que 

codificam as Ca ++ -ATPases do tipo SERCA nos vertebrados, onde existem pelo menos 

3 genes codificando 5 diferentes isoformas originadas pelo processamento alternativo 

de alguns introns (Burk et ai., 1992). A diversidade de isoformas ocorre também na 

Na+/K+-ATPase, onde já foram descritas 3 diferentes isoformas, denominadas de al , 

a2 e a3. As isoformas correspondentes entre diferentes organismos, como mamíferos e 

aves, são mais similares entre si, do que as diferentes isoformas de um mesmo 

orgamsmo. 
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Figura 7 - Mapa de restrição parcial dos clones genômicos contendo as regiões 
codificadoras dos genes BeP ATl e BeP A T2. A figura mostra uma comparação das 
estruturas dos dois genes estudados neste trabalho. Podemos ver que o gene BePAT2 tem a 
sua região codificadora interrompida por dois introns enquanto o gene BePATl é interrompido 
apenas uma vez. O segundo intron interrompe os dois genes exatamente na mesma posição (na 
segunda base do códon da valina em uma região altamente conservada nas ATPases tipo-P: 
GDGVND). Podemos notar também alguns sítios de restrição que se localizam na mesma 
posição nos dois genes, isto se deve à alta identidade que existe entre eles quando comparamos 
a seqüência de nucleotídeos (>90%).As setas na parte inferior do esquema representando o 
gene BeP AT2 indicam as direções do sequenciamento utilizando os oligonucleotídeos, 
universais, direto e reverso. As seqüências assim obtidas foram utilizadas para o desenho de 
oligonucleotídeos representados por setas na parte superior do esquema. 
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Estes dados sugerem que a duplicação gênica que originou as diferentes isoformas de 

Na/K-ATPase ocorreu antes da separação evolutiva entre aves e mamíferos (Takeyasu 

et ai. , 1990). 

O mapa de restrição do clone HindIII/SacI, que contém toda região codificadora 

de BeP A T2, além de uma comparação com o clone contendo o gene BeP A T 1 pode ser 

visto na figura 7. Podemos observar que o gene BeP A T2 tem sua região codificadora 

interrompida por dois introns, enquanto o gene BeP A T 1 é interrompido apenas uma 

vez. As extremidades 5' e 3', bem como o sítio de ramificação dos introns presentes nos 

dois genes seguem muito bem o consenso obtido para outros introns encontrados em 

genes de B. emersonii ( de Oliveira et ai., 1994) (Tabela 1 ). 

Intron 

1 

5' 

HSP70 G'gtacg 

e (I) G'gtacg 

C (II) G'gtact 

e cm) G'gtacg 

R (I) A'gtacg 

R (II) G'gtacg 

BePATl T'gtacg 

BePAT2 (I) C'gtacg 

BePAT2 (II) T'gtacg 

13-MPP G' gtacg 

a-MPP G'gtgcg 

Consenso 'GTACG 

1 Sítio de ramificação 1 

12 4---gctcac---2 6 

30--gctgat--14 

36---gctgac---l 9 

33---gctgac---l 7 

3 70---actaac---22 

3 2---actgac---16 

66---actcac---22 

36---actcat---25 

44---actcac---16 

180---accaac---14 

7 6---gctgac---23 

PuCTNAC 

3' 

ctag'A 

gtag'C 

gtag'A 

gtag'A 

gtag'C 

atag'C 

gtag'T 

gtag'A 

gtag'T 

gtag'C 

ctag'A 

GTAG' 

1 

Tabela 1 - Regiões 
flanqueadoras e de ramificação 
de introns de B. emersonii e seus 
respectivos consensos. Os 
consensos foram deduzidos a 
partir do sequenciamento dos 
genes da proteína de choque 
térmico (HSP70) (Stefani e 
Gomes, 1995), das subunidades 
catalítica (C) e regulatória (R) da 
proteína quinase A (Marques e 
Gomes, 1992; Oliveira et ai., 
1994 ), da subunidades a e 13 da 
peptidase processadora 
mitocondrial (Rocha e Gomes, 
1998 e 1999) e das ATPases de B. 
emersonii BePATl (Souza e 
Gomes, 1998) e BeP AT2 ( este 
trabalho). Os sítios de ramificação 
não foram determinados 
experimentalmente, mas baseados 
em consensos da literatura (Aebi e 
Wiessman, 1987). 
Pu = purina = A ou G; 
N=qualquer nucleotídeo 
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O segundo intron de BePAT2 interrompe o gene na segunda base do códon da valina692 

(figura 8) em uma região altamente conservada (689GDGVND694
) em todas as ATPases 

do tipo P ( ver introdução). Este mesmo local é interrompido também pelo único intron 

do gene BePATl , indicando que este intron já existia antes do evento de duplicação 

gênica. 

A seqüência de DNA obtida do clone contendo o gene BePAT2, além da 

seqüência de aminoácidos deduzida estão mostradas na figura 8. Como podemos 

observar foram seqüenciados 4.736 pares de base que codificam para uma provável 

proteína de 119 kDa, muito semelhante à proteína BePATl (Souza e Gomes, 1998). O 

códon para a metionina iniciadora foi determinado empiricamente através da 

comparação com a seqüência de aminoácidos deduzida para o gene BePATl. Sendo 

que é a partir deste aminoácido que começa a similaridade entre os dois genes. A figura 

8 também mostra os sítios de enzimas de restrição utilizados para subclonagens como 

esquematizado na figura 7. A comparação entre as seqüências de aminoácidos 

deduzidas para as duas proteínas pode ser vista na figura 9. Podemos observar que as 

seqüências são praticamente idênticas, sendo que as proteínas possuem uma identidade 

superior a 90%, ocorrendo apenas a deleção de dois aminoácidos e algumas poucas 

substituições em BePAT2 em relação a BePATl . Esta alta identidade entre elas sugere 

que estas proteínas exerçam um papel muito semelhante em B. emersonii. 

4 -Análises evolutivas e de comparação com as proteínas BePAT2 e BePATl: 

Assim como a proteína BePATl (Souza e Gomes 1998), a proteína BePAT2 

possui todas as regiões conservadas características das A TPases do tipo P, sendo que 

algumas peculiaridades as agrupam na subfamília IIC (ver introdução). Com a intenção 

de analisar melhor estas peculiaridades das A TPases de B. emersonii de serem mais 

similares às Na+/K+ e I-r/K+-ATPases de organismos superiores, decidimos procurar na 

literatura e no banco de dados a existência de outras proteínas em eucariotos inferiores 

que teriam, também, maior similaridade com as P-ATPases do tipo IIC. A idéia foi 

tentar sugerir uma razão para a existência deste tipo de proteína em B. emersonii e a 

sua ausência em outros fungos como Saccharomyces cerevisiae e Neurospora crassa. 
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HinàIII 
-228 aagcttcgataacgc 

ttctcggcgcctgtcggctttgcatggccagccgagccacagccacacttgcctgcctctgtcgctcgaac 
gtgtgccgcttctgcggtctacctggcggtccttgttgtccctccctataagaaccccgccgccccgctcg 
ccctctctgatccgctcacttacactcaccccgccgtacccgcacccgcactcgtccagcgaccctccacg 

ATG CCC AAG GAC AAA CAG AAA AAG GCG ACG AGC CTC GCG CTC GAC GAG CAC CGG 54 
Met Pro Lys Asp Lys Gln Lys Lys Ala Thr Ser Leu Ala Leu Asp Glu His Arg 18 

CTG ACG CTC GAC GAG GTG TGC GCG CGG TAC AAG ACG AGC GCC GAC CCG GTG CAC 108 
Leu Thr Leu Asp Glu Val Cys Ala Arg Tyr Lys Thr Ser Ala Asp Pro Va l His 36 

CCG GCG CAG TCG GCG GTC ACG CCC GAC GAG GCC GCT CGC CGG CTC GCG ACC GAC 162 
Pro Ala Gln Ser Ala Val Thr Pro Asp Glu Ala Ala Arg Arg Leu Ala Thr Asp 54 

GGG CCC AAC CTC ATG GCG CCG CCC AAG ACC AAG CAC CCG CTC GTC CGC TAC CTC 216 
Gly Pro Asn Leu Met Ala Pro Pro Lys Thr Lys His Pro Leu Val Arg Tyr Leu 72 

GAG TGC CTC CTC GCC CTC TTC AAC TTC CTC CTG CTC GTC GCC GCC GCC TTC ACG 270 
Glu Cys Leu Leu Ala Leu Phe Asn Phe Leu Leu Leu Val Ala Ala Ala Phe Thr 90 

TAC CTG CTC TAC GGC CTC GAC CCC GTC AGC AAC TAC GCC AAC ATC ~AC ACG GGC 324 
Tyr Leu Leu Tyr Gly Leu Asp Pro Val Ser Asn Tyr Ala Asn Ile Tyr Thr Gly 108 

TCG ATC CTC GTC GCC GTC GCC TTC CTC AAC GCC TTC ATC GAG TAC TAC CAG GTC 378 
Ser Ile Leu Val Ala Val Ala Phe Leu Asn Ala Phe Ile Glu Tyr Tyr Gln Val 126 

GCC AAG TCC GAG GCC GCT CTG CGC GCC TTC CTCgtacgtttaccgcgctatcgtccgcggtga 442 
Ala Lys Ser Glu Ala Ala Leu Arg Ala Phe Leu 137 

tccgaccgaccactcattccccccgatcgtgcgtgcgcgtgtgtagAAC ATG ATC CCC GCC AAC GCC 509 
Asn Met Ile Pro Ala Asn Ala 144 

ACG GCC GTG CGC GGC GGC CAG CTC GTC GTC GTC CCC GCC TCG GAC CTC GTC AAG 563 
Thr Ala Val Arg Gly Gly Gln Leu Val Val Val Pro Ala Ser Asp Leu Val Lys 162 

GGC GAC GTG GTC TTC GTG CGC ATG GGC GAC AAG GTG CCC GGT GAC GTG TTC CTG 617 
Gly Asp Val Val Phe Va l Arg Met Gly Asp Lys Val Pro Gly Asp Val Phe Leu 180 

SalI 
TTC AAG ACG GCC GAC ATG AAG GTC GAC AAC GCG TCG CTG ACG GGC GAG TCG GAG 671 
Phe Lys Thr Ala Asp Met Lys Val Asp Asn Ala Ser Leu Thr Gly Glu Ser Glu 198 

CCG CAG GAC CGC TCC CCC GTC AAC ACG CAC GAG GCC GCC CTC GAG GCG ACC AAC 725 
Pro Gln Asp Arg Ser Pro Val Asn Thr His Glu Ala Ala Leu Glu Ala Thr Asn 216 

CTC GCC TTC AAC TCG ACG CTC GTC GTG GCC GGC GAG GGA TAC GGA TTC GTG GTG 779 
Leu Ala Phe Asn Ser Thr Leu Val Val Ala Gly Glu Gly Tyr Gly Phe Val Val 234 

CGC ACG GGC GAC GAC ACG GTC ATC GGC CAG ATC GCC AAC ATG ACC CAG ACC GAG 833 
Arg Thr Gly Asp Asp Thr Val Ile Gly Gln Ile Ala Asn Met Thr Gln Thr Glu 252 

ACC AAG CGC GTG TCG CCG CTC ACC GAG GAG ATC GAG GGC TTC GTC AAG TTC ATC 887 
Thr Lys Arg Val Ser Pro Leu Thr Glu Glu Ile Glu Gly Phe Val Lys Phe Ile 270 

GGC TCG CTC GCC GTG CTC TGC GCC ATC ATC TTC TTC ATC ATC GCC CAG GTC AAG 941 
Gly Ser Leu Ala Val Leu Cys Ala Ile Ile Phe Phe Ile Ile Ala Gln Val Lys 288 
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ACC AAG GAT ATC GGC ATC TCG TTC AAC TTT GCC GTC GGT GTG CTC GTC GCC TGG 995 
Thr Lys Asp Ile Gly Ile Ser Phe Asn Phe Ala Val Gly Val Leu Val Ala Trp 306 

GTC CCC GAG GGT CTC CCC GGC ACC GTC ACC ATG CTG CTC ACC ATC GCC GCC AAG 1049 
Val Pro Glu Gly Leu Pro Gly Thr Val Thr Met Leu Leu Thr Ile Ala Ala Lys 324 

CGC ATG GCC GGC CAG CAG GTG CTC GTC AAG GAC CTG ACG GGT GTC GAG ACG CTC 1103 
Arg Met Ala Gly Gln Gln Val Leu Val Lys Asp Leu Thr Gly Val Glu Thr Leu 342 

GGC GCC ATC ACG CTG CTC GCC ACG GAC AAG ACC GGC ACG CTC ACG CGC AAC CAG 1157 
Gly Ala Ile Thr Leu Leu Ala Thr Asp Lys Thr Gly Thr Leu Thr Arg Asn Gln 360 

ATG ACC GTC TCC AAC GTG TGG ACC CAC TTT AAG ACG TTT GCG CTC GTC GCG GAC 1211 
Met Thr Val Ser Asn Val Trp Thr His Phe Lys Thr Phe Ala Leu Val Ala Asp 378 

Pstl 
GTG CGG TCG CTG CAG GAC GGC GAG ATC GCC TTC GAC TCG TCG GTC AAG GGG ATC 1265 
Val Arg Ser Leu Gln Asp Gly Glu I l e Ala Phe Asp Ser Ser Val Lys Gly Ile 396 

AAC GAC GTG ATG AAC ATC TCG GCG CTG TGC TCG CGC GCG CGG TTC GAC AAC GTC 1319 
Asn Asp Val Met Asn Ile Ser Al a Leu Cys Ser Arg Ala Arg Phe Asp Asn Val 414 

AAC GTG CCC ATC GAC CAG CGC GAG ATC ATT GGC GAC GCG ACC GAG TCG GGC CTG 1373 
Asn Val Pro Ile Asp Gln Arg Glu Ile Ile Gly Asp Ala Thr Glu Ser Gly Leu 432 

TAC CGC CTC GCC ACG CAG AAG ATC CGC GAT TTC GAC CAG CTC GCC GAC AAG TAC 1427 
Tyr Arg Leu Ala Thr Gln Lys Ile Arg Asp Phe Asp Gln Leu Ala Asp Lys Tyr 450 

CCC AAG GTG CTC GAG ATC CCC TTC AAC TCG GAC ACC AAG TGG CAC ATG TCC ATC 1481 
Pro Lys Val Leu Glu Ile Pro Phe Asn Ser Asp Thr Lys Trp His Met Ser Ile 468 

CAC AAG ATG GCC CAC GCC AAG GGG CCC TTC ACC ATG TAC ATC AAG GGC GCG CCC 1535 
His Lys Met Ala His Ala Lys Gly Pro Phe Thr Met Tyr Ile Lys Gly Ala Pro 486 

GAG CGC GTG CTG CGC ATC TGC TCG ACG ATC CTC GAC GAC AAC GGC GAC ACG ATC 1589 
Glu Arg Val Leu Arg Ile Cys Ser Thr Ile Leu Asp Asp Asn Gly Asp Thr Ile 504 

CCG CTC ACG GAC GAG CAC AAG ATC CAG TTC AAC ACG GCC TAC GAG TAC ATG GCG 1643 
Pro Leu Thr Asp Glu His Lys Ile Gln Phe Asn Thr Ala Tyr Glu Tyr Met Ala 522 

TCC AAG GGC CAC CGC GTG CTC GCC TTC GCC AAG TTC GAG CTG CCC GGC ACC GAG 1697 
Ser Lys Gly His Arg Val Leu Ala Phe Ala Lys Phe Glu Leu Pro Gly Thr Glu 540 

TAC CCC GAG TCG CAC GTC TTC GAC AAG GAC GCC AAG AAC TTC CCG ATG AGC AAC 1751 
Tyr Pro Glu Ser His Val Phe Asp Lys Asp Ala Lys Asn Phe Pro Met Ser Asn 558 

CTG ACC TTC GTC GGG CTC GCC TCG CTC GAG GAC CCG CCC AAG CAC GGC GTG CGC 1805 
Leu Thr Phe Val Gly Leu Ala Ser Leu Glu Asp Pro Pro Lys His Gly Val Arg 576 

GAG GCC GTC GGC AAC TGC CGC CGC GCC GGC ATC AAG GTC GTC ATG GTC ACG GGC 1859 
Glu Ala Val Gly Asn Cys Arg Arg Ala Gly Ile Lys Val Val Met Val Thr Gly 594 

GAC CAC CCG CTC ACG GCC GAG GCC ATT GGC CGC AAG ATC AAC CTC ATG ATT TCG 1913 
Asp His Pro Leu Thr Ala Glu Ala Ile Gly Arg Lys Ile Asn Leu Met Ile Ser 612 

BamHI 
GAC ACC AAG GAG AAG GTC GCC AAG AAG GCG GGA TCC CCC GTC GCC GAC GTG CGC 1967 
Asp Thr Lys Glu Lys Val Ala Lys Lys Ala Gly Ser Pro Val Ala Asp Val Arg 630 



51 

GAG GAG GAC GTC AAG GCC ATC GTC ATC CAC GGC GAG AAG ATC GAC TCG CTC ACC 2021 
Glu Glu Asp Val Lys Ala Ile Val Ile His Gly Glu Lys Ile Asp Ser Leu Thr 648 

GAG GAG GAC TGG GAC ATC ATC TTC TCC AAG GAC GAG ATC ATC TTC GCC CGC ACC 2075 
Glu Glu Asp Trp Asp Ile Ile Phe Ser Lys Asp Glu Ile Ile Phe Ala Arg Thr 66 6 

TCG CCC AAG CAC AAG CTC CAG ATC GTC AAG CGC GCC CAG GCC ATG GGC CAC ATT 2129 
Ser Pro Lys His Lys Leu Gln Ile Val Lys Arg Ala Gln Ala Met Gly His Ile 684 

GTC GGT GTC ACC GGC GAC GGC GT gtacgtgttttctcgcttcgcgtggacttgacgatcacgaga 2195 
Val Gly Val Thr Gly Asp Gly Val 692 

accgattactcacctgccgtctgccgaatgtagTAAC GAC TCG CCC GCG CTC AAG AAG GCC GAC 2258 
Asn Asp Ser Pro Ala Leu Lys Lys Ala Asp 702 

Notl 
CTC GGT ATC GCC ATG AAC GTG TCC GGG TCC GAC GTG TCC AAG GAG GCG GCC GCC 2312 
Leu Gly Ile Ala Met Asn Val Ser Gly Ser Asp Val Ser Lys Glu Ala Ala Ala 720 

ATG ATC CTG CTC GAC GAC AAC TTC GCG TCC ATC ATC AAC GGC ATC CGC GAG GGC 2366 
Met Ile Leu Leu Asp Asp Asn Phe Ala Ser Ile Ile Asn Gly Ile Arg Glu Gly 738 

CGC CTC ATC TTC TTC AAC CTC AAG AAG TCG CTC CGC TAC GTG GTC ACG CAC TCG 2420 
Arg Leu Ile Phe Phe Asn Leu Lys Lys Ser Leu Arg Tyr Val Val Thr His Ser 756 

ATC CCC GAG GTC CTG CCG CAG CTC CTG TAC GTC GTG GTC CCG CTG CCC GTC GGC 2474 
Ile Pro Glu Val Leu Pro Gln Leu Leu Tyr Val Val Va l Pro Leu Pro Val Gly 774 

PstI 
CTC AAC GCC CTG CAG ATC ATC GCC ATC GAT CTC GGC TTC GAG CTG TTC GCC GCG 2528 
Leu Asn Ala Leu Gln Ile Ile Ala Ile Asp Leu Gly Phe Glu Leu Phe Ala Ala 792 

Pstl 
CTG TCG TAC GCG TAC GAG CCG CCC GAG TCG GAG ACG CTC ATG AAG CTG CAG CCG 2582 
Leu Ser Tyr Ala Tyr Glu Pro Pro Glu Ser Glu Thr Leu Met Lys Leu Gln Pro 810 

CGC CGC CCG GTT GAC GGC GAG TCG ATC GAG CAC CTG CGC GCG CGG CGC GAG TTC 2636 
Arg Arg Pro Va l Asp Gly Glu Ser Ile Glu His Leu Arg Ala Arg Arg Glu Phe 828 

GAC AAC CGG TTC AAG AAC TTT GCT GGC GGC GAC ACG ACC GAC GAG AAC GAG ATT 26 90 
Asp Asn Arg Phe Lys Asn Phe Ala Gly Gly Asp Thr Thr Asp Glu Asn Glu Ile 846 

GTG CGT CCG CTG ACG TTC GGC GAG CGC ATG AAG CGG CTC ACG TCG GGC GAG TTC 2744 
Val Arg Pro Leu Thr Phe Gly Glu Arg Met Lys Arg Leu Thr Ser Gly Glu Phe 864 

TGG TCC AAG TGG GCG TTC GCG TCG GCC GAC GGC GAC ATG CTC GTG GAC TGG AAC 2798 
Trp Ser Lys Trp Ala Phe Ala Ser Ala Asp Gly Asp Met Leu Val Asp Trp Asn 882 

ACG CTG TCG TGG TCG TAC CTC GAG GCG GGC GTC ATC CAG TAC GTC GGG GCC CAG 2852 
Thr Leu Ser Trp Ser Tyr Leu Glu Ala Gly Val Ile Gln Tyr Va l Gly Ala Gln 900 

ATC GCC TTC TTC GTC GTC TTC TAC ATG TAC CAG ACC AAG GAC AAG GTG CAA CTC 2 906 
Ile Ala Phe Phe Val Val Phe Ty r Met Tyr Gln Thr Lys Asp Lys Val Gln Leu 918 

AAG ATC ACG CCC ACG GAC CTG TTC AAC TGC GCG TCC AAC GAG GGC TGG ACC GGC 2960 
Lys Ile Thr Pro Thr Asp Leu Phe Asn Cys Ala Ser Asn Glu Gly Trp Thr Gly 936 

AAG AAG AGC TGC ACG CTC GGC AAC GGC ATG GTG TAC TCG GTC GCC GAC CAG AAC 3 014 
Lys Lys Ser Cys Thr Leu Gly Asn Gly Met Val Tyr Ser Val Ala Asp Gln Asn 954 
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GAG TCG CTC GCC CAG GCC CAG TCG GTC TGG TTC TTC GGC ATC TTC GTC ATG CAG 3068 
Glu Ser Leu Ala Gln Ala Gln Ser Val Trp Phe Phe Gly Ile Phe Val Met Gln 972 

GCG TGG AAC CTC TTC GCG TGC AAG TGC CTC ATG AGT TCG CCC TTT ACG ATG CAC 3122 
Ala Trp Asn Leu Phe Ala Cys Lys Cys Leu Met Ser Ser Pro Phe Thr Met His 990 

GTG CTC AAG AAC AAA CAT ACG TTC TCA AGT TTG GTC GGC GGC CTG GCC ATT TCC 3176 
Val Leu Lys Asn Lys His Thr Phe Ser Ser Leu Val Gl y Gly Leu Ala Ile Ser 1008 

GTG CTC GTG GTG TAC TGT CCC GGC ATC AAC ACG GCG TTC GGC TGC TCG TCC TGG 3230 
Val Leu Val Val Tyr Cys Pro Gly Ile Asn Thr Ala Phe Gly Cys Ser Ser Trp 1026 

CTC AAC CCG CTC TAC ATC CTC ATC CCG TTC GGC GTC GGC ATG GTC CTG TTC CTG 3284 
Leu Asn Pro Leu Tyr Ile Leu Ile Pro Phe Gly Val Gly Met Val Leu Phe Leu 1044 

TAC GCC GGC CTG CGC CAC TGG ATC AAG ATG CGC TTC AAC CCC ATC AAG TTC AAC 3338 
Tyr Ala Gly Leu Arg His Trp Ile Lys Met Arg Phe Asn Pro Ile Lys Phe Asn 1062 

CCC GAG CCG CTC GGC CTC CAG ATG CAC CCG ACC CGC TGG TCG CAC GCG TAGgggg 3393 
Pro Glu Pro Leu Gly Leu Gln Met His Pro Thr Arg Trp Ser His Ala * 1078 

Agcgtcggcgggccgcggcgcgtggtcgtggtatgtggcgtggtgtgttctctcgctcgtttgttttccg 
cggtggcgacgcgcgtcggtcgcctcggccgtcgcgacccgctgcccccaccaagctctttctctatata 
catatacagtagcatcatcatcgattgattgcgctcgacttggcgctcgtggcgaagtgtccatcgtggt 
cagggcagggccatggtcgcgatcgcccacaaaccaacgcgtcgcgcgacgagccagctcggccctggcc 
acttcccgcgcgtcaaacgctcaagggcccccgcaagccgtgccgttgtggtcagaaatttgttgctgaa 
tgctgcggatgggatgccacccttacggacgaagaagggagtcgacccgcccgccaatcatgtggcggac 
gcgacccaggggacgcgctgcgccacaatagcaagtcccagcatggttcctgctaggtgcaacgggacag 
aaccgttaacgaatgccactaaaatatatattgagggagaccgcgcaacaaaggaactcggaatcgcgag 
gaatcagtcccaatcggacccatccgattctccatcaccaccgtcttcttcgtcagagccgtcgtctgaa 
ttgggctccgagcccgactcgaggccgtcgtccattgacggaaaatggacgccaatgagcgtggtgggtg 
ccgcattgagaatcgctgcttcgccatcgtcaagggagatgcaagtcccgtcaagcagaagctcctcaag 
ggccggtggaaggtgctgagcgaggattcgcgcgccatcgtccgtgatatcaatattgcgtgacagaatg 
agcaagcgcagggtcgtgggcagcgcaggcgcgaggaaggcgaccgcttcgtccgtaacatctgcatccg 
cgagttccagcgactcgaggcggggcggcatgcactgcgcaagtgcgcggaccccgcgggtgcccatagg 
gctcccgctaaggttcaagtggagcagcgtatgcggcagccgccgaaacatgcacgcggcgacgtgcggt 
gacagatccgcatccatgagaatcaactgctcaagcccagcaggaaggctccgcgaaatcgagctc 

SacI 

Figura 8 - Seqüência do clone genômico (Hindlll/Sacl) contendo toda a região 
codificadora do gene BePAT2. Na figura está representada a tradução do quadro 
aberto de leitura assim como os dois introns e uma parte das regiões 3' e 5' não 
traduzidas ( em letras minúsculas). A figura mostra ainda os sítios para enzimas de 
restrição ( em negrito) que foram usados nas subclonagens. 



1 fr~~~~~f ~~t~~~7~~f ~~~~~~~~f~l~~1~1~tf ~~~~ 50 

1 MIKDKQKKATSLALDEHRLTLDEVCARYKTI ADI VHPAI S ;,':VTPDEAAR 49 

51 R~GPNLMAPPKTKHPLLRYLECLLALFNFLLLVAAAFTYLLYGLDPV 100 
111 1 111111111111111.11111111111 1 111111111111111111 

50 RLA1 DGPNLMAPPKTKHPLVRYLECLLALFNFLLLVAAAFTYLLYGLDPV 99 

101 SNYANIYTGSILVAVAFLNAFIEYYQVAKSEAALRAFLDMIP~ TAVRG 150 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 fj 1 1 1 1 1 1 

100 SNYANIYTGSILVAVAFLNAFIEYYQVAKSEAALRAFLNMIP~ ATAVRG 149 

151 GQLVVVPASDLVKGDWFVRMGDKMP~ VFLFKTADMKVDNASLTGESEP 200 
111111111111111111111111. l[i l l l l l l l l 111111111111111 

150 GQLVVVPASDLVKGDWFVRMGDKVP~DVFLFKTADMKVDNASLTGESEP 199 

201 QDRSPVNTHEAALEATNLAFNSTLWAGEGYGf VVRTGDDTVIGQIANMT 250 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1~1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

200 QDRSPVNTHEAALEATNLAFNSTLWAGEGYGlvvRTGDDTVIGQIANMT 249 

251 QTETKRMSPLTEEIEj FVKFIGSLAVLCAIIFFIIAQLKTj DIGISFNFA 300 
1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1:11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 ~l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

250 QTETKRVSPLTEEIE~ FVKFIGSLAVLCAIIFFIIAQVKT~DIGISFNFA 299 

301 VGVLVAWVPEGLPGTVTMLLTIAAKRMAGQQVLVKDLTGVETLGAITLLA 350 
111111111 l l l l l l l l l l 1111111111111111111111111111111 

300 VGVLVAWVPEGLPGTVTMLLTIAAKRMAGQQVLVKDLTGVETLGAITLLA 349 

351 TDKTGTLTRNQMTVSNVWTHFKTFALVADVRSLQDGEVAFDSSVKGV!DDV 400 
l l l l l l l l l l l 11111111111111111111111111: 11111111 :f'i~ I 1 

350 TDKTGTLTRNQMTVSNVWTHFKTFALVADVRSLQDGEIAFDSSVKGii DV 399 

401 MNISALCSRARFD~ ,NVPMDQREIIGDATETGLYRLATQKIRDFDQLADK 450 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !~il i 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 

400 MNISALCSRARFD~ PIDQREIIGDATESGLYRLATQKIRDFDQLADK 449 

451 ~~~~~~~~~~~f~~~~7~f!~f!~~~~t~~~~~~~~~f~~~~ 500 
450 YPKVLEIPFNSDTKWHMSIHKMAH.AIGi FTfflYIKGAPERVLRICSTILDD 499 

501 NGDTIPLTDEHKIQFNTAYEYMASKGHRVLAFAKFELPGTEYPESHVFDK 550 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 

500 NGDTIPLTDEHKIQFNTAYEYMASKGHRVLAFAKFELPGTEYPESHVFDK 549 

551 E!ÊlKNFPMAffiLTFVGLASLEDPPKHGVREAVGNCRRAGIKVVMVTGDHPLT 600 
: t\í 11111. [11 1 l l l l l l l l l l 111111111111111111111111111111 

550 D~ NFPMSi LTFVGLASLEDPPKHGVREAVGNCRRAGIKVVMVTGDHPLT 599 

601 AEAIGRKINLMISDTKEKVAKKAG?l!PVADVREEDVKAIVIHGEKIDSLTE 650 
, , , , , , , , 1 , , 1 1 , , 1 1 , , , , 1 , 1 w~ , 1 1 , , , , 1 1 , , , , , 1 1 1 1 1 1 , , , , 1 

600 AEAIGRKINLMISDTKEKVAKKAGi PVADVREEDVKAIVIHGEKIDSLTE 649 

651 EDWDIIFSKDEIIFARTSPKHKLQIVKRAQAMGHIVGVTGDGVNDSPALK 700 
11111111111111111111111111111111111111111111111111 

650 EDWDIIFSKDEIIFARTSPKHKLQIVKRAQAMGHIVGVTGDGVNDSPALK 699 
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70 1 KADLGIAMNISGSDVSKEAAAMILLDDNFASIING I REGRLIFFNLKKS L 750 
11 111 11 11 : 11 111 1 111111 11 111 11 1 1 11 11 111 1111 11 1 1 1 1 11 

700 KADLG I AMNVSGS DVSKEAAAMILLDDNFAS IING I REGRL I FFNLKKS L 749 

751 RYVVTHSIPEVLPQLLYVVVPLPVGLNALQIIAI DLGFELFAALSYAYEP 800 
1 1 1 1111 1 1 1 11 1 11 11 1111 1 1 1 1111 11 11 111 111 111 1 1 111 1 111 

750 RYWTHSIPEVLPQLLYVVVPLPVGLNALQI I AI DLGFELFAALSYAYEP 799 

80 1 PESDTLMKLQPRRPVDTESIEHLRARREFDNRFKS11· ;"ADE:VDENDfLR 850 
1 1 1: 11 111 1 1 11111 '3 11111 11 1111 1111 11 - ~ l ~.~: I }·:l i 11 : ,·t.;" 1 

800 PESETLMKLQPRRPVDGESIEHLRARREFDNRFKN . :§_@Di;P_:XDENE[ ,VR 848 

85 1 QLT FGERI KRMWSGEYWSKWAFATADGEMLVDWNTLSWSYLEAGIIQYLG 900 
1 1 1 1 1 1 • 1 1 J<1

1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 • 1 
849 PLTFGERMKRL~SGEFWSKWAFASADGDMLVDWNTLSWSYLEAGVIQYVG 898 

90 1 AQLAFFWFYMYKQKDGi{S:LXITPTDLYP:CASNEGWTGKKÓCTLGSGLJ?t 950 
1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • ~i 1 1 ~".:-;;,~ 1 '·? 1 1 1 1 1 1 : ~t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f, 1 1 1 1 • 1 : ,.,., 

8 99 AQI AFFWFYMYQi:L'.KDKy,QLKITPT DLFNCAS NE GW TGKKS:CTLGNGMiY,[X; 94 8 

951 srnnQf<'.ESLAQAQSVWFFGIFLMQAWNLFACKCLMTSPFT'.l'HI >EJ(NK'fú t 1000 
1 : /·; 1 1 /:;~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 . : 1 : íl 1 1 1 l~ 1 •• 

949 SVADQNESLAQAQSVWFFGIFVMQAWNLFACKCLMSS PFT~HV~KNK~T~ 998 

100 1 ~SLLGGLt ~TV~ ~* ~ PGINTAFGCSl~LNPLY~LIPFGVGt LFLYAGL 1050 
t!i'. 1 1 • 1 1 1 tJ · • 1 • • i'isi 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ('~e- 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 Kp 1 1 1 1 1 1 1 1 

999 ·~;SLVGGLAISVLyY;Y~PGINTAFGCSglJ~LNPLYILIPFGVGM\7LFLYAGL 104 8 

1051 RHWIKMRFSPI KYNPEPLGLQMHPTRWSAA 1080 
1 1 1 1 1 1 11. 1 11: 1111111111 1 1111

1:,;1 
1049 RHWIKMRFNP I KFNPEPLGLQMHPTRWSJ{A 1 078 

Figura 9 - Comparação entre as seqüências de aminoácidos deduzidas de BePATl e 
BePAT2. O alinhamento feito utilizando o programa GAP (GCG package) (Henikoff, S. 
and Henikoff, J. G. ,1992), mostrou que as isoformas possuem uma identidade de 91 ,28% e 
uma similaridade de 93,2%. Todas as substituições não conservativas que ocorrem estão 
marcadas em cinza e as duas deleções que existem em BeP AT2 estão em verde. 
Aminoácidos idênticos estão ligados por um traço e as mudanças conservativas com dois 
pontos. 
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Além das ATPases TPA4. TPA5 e TPA7 de Tetrahymena thermophi/a (Wang e 

Takeyasu, 1997), citadas em Souza e Gomes ( 1998), onde foram clonadas somente a 

região que compreende a alça hidrofilica maior (figura 2), apenas a seqüência de um 

gene chamado IonA de Dictyostelium discoideum (GI: 1575684) são os representantes 

de genes presentes em microrganismos que codificam para proteínas similares às 

N~t/K+ e H+/K+-ATPases. Como a proteína codificada pelo gene IonA não tinha sido 

analisada detalhadamente, resolvemos incluir a sequência deste gene nas nossas 

análises. Uma primeira análise que fizemos foi o alinhamento entre as ATPases de B. 

emersonii, a proteína IonA de D. discoideum, a Na+/K+-ATPase humana e a H+/K+

ATPase humana (figura 10). A figura destaca as alças transmembranares onde se 

encontram os resíduos de aminoácidos que coordenam o cátion durante o processo de 

transporte. Um outro aspecto interessante que podemos ver no alinhamento é uma 

inserção, nas ATPases de B. emersonii, de caráter hidrofilico entre as alças 

transmembranares M6 e M7. Esta inserção possui cerca de 60 resíduos -e seguindo o 

modelo de 1 O alças transmembranares, como o descrito para a SERCA-A TPase, deve 

estar voltada para o lado citoplasmático da célula. Outras A TPases possuem algumas 

inserções que estão associadas com a regulação da atividade enzimática. As Ca2+ -

A TPases de membrana plasmática, por exemplo, possuem uma extensão carboxi

terminal que interage com os domínios catalícos da enzima, exercendo um efeito 

inibitório. Este efeito, por sua vez, seria eliminado pela ligação do complexo Ca2+ -

calmodulina. No caso de postularmos uma função regulatória para a inserção presente 

nas proteínas de B. emersonii, podemos considerar um possível sítio de fosforilação 

pela proteína quinase A (860KRMFS864
) em BePATl e (858K.RLTS862

) em BePAT2, 

localizado na inserção, que segue bem o consenso para fosforilação por esta quinase 

descrito na literatura (Krebs e Beavo, 1979). Embora exista um consenso na literatura 

sobre o controle de outras ATPases como a Na+/K+-ATPase por fosforilação (Cornelius 

e Logvinenko, 1996), qualquer correlação entre a PKA de B. emersonii e as proteínas 

codificadas pelos genes BePATl e BePAT2 é no momento mera especulação. 



BePATl 
BePAT2 
Na/K-ATPase 
H/K-ATPase 
IonA 

1 50 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------M 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------M 
---------- ---------- - M 'KGVr;RDK YEPAAVSEQ_· DKK , .KK'"KK 
MHQKTPE I YS VELS ;TKD I V KTDKGD ;KEK Y ....... R ; LKNNC LELKK 

51 100 
BePATl AKDKQKKATS LALDEHRLTL DEVCARYKT ' ADAVHPAHST ,LTPDEAARR 
BePAT2 PKDKQKKATS LALDEHRLTL DEVCARYKTS ADPVHPAQS. AVTPDEAARR 
Na/K-ATPase DRDMDELKKE VSMDDHKLSL DELHRKY1~T ..... D .. LSR LTSARAAE I 
H/K-ATPase KNHKEE FQKE LHLDDHKLSN RE LEEKY';T ..... D .. IIM ;LSSTRAAEL 
IonA -------ASE YDVNEHELTL EQI SEKFSTN I NSNDPS LSS "LTQSLANE L 

BePATl 
BePAT2 

101 
LAAD PNLMA 
LATD PNLMA 

Ml 

Na/K-ATPase LARD PNALT 
H/K-ATPase LARD'" PNSLT 

PPKTKHP. LL _RYLEé LLALE' ,t;J:FLLLVAAAF 
PPKTKHP. LV· RYLECLLALF ~ ELLLVAAAF 
PPPTT. PEWÍ , KFCRQt FGGF $MLLWI ~ ~ A:): 
PPKQT. PE IV .KFLKQ¼\7-GGF S IL,LWV . é;AF 
PPKEV. PWYV QL"'KC FTNFF MII,LEVAGA. 

150 
. TYLLY -L .. 
. TYLLY ·L .. 
LCFLAYS I QA 
LCWI AY ~I QY 
LCFLAY :L .. IonA 

BePATl 
BePAT2 

151 
.. DPVSNYAN 
.. DPVSNYAN 

M2 200 

Na/K-ATPase ATEEEPQNDN 
H/K-ATPase SSDKSAS LNN 
IonA .. DRN. QRVN 

I YT~S lLVA.V .AFLNAFI EYY QVAKSEAALR AFLDMI PAKA 
I YTGS ILVAV AFLNAFI EYY QVAKSEAALR AFLNM I PANA 
LYL':4VVLSA.V , VIIT~ ÇFSYY QEÍ:\KSSKI ME SFKNMVPQQA 
VYLGCVLCLV VILTµ I FAYY QEID<STNI MS SFNKMI PQQA 
LYM CVLYA'E VI FTC:LLTFS 'QJ;:RQTr;NIMK SFKNLLPQSC 

BePATl 
BePAT2 

201 250 
TAVR QLVV VPASDLVK ,D VVFVRM DKM PADVFLFKTA DMKVDNAS LT 
TAVR ; ;QLVV VPASDLVK _D VVFVRM . DKV Pt DVFLFKTA DMKVDNAS LT 

Na/K-ATPase LVI RN~EKMS I NAEEVVV D LVEVKC 'DRI PADLRII SAN ,CKVDNSS LT 
H/K-ATPase LVI RDSEKKT I PSEQLVV ~D I VEVK,'DQI PAD I RVLSSQ iCRVDNSS LT 
IonA RVI RD SETK VKVED I VV D I VMCQAr DKV PAD I RI I TCN ºMKVDNSS LT 

BePATl 
BePAT2 
Na/K-ATPase 
H/K-ATPase 
IonA 

251 300 
ESEPQDRSP VNTHEAALEA TNLAFNSTLV VA E Y I VV RT DDTVI ]Q 
ESEPQDRSP VNTHEAALEA TNLAFNSTLV VA E ' YC: FVV RT DDTVI ·Q 
ESEPQTRSP DFTNENPLET RN I AFFSTNC VE ·TARGI VV YTJ DRTVM R 
'ESEPQPRSS EFTHENPLET KN I CFYSTTC LE.;TVTCMVI NT J DRT I I ,H 
iESDAQSCTV TCTDDNPLET HNLAFC TLV MD SAR JVVI RT SNTLI JK 
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301 M3 350 
BePATl I ANMTQ.TET KRMSPLTEE I I A. QLKTNDI 
BePAT2 I ANMTQ.TET KRVSPLTEE I I A. QVKTKDI 
Na/K-ATPase I ATLASGLEG GQ. TP I AAE I LSLILEYTWL 
H/ K-ATPase I AS LASGV . G NEKTP I AI EI I AVSLKYQVL 
IonA I ADLASNTEQ TETT. LQIEI I GFAVGIDS I 

351 M4 400 
BePATl TVTMLLTI A AKRMAGQQVL VKDLTGVETL 
BePAT2 TVTMLLTI A AKRMAGQQVL VKDLTGVETL 
Na/K-ATPase E. VTVCLTLT AKRMARKNCL VKNLEAVETL 
H/K-ATPase VTVTLSLT AKRMAKKNCL VKNLEAVETL 
IonA I TACLTVT ARRLSRRNVY SKKLES I ETL 

401 * 450 
BePATl GAI TLLATDK TGTLTRNQMT VSNVWTHFKT FALVADVRSL QD .... GEVA 
BePAT2 GAI TLLATDK TGTLTRNQMT VSNVWTHFKT FALVADVRSL QD .... GEI A 
Na/K-ATPase GSTST I CSDK TGTLTQNRMT VAHMW .. FDN QI HEAD .. TT ENQ ... SGVS 
H/K-ATPase GSTS II CSDK TGTLTQNRMT VAHLW .. FDN QI FVAD .. TS EDH ... SNQV 
IonA GS I TLIASDK TGTLTQNRMT VSHMW .. YDN TI VRA .... I ENGGTI GRQL 

451 soo 
BePATl FDSSVKGVQD VMNI SALCSR ARFDKT .... .. NVPMDQRE IIGDATETGL 
BePAT2 FDSSVKGI ND VMNI SALCSR ARFDNV .... .. NVPIDQRE IIGDATES GL 
Na/K-ATPase FDKTSATWLA LSRI AGLCNR AVF .... QAN QENLPI LKRA VAGDASESAL 
H/K-ATPase FDQSSRTWAS LSKII TLCNR AE F .... KPG QENVPI MKKA VI GDASETAL 
IonA FDI GTPTCAA LLNVGACCNR ADFDRLLEGN MER.P I ENRL I LGDASESAI 

501 550 
BePATl YRLATQKIRD FDQLA .DKYP KVLEI PFNSD TKWHMS IHKM AHANGS .... 
BePAT2 YRLATQKI RD FDQLA .DKYP KVLEI PFNSD TKWHMS I HKM AHAKGP .... 
Na/K-ATPase LKCIELCCGS VKEM.RERYA KIVEI PFNST NKYQLS I HKN PNTSEPQH .. 
H/K-ATPase LKFSEVILGD VMEI .RKRNR KVAE I PFNST NKFQLS IHE. .. MDDP.HGK 
IonA LRLCHT I .ED I .E I TRAKNP KVFEI PFNST NKWQLS I HKL PN.DQPQSNT 

551 600 
BePATl ... FTT FI KG APERVLRI CS TILDDNGDT I PLTDEHKI QF NTAYEYMASK 
BePAT2 ... FTMYI KG APERVLRI CS TILDDNGDT I PLTDEHKI QF NTAYEYMASK 
Na/K-ATPase .... LLVMKG APERILDRCS SIL . LHGKE Q PLDEELKDAF QNAYLELGGL 
H/K-ATPase RF .. LMVMKG APERILEKCS TI M. I NGEEH PLDKSTAKT F HTAYMELGGL 
IonA STARILYMKG APE II FEKCS KLM . I NGKE L EIDEKI KNDF I QAYEALGSM 



BePATl 
BePAT2 
Na/K-ATPase 
H/K-ATPase 
IonA 

601 650 
"HRVLAFAKF ELP -TE. YPE SHVFDKELKN FPMA ,LTFV• LASLEDPPKH 
HRVLAFAKF ELP TE. YPE SHVFDKDAKN FPMSNLTFV LASLEDPPKH 
ERVL FCHL FLPDEQ. FPE FQFDTDDVN FPI DNLCFV LI SMI DPPRA 
ERVL "FCHL YLPADE. FPE TYSFDI DAMN FPTSNLCFV LLSMI DPPRS 
ERCL FAQL LLDNENTVPN D. MYDAQTLN FPMTLLTFV LCS LLDPPRE 

651 700 
BePATl VREAV ,NCR RA ~I KVVMVT - DHPLTAEAI GRKI NLMI .. SDTKEKVAKK 
BePAT2 VREAV' NCR RA(, I KVVMVT -..,DHPLTAEAI RKI NLMI . . SDTKEKVAKK 
Na/K-ATPase AVPDAV "KCR SA -I KVIMVT CDHP I TAKAI AK"'V -II SE NETVEDI AAR 
H/K-ATPase TVPDAVTKCR SA IKVIMVT r DHP I TAKAI AKSV I I SAN SETVED I AHR 
IonA 

BePATl 
BePAT2 

NVPFAVHQCK TA ; IKVIMVT ~DHP I TAKAI AKKVGII S .. SPTAEDI ALE 

701 750 
A "I PVADVRE EDVKAI VI H ; EKI DS LTEED WDII FSK.DE II FARTSPKH 
A 'SPVADVRE EDVKAI VI H~ EKI DS LTEED WDI I FSK.DE II FARTSPKH 

Na/K-ATPase LNI PVSQVNP RDAKACVVH ; SDLKDMTSEQ LDD ILKYHTE I VFARTSPQQ 
H/K-ATPase LNI AVEQVNK RDAKAAVVT . MELKDMSSEQ LDE I LANYQE IVFARTSPQQ 
IonA R I PLSQVDD NEVKAVVLH., -QI RELTDAD WDRVLSK.SE I VFARTSPQQ 

BePATl 
BePAT2 
Na/K-ATPase 
H/K-ATPase 
IonA 

BePATl 

751 
KLQI VKRAQA Mr HI V VTGD 
KLQI VKRAQA M~HI V .VTJ D 
KLIIVE ,CQR Q "AI VAVTGD 
KLIIVE "CQR QDAVVAVTu D 
KS QI VENAQK RKEVVAVT D 

801 
MILLDDNFAS IIN~I RE RL 

BePAT2 MILLDDNFAS I I N~ I RE JRL 
Na/K-ATPase MILLDDNFAS I VT VEE RL 
H/K-ATPase MVLLDDNFAS I VT VEE RL 
IonA IILLDDNFAS I VA I EE RI 

800 
_VNDSPALKK ADL ., I AMNI S CSDVSKEAAA 
,VNDSPALKK ADLr I AMNVS ;sDVSKEAAA 
VNDSPALKK AD I GVAM "I A C- SDVSKQAAD 
VNDSPALKK ADI GI AM ~I A ·sDAAKNAAD 
VNDSPALKK AD I -vAM ~Iv : sDVAKETAD 

M5 850 
I FFNLKKSLR YVVTHSl PEV LPQLLYVV .. 
I FFNLKKS LR 

0

:-YVVTHi í'í?EV . l,PQLLYVV .. 
I FDNLKKS rp;/ :YT:!l:VS:f.rIÊEI. TPFI.I FI I AN 
I FDNLKKT I A .i si r~IAEL c -Pr 11Yn v 
IFDNLKKS I A YTLSHÂVPEV APFL:CNI I S 

851 M6 900 
BePATl 
BePAT2 

VPLPV LNAL 
VPLPV.,LNAL 

Na/K-ATPase I PLPL .. TV 
H/K-ATPase LPLP I .• Tt 
IonA I PLAIT . • S F 

QIIAI DLGFE LFAALSYAYE PPESDTLMKL QPRRPVDTES 
QIIAI·DLGn; LFAALSYAYE PPESETLMKL QPRRPVD "ES 
TILCI DLGTD MVPAI SLAYE QAESD. I MKR QPRNP .... . 
TILFI DL"C3TI) II J?S :rALAYE KAESD. I MNR KPRHK .... . 
LILCI DLGTE _MAPA! S LAYE T" EKD. IMSR KPRVL .... . 
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901 950 
BePATl I EHLRARRE F DNRFKS LPAN ADEVDENDFL RQLTF ERI K RMFS EYWSK 
BePAT2 IEHLRARRE F DNRFKN F . A - GDTTDENE IV RPLTF ERMK RLTS EFWSK 
Na/K- ATPase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... . ... . ..... ........ KT 
H/K- ATPase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... -......... ........ NK 
IonA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ......... • •••• • •• l K 

951 M7 1000 
BePAT l WAFATAD EM ;LVDWNTLSWS YLEA IIQYL AQLAFFVVF YMYKDKD --Ks 
BePAT 2 WAFASAD ,DM LVDWNTLSWS YLEA VIQYV AQI AFFVVF YMYQTKDKVQ 
Na/ K-ATPase ... . .... DK LVNERLISMA Y QI MIQAL FFTYFVIL .... AEN .. 
H/K- ATPase ..... . . . DR LVNQPLAVYS YLHI LMQAL AFLVYFTVY .... AQE ; .. 
IonA ........ DH LVTTNLLSYS YLQA PI EAI I SFLNFFLVL .... AHW ' • . 

1001 1050 
Be PATl LYI TPTDLYT CAS .. NE WT K ... KDCTL ·S'-' LPLS I DD QKES LA . QAQ 
BePAT2 LKI TPTDLFN CAS .. NE WT ·K ... KSCTL ,N 'MVYSVAD QNES LA . QAQ 
Na/K- ATPase .. FLPI HLL , LRVDWDDRWI ND .. VE .. DS Y. GQQWT. YE QRKIVEFTCH 
H/K- ATPase .. FLPRTLIN LRVEWEKDYV ND .. LK .. DS Y . r QEWTRY. QRE YLEWT Y 
IonA .. FPPHSLP'-J T ........ T NDYFFECCGK YL FE . SDY. QVEALR . QAQ 

1051 MB M9 1100 
BePATl SVWFF I FLM -QAWNLFACKC LMTSP FTTHI FKNKSTLLSL L :tLILTVII 
BePAT2 :svwFF · IFVM QAWNLFACKC LMSSPFTMHV LKNKHTFSSL v· LAI SVLV 
Na/K- ATPase TAFFVS IVVV QWADLVI CKT RRNSVFQQ M . KNKILI F L FEETALAAFL 
H/ K-ATPase TAFFV ILVQ QI ADLIIRKT RRNS I FQQr L FRNKVI WV I TSQIII LIL 
IonA TAYFMTLVTC QFFNLI TNRT RW PLWSHKI LSNWYI Nl L VI EA I CAFV 

1101 Ml0 1150 
BePATl TYVPé, I NTAF t CSY .. NLNP LY .. LLIPF V FVLFLYA LRHWI KMRFS 
BePAT2 VYCPr I NTAF JCSS .. WLNP Y .. ILIPF V MVLf LYA- LRHWI KMRFN 
Na/K- AT Pase SY'CP M . . V ALRMYP. LKP TWWFCAFPYS LL .. I FVYDE VR ... KL ... 
H/K- ATPase SY .. 'LvSVT ALSFTM. LRA QYWFVAVPHA IL .. I WVYDE VR ... KL ... 
IonA VYTPFVHTII ESASVP L .. . FW .. AYPLP MI FCLFSWNE I R ... KR ... 

11 51 11 76 
BePATl PI KYNPEPL , LQMHPTRWSA A-----
BePAT2 PI KFNPEPL LQMHPTRWSH A-----
Na/ K-ATPas e . I .... . . . . I RRRP~r W. V EKETYY 
H/ K-ATPase . F ........ I RLYPr SW. W DKNMYY 
IonA . I ........ AYDRP . DWKI SSSL F 

Figura 10 - Alinhamento entre as seqüências das proteínas BePATl, BePAT2, Na/K
ATPase Humana subunidade al, H/K-ATPase Humana e a proteína IonA de 
Dictyostelium discoideum. O alinhamento foi feito usando o programa Pileup (GCG -
Genetics Computer Group Package ). Os resíduos idênticos estão representados pela mesma 
cor e as regiões transmembranares estão marcadas em cinza. O resíduo de aspartato que é 
fosforilado durante o processo catalítico está marcado em amarelo. O alinhamento mostra a 
inserção presente nas A TPases de B. emersonii de aproximadamente 60 resíduos. 



60 

Com base na estrutura cristalina obtida para a SERCA-ATPase (Toyoshima et 

ai., 2000) (ver introdução) e em várias evidências bioquímicas obtidas para diferentes 

P-ATPases, nós alinhamos as regiões transmembranares M4, M5, M6 e M8 (figura 11) 

da Na+/K+-ATPase, H+/K+-ATPase, SERCA-ATPase, IonA de Dictyostelium 

discoideum e BeP A T 1 e BeP A T2, sendo que estas regiões são idênticas nas duas 

proteínas de B. emersonii. Podemos observar que vários resíduos que foram descritos 

como importantes para a ligação do cálcio são conservados também nas outras 

ATPases alinhadas. Podemos destacar os resíduos V A-I-E na transmembrana M4 

conservados em todas as proteínas alinhadas, revelando ser um motivo estrutural 

importante e não um motivo que confere especificidade de íons. Ao contrário, as 

transmembranas M5 e M6 possuem resíduos que têm fortes evidências de conferir não 

só especificidade aos cátions transportados pelas diferentes A TPases como também 

afinidade. Neste caso, quando comparamos enzimas que transportam o mesmo cátion, 

como as Na+/K+ e H+/K+-ATPases. Entre estes resíduos estão destacados na figura os 

dois resíduos de prolina presentes em M5 em todas as Na+/K+-ATPases descritas e 

também nas BePATl/2 e em IonA, enquanto todas as H+/K+-ATPases possuem apenas 

1 resíduo. 

Como foi dito, evidências bioquímicas e mais recentemente estruturais, 

revelaram que as transmembranas M5/M6 compõem os sítios de especificidade aos 

cátions. Resolvemos, então, fazer uma análise evolutiva, utilizando as seqüências das 

transmembranas M5 e M6 de diferentes P-ATPases através do programa "Evolution" 

do GCG (Genetics Computer Group Package). Este programa alinha diferentes 

sequências de proteínas e as agrupa de acordo com as suas similaridades construindo 

um dendograma (figura 12). Como podemos observar, as ATPases de B. emersonii e 

IonA agrupam-se com as Na+/K+ e H+/K+-ATPases. 

As Na+/K+ e W/K+-ATPases estão presentes apenas em células animais. De fato, as 

células animais não possuem parede celular, o que toma necessário um fino controle 

osmótico para impedir a lise das células. Os fungos de uma maneira geral possuem 

uma rígida parede celular, entretanto B. emersonii possui durante o seu ciclo de vida 
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M6 
TAALGLPEAL IPVQLLWVNLVTDGLPATALG 
FIIANIPLPL GTVTILCIDLGTDMVPAISLA 
YIIVGLPLPI GTITILFIDLGTDIIPSIALA 
YVVVPLPVGL NALQIIAIDLGFELFAALSYA 
NIISGIPLAI TSFLILCIDLGTEMAPAISLA 

Figura 11 - Alinhamento das reg10es transmembranares (M4, MS, M6 e M8) de 
diferentes tipos de A TPases. As regiões transmembranares foram determinadas pelo 
alinhamento com a Ca2+-ATPase do tipo SERCA que teve sua estrutura determinada através 
de cristalografia de raios-X Estão destacados em vermelho os resíduos que coordenam o 
cálcio. Em verde podemos ver resíduos que podem estar envolvidos na afinidade pelo K nas 
Na+/K+ e Ir/K+-ATPases. (Jorgensen et ai. , 1998). Em azul estão destacados os resíduos 
de prolina que possivelmente estão envolvidos na especificidade das Na+/K+ e H+/K+
ATPases. (Jorgensen et ai. , 1998). 



6 substituições por 50 resíduos 

pma1(114331) C. albicans 

pma1 (114347) N. crassa 

pma1 (1168544) S. cerevisiae 

pma1 (1709664) O. discoideum 

BePAT1 (6453299) 8. emersonii 

BePAT2 (6636502) 8. emersonii 

atha (4502291) H. sapiens 

atha (114342) O. cunicu/us. 

atn1 (114374) H. sapiens 

atna (1143881) T californica 

ionA (1575684) O. discoideum 

pmc1 p (6321432) S. cerevisiae 

pmca1 B (416663) H. sapiens 

pat1 (1703456) O. discoideum 

atea (104550) G. gallus 

atc1 (6321432) S. cerevisiae 
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Figura 12 - Relação evolutiva de BePATl, BePAT2 e IonA com outras ATPases tipo P 
eucarióticas. O múltiplo alinhamento e o dendograma foi construído usando o programa 
"Evolution" (Genetics Computer Group Package) baseado na seqüência de aminoácidos das 
regiões transmembranares M5/M6 das ATPases de B. emersonii e outras 14 P-ATPases 
obtidas do Banco de dados GenBank. BePATl, BePAT2 e IonA agrupam com as Na+/K+ e 
W/K+-ATPases (II). Podemos ver no dendograma o grupo das Ca2+-ATPases (III) e das W
ATPases (I). O número de acesso ao GenBank está mostrado entre parênteses. 
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uma fase onde as células não possuem parede ( o zoósporo ), o que explicaria a 

necessidade de uma ATPase deste tipo. Um suporte para esta idéia foi dado 

recentemente com a clonagem parcial da A TPase IonA de D. discoideum que também 

apresenta alta similaridade com as Na+/K+ e H+/K+-ATPases. Uma vez que este 

organismo também não possui parede celular na sua fase de crescimento vegetativo, a 

presença deste tipo de ATPase seria necessária. Outro fato interessante foi a recente 

caracterização de uma atividade Na+/K+-ATPase, sensível a ouabaína e ao vanadato em 

Trypanosoma cruzi (Caruso-Neves et ai., 1998), organismo que também não possui 

parede celular. 

5 - Caracterização do padrão de expressão de BePATl/2 durante o 

desenvolvimento de B. emersonü: 

5.1 - Experimentos de "Northern blot" para determinar os níveis de mRNA dos 

genes BeP ATl/2: 

Como mencionado anteriormente, B. emersonii possui um interessante ciclo de 

vida que se caracteriza por dois processos de diferenciação celular: a esporulação e a 

germinação. Assim, a regulação da expressão dos genes BePATl/2 ao longo do 

desenvolvimento deste fungo pode nos fornecer pistas sobre o papel fisiológico das 

proteínas correspondentes neste microrganismo. Com o intuito de verificar se os genes 

BeP A T 1 /2 de B. emersonii sofrem regulação durante o processo de diferenciação, 

extraímos RNA total de células isoladas durante vários estágios do desenvolvimento do 

fungo. Experimentos de "Northem blot" foram realizados utilizando estes RNAs e o 

que verificamos foi que os genes que codificam estas A TPases sofrem uma forte 

indução durante a fase de esporulação ( aumento de cerca de 4 vezes), atingindo níveis 

máximos no zoósporo, enquanto na germinação o mRNA está praticamente ausente 

(figura 13). É importante salientar que a sonda utilizada nos experimentos de "Northem 

blot" foi o fragmento PstI/BamHI (figura 5) que não discrimina entre os dois genes. 

Tentamos utilizar sondas específicas para os genes BeP A T 1 e BeP A T2, como a sonda 

5'-BePAT2 (figura 5), mas não conseguimos nenhum resultado. O experimento de 
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Figura 13 - Análise dos níveis de mRNA dos genes BePATl/2 durante o desenvolvimento 
de B. emersonii. RNA total (15 µg) extraído de células sincronizadas de diferentes estágios do 
ciclo de vida de B. emersonii foi submetido a eletroforese em gel de formaldeído-agarose 
(item 21 de materiais e métodos) transferido para uma membrana de náilon (Hybond-N+) e 
hibridado com a sonda PstI/BamHI (painel A) ou com uma sonda correspondente ao cDNA 
codificando para !3MPP de B. emersonii (painel B)(Rocha e Gomes, 1998). Os números no 
alto da figura indicam o tempo em minutos durante o desenvolvimento ( esporulação ou 
germinação) e no zoósporo (Z). O painel C mostra o resultado da densitometria do 
autorradiograma do painel A normalizado com os valores obtidos no painel B. 
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N orthern mostrado na figura 13 sugere que as proteínas BeP A T l /2 possam ter um 

papel importante durante o processo de esporulação ou nos zoósporos, célula atípica 

não comum às classes de füngos como os ascomicetos à qual pertence a levedura S. 

cerevisiae. 

5.2 - Obtenção de um anti-soro policlonal anti-BePATl/2: 

Para determinarmos se o aumento dos níveis do mRNA de BePATI/2 refletem 

num aumento da síntese e dos níveis das proteínas, tornou-se necessária a obtenção de 

um anti-soro policlonal específico contra as proteínas BePATI/2. Para tanto 

expressamos um fragmento do gene BePATl que compreende os nucleotídeos 1056 a 

2081, os quais codificam a região da proteína que vai do motivo conservado DKTGT 

até o motivo GDGVND (ver figura 2). Esta região compreende parte da alça hidrofilica 

maior que é bastante conservada entre os dois genes. O fragmento do gene BeP A T 1 foi 

obtido por PCR através do qual introduzimos um sítio HindIII a 5' do fragmento e um 

sítio EcoRI a 3' do fragmento. Estes sítios foram usados para a clonagem em um vetor 

de expressão (pTRCHis) que produz uma proteína de fusão contendo uma seqüência de 

seis histidinas na região aminoterminal da proteína de interesse. A proteína de fusão, de 

aproximadamente 45 kDa, foi produzida em E. coli, purificada a partir de corpos de 

inclusão e injetada em um coelho para a produção de um anti-soro policlonal, 

conforme descrito em Materiais e Métodos. 

Para verificarmos se o soro produzido reconhecia as A TPases de B. emersonii, 

vale lembrar que as proteínas são praticamente idênticas (figura 9), nós realizamos 

primeiramente um fracionamento de extratos de zoósporos por ultracentrifugação 

seguido de tratamento com carbonato de sódio O, 1 M pH 11 (Na2CO3) que solubiliza 

proteínas periféricas mas não as integrais de membrana (Fujike et ai., 1982). O 

experimento consistiu em submeter a ultracentrifugação o extrato total de zoósporos a 

100.000xg e tratar o precipitado resultante com Na2CO3. A mistura foi então 

novamente centrifugada. Alíquotas de cada etapa do fracionamento foram resolvidas 

em gel de poliacrilamida-SDS e submetidas a Western blot utilizando o anti-soro anti

BePATl/2. O resultado (figura 14) mostrou que o anti-soro produzido reconhecia uma 

proteína integral de membrana, que é encontrada na fração particulada mesmo após o 

tratamento com Na2CO3, de aproximadamente 119 kDa, compatível com a massa 

molecular calculada para as proteínas deduzidas a partir dos genes BePATl e BePAT2. 
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Figura 14 - Localização subcelular das ATPases BePATl/2 de B. emersonii. "Westem 
blot" de extratos de proteína de zoósporos rompidos por congelamento seguindo-se 
ressuspensão em tampão de lise (item 10 de materiais e métodos) resultando em um extrato 
bruto de proteínas. Este extrato bruto foi submetido a ultracentrifugação dando origem a uma 
fração solúvel (sbr. 100.000 xg) e uma insolúvel (ppt. 100.000 xg). A fração insolúvel foi 
tratada com Na2CO3 O, 1 M e submetida a uma nova ultracentrifugação da qual resultaram duas 
novas frações: fração solúvel (sbr. Na2CO3) e fração insolúvel (ppt. Na2CO3). Quantidades 
iguais de proteínas foram aplicadas em cada canaleta ( 15 µg) seguindo-se eletroforese em gel 
de poliacrilamida-SDS e "Western blot" utilizando o soro anti -BePATl-His em uma diluição 
de 1:500. 
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5.3 - Análise da síntese e do acúmulo das proteínas BePATl/2 durante o 

desenvolvimento de B. emersonii: 

Com o anti-soro em mãos nós analisamos se a síntese das proteínas BeP A T 1/2 

seguia o padrão da transcrição dos respectivos genes. Para tanto realizamos 

experimentos de imunoprecipitação utilizando extratos de células que foram marcadas 

com pulsos de 35S-metionina durante o desenvolvimento do fungo. Um dos resultados 

obtidos está mostrado na figura 15, onde podemos observar que a síntese de BePATl/2 

é fortemente induzida durante a esporulação, como acontece com a transcrição do 

gene. Podemos verificar também que no final da esporulação não ocorre marcação, o 

que reflete o bloqueio da síntese de proteínas nos zósporos ( ver introdução). Podemos 

observar também um aumento repentino na síntese da proteína aos 30 minutos da 

germinação. Para confirmar estes resultados novas células foram preparadas e os 

experimentos de imunoprecipitação com os extratos de células marcadas durante a 

esporulação e a germinação foram feitos separadamente. Os resultados obtidos (não 

mostrados) confirmaram o resultado mostrado na figura 15. 

Partimos então para o estudo do acúmulo de BeP A T 1 /2 durante o 

desenvolvimento de B. emersonii utilizando o mesmo anti-soro em "Westem blot", e o 

resultado (figura 16) mostrou que a quantidade em massa das ATPases aumenta 

gradativamente durante o processo de esporulação alcançando níveis máximos entre 

180 e 21 O minutos após o carenciamento das células. Estes experimentos foram 

repetidos por mais duas vezes e os resultados foram os mesmos. O aumento nos níveis 

de mRNA refletiram num aumento da síntese e no acúmulo das A TPases indicando que 

o controle da expressão destes genes seja pré-traducional, provavelmente devido a um 

aumento na transcrição destes genes durante a fase de esporulação. 
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Figura 15 - Síntese de BePATl e BePAT2 durante os processos de esporulação e 
terminação. A -Autorradiograma dos extratos protéicos de células marcadas com pulsos de 
)S-metionina após imunoprecipitação com anticorpo anti-BePATl-His e eletroforese em gel 

de SDS-poliacrilamida. Os números no alto da figura indicam os tempos de marcação. !
Células marcadas de O - 15 min após indução da esporulação (ver item 11 e 12 de materiais e 
métodos), 60-75min; 120-135; 150-165; 165-180; 180-195; 195-210; 210-225; O- 10 minutos 
após inoculação em solução de germinação. 10-20; 20-30; 30-40; 40-50. B - Densitometria do 
autorradiograma mostrado em A, revelando um aumento relativo de síntese de 
aproximadamente 7 vezes durante a esporulação do fungo. Podemos notar que nos zoósporos 
como não ocorre síntese protéica a marcação de BePATl/2 é praticamente zero. 
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Figura 16 - Análise do acúmulo das ATPases BePATl/2 ao longo do ciclo de vida de B. 
emersonii. A - Alíquotas da fração particulada dos extratos de células isoladas em diferentes 
estágios do desenvolvimento de B. emersonü foram submetidos à eletroforese em gel de 
poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE) e as proteínas foram transferidas para uma membrana de 
nitrocelulose. Esta membrana foi incubada com o soro policlonal anti-BePATl-His e revelado 
por quimiluminescência (item 24 de materiais e métodos). Os números no alto da figura 
indicam o tempo em minutos durante o desenvolvimento ( esporulação ou germinação) e no 
zoósporo (Z). B - Densitometria do autorradiograma mostrado em A revelando um aumento 
relativo de BePATl /2 de aproximadamente 2,5 vezes durante a esporulação. 
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6 - Imunolocalização das A TPases de B. emersonii:. 

Várias P-ATPases foram descritas estarem associadas a membranas internas das 

células, um exemplo clássico são as A TPases do tipo SERCA que captam cálcio do 

citoplasma para o interior do retículo endoplasmático em células musculares. Para 

verificarmos se as A TPases de B. emersonii estavam na membrana plasmática das 

células ou em alguma membrana interna realizamos experimentos de 

imunolocalização. Os experimentos mostraram que as ATPases BePATl/2 localizam

se na membrana plasmática dos zoósporos (figura 17). 

7 - Expressão diferencial dos genes BePATl e BePAT2 durante a esporulação de 

B. emersonii : 

Para avaliarmos a expressão diferencial de cada um dos genes BePATl e 

BeP A T2 isoladamente realizamos experimentos de R T-PCR. Primeiramente 2 

oligonucleotídeos específicos foram desenhados a partir da região 3' não traduzida dos 

genes BePATl e BePAT2 além de um oligonucleotídeo complementar a uma 

seqüência dentro da região codificadora idêntica nos dois genes. O resultado mostrou 

que em zoósporos o gene BePATl é o gene mais expresso (figura 18). Para avaliarmos 

se isto ocorria também nas outras fases do ciclo e levando-se em consideração que os 

experimentos de RT-PCR não são quantitativos, procuramos na literatura algumas 

referências sobre RT-PCR semiquantitativo (Brucato et ai., 2000). Verificamos que 

devíamos encontrar uma condição onde a amplificação dos genes não atingisse a 

saturação e a melhor maneira de determinar esta condição seria variar o número de 

ciclos utilizados nos experimentos de PCR. 

A figura 19 mostra resultados em que RNA total extraído de células de 

diferentes fases do ciclo de vida do fungo foi utilizado em uma reação de RT-PCR (Kit 

"ACCESS RT-PCR SYSTEM" PROMEGA ®). Podemos verificar que os genes 

possuem uma expressão diferencial ao longo do desenvolvimento de B. emersonii. O 

experimento evidencia a dependência do número de ciclos de PCR para as reações 

serem semi-quantitativas, vale salientar que como o mRNA para os genes varia 

bastante ao longo da esporulação, o número de ciclos pode ser saturante para algumas 

fases e não para outras, sendo que o perfil de indução durante o processo de 

esporulação pode ser melhor visualizado quando utilizamos 20 ciclos de PCR. 
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Figura 17 - lmunolocalização das ATPases BePATl/2 de B. emersonii por 
imunofluorescência confocal. Zoósporos de B. emersonii foram fixados e incubados (item 25 
de materiais e métodos) na ausência (A e B) ou na presença (C e D) do antisoro anti-BePATl
His seguido de incubação com anticorpo secundário conjugado com Fluoresceína (FITC). A 
mesma lâmina foi observada por microscopia de contraste de fase (A e C) ou por 
imunofluorescência (B e D) utilizando-se microscopia confocal a laser. Não se observou 
fluorescência no experimento controle (B). Fluorescência intensa foi observada na membrana 
plasmática dos zoósporos (D). As imagens foram feitas utilizando uma objetiva de 40X e uma 
lente de 1 0X perfazendo um total de 400X. O tamanho dos zoósporos é de aproximadamente 8 
µm. 
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Figura 18 - Experimento de RT-PCR utilizando oligonucleotídeos específicos para os 
genes BePATl e BePAT2. Cerca de 1 µg de RNA total isolado de zoósporos foi utilizado em 
uma reação com a transcriptase reversa e os cDNAs resultantes foram usados como molde 
para reações de PCR. Os fragmentos de DNA obtidos foram resolvidos em gel de agarose 
1,8%. O experimento mostra que em zoósporos apenas o mRNA para o gene BePATl pode 
ser detectado nas condições utilizadas. O experimento de RT-PCR mostrado não é 
quantitativo, mas mostra que o gene BePATl em zoósporos é mais expresso do que o gene 
BePAT2. A canaleta M representa o marcador de tamanho molecular 100 pb da GIBCO-BRL. 
As canaletas sem a transcriptase reversa servem para mostrar que o RNA utilizado não está 
contaminado com DNA. 
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Figura 19 - Experimentos de RT-PCR semiquantitativo utilizando oligonucleotídeos 
específicos para os genes BePATl e BePAT2. 1 µg de RNA total extraído de células em 
diferentes tempos da esporulação, foi utilizado em uma reação com a transcriptase reversa e o 
::DNA resultante foi usado como molde para reações de PCR. Após amplificação os 
fragmentos de DNA foram resolvidos em gel de agarose 1,8%. Reações sem a transcriptase 
reversa foram corridas em paralelo e demonstraram que o RNA utilizado está isento de 
DNA.O fragmento amplificado de BePATl possui 450 pares de base e o de BePAT2 350 
pares de base. Os oligonucleotídeos utilizados nos experimentos foram rtbetal específico para 
::, gene BePAT1(5'GCG CGC ACG CAT ACG TGC3') e o rtbepat2 específico para o gene 
BeP AT2 ( 5'CGC CGA CGC TCC CCC T AC3 ') e o oligonucleotídeo COMP comum aos dois 
genes (5'CTG GTT CTT CGG CAT CTT C 3'). 
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Os resultados foram interessantes e para comparar melhor a expressão 

diferencial entre os dois genes fizemos uma reação de RT-PCR "multiplex" (Verma e 

Upadhyaya, 1998), onde obtivemos o produto de amplificação para os dois genes em 

um mesmo tubo. Além disto o oligonucleotídeo comum funcionou como competidor 

na reação de PCR o que levou a uma amplificação mais eficiente do gene que estava 

mais expresso naquela determinada fase do ciclo (figura 20). 

Os resultados obtidos no experimento de RT-PCR multiplex confirmaram 

aquele obtidos pelo RT-PCR semiquantitativo. O mRNA do gene BePAT2 é induzido 

durante a esporulação e desaparece rapidamente no zoósporo. O mRNA para o gene 

BePATl também é induzido na esporulação porém mais tardiamente, o que nos sugere 

que o aumento acentuado na síntese da proteína durante a esporulação é provavelmente 

devido às duas isoformas. Um outro aspecto interessante a ser observado é a 

estabilidade dos mRNAs para os dois genes. O desaparecimento brusco do mRNA para 

BeP AT2 sugere um controle na estabilidade do mRNA. O zoósporo não sintetiza RNA 

ou proteína (ver introdução) e, portanto, os mRNAs estariam mais suceptíveis à 

degradação· nesta fase do ciclo. Um outro aspecto a ser observado é a presença de um 

intron no início da região codificadora de BePAT2 que não está presente em BePATl . 

Em sistemas eucarióticos, foi descrita a regulação de genes através da elongação do 

mRNA e que os sítios que bloqueiam a elongação geralmente estão presentes no início 

do gene e no caso do gene c-myb em Xenopus, este sinal está presente no primeiro 

intron (Yuan, W., 2000). Este tipo de controle poderia explicar o rápido 

desaparecimento do mRNA de BeP A T2. 

Como dito anteriormente, a existência de isoformas para P-ATPases é comum 

entre os organismos. Entretanto, não só as P-A TPases possuem isoformas, mas várias 

proteínas são conhecidas por serem codificadas por famílias multigênicas. De uma 

maneira geral, acredita-se que as isoformas são derivadas de duplicação gênica ou de 

uma mudança na ploidia durante a evolução. Em muitos casos, os genes múltiplos 

codificam proteínas com características biológicas distintas, como as hemoglobinas 

fetal e adulta (Bunn e Forget, 1986). Em outros casos, os genes codificam proteínas 

que não tem nenhuma diferença biológica significante, como por exemplo, proteínas 

miofibrilares dos músculos esquelético e cardíaco (Kedes e Stockdale, 1989). 
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Figura 20 - Experimento de RT-PCR multiplex utilizando oligonucleotídeos específicos 
para os genes BePATl e BePAT2. de RNA total (1 µg) foi utilizado em urna reação com a 
transcriptase reversa e os cDNAs resultantes foram usados corno molde para reações de PCR 
Após arnplicação os fragmentos de DNA foram resolvidos em gel de agarose 1,8%. O 
experimento foi realizado essencialmente corno descrito na figura 19, exceto que as reações de 
transcrição reversa e de amplificação por PCR para os dois genes foram feitas em um mesmo 
tubo. Os oligonucleotídeos utilizados nos experimentos foram rtbetal específico para o gene 
BePAT1(5'GCG CGC ACG CAT ACG TGC3') e o rtbepat2 específico para o gene BePAT2 
(5'CGC CGA CGC TCC CCC TAC3') e o oligonucleotídeo COMP comum aos dois genes 
(5'CTG GTT CTT CGG CAT CTT C 3'). 
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Um dado interessante encontrado na literatura, é que a maiona das famílias 

multigênicas possui uma regulação não coordenada. Este fato levou os pesquisadores 

que estudam o desenvolvimento a especular que a vantagem evolutiva das famílias 

multigênicas é poder simplificar o controle da expressão gênica. Os múltiplos genes 

seriam regulados por promotores específicos que respondem a diferentes estímulos em 

diferentes tipos celulares. Durante a esporulação, ocorre uma intensa mudança no perfil 

de transcrição e de tradução, provavelmente, devido a diferentes fatores de transcrição 

que são responsáveis pela expressão de genes importantes para o processo de 

diferenciação neste organismo. As A TPases BeP A T 1 e BeP A T2 de B. emersonii são 

praticamente idênticas, entretanto possuem uma expressão não coordenada ao longo do 

ciclo de vida do fungo. Esta expressão diferencial poderia atuar como uma pressão 

seletiva para a manutenção de dois genes que codificam proteínas tão semelhantes. 

8 - Expressão heteróloga da proteína BeP A Tl em S. cerevisiae : 

Um dos objetivos do projeto foi a caracterização da atividade das ATPases de B. 

emersonii. A primeira estratégia utilizada foi a expressão heteróloga destas ATPases 

em levedura, o que já havia sido feito para outras A TPases, tal como para a Ca ++ -

ATPase de retículo sarcoplasmático de coelho, entre outras (Reis E.M.R. et ai. , I 999~ 

Centeno, et ai. , 1994 ). Inicialmente realizamos a varredura de uma biblioteca de cDNA 

de B. emersonii e isolamos um clone positivo cuja digestão com EcoRI revelou um 

fragmento de aproximadamente 1,6 kb (figura 21 ). Este cDNA foi clonado no vetor SK 

(STRA TA GENE) e totalmente seqüenciado. A análise da seqüência mostrou que o 

cDNA era referente ao gene BePATl. Como o cDNA continha apenas parte do gene, 

foi necessário fazer uma construção onde o cDNA foi fundido com a região 5' do 

correspondente clone genômico. Para tanto fizemos uma digestão parcial com as 

enzimas Aatll e Hindill (necessária devido a presença de dois sítios de restrição para 

Aatll. Ver figura 22) e obtivemos um fragmento de aproximadamente 5 kb que 

continha todo o vetor (SK) e a região 5' do clone genômico. Este fragmento foi ligado 

ao cDNA digerido com as enzimas Aatll e Hindill (sítio do vetor). Assim obtivemos o 
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gene BeP A T 1 completo sem o intron. A figura 22 mostra um esquema dos passos de 

clonagem. Esta construção (BeP A T 1 sem o intron) foi utilizada para expressão desta 

ATPase em levedura, entretanto não obtivemos sucesso nesta abordagem. Testamos 

várias construções e vários plasmídeos com diferentes promotores e em todos os casos 

não conseguimos detectar a proteína BePATl em levedura. Existem, pelo menos, duas 

razões para o insucesso desta abordagem. Uma possibilidade é que os códons 

preferenciais de B. emersonii possuem G ou C na terceira base, enquanto o de S. 

cerevisiae possuem A ou T. Esta diferença poderia dificultar a expressão de BeP A T 1. 

Outra razão é que proteínas estranhas ou mesmo mRNAs estranhos podem ser instáveis 

no organismo em que buscamos fazer a expressão heteróloga. Entretanto outras 

tentativas devem ser feitas para descartarmos totalmente esta abordagem. 

9 - Caracterização da atividade das ATPases de B. emersonii purificadas por 

gradiente de sacarose: 

Uma outra abordagem utilizada parà caracterizar as atividades das ATPases de 

B. emersonii foi a purificação parcial a partir de zoósporos. Primeiramente, frações 

contendo membrana de zoósporos foram aplicadas em um gradiente descontínuo de 

sacarose (18 a 60%) seguido de ultracentrifugação. Nos primeiros experimentos 

tivemos problemas em detectar uma atividade A TPásica que fosse inibida por 

vanadato. Para resolvermos este problema, incubamos as frações antes de realizar o 

ensaio de atividade com DOC 0,065% (Desoxicolato ). Este tratamento brando com o 

detergente nos permitiu visualizar uma atividade A TPásica que era bastante inibida por 

vanadato. O que estava acontecendo é que, quando isolamos as membranas pelo 

gradiente de sacarose elas tendem a formar vesículas que são seladas e impedem o 

acesso do inibidor e dos íons aos seus sítios de ligação. Um outro problema que 

enfrentamos foi que nos ensaios de atividade realizados, estávamos usando carvão 

ativado ressuspenso em TCA ( ácido tricloroacético) para parar a reação de hidrólise, 

mas o branco ( sem extrato) estava com valores muito altos. Quando trocamos o TCA 

por HCl tivemos então experimentos mais reprodutíveis. ·. 
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Figura 21 - Varredura de uma biblioteca de cDNA construído em Âgtll. A biblioteca 
utilizada foi construída a partir de mRNA isolado de células de 2 horas de esporulação e 
analisada usando como sonda o fragmento PstI/BamHI mostrado na figura 5A. (A) -
isolamento do clone positivo e (B) - amplificação do sinal. No painel C está representado a 
digestão com EcoRI do DNA isolado do lambda e o mapa de restrição obtido por 
sequenciamento parcial do clone. Canaleta 1: DNA do clone cDNA digerido com EcoRI; 
canaleta 2: marcador de tamanho molecular 1kb (GIBCO BRL). 
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Figura 22 - Construção do clone BeP A Tl sem intron. Esquema representando a sequência 
de clonagens para retirada da região 5'não codificadora do gene BePATl e posterior clonagem 
em vetores de expressão em levedura. Ver detalhes no texto. 
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Figura 23 - Purificação parcial da ATPase de Blastocladiella em gradiente de sacarose. 
A- Alíquotas das frações do gradiente foram resolvidas em gel de poliacrilamida/SDS. Após 
eletroforese as proteínas foram transferidas para membrana de nitrocelulose que foi incubada 
com anticorpo anti-BePATl e revelada com anti-IgG de coelho conjugado à peroxidase. B
Atividade P-ATPásica ( atividade total menos a atividade inibida por vanadato) medida nas 
diferentes frações. Os experimentos foram feitos em duplicata. 
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Depois dos problemas sanados realizamos ensaios de atividade e experimentos 

de "Westem blot" com as frações do gradiente. Os experimentos revelaram a presença 

de uma atividade ATPásica do tipo P ( atividade total menos a atividade na presença de 

vanadato que é um inibidor específico das A TPases do tipo P) que acompanhava a 

distribuição das proteínas BePATl/2 determinada por Westem blot (figura 23). Em 

seguida fizemos experimentos para verificar se tínhamos presente nas frações do 

gradiente uma Ca2+-ATPase (figura 24). Verificamos que a atividade ATPásica na 

fração ·10 era-inibida-cerca de 80o/õ por vanadato -e cerca de 35% por EGTA (quelante 

de cálcio). Em seguida partimos para verificar se na presença de EGT A tínhamos uma 

atividade inibida por vanadato e estimulada por diferentes concentrações de íons Na e 

K, bem como a influência de ouabaína (5mM), um conhecido inibidor específico das 

Na +,K+ -A TPases. Observamos que não houve variação significativa na atividade que é 

inibida por vanadato quando variamos as concentrações de Na+/K.+ (0/0; 150/0; 120/30; 

90/60; 60/90; 30/120; 0/150). Verificamos também que a adição de ouabaína não afeta 

significativamente a atividade e que o vanadato como no experimento anterior inibiu 

cerca de 80% da atividade presente na fração (figura 25 ). 
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Figura 24 - Atividade ATPásica (nmol de Pi) medida na fração 10 utilizando SOOµM de 
ATP. A figura mostra que a atividade na presença de vanadato (Na3 V04) (• ) foi de apenas 
17% da atividade na presença de Ca++(500µM) (Ã). O EGTA (•) inibiu cerca de 35% da 
atividade. Os valores mostrados no gráfico representam a média de duplicatas. As atividades 
foram feitas como descrito no item 37 de Materiais e Métodos. 
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Figura 25 - Influência de diferentes concentrações de Na e K na atividade ATPásica 
presente na fração 10, utilizando 500µM de ATP. (•} controle; (.6.i) ouabaína 5mM; ( • ~) 
vanadato (Na3VÜ4) lmM; (o) Atividade controle menos a atividade na presença de vanadato 
500µM (atividade P-ATPásica). Os experimentos foram realizados em duplicatas. As 
atividades foram determinadas como descrito no item 3 7 de Materiais e Métodos. 

Decidimos então testar os efeitos dos íons separadamente. Resultados da 

literatura (Hermsen, et ai. , 1999) mostravam que a estimulação da atividade de H/K

A TPase gástrica por íons K que é da ordem de 50%, só era observada quando os 

ensaios de atividade eram realizados com concentrações baixas de A TP ( em tomo de 

1 O µM) . Segundo os autores, devido à presença de uma alta atividade A TPásica, 

mesmo na ausência de íons, quando eram usadas altas concentrações de ATP. 

Verificamos, então se o A TP estando em uma concentração de 1 OµM não seria 

consumido completamente durante o tempo que estávamos usando para o ensaio ( 5 

min) (figura 27). 
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Figura 27 - Atividade ATPásica (nmol de Pi) da fração 10 determinada . com · baixas 
concentrações de ATP (lOµM). A figura mostra que a atividade na presença de vanadato 
500µM (Na3 V04) ( •) foi também de aproximadamente 17% da atividade na presença de 
Ca++(500µM) (.Ã..). O EGTA (•) inibiu novamente em torno de 35% da atividade. Os valores 
mostrados no gráfico representam a média de duplicatas. Podemos verificar que a atividade foi 
cerca de 10 vezes mais baixa do que a atividade.na presença de 500µM de ATP. As atividades 
foram determinadas como descrito no item 3 7 de Materiais e Métodos. 

Verificamos que em 5 minutos de incubação apenas 30% do ATP total da reação 

(1 nmol) tinha sido consumido e a atividade total era cerca de 1 O vezes mais baixa do 

que na presença de 500µM de ATP. Realizamos então um experimento onde variamos 

a concentração de íons Na, K e Na/K (figura 28). Entretanto, não observamos nenhuma 

estimulação da atividade por estes íons, somente uma inibição em altas concentrações 

de Na (>50 mM). Portanto, não foi possível demonstrar que existe uma atividade de 

Na+/K.+-ATPase em frações de membrana de zoósporos. Isto não significa porém, que 

ela não exista. Talvez a atividade seja baixa em relação a outras atividades P

ATPásicas. Uma possibilidade seria a presença de uma H+-ATPase por exemplo, 

embora Van Brunt et ai. ( 1982) não tenham conseguido demonstrar este tipo de 

atividade em Blastocladiella. Vale salientar também, que D. discoideum foi 

considerado isento de uma atividade de Na+/K.+-ATPase, apesar do gene IonA codificar 

uma proteína muito similar a esta classe de proteínas (Zhou e Fambrough, 1999). 
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Figura 28 - Influência de diferentes concentrações de Na e K na atividade ATPásica 
presente na fração 10, utilizando lOµM de ATP. A atividade P-ATPásica (atividade total 
menos a atividade na presença de vanadato).foi determinada na presença de NaCl (A), KCl (B) 
e Na/K (C) Ver detalhes no texto.As reações foram feitas como descrito no item 37 de 
Materiais e Métodos. 
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10 - Caracterização da atividade das ATPases de B. emersonii solubilizadas em 

C12Es: 

Como os experimentos anteriores não estavam respondendo às nossas questões 

sobre a existência de uma atividade de Na+ /K+ -A TPase em B. emersonii, resolvemos 

caracterizar a atividade A TPásica em frações de membrana de zoósporos solubilizadas 

com um detergente não iônico (C 12E8), que já havia sido demonstrado ser capaz de 

solubilizar outras ATPases, sem prejuízo para suas atividades (Esmann e Skou, l 984~ 

Lacapere et ai., 2000). Realizamos experimentos variando o pH e o tempo de 

incubação da reação (figura 29). A fração de membrana solúvel em C12Es mostrou-se 

muito enriquecida em atividade P-A TPásica, já que a atividade na presença de 

vanadato foi quase inexistente. Verificamos novamente que a atividade não foi 

influenciada por nenhum íon, e que o pH ótimo da atividade foi em tomo de 6,5. Estes 

resultados pareciam sugerir que a atividade principal presente na fração de membrana 

de B. emersonii seria devido a uma W-ATPase, embora como mencionado 

anteriormente, experimentos feitos na década de 80 sugeriam que B. emersonii não 

possuía uma H+-ATPase. Entretanto mais experimentos são necessários para 

comprovar a presença de uma H+-ATPase em B. emersonii, como por exemplo a 

clonagem do gene. 

Verificamos também · a influência de diferentes concentrações de KCl na 

atividade da proteína solúvel antes e após imunoprecipitação com o anti-soro BeP A T 1 

e não observamos qualquer alteração na atividade P-ATPásica. 
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Figura 29 - Atividade ATPásica determinada com a proteína solubilizada da membrana 
de zoósporos na presença de S00µM de ATP. A - Porcentagem da atividade medida em 
função do tempo, mostrando que a enzima permanece ativa após 5 minutos de incubação a 
37ºC. B - Influência do pH na atividade ATPásica mostrando um pH ótimo de 6,5. Nos dois 
gráficos podemos observar uma inibição de quase 100% da atividade na presença de vanadato 
(Na3V04). (•) controle contendo apenas o tampão de reação descrito no item 37 de materiais e 
métodos.(Ã) adição de KCl lmM. (•) adição de vanadato 500µM. (o) adição de KCI lmM e 
de vanadato 500µM. 
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As ATPases do tipo P se interconvertem ( ver introdução) em uma forma 

fosforilada e uma desfosforilada. É sabido que estas ATPases têm a capacidade de ligar 

ATP, mas a hidrólise só acontece na presença do íon ligante, ou seja, a reação de 

fosforilação/desfosforilação, a ligação e o transporte de cátions estão intimamente 

acoplados (Pedersen e Carafoli, 1987). Com base nesta característica resolvemos 

estudar como os íons Na e K influenciam a formação da fosfoenzima BePATl/2-P. Um 

experimento foi então realizado para observar a influência do Na , K, Ca, pH e 

vanadato na formação de fosfoenzima utilizando a enzima solubilizada. Verificamos a 

presença de uma única banda fosforilada e que a formação desta fosfoenzima foi 

independente e insensível a qualquer dos íons testados (figura 30). Podemos verificar 

também que o pH influenciou o grau de inibição por vanadato, sendo que nos 

experimentos realizados a pH 6,0 o grau de inibição foi maior do que quando os 

experimentos foram realizados a pH 7,0. O gel contendo as proteínas marcadas foi 

transferido para uma membrana de nitrocelulose e a radioatividade continuou 

incorporada. Esta mesma membrana foi utilizada em um experimento de "Westem 

blot". A proteína fosforilada parecia estar um pouco acima da proteína BePATl 

revelada pelo anticorpo, mas não conseguimos ter certeza neste experimento se a 

proteína fosforilada trata-se ou não de BePATl/2. 
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Figura 30 - Formação de fosfoenzima na fração de membrana de zoósporos solubilizada 
com C12E8. As setas indicam uma banda indicada como fosfoenzima. A presença dos íons Na 
(IOOmM), K (lOOmM) e Ca (lmM) está indicada no alto da figura. Está indicada também a 
presença do inibidor vanadato e de EGTA ( quelante de cálcio) 
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Um outro aspecto abordado foi investigar se a atividade ATPásica era 

influenciada por compostos redutores como DTT. Na literatura, existe relato de uma 

cobre-A TPase de figado de rato que é estimulada por cobre apenas quando está 

presente no meio um agente redutor (Takeda, et ai. , 1999). Testamos a influência do 

DTT na atividade P-A TPásica em membrana de zoósporos na presença e na ausência 

de diferentes íons, mas nenhum efeito foi observado ( dados não mostrados). 

Em Blastocladiella emersonii, a proteína quinase dependente de AMP-cíclico 

(PKA) tem um importante papel no processo de germinação (Borges e Gomes, 2000). 

Como é conhecido o papel da fosforilação no controle da atividade de algumas 

A TPases investigamos se o extrato de membrana incubado com a PKA-recombinante 

de Blastocladiel/a emersonii tinha uma atividade P-A TPásica ativada. Entretanto, não 

observamos nenhuma ativação. Investigamos também se a Calmodulina de 

Blastocladiella emersonii recombinante (Simão e Gomes, 2001) tinha algum papel na 

atividade P-ATPásica e novamente nenhum efeito foi observado ( dados não 

mostrados). 

Para separarmos as atividades P-ATPásicas com o intuito de verificar se esta 

atividade majoritária, que parecia ser devido a uma H+ -ATPase, era a atividade da 

proteína BeP A T l /2, aplicamos a fração de membrana, solubilizada com C 12E8, em uma 

coluna de troca iônica Mono-Q e a atividade A TPásica foi medida em todas as frações. 

Os resultados obtidos com as atividades e com o experimento de "Westem blot" ( figura 

31) mostraram que, como acreditávamos, a enzima mais ativa não era a proteína 

BePATl/2 e que esta não foi purificada na sua forma ativa. Testamos também a 

purificação das proteínas através de coluna de troca iônica Mono-S (resultados não 

mostrados) e os resultados confirmaram que a atividade majoritária não era devido à 

proteína BePATl/2. 

Nestes experimentos a proteína BePATl/2 não foi purificada com atividade e 

não conseguimos caracterizar até o momento sua atividade. Futuramente devem ser 

testadas algumas modificações no processo de purificação para tentarmos purificar 

estas ATPases na sua forma ativa. 
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Figura 31 - Purificação das ATPases de B. emersonii por cromatografia de troca iônica 
em coluna mono-Q pH 8,0 feita em um aparelho de FPLC (Pharmacia). A - Gráfico 
resultante da purificação das proteínas com atividade A TPásica, a partir da fração particulada 
de zoósporos solubilizada em C12Es (20 mg/ml). Em preto está representado o perfil protéico 
através do espectro de absorção a 280nm obtido durante o processo de purificação. Em 
vermelho vê-se o gradiente formado pela adição gradual de um tampão contendo 0,5M de 
NaCl. Em azul está representada a atividade ATPásica em relação ao perfil protéico (linha 
preta). B - "Western blot" revelando a localização das ATPases BePATl/2 nas diferentes 
frações obtidas na purificação descrita em A As setas na figura A indicam as frações 24 
(emiquecida para as ATPases BePATl/2) e 27 (emiquecida para atividade ATPásica). 
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11 - Purificação e caracterização do intermediário fosforilado a partir das 

Proteínas BePATl/2 purificadas por Imunoafinidade : 

As dificuldades de caracterizar a atividade específica das A TPases BeP A T l /2 

devem-se provavelmente à presença de várias A TPases endógenas somada à baixa 

atividade destas ATPases (BePATl/2) in vitro ( como sugere o experimento mostrado 

na figura 31 ). Com o intuito de contornar estas limitações empregamos uma técnica 

descrita por Skerjank e colaboradores ( 1993) para a caracterização de formas mutantes 

pontuais da Ca2+-ATPase expressas em células de inseto. Este trabalho descreve a 

capacidade de formação do intermediário fosforilado pela Ca2+-ATPase solubilizada 

em C 12E8 e imunopurificada. 

Foi feito um experimento de formação de fosfoenzima utilizando as proteínas 

BePAT 1/2 imunopurificadas que mostrou um primeiro resultado interessante quanto à 

caracterização da especificidade destas ATPases (figura 32). O experimento mostrado 

deve ser interpretado com cuidado. Temos que levar em consideração o fato de que 

estamos analisando um estado intermediário de uma reação e não a atividade. Neste 

caso tem-se para uma Na+/K+- ATPase (para maiores detalhes ver Skou, J. C., 1988) é 

que o sódio induz a formação da fosfoenzima porque na presença deste a taxa de 

fosforilação a partir de A TP é alta e a de desfosforilação é baixa. Para o potássio ocorre 

o contrário, a taxa de desfosforilação é que é alta. Resumindo, o sódio induz a 

formação de fosfoenzima e o potássio inibe. Podemos ver que foi exatamente isto que 

aconteceu no experimento, onde a taxa de fosforilação na presença de sódio foi cerca 

de 3 vezes maior. 

Quanto aos inibidores podemos dizer que o vanadato liga-se à forma E2 da 

Na+/K+-ATPase (para uma revisão do ciclo catalítico ver Skou, J. C., 1988), isto 

explicaria porque o efeito do vanadato na presença do potássio foi mais eficiente já que 

o vanadato desloca o equilíbrio para forma E2 que é a de alta afinidade pelo íon 

potássio aumentando a taxa de desfosforilação. Este efeito foi parcialmente inibido 

pela presença de sódio. 

Visto que a ouabaína estabiliza a forma fosforilada Ei-P da Na+/K+-ATPase 

(Post et ai., 1975), os resultados mostrando uma maior fosforilação na presença deste 

inibidor coincidem com o esperado, embora a taxa de fosforilação tenha sido muito 

alta. Vale salientar também que na presença do potássio a taxa de fosforilação foi 

menor, o que pode refletir a ação do potássio em estimular a desfosforilação. 
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V - CONCLUSÕES 

Este trabalho caracterizou a expressão de dois genes (BePATl e BePAT2) 

codificando A TPases do tipo P em B. emersonii. As proteínas codificadas por estes 

genes surpreendentemente mostraram-se mais similares às Na+/K+ e W/K+-ATPases de 

eucariotos superiores, embora estes genes sejam de um fungo considerado primitivo. 

A clonagem e o estudo da expressão destes genes foram o primeiro passo para a 

confirmação da funcionalidade e para a compreensão dos mecanismos evolutivos que 

mantiveram esta sub-família das P-ATPases em organismos como Blastocladiella 

emersonii e Dictyostelium discoideum e não em outros fungos como Neurospora 

crassa e Saccharomyces cerevisiae. 

As conclusões obtidas neste trabalho estão listadas a seguir: 

Existem dois genes muito semelhantes codificando isoformas de A TPases do 

tipo P em B. emersonii. 

Em todo o Genbank B. emersonii e D. discoideum são os únicos 

microrganismos descritos que possuem genes codificando P-ATPases mais 

similares às Na+/K+-ATPases. 

Análises evolutivas baseadas nas seqüências das regiões transmembranares M5 

e M6 de diferentes P-ATPases, que contém os resíduos de aminoácidos 

envolvidos na especificidade do transporte de cátions, agruparam as ATPases de 

B. emersonii e de D. discoideum juntamente com as Na+ /K+ e W /K+ -ATPases. 

As A TPases BePATl/2 de B. emersonii são diferencialmente expressas durante 

o desenvolvimento do fungo. As variações nos níveis de mRNA resultaram em 

variações nos níveis de síntese e acúmulo das proteínas BePA Tl/2, o que sugere 

um controle pré-traducional da expressão destes genes. 

Experimentos de RT-PCR mostraram que os genes que codificam as isoformas 

possuem uma expressão não coordenada ao longo do ciclo de vida do fungo. 
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A formação dos zoósporos tem início, aproximadamente, aos 150 minutos de 

esporulação, cujo primeiro evento é a formação do flagelo. As A TPases de B. 

emersonii tem sua expressão aumentada coincidindo com a formação dos 

zoósporos, sugerindo um papel importante destas proteínas neste tipo celular. O 

fato do zoósporo não possuir parede celular poderia ser uma explicação para a 

presença de uma provável Na+/K+-ATPase em B. emersonii e não em outros 

fungos e plantas. 

As tentativas de purificar uma atividade de Na+/K+-ATPase em B. emersonii não 

foram bem sucedidas. No entanto os experimentos sugeriram a presença de uma 

atividade de H+ -A TPase, embora resultados da literatura tenham sugerido a 

ausência desta atividade em B. emersonii, o que tomaria este fungo uma 

exceção. 

Experimentos de formação de fosfoenzima utilizando a enzima purificada por 

imunoafinidade indicam que as ATPases de B. emersonii sejam realmente uma 

Na+/K+-ATPase. Sendo assim é a primeira evidência bioquímica de uma 
+ + . . . ' . Na /K -ATPase em um m1crorgan1smo eucanotlco. 
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