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RESUMO 

A proteína de choque térmico Hsp90 é uma chaperone molecular encontrada 

no citosol. O cDNA incompleto desta proteína foi isolado de uma biblioteca 

construída a partir de mRNA de células de esporulação de B. emersoníi submetidas 

a choque térmico. Um clone genômico contendo a seqüência completa do gene 

hsp90 também foi isolado, seqüenciado e caracterizado. A região codificadora do 

gene hsp90 é interrompida por um único íntron de 184 nucleotídeos. A seqüência de 

aminoácidos deduzida indicou uma proteína de 71 O resíduos, com massa molecular 

calculada de 80.792 Da e um pi médio de 4,85. Experimentos de extensão de 

oligonucleotídeo e RACE-PCR demonstraram um sítio único de início de transcrição 

localizado a -65 e -70 nucleotídeos do ATG da metionina iniciadora, 

respectivamente. Motivos similares ao consenso do elemento de choque térmico 

eucariótico (HSE) e do elemento responsivo a estresse (STRE) foram encontrados 

na região promotora do gene a -395 e -98 nucleotídeos do ATG, respectivamente. 

Experimentos de "Northern blot" revelaram que o mRNA para a Hsp90 apresenta 

níveis máximos aos 90 minutos da fase de esporulação do fungo. Análise por 

"western blot" mostrou que a proteína Hsp90 está presente durante todo o ciclo de 

vida do fungo e os níveis máximos de acúmulo foram observados aos 90 minutos da 

esporulação, indicando um controle transcricional do gene. Tanto a proteína quanto 

o mRNA são altamente induzidos quando as células são submetidas a choque 

térmico e a cádmio. 

As proteínas Hsp60 e Hsp1 O são chaperones moleculares mitocondriais 

(chaperoninas). Os cDNAs completos destas proteínas foram isolados e totalmente 

seqüenciados. A seqüência de aminoácidos deduzida da Hsp60 corresponde a uma 

proteína de 559 resíduos, com massa molecular calculada em 58. 7 41 Da e um pi 

médio de 8,7. Experimentos de "Northern blot" revelaram que o mRNA para Hsp60 

tem níveis máximos de expressão aos 90 minutos da esporulação. Análise por 

"western blot" mostrou que a Hsp60 está presente durante todo o ciclo de vida do 

fungo, com níveis máximos da proteína 90 minutos após a indução da esporulação. 

Tanto a proteína quanto o mRNA são bastante induzidos quando as células são 
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submetidas ao choque térmico. A seqüência de aminoácidos deduzida da Hsp1 O 

corresponde um polipeptídeo de 101 resíduos com massa molecular calculada em 

10.688 Da e um pi médio de 6,25. Experimentos de "Northern blot" revelaram que o 

mRNA para Hsp10 tem níveis máximos de expressão aos 120 minutos da 

germinação e é bastante induzido quando as células são submetidas ao choque 

térmico. 
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ABSTRACT 

The heat shock protein 90 (Hsp90) is a cytosolic molecular chaperone. The 

incomplete cDNA of this protein was isolated by immunoblot screening of a heat 

shock cDNA expression library. The complete genomic clone was also isolated and 

completely sequenced and characterized. The coding sequence is interrupted by a 

single intron with 184 nucleotides. The deduced amino acid sequence corresponds 

to a 710-residue polypeptide with a calculated molecular mass of 80,792 Da and an 

average pi of 4.85. Primer extension and RACE-PCR experiments demonstrated a 

single transcription start site localized -65 and -70 nucleotides from de ATG of the 

initiator methionine, respectively. Sequence motifs resembling the standard 

eukaryotic heat shock element (HSE) and the stress responsive element (STRE) 

were evident in the regulatory region -395 and -98 nucleotides from de ATG, 

respectively. Northern blot analysis revealed that the Hsp90 mRNA presents 

maximum levels by 90 minutes of the sporulation stage. lmmunoblot analysis 

indicated that the Hsp90 is present during the entire life cycle of the fungus and 

maximum levels were observed 90 minutes after the induction of sporulation, 

indicating a transcriptional control. During heat shock both the mRNA and the Hsp90 

protein are highly induced. 

Proteins Hsp60 and Hsp10, are mitochondrial molecular chaperones 

(chaperonines). The complete cDNAs encoding these proteins were and completely 

sequenced. The deduced amino acid sequence for Hsp60 corresponds to a 559-

residue polypeptide with a calculated molecular mass of 58,741 Da and an average 

pi of 8.7. lmmunoblot analysis showed that Hsp60 is present during the entire life 

cycle of the fungus and presents maximum levels by 90 minutes of the sporulation. 

Northern blot analysis indicated maximum levels of the Hsp60 mRNA by 90 minutes 

of sporulation too. Both mRNA and the protein are highly induced during heat shock. 

The deduced a mino acid sequence for Hsp1 O corresponds to a 101-residue 

polypeptide with a calculated molecular mass of 10,688 Da and an average pi of 

6.25. Northern blot analysis indicated maximum mRNA leveis by 120 minutes of 

germination and high levels of expression when the cells are exposed to heat shock. 

xiv 



INTRODUÇÂO 

1. A resposta ao choque térmico 

A resposta ao choque térmico é uma resposta universal das células a um 

aumento brusco de temperatura. As células, desde bactéria até o homem, 

respondem induzindo a síntese de um conjunto de 20 a 25 proteínas denominadas 

proteínas de choque térmico (Hsps) (Lindquist & Craig, 1988). Estas proteínas 

podem ser divididas em duas classes principais quanto à função por elas 

desempenhadas: proteases e chaperones moleculares. 

O enovelamento protéico é o processo pelo qual a informação contida na 

seqüência de aminoácidos de um polipeptídeo origina uma estrutura tridimensional 

que é responsável pelo funcionamento da proteína. Devido à capacidade de algumas 

alcançarem seu estado nativo espontaneamente in vitro (Anfinsen, 1973), foi 

assumido que o enovelamento (aquisição da estrutura terciária) e a montagem 

(formação de complexos oligoméricos) de polipeptídeos recém sintetizados in vivo 

também fossem processos essencialmente independentes de catalisadores e sem 

consumo de energia. Porém essa visão foi modificada pela descoberta de que, na 

célula o enovelamento correto de muitas proteínas depende do funcionamento de 

complexos protéicos pré-existentes denominados Sistemas de Chaperones 

Moleculares (Ellis, 1987). 

As chaperones moleculares constituem um grupo de proteínas relacionadas 

pela sua função de auxiliar o enovelamento protéico na célula, tanto em condições 

fisiológicas com em condições de estresse. Essas proteínas reconhecem e se ligam 

transientemente e não-covalentemente a polipeptídeos nascentes e proteínas não

enoveladas prevenindo a agregação e ajudando-as a atingirem seus estados nativos. 

A cooperação de diferentes maquinarias de chaperones moleculares cria uma rede 

que age sinergisticamente no enovelamento protéico da célula, mantendo sua 

homeostase sob condições não permissivas ao enovelamento espontâneo (revisado 

por Beissinger & Buchner, 1998). As chaperones moleculares também estabilizam 

conformações instáveis de outras proteínas que, dependentes da hidrólise de ATP, 
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facilitam seu enovelamento, montagem em complexos oligoméricos, transporte para 

compartimentos subcelulares ou disponibilidade para degradação (Gething & 

Sambrook, 1992). 

A função geral das chaperones moleculares no enovelamento de proteínas foi 

obtida do estudo das Hsp70 e das chaperoninas (Hsp60 e Hsp1 O). Estas proteínas, 

originalmente identificadas pelo aumento de sua síntese em células submetidas ao 

choque térmico, foram implicadas no reparo de polipeptídeos que se desnaturam sob 

o estresse de temperatura (Pelham, 1986; Hightower, 1991) e atuam na prevenção 

da agregação de polipeptídeos recém-sintetizados, participando do enovelamento 

destes para sua forma nativa, num processo dependente de ATP (Frydman & Hartl, 

1994). 

A Hsp70 e suas co-chaperones (Hsp40 e GrpE) auxiliam nos processos de 

enovelamento e montagem de intermediários recém-sintetizados no citosol, retículo 

endoplasmático e em bactérias (Beckman et ai., 1990). Por sua vez, a Hsp60 e sua 

co-chaperone Hsp1 O são fundamentais na biogênese de muitas proteínas que são 

importadas para mitocôndrias e cloroplastos ou proteínas bacterianas (Hemmingsen 

et ai., 1988). A Hsp90, que também pertence à classe dos chaperones, liga-se a 

polipeptídeos desenovelados e silencia sua função ou promove o endereçamento 

para o compartimento celular adequado; seus substratos preferenciais são proteínas 

transdutoras de sinal. 

A maioria das proteínas de choque térmico também podem ser classificadas 

em famílias protéicas de acordo com seu peso molecular: as proteínas de alto peso 

molecular, variando entre 83-90 kDa (Hsp90), a família das Hsp70, variando entre 

66-78 kDa, a famílias das Hsp60, presente em bactérias, mitocôndrias e cloroplastos, 

as quais têm sido chamadas de "chaperoninas" (Hemmingsen et ai., 1988) e as 

proteínas de baixo peso molecular, um grupo diversificado, variando entre 15-40 

kDa. Existem ainda algumas proteínas, com propriedades diferentes daquelas das 

outras famílias descritas, de aproximadamente 100-110 kDa que têm sido 

caracterizadas em mamíferos com função de proteases (Subjeck et ai., 1983; Shyy et 

ai., 1986). 
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2. Regulação da resposta ao choque térmico 

O mecanismo pelo qual as células eucarióticas respondem ao choque térmico 

é altamente conservado. Esta resposta, que também protege a célula de outras 

formas de estresses, manteve-se conservada ao longo da evolução para que, 

durante a seleção natural, as células tivessem a capacidade de sobreviver ao 

estresse. O aspecto mais importante da resposta ao choque térmico é a indução da 

transcrição dos genes que codificam para as proteínas de choque térmico. Esta 

indução é controlada transcricionalmente pelos fatores de transcrição de choque 

térmico (HSF - heat shock factor) que se ligam aos sítios de ligação no DNA 

chamados elementos de choque térmico (HSE - heat shock element), que são 

similares em todos os eucariotos já estudados. Este sítio de ligação é encontrado na 

região promotora dos genes de proteínas de choque térmico e consiste de repetições 

da seqüência pentamérica nGAAn (Amin et ai., 1988). 

Em particular, em S. cerevisiae dois elementos distintos são responsáveis 

pela ativação da transcrição em resposta ao choque térmico: o HSE e um outro 

elemento denominado STRE (Stress Responsive Element) cuja seqüência consenso 

é formada pelas bases "AGGGG" ou "CCCCT". A ativação da transcrição pelas 

seqüências STRE, encontradas na região promotora de muitos genes que são 

induzidos por calor depende da ligação dos fatores de transcrição Msn2 e Msn4, 

como foi demonstrado in vitro. STREs, em contraste aos HSEs, são ativados não 

somente por choque térmico, mas também na presença de muitas outras condições 

de estresse incluindo estresse osmótico, estresse oxidativo, carência de nitrogênio e 

exposição a ácidos orgânicos fracos, pHs extremamente baixos ou etanol (revisado 

por Morano et ai., 1998). 

O HSE é composto de muitas repetições invertidas contíguas da seqüência de 

cinco pares de bases "nGAAn" ( onde n significa qualquer nucleotídeo) (Booner et ai., 

1994). O número de unidades pentaméricas no HSE varia, sendo que pelo menos 

três é o número mínimo necessário para a resposta ao choque térmico in vivo. O 

consenso mínimo para o HSE foi então denominado cHSE e é determinado pela 

seqüência "nGAAnnTTCnnGAAn" (Fernandes et a/.,1994) . No entanto, o HSE pode 
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ainda ser funcional com a inserção de 5 pares de base entre duas unidades 

repetidas, se o espaçamento e a orientação dos elementos pentaméricos for 

mantida, isto é, "nGAAn-(5 pb)-nGAAn" (Amin et ai. , 1988). Foram descritas algumas 

outras variações no consenso, sendo chamadas de ncHSE (HSE não çonsenso). A 

seqüência presente na região promotora do gene CUP1 de S. cerevisiae, gene que 

codifica para uma metalotioneína (proteína que se liga a metais exercendo um papel 

importante na destoxificação e proteção contra o estresse oxidativo ), é composta 

pela seqüência "nTCCnnGAA-(5 pb)-nGAGn" (Liu & Thiele, 1996, Santoro et ai., 

1998) e elementos similares a este também regulam a expressão dos genes HSPB2 

e HSCB2 (Borkovich et ai., 1989, Erkine et ai., 1995). Até então não estava claro se o 

contato imediato de pelo menos dois motivos "nGAAn" era necessário para a 

resposta ao choque térmico in vivo. Também em S. cerevisiae, a região promotora 

do gene MDJ1, que codifica para uma proteína mitocondrial homóloga a DnaJ 

(Hsp40), contém um ncHSE que consiste de três seqüências pentaméricas 

separadas "nTTCn-(11 pb)-nGAAn-(5 pb)-nGAAn", sendo a primeira evidência de 

que o contacto imediato de pelo menos duas seqüências repetidas não se mostrou 

necessário para a ativação da transcrição pelo HSF in vivo (Tachibana et ai., 2002). 

O HSF é codificado por um único gene (HSF-1) em leveduras e em Drosophila 

melanogaster, enquanto dois a três diferentes HSFs podem co-existir em plantas, 

aves e células de mamíferos (Morimoto et ai., 1994). O HSF é composto de dois 

domínios conservados: um domínio de ligação ao DNA na forma de hélice-volta

hélice e um domínio necessário à trimerização, composto de repetições hidrofóbicas 

"coiled-coil" (Harrison et ai. , 1994; Rabindran et ai. , 1993). 

Em Schizosaccharomyces pombe e em todos os eucariotos superiores 

estudados, a ativação do HSF dá-se em dois estágios. Sob condições normais, o 

fator HSF está presente no citoplasma ou no núcleo em forma monomérica e possui 

baixa afinidade de ligação ao DNA. Em resposta ao aumento de temperatura e 

outros estresses, o HSF assume rapidamente uma forma trimérica, acumula-se no 

núcleo e ativa a transcrição dos genes de choque térmico (Westood et ai., 1991 ). Em 

contraste, nas leveduras Saccharomyces cerevisiae e Kluyveromyces lactis, o HSF 
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está constitutivamente presente na forma trimérica e somente ativa a transcrição 

após o choque térmico (Jakobsen & Pelham, 1988). 

Em S. cerevisiae, o HSF é um dos fatores responsáveis pela manutenção da 

expressão basal de certos promotores de genes de choque térmico devido em parte 

por estar constitutivamente ligado ao HSE. A deleção do gene que codifica o HSF 

dos genomas de S. cerevisiae e de K. lactis é letal em condições normais de 

crescimento, sendo este fenótipo atribuído à importante função do HSF na expressão 

basal dos genes de choque térmico (Jakobsen & Pelham, 1988). 

O HSF de S. pombe possui um domínio estrutural que é mais próximo à 

estrutura dos HSFs, humanos e de O. melanogaster do que a estrutura dos HSF de 

leveduras, sendo assim a regulação do HSF em S. pombe é a que mais reflete como 

deve ocorrer a regulação nos metazoários. Supreeendentemente, o HSF de S. 

pombe é necessário para o crescimento em temperaturas normais, mesmo 

possuindo uma ativação diferente de S. cerevisiae, isto é, o HSF não está 

constitutivamente ligado ao HSE. A substituição do HSF de S. pombe pelo HSF de O. 

melanogaster não altera significativamente a viabilidade das células desta cepa, nem 

os níveis dos transcritos induzidos pelo calor, quando as células são submetidas 

transientemente ao choque térmico. Entretanto, esta mesma cepa apresentou 

diminuição nos níveis de crescimento e alterações morfológicas em temperaturas 

normais de crescimento. Estes resultados demonstram que a conservação funcional 

dos domínios do HSF é necessária para a resposta ao choque térmico, e que o HSF 

desempenha uma ampla função durante o crescimento das células eucarióticas sob 

condições normais de crescimento ( Gallo et ai., 1993 ). 

Em S. cerevisiae mostrou-se que o aumento da transcrição dos genes de 

choque térmico está associado a modificações pós-traducionais do HSF, sendo 

proporcional ao seu grau de fosforilação (Sorger & Pelham, 1988). Em contraste, a 

indução da fosforilação promovida pelo choque térmico no HSF de K. lactis foi 

proposta como desativadora da atividade transcricional (Hoj & Jakobsen, 1994). 

Nas células de mamíferos, sob condições normais de crescimento, o HSF-1 

está presente numa forma monomérica e fosforilada, mas suas propriedades de 

ligação ao DNA estão reprimidas. Em resposta ao choque térmico e outros estresses 
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químicos, ambientais ou fisiológicos, o HSF-1 forma trímeros que se ligam ao HSE 

nas regiões promotoras dos genes alvo e passa a ter atividade transcricional, sendo 

relocalizado em grânulos nucleares (Wu, 1995). A dificuldade em correlacionar a 

fosforilação com aumento da transcrição foi devido ao HSF-1 possuir um grande 

número de sítios potencias para fosforilação de serina e que certos sítios são 

constitutivamente fosforilados. Recentemente, experimentos de fosforilação in vivo 

demonstraram que o aminoácido Ser230, localizado no domínio regulatório do HSF-1 

humano, é responsável pela magnitude da indução da resposta da atividade 

transcricional e que este aminoácido pertence a um sítio consenso de fosforilação 

pela proteína quinase dependente de cálcio/calmodulina (CaMKII). Também foi 

demonstrado que a superexpressão da CaMKII aumenta tanto a fosforilação da 

Ser230 quanto a transativação do HSF-1 humano in vivo (Holmberg et ai., 2001 ). 

Um outro ponto a ser destacado é como diferentes condições de estresse 

levam à ativação de um único fator de transcrição (na maioria dos organismos 

estudados), que é capaz de ativar um conjunto de genes específicos necessários 

para a sobrevivência celular diante do estresse enfrentado. Então é possível que o 

HSF possua domínios que são necessários para a resposta a um certo grupo de 

indutores de estresse, e que esses domínios não sejam necessários para a resposta 

a outros estresses. Deleções na porção e-terminal do HSF de S. pombe 

demonstraram que uma certa mutação conferiu aumento da sensibilidade ao cádmio 

enquanto manteve próximo ao normal a sensibilidade ao choque térmico, enquanto 

uma outra mutação, contrariamente, causou aumento da sensibilidade ao choque 

térmico mas manteve normal a sensibilidade ao cádmio. A análise desses mutantes 

indicou que essas deleções afetam a capacidade do HSF de ativar promotores 

específicos, sugerindo que as diferentes habilidades desses mutantes sobreviverem 

frente aos dois estresses testados resultam da diferença do HSF de ativar 

promotores de genes necessários para a sua sobrevivência mais do que as 

diferenças de "sentir" o tipo de estresse (Saltsman et ai., 1999). 
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3.Hsp90 

A Hsp90 é uma proteína citosólica em bactérias (HtpG) e em eucariotos, com 

proteínas homólogas encontradas no retículo endoplasmático (Grp94) e na 

mitocôndria (TRAP-1) de eucariotos superiores. A Hsp90 tem função de chaperone 

molecular ligando proteínas na sua forma não-nativa mas que possuem um alto grau 

de sua estrutura secundária, prevenindo sua agregação e mantendo-as numa certa 

conformação para que ocorra o completo enovelamento por outras chaperones. Em 

contraste a outras chaperones, vários substratos ín vivo já foram caracterizados para 

a Hsp90, mas seu mecanismo de ação ainda é pouco conhecido. Estudos em 

eucariotos mostraram uma associação específica da Hsp90 com proteínas 

envolvidas em transdução de sinal. Estas proteínas incluem membros da família de 

tirosina quinases (p. ex. Src), serina/treonina quinases (p. ex. Raf), fatores de 

transcrição (p. ex. receptor de hormônios esteróides), entre outras com funções 

diversas. Em todos os casos, a associação desses substratos protéicos com a Hsp90 

provam sua importância para a atividade das proteínas transdutoras de sinal, mas o 

efeito específico que a Hsp90 exerce sobre essas proteínas ainda é desconhecido 

(revisado por Richter & Buchner, 2001 ). 

A Hsp90 exerce um papel importante na função celular tanto em condições 

normais como em condições de estresse, sendo extremamente conservada e muito 

abundante. Ela representa aproximadamente 1 a 2% das proteínas totais presentes 

no citosol , em condições normais, e seus níveis aumentam quando as células são 

expostas a um estresse (Borkovich et ai. , 1989). Enquanto a homóloga à Hsp90 de 

Escheríchía colí (HtpG) é dispensável (Bardwell & Craig, 1988), a Hsp90 é essencial 

para a viabilidade em S. cerevísíae (Borkovich et ai., 1989) e O. melanogaster 

(Cutforth & Rubin , 1994). 

A Hsp90 exerce uma ação moduladora sobre os receptores de hormônios 

glicocorticóides formando complexos estáveis, de vida longa, deixando-os inativos 

até que o hormônio ligue-se aos receptores para ativá-los. Os receptores de 

glicocorticóides são sistemas de transdução de sinal direta, em que o receptor 

recebe o sinal através da ligação do hormônio e sua forma, agora ativada, liga-se a 
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seqüências "enhancer" no genoma alterando a transcrição de genes específicos 

(Yamamoto, 1985). Nesses receptores, a presença da Hsp90 anula a atividade do 

receptor de se ligar ao DNA, além disso, a Hsp90 possui atividade de ATPase e 

permite autofosforilação. O receptor de esteróide sem estar ligado ao hormônio, está 

ligado à Hsp90 e Hsp56 no citosol; este complexo estequiométrico é formado pelo 

receptor de glicocorticóides, por duas moléculas de Hsp90 e uma de Hsp56 (Pratt, 

1993). 

Outros substratos da Hsp90 incluem também o receptor de insulina que é uma 

tirosina quinase; MEK, Cdk4, CK-11 (caseína quinase li), elF2a quinase, Pim-1, que 

são serina/treonina quinases; HSF, p53 e os receptores de progesterona, estrogênio 

e androgênio como fatores de transcrição e outras proteínas como CFTR (regulador 

transmembranar da fibrose cística), aminoacil tRNA sintetases ... citocromo P450, 

telomerase, calmodulina, óxido nítrico sintase, proteínas de citoesqueleto como 

actina e tubulina, entre outras (Richter & Buchner, 2001 ). 

A Hsp90 in vitro forma complexos dinâmicos com muitas proteínas acessórias 

como por exemplo: hop (p60, Sti1 ), hip (p48), p23, Hsp?0, DnaJ, p50 (cdc37), as 

peptidil-prolil cis/trans isomerases FKBP52 (hsp56, p59), FKBP51 e Cyp40 (Cpr6, 

Cpr?) e Pp5. A maioria destas proteínas é também abundante e também possuem 

alguma atividade de chaperone in vitro (Richter & Buchner, 2001 ). A complexidade 

deste sistema de chaperone dificulta a análise da sua função em sistemas isolados. 

A Hsp90 é encontrada na forma dimérica, composta por dois domínios 

conectados um ao outro por uma junção flexível e em mamíferos possui duas 

isoformas a e '3, sendo que a maioria das Hsp90 existe na forma de homodímeros 

Hsp90a/a e Hsp90'3/'3 (Minami et ai., 1991 ). O domínio carboxi-terminal contém o 

sítio de ligação a calmodulina (Minami et ai., 1993) é e responsável pela dimerização 

da Hsp90 (Minami et ai., 1994), enquanto o domínio amino-terminal possui um sítio 

de ligação a ATP. Este mesmo sítio é reconhecido pelo agente antitumoral 

geldanamicina que age bloqueando a ligação do ATP atuando, portanto, como um 

inibidor da Hsp90 (Prodromou, 1997). 

A levedura S. cerevisiae possui dois genes, por genoma haplóide, que 

codificam para proteínas homólogas a Hsp90: a Hsc82 que é constitutivamente 
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expressa e a Hsp82 que tem um baixo nível basal de expressão e é induzida 1 O a 15 

vezes com o calor. Se um desses genes é inativado, as células são viáveis, embora 

as células não sejam capazes de crescer a altas temperaturas (>37,SºC). Mas se 

ambos os genes são inativados, as células são inviáveis (Borkovich et ai., 1989; 

Farrelly & Finkelstein, 1984) indicando que a Hsp90 deve ter um papel importante 

tanto a temperaturas fisiológicas como sob choque térmico. Em E. coli, uma cepa 

mutante para o gene htpG é também incapaz de sobreviver a altas temperaturas 

(Bardwell & Craig, 1987). 

Em O. melanogaster a Hsp90 tampona as variações genéticas em vias 

morfogenéticàs que ocorrem na natureza, mantendo-as comumente silenciadas e 

permitindo que as mutações se acumulem. Quando o tamponamento pela Hsp90 é 

comprometido, por exemplo, pelo aumento da temperatura, essas proteínas 

variantes são expressas e, devido à seleção natural, podem levar a contínua 

expressão desses traços, mesmo quando a função da Hsp90 é restabelecida 

(Rutherford & Lindquist, 1998). O padrão e os níveis da variação genética diferem 

muito entre espécies obrigatoriamente dependentes de cruzamento, como as 

moscas e espécies autofertilizantes, como a planta Arabidopsis thaliana. Mas, em A. 

thaliana, os efeitos da Hsp90 sobre o tamponamento e posterior liberação das 

variações genéticas também sugerem um impacto nos processos evolutivos. A 

manipulação da capacidade tamponante pela Hsp90 oferece uma ferramenta para a 

contensão das variações genéticas e para a elucidação da influência do genótipo, do 

ambiente e de eventos aleatórios na determinação do fenótipo (Queitsch et ai., 

2002). 

4. Hsp60 / Hsp1 O 

Os genes GroES e GroEL de bactéria (hsp10/hsp60 em eucariotos) foram 

primeiramente identificados em Escherichia coli. As Hsp60 foram denominadas 

chaperoninas para definir a subclasse de chaperones moleculares altamente 

homólogas, incluindo membros induzidos ou não por estresses fisiológicos, 
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encontradas no citosol de bactérias e no espaço interno de mitocôndrias (McMullin & 

Halberg, 1987) e cloroplastos (Hemmingsen & Ellis, 1986). 

O Sistema Hsp60 de chaperones moleculares é composto de dois membros 

que cooperam entre si. Um dos membros é a proteína Hsp60 (GroEL) de 

aproximadamente 60 kDa, que é composta de 14 subunidades dispostas na forma de 

dois anéis, com 7 subunidades cada, onde se encaixam substratos protéicos que vão 

sofrer enovelamento. O outro membro do sistema é a proteína Hsp1 O (GroES) de 

aproximadamente 1 O kDa, que forma uma estrutura tipo capacete, composta de 7 

unidades da proteína, e que quando conectada à cavidade central da Hsp60 

proporciona um espaço adicional e proteção para o substrato protéico confinado na 

cavidade. GroES modula a atividade ATPásica de GroEL, responsável pela 

liberação, no tempo certo, dos polipeptídeos ligados ao sistema aumentando assim, 

a eficiência de GroEL (revisado por Bukau & Horwich, 1998). 

O complexo Hsp60/Hsp1 O exerce uma função fundamental nas células, sendo 

na maior parte das vezes genes essenciais à viabilidade celular, na medida que 

auxilia uma grande variedade de proteínas recém-sintetizadas ou recém

translocadas a alcançarem a sua estrutura nativa através da criação de um ambiente 

favorável ao enovelamento destes polipeptídeos, dentro da sua cavidade central 

(Fenton & Horwich, 1997). 

5. O modelo de estudo Blastoc/adiella emersonii 

8/astocladiella emersonii é um fungo aquático não filamentoso que foi isolado 

e descrito por Cantina (1951) e pertence à classe dos Chytridiomycetes, ordem 

Blastocladiales. Estudos baseados na seqüência do RNA ribossomal propuseram 

que B. emersonii está situada na base da árvore evolutiva dos fungos (Van der 

Auwera & De Wachter, 1996), o que o torna um bom modelo para estudos evolutivos. 

Além disto, B. emersonii possui um desenvolvimento bastante peculiar (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 a 17°C}, onde se alternam um estágio 
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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 (Lovett, 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, tornando-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 & Sonneborn, 

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 no capacete nuclear dos zoósporos durante os 

últimos 30 minutos da esporulação (Jaworski & Thomson, 1980). 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. 
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zoósporos 
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Figura 1: Esquema do ciclo de vida de Blastocladiella emersonii. Estão 

representados os dois processos de diferenciação celular: a germinação e a 

esporulação. Modificado de Lovet (1975). 
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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. Na última fase de esporulação observa-se a clivagem do citoplasma 

em torno de cada núcleo, formando os zoósporos que serão liberados para o meio 

no final do processo. 

Durante toda a esporulação ocorre uma intensa renovação do conteúdo 

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

da esporulação está presente nos zoósporos (Silva et ai., 1986). Outro evento 

molecular característico desta fase é a intensa proteólise, que Correa e 

colaboradores (1978) 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: a da 

guanilato ciclase (Silverman, 1976), da adenilato ciclase (Gomes et ai., 1978), da 

fosfodiesterase de cAMP (Maia & Camargo, 197 4 ), da fosfodiesterase de cGMP 

(Vale & Maia, 1976), da proteína quinase dependente de cAMP (Juliani & Maia, 

1979), entre outras. 

Nos últimos anos, estudos de alguns genes isolados de B. emersonií 

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 & Gomes, 1992; Marques et ai., 1992; de 

Oliveira et ai., 1994 ). 
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O gene que codifica para a calmodulina também possui um padrão de 

expressão variável durante o ciclo de vida do fungo, atingindo níveis máximos de 

expressão nos estágios finais da esporulação (Simão & Gomes, 2001 ). 

Os genes que codificam para duas ATPases do tipo P (BePAT1 e BePAT2) 

possuem uma regulação não-coordenada, regulada durante o desenvolvimento do 

fungo. Experimentos de RT-PCR demonstraram que o gene BePAT1 atinge níveis 

máximos de expressão no zoósporo enquanto que o gene BePAT2 atinge níveis 

máximos de expressão aos 120 minutos da esporulação (Fietto et ai., 2002). 

6. A resposta ao choque térmico em B/astocladiella emersonii 

Em B. emersonii, a resposta ao choque térmico é dependente do estágio de 

desenvolvimento. A exposição das células a temperaturas elevadas (38ºC) em 

diferentes etapas do ciclo de vida mostrou a síntese diferencial das proteínas de 

choque térmico. Conjuntos específicos de proteínas de choque térmico são induzidos 

em cada fase do ciclo de vida. Ao todo foram identificados vinte e dois polipeptídios e 

dentre estes sete são induzidos tanto na germinação como no crescimento e 

esporulação (Bonato et ai., 1987). Estes são as Hsps 82a, 82b, 76, 70, 60, 25 e 17b, 

sendo essas proteínas envolvidas no fenômeno de termoproteção ou termotolerância 

a temperaturas letais (Silva et ai., 1987). A Hsp24 é característica da germinação, 

enquanto que as Hsps 39b, 39c, e 39d só são expressas na esporulação. Verifica-se 

assim, que o controle da ativação transitória dos genes de choque térmico está, 

aparentemente, superposto a um controle de desenvolvimento representado pela 

indução especifica de um determinado conjunto de Hsps a cada fase do 

desenvolvimento (Bonato et ai., 1987). 

O gene que codifica a proteína Hsp70 de B. emersonii foi isolado e 

caracterizado em nosso laboratório (Stefani & Gomes, 1995). O gene hsp70 de B. 

emersonii é induzido pelo estresse de temperatura em qualquer fase do ciclo de vida, 

mas também é expresso durante a fase de esporulação, a temperaturas fisiológicas, 

apresentando um pico de transcrição aos 90 minutos (Stefani & Gomes, 1995). A 

análise por "Southern blot" revelou a presença de um único gene codificando a 
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Hsp70, o qual é interrompido por um íntron de 165 pb. Sua região promotora mostra 

uma possível "TATA box", seqüências consenso para ligação dos fatores de 

transcrição Sp1 e ATF, e várias seqüências que se assemelham aos elementos de 

choque térmico (HSE), todos possíveis elementos de transcrição responsáveis pela 

indução no choque térmico, bem como durante a esporulação em temperaturas 

fisiológicas (Stefani & Gomes, 1995). 

Bonato e colaboradores (1987) também mostraram que a regulação da 

expressão dos genes de choque térmico em B. emersonii ocorre na etapa de 

transcrição, visto que a adição de actinomicina D, um inibidor da síntese de RNA, 

inibia a síntese destas proteínas durante o choque térmico em qualquer fase do ciclo 

de vida do fungo. 

Nos organismos já estudados, o choque térmico resulta na imediata ativação 

da transcrição dos genes de choque térmico e, em muitos, a tradução preferencial 

das mensagens desses genes. Alguns genes hsp90 possuem íntrons, o que não é 

muito comum para os genes que codificam para proteínas de choque térmico, já que 

o choque térmico afeta o metabolismo do RNA, tanto no seu processamento como 

na sua degradação (Sadis et ai., 1988). Em células de O. melanogaster e de S. 

cerevisiae o processamento do mRNA do gene hsp83 é inibido durante o choque 

térmico (Yost & Lindquist, 1986; Yost & Lindquist, 1991 ). Em Drosophila o bloqueio 

do processamento não ocorre somente no gene hsp83, mas também com o gene 

Adh que codifica para álcool desidrogenase (Yost & Lindquist, 1986). Foi então 

proposto que o bloqueio do splicing era devido a termolabilidade do spliceossomo e 

que poderia representar um mecanismo de controle para interromper a transcrição 

de todos os genes que contem íntrons, enquanto que a maioria dos transcritos de 

genes de choque térmico escaparia desse controle devido à ausência de íntrons nas 

suas regiões codificadoras (Yost & Lindquist, 1990). 

Em 8/astocladiella emersonii o choque térmico a temperatura letal de 42ºC 

provocou inibição parcial do splicing do íntron do gene hsp70. Observou-se que 30% 

do mRNA da Hsp70 se encontrava na forma de transcrito primário (Stefani & Gomes, 

1995). Já em levedura, a exposição das células a 41 ºC provoca mais de 70% de 

inibição do processamento do íntron do mRNA da actina e que o pré-tratamento da 
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célula a uma temperatura mais baixa, como 37ºC, antes de se passar para 41 ºC, ou 

seja, quando se induzia uma certa termotolerância na célula, o mRNA não

processado não acumulava (Yost & Lindquist, 1991 ). Também em Drosophila a 

passagem por uma temperatura intermediária protegia o processamento do mRNA 

da inibição por um subseqüente choque térmico severo (Yost & Lindquist, 1986). Em 

B. emersonii a termotolerância não exerceu qualquer efeito protetor no 

processamento do mRNA da Hsp70 observando-se que a mesma proporção de 

mensageiro não processado acumulava na célula termotolerante (24%) comparando

se com o choque térmico a 42ºC (30%) demonstrando que a maquinaria de 

processamento de mRNA em Blastocladiella emersonii é extremamente 

termorresistente (Stefani & Gomes, 1995). 
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OBJETIVOS 

O objetivo principal desta tese foi a clonagem e a caracterização do gene 

hsp90 do fungo aquático Blastocladiella emersonii, juntamente com a análise da sua 

região regulatória para compará-la à região regulatória já caracterizada do gene 

hsp70 deste mesmo fungo (Stefani & Gomes, 1995). Como a região regulatória do 

gene hsp70 de B. emersonii não se enquadrou no padrão normal descrito para 

genes de choque térmico de outros organismos eucariotos, a caracterização da 

região regulatória de outro gene de choque térmico poderia auxiliar na determinação 

de quais são as seqüências necessárias para a regulação dos genes de choque 

térmico em B. emersonii. 

A análise da expressão do gene hsp90 também foi objetivo deste trabalho, 

estudando-se as variações nos níveis de mRNA e de proteína durante o ciclo de vida 

do fungo e sob choque térmico. 

Esta tese descreve também estudos sobre a expressão dos genes hsp60 e 

hsp10, cujos cDNAs completos foram isolados em nosso laboratório. 
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MA TER/AIS E MÉTODOS 

1. Cultivo de Blastoc/adiella emersonii 

Para o crescimento do fungo aquático B. emersonii, as culturas são renovadas 

diariamente através de repique de zoósporos, os quais germinam na superfície do 

meio PYG ágar, transformando-se em esporângios maduros após 16-20 horas a 

19ºC. A liberação dos zoósporos ocorre espontaneamente ou após adição de água 

miliQ estéril na superfície da placa. Para o repique, os zoósporos foram coletados, 

diluídos 1: 1 O em água miliQ estéril e semeados em outra placa. 

2. Linhagens, fagos e plasmídeos 

2.1. Cepas de Escherichia coli 

Y1090 -L1/acU169 proA+ ,1/on araO139 strA supF(trpC22::tn10),hsct(pMC9) 

XL 1 Blue MRA (P2) - L1(mrcA)183 L1(mrcCB-hsdSMR-mrr)173 endA 1 supE44 thi-1 

gyrA96 re/A 1 fac (P2 lisogênico) 

TG-1 - supE hsdL15 thi L1(/ac-proAB) F'[traO36 proAB+ laclq lacZL1M15] 

DHScx. - supE44 lacU169 (80 lacZ M15) hsdR17 recA1 endA11 gyrA96 thi-1 re/A1 

2.2. Vetores de clonagem 

Ãgt11 - Stratagene - Young & Davis, 1983 

ÀDASH - Stratagene 

pBluescript SK- replicon ColE1 , fagemido, Apr - Stratagene 

pUC BM20 e pUC BM 21 - replicon ColE1, Apr - Bõehringer Manheim 

M13 mp18 e M13mp19 - Yanisch-Perron et ai., 1985 

bGEM T-easv- Promega 
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2.3. Vetor de expressão 

pPROEX-HT - vetor de expressão que adiciona 6 resíduos de histidina à extremidade 

N-terminal da proteína a ser expressa (Gibco-BRL). 

3. Enzimas de restrição e demais reagentes 

Enzimas de restrição - New England Biolabs 

T4 DNA ligase - New England Biolabs e Gibco 

T 4 polinucleotídeo kinase - New England Biolabs 

Fosfatase alcalina de camarão - USB 

Random primer - Rediprime li kit - Amersham 

Thermo Sequenase sequencing kit - Amersham 

Sequenase sequencing kit - Amersham 

Big Dye Terminator Sequencing Kit - PE Biosystems 

DYEnamic ET Terminator Sequencing Kit -Amersham Pharmacia 

4. Oligonucleotídeos 

Os oligonucleotídeos foram sintetizados pela Gibco-BRL ou Promicro. 

Forward - M13/pUC sequencing primer (-40) 

Reverse - Reverse M13 (lacZ) primer 

T7 - RNA polimerase prometer primer 

Sp6 - RNA polimerase prometer primer 

4.1. Reações de seqüenciamento do gene hsp90 ( os números entre parênteses 

equivalem à posição no clone genômico da hsp90 Notl/BamHI de 4,0 kb) 

G3 - 5' CTGTGCAACACAAGGCGG 3' (nt 230 a 247) 

G5 - 5' GAGACACGCTCGGAAGCG 3' (nt 619 a 636) 

Hsp90forw - 5 ' CGACTCGACGTGCTTCGC 3' (nt 748 a 765) 

C4 - 5' CGGACGACGGCAGCGACG 3' (nt 1131 a 1014) 

Hsp90rev - 5' TTGATGCGGATGAACAGG 3'(nt 1358 a 1341) 
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C5 - 5' ACCATCAAGCGCGACACC 3' (nt 1630 a 1647) 

C2 - 5' TGCTTCTTGATGATCTCC 3' (nt 1751 a 1734) 

G1 - 5' AGGGCATCGTCGACTCGG 3' (nt 2243 a 2260) 

C1 - 5' TTCTCGACCTTGTCGCCG 3' (nt 2823 a 2840) 

G4 - 5' ACGCGTCGGACAAGACGG 3' (nt 3044 a 3061) 

G2 - 5' GCAGTCGAAGTCGTTCCG 3' (nt 3496 a 3478) 

4.2. Extensão de oligonucleotídeo com transcriptase reversa 

PrExt90 - 5' TCTCGGGCTGCGACATGG 3' (nt 987 a 970) 

PrExt60 - 5, GGGGAA TGCGGTGCATGG 3, 

PrExt1 O - 5, GGGGGATGATACGCTTGG 3, 

4.3. RACE-PCR 

RACE 5' - 5' GGAGACCAGCTCACGCAGGAAGAC 3' (nt 1266 a 1243) 

4.4. PCR para amplificação do gene hsp60 (as bases sublinhadas mostram os 

sítios de enzimas de restrição usados para clonar o produto de PCR). Os 

oligonucleotídeos Hsp60Eh foram baseados nos descritos por Clark & Reger (1995). 

hsp60-1 - 5' TATGAATTCGACGGCGTSACSGTSGC 3· 

hsp60-2 - 5, T ATGAA TTCGCSGGCGACGGCACSAC 3, 

hsp60-3 - 5, T AT AAGCTTGTTGTCGCCGAAGCCSGG 3, 

hsp60-4 - 5, T AT AAGCTTTCGCCGAAGCCSGGSGCC 3, 

Hsp60Eh-Eco - 5, GGAA TTCCCSAAGRTCACSAAGGACGGCGTSACSGT 3, 

Hsp60Eh-Hind - 5' TATAAAGCTTGCCGCCGCCSGGSACGATGCC 3' 

Hsp60Eh-forw- 5· CCSAAGRTCACSAAGGACGGCGTSACSGT 3' 

Hsp60Eh-rev - 5, GCCGCCGCCSGGSACGATGCC 3, 
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4.5. Reações de seqüenciamento do cDNA da Hsp60 

Hsp60segforw - 5, GAGAAGGCGACCATTGAC 3, 

Hsp60segrev - 5, GACGACAAACGAGCCAGAG 3, 

5. Meios de cultura 

As linhagens de E. coli foram crescidas a 37ºC em meio LB (triptona 1 O g/L; 

extrato de levedura 5 g/L; NaCI 1 O g/L; pH 7,5), 2 x TY (triptona 16 g/L; extrato de 

levedura 1 O g/L; NaCI 5 g/L; pH 7,5) ou SOB (triptona 20 g/L; extrato de levedura 5 

g/1 ; NaCI 0,6 g/L; KCI 0,2 g/L; pH 6,8). Quando necessário, foi adicionada ampicilina 

(100 µg/ml). Os meio sólidos continham 1,5% de ágar, o LB "soft" 0,7%. 

Para crescimento diário de B. emersonii foi utilizado o meio PYG ágar 

(peptona O, 125%; extrato de levedura O, 125 %; glicose 0,3%; ágar 1 %). Para 

experimentos que necessitaram de grande quantidade de células foram utilizados os 

meios líquidos PYG-P (peptona O, 125%; extrato de levedura O, 125 %; glicose O, 15%; 

KH2PO4 2,5 mM; K2HPO4 2,5 mM, pH 6,8) ou o meio definido DM-4 (Maia & 

Camargo, 1974). 

6. Extração de DNA de Blastocladiella emersonii 

Para a obtenção de zoósporos em grandes quantidades, cerca de 7 x 107 

zoósporos, obtidos de placas de PYG, foram inoculados por litro de PYG-P. A 

contagem dos zoósporos foi feita em câmara de Neubauer, diluindo-se os zoósporos 

1: 1 O em formal 3,5%. A cultura permaneceu por aproximadamente 16h a 22ºC sob 

agitação de 150 rpm. Então as células vegetativas foram coletadas por filtração em 

rede de nailon (30 µm de poro) e lavadas com 1,4 litros de solução de esporulação 

(Tris-maleato 1 mM, pH 6,8; CaCl2 1 mM). A seguir, as células foram ressuspensas 

em 600 ml desta solução numa concentração de aproximadamente 1, 7 x 105 

células/ml e incubadas a 27ºC, com agitação de 150 rpm, durante aproximadamente 

3,5 horas. Após esse tempo era possível observar que a maioria dos esporângios 
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estava vazia. Os zoósporos foram separados dos esporângios por filtração em rede 

de náilon, sendo os zoósporos concentrados por centrifugação em rotor GSA-Sorvall, 

4.000 rpm por 5 minutos. 

Os zoósporos obtidos (cerca de 4,0 x 109
) foram ressuspensos em 5 ml de 

solução de esporulação, adicionando-se a seguir 5 ml de tampão A (Tris-HCI 50 

mM, pH 8,0; EDTA 10 mM; NaCI 1M; SOS 2%) e 10 ml de fenol equilibrado em 

tampão A. A mistura foi agitada por 30 minutos a temperatura ambiente e 

centrifugada em rotor S4180 - Beckman, a 4.500 rpm por 20 minutos. À fase aquosa 

coletada foram adicionados 40 ml de etanol gelado, e incubou-se por 30 minutos em 

gelo seco. A suspensão foi centrifugada em rotor SS-34 - Sorvall, 8.000 rpm, a 4ºC, 

por 15 minutos e o precipitado foi lavado com etanol 70% gelado. O precipitado final 

foi ressuspenso em 4 ml de uma solução de SSC 1 x e dialisado contra SSC O, 1 x 

durante a noite a 4°C. A seguir, adicionou-se ao próprio conteúdo da membrana de 

diálise 0,2 ml de SSC 20 x (NaCI 3 M; citrato de sódio 0,3 M pH 7,0) e as enzimas: 

u-amilase IIA (200 µg/ml), RNAse A (400 µg/ml) e RNAse T1 (280 U). O tratamento 

com as enzimas foi feito a 37ºC, dialisando-se a amostra contra SSC 1 x. Após 3 

horas de incubação, mediu-se a D.0 .26onm do tampão de diálise para verificar a saída 

dos nucleotídeos livres gerados pela digestão com as RNAses. O tampão de diálise 

foi trocado várias vezes, e a diálise prosseguiu até que a 0.0.26onm fosse zero. A 

seguir foram adicionados 350 µg/ml de pronase e incubou-se a amostra por 2 horas 

a 37°C. A solução foi então misturada com fenol equilibrado em tampão B (Tris HCI 

0,5 M, pH 8,0; EOTA 10 mM; NaCI 10 mM; SOS 0,5%) e agitada por 15 minutos a 

temperatura ambiente. Centrifugou-se a amostra em rotor S4180 - Beckman, a 4.500 

rpm por 20 minutos. À fase aquosa coletada, foram adicionados 40 ml de etanol 

gelado, e incubou-se por 30 minutos em gelo seco. A suspensão foi centrifugada em 

rotor SS-34 Sorvall, a 8.000 rpm, por 15 minutos a 4ºC e o precipitado foi lavado com 

etanol 70%, gelado. O precipitado foi ressuspenso em 1 ml de SSC O, 1 x e dialisado 

contra SSC O, 1 x durante a noite a 4ºC. A solução contendo o ONA foi estimada 

medindo-se a D.0.25onm , assumindo que 0.0.26onm=1 corresponde a 50 µg/ml de 

DNA. 
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7. "Southern blot" 

Aproximadamente 1 O µg de DNA total extraído de zoósporos de B. emersonii, 

foram digeridos com diferentes enzimas de restrição e o volume total da digestão foi 

submetido a eletroforese em gel de agarose 0,8% em tampão TBE 1 x (Tris-HCI 89 

mM, pH 8,0; ácido bórico 89 mM; EDTA 20 mM). Após aproximadamente 2 horas de 

corrida eletroforética a 80 volts, o gel foi fotografado sob luz ultravioleta. 

Após a corrida eletroforética, o gel foi tratado, sob agitação, com as seguintes 

soluções: 

- solução de despurinação (HCI 250 mM) - 15 minutos; 

- solução de desnaturação (NaOH 0,5 N; NaCI 1,5 M) - 20 minutos; 

- solução de neutralização (Tris-HCI 0,5 M, pH 7,5; NaCI 1,5 M) - 20 minutos; 

-SSC 1 O x - alguns minutos. 

Após o tratamento do gel, uma membrana de náilon (Hybond N, Amersham) 

foi umedecida também em SSC 1 O x e o DNA do gel foi transferido por pressão para 

a membrana em solução de SSC 1 O x, utilizando o sistema de transferência Posiblot 

(Stratagene), durante 1 hora sob 75 mmHg de pressão. A membrana foi seca por 10 

minutos a 80ºC e o DNA transferido para a membrana foi fixado sob luz ultravioleta. 

Após a fixação do DNA, a membrana foi incubada em solução de pré-hibridização 

por no mínimo 30 minutos, na temperatura desejada, em forno de hibridização 

(Hybaid) com agitação. Ao final desse tempo a sonda radioativa, previamente 

desnaturada durante 5 minutos a 94ºC, foi adicionada a essa solução e a incubação 

prosseguiu durante 16 horas na temperatura desejada. Após esse período, a solução 

de hibridização contendo a sonda foi retirada e a membrana foi lavada em três 

etapas, nas temperaturas desejadas, sob agitação. 

Após as lavagens, a membrana foi exposta a filme de raios-X (X-Omat, 

Kodak) em cassete com tela intensificadora, por no mínimo 24 horas a -70ºC. 
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Alta estringência Baixa estringência 

Solução de Pré- tampão fosfato de potássio 60 tampão fosfato de potássio 60 
hibridização / mM, pH 6,2; SSC 2 x; EOTA 1 O mM, pH 6,2; SSC 4 x; EOTA 10 
Hibridização mM; SOS O, 1 %; formamida 50% mM; SOS O, 1 %; formamida 30% 

e leite em pó desnatado 5% e leite em pó desnatado 5% 

Temperatura de 42ºC 37ºC 
hibridização 

Soluções de SSC 2 x; SOS O, 1 % por 30 min SSC 4 x; SOS O, 1 % por 30 min 

lavagem SSC 0,5 x; SOS O, 1 % por 30 min SSC 4 x; SOS O, 1 % por 30 min 
SSC O, 1 x; SOS O, 1 % por 30 min SSC 4 x; SOS O, 1 % por 30 min 

Temperatura de 50ºC 37ºC 
lavagem 

8. Extração de RNA total de 8/astoc/adiella emersonii 

Para analisar os níveis dos mRNAs das proteínas de choque térmico ao longo 

do ciclo de vida do fungo e sob condição de choque térmico ou exposição a cádmio, 

foram isoladas amostras de RNA total seguindo-se análise por "Northern blot". 

Para a obtenção de células sincronizadas em grandes quantidades, em 

diferentes estágios do desenvolvimento do fungo, zoósporos obtidos de placas de 

PYG foram inoculados em meio OM-4, conforme descrito a seguir. 

8.1. Esporulação 

Foram inoculados 2 x 108 zoósporos em 1 litro de OM-4 e a cultura foi 

incubada por aproximadamente 16h a 17°C, sob agitação de 150 rpm. As células 

vegetativas foram então coletadas por filtração em rede de náilon e lavadas com 1,4 

litros de solução de esporulação. A seguir as células vegetativas foram ressuspensas 

em 600 ml desta solução e alíquotas de 50 ml foram distribuídas contendo 

aproximadamente 1,6 x 107 zoósporos. As células foram então incubadas com 

agitação de 150 rpm a 27ºC (temperatura normal) ou 38ºC (choque térmico) por 
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diferentes intervalos de tempo até no máximo 3 horas, quando termina a esporulação 

e ocorre a liberação total dos zoósporos dos zoosporângios. 

8.2. Germinação 

Zoósporos obtidos conforme descrito no item 8. 1 foram separados dos 

esporângios por filtração em rede de náilon, contados em câmara de Neubauer e 

concentrados por centrifugação em rotor GSA-Sorvall, 4.000 rpm por 5 minutos. 

Aproximadamente 1,0 x 108 zoósporos foram inoculados em 50 ml de meio 

DM-4 em erlenmeyers e as culturas incubadas com agitação de 150 rpm a 27ºC, a 

38ºC, ou a 27ºC com a adição de 100 µM de CdCb por diferentes intervalos de 

tempo, até no máximo 2 horas. 

As células obtidas conforme descrito acima foram coletadas por filtração em 

papel Whatman nº 1 e em seguida as células foram raspadas do papel (esporulação) 

ou juntamente com o papel (zoósporo e germinação) foram colocadas em graal de 

porcelana, previamente esterelizado por aquecimento a 200ºC, gelado em banho de 

gelo seco. As células foram então maceradas na presença de nitrogênio líquido e, 

mantendo a maceração, foram adicionados 1,5 ml de Trizol-LS® (Gibco-BRL). A 

mistura congelada foi então aquecida em banho-maria 65ºC até derreter. Foram a 

seguir adicionados 500 µL de água milliQ DEPC (tratamento com DEPC O, 1 %, por 16 

horas a temperatura ambiente). A mistura foi agitada vigorosamente por 15 segundos 

e deixada a temperatura ambiente por 5 minutos. Foram então adicionados 300 µL 

de clorofórmio e as amostras foram novamente agitadas vigorosamente por 15 

segundos e deixadas a temperatura ambiente por mais 3 minutos. Em seguida, as 

amostras foram submetidas a centrifugação por 15 minutos, a 12.000 x g e a 4ºC. A 

fase aquosa foi recuperada (aproximadamente 1000 µL) e precipitada com 750 µL de 

isopropanol por 1 O min a temperatura ambiente. As amostras foram centrifugadas 

por 1 O min, a 12.000 x g e a 4ºC. O precipitado foi lavado com 1,5 ml de etanol 75% 

em água milliQ tratada com DEPC e centrifugado por 5 min, a 12.000 x g e a 4ºC. O 

precipitado foi seco sob vácuo e o RNA foi ressuspenso em 100 µL de água milliQ 

tratada com DEPC. Para total ressuspensão do RNA as amostras foram aquecidas 
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por 1 O min a 65ºC. Após a ressuspensão, os RNAs foram quantificados por 

espectrofotometria a 260 nm. 

9. Eletroforese de RNA em gel de agarose-formaldeído e "Northern blot" 

Aproximadamente 8 µg de RNA total, extraído de células de B. emersonii nas 

diferentes fases do seu ciclo de vida, foram submetidos a eletroforese em gel de 

agarose 1 % em tampão MOPS 1 x (MOPS 20 mM, pH 7,0 contendo acetato de sódio 

5 mM; EDTA 1 mM) contendo formaldeído 2,8%. As amostras de RNA misturadas ao 

tampão de amostra para RNAs (MOPS 20 mM, pH 7,0; contendo acetato de sódio 5 

mM EDTA 1 mM; formamida 50%; azul de bromofenol 0,25%; brometo de etídeo O, 1 

µg/ml) foram aquecidas por 1 O minutos a 65ºC e aplicadas no gel. Após 

aproximadamente 3 horas de corrida eletroforética a 80 volts, o gel foi fotografado 

sob luz ultravioleta. 

Para a transferência do RNA para membrana de náilon, primeiramente o gel 

foi tratado com uma solução 0,05 N de NaOH durante 30 minutos sob agitação lenta 

e depois tratado com uma solução O, 1 M de Tris-HCI pH 7,5 e O, 15 M de NaCI, nas 

mesmas condições. O RNA do gel foi transferido por pressão para uma membrana 

de náilon (Hybond N+, Amersham) com SSC 1 O x, utilizando o sistema de 

transferência da Posiblot (Stratagene), durante 2 horas sob 75 mmHg de pressão. As 

membranas foram secas por 1 O minutos a 80ºC e os RNAs transferidos para a 

membrana foram fixados por exposição a luz ultravioleta. 

Após a fixação dos RNAs, as membranas foram incubadas em solução de 

pré-hibridização (Na2HPO4 O, 12 M, pH 7,2; NaCI; EDTA 1 mM; formamida 40%; SOS 

7%) por no mínimo 1. hora a 42ºC com agitação em forno de hibridização (Hybaid). 

Ao final desse período a sonda radioativa, previamente desnaturada durante 5 

minutos a 94ºC, foi adicionada a essa solução e incubada durante uma noite a 42ºC 

com agitação. 

Após esse período a solução de hibridização contendo a sonda foi retirada e 

as membranas foram lavadas a 42ºC, sob agitação, em três etapas: 
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- SSC 2 x; SOS O, 1 % por 30 minutos 

- SSC 0,5 x; SOS O, 1 % por 30 minutos 

- SSC O, 1 x; SOS O, 1 % por 30 minutos 

Após as lavagens, a membrana foi exposta a filmes de raios-X (Hyperfilm MP, 

Amersham) em cassete com tela intensificadora, por no mínimo 48 horas, a -?0ºC. 

1 O. Preparo de células competentes para transformação 

10.1. Método do CaCl2 

Células de E. coli (TG-1) foram preparadas de acordo com o método de 

transformação por CaCl2 descrito por Mandei & Higa (1970) ou Nishimura et ai. 

(1990). 

10.2. Método para eletroporação 

Uma colônia isolada de E. coli (OH5a) foi inoculada em 5 ml de meio SOB e 

incubada a 37°C, com agitação de 200 rpm durante a noite. Na manhã seguinte os 5 

ml da cultura foram inoculados em 500 ml de meio SOB e incubou-se sob agitação 

de 200 rpm a 37°C, até a cultura atingir D.O.soonm entre 0,45 e 0,6. As células foram 

então centrifugadas em rotor GSA - Sorvall , 7.000 rpm, por 10 minutos a 4ºC. O 

sobrenadante foi descartado e as células foram lavadas com 500 ml de água milliQ 

estéril gelada. As células foram novamente centrifugadas e lavadas com 100 ml de 

glicerol 10% estéril gelado e transferidas para tubos Falcon. Novamente as células 

foram centrifugadas a 3.000 x g, por 10 minutos, a 4ºC e depois ressuspensas em 1 

ml de glicerol 10%. Alíquotas de 30 µL foram guardadas congeladas a -70ºC e 

descongeladas apenas imediatamente antes do uso. 
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11. Transformação de E. coli 

11.1. Choque térmico 

As transformações com plasmídeos como pUC foram feitas adicionando-se 1 O 

µL da reação de ligação a 200 µL de células TG-1 competentes preparadas de 

acordo com os métodos descritos no item 10.1 . A mistura foi incubada a 42 ºC por 1 

minuto e as células foram então recuperadas por 1 hora em LB líquido, a 37°C com 

agitação e plaqueadas em LB ágar contendo o antibiótico apropriado juntamente com 

IPTG (30 µL de uma solução 100 mM) e X-Gal (30 µL de uma solução 2% em 

dimetilformamida). As placas de Petri foram incubadas a 37°C 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 (M13mp18 e M13mp19), os 

procedimentos iniciais foram idênticos aos descritos para vetores plasmidiais, exceto 

que após o choque térmico a 42ºC as células foram misturadas com o IPTG e o X

gal, além de 100µ1 de células TG-1 crescidas durante a noite e 3 ml de LB soft 

derretido. Esta mistura foi vertida sobre uma placa de LB ágar seguindo-se 

incubação durante a noite a 37°C. Os clones recombinantes do M13 aparecem como 

placas brancas no meio de um tapete de células formado no LB soft, representando 

um halo de lise, indicando a presença de fagos contendo o inserto. 

11.2. Eletroporação 

As células preparadas para eletroporação descritas no item 10.2 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 largura e em seguida 

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

condições: 1,85kV, 25 µF e 200 ohms. Após a eletroporação as células foram então 

recuperadas e plaqueadas como descrito no item anterior. 
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12. Reação de seqüenciamento de DNA 

Para as reações de seqüenciamento de DNA, pelo método de Sanger (Sanger 

et ai., 1977) foram utilizados os kits Sequenase versão 2 (Amersham-Pharmacia), 

Thermo Sequenase (Amersham-Pharmacia), Big-Dye Terminator (PE Biosystems) ou 

DYEnamic ET-Terminator (Amersham-Pharmacia) de acordo com as especificações 

dos fabricantes. 

Para o seqüenciamento automático, as amostras foram submetidas a 

eletroforese em gel long-ranger (FMC) em sistema automático ABl377 (PE 

Biosystems). Os eletroferogramas foram analisados usando-se o programa 

Sequence Analysis e Sequencher (Macintosh-Apple). 

13. Purificação de fragmentos de DNA em gel de agarose com papel DE81 

Para isolar fragmentos de interesse para clonagem, sonda e etc., cerca de 5-

1 O µg de plasmídeo contendo o fragmento foram digeridos em um volume total de 50 

µL, conforme descrito anteriormente. O DNA digerido é submetido a eletroforese em 

gel de agarose 1 % em tampão TBE 1 x. Após a corrida eletroforética, o gel é corado 

em uma solução contendo brometo de etídeo e a banda correspondente ao 

fragmento de interesse foi visualizada sob luz ultravioleta. Duas incisões são feitas 

no gel usando um bisturi, imediatamente acima e abaixo da banda de interesse. 

Nessas incisões são colocados dois pedaços de papel de filtro carregado 

positivamente, Whatman DE81 (Millipore}, com o auxílio de pinças. O gel é 

submetido a mais alguns minutos de eletroforese e então é possível notar que a 

banda de interesse fica retida no papel posicionado logo abaixo dela. O papel é 

então retirado do gel e colocado em um tubo de 1,5 ml contendo 500 µL de tampão 

TE/NaCI (Tris-HCI 10 mM, pH 8,0; EDTA 1 mM; NaCI 1N) e 10 µg de tRNAs de 

levedura. Agita-se vigorosamente o tubo por 1 O segundos e incuba-se a temperatura 

ambiente por no mínimo 60 minutos. Após a incubação o tubo é centrifugado a 

12.000 x g por 10 minutos a temperatura ambiente. Recupera-se o sobrenadante e 

procede-se a uma purificação com fenol, fenol/clorofórmio e clorofórmio. Após a 
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purificação, são adicionados 2 vezes o volume de etanol 100% para a precipitação 

do DNA, seguindo-se centrifugação a 12.000 x g por 15 minutos, a 4ºC. Descarta-se 

o sobrenadante, lava-se a amostra com 500 µL de etanol 70% e repete-se a 

centrifugação. Descarta-se novamente o sobrenadante e o precipitado contendo o 

DNA é seco sob vácuo e então ressuspenso em 20 µL de tampão TE (Tris-HCI 1 O 

mM, pH 8,0; EDTA 1 mM). 

14. Obtenção de sonda radioativa 

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

utilizando como iniciador oligonucleotídeos de seqüências aleatórias (random primed 

synthesis) (Feinberg & Volgestein, 1984). Para isso foi utilizado o kit Redi-prime li 

(Amershan Pharmacia) conforme as especificações do fabricante. A reação foi 

incubada por no mímino 1 hora a 37°C e para retirar os nucleotídeos radioativos não 

incorporados a sonda foi purificada em uma coluna com 0,9 ml de Sephadex G-50 

(Pharmacia) equilibrada com STE (Tris-HCI 10 mM, pH 8,0; EDTA 1 mM; NaCI 100 

mM) ou utilizando-se o kit "QIAquick nucleotide removal" (Qiagen). 

15. Varredura da bibioteca de expressão em Â.gt11 com anticorpos anti-Hsp90 

Foi construída em nosso laboratório uma biblioteca de expressão no vetor de 

expressão Â.gt11 a partir de mRNAs poli A+ extraídos de células de B. emersonii 

submetidas a choque térmico de 38ºC, no período de 30 a 60 minutos de 

esporulação. Os cDNAs sintetizados foram clonados num sitio único de EcoRI nos 

braços dos fagos Â.gt11 e o banco foi preparado em E. coli cepa Y1090. 

O isolamento dos clones positivos foi conseguido após sucessivas etapas de 

plaqueamento dos fagos, seguindo-se a transferência das placas de lise para filtros 

de nitrocelulose que foram então incubados com anticorpo monoclonal anti-Hsp90 

(Sigma), o qual reconhece uma única banda de peso molecular de aproximadamente 

85 kDa em extratos celulares de Blastocladiella emersonii, seguido de incubação 

com anticorpo anti-lgG de camundongo conjugado com fosfatase alcalina e 
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revelados com NBT/BCIP. Os fagos recombinantes presentes nas placas de lise que 

se revelaram positivos foram recuperados e após sucessivos plaqueamentos clones 

positivos foram isolados. O DNA destes fagos recombinantes foi então extraído e 

purificado utilizando-se o kit Qiagen Lambda Maxi. 

Após a extração de DNA dos fagos, foi feita digestão com a enzima de 

restrição EcoRI ( sítio flanqueador do inserto) para verificar o tamanho dos insertos. 

Os produtos destas digestões foram resolvidos em gel de agarose 1 %. 

16. Clonagem do cDNA da Hsp90 

Após a digestão do DNA do fago Àgt11 com a enzima de restrição EcoRI, o 

inserto de 1 , 7 kb foi separado por eletroforese em gel de agarose e purificado 

utilizando-se de uma coluna de afinidade (Qiagen qiaquick gel extraction). Foi feita a 

ligação deste cDNA no vetor pBluescript SK previamente digerido com a enzima de 

restrição EcoRI e desfosforilado com a enzima fosfatase alcalina. Uma parte da 

reação de ligação foi usada para transformar células E.coli da cepa TG-1 pelo 

método de CaCl2 que foram plaqueadas em meio LBA (meio LB ágar contendo 100 

µg/ml de ampicilina) e crescidas durante a noite em estufa a 37°C. 

Foram selecionadas oito colônias brancas (seleção com X-Gal e IPTG) e foi 

feita minipreparação de DNA plasmidial de cada colônia. O DNA plasmidial isolado 

foi digerido com a enzima de restrição EcoRI para verificação dos insertos. Os 

produtos das digestões foram resolvidos em gel de agarose 1 % e quatro clones 

continham o inserto. O DNA de 1,7 kb clonado no pBluescript SK foi usado como 

molde para a reação de seqüenciamento (descrita no item 12) com os primers 

universais (forward -20 e reverse) marcados com y-32P-ATP (Amersham) através da 

reação de fosforilação utilizando a enzima T4 polinucleotídeo quinase (Biolabs). 

Após a reação de seqüenciamento e a leitura das bases a partir das 

extremidades do inserto, as seqüências foram submetidas à análise comparativa 

usando o programa BLAST (Altschul et ai., 1997) que mostrou alto grau de 

homologia com diferentes Hsp90 de vários organismos. 
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O plasmídeo pBluescript SK contendo o inserto de cDNA de 1, 7 kb foi 

duplamente digerido com as enzimas de restrição Hindlll e Pstl (que não continham 

sítios de reconhecimento dentro do cDNA) e clonados em M13mp18 e M13mp19 

para a preparação de DNA fita simples. Estas moléculas de DNA fita simples foram 

usadas como molde para a reação de seqüenciamento utilizando-se o kit Sequenase 

(Amersham) com o primar universal forward -20. A seqüência de DNA do inserto de 

1, 7 kb do cDNA da Hsp90 foi completada com o uso de dois oligonucleotídeos 

sintéticos internos (cDNA-1 e genômico-1). 

17. Varredura da biblioteca genômica em Ã.DASH 

Com o objetivo de isolar um clone genômico do gene hsp90, foi realizada a 

varredura de um banco genômico construído no vetor Ã.DASH (Stratagene). Esse 

banco foi anteriormente obtido em nosso laboratório a partir de DNA genômico 

extraído de zoósporos de B. emersonii, submetido à digestão parcial com a enzima 

de restrição Sau3A para a obtenção de fragmentos entre 9 a 15 kb que foram 

clonados no sítio BamHI do vetor. 

O banco genômico foi preparado na cepa de E. coli XL 1 Blue MRA (P2) e para 

sua análise foi utilizado como sonda o fragmento de 1, 7 kb do cDNA isolado da 

biblioteca de expressão em fago Ã.gt11 que foi marcado radioativamente com a-32P

dCTP através do método de "random primer" (Feinberg & Vogelstein, 1983) 

utilizando-se o kit Redi Prime (Amersham). 

O fragmento correspondente ao cDNA da Hsp90 marcado radioativamente foi 

utilizado para análise de "Southern blot" dos filtros de náilon contendo DNA dos fagos 

obtidos de placas de lise que apresentaram sinal positivo. A hibridização e as 

lavagens foram feitas em condições de alta estringência, como descrito no item 7. 

O isolamento de fagos recombinantes positivos foi conseguido após 

sucessivas etapas de plaqueamento. O DNA dos quatro fagos recombinantes 

positivos foi digerido tanto com a enzima de restrição EcoRI (sítio flanqueador do 

sítio BamHI do vetor que é compatível com Sau3A), como Notl, que reconhece a 

seqüência de 8 bases 5'GCGGCCGC3', com o intuito de fragmentar o inserto 
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contido no fago À, já que o DNA de B. emersonii tem alto conteúdo G/C. Os produtos 

das digestões foram resolvidos em gel de agarose 0,8%, posteriormente transferidos 

para uma membrana de náilon através do sistema de pressão Posiblot (Stratagene) 

e a membrana foi tratada como descrito no item 7. Após hibridização da membrana 

em condições de alta estringência, tendo como sonda o cDNA da Hsp90 marcado 

radioativamente, obteve-se sinal na banda de 4,5 kb originada da digestão com a 

enzima de restrição Notl . 

O fragmento de DNA de 4,5 kb do fago À 1-23 foi então purificado de um gel de 

agarose e ligado ao vetor pUCBM20 previamente digerido com a enzima de restrição 

Notl e desfosforilado com a enzima fosfatase alcalina. Parte dessa ligação foi usada 

para transformar células E.coli da cepa TG-1 competentes pelo método de CaCb. 

Após a transformação as células foram plaqueadas em meio LBA contendo X-Gal e 

IPTG e as placas foram incubadas durante a noite em estufa a 37ºC. 

Foram selecionadas seis colônias brancas e foi feita minipreparação de DNA 

plasmidial destes seis clones. O DNA plasmidial isolado foi digerido com a enzima de 

restrição EcoRI para verificação dos insertos. 

O DNA de um dos clones gerados (pUCBM20 contendo o inserto de 4,5 kb 

Notl/Notl) foi digerido com as enzimas de restrição BamHI e Hindlll e o produto da 

digestão resolvido em gel de agarose apresentou 2 fragmentos que posteriormente 

foram subclonados em pUCBM21: BamHI/BamHI de aproximadamente 2,2 kb e 

BamHI/Hindlll de aproximadamente 2,3 kb. Após a clonagem, o plasmídeo 

pUCBM21 contendo o inserto BamHI/BamHI de 2,2 kb foi digerido com as enzimas 

de restrição Kpnl/EcoRI enquanto o plasmídeo pUCBM21 contendo o inserto 

BamHI/Hindlll de 2,2 kb foi digerido com as enzimas de restrição BamHI/Hindlll. Os 

fragmentos gerados dessas digestões foram clonados em M13mp18 e M13mp19 

digeridos previamente com as enzimas de restrição Kpnl!EcoRI e BamHI/Hindlll 

respectivamente, para a preparação de DNA fita simples. · 

Os clones de M13 foram usados como molde para a reação de 

seqüenciamento utilizando-se o primer universal forward -20. 
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18. Construção e varredura de um banco genômico parcial 

Aproximadamente 1 O µg de DNA genômico foram digeridos com as enzimas 

de restrição BamHI, Notl e BamHI/Notl. Os produtos das digestões foram resolvidos 

em gel de agarose 1 % que após tratamento foram transferidos para uma membrana 

de náilon, seguindo-se de hibridização usando o cDNA da Hsp90 como sonda. O 

autorradiograma obtido revelou sinais de hibridização em torno de 4,0 kb na canaleta 

que tinha o DNA digerido pelas enzimas de restrição BamHI/Notl. 

Aproximadamente 20 µg de DNA genômico de B. emersonii foram novamente 

digeridos com as enzimas de restrição BamHI/Notl e resolvidos em gel de agarose 

1 %. A região do gel que continha fragmentos em torno de 3,5 a 4,5 kb foi excisada e 

o DNA contido nesta região foi purificado por eletroeluição. A partir dos fragmentos 

de DNA recuperados foi feita ligação no vetor pUCBM21 digerido previamente com 

as enzimas de restrição BamHI/Notl e células de E.colí da cepa DH5a competentes 

foram eletroporadas com parte desta ligação, em eletroporador Gene Pulser -

BioRad. Após plaqueamento em meio LBA contendo X-Gal e IPTG obtivemos muitas 

colônias brancas que foram novamente crescidas sobre membranas de náilon 

sobrepostas a placas de meio LBA, com réplicas em placas de LBA. Essas 

membranas foram analisadas por "colony blot" utilizando-se como sonda o fragmento 

de 1, 7 kb correspondente ao cDNA. 

Os clones que se revelaram positivos foram crescidos e foi feita 

midipreparação de DNA plasmidial. 

19. Reação de extensão de oligonucleotídeo com transcriptase reversa 

Para determinação dos inícios de transcrição dos genes foram realizados 

experimentos de extensão de oligonucleotídeo. Foram usados os oligonucleotídeos 

PrExt90 e PrExt60, descritos no item 4.1, para a determinação dos inícios de 

transcrição dos genes hsp90 e hsp60, respectivamente. 

Aproximadamente 150 pmoles de cada oligonucleotídeo foram marcados 

radioativamente na extremidade 5' com 30 µCi de [y32P] ATP, 10U da enzima T4 
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polinucleotídeo kinase (Biolabs) em tampão apropriado para a reação por 1 hora, a 

37ºC. 

Os oligonucleotídeos foram precipitados com O, 1 volume de acetato de sódio 

3M, pH 5,4 e 2 volumes de etanol 100% por 30 minutos no gelo seco seguindo-se de 

centrifugação a 12.000 x g por 30 minutos, a 4ºC. O precipitado foi lavado com EtOH 

70%, novamente centrifugado e então seco a vácuo e ressuspenso em 50µL de água 

DEPC. A contagem da radioatividade foi feita em cintilador, com 1 µL da amostra. 

Cerca de 3,5 x 106 cpm do oligonucleotídeo foram adicionados a 30 µg de 

RNA total, sendo a mistura precipitada com O, 1 volume de acetato de sódio 3M, pH 

5,4 e 2 volumes de etanol 100%. A mistura foi incubada por 30 minutos no gelo seco, 

centrifugada 12.000 x g por 20 minutos, a 4ºC e seca sob vácuo. O precipitado obtido 

foi solubilizado em 25 µL de tampão de hibridização 5 x concentrado (tampão PIPES, 

40 mM, pH 6,4; EDTA 1 mM, pH 8,0; NaCI 0,4 M) e 100 µL de formam ida deionizada. 

A mistura foi fervida por 1 O minutos e esfriada lentamente até 42ºC durante a noite, 

para promover a formação do híbrido. Após a incubação, a amostra teve seu volume 

aumentado com 40 µL de água DEPC, novamente precipitada com um volume de 

etanol 100%, lavada com etanol 70% e seca sob vácuo. Ao precipitado foram 

adicionados 25 µL de água DEPC para ressuspensão e 25 µLda mistura de reação 

da transcrição reversa contendo: 10µL de tampão de reação 5 x (USB ou Gibco); 2,5 

µL de uma solução 20 mM de dGTP, dATP, dTTP e dCTP; 40 U de RNAsin 

(Promega); 200 U de MMLV-RT (USB) ou de Superscript li - RT (Gibco); água miliQ 

DEPC q.s.p. 25 µL. A reação de extensão foi incubada a 37°C por 90 minutos e 

interrompida pela adição de 2 mM de EDTA e 1 O µg de RNAse A, incubando-se a 

mistura a 37ºC por mais 30 minutos. 

A reação de extensão teve seu volume aumentado pela adição de 150 µL de 

STE (Tris HCI 10 mM, pH 8,0; EDTA 1 mM, pH 8,0; NaCI, 0,1 M) e o cDNA foi 

purificado por uma extração com igual volume da mistura fenol:clorofórmio e 

precipitado com acetato de sódio/etanol, seco a vácuo, solubilizado em 2 µL de água 

DEPC e acrescido de 4 µL de tampão de amostra desnaturante (formamida 95%; 

EDTA 20 mM; xilenocianol 0,05%; azul de bromofenol 0,05%). As amostras foram 
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fervidas por 3 minutos e aplicadas em gel de seqüenciamento (7,5% de 

acrilamida/bis-acrilamida na proporção 19:1 e 7,5 M de uréia), juntamente com uma 

reação de seqüenciamento. A eletroforese foi feita a 37 Watts por aproximadamente 

2 horas. O gel foi seco a 80ºC sob vácuo e exposto a um filme de raios-X (Hyperfilm 

MP, Amersham-Pharmacia) com tela intensificadora, por 48 horas a -70ºC. 

20. RACE-PCR 

A análise do processamento do íntron e a determinação do início de 

transcrição do gene hsp90 foram feitos pelo método RACE (Rapid Amplification of 

cDNAs Ends) utilizando o kit SMART RACE cDNA Amplification Kit (Clontech), com o 

oligonucleotídeo RACE 5' descrito no item 4.3. 

A partir de 1 µg de RNA total extraído de células de O hora de esporulação 

submetidas a 90 minutos de choque térmico a 38ºC, foi feita a síntese do cDNA 

utilizando tampão para síntese de primeira fita, DTT, dNTP mix, M-MLV-RT e 

oligonucleotídeos adaptadores para a reação RACE 5' (RACE 5' e smart oligo li), de 

acordo com o manual do fabricante. 

Após a síntese do cDNA, o ciclo de amplificação foi feito utilizando o kit 

Advantage li PGR Enzyme System que contém Advan Taq polimerase (Clontech) e o 

oligonucleotídeo específico para o cDNA da Hsp90 (RACE 5 ') para a amplificação da 

extremidade 5' seguindo a sugestão do fabricante para o seguinte "touchdown PGR": 

94ºC 5 seg 

} 72ºC 3 min 5X 

94ºC 5 seg 

} 70ºC 10 seg 5X 

72ºC 3 min 

94ºC 5 seg } 25X 
68ºC 10 seg 

72ºC 3 min 
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Para verificar se houve amplificação, foi feita eletroforese em gel de agarose 

1 % com 5 µI do produto de PCR e o gel foi posteriormente corado com brometo de 

etídeo. As bandas amplificadas foram visualizadas sob luz ultravioleta e isoladas do 

gel de agarose utilizando o kit de purificação Nucleotrap Gel Extraction (Clontech). 

A clonagem dos produtos isolados foi feita no plasmídeo pGEM T-easy 

(Promega), um vetor que após aberto em um sítio único de EcoRV, recebe uma 

Timina nas extremidades 3', onde serão clonados produtos de PCR que possuem na 

sua extremidade 5' uma Adenina não pareada adicionada pela DNA polimerase 

(p.ex. Taq polimerase, entre outras). Após a reação de ligação, uma parte dela foi 

utilizada para transformar E.coli DHSa. por eletroporação. Foram obtidas várias 

colônias contendo plasmídeos recombinantes que foram isolados e seqüenciados. 

21. Preparação de extrato de proteínas 

Foram inoculados 2 x 108 zoósporos em 1 litro de meio DM-4 e a cultura foi 

incubada a 17ºC com agitação de 150 rpm durante 14 horas. Após esse período, as 

células estão bem desenvolvidas e não há presença de zoósporos. As células foram 

então lavadas com 1,4 litros de solução de esporulação, ressuspensas em 600 ml 

da mesma solução e incubadas a 27°C com agitação de 150 rpm por 

aproximadamente 3 horas. Alíquotas de 45 ml de cultura foram coletadas durante a 

esporulação e adicionadas a 5 ml de ácido tricloroacético (TCA) 100% em tubos 

Falcon de 50 ml, misturados por inversão e incubados por no mínimo 30 minutos no 

gelo. 

Após esse período, foram centrifugados a 1.500 x g por 1 O min a 4ºC. Os 

sobrenadantes foram descartados por inversão e os sedimentos foram ressuspensos 

em 1,5 ml de NaOH 0,3 N até total ressuspensão. A seguir foram acrescentados 3,5 

ml de água. Durante todo o processo os tubos foram mantidos sempre no gelo. As 

células foram sonicadas em 4 ciclos de 20 segundos cada, com intervalos de 40 

segundos em Sonicador Branson na potência 4 (20%). As células foram checadas ao 

microscópio para verificar se haviam sido rompidas. Para os zoósporos somente 2 

pulsos de sonicação foram feitos, pois estas células não possuem parede celular. 
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Após a sonicação, adicionou-se 10% do volume de TCA 100% (0,5 rnl) e 1 

vez o volume de TCA 10% (5,0 ml). Esta mistura foi incubada no gelo durante 30 

minutos. A seguir os tubos foram centrifugados a 1.500 x g durante 5 minutos a 4ºC. 

Os sobrenadantes foram descartados e os precipitados foram lavados com 2 

volumes de etanol 100% gelado (11 ml), novamente centrifugados, descartados os 

sobrenadantes e esta lavagem com etanol foi repetida por mais uma vez. Após o 

sobrenadante ter sido descartado, os pellets foram lavados, com a mesma 

quantidade (11 ml) de uma mistura clorofórmio/metanol (1 :1) gelado. A seguir os 

tubos foram centrifugados a 1.500 x g durante 5 minutos a 4ºC. Os sobrenadantes 

foram descartados e os precipitados foram secos sob vácuo e ressuspensos em 

aproximadamente 1 ml de tampão de amostra para eletroforese em gel de 

poliacrilamida (SOS-PAGE) 2 x concentrado (Tris-HCI 62,5 mM, pH 6,8; SOS 2,3%; 

glicerol 10%; OTT 1mM; azul de bromofenol 0,01%). 

22. Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) e "western-blot" 

A eletroforese de proteínas foi realizada conforme o método descrito por 

Laemmli (1970). O gel de separação contém uma solução de poliacrilamida a 10% e 

o gel de empilhamento de 4,5%. As amostras de proteínas dissolvidas em tampão de 

amostra 2 x concentrado foram aquecidas a 1 00ºC durante 5 minutos e depois 

centrifugadas por 2 minutos a 12.000 x g em temperatura ambiente. Após a 

centrifugação foi adicionado DTT 1 M para uma concentração final de 100 mM. A 

eletroforese foi feita em tampão Tris-Glicina/SDS (Tris-base 0,3%; SOS O, 1 %; Glicina 

1,44%) e a corrida foi feita a 200 volts durante aproximadamente 45 minutos. Após a 

eletroforese, o gel foi fixado em uma solução de coloração de azul de Coomassie 

(Coomassie brilhante blue R-250 0,2% em etanol 50% e ácido acético 10%) durante 

1 O minutos a 80ºC. As bandas de proteínas foram visualizadas somente após a 

adição da solução de descoloração (etanol 30%; ácido acético 7%) sob agitação e 

efetuando várias trocas. 

Para o "western blot" as proteínas foram transferidas para membrana de 

nitrocelulose utilizando-se um sistema tipo sanduíche, conforme descrito por Towbin 
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e colaboradores (1979). Após eletroforese o gel foi colocado em tampão para 

transferência semi-seca (Tris-base 25 mM; glicina 126 mM; etanol 20% ). A 

transferência para membrana de nitrocelulose foi feita durante 40 minutos a 0,8 

mA/cm2
, utilizando-se o sistema Multiphor li - Novablot (Amersham-Phamacia). 

A membrana foi corada com corante Ponceau S (Ponceau S O, 1 % em ácido 

acético 10%) e descorada com água destilada para visualização das bandas 

protéicas que foram transferidas. A membrana foi bloqueada com TBS-leite (Tris-HCI 

10 mM, pH 8,0; NaCI 150 mM; leite desnatado 5%), durante 30 minutos sob agitação. 

Após o bloqueio, a membrana foi incubada com 8 ml de TBS-leite e 20µL de 

anticorpo anti-Hsp90 (1 :400) durante 16 horas a 4ºC, sob agitação suave. A 

membrana foi então lavada com TBS-Tween (Tris-HCI 10 mM, pH 8,0; NaCI 150 mM; 

Tween-20 0,05%) quatro vezes por 5 minutos e com TBS (Tris-HCI 1 O mM, pH 8,0; 

NaCI 150 mM) por 1 O minutos a temperatura ambiente, com agitação suave. Após as 

lavagens, a membrana foi incubada com 5 ml de TBS-Leite contendo quantidade 

apropriada de anticorpo anti-lgG de camundongo conjugado com peroxidase ou 

fosfatase alcalina, durante uma hora, a temperatura ambiente, sob agitação. Após a 

incubação, a membrana foi lavada 4 vezes com TBS-Tween por 5 minutos cada 

lavagem e com TBS por 1 O minutos, sob agitação suave a temperatura ambiente. 

A revelação para o conjugado com peroxidase foi feita por 

quimioluminescência, utilizando o kit ECL (Amersham-Pharmacia). A membrana foi 

então exposta a filme de raios-X (Hyperfilm-ECL, Amersham-Pharmacia). Para a 

revelação do conjugado com a fosfatase alcalina, utilizou-se BCIP (0,3 mg/ml) e 

NBT (O, 15 mg/ml) em tampão para fosfatase alcalina (Tris-HCI 1 O mM, pH 9,0; NaCI 

100 mM; e MgC'2 5 mM). 

23. Expressão da proteína recombinante fHsp90-His para obtenção de 

anticorpos 

Para a obtenção de anti-soro policlonal contra a proteína Hsp90 de B. 

emersonii, parte da proteína Hsp90 foi expressa em E. coli (DH5a) usando o vetor de 

expressão pPROEX-HTa (Gibco-BRL). Este vetor, após a indução com IPTG, 
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expressa em altas quantidades proteínas recombinantes fusionadas a uma cauda de 

6 histidinas na região amino terminal. 

O vetor pBluescript SK contendo o cDNA da Hsp90 de 1, 7 kb foi digerido com 

as enzimas de restrição EcoRI e Stul, e o fragmento de 706 pb equivalente a uma 

região central da proteína foi clonado em pPROEX HT-a, digerido com as mesmas 

enzimas, de maneira que a orientação e a fase de leitura fossem respeitadas. Assim, 

em condições de indução, a proteína expressa apresentaria cerca de 34 kDa ( da Met 

iniciadora até o sítio de EcoRI - 30 aas, o inserto de 706 pb - 235 aas, do sítio de Stul 

até o stop códon - 40 aas, totalizando 305 aas). Após a clonagem, foram feitas várias 

minipreparações de DNA plasmidial e os fragmentos clonados foram confirmados 

pelo tamanho através de eletroforese em gel de agarose. Dois clones continham o 

inserto correto de 706 pb ( clones A2 e A 1 O). 

Para experimentos de indução-piloto, aproximadamente 100 ng de DNA 

plasmidial dos clones A2 e A 1 O foram usados para eletroporar E.coli DH5a. Das 

muitas colônias obtidas em placas de LBA, três de cada clone foram crescidas a 

37°C e as culturas A2-1 e A 10-1, que cresceram melhor que as demais, foram 

escolhidas para os testes de indução-piloto, sendo crescidas em meio líquido até 

atingirem DOsoonm=0,6. Nesta fase, foi adicionado IPTG numa concentração final de 

0,6 mM e alíquotas de 1 ml das culturas foram colhidas nos tempos O, 1, 2 e 3 horas 

após a adição de IPTG. Estas alíquotas foram centrifugadas e os sedimentos 

contendo as bactérias foram ressuspensos em tampão de amostra para SDS-PAGE 

(2 x concentrado) em quantidades proporcionais à DOsoonm da cultura e aplicadas em 

gel de SDS-PAGE 12%. Após a eletroforese, o gel foi corado com azul de 

Coomassie para verificar se houve indução. Além disso, 1 ml de cada cultura foi 

incubado até atingirem a fase estacionária, e alíquotas destas culturas foram 

congeladas a -70ºC em 10% DMSO, para serem usadas na indução em larga escala. 

Após a indução em pequena escala, seguimos para uma indução em larga 

escala (2 L de cultura) na presença de 0,6 mM de IPTG por duas horas a 37ºC, por 

ser o tempo de maior acúmulo da proteína de interesse verificado na indução piloto. 

A purificação da proteína de fusão fHsp90-His (fragmento da Hsp90 de B. 

emersonii fusionada a uma cauda de histidinas) foi baseada em Chataway & Barrit 
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(1995), com algumas modificações. A partir de um pré-inóculo de 20 mL do clone A2-

1 em fase estacionária inocula-se 2 litros de meio LBA que foram incubados a 37ºC 

sob agitação, até atingir DOsoonm=0,6. Neste ponto adicionou-se IPTG para a 

concentração final de 0,6 mM e após 2 horas de indução a 37°C, as bactérias foram 

coletadas por centrifugação. As células foram então ressuspensas em tampão de lise 

(Tris HCI 50 mM, pH 7,5; imidazol 20 mM; PMSF 1 mM) e rompidas por sonicação 

em sonicador Branson, na potência 4, em 8 pulsos de 20 segundos, com intervalo de 

40 segundos. Após a sonicação, a suspensão foi centrifugada por 20 min, a 4.500 x 

g e separada em duas frações (sedimento e sobrenadante) que foram analisadas por 

SDS-PAGE. 

Como a maior parte da proteína de fusão encontrava-se em corpos de 

inclusão, a purificação foi baseada em metodologia descrita por Marshak et ai (1996). 

Os "debris" celulares foram lavados com tampão A (Tris-HCI 20 mM, pH 7,5; KCI 100 

mM; glicerol 10%; imidazol 20 mM) contendo 2% de DOC. Incubou-se por 1 O minutos 

a temperatura ambiente, e centrifugou-se a 4.500 x g por 1 O minutos, a 4 ºC e o 

sedimento foi lavado por mais 4 vezes. Para solubilizar as proteínas, o sedimento foi 

incubado por mais 1 O minutos a temperatura ambiente com tampão A contendo 0,3% 

de sarcosil. Após a incubação, centrifugou-se a 4.500 x g por 20 minutos, a 4ºC. O 

sobrenadante foi recuperado e analisado em SDS-PAGE. Verificou-se que a proteína 

de fusão estava na fração solúvel e então o volume foi aumentado com um volume 

igual de tampão A. Para retirar todo o sarcosil, a amostra foi dialisada contra 2 litros 

tampão A a 4ºC, efetuando-se 2 trocas. A proteína foi concentrada em Centriprep-

10.000 (Amicon), até um volume aproximado de 15 mL. 

Para a purificação da proteína recombinante fusionada a uma cauda de 6 

histidinas, utilizou-se uma resina de Ni++ agarose (Ni-NTA, Qiagen). Para o preparo 

da resina, a mesma foi centrifugada a 4.500 x g por 2 minutos, a 4ºC, equilibrada no 

volume original com tampão A, incubada por 5 minutos no gelo, novamente 

centrifugada e equilibrada com o mesmo volume de tampão A Após a resina estar 

pronta para o uso, 4 mL foram adicionados a 15 mL da solução de proteína, 

agitando-se suavemente por 1 hora, a 4ºC. A mistura foi então centrifugada a 4.500 x 

g por 2 minutos, a 4ºC, e o sobrenadante obtido foi reservado (fração não ligada). A 
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resina foi lavada com 24 ml de tampão A, agitando-se suavemente por 5 minutos a 

4ºC. Após centrifugação, o sobrenadante foi reservado (1ª lavagem). Esta etapa foi 

repetida mais 4 vezes sempre com 24 ml de tampão A. A eluição da proteína foi 

feita incubando-se a resina por 15 minutos a 4ºC, com 10 ml de tampão C (Tris-HCI 

20 mM, pH 7,5; KCI 100 mM; glicerol 10%) contendo quantidades crescentes de 

imidazol (50, 100, 150 e 300 mM) sob agitação suave. 

Análise das frações por SDS-PAGE mostrou em quais delas a maior parte da 

proteína tinha sido eluída. As frações contendo a proteína foram reunidas (exceto a 

contendo 50 mM de imidazol) e dialisadas a 4ºC contra 2 litros de tampão PBS (NaCI 

137 mM; KCI 2, 7 mM; Na2HPO4 4,3 mM; KH2PO4 1,4 mM) com 2 trocas. Em seguida 

à diálise, a proteína foi concentrada em Centriprep-10.000 (Amicon) até cerca de 2 

ml e dosada pelo método de Bradford (Bio-Rad). 

A proteína fHsp90-His assim obtida foi utilizada para imunizar duas coelhas de 

cerca de 3 meses de idade e 4 kg de peso. Antes da primeira imunização, cerca de 5 

ml de sangue foram retirados pela veia marginal da orelha de cada um dos animais, 

incubados a 37°C por 30 minutos e o coágulo foi separado por centrifugação a 2.000 

x g por 1 O minutos. O soro pré-imune obtido foi aliquotado e armazenado a -20ºC. 

A primeira injeção subcutânea foi feita com aproximadamente 0,5 mg de 

proteína recombinante fHsp90-His diluída em 0,5 ml de tampão PBS e 0,5 ml de 

adjuvante de Freund completo (Sigma), em dois pontos no dorso do animal próximos 

às patas traseiras. Após 3 semanas, a imunização foi repetida nas mesmas 

condições, exceto pelo uso de adjuvante de Freund incompleto (Sigma). Após duas 

semanas do segundo inóculo, cerca de 5 ml de sangue foram colhidos e o soro foi 

separado como descrito para o pré-imune. Para verificarmos se o soro produzido 

reconhecia a Hsp90 de B. emersonii, extrato total de proteínas extraído de células do 

tempo zero de esporulação, submetidas a choque térmico a 38ºC por 90 minutos foi 

aplicado em SDS-PAGE 9% e analisado por "western blot". 

O soro pré-imune foi testado nas diluições de 1: 100 e 1 :500 e os soros imunes 

1 e 2 (soros obtidos das duas coelhas) nas diluições de 1:100, 1:500, 1:1000 e 

1 :2000. Após a incubação com o anticorpo primário (policlonal anti-Hsp90) seguiu-se 

com a incubação com o anticorpo secundário conjugado a fosfatase alcalina e as 
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membranas foram reveladas com NBT/BCIP. Visto que os soros estavam 

reconhecendo a proteína de interesse (a mesma banda de aproximadamente 85 kDa 

reconhecida pelo anticorpo monoclonal anti Hsp90 - Sigma), os animais foram 

sacrificados e cerca de 40 ml de sangue de cada um foram processados como 

descrito para o pré-imune. 

24. Microscopia de imunofluorescência 

Zoósporos obtidos de placas foram coletados e lavados com solução de 

esporulação. Após a lavagem, os zoósporos foram fixados com 1 volume de para

formaldeído 4% durante 30 minutos, a temperatura ambiente. Para tanto 0,5 grama 

de para-formaldeído foi ressuspenso em 6,25 ml de água (concentração final de 8%) 

e colocado em banho a 65ºC, para a dissolução. Foram adicionadas gotas de NaOH 

5 M, seguindo-se de agitação até completa dissolução do para-formaldeído. O p

formaldeído 8% foi diluído em PBS para 4% e então usado para a fixação das 

células, numa concentração final de 2%. Após a fixação, as células foram lavadas 

duas vezes com PBS e centrifugadas a 2 minutos 12.000 x g. Após as lavagens as 

células foram ressuspensas em PBS, colocadas sobre os poços da lâmina de vidro e 

secas a 37°C. A lâmina foi lavada uma vez com PBS e uma vez com água bi

destilada e deixada a temperatura ambiente até secar totalmente. Após as células 

estarem sobre a lâmina, procedeu-se incubação com o soro policlonal anti-Hsp90 

numa diluição 1 /20 em PBS, a temperatura ambiente por 30 minutos. 

Após a incubação, a lâmina foi lavada 4 vezes por 5 minutos com PBS e 

incubada durante 1 hora com anticorpo anti-lgG de coelho, conjugado com 

fluoresceína numa diluição de 1 :50 em PBS. Após a segunda incubação a lâmina 

novamente foi lavada com PBS por 5 minutos 4 vezes e seca a temperatura 

ambiente. Por fim, foram colocadas sobre os poços da lâmina algumas gotas de 

solução de montagem (PBS/glicerol 1: 1, pH 8,0) e em seguida a lâmina foi coberta 

com lamínula que foi pressionada levemente sobre a solução de montagem para a 

retirada do excesso de líquido e de bolhas. As fotomicrografias foram feitas em um 

microscópio óptico Nikon Microphot-FX. 
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25. PCR com oligonucleotídeos degenerados 

Para tentar amplificar uma parte da região codificadora do gene hsp60 de 

Blastocladiella emersonii, vários pares de oligonucleotídeos foram desenhados em 

regiões conservadas entre diversas proteínas Hsp60, e que tivessem, 

preferencialmente diferenças entre procariotos e eucariotos. Para as reações 

apresentadas na figura 21 dos resultados, utilizamos as seguintes condições de 

reação: 100 ng de DNA genômico, 50 pmoles de cada oligonucleotídeo, dNTPs 0,25 

mM, MgC'2 1,5 mM, tampão de reação 1 x concentrado (Gibco-BRL), 1,5 U de Taq 

DNA polimerase (Pharmacia). O ciclo de amplificação foi o seguinte: 

95ºC 5 min 

95ºC 30 seg 

} 58ºC 30 seg 40X 

72ºC 1 min 

72ºC 7 min 

26. Análise computacional 

Para análise comparativa de seqüências nucleotídicas foi utilizado o programa 

BLAST (Altschul et ai., 1997). 

Para análise da região promotora em busca de seqüências consenso para 

promotores de células eucarióticas utilizado o programa TESS (Transcription 

Element Search Software) da Universidade de Pennsylvania, no site: 

http://www. cbil. upenn. edu/tess. 

Para análise comparativa entre duas sequencias de aminoácidos 

(porcentagens de identidade e similaridade) foi utilizado o programa Gap, do pacote 

GCG (Genetics Computer Group, Madison, Wisconsin, USA). 

Para o alinhamentos entre a seqüência de aminoácidos das proteínas Hsp90, 

Hsp60 e Hsp1 O de B. emersonii com as suas proteínas homólogas de diferentes 

organismos foi utilizado o programa Pile up, com seus parâmetros padrão, do pacote 
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GCG (Genetics Computer Group, Madison, Wisconsin, USA). Este programa alinha 

diferentes seqüências de proteínas e as agrupa de acordo com as similaridades além 

de construir um dendrograma. 

Também foi utilizado o programa MEGA2 (Molecular Evolutionary Genetics 

Analysis, versão 2.1) que utiliza diferentes métodos geométricos de construção de 

árvores filogenéticas. Neste programa foram escolhidos os algorítmos de UPGMA 

(unweighted pair group with arithmetic means) e "Neighbor-Joining", ambos com 

correção y e utilizando o teste de "Boostrap" com 5.000 repetições. 
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RESULTADOS 

1. HSP90 

1.1. Isolamento do cDNA do gene hsp90 

Com a finalidade de clonar e caracterizar o gene da Hsp90 de B. emersonii, foi 

feita a varredura do banco de cDNA de choque térmico construído no vetor À.gt11. Os 

fagos recombinantes presentes nas placas de lise que se revelaram positivas tiveram 

seus DNAs isolados (clones À.A31 e À.D22), como descrito em materiais e métodos. 

O clone À.A31 apresentou um inserto de tamanho maior, com 1,7 kb, que foi 

isolado de gel de agarose, purificado, clonado em pBluescript SK e seqüenciado. A 

leitura das bases · a partir das extremidades do inserto mostrou alto grau de 

homologia com diferentes Hsp90 de vários organismos. 

A seqüência de DNA do inserto de 1,7 kb do cDNA da Hsp90 foi completada; 

contém 1.658 pb mas não contém cauda de poli A, como apresentado na figura 5. 

1.2. Análise de banco genômico para isolamento do gene hsp90 

Com o objetivo de isolar um clone genômico do gene hsp90, foi realizada a 

varredura de um banco genômico construído no vetor À.DASH utilizando como sonda 

o fragmento de 1, 7 kb do cDNA isolado da biblioteca de expressão em fago À.gt11 . 

Foram isolados quatro fagos recombinantes positivos (À 1-23, À.2-11, À.3-33, 

À.4-51) e observou-se que os quatro fagos recombinantes continham o mesmo 

inserto de aproximadamente 15 kb e também apresentaram o mesmo padrão de 

digestão com a enzima Notl em gel de agarose (Figura 2-A). Após a eletroforese o 

DNA foi transferido para membrana de náilon e foi feito "Southern blot" em condições 

de alta estringência como descrito em materiais e métodos. Foi observado um sinal 

na banda de aproximadamente 4,5 kb originada da digestão com a enzima de 

restrição Notl dos quatro fagos (Figura 2-B). 
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O fragmento de DNA de 4,5 kb do fago Ã.1-23 foi então purificado, clonado em 

pUCBM20 e usado para transformar células E.coli da cepa TG-1 . Foram 

selecionadas seis colônias brancas que continham o inserto de interesse. O DNA de 

um dos clones gerados (pUCBM20 contendo o inserto de 4,5 kb Notl/Notl) foi 

subclonado em pUCBM21 e posteriormente em M13 para obtenção de DNA fita 

simples. 

Após as reações de seqüenciamento, notou-se que o clone de 4,5 kb Notl/Notl 

não continha o gene da Hsp90 completo, pois este tinha sido digerido pela enzima 

Sau3A no meio da região codificadora (próximo à região correspondente ao 

aminoácido 300). Então era parte de uma das extremidades do clone genômico de 

15 kb isolado do banco em ÀDASH apresentando o sítio de BamHI do vetor 

incompleto pois foi usado para a clonagem de fragmentos Sau3A (Figura 3) . 

1.3. Construção e análise de um banco genômico parcial 

Como estratégia para conseguir um clone genômico que contivesse todo o 

gene hsp90 incluindo sua região promotora, foi feito um banco parcial com as 

enzimas de restrição BamHI/Notl , pois BamHI digeria o clone de 4,5 kb, isolado do 

Ã.DASH, no meio e se localizava na região 3' não codificadora do gene hsp90 de B. 

emersonii e Notl digere com uma certa freqüência o DNA do fungo que contém alto 

conteúdo G+C. Foi feito "Southern blot" de DNA genômico digerido com as enzimas 

de restrição BamHI, Notl e BamHI/Notl usando o cDNA da Hsp90 como sonda. O 

autorradiograma obtido revelou sinais de hibridização em torno de 4,0 kb na canaleta 

que tinha o DNA digerido pelas enzimas de restrição BamHI/Notl. 

Uma grande quantidade de DNA digerido com as enzimas de restrição 

BamHI/Notl de tamanhos em torno de 3,5 a 4,5 kb foi purificada do gel e clonada em 

pUCBM21. Após a análise de aproximadamente 700 colônias brancas obtivemos 2 

clones positivos. Após midipreparação de DNA desses clones e análise com enzimas 

de restrição, eles mostraram ser idênticos e continham um inserto de 

aproximadamente 4,0 kb (Figura 4). Primeiramente, as extremidades do inserto 

foram seqüenciadas e a leitura da seqüência mostrou que ambos eram realmente 
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idênticos e suas extremidades correspondiam às regiões 5' e 3' não codificadoras do 

gene hsp90 de 8 . emersonii. 

O seqüenciamento completo do gene foi feito subclonando-se fragmentos de 

restrição do clone de 4,0 kb e também se utilizando oligonucleotídeos sintéticos 

(Figura 5). 

1.4. O gene hsp90 de B. emersonii está presente em cópia única 

Para verificar se o gene hsp90 de 8. emersonii esta presente em cópia única, 

foi feito "Southern blot" de DNA genômico de 8. emersoníi extraído de zoósporos 

digeridos com diferentes enzimas de restrição. A membrana foi hibridizada, em 

condições de alta e baixa estringências, com a sonda de 1, 7 kb correspondente ao 

cDNA marcada radioativamente. O "Southern blot" apresentou somente uma banda, 

nas duas condições de hibridização testadas, indicando que 8 . emersonii deve 

possuir somente uma cópia do gene hsp90 (Figura 6). 

1.5. Estrutura do gene hsp90 de 8. emersonii 

O gene Hsp90 de B. emersoníi codifica para uma proteína de 71 O aminoácidos 

e apresenta um único íntron interrompendo a região codificadora. A presença e o 

posicionamento do único íntron de 184 pb foram confirmados através da reação de 

S'RACE-PCR, que sintetiza cDNA utilizando um oligonucleotídeo específico para a 

Hsp90, desenhado no início do segundo éxon. 
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5,0 kb 

4,0 kb 

3,0 kb 

2,0 kb 

1,6 kb 

A B 
123456789 123456789 

-15kb .. 
-4,5kb 

-1,6kb 

Figura 2: Análise por "Southern blot" dos fagos recombinantes À 1-23, Ã2-11, Ã3-33, 

Ã4-51, utilizando-se o cDNA da Hsp90 como sonda. A- Gel de agarose com o DNA 

dos fagos recombinantes digeridos com as enzimas de restrição EcoRI e Notl, 

corado com brometo de etídeo, antes da transferência do DNA para uma membrana 

de náilon. B- Autorradiograma da membrana após hibridização com a sonda do 

cDNA da Hsp90. Canaleta 1- Marcador de peso molecular (1 kb DNA Ladder-Gibco

BRL); 2- DNA do fago À 1-23 digerido com a enzima de restrição EcoRI e 3- Notl; 4-

DNA do fago Ã2-11 digerido com a enzima de restrição EcoRI e 5- Notl; 6- DNA do 

fago Ã3-33 digerido com a enzima de restrição EcoRI e 7- Notl; 8- DNA do fago Ã4-51 

digerido com a enzima de restrição EcoRI e 9- Notl. 
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A 

Notl EcoRI Sau3A 

B 

Notl EcoRI Sau3A BamHI Notl 

l7-cooH· 
~aana700 

'ADASH 

pUC BM20 

Figura 3: A- Esquema do clone genômico de 15 kb isolado do banco genômico em 

ÀDASH incluindo os sítios adjacentes aos da clonagem e alguns sítios internos. B

Esquema do clone de 4,5 kb Notl!Notl cujo fragmento foi isolado após o resultado de 

"Southern blot" onde foi hibridizado pela sonda do cDNA marcada radioativamente 

(figura 2-B). Este fragmento, quando seqüenciado a partir do sítio de Sau3A mostrou 

correspondência da região intermediária da Hsp90 at a região carboxi-terminal; o síto 

de BamHI que digere este fragmento aproximadamente no meio faz parte da região 

3' não codificadora do gene hsp90 de B. emersonii. 
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Notl 
(1) 

Xmal 
(719) 

Kpnl 
(1650) 

Pstl Pstl 
(2307) (2784) 

5 NT 11 REGIÃO CODIFICADORA 3 NT 

BamHI 
(3933) 

Figura 4: Mapa de restrição parcial do fragmento genômico Notl/BamHI de 4,0 kb 

contendo o gene hsp90 de B.emersonii. Alguns dos sítios para enzimas de restrição 

demonstrados foram usados para subclonagens. A posição do cDNA no clone 

genômico esta indicada na figura 5. 
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1 GCGGCCGCGACCGACTCGCCTGCCAGGCCGTTGCCCAGGCCGGACTCATCGGAGTCGCTC 

61 GCGAGCGAGATCGGCGTCTCGGTAGTCGTGCGGGAGCCTCAAGTATCGCGAACCATCCTA 

121 GAAGGGAGCGGTGCCGTCGCGGCGAGGCCACGGTCATCGATCGCGGCCATCGTCGCGGAC 

181 GAAGCGCGTCGCCGCCAACTGCACACCTGGGTCTCTGCCGTGTACTTTCCTGTGCAACAC 

241 AAGGCGGTCTCTCCTGACGGGACTACACCGAGCAGACATGCGACGATGCCCCGTCCGCGA 

301 GAGCTGGCCGCCCGGATCGGTCGCCACCGTCGTTGAGTCCCGGCTCGGCCTGGCCTTCCA 

361 CCCGTGGAGCCGCTCGCGTCACGGTGCCGCTCAGACCGGTGCCCACGGTGGCAGCGGCCC 

421 ACCTGCTCGGCCAGCTCGCGTGAGATGTGGTAGCCGCGGCGCGCGACGCTGGGCAAGTCG 

481 CGATGCTGGGCACGGCATGAGCTCGAGTGTCGCCGCGCACGCGGAAGCCGAGCGAACAGT 

541 AACAAGCGCGGGGTTCCTGGCGTGGACGCGCCGGCGCGAAGGGAAGCGAAGCGCGTCGCC 

601 GGGGCGCGAGACACGGCGGAGACACGCTCGGAAGCGAGGCGACGCACAAACACGTGACAC 

661 GGGAAAGCGTGAGAAGCGCGGGCGGCGGCGGGTGCGATGGGGGTGGCAGGCGGCGGAACC 

721 CGGGCGATCGTTCCTTCGCGGTCGCCCGACTCGACGTGCTTCGCTTCGCCGCGGCGCTGT 

781 GCTGGCAGCTGTGCTGGCCAGCCAGGGCACACGCGCCGCGCATCGGGGTCCGGCCCGCGG 

841 CCACAGAGGGACCGCGGTACAAATACCCTCGGGCCCCTCGCGCACCCTGCCCGCTCCCGC 

901 CGAACCACTCCCGATAGCTTTCACCGTCCCCTCGCTGGATACTCTCGCGGACCCGTCCCA 

961 CCATCGCCACCATGTCGCAGCCCGAGACCTTTGCCTTCCAGGCCGAGCTGGCCCAGCTCA 

M S Q P E T F A F Q A E L A Q L M -

1021 TGGGCCTCATCATCAACAgtatgtgatcgacaaccacccgcgagcgcgctcggctcggcg 

G L I I N T 

1081 gcaacgcggcgacggcgcggacgtgctcgatcgcgtcgctgccgtcgtccgcgtcgcccg 

1141 acgtcgccgttcgcgccctgcacaacctccgtgtcccgccgagctcgcgcgctcacacgc 

1201 cctccccccgcttcgcccctagCCTTCTACTCGAACAAGGATGTCTTCCTGCGTGAGCTG 

F Y S N K D V F L R E L 

1261 GTCTCCAACGCGTCGGACGCGCTCGACAAGATCCGCTACGAGTCGCTGACGGACCCGTCC 

V S N A S D A L D K I R Y E S L T D P S 

1321 AAGCTCGACTCGGAGAAGGACCTGTTCATCCGCATCAAGGCCGACAAGGAGAACAAGGTG 

K L D S E K D L F I R I K A D K E N K V 

1381 CTCGAGATCCGCGACTCGGGCATCGGCATGACCAAGGCCGACCTCGTCAACAACCTCGGC 

L E I R D S G I G M T K A D L V N N L G 

1441 ACCATTGCCCGCTCGGGCACCAAGGCCTTCATGGAGCAGCTGACTTCGGGCGGCGGCGAC 

T I A R S G T K - A F M E Q L T S G G G D 

1501 ATTTCGATGATCGGCCAGTTCGGTGTCGGTTTCTACGCTGCCTACCTCGTCGCCGAGACG 

I S M I G Q F G V G F Y A A Y L V A E T 

1561 GTCCAGGTCGTGACCAAGCACAACGACGACGAGCAGTACCTGTGGGAGTCGGCCGCCGGC 

V Q V V T K H N D D E Q Y L W E S A A G 

1621 GGCACCTTCACCATCAAGCGCGACACCGAGGGCGAGCAGATCGGCCGCGGTACCGTGATC 

G T F T I K R D T E G E Q I G R G T V I 

1681 CGCCTCTTCATGAAGGAGGACCAQCTCGAGTACCTCGAGGAGGCCAAGATCAAGGAGATC 

R L F M K E D Q L E Y L E E A K I K E I 
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1741 ATCAAGAAGCACTCCGAGTTCATCGGCTACCCGATCCAGCTCGTCGTGACCAAGGAGGTG 

I K K H S E F I G Y P I Q L V V T K E V 

1801 GAGAAGGAGGTCGAGGACGAGGAGGCGGCCGAGGACGATGCCGACAAGAAGGAGGACGAG 

E K E V E D E E A A E D D A D K K E D E 

1861 GCCAAGATCGAGGAGATCGACGAGGACGAGGAGGCGGCCGACAAGGCCAAGAAGACCAAG 

A K I E E I D E D E E A A D K A K K T K 

1921 AAGGTCAAGGAGACGACGACCGAGATCGAGGAGCTCAACAAGACCAAGCCCATCTGGACC 

K V K E T T T E I E E L N K T K P I W T 

1981 CGCAACCCCGAGGACATCACCAACGAGGAGTACGCGGCCTTCTACAAGTCCATCTCCAAC 

R N P E D I T N E E Y A A F Y K S I S N 

2041 GACTGGGAGGACCACCTCGCCGTCAAGCACTTCTCGGTCGAGGGCCAGCTCGAGTTCCGC 

D W E D H L A V K H F S V E G Q L E F R 

2101 GCCATCCTCTTCATCCCGCGCCGCGCGCCCTTCGACATGTTCGAGCAGAAGAAGAAGCGC 

A I L F I P R R A P F D M F E Q K K K R 

2161 AACAACATCAAGCTCTACGTGCGCCGCGTCTTCATCATGGACAACTGCGAGGAGCTCATC 

N N I K L Y V R R V F I M D N C E E L I 

2221 CCCGAGTGGCTCAGCTTCGTCAAGGGCATCGTCGACTCGGAGGACCTGCCCCTCAACATC 

P E W L S F V K G I V D S E D L P L N I 

2281 TCGCGCGAGACGCTGCAGCAGAACAAGATCCTCAAGGTGATCCGCAAGAACCTGGTCAAG 

S R E T L Q Q N K I L K V I R K N L V K 

2341 AAGGTGATCGACATGTTCACGGAGATTGCCGAGGACAAGGAGAACTTCAACAAGCTGTAC 

K V I D M F T E I A E D K E N F N K L Y 

2401 GAGGCCTTCGCCAAGAACATCAAGCTCGGCGTGCACGAGGACTCGCAGAACCGCGCCAAG 

E A F A K N I K L G V H E D S Q N R A K 

2461 CTCGCCGAGTTCCTGCGCTACCACTCGACCAAGTCGGGCGAAGAGATGACGTCGCTCAAG 

L A E F L R Y H S T K S G E E M T S L K 

2521 GACTACGTGACCCGCATGCCCGAGTCGCAGAAGGACATCTACTACATCTCGGGCGAGTCC 

D Y V T R M P E S Q K D I Y Y I S G E S 

2581 AAGGCCGCGGTCGAGAACGCGCCCTTCCTCGAGGCGCTCAAGAAGCGCGGCTACGAGGTG 

K A A V E N A P F L E A L K K R G Y E V 

2641 CTGTACCTCGTGGACCCCATCGACGAGTACGCCGTGCAGCAGCTTAAGGAGTACGACGGC 

L Y L V D P I D E Y A V Q Q L K E Y D G 

2701 AAGAAGCTCGTGTCGGTGACCAAGGAGGGCCTCGAGCTCGACGACACCGAGGAGGAGAAG 

K K L V S V T K E G L E L D D T E E E K 

2761 AAGCTGCAGGAGGAGGAGAAGGCCGCCTTCGAGCCCCTGTGCAAGGAGATCAAGTCGATC 

K L Q E E E K A A F E P L C K E I K S I 

2821 CTCGGCGACAAGGTCGAGAAGGTGACCATCTCGCACCGCATCGTCGACTCGCCCTGCGTG 

L G D K V E K V T I S H R I V D S P C V 
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2881 CTCGTGACGGGCCAGTACGGCTGGTCGGCCAACATGGAGCGCATCATGCGCGCCCAGGCC 

L V T G Q Y G W S A N M E R I M R A Q A 

2941 CTGCGCGACTCGTCCATGTCGGCGTACATGGCGTCCAAGAAGACCATGGAGATCAACCCG 

L R D S S M S A Y M A S K K T M E I N P 

3001 CGCAACTCGATTGTCAAGTCGCTCAAGGCCAAGTTCGACGCGGACGCGTCGGACAAGACG 

R N S I V K S L K A K F D A D A S D K T 

3061 GTCAAGGACCTGACGCAGCTCCTGTTCGAGACGTCGCTGCTCGCCTCGGGCTTCTCGCTC 

V K D L T Q L L F E T S L L A S G F S L 

3121 GACGACCCCGCCATCTTCGCCAAGCGCATCCACCGCATGGTCAAGCTCGGTCTCTCGATC 

D D P A I F A K R I H R M V K L G L S I 

3181 GACGACGACGCGGCCGACGCCGACGTTGCCGCGCCCGTGGCCGAGGACGACCTGCCCCCT 

D D D A A D A D V A A P V A E D D L P P 

3241 CTCGAGGAGGTCGACACGTCGGCCTCGCGCATGGAGGAGGTCGACTAAGAGTGTGCGCCC 

L E E V D T S A S R M E E V D * 

3301 CCGACCTCGATGATGATTGCGTGTATCTCGTTTTTGATAAAAATGTACCCAAGATTCSAC 

3361 ACGAAAAACTTGTCTCTCGTCCCTTGCCTCTCACCTAGCAGCCGCTCTTGTGAGCTCAGC 

3421 TGTTCCGAGTCAACACGCCCTTGCGCCACGATCGCCTCGGCGCGCCGCTGCCGCCACCCG 

3481 GAACGACTTCGACTGCGACTGCTGCTCAACCCGCAACGAAAAACGTAACACCATGGACGG 

3541 CATCCAAGTGCAGTGGATCAGCGACCACAAGGAGCGCGGCGTGCTGGCGGCGCGCGACTT 

3601 TGCCGAGGGCGACGTGATCTTCGAGGAGGCGCCGCAGGTGTCGGCGCAGTACCTGTACAA 

3661 CTCGCAGTTCTTCCCGGCGTGCGAGTACTGTCAGGCGTCCCTCGAGGCGCCCGTCGACAT 

3721 GGCGCGCCGCCTCGCCGGCACCGACGAGATCCCCGCGCTGTGGGGCGCCGACGAGCTGCC 

3781 GGGGCTCCCGCGGCTGCCGTGCCAGCGTACGCTTCGTTGACCTCGTAGATGGTGGTATCC 

3841 GTGGCTGACCTGCATGTGTAGACGGCTGCGAGGACGTCGTGTACTGCTCCGAGACGTGCC 

3901 GCTCGCGCGCGTGGGACGAGTACCACCGGATCC 

Figura 5: Seqüência de nucleotídeos e de aminoácidos deduzida do gene da Hsp90 

de B. emersonii. Os éxons e as seqüências flanqueadoras 5, e 3, não codificadoras 

são mostradas com letras maiúsculas, enquanto o íntron está mostrado com letras 

minúsculas. As bases duplamente sublinhadas correspondem aos nucleotídeos do 

início e do final da seqüência do cDNA da Hsp90 isolado do fago recombinante da 

biblioteca de expressão de choque térmico em Àgt11. A seqüência de aminoácidos 

deduzida a partir da seqüência de nucleotídeos está mostrada abaixo da seqüência 

nucleotídica. Em negrito estão demonstrados o códon para a Metionina iniciadora, o 

códon de terminação da tradução e os nucleotídeos das extremidades do íntron. O 

provável sinal de poliadenilação está sublinhado. 
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A 
1 2345678 

6,0 kb 
5,0 kb 
4,0 kb 

3,0kb 

2,0 kb 

1,6 kb 

1,0 kb 

B 

2 3 4 5 6 78 

-_ .. .. -
_6,0kb 

-5,0kb 

-4,0kb 

-3,0kb 

-2,0kb 

--1,6kb 

Figura 6: Análise por "Southern blot" de DNA genômico de B. emersonii com a 

sonda da Hsp90. 5 µg de DNA total de B. emersonii foram digeridos com diferentes 

enzimas de restrição e o produto das digestões foi submetido a "Southern blot" 

utilizando-se o cDNA da Hsp90 marcado radioativamente como sonda. 1- Marcador 

de peso molecular (À Hindlll - Gibco-BRL), 2- BamHI, 3- Eagl, 4- EcoRI/Hindlll, 5-

Kpnl, 6- Notl, 7- Xbal, 8- Marcador de peso molecular (Ladder 1 kb - Gibco-BRL). A

Gel de agarose com o produto das digestões, corado com brometo de etídeo, antes 

da transferência do DNA para uma membrana de náilon. B - Autorradiograma da 

membrana de náilon após a hibridização com a sonda do cDNA da Hsp90. 
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1.6. Determinação do início de transcrição do gene hsp90 por extensão de 

oligonucleotídeo com transcriptase reversa 

A análise dos mRNAs por "Northern blot" demonstrou a presença de um 

mRNA de aproximadamente 2,5 kb e a análise de extensão de oligonucleotídeo com 

transcriptase reversa, tanto com mRNA's extraídos de células crescidas a 

temperatura normal quanto sob choque térmico, revelou apenas um início de 

transcrição localizado a 65 pb antes da Metionina iniciadora (Figura 7). 

1.7. Determinação do início de transcrição do gene hsp90 por RACE-PCR e 

análise do processamento do íntron 

Para confirmar o resultado obtido pelos ensaios de extensão de 

oligonucleotídeo que revelaram apenas um início de transcrição, localizado a -65 nt 

da metionina iniciadora e para verificar se o processamento do único íntron dentro da 

região codificadora estava ocorrendo normalmente em células submetidas ao choque 

térmico, fizemos a análise da região 5' do mRNA da Hsp90 pelo método RACE 

(Rapid Amplification of cDNA Ends). 

RNA total foi extraído de células de O hora de esporulação submetidas a 90 

minutos de choque térmico a 38ºC. Após a síntese dos cDNAs, e amplificação 

utilizando oligonucleotídeo específico para a Hsp90 (RACE 5'), verificamos se houve 

amplificação aplicando por eletroforese em gel de agarose. Foram isoladas duas 

regiões do gel, uma delas correspondendo-se à região de aproximadamente 250 pb, 

contendo a banda mais forte e outra com os fragmentos de 300, 400 e 600 pb 

(Figura 8-A). 

Os fragmentos de interesse foram purificados e clonados em pGEM T-easy. 

Vários clones contendo o inserto de interesse foram isolados e seqüenciados. Todos 

os clones seqüenciados demonstraram a excisão correta do íntron de 184 pb, mas 

em somente um dos clones pudemos identificar com certeza o início de transcrição, 

através da localização dos primers e adaptadores utilizados nas reações de RACE

PCR (Figura 8-B). O início determinado está localizado a -70 pb da metionina 
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iniciadora, 5 nucleotídeos antes do início determinado pelo experimento de extensão 

de oligonucleotídeo. 

1.8. Análise da região promotora do gene hsp90 

A análise da regIao promotora em busca de seqüências consenso para 

promotores de choque térmico de células eucarióticas demonstrou a presença de 

uma região com consenso perfeito para a ligação do fator de transcrição HSF, além 

de sítios para ligação de outros fatores de transcrição como Sp1 e GAGA, não 

demosntrando TATA-box (Figura 9) . 

1.9. Análise comparativa da seqüência de aminoácidos da Hsp90 de B. 

emersonii com proteínas homólogas de outros organismos 

O gene Hsp90 codifica para uma proteína que tem elevado grau de 

similaridade com a Hsp90 de outros organismos. Para uma análise comparativa, foi 

feito um alinhamento da seqüência de aminoácidos da Hsp90 de B. emersonií com a 

de outras Hsp90 de diferentes organismos e verificou-se que, como era de se 

esperar, há uma alta homologia entre estas proteínas (Figura 1 O). 

A tabela 1 apresenta as porcentagens de similaridade e identidade entre a 

seqüência deduzida de aminoácidos da Hsp90 de B. emersonií e a Hsp90 de outros 

organismos; a maior identidade foi obtida com Zea mays e Arabdopsis thaliana. A 

figura 11 mostra o dendrograma feito a partir das seqüências de aminoácidos da 

Hsp90 de diferentes organismos que foram comparadas com a seqüência da Hsp90 

de B. emersonií. Como podemos observar a Hsp90 de B. emersonií agrupou-se com 

as Hsp90 de plantas e não com as de fungos. 
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GATC 1 2 

~ -65nt 

Figura 7: Determinação do início de transcrição do gene hsp90 de B. emersonii. 

Extensão de oligonucleotídeo com transcriptase reversa utilizando o primer PrExt90 

marcado radioativamente com [y32P]ATP que foi hidridizado com 30µg de RNA total 

de células de Oh de esporulação mantidas em solução de esporulação por 30 

minutos tanto a 27°C (canaleta 1) como sob choque térmico a 38ºC (canaleta 2). O 

híbrido (oligonucleotídeo + RNA) foi então extendido com transcriptase reversa e os 

produtos da extensão foram resolvidos por eletroforese em gel de poliacrilamida 

desnaturante. O gel foi seco e exposto em filme de raios-X. A seqüência nucleotídica 

mostrada foi feita a partir de DNA fita simples de M 13 utilizando-se o primer universal 

forward -40. O sítio de início de transcrição está apontado com a seta e localiza-se a 

65 pb da Metionina iniciadora. 

58 



B 

A 1 2 

kb 

1,6 

1,0 

0,5 

long primer 

} 300 a 600 pb 

...----250 pb 

início 
CGCGGG GAACCACTCCCGATAGCTTTCACCGTCCCCTC 

1 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 60 
GTCACCATTGTTGCGTCTCATGCGCCCCCTTGGTGAGGGCTATCGAAAGTGGCAGGGGAG 

Met 
GCTGGATACTCTCGCGGACCCGTCCCACCATCGCCACC- TCGCAGCCCGAGACCTTTG 

61 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 120 
CGACCTATGAGAGCGCCTGGGCAGGGTGGTAGCGGTGGTACAGCGTCGGGCTCTGGAAAC 

íntron 
CCTTCCAGGCCGAGCTGGCCCAGCTCATGGGCCTCATCATC~TCTACTCGAACA 

121 ---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 180 
GGAAGGTCCGGCTCGACCGGGTCGAGTACCCGGAGTAGTAGTTGTGGAAGATGAGCTTGT 

AGGATGTCTTCCTGCGTGAGCTGGTCTCC-
1 81 ---------+---------+---------+---- 214 

TCCT 
primer RACE 5 ' pGEM T- easy 

Figura 8: A- Gel de agarose apresentando os fragmentos obtidos da reação de 

RACE PCR a partir de RNA total extraído de células de B. emersonii do tempo zero 

da esporulação submetidas a choque térmico a 38ºC por 90 minutos.Canaleta 1 -

marcador de peso molecular Ladder 1 kb (Gibco-BRL); canaleta 2 - reação de RACE

PCR mostrando as bandas amplificadas que foram isoladas do gel de agarose: (i) 

banda de 250 pb (mais intensa) e (ii) região contendo fragmentos de 300, 400 e 600 

pb. B- Seqüência de nucleotídeos de um dos clones de pGEM T-easy obtido a partir 

da reação 5'RACE-PCR (banda de 250 pb) da figura A, utilizando-se o primer 

universal T7. 
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-971 GCGGCCGCGACCGACTCGCCTGCCAGGCCGTTGCCCAGGCCGGACTCATCGGAGTCGCTC -912 

-911 GCGAGCGAGATCGGCGTCTCGGTAGTCGTGCGGGAGCCTCAAGTATCGCGAACCATCCTA -852 

-851 GAAGGGAGCGGTGCCGTCGCGGCGAGGCCACGGTCATCGATCGCGGCCATCGTCGCGGAC -792 

-791 GAAGCGCGTCGCCGCCAACTGCACACCTGGGTCTCTGCCGTGTACTTTCCTGTGCAACAC -732 

-731 AAGGCGGTCTCTCCTGACGGGACTACACCGAGCAGACATGCGACGATGCCCCGTCCGCGA -672 

-671 GAGCTGGCCGCCCGGATCGGTCGCCACCGTCGTTGAGTCCCGGCTCGGCCTGGCCTTCCA - 612 

-611 CCCGTGGAGCCGCTCGCGTCACGGTGCCGCTCAGACCGGTGCCCACGGTGGCAGCGGCCC -552 

-551 ACCTGCTCGGCCAGCTCGCGTGAGATGTGGTAGCCGCGGCGCGCGACGCTGGGCAAGTCG -482 

-481 CGATGCTGGGCACGGCATGAGCTCGAGTGTCGCCGCGCACGCGGAAGCCGAGCGAACAGT -432 

-431 AACAAGCGCGGGGTTCCTGGCGTGGACGCGCCGGCGCGAAGGGAAGCGAAGCGCGTCGCC -372 

-371 GGGGCGCGAGACACGGCGGAGACACGCTCGGAAGCGAGGCGACGCACAAACACGTGACAC -312 

-311 GGGAAAGCGTGAGAAGCGCGGGCGGCGGCGGGTGCGATGGGGGTGGCAGGCGGCGGAACC -252 

-251 CGGGCGATCGTTCCTTCGCGGTCGCCCGACTCGACGTGCTTCGCTTCGCCGCGGCGCTGT -192 

-191 GCTGGCAGCTGTGCTGGCCAGCCAGGGCACACGCGCCGCGCATCGGGGTCCGGCCCGCGG -132 

-131 CCACAGAGGGACCGCGGTACAAATACCCTCGªGCGCACCCTGCCCGCTCCCGC -72 

RACE Pe 

-71 c:h~ c c:fÃc1cccGATAGCTTTCACCGTCCCCTCGCTGGATACTCTCGCGGACCCGTCCCA -12 
+1 

-11 CCATCGCCACCATG 3 

Met 

Figura 9: Região 5, não codificadora do gene hsp90 de B. emersonii mostrando as 

seqüências consenso para ligação de alguns fatores de transcrição: GAGA (em 

negrito}, Sp1 (sublinhado), HSF (pontilhado) e STRE (retângulo). Dois inícios de 

transcrição foram identificados. O início determinado pelo método de RACE-PCR 

está localizado a -70 nt da metionina iniciadora, cinco nucleotídeos antes do início 

demonstrado por extensão de oligonucleotídeo, localizado a -65 nt. 
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1 50 
S. cerevisiae ~~~~~~~~~~ ~~~~MAGET F E FQAE I TQLM SLI F ;TVYS .-1 KE I FLRELI S 

H. sapiens MPEETQTQDQ PMEEEEVETF AFQAE I AQLM SLII NTFYS:l KE I FLRELI S 
D.mel anogaster ~~~~~~~~~~ ~~MPEEAETF A FQAE I AQLM S LI Hl TFYS l'J KE I FLRELI S 

C. elegans ~~~~~~~~~~ ~~MSE;-;AET F AFQAE I AQLM SLI L ,TFYS (J KE I YLRELI S 
A. thal iana ~~~~~~~~~~ ~~~MADAET F AFQAE r QLL SLI L ~TFYS IJ KE I FLRELIS 

B. emersonii ~~~~~~~~~~ ~~~MS QPET F AFQAE LAQLM GLII :,: TFYS i{ KDVFLRELVS 
T. cruzi ~~~~~~~~~~ ~~~~~MTET F AFQAE L QLM SLII >: TFYS.l·~ KE I FLRELI S 

51 110 
t•:ASDALDKI R YQALSDPKQL ETEPDL F I RI TPKPEEKVLE I RDSGI GMTK AE L L"J,fLGT I 
': SSDALDKI R YETLTDPSKL DSGKE L,T !L I P "-: KQDRTLT I VDTGI GMTK ADL I ;,;LGT I 
i,ASDALDKI R YES LTDPSKL DSGKE LYI KL I P'\KTAGTL T IIDTGI GMTK SDLV' ''·éLGT I 
i 'ASDALDKI R YQALTEPSEL DTGKE LF I KI TPI;KEEKTL T IMDTGI TK ADLV\·:·: LGTI 
r, SSDALDKI R FESLTDKSKL DGQPELF I RL VPDKA'lKTLS IIDSGI GMTK ADLV , {LGT I 
:ASDALDKI R YESLTDPSKL DSEKDLF IRI KADKE NKVLE IRDSGI GMTK ADLV:,''LGT I 

"'-; SSDACDKI R YQS LT>. QAVL GDES '-:LR I RV VPDKAJ iKTL T VEDTGI GMTK AELV, , LGT I 

111 170 
AKSGTKAFME ALSAGA.DVS MIGQFGVGFY SL FLVADRVQ VI S K: !NEDEQ YIWES :AGGS 
AKSGTKAFME ALQAGA.DI S MIGQFGVGFY SAYLVAEKVT VI TKrT!-'DDEQ YAWESSAGGS 
AKSGTKAFME ALQAGA.DI S MIGQFGVGFY SAYLVADKVT VTSIC , t-. DDEQ YVWESSAGGS 
AKSGTKAFME ALQAGA.D I S MIGQFGVGFY SAFLVADKVV VTSKêJNDDDS YQWESSAGGS 
ARSGTKE FME ALQAGA.DVS MIGQFGVGFY SAYLVAEKVV VTTK•-,i fDDEQ YVWESQAGGS 
ARSGTKAFME QL TSGGGDI S MIGQFGVGFY AAYLVAETVQ W TK:::•!DDEQ YLWES GT 
ARSGTKAFME ALEAGG .DMS MIGQFGVGFY SAYLVADRVT W SK'.'H DDEA YTWESSAGGT 

171 230 
F TVTLDEV;;E R I GRGTVLRL FLKDDQLEYL EEKRI KEVIK R,lSE FVAYP I QLLVTKEVEK 
FTVRTD.TGE PMGRGTKVIL , LKEDQTEYL EERRI KE I VK KbS QF I GYP I TLFVEKERDK 
FTVRAD . ,ISE PLGRGTKIVL YI KEDQTDYL EESKI KE IV:·: KI!SQF I GYP I KLLVEKEREK 
FVVRP F . :·mP EVTRGTKIVM ', I KEDQI DFL EERKI KE I VK K,~ SQF I GYP I KLVVEKEREK 
FTVTRDVDGE P LGRGTKI SL FLKDDQLEYL EERRLKDLVK KHSE F I SYP I YLWTEKTTEK 
FT I KRDTEGE QI GRGTVIRL FMKEDQLEYL EEAKI KEIIK KHSE F I GYP I QLWTKEVEK 
FTVTPTPDCD . LKRGTRI VL i-' LKEDQQEYL EERRLKDLIK K,lSE F I GYDI ELMVEKATEK 

23 1 290 
EVP I PEEEKK DEEKKD •• . • • • EDDKKPKL EEVDEEEEE • •• •. KKPKTK KVKEEVQELE 
EVSDDEAEEK EDKEEEKEKE EKESEDKPE I EDVGSDEEEE KKDGDKKKKK KI KEKYIDQE 
EVSDDEADDE KKEGDEKKEM E • .. TDEPKI EDVGEDEDAD KKDKDAKKKK T I KEKYTEDE 
EVEDEEAVEA KD • • EEKKEG E .•••• • •• V E!.VADD • • •• • • • ADKKKTK KI KEKYFEDE 
E I SDDE • • DE DEPKKE •••• . •••• :JEGEV EEV •• DEEKE • • KD. GKKKK KI KEVS 'EWE 
EVEDEEAAED DADKKE • .• • • • • • • DEAKI EE I. . D . EDE EAADKAKKTK KVKE TTTE I E 
EVTDEDEDEA AATKn EE •• . • • • • GEEPKV EEVKDDAEEG E •• . KKKKTK KVKEVTQE FV 

291 350 
EL;_,fKTKPLWT R'.i PSDI TQEE Y -AFYKS I S:i DWEDPLYVK? FSVEGQLE FR AILF I PKRAP 
ELNKTKP I WT R,-i PDDI T '.: EE YGE FYKS LT:·; DWED11 LAVKTí FSVEGQLE FR ALLFVPRRAP 
ELi'fKTKP I WT R:~ PDD I SQEE YGE FYKS LT l·. DWED1[LAVK": FSVEGQLE FR ALLF I PRRTP 
ELNKTKP I WT Rh,PDD I Sh EE YAE FYKS LS :: DWED' 'LAVK·- FSVEGQLE FR ALLFVPQRAP 
LI HKQKP I WL RKPEE I TKEE SAAFYKS LTt DWEDHLAVK:: FSVEGQLE FK A I L FVPKRAP 
ELL:KTKP I WT R'.: PEDI T;•'EE YAAFYKS I S '\ DWEDHLAVK-·, FSVEGQLE FR AILF I PRRAP 
VQNKt1KPLWT RDPKDVTKEE YAAFYKAI S'.; DWEEPLSTKc FSVEGQLE FR AI L FVPKRAP 
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351 410 
FDLFESKKKK ' I KLYVRRV F I TDEAEDLI PEWLS FVKGV VDSEDL PL "L SREMLQQ KI 
FDLFE: RKKK .. -I KLYVRRV F IMD:.:cEEL I PEYL F I RGV VDSEDLP L' I SREMLQQSKI 
FDLFE1,QKKR , I KLYVRRV FIMD:iCEDLI PEYL! FMKGV VDSEDLPL ·" I SREMLQQ •, KV 
FDLFE: KKSK .S I KLYVRRV F IME,< CEELM PEYL'l F I KGV VDSEDLPL: I SREMLQQSKI 
FDL FDTRKKL '> I KLYVRRV F IMD',CEELI PEYLS FVKGV VDSDDLPL I SRETLQQ;,. KI 
FDMFEQKKKR ' I KLYVRRV F IMm JCEELI PEWLS FVKGI VDSEDLP L' I SRETLQQ.:KI 
FDMFEPSKKR ·: :I KLYVRRV FIMD:;cEDLC PEWLAFVRGV VDSEDLP L: I SRE:1LQQ!'KI 

411 470 
MKVI RK I VK KL IEAF E I A EDSEQFDKFY SAFAK I KLG V EDTQ RAA LAKLLRY1,ST 
LKVI RKt' LVK KCLEL FTELA EDKE YKKFY EQFSK I KLG I • EDSQ RKK LSELLRYYTS 
LKVI RK ' LVK KTMEL IEELT EDKK ,YKKFY DQFSK LKLG V EDS ' 11··RAK LADFLRF:·Ts 
LKVI RK''LVK KCMELI DEVA EDKD ,,- FKKFY EQFGK LKLG I EDST RKK LSDFLRYSTS 
LKVI RK -- LVK KC IEMF' E I A E•'KEDYTKFY EAFSK LKLG P •EDSQ' RGK I ADLLRY ST 
LKVI RK ··LVK KVI DMFTE I A EDKE ' ,F KLY EAFAK', I KLG V·'EDS Q .RAK LAE FLRY ST 
LKVI RK'·, I VK KALEL FEE I A E ·KEDYKKFY EQ K\ VKLG I , EDSA .RKK LMELLRF SS 

471 530 
KSVDELTSLT DYVTRMPE Q K -.I YY I TGES LKAVEKSP FL DALKAK .FEV L FLTDP I DEY 
ASGDEMVSLK DYCTRMKE >,Q K I YY I TGET KDQVA,,'SAFV ERLRK GLEV I YMIEP I DEY 
ASGDDFCSLA DYVSRMKD,< Q K VY F I TGES KDQVS' SAFV ERVKARGFEV VYMTEP I DEY 
A. GDEPTS LK EYVSRMKE Q TQI YY I TGES KDW AASAFV ERVKSRGFEV LYMCDP I DEY 
KSGDEMTS FK DYVTRMKEGQ KDI FY I TGES KKAVE:, SP FL ERLKKRGYEV LYMVDAI DEY 
KSGEEMTSLK DYVTRMPESQ KD I YY I SGES KAAVE \ AP FL EALKKRGYEV LYLVDP I DEY 
ESGEDMTTLK DYVTRMKEGQ KC I YYVTGDS KKKLETSP F I EQARRRGFEV L EMTEP I DEY 

531 590 
AFTQLKE FEG KTLVDI TKD. FELEE •• TDE EKAEREKE I K EYEPLTKALK DILGDQVEKV 
CVQQLKE FEG KTLVSVTKEG LELPE •• DEE EKKKQEEKKT KFE LCKIMK DILEKKVEKV 
VI Q'. LKEYKG KQLVSVTKEG LELPE •• DES EKKKREEDKA KFESLCKLMK S ILD KVEKV 
CVQQLKEYDG KKLVSVTKEG LEL PE •. TEE EKKKFEEDKV AYE LCKVI K DILEKKVEKV 
AVGQLKEYDG KKLVSATKEG LKLEDETEEE . KKKREEKKK S FE "'LCKT I K E ILGDKVEKV 
AVQQLKEYDG KKLVSVTKEG LELDD •• TEE EKKLQEEEKA AFEPLCKE I K S ILGDKVEKV 
VMQQVKDFED KKFACLTKEG V FEE •• TEE EKKQREEEKT AYERLCKAMK DVLGDKVEKV 

591 650 
W SYKLLDAP AAI RTGQFGW SA .MERIMKA QALRDSSMSS YMSSKKT FE I SPKSPIIKE L 
w s :,RLVTSP CC IVTSTYGW TA<MERIMKA QALRm S TMG YMAAKKJ' LE I \ PD S IIETL 
W S '·:.RLVDSP CC IVTSQFGW SA .MERI MKA QALRDTATMG YMAGKKQLE I ,: PD P I VETL 
GVS '-,RLVSSP CC IVTSEYGW SA: MERIMKA QALRDSSTMG YMAAKK ·LE I iPD. AIMKTL 
W SDRI VDSP CCLVTGEYGW TA MERI MKA QALRDSSMSG YMSSKKTME I ,PD 'GIMEEL 
T I S''RIVDSP CVLVTGQYGW SA\ MERI MRA QALRDSSMSA YMASKKTME I JPR' S IVKS L 
W SERLATSP CILVTSE FGW SA' .MEQI MR,,: QALRDSSMSA YMMSKKTME I , 'PA P I VKEL 

651 710 
KKRVDEG Q DKTVKDLT· ,L LFETALLTSG FS LEEPTS FA SRI RLI SLG L . I DEDEETE 
RQKAEAD.K'· DKSVKDLVIL LYETALLSSG FSLEDPQT A ::R I YRMI KLC, LGI DEDDPTA 
RQKADAD.K·< DKAVKDLVIL LFETSLLSSG FS LDSPQV A SRI YRM I KLG LGI DEDEPMT 
RDRVEVD.K , DKTVKDLWL LFETALLASG FS LEEPQS A SRI YRMI KLG LDIGDDE IED 
RKRAEAD.K, · DKSVKDLVML LYETALLTSG FSLDEP T FA ARI RMLKLG LS IDEDE '-.VE 
KAKFDAD.AS DKTVKDLTQL LFETSLLASG FSLDDPAI FA KR I .RMVKLG LS I DDDAADA 
KRRVEAD. E DKAVKDLVYL LFDTALLTSG FTLDDPTSYA ERI •RM I KLG LS LDDED: ·G; 
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7 11 738 
TAPEASTEA . ... PVEEVPA DTEMEEVD 
DDTSAAVTEE MPPL . E DDD TS RMEEVD 
TDDAQSA• DA PS LV . EDTED AS MEEVD 
SAVPSSCTAE AK I E . AEED ASRMEEVD 
E . . . . .. D~D MPELEEDAAE ESKMEEVD 
DVAAPVAEDD LPPLEEVDTS AS RMEEVD 
EEAEPAAAVP AE PV ... . A TSSME VD 

Figura 10: Comparação da Hsp90 de B. emersonii com Hsp90 de outros 

organismos. Alinhamento da seqüência de aminoácidos da Hsp90 de Blastocladiella 

emersonii e de Saccharomyces cerevisiae (gi-72226), Homo sapiens (gi-20149594), 

Drosophila me/anogaster (gi-17647529), Caenorhabditis elegans (17559162), 

Arabdopsis thaliana (gi-15233740) e Tripanosoma cruzi (gi-84062). A comparação 

das seqüências foi feita através do programa Pile up. 
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Seqüências comparadas 
a Hsp90 de B. emersonii 

Z. mays 
A. thaliana 
N. crassa 
S. cerevisiae 
S. pombe 
A. capsulatus 
H. sapiens 
C. elegans 
D. melanogaster 
R. norvegicus 
T. cruzi 

Identidade(%) 

75,6 
72,8 
70,0 
68,6 
68,1 
67,3 
69,0 
68,2 
68,2 
66,4 
65,7 

Similaridade(%) 

81,6 
81,8 
80,5 
78,9 
79,5 
77,4 
78,8 
77,9 
77,2 
76,7 
75,5 

Tabela 1: Porcentagens de similaridade e identidade entre a proteína Hsp90 de 

Blastocladiella emersonii com as de Zea mays (gi-729771 }, Arabdopsis thaliana (gi-

152337 40), Neurospora crassa (gi-12718221 ), Saccharomyces cerevisiae (gi-72226), 

Schizosaccharomyces pombe (gi-19859479), Ajellomyces capsulatus (gi-101740), 

Homo sapiens (gi-20149594), Caenorhabditis elegans (17559162), Drosophila 

melanogaster (gi-17647529), Rattus norvegicus (gi-1346320) e Tripanosoma cruzi 

(gi-84062). A análise foi feita utilizando o programa Gap. 
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A.capsu/atus 

-
N.crassa 

-
S.cerevisiae 

S.pombe 

H.sapiens 

-
R. norvergicus 

D. melanogaster 
-

C.elegans 

A.thaliana 

,---

Z.mays 

B.emersonii 

T.cruzi 

Figura 11: Dendrograma comparando-se as seqüências de aminoácidos das Hsp90 

de 8/astocladíella emersoníí com as Hsp90 de outros organismos. Este dendrograma 

foi feito através da comparação da seqüência de aminoácidos da Hsp90 de B. 

emersoníí com as de Ajellomyces capsulatus (gi-101740), Neurospora crassa (gi-

12718221 ), Saccharomyces cerevísíae (gi-72226), Schízosaccharomyces pombe (gi-

19859479), Homo sapíens (gi-20149594) Rattus norvegícus (gi-1346320), Drosophíla 

melanogaster (gi-17647529), Caenorhabdítís elegans (17559162), Arabdopsís 

thalíana (gi-15233740), Zea mays (gi-729771), e Trípanosoma cruzí (gi-84062), 

utilizando-se o programa Pile up. 
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1.1 O. Análise do padrão de expressão do mRNA da Hsp90 durante o 

desenvolvimento de B. emersonii e sob condições de estresse 

Como mencionado anteriormente, B. emersonií possui um interessante ciclo 

de vida que se caracteriza por dois processos de diferenciação celular bem definidos: 

a germinação e a esporulação. Assim, o padrão de expressão dos genes de choque 

térmico pode nos fornecer pistas sobre o papel fisiológico das proteínas por eles 

codificadas, neste microorganismo. 

A expressão do gene hsp90 de B. emersoniífoi analisada em experimentos de 

"Northern blot" utilizando RNAs totais de células isoladas durante a germinação e a 

esporulação. Os RNAs foram extraídos de células coletadas durante diferentes 

intervalos de tempo do ciclo, tanto a temperaturas normais como sob choque térmico 

ou na presença de cloreto de cádmio. Estes dados estão apresentados nas figuras 

12, 13 e 14 e representados em valores relativos com base na densitometria das 

bandas na autorradiografia analisadas pelo programa lmageMaster (Amersham

Phamacia) . 

Como mostra a figura 12, a expressão da Hsp90 varia durante a germinação, 

os níveis do mRNA para esta proteína apresentam um padrão crescente durante o 

tempo do experimento. Por outro lado, quando células de 30 minutos de germinação 

são expostas a choque térmico a 38ºC, há uma grande indução nos níveis do mRNA 

da Hsp90. Nos primeiros 30 minutos de exposição, verifica-se um aumento de 

aproximadamente 160 vezes nos níveis do mRNA, quando comparado aos das 

células mantidas a 27°C. A indução é transitória, visto que os níveis do mRNA 

diminuem quando o estresse permanece por mais tempo. Células de 60 minutos de 

germinação quando transferidas de 27ºC para 38ºC também apresentam uma 

indução transitória do mRNA da Hsp90, mas a diminuição dos níveis não ocorre tão 

drasticamente quanto nas células de 30 minutos de germinação. Nas células 

incubadas com 100 µM de CdC!i também ocorre indução do mRNA da Hsp90, sendo 

que nos primeiros 30 minutos observou-se um aumento de aproximadamente 20 

vezes quando se compara com os níveis das células crescidas a 27°C na ausência 

de cádmio. A indução também é transitória e nas células de 60 minutos de 
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germinação, a indução por CdCh é aproximadamente 1,6 vezes maior quando se 

compara com os níveis nas células de 30 minutos de germinação, expostas ao 

cádmio por 30 minutos. Na permanência do estresse por mais 30 minutos, os níveis 

de mRNA também começam a decrescer. 

Como mostra a figura 13, a expressão do mRNA da Hsp90 varia durante a 

esporulação, apresentando níveis crescentes até as células de 90 minutos deste 

estágio. Após esse ponto os níveis diminuem até ser praticamente não detectado no 

zoósporo. Quanto à resposta ao choque térmico, quando células do tempo zero da 

esporulação são transferidas para 38ºC, há um grande aumento nos níveis do mRNA 

da Hsp90, sendo que o máximo da indução ocorre aos 60 minutos de choque 

térmico, com um aumento de aproximadamente 1 O vezes quando se compara com 

as células do tempo zero de esporulação incubadas a 27°C. Após 120 ou 150 

minutos de exposição ao calor, os níveis do mRNA são menores, confirmando a 

transitoriedade da resposta. 

Para comparar os níveis do mRNA da Hsp90 nas várias fases do ciclo de vida 

do fungo, foi feito o experimento mostrado na figura 14. Comparando-se os níveis 

máximos das duas fases, 90 minutos da esporulação com 120 minutos da 

germinação, verificou-se que a quantidade do mRNA da Hsp90 é quase 2 vezes 

maior na esporulação. 
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Figura 12: Análise dos níveis do mRNA da Hsp90 durante a germinação de B. 

emersonii a temperatura normal e sob choque térmico ou tratamento com CdCl2. A

RNA total (8 µg) extraído de células isoladas na germinação e início do crescimento 

de B. emersonii tratadas ou não com CdCl2 ou choque térmico foi submetido a 

eletroforese em gel de formaldeído-agarose. O RNA foi então transferido para uma 

membrana de náilon (Hybond N+) e hibridizado com o cDNA da Hsp90 marcado 

radioativamente. A canaleta 1 corresponde ao zoósporo; as canaletas 2 a 4 

correspondem às células coletadas nos tempos 30, 60 e 90 minutos da germinação; 

a canaleta 5 corresponde às células vegetativas de 120 minutos; as canaletas 6 a 8 

correspondem às células de 30 minutos de germinação expostas a choque térmico 

(CT) de 38ºC durante 30, 60 e 90 minutos; as canaletas 9 e 1 O correspondem às 

células de 60 minutos de germinação expostas a choque térmico de 38ºC durante 30 

e 60 minutos; as canaletas 11 a 13 correspondem às células de 30 minutos de 

germinação incubadas com 100 µM de CdCl2 (Cd) durante 30, 60 e 90 minutos; as 

canaletas 14 e 15 correspondem às células de 60 minutos de germinação incubadas 

com 100 µM de CdCb durante 30 e 60 minutos, respectivamente. 8- Porcentagem 

relativa do mRNA da Hsp90 estimado pela densitometria do autorradiograma 

mostrado em A. 
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Figura 13: Análise dos níveis do mRNA da Hsp90 durante a esporulação de 8. 

emersonii a temperatura normal e sob choque térmico. A- RNA total (8 µg) extraído 

de células sincronizadas na esporulação a temperatura normal e após choque 

térmico foi submetido à eletroforese em gel de formaldeído-agarose. Após 

eletroforese o RNA foi transferido para uma membrana de náilon (Hybond N+) e 

hibridizado com o cDNA da Hsp90 marcado radioativamente. As canaletas 1 a 6 

correspondem às células coletadas nos tempos O, 30, 60, 90, 120 e 150 minutos da 

esporulação; a canaleta 7 corresponde ao zoósporo; as canaletas 8 a 11 

correspondem às células do tempo zero de esporulação expostas a choque térmico 

(CT) a 38ºC durante 30, 60, 120 e 150 minutos. B- Porcentagem relativa do mRNA 

da Hsp90 estimado pela densitometria do autorradiograma mostrado em A. 
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Figura 14: Análise dos níveis do mRNA da Hsp90 durante o ciclo de vida de B. 

emersoníi. A- RNA total (8 µg) extraído de células sincronizadas na germinação, 

início do crescimento e esporulação de B. emersoníi foi submetido a eletroforese em 

gel de formaldeído-agarose. Após transferência do RNA para uma membrana de 

náilon (Hybond N+) e hibridização com a sonda do cDNA da Hsp90 a membrana foi 

exposta a filme de raios-X. As canaletas 1 a 3 correspondem a RNA de células 

coletadas nos tempos O, 60 e 120 minutos da esporulação; a canaleta 4 a RNA de 

zoósporo; as canaletas 5 a 7 a RNA de células coletadas nos tempos 30, 60 e 90 

minutos da germinação e a canaleta 8 a RNA de células vegetativas de 120 minutos 

de crecimento a 27ºC. B- Porcentagem relativa do mRNA da Hsp90 estimado pela 

densitometria do autorradiograma mostrado em A. 
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1.11. Níveis relativos da proteína Hsp90 durante o ciclo de vida de B.emersonii 

A análise do acúmulo da proteína Hsp90 foi feita através de experimentos de 

"western blot" utilizando o anticorpo monoclonal anti-Hsp90. Extratos de proteínas 

totais foram preparados de células isoladas durante os vários estágios do ciclo de 

vida de B. emersonii (germinação, crescimento vegetativo e esporulação), tanto a 

temperaturas normais como sob choque térmico. Estes dados estão apresentados 

nas figuras 15, 16, 17 e 18. 

Como mostra a figura 15, os níveis da Hsp90 durante a germinação são 

praticamente constantes. Por outro lado, quando células de 30 minutos de 

germinação são expostas a tempos crescentes de choque térmico a 38ºC, há um 

grande aumento na quantidade da Hsp90. Já nos primeiros 30 minutos de exposição 

há um acúmulo de cerca de 3 vezes mais proteína, sendo que após uma hora de 

choque térmico os níveis passam a ser cerca de 5 vezes maiores quando 

comparados às células mantidas a 27°C. A indução é transitória, visto que os níveis 

da Hsp90 começam a diminuir quando o estresse permanece por mais tempo. 

Células de 60 minutos de germinação, quando transferidas de 27°C para 38ºC, 

também apresentam níveis aumentados da Hsp90, aproximadamente 6 vezes maior 

nas células mantidas a 38ºC por uma hora quando comparadas às mantidas a 27ºC. 

A figura 16 mostra que a quantidade da Hsp90 é praticamente constante no 

crescimento vegetativo e em níveis muito baixos. Quanto à resposta ao choque 

térmico, as células vegetativas de 4h30min de crescimento em meio DM-4 quando 

expostas a diferentes tempos de choque térmico a 38ºC, apresentam acúmulo 

crescente da Hsp90 até duas horas de exposição. Já nos primeiros 30 minutos de 

exposição há um acúmulo de cerca de 6 vezes mais proteína, sendo que os após 

duas horas de choque térmico os níveis passam a ser cerca de 200 vezes maiores 

do que o das células mantidas a 27ºC. 

Durante a esporulação, os níveis da Hsp90 variam, sendo crescentes até as 

células de 90 minutos de esporulação. Após esse ponto os níveis diminuem 

gradualmente até o zoósporo. Quanto à resposta ao choque térmico, quando células 

do tempo zero da esporulação são submetidas a incubação a 38ºC há um aumento 
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gradual nos níveis da Hsp90, atingindo após duas horas de choque térmico, níveis 

aproximadamente 3 vezes maiores do que nas células de 2 horas de esporulação a 

27ºC (Figura 17). 

Para comparar os níveis da Hsp90 nas várias fases do ciclo de vida do fungo, 

foi feito o experimento mostrado na figura 18. Comparando-se os níveis máximos da 

proteína na esporulação (célula de 90 minutos após o carenciamento) com as células 

de 30 minutos da germinação, verificou-se que a quantidade da Hsp90 é · 

aproximadamente 3 vezes maior na esporulação. 

O aumento nos níveis de mRNA na esporulação refletiram num aumento na 

quantidade da Hsp90, indicando que o controle da expressão deste gene é pré

traducional, provavelmente devido a um aumento na transcrição do gene durante a 

fase de esporulação. 

1.12. Expressão da proteína recombinante fHsp90-His para obtenção de 

anticorpos 

A proteína fHsp90-His foi expressa em E. colí usando o vetor de expressão 

pPROEX-HTa contendo o inserto de 706 pb correspondente ao fragmento EcoRI/Stul 

do cDNA da Hsp90 (Figura 19-A). 

Dois clones foram selecionados (A2-1 e A 10-1) para o experimento de 

indução-piloto, como descrito em materiais e métodos. Os extratos totais das culturas 

foram analisados em gel de SDS-PAGE, mostrando grande expressão da proteína 

recombinante com aproximadamente 34k0a. Observou-se o máximo de acúmulo da 

proteína após duas horas de indução com IPTG (Figura 19-8). O acúmulo da 

proteína também foi verificado através de "western blot", utilizando-se o anticorpo 

monoclonal anti Hsp90 e um anticorpo anti-cauda de histidina (Sigma) (dados não 

mostrados). 

Após a indução em larga escala, a fHsp90-His mostrou-se insolúvel e 

portanto, foi primeiramente solubilizada a partir de corpos de inclusão e 

posteriormente purificada através de resina de níquel. As frações de eluição 

contendo diferentes concentrações de imidazol foram resolvidas em SDS-PAGE e foi 
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possível verificar que a maior parte da proteína foi eluída com 100 e 150 mM de 

imidazol (dados não mostrados}, obtendo-se um rendimento total de 2,5 mg. 

Para a obtenção de anticorpos policlonais anti-Hsp90, foram feitos inóculos da 

proteína em duas coelhas e para verificarmos se o soro produzido reconhecia a 

Hsp90 de B. emersonii, extrato total de células do tempo zero de esporulação, 

submetidas a choque térmico a 38ºC por 90 minutos, foi aplicado em SDS-PAGE e 

analisado por "western blot". 

Verificou-se que não houve reatividade dos soros pré-imunes nas diluições 

testadas contra extrato total de B. emersonii e que o anti-soro produzido reconhecia 

uma proteína de aproximadamente 83 kDa, compatível com a massa molecular 

calculada para a proteína deduzida a partir do gene hsp90, sendo que o soro 1 

reconheceu mais fortemente que o soro 2 a Hsp90 de B. emersonii em títulos de até 

1 :2000 (dados não mostrados). Este anti-soro anti-Hsp90 foi utilizado em 

experimentos de imunolocalização. 

1.13. lmunolocalização da Hsp90 de B. emersonii 

Para verificarmos a localização da Hsp90 de B. emersonii realizamos 

experimentos de imunolocalização em zoósporos. Os experimentos foram feitos 

utilizando-se o soro policlonal anti-Hsp90 e anticorpo secundário anti lgG de coelho 

conjugado com fluoresceína. As lâminas foram analisadas em fase clara (contraste 

de fase) e fase escura (imunofluorescência) no microscópio óptico Nikon Microphot

FX. A imagem da figura 20-A mostra que a Hsp90 está distribuída por todo o 

zoósporo. Esta localização difere da encontrada para as ATPases de B. emersonii 

BePAT1 e BePAT2 que estão somente na membrana plasmática dos zoósporos 

(Fietto et ai., 2002). 
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Figura 15: Níveis da proteína Hsp90 de 8/astocladiella emersonii durante a 

germinação e após o choque térmico A- Ensaio de "western blot" para analisar a 

presença da Hsp90 em extratos protéicos de 8. emersonii. Proteínas totais de 

células de 8 . emersonii em diferentes pontos da germinação e início do crescimento 

a temperatura normal ou sob choque térmico a 38ºC, foram submetidas à 

eletroforese em gel de poliacrilamida 9% (SDS-PAGE) e transferidas para membrana 

de nitrocelulose. A membrana foi então incubada com um anticorpo monoclonal anti

Hsp90 obtido em camundongo (Sigma), seguindo-se incubação com anti-lgG de 

camundongo conjugado com fosfatase alcalina e revelação com NBT / BCIP em 

tampão para fosfatase alcalina. A canaleta 1 corresponde ao zoósporo; as canaletas 

2 a 4 correspondem às células coletadas nos tempos 30, 60 e 90 minutos da 

germinação; a canaleta 5 corresponde às células vegetativas de 120 minutos; as 

canaletas 6 a 8 correspondem às células de 30 minutos de germinação expostas a 

choque térmico (CT) a 38ºC durante 30, 60 e 90 minutos; as canaletas 9 e 1 O 

correspondem às células de 60 minutos de germinação expostas a choque térmico a 

38ºC durante 30 e 60 minutos, respectivamente. 8- Porcentagem relativa da Hsp90 

estimada através da densitometria das bandas apresentadas em A. 
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Figura 16: Níveis da proteína Hsp90 de 8/astocladiella emersonii durante o 

crescimento vegetativo e após o choque térmico A- Ensaio de "western blot" para 

analisar a presença da Hsp90 em extratos protéicos de 8, emersonii. Proteínas totais 

de células de B. emersonii em diferentes pontos do crescimento a temperatura 

normal e sob choque térmico a 38ºC foram submetidas à eletroforese em gel de 

poliacrilamida 9% (SDS-PAGE) e transferidas para membrana de nitrocelulose. Esta 

membrana foi incubada com um anticorpo monoclonal anti-Hsp90 obtido em 

camundongo (Sigma) seguindo-se incubação com anti lgG de camundongo 

conjugado com fosfatase alcalina e revelação com NBT / BCIP em tampão para 

fosfatase alcalina. As canaletas 1 a 5 correspondem às células vegetativas coletadas 

4h30min, 5h, 5h30min, 6h e 6h30min após o inóculo dos zoósporos em meio definido 

(DM-4 ); as canaletas 6 a 9 correspondem às células vegetativas de 4h30min 

expostas a choque térmico (CT) a 38ºC durante 30, 60, 90 e 120 minutos. B

Porcentagem relativa da Hsp90 estimada através da densitometria das bandas 

apresentadas em A. 

75 



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 1 1 

- - -- - - - .......... ....,,_ ---.. 
B 

100 

90 

ffl 80 
-~ 
iií 70 
ãi ... 
E 60 
(1) 
O) 50 .s 
e 

40 (1) 
o ... 
o 30 a. 

20 

10 

o 
o 30 60 90 120 150 zoo 0-30 0-60 0-90 0-120 

r.r,• CT CT CT CT ::.- .- :.- : } .. :ºJ: rr •.:, ·.:. • .,: 

Figura 17: Níveis da proteína Hsp90 de 8/astocladiella emersonii durante a 

esporulação e após o choque térmico. A- Ensaio de "western blot" para analisar a 

presença da Hsp90 em extratos protéicos de B. emersonii. Proteínas totais de 

células de B. emersonii em diferentes pontos da esporulação a temperatura normal e 

sob choque térmico a 38ºC foram submetidas a eletroforese em gel de poliacrilamida 

9% (SDS-PAGE) e transferidas para membrana de nitrocelulose. A membrana foi 

incubada com um anticorpo monoclonal anti-Hsp90 obtido em camundongo (Sigma) 

seguindo-se incubação com anti lgG de camundongo conjugado com fosfatase 

alcalina e revelação com NBT / BCIP em tampão para fosfatase alcalina. As 

canaletas 1 a 6 correspondem às células coletadas nos tempos O, 30, 60, 90, 120 e 

150 minutos da esporulação; a canaleta 7 corresponde ao zoósporo; as canaletas 8 

a 11 correspondem às células do tempo zero de esporulação expostas a choque 

térmico (CT) a 38ºC durante 30, 60, 90 e 120 minutos. B- Porcentagem relativa da 

Hsp90 estimada através da densitometria das bandas apresentadas em A. 
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Figura 18: Variação dos níveis da proteína Hsp90 de Blastocladíella emersoníí 

durante a esporulação e a germinação. A- Ensaio de "western blot" utilizando 

proteínas totais de B. emersoníí de células de esporulação e de germinação a 

temperatura normal. Após eletroforese em gel de poliacrilamida 9% (SDS-PAGE) e 

transferência das proteínas para membrana de nitrocelulose a membrana foi 

incubada com anticorpo monoclonal anti-Hsp90 obtido em camundongo (Sigma) 

seguindo-se incubação com anti-lgG de camundongo conjugado com fosfatase 

alcalina e revelação com NBT / BCIP em tampão para fosfatase alcalina. As 

canaletas 1 a 5 correspondem às células coletadas nos tempos O, 30, 60, 90 e 120 

minutos da esporulação; a canaleta 6 corresponde ao zoósporo; as canaletas 7 e 8 

correspondem às células coletadas nos tempos 30 e 60 minutos da germinação. B

Porcentagem relativa da Hsp90 estimada através da densitometria das bandas 

apresentadas em A. 
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Figura 19: A- Mapa de restrição parcial do clone do cDNA da hsp90 de 1,7 kb no 

vetor de clonagem pBluescript SK demonstrando os sítios flanqueadores, incluindo o 

sítio de EcoRI e o sítio Stul utilizados para clonar parte do cDNA no vetor de 

expressão pPROEX HTa. B- Indução de parte da Hsp90 de Blastocladiella emersonii 

em E. co/i. O gel de poliacrilamida 12% (SDS-PAGE) foi corado com azul de 

Coomassie e mostra na canaleta 1, o marcador de peso molecular Bench Mark 

(Gibco BRL); nas canaletas 2 a 5, extrato total de E. coli clone A2-1 nos tempos O, 1, 

2 e 3 horas após a adição de 0,6 mM de IPTG, respectivamente. Nas canaletas 6 a 9 

extrato total de E. coli clone A10-1 nos tempos O, 1, 2 e 3 horas após a adição de 0,6 

mM de IPTG, respectivamente. 
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Figura 20: lmunolocalização da Hsp90 em zoósporos de Blastocladiella. emersonii 

por imunofluorescência. Zoósporos de B. emersonii foram fixados e incubados (como 

descrito em materiais e métodos) na presença (A e B) ou na ausência (C e D) do 

antisoro anti-Hsp90 seguindo-se incubação com anticorpo secundário conjugado 

com fluoresceína. A mesma lâmina foi observada por microscopia de 

imunofluorescência (A e C) ou por contraste de fase (B e D) utilizando-se 

microscopia óptica. Fluorescência intensa foi observada nos zoósporos (A) e não se 

observou fluorescência no experimento controle (C). As imagens foram feitas 

utilizando uma objetiva de 20X e uma lente de 1 0X perfazendo um aumento total de 

200X. O tamanho dos zoósporos é de aproximadamente 8 µm. 

79 



2. HSP60 

Para o estudo do gene hsp60 iniciamos com experimentos de "Southern blot" 

genômico, utilizando como sondas a região codificadora de GroEL de Caulobacter 

crescentus (isolado em nosso laboratório) e o fragmento do cDNA completo da 

hsp60 do fungo Paracoccidioides brasiliensis (gentilmente cedida pela Profa Sílvia 

lzacc}, porém nunca obtivemos um resultado satisfatório. Fizemos também várias 

tentativas de isolamento de um clone de cDNA analisando com anticorpos 

monoclonais anti Hsp60 (Sigma) uma biblioteca de cDNA construída em nosso 

laboratório no vetor de expressão Àgt11 (Stratagene), a mesma que foi utilizada para 

isolar o cDNA da Hsp90, entretanto nunca obtivemos sucesso. 

Por todos esses resultados negativos resolvemos tentar isolar o gene hsp60 

de B. emersonii por reações de PCR usando oligonucleotídeos degenerados, 

codificando regiões conservadas da proteína, como descrito a seguir. 

2.1. PCR com oligonucleotídeos degenerados para amplificação de parte do 

gene hsp60 

Para tentar isolar o gene hsp60 de B. emersonii foram sintetizados vários 

pares de oligonucleotídeos baseados em alinhamentos da seqüência de aminoácidos 

de várias proteínas Hsp60, tanto de procariotos como de eucariotos, a fim de 

identificar regiões conservadas entre as proteínas de diferentes espécies e que 

preferencialmente contivessem diferenças de alguns aminoácidos entre as proteínas 

de eucariotos e procariotos. Devido à diferença de utilização de códons para um 

mesmo aminoácido e com base nos códons preferenciais de B. emersonii, algumas 

bases dos oligonucleotídeos foram "degeneradas". Também, para facilitar a 

clonagem do produto de PCR, em alguns pares de oligonucleotídeos foram 

adicionados nucleotídeos codificando seqüências de reconhecimento de enzimas de 

restrição nas extremidades 5' (os oligonucleotídeos estão listados em materiais e 

métodos). 
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Após várias tentativas com diferentes combinações de pares de 

oligonucleotídeos, (pares sintetizados para serem utilizados em conjunto) 

conseguimos uma quantidade razoável de produto da reação de PGR em algumas 

das reações. Os fragmentos de PGR foram purificados a partir da banda isolada do 

gel de agarose, entretanto não conseguimos cloná-los. 

Depois de inúmeras tentativas, resolvemos combinar diferentes pares de 

oligonucleotídeos e obtivemos a amplificação satisfatória em duas das nove reações 

tentadas: reação 5 (oligonucleotídeos Hsp60EhEco e Hsp60-3) e reação 7 (primers 

Hsp60Ehforw e Hsp60-3) (Figura 21 ). Purificamos o produto da PGR isolado de gel 

de agarose utilizando o kit Nucleotrap gel extraction (Clontech), já que com outros 

métodos de purificação anteriormente testados, nunca obtivemos sucesso nas 

clonagens. Esse produto foi clonado sem digerir, no plasmídeo pGEM T-easy. Foram 

feitas várias minipreparações de DNA plasmidial e muitas continham o inserto do 

tamanho esperado. Após o seqüenciamento de alguns desses clones, confirmamos 

serem correspondentes ao gene hsp60 devido à alta homologia dada pelo programa 

BLAST com seqüências de genes hsp60 de diferentes fungos. 

2.2. Isolamento do cDNA da Hsp60 de uma biblioteca de choque térmico 

construída em pSPORT 

Concomitantemente, em nosso laboratório foi construída e analisada uma 

biblioteca de cDNA com RNAs extraídos de células de 30 minutos de esporulação 

submetidas a 30 minutos de choque térmico a 38ºC (R. C. Georg, dados não 

publicados). Com este trabalho, foram obtidas aproximadamente 2.700 seqüências 

de ESTs clonadas no plasmídeo pSPORT-1. Dentre os clones analisados, foram 

encontrados apenas dois clones codificando a Hsp60. O clone HSR12A06 utilizado 

neste trabalho (Figura 22), trata-se do cDNA completo. A primeira análise da 

biblioteca foi feita através do seqüenciamento dos clones usando-se o primer 

universal T7, já que a biblioteca é construída orientada e com este primer, numa 

reação de seqüenciamento é possível ler aproximadamente 600 pb a partir da 

extremidades 5, dos cDNAs clonados. 
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Após esta primeira análise a partir da reação de seqüenciamento com o primer 

T? foi possível identificar o início do cDNA da Hsp60. Para seqüenciar a outra 

extremidade foi utilizado o primer universal Sp6, lendo-se mais 600 pb 

aproximadamente. O inserto correspondente ao cDNA da Hsp60 de B.emersonii com 

aproximadamente 2,0 kb, primeiramente estimado pela digestão do clone HSR12A06 

com as enzimas de restrição EcoRI/Hindlll, foi seqüenciado por completo com a 

utilização de oligonucleotídeos sintéticos, sendo a maioria deles usados 

anteriormente para as reações de PCR. A região seqüenciada dos clones de pGEM 

T-easy que continham o fragmento de 0,7 kb obtido através da reação de PCR para 

a hsp60 está contida na região seqüenciada do cDNA (Figura 22). 

2.3. O gene hsp60 de B. emersonii está presente em cópia única 

Para verificar se o gene hsp60 de B. emersonii está presente em cópia única, 

foi feito "Southern blot" de DNA genômico de B. emersonii digerido com diferentes 

enzimas de restrição. A membrana foi hibridizada, em condições de alta e baixa 

estringências, com a sonda de 2,0 kb correspondente ao cDNA (clone HSR12-A6 

digerido com as enzimas de restrição EcoRI e Hindlll) marcada radioativamente. O 

"Southern blot" apresentou somente uma banda demonstrando que B. emersonii 

provavelmente possui somente um único gene hsp60 (Figura 23). 

2.4. Determinação do início de transcrição do gene hsp60 por extensão de 

oligonucleotídeo com transcriptase reversa 

Mesmo sem conhecer a região 5' não codificadora do gene hsp60, fizemos a 

reação de extensão de oligonucleotídeo com a enzima transcriptase reversa para 

localizar o início de transcrição do gene hsp60 de B. emersonii. Pelo resultado obtido 

neste experimento verificou-se a presença de dois inícios inícios de transcrição a 

cerca de 300 e 303 nt a montante do início de tradução (códon ATG da Metionina 

iniciadora) e que os níveis do mRNA para este gene aumentam muito com a 

exposição à alta temperatura (Figura 24). 
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Figura 21: Gel de agarose corado com brometo de etídeo demonstrando as duas 

únicas reações de PCR onde houve amplificação, cujos fragmentos depois de 

purificados, clonados em pGEM T-easy e seqüenciados, demonstraram ter 

homologia com outras Hsp60 de fungos. Marcador de peso molecular (j>X174 digerido 

com Hindlll; a reação 5 foi feita com os oligonucleotídeos Hsp60EhEco e Hsp60-3 e 

a reação 7 com os oligonucleotídeos Hsp60Ehforw e Hsp60-3 (as condições da 

reação de PCR estão descritas em materiais e métodos). Nas demais reações não 

obtivemos amplificação. 
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1 GACCGACCGTCCCCCTCGCCACCTCGATCCGTTCGCCACTGTCAACCATGCACCGCATTC 

M H R I P -

61 CCCACGCTGCCCGCGTCGCCCGCGCCGCCGCCCTGCGCCGGTCCTTCTCCACGCACAAGG 

H A A R V A R A A A L R R S F S T H K E -

121 AGATCACGTTCGGCGCCGACGGCCGCGCCAAGCTCGCCAAGGGCGTCGACACGCTGGCCC 

I T F G A D G R A K L A K G V D T L A R -

181 GCGCCGTCGCCGTGACGCTCGGCCCCAAGGGCCGCAACGTGCTCATCGAGCAGCCCTACG 

A V A V T L G P K G R N V L I E Q P Y G -

241 GCTCGCCCAAGATCACCAAGGACGGTGTCTCGGTCGCCAAGGCCATCACGCTCGAGGACA 

S P K I T K D G V S V A K A I T L E D K -

301 AGTTCGAGAACCTCGGTGCCCGCCTCGTCCAGGACGTCGCCAACAAGACCAACGAGGTCG 

F E N L G A R L V Q D V A N K T N E V A -

361 CCGGTGACGGCACCACGACCGCCACGGTCCTCACCCGCGCCATCTTCAACGAGGGCCTCA 

G D G T T T A T V L T R A I F N E G L K -

421 AGAACGTTGCCGCCGGGTGCAACCCCACGGACCTGCGCCGCGGTGTCCAGGTGGCCGTCG 

N V A A G C N P T D L R R G V Q V A V D -

481 ACGCCGTCGTCAAGCACCTCAAGGAGAACCGCCGCATGATCACGTCGTCCGAGGAGGTGG 

A V V K H L K E N R R M I T S S E E V A -

541 CCCAGGTCGCGACCATTTCGGCCAACGGCGACCGCCACGTCGGCGCCCTGATCGCGCAGG 

Q V A T I S A N G D R H V G A L I A Q A -

601 CCATGGAGAAGGTTGGCAAGGAGGGCGTCATCACGGTCCAGGAGGGCAAGACGCTCGAGG 

M E K V G K E G V I T V Q E G K T L E D -

661 ACGAGCTCCAGATCACCGAGGGCATGCGCTTTGACCGCGGCTTCATCTCGCCCTACTTCA 

E L Q I T E G M R F D R G F I S P Y F I -

721 TCACCGATGTCAAGGGCCAGAAGGTCGAGTTCGAGAAGCCCCTCGTCCTCCTCTCGGAGA 

T D V K G Q K V E F E K P L V L L S E K -

781 AGAAGATCTCGCTCATCCAGGACGTGCTCCCCGCCCTCGAGGCCGCCGCCCAGACCCGCC 

K I S L I Q D V L P A L E A A A Q T R R -

841 GCCCGCTCCTCATCGTCGCCGAGGACGTCGACGGCGAGGCCCTCGCCGCCTGCATCCTCA 

P L L I V A E D V D G E A L A A C I L N -

901 ACAAGCTCCGCGGCCAGGTCCAGGTGTGCGCCGTCAAGGCC~CGGCTTCGGCGACAACC 

K L R G Q V Q V C A V K A P G F G D N R -

961 GCAAGGCCACGCTCCAGGACATGGCCATCCTCACGGGCGGCCAGGTCTTTTCGGACGAGC 

K A T L Q D M A I L T G G Q V F S D E L -

1021 TCTCGGTCAAGCTCGAGAAGGCGACCATTGACCAGCTCGGCCAGGCCGGCACCGTGACCG 

S V K L E K A T I D Q L G Q A G T V T V -
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1081 TGACCAAGGAGGACACCATCTTCCTCAACGGCCTCGGCGACAAGGCGGCGCTCGGCGAGC 

T K E D T I F L N G L G D K A A L G E R -

1141 GGTGCGAGCAGATCCGCTCGGCCATTGCCGACACGGCGTCCGAGTACGAGAAGGAGAAGC 

C E Q I R S A I A D T A S E Y E K E K L -

1201 TGCAGGAGCGCCTGGCCAAGCTGTCGGGCGGCGTCGCCGTGATCAAGGTCGGCGGCTCGT 

Q E R L A K L S G G V A V I K V G G S S -

1261 CCGAGGTCGAGGTTGGCGAGAAGAAGGACCGGTTCGTCGACGCGCTCAACGCGACGCGCG 

E V E V G E K K D R F V D A L N A T R A -

1321 CGGCCGTCGAGGAGGGCATCGTGCCCGGCGGTGGCACCGCCCTGCTCAAGTCGACGCTCA 

A V E E G I V P G G G T A L L K S T L I -

1381 TCCTCGGCGACCTCAAGGCGACCGTCGCCAACTTTGACCAGCAGCTCGGCGTCGACCTCG 

L G D L K A T V A N F D Q Q L G V D L V 

1441 TCCGCCGCGCCCTCCAGGCGCCCACGCGCACCATCGTCGACAACGCCGGCGACTCTGGCT 

R R A L Q A P T R T I V D N A G D S G S -

1501 CGTTTGTCGTCGGCAAGCTCCTTGACCAGGCGTCCGTCGAGGGCAAGACCTTCACCATCG 

F V V G K L L D Q A S V E G K T F T I G -

1561 GCTACGACGCGGCCAACGGCCAGTACGTGGACATGATCAAGGCCGGTATCATTGACCCGC 

Y D A A N G Q Y V D M I K A G I I D P L -

1621 TCAAGGTCGTCCGCACCGCCCTCGTCGATGCCGCCGGTGTCGCCTCGCTCCTCACCACGT 

K V V R T A L V D A A G V A S L L T T S -

1681 CCGAGTGCATGATCGTCGACGCGCCCAAGAAGGACGCCCCCGCGGCCCCCGCGGCCGGCG 

E C M I V D A P K K D A P A A P A A G G -

1741 GGATGGGCGGTATGGGTGGTATGGGCGGCATGGGCTTCTAAGCCGCTTGATGGTGCCGAG 

M G G M G G M G G M G F * 

1801 GAAGAAGAGGATGATGATTTAGGACAGCTCTTGATATCTATAAACGTGTACCTTCTCAAA 

1861 AAAAAAAAAAAAA 1873 

Figura 22: Seqüência do clone HSR12-A06 (cDNA Hsp60 clonado em pSPORT-1). 

Este cDNA apresenta uma cauda poli A+ contendo 16 resíduos de adenina. Em 

negrito estão o códon da Metionina iniciadora e o códon de parada; a seqüência 

sublinhada corresponde ao provável sinal de poliadenilação. Abaixo da seqüência 

nucleotídica está apresentada a seqüência deduzida de aminoácidos. As setas 

indicam a posição dos oligonucleotídeos utilizados na reação de amplificação por 

PCR. 
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Figura 23: Análise por "Southern blot" de DNA genômico de B. emersonii. 5 µg de 

DNA genômico foram digeridos com diferentes enzimas de restrição e o produto das 

digestões foi hibridizado com a sonda radioativa de um fragmento Pstl 

correspondente à região 5' não codificadora e início da região codificadora do cDNA 

da Hsp60. Na canaleta 1 o DNA foi digerido com as enzimas de restrição 

Hindlll/BamHI, 2- Hindlll/EcoRI, 3-Hindlll/Kpnl, 4- Hindlll/Notl, 5- Hindlll, 6-

Pstl/BamHI, 7- Pstl/EcoRI, 8- Pstl/Kpnl, 9- Pstl/Notl, 10- Pstl. O marcador de peso 

molecular utilizado foi o 1 kb DNA Ladder (Gibco-BRL). 
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G A T C 1 2 

-• ---303 nt 
-• ---300 nt 

Figura 24: Determinação do início de transcrição do gene hsp60 de B.emersonii. 

Extensão de oligonucleotídeo utilizando o primer PrExt60 marcado radioativamente 

com [y32P]ATP que foi hidridizado com 30µg de RNA total de células de Oh de 

esporulação mantidas em solução de esporulação por 30 minutos tanto a 27ºC 

(canaleta 1) como sob choque térmico a 38ºC (canaleta 2). O híbrido 

(oligonucleotídeo + RNA) foi então estendido com transcriptase reversa e os 

produtos da extensão foram resolvidos por eletroforese em gel de poliacrilamida 

desnaturante. O gel foi seco e exposto a filme de raios-X. A seqüência nucleotídica 

mostrada foi feita a partir de DNA fita simples de M 13 utilizando-se o primer universal 

-40. Os prováveis inícios de transcrição estão apontados com setas e localizam-se a 

300 e 303 pb da metionina iniciadora. 
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2.5. Análise comparativa da seqüência de aminoácidos da Hsp60 de 8. 

emersonii com proteínas homólogas de outros organismos 

O gene Hsp60 de Blastocladiella emersonii codifica para uma proteína que 

tem elevado grau de similaridade com a Hsp60 de outros organismos. A figura 25 

mostra uma análise comparativa feita da seqüência deduzida de aminoácidos da 

Hsp60 de B. emersonii com a de outras Hsp60 de diferentes organismos. A tabela 2 

apresenta as porcentagens de similaridade e identidade entre a seqüência deduzida 

de aminoácidos da Hsp60 de B. emersonii e a Hsp60 de outros organismos; a maior 

identidade foi obtida com Neurospora crassa e Paracoccidioides brasiliensis. 

Para uma análise filogenética, as seqüências de aminoácidos da Hsp60 de 

diferentes organismos foram comparadas com a seqüência da Hsp60 de B. 

emersonii. A figura 26 mostra o dendrograma feito a partir das seqüências de 

aminoácidos da Hsp60 de diferentes organismos que foram comparadas com a 

Hsp60 de B. emersonii. Como podemos observar, a Hsp60 de B. emersonii agrupou

se com as Hsp60 de fungos. 
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1 50 
H.sapiens ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ MLRLPTVFRQ MRPVSRVLAP 

D.melanogaster ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ MFRLPVSLAR .SS I SRQLA . 
C.elegans ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~M LRLARKGLQT 

S.cerevisiae ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~MLRSSVVR SRATLRPLLR 
B.emersonii ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~M _RI P __ A ARVARAAALR 

T.cruzi ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~MFR 
A.thaliana ~~~~~~~~MA SA<·ALSSASV LCSSRQSKLG ,'.,G QQQGQRV SY ,KRTI RRF 

51 110 
LTRAYAKDV KFGADARA .. LMLQCVDLLA DAVAVTMGPK GRTVII EQSW GSPKVTKDGV 

.. MRGYAKDV RFGPEVRA .. MMLQGVDVLA DAVAVTMGPK GR\ VI IEQSW GSPKI TKDGV 
AVVRSYAKDV KF c.1AEGRQ .. AMLVGV LLA DAVSVTMGPK GR .VI IEQSW GSPKI TKDGV 
RAYSS 1 . KEL KFGVEGRA .. SLLKCVETLA EAVAATLGPK GR VLIEQPF (-, PPKI TKDGV 
RS FS T. ·, . KE I TFGADGRA .. KLAKGRDTLA RAVAVTLGPK '3R''VL IEQPY GSPKI TKDGV 
SAARFAGKEI RFGTEARQ . . SMQKGVQRAV SAVATTLGPK GR .VII EQSY GAPKI TKDGV 
SVRA . VKEI AFDQ SRA .. ALQAGI DKLA DCVGLTLGPR GR ·VVLD. EF GSPKW DGV 

111 170 
TVAKS I DLKD KYK I GAKLV QDVA T EE AGDGTTTATV LARSI AKEGF EKI SKGA · PV 
TVAKS IELKD KFQ I GAKLV QDVA T'.EE AGDGTTTATV LARAI AKEGF EKI SK ' PV 
TVAKS I DLKD KYQ LGAKLI QDVA KA.,EE AGDGTTCATV LTRAI AKEGF ER~SSRG AV 
TVAKS IVLKD KFE MGAKLL QEVASKT :EA AGDGTTSATV LGRAI FTESV K' 'VAAGC PM 
SVAKAI TLED KFE. LGARLV QDVA KT EV ACDGTTTATV LTRAI F EGL K VAAGC' .PT 
TVAKAI EFKD PFE' MGAQLV RQVC ,KT,, DL AGDGTTTSAV LVASVFSESL RC I ATGT P I 
TI ARAIELP AME AGAAL I REVASKT DS AGDGTTTAS I LAREIIK C: L LSVTSr A PV 

171 230 
EI RRGVMLAV DAVIAELKKQ SKPVTTPEE I AQVATI SA 'G DKEI G IISD AMKKVGRKCV 
EIRRGVMLAV ETVKD' LKTM SRPVSTPEE I AQVAT I SA: ,G DQAI G .LI SE AMKKVGRD";V 
EIRRGVM :AV EVVVAELKKI SKKVTTPEE I AQVAT I SA' 1G DTVVG' LI SD AMKKVGTTGV 
DLRRGSQVAV EKVIE FLSA.:. KKE I TTSEE I AQVAT I SA 'G DS .VGKLLAS AMEKVGKEGV 
DLRRGVQVAV DAVVK LKE RRM I TSSEEV AQVAT I SA G DR VGAL I AQ AMEKVGKEGV 
DMKRGMDRAV GVILQSVAEQ SRKVTSTE :I VQVAT I SA G DEELGRLIGQ AMEKVGKD V 
SLKRGIDKTV QGLIEELQKK ARPVKu RDDI RAVAS I SAG DDLIGSMIAD AI DKVGPDr v 

231 290 
I TVKDGKT L DE LEIIEGMK FDRGYI SPYF I TSKGQKCE FQDAYVLLSE KK I SS I QSIV 
I TVKDC.KT LT DELEVIEGMK FDRGYI SPYF I ·ssK :;AKVE FQDALLLLSE KK I SSVQSII 
I TVKDGKT L DQLELIEGMK FDRGYI SPYF I TSAKGAKVE YEKALVLLSE KK I SQVQDIV 
I TI REGRT LE DELEVTECMR FDRGFI SPYF I TDPKSSKVE FEKPLLLLSE KK I SS I QDIL 
I TVQEGKTLE DELQI TEGMR FDRGFI SPYF I TDVKGQKVE FEKPLVLLSE KKI SLIQDVL 
I TTQDGKTMT TELEVVECMS I DRGYI SPYF VTDAKAQKAE LEDAFVLVSA KKVSS I ,TIL 
LS IESSSS FE TTVEVEEGME I DRGYI SPQF VT PEKLLAE FE ARVLI TD QKI TAI KDII 

291 350 
PALEI A' A. R KPLVIIAEDV DGEALSTLVL . RLKVGLQVV AVKAPGFGD.· RK QLKDMAI 
PALELA' AQR KPLVIIAE DI DGEALSTLVV .RLKI GLQVA AVKAPGFGD , RKS TLTDMAI 
PALELA} KLR RPLVIIAEDV DGEALTTLVL RLKVC,LQVV AI KAPGFu D ; RK ALKDMGI 
PALEI S' QSR RPLLIIAEDV DGEALAACIL KLRGQVKVC AVKAPGFGD., RK TI GDI AV 
PALEAAAQTR RPLLIVAEDV DGEALAACIL KLRGQVQVC AVKAPGF ; D RKATLQDMAI 
PAL •. VVRTr; RPLLIIADDV ESEALTTMI F KLQGKLKI A CVKAPGFGD KTAMMQDIAI 
PILEKTTQLR APLLIIAEDV TGEALATLVV •KLRGVL ' .VV AVKAPGFGER RKAMLQDI AI 
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351 410 
AT AVFf EE . . LTL LED VQP DL KV EVIVTKDDAM LLK ,Kr DKAQ I EKRI QEIIE 
As ,r rvF,... DD .. ADLVKLED VKVSDL Qv - EVVI TKDDTL LLKCKGKKDD VLRRA QI KD 
AT-:AS I F DE . . TLDLRLED I TA DL EVD EVTI TKDDTL LLRGRuDQTE I EKRI EE I TD 
LT TVFTEE . . . LDLKPEQ CT I E L SCD S I TVTKEDTV IL GS PKEA I QERI EQI K 
LT--QVFSDE ... LSVKLEK AT I DQL QAJ TVTVTKEDTI FL LCDKAA L ERCEQI RS 
FA ARLV EE ,S LELDAE FDPAIL ,TVK KAT I TKDDTV LL ~-ESSM VKERVELLR , 
LT_AEYLAMD .. . MSLLVE AT I DQL ,I AR KVTI SKDSTT LIADAASKDE LQARI AQLKK 

401 470 
QL . DVTTSEY EKEKL ERLA KLSD'" VAVLK VGGTSDVEV EKKDRVTDAL ATRAAVEEG 
QI . EDTTSEY EKEKLQERLA RLAS VALLR VG,SSEVEV EKKDRV DAL ATRAAVEEG 
EI . ERSTS DY EKEKL ERLA KLSK~VAVLK I SEVEV EKKDRVTDAL CATRAAVEEG 
S ID I TTT SY EKEKLQERLA KLS~ VAVIR V ASEVEV EKKDRYDDAL ATRAAVEEG 
AI ADTASEXR XXKAAXAP Q ACRAASPXSR SAARPKVEV XKKDRFVDAL ATRAAVEE , 
LI . DGETSDY REKLQERLA KLSu-VAVI K V S EVEV EKKDRI TDAL CSTRAAVQE-
ELFE . TDSVY DSEKLAERI A KLSC,· N AVI K V AATETELE DRKLRIEDAK ATFAAIEE-

471 530 
IVL G. CALL RC . . . I PALD SLTPA EDQK I ' IE IIKRTL KI PAMTI AK A, VE SLIVE 
IVP(G~TALL RC ... I EKLE ,VETT EDQK L VE I VRRAL RMPCMTI AK A VD AMVVA 
IVPC '-vALL RS ... LTALK YKAA EDQQ I V I VKKAL TQPI ATIVK A LEPSS IID 
ILP - , TALV KAS . . . RVLD EVVVD FDQK L VDIIRKAI TRPAKQIIE A ,EE SVII 
IVP , .., TALL KST . XIL DL KATVA FDQQ L VDLVRRAL QAPTRTIVD A DS ' SFVV , 
IVP r vALL RAS KALDSLL DSSLTADQR T VQIIR AV RLPA TIVL A KE AVVVE 
IVP ,.._AALV LSTVI PAI K E . TFEDADER L AD IVQKAL LSPAAL I AQ A VE EVVVE 

531 590 
KIM . QSSS . . ... EV YDAM AGDFV MVEK ' II DPTKVVR TALLDAA VA SLLTTAEVVV 
KVE . . QA.., .. . .. DYI YDAL KGEY . LIEK I IDPTKVVR TAI TDAS JVA SLLTTAEAVV 
EVT - S T . . . . . SY YDAL 'CKFVDMFEA ,., II DPTKVVR TALQDAS VA SLLATTECVV 
KLIDE . .. Y DDFAK YDAS KSEYTDMLAT r rr DPFKVVR S -;LVDAS VA SLLATTEVAI 
KLLDQASVE . KTFTI YDAA GQYVDMIKA IIDPLKVVR TALVDAA VA SLLTTSECMI 
KVLE , . .. .. DVTV YDAQ RDRYV MFEA ,... IIDPARVVR VAI TDAVSVA 
KIM . . . . . FS D. WE ·y AM TDTYE LFEA VI DPAKVTR 

591 622 
TEI PKEEKDP . M AM M M ,1 MF~~ ~~ 
TEI PKED - AP A . MP M ~M MC Mu·M MM 
TEI PKEEAV ,PA M í M ' ~M~GM , M F 
VDAPEP .. . P AAA A 'lMP MP ~ PCMM~ 
VDAPKKD.AP AASPAA ,, M ~M-CMJ~M( F 
VDLPKEET PA A . . í M'.iGM MGCM.., DMY~ 
VDKPKPKAPA AAAPE LMV~ ~~~~~~~~~~ 

CALQ AASVA 
SLMMTAEAAI 

MVLTTQAIV 

Figura 25: Comparação da Hsp60 de B. emersonii com Hsp60 de outros 

organismos. Alinhamento da seqüência de aminoácidos da Hsp60 de Blastocladiella 

emersonii e de Homo sapiens (gi-129379) , Drosophila melanogaster (gi-12644042) , 

Caenorhabditis elegans (gi-1705795), Saccharomyces cerevisiae (gi-6323288) , 

Tripanosoma cruzi (gi-3023478) e Arabdopsis thaliana (gi-12644189). A comparação 

das seqüências foi feita através do programa Pile up. 
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Seqüências comparadas 
a Hsp60 de B. emersonii 

N. crassa 
P. brasiliensis 
S. cerevisiae 
S. pombe 
e. elegans 
R. noNegicus 
H. sapiens 
D. melanogaster 
T. cruzi 
A. thaliana 
O. sativa 

Identidade(%) 

64,7 
64,7 
64,0 
61,6 
56,0 
55,1 
54,9 
55,8 
51,1 
42,1 
43,2 

Similaridade(%) 

72,4 
72,2 
70,7 
70,2 
65,7 
65,1 
65,0 
64,7 
59,5 
53,9 
52,4 

Tabela 2: Porcentagens de similaridade e identidade entre a proteína Hsp60 de 

Blastocladiella emersonii com as de Neurospora crassa (gi-16416029), 

Paracoccidioides brasiliensis (gi-6016259), Saccharomyces cerevisiae (gi-6323288), 

Schizosaccharomyces pombe (gi-19113806), Caenorhabditis elegans (gi-1705795), 

Rattus noNegicus (gi-11560024), Homo sapiens (gi-129379), Drosophila 

melanogaster (gi-12644042), Tripanosoma cruzi (gi-3023478), Arabdopsis thaliana 

(gi-12644189) e Oriza sativa (gi-7248401). A análise foi feita utilizando o programa 

Gap. 
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..-------- H.sapiens 

-
~------- R.norvergicus 

~--------- D.me!anogaster 

C.elegans 

A. capsulatus 

~-------- P.brasi!iensis 

....__ ________ N.crassa 

____J•---------- S.cerevisiae 

S.pombe 

....__ _________ B.emersonii 

'------------ T.cruzi 

..----------- A.thaliana 

~---------- O.sativa 

Figura 26: Dendrograma comparando-se as seqüências de aminoácidos das Hsp60 

de Blastocladiella emersonii e Homo sapiens (gi-129379), Rattus norvegicus (gi-

11560024), Drosophila melanogaster (gi-12644042), Caenorhabdítís elegans (gi-

1705795), Ajellomyces capsulatus (gi-1017 40), Paracoccidioides brasílíensis (gi-

6016259), Neurospora crassa (gi-16416029), Saccharomyces cerevisíae (gi-

6323288), Schizosaccharomyces pombe (gi-19113806), Trípanosoma cruzi (gi-

3023478), Arabdopsis thaliana (gi-12644189) e Oríza saliva (gi-7248401 ), feito pelo 

programa Pile up. 
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2.6. Análise do padrão de expressão do mRNA da Hsp60 durante o 

desenvolvimento de B. emersonii e sob condições de estresse 

Com o intuito de verificar se o gene hsp60 de B. emersonii sofre regulação 

durante o processo de diferenciação, extraímos RNA total de células isoladas 

durante os vários estágios do desenvolvimento do fungo e foram realizados 

experimentos de "Northern blot" utilizando estes RNAs. 

Os RNAs foram extraídos de células colhidas durante diferentes intervalos de 

tempo do ciclo, tanto a temperaturas normais como sob choque térmico ou na 

presença de cloreto de cádmio. Estes dados estão apresentados nas figuras 27, 28 e 

29 e representados em valores relativos com base na densitometria das bandas na 

autorradiografia, analisadas pelo programa lmageMaster. 

Como mostra a figura 27, a expressão da Hsp60 varia durante a germinação, 

tendo um padrão crescente nos níveis do mRNA para esta proteína durante o tempo 

do experimento. Por outro lado, quando células de 30 minutos de germinação são 

expostas a tempos crescentes de choque térmico a 38ºC, há uma grande indução 

nos níveis do mRNA da Hsp60. Nos primeiros 30 minutos de exposição verifica-se 

um aumento de quase 5 vezes, quando comparados aos níveis das células mantidas 

a 27°C, atingindo níveis máximos de indução após 1 hora a 38ºC (aproximadamente 

8 vezes). A indução é transitória, visto que os níveis do mRNA diminuem quando o 

estresse permanece por mais tempo. Células de 60 minutos de germinação quando 

transferidas de 27ºC para 38ºC apresentam uma indução gradual do mRNA da 

Hsp60 sendo que após 30 minutos de choque térmico o nível do mRNA é quase o 

mesmo encontrado nas células de 30 minutos de germinação. Mas após uma hora 

de choque térmico os níveis não aumentam tanto quanto nas células de 30 minutos. 

Nas células incubadas com 1 00µM de CdCl2 também ocorre indução do mRNA da 

Hsp60, sendo que nos primeiros 30 minutos observou-se um aumento de 

aproximadamente 2,5 vezes quando se compara com os níveis das células crescidas 

a 27°C, na ausência de cádmio. A indução é transitória e nas células de 60 minutos 

de germinação, a indução por CdClz é aproximadamente 2 vezes maior quando 

comparado com os níveis nas células de 30 minutos de germinação expostas ao 

B 1 B , 1 . ..-... -,.. , .. e A •- v 1 t:. 
fNC:.T i - · ..,, -

I 
..., -~·-:. :..IJMlCA 

t)r.11 
.... ·, (:· !, 
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cádmio por 30 minutos. Na permanência do estresse por mais 30 minutos, os níveis 

de mRNA da Hsp60 ficam praticamente inalterados. 

Como mostra a figura 28, a expressão do mRNA da Hsp60 também varia 

durante a esporulação, apresentando um nível mais elevado nas células do tempo 

zero da esporulação que nas células dos tempos de 30 minutos. Os níveis voltam a 

crescer nas células de 60 até as células de 90 minutos de esporulação. Após esse 

ponto os níveis diminuem até ser praticamente não detectado o mRNA no zoósporo. 

Quanto à resposta ao choque térmico, quando células do tempo zero da esporulação 

são submetidas a incubação a 38ºC há um grande aumento nos níveis do mRNA da 

Hsp60 sendo que o máximo da indução ocorreu aos 60 minutos de choque térmico, 

com um aumento de um pouco mais de 3 vezes quando se compara com as células 

do tempo zero de esporulação incubadas a 27ºC. Após 120 ou 150 minutos de 

exposição ao calor, os níveis do mRNA são menores, confirmando a transitoriedade 

da resposta. 

Para comparar os níveis do mRNA da Hsp60 nas várias fases do ciclo de vida 

do fungo, foi feito o experimento mostrado na figura 29. Comparando-se os níveis 

máximos das duas fases, 90 minutos da esporulação com 120 minutos da 

germinação, verificou-se que a quantidade do mRNA da Hsp60 é aproximadamente 

4 vezes maior na esporulação. 
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Figura 27: Análise dos níveis de mRNA da Hsp60 durante a germinação de B. 

emersonii a temperatura normal e sob choque térmico ou tratamento com CdCl2. A

RNA total (8 µg) extraído de células isoladas na germinação e início do crescimento 

de B. emersonii tratadas ou não com CdCl2 ou choque térmico foi submetido a 

eletroforese em gel de formaldeído-agarose. O RNA foi então transferido para uma 

membrana de náilon (Hybond N+) e hibridizado com o cDNA da Hsp60 marcado 

radioativamente. A canaleta 1 corresponde ao zoósporo; as canaletas 2 a 4 

correspondem às células coletadas nos tempos 30, 60 e 90 minutos da germinação; 

a canaleta 5 corresponde às células vegetativas de 120 minutos; as canaletas 6 a 8 

correspondem às células de 30 minutos de germinação expostas a choque térmico 

(CT) de 38ºC durante 30, 60 e 90 minutos; as canaletas 9 e 1 O correspondem às 

células de 60 minutos de germinação expostas a choque térmico de 38ºC durante 30 

e 60 minutos; as canaletas 11 a 13 correspondem às células de 30 minutos de 

germinação incubadas com 100 µM de CdCl2 (Cd) durante 30, 60 e 90 minutos; as 

canaletas 14 e 15 correspondem às células de 60 minutos de germinação incubadas 

com 100 µM de CdCl2 durante 30 e 60 minutos, respectivamente. B- Porcentagem 

relativa do mRNA da Hsp60 estimado através da densitometria do autorradiograma 

mostrado em A. 
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Figura 28: Análise dos níveis de mRNA da Hsp60 durante a esporulação de B. 

emersonii a temperatura normal e sob choque térmico. A- RNA total (8 µg) extraído 

de células sincronizadas na esporulação a temperatura normal e após choque 

térmico foi submetido à eletroforese em gel de formaldeído-agarose. Após 

eletroforese o RNA foi transferido para uma membrana de náilon (Hybond N+) e 

hibridizado com o cDNA da Hsp60 marcado radioativamente. As canaletas 1 a 6 

correspondem às células coletadas nos tempos O, 30, 60, 90, 120 e 150 minutos da 

esporulação; a canaleta 7 corresponde ao zoósporo; as canaletas 8 a 11 

correspondem às células do tempo zero de esporulação expostas a choque térmico 

(CT) a 38ºC durante 30, 60, 120 e 150 minutos. 8- Porcentagem relativa do mRNA 

da Hsp60 estimado através da densitometria do autorradiograma mostrado em A. 
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Figura 29: Análise dos níveis de mRNA da Hsp60 durante o ciclo de vida de 8. 

emersonii. A- RNA total (8 µg) extraído de células sincronizadas na germinação, 

início do crescimento e esporulação de 8. emersonii foi submetido a eletroforese em 

gel de formaldeído-agarose. Após transferência do RNA para uma membrana de 

náilon (Hybond N+) e hibridização com a sonda do cDNA da Hsp60 a membrana foi 

exposta a filme de raios-X. As canaletas 1 a 3 correspondem a RNA de células 

coletadas nos tempos O, 60 e 120 minutos da esporulação; a canaleta 4 a RNA de 

zoósporo; as canaletas 5 a 7 a RNA de células coletadas nos tempos 30, 60 e 90 

minutos da germinação e a canaleta 8 a RNA de células vegetativas de 120 minutos 

de crecimento a 27°C. B- Porcentagem relativa do mRNA da Hsp60 estimado 

através da densitometria do autorradiograma mostrado em A. 
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2.7. Níveis relativos da proteína Hsp60 durante o ciclo de vida de B. emersonii 

A análise do acúmulo da proteína Hsp60 foi feita através de experimentos de 

"western blot" utilizando o anticorpo monoclonal anti-Hsp60 (Sigma). Extratos de 

proteínas totais foram preparados de células isoladas durante os vários estágios do 

ciclo de vida de B.emersonii (germinação, crescimento vegetativo e esporulação), 

tanto a temperaturas normais como sob choque térmico. Estes dados estão 

apresentados nas figuras 30, 31, 32 e 33. 

Como mostra a figura 30, os níveis da Hsp60 sofrem uma pequena variação 

durante a germinação, apresentando níveis um pouco mais elevados nas células de 

90 e 120 em relação aos níveis encontrados nas células de 30 e 60 minutos da 

germinação. Por outro lado, quando células de 30 minutos de germinação são 

expostas a tempos crescentes de choque térmico a 38ºC, há um grande aumento na 

quantidade da Hsp60. Já nos primeiros 30 minutos de exposição a quantidade da 

Hsp60 é cerca de 2 vezes maior do que nas células mantidas a 27°C. Após uma hora 

de choque térmico os níveis continuam aumentando e após 90 minutos a 38ºC os 

níveis passam a ser cerca de 5 vezes maiores quando comparados às células 

controle. Células de 60 minutos de germinação, quando transferidas de 27°C para 

38ºC, também apresentam níveis aumentados da Hsp60, aproximadamente 6,5 

vezes maior nas células mantidas a 38ºC por uma hora quando comparadas às 

mantidas a 27ºC. 

A figura 31 mostra que a quantidade da Hsp60 sofre uma certa variação 

durante crescimento vegetativo e que seus níveis não são tão baixos como os 

apresentados para a Hsp90. Quanto à resposta ao choque térmico, as células 

vegetativas de 4h30min de crescimento em meio DM-4 quando expostas a diferentes 

tempos de choque térmico a 38ºC, apresentam acúmulo crescente da Hsp60, mas 

somente a partir de 90 minutos de exposição, sendo que após duas horas de choque 

térmico os níveis passam a ser cerca de 2 vezes maiores do que o das células 

mantidas a 27ºC. 

Durante a esporulação, como mostra a figura 32, os níveis da Hsp60 variam, 

decrescendo da célula do tempo zero para as células de 60 minutos da esporulação. 
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Após esse ponto, as células de 90 minutos apresentam níveis máximos da Hsp60 

durante a esporulação e diminuem gradualmente até as células de 150 minutos e no 

zoósporo. Quanto à resposta ao choque térmico, quando células do tempo zero da 

esporulação são submetidas a incubação a 38ºC há um aumento gradual nos níveis 

da Hsp60, a partir de uma hora de exposição, atingindo, após 90 minutos de choque 

térmico, níveis aproximadamente 2,5 vezes maiores do que nas células de 2 horas 

de esporulação a 27ºC. 

Para comparar os níveis da Hsp60 durante as várias fases do ciclo de vida do 

fungo, foi feito o experimento mostrado na figura 33. Comparando-se os níveis 

máximos da proteína na esporulação (célula de 90 minutos após o carenciamento) 

com as células de 120 minutos da germinação, verificou-se que a quantidade da 

Hsp60 é aproximadamente 10% maior na esporulação. 

Em resumo, as variações nos níveis de mRNA refletiram num aumento na 

quantidade da Hsp60, indicando que o controle da expressão deste gene seja pré

traducional, provavelmente devido a um aumento na transcrição do gene durante a 

fase de esporulação. 
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Figura 30: Níveis da proteína Hsp60 de 8/astoc/adiella emersonii durante a 

germinação e após o choque térmico A- Ensaio de "western blot" para analisar a 

presença da Hsp60 em extratos protéicos de B. emersonii. Proteínas totais de 

células de B. emersonii em diferentes pontos da germinação e início do crescimento 

a temperatura normal ou sob choque térmico a 38ºC, foram submetidas à 

eletroforese em gel de poliacrilamida 9% (SDS-PAGE) e transferidas para membrana 

de nitrocelulose. A membrana foi então incubada com um anticorpo monoclonal anti

Hsp60 obtido em camundongo (Sigma), seguindo-se incubação com anti-lgG de 

camundongo conjugado com fosfatase alcalina e revelação com NBT / BCIP em 

tampão para fosfatase alcalina. As canaletas 1 a 3 correspondem às células 

coletadas nos tempos 30, 60 e 90 minutos da germinação; a canaleta 4 corresponde 

às células vegetativas de 120 minutos; as canaletas 5 a 7 correspondem às células 

de 30 minutos de germinação expostas a choque térmico (CT) a 38ºC durante 30, 60 

e 90 minutos; as canaletas 8 e 9 correspondem às células de 60 minutos de 

germinação expostas a choque térmico a 38ºC durante 30 e 60 minutos, 

respectivamente. B- Porcentagem relativa da Hsp60 estimada através da 

densitometria das bandas apresentadas em A. 
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Figura 31: Níveis da proteína Hsp60 de Blastocladiella emersonii durante o 

crescimento vegetativo e após o choque térmico A- Ensaio de "western blot" para 

analisar a presença da Hsp60 em extratos protéicos de B. emersonii. Proteínas totais 

de células de B. emersonii em diferentes pontos do crescimento a temperatura 

normal e sob choque térmico a 38ºC foram submetidas à eletroforese em gel de 

poliacrilamida 9% (SDS-PAGE) e transferidas para membrana de nitrocelulose. Esta 

membrana foi incubada com um anticorpo monoclonal anti-Hsp60 obtido em 

camundongo (Sigma) seguindo-se incubação com anti lgG de camundongo 

conjugado com fosfatase alcalina e revelação com NBT / BCIP em tampão para 

fosfatase alcalina. As canaletas 1 a 4 correspondem às células vegetativas coletadas 

4h30min, Sh, 5h30min e 6h após o inóculo dos zoósporos em meio definido (DM-4); 

as canaletas 5 a 8 correspondem às células vegetativas de 4h30min expostas a 

choque térmico (CT) a 38ºC durante 30, 60, 90 e 120 minutos. B- Porcentagem 

relativa da Hsp60 estimada através da densitometria das bandas apresentadas em 

A. 
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Figura 32: Níveis da proteína Hsp60 de Blastocladiella emersonii durante a 

esporulação e após o choque térmico. A- Ensaio de "western blot" para analisar a 

presença da Hsp60 em extratos protéicos de B. emersonii. Proteínas totais de 

células de B. emersonii em diferentes pontos da esporulação a temperatura normal e 

sob choque térmico a 38ºC foram submetidas a eletroforese em gel de poliacrilamida 

9% (SDS-PAGE) e transferidas para membrana de nitrocelulose. A membrana foi 

incubada com um anticorpo monoclonal anti-Hsp60 obtido em camundongo (Sigma) 

seguindo-se incubação com anti lgG de camundongo conjugado com fosfatase 

alcalina e revelação com NBT / BCIP em tampão para fosfatase alcalina. As 

canaletas 1 a 5 correspondem às células coletadas nos tempos O, 60, 90, 120 e 150 

minutos da esporulação; a canaleta 6 corresponde ao zoósporo; as canaletas 7 a 1 O 

correspondem às células do tempo zero de esporulação expostas a choque térmico 

(CT) a 38ºC durante 30, 60, 90 e 120 minutos. B- Porcentagem relativa da Hsp60 

estimada através da densitometria das bandas apresentadas em A. 
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Figura 33: Variação dos níveis da proteína Hsp60 de Blastocladiella emersonii 

durante a esporulação e a germinação. A- Ensaio de "western blot" utilizando 

proteínas totais de B. emersonii de células de esporulação e de germinação a 

temperatura normal. Após eletroforese em gel de poliacrilamida 9% (SDS-PAGE) e 

transferência das proteínas para membrana de nitrocelulose a membrana foi 

incubada com anticorpo monoclonal anti-Hsp60 obtido em camundongo (Sigma) 

seguindo-se incubação com anti-lgG de camundongo conjugado com fosfatase 

alcalina e revelação com NBT / BCIP em tampão para fosfatase alcalina. As 

canaletas 1 a 5 correspondem às células coletadas nos tempos O, 30, 60, 90 e 120 

minutos da esporulação; a canaleta 6 corresponde ao zoósporo; as canaletas 7 e 8 

correspondem às células coletadas nos tempos 30 e 60 minutos da germinação; a 

canaleta 9 corresponde às células vegetativas de 120 minutos. B- Porcentagem 

relativa da Hsp60 estimada através da densitometria das bandas apresentadas em 

A. 
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3. HSP10 

3.1. Isolamento do cDNA da Hsp10 de uma biblioteca de choque térmico 

construída em pSPORT 

Da mesma forma que para o cDNA da Hsp60, durante o seqüenciamento de 

clones de uma biblioteca cDNA com RNAs extraídos de células de 30 minutos de 

esporulação submetidas a 30 minutos de choque térmico a 38ºC foram encontrados 

21 clones que continham o cDNA completo da Hsp1 O. Com o seqüenciamento 

usando-se o primer universal T7 foi possível ler toda a seqüência do inserto 

correspondente ao cDNA da Hsp1 O, já que o cDNA completo compreende 

aproximadamente 400 pb (Figura 34). 

3.2. O gene hsp10 de B. emersonii está presente em cópia única 

Para verificar se o gene hsp10 de 8 . emersonií está presente em cópia única, 

foi feito "Southern blot" genômico, onde o DNA total de 8. emersonií foi digerido com 

diferentes enzimas de restrição. A membrana foi hibridizada, em condições de alta e 

baixa estringências, com a sonda de 0,4 kb correspondente ao cDNA ( clone HSR08-

C04 digerido com as enzimas de restrição EcoRI e Hindlll) marcada radioativamente. 

O "Southern blot" apresentou somente uma banda demonstrando que 8. emersonií 

provavelmente possui um único gene hsp10 (Figura 35). 
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1 CTCACCCAACAACGGAAGTCTCGCCCTTGTCCACCAACATGTCTGCCGCCGCCAAGCGTA 

M S A A A K R I -

61 TCATCCCCCTGTTCGACCGCGTCCTGGTCCAGCGCATCAAGCCCGCGGAGCGCACCGCCT 

I P L F D R V L V Q R I K P A E R T A S -

121 CGGGCCTGTTCATCCCCGAGAAGGCGCAGCAGGCGCTCAACGAGGGCGTGGTCCTGGCCG 

G L F IP E K A Q Q A LN E G V V LA A-

181 CGGGCCCGGGCGCCATCACGGGCGAGGGCAAGACGCTGCCCATGTCGGTGGCCGCGGGCG 

G P G A I T G E G K T L P M S V A A G D -

241 ACCGCGTGCTGCTGCCCGAGTACGGCGGCAACGCCGTCAAGATCGGCGACGAGGAGTTCA 

R V L L P E Y G G N A V K I G D E E F T -

301 CGCTGTTCCGCGACGCCGAGATCCTGGCCAAGCTCAACAACTAGGTTGGGTGACGTTGTG 

L F R D A E I L A K L N N * 
361 TATACATCTCTTAATGAAAAGCTTTTTTTTGTGTAAAAAAAAA 403 

Figura 34: Seqüência do clone HSR08-C04 de 403 pb correspondente ao cDNA da 

Hsp1 O de B. emersonii. Este cDNA apresenta uma cauda poli A+ contendo 9 

resíduos de adenina. Em negrito estão o códon da Metionina iniciadora e o códon de 

parada, a seqüência sublinhada corresponde ao provável sinal de poliadenilação. 

Abaixo da seqüência nucleotídica está apresentada a seqüência deduzida de 

aminoácidos. 
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Figura 35 : Análise por "Southern blot" de DNA genômico de 8. emersonii com a 

sonda da Hsp1 O. 5 µg de DNA total de 8 . emersonii foram digeridos com diferentes 

enzimas de restrição e o produto das digestões foi submetido a "Southern blot" 

utilizando-se o cDNA da Hsp1 O marcado radioativamente como sonda. Canaleta 1 -

marcador de peso molecular 1,.,Hindlll, canaleta 2-DNA digerido com Notl, 3 - Kpnl, 4-

8amHI/EcoRI, 5 - BamHI, 6 - BamHI/Híndlll , 7 -Ncol, 8 - marcador de peso molecular 

Ladder 1 kb (Gibco-BRL). A- Gel de agarose com o produto das digestões, corado 

com brometo de etídeo, antes da transferência do DNA para uma membrana de 

náilon. B- Autorradiograma da membrana de náilon após a hibridização com a sonda 

do cDNA da Hsp1 O. 
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3.3. Análise comparativa da seqüência de aminoácidos da Hsp1 O de S . 

emersonii com as proteínas homólogas de outros organismos 

O gene Hsp1 O de Blastocladiella emersonii codifica para uma proteína que 

tem elevado grau de similaridade com a Hsp1 O de outros organismos. Para uma 

análise comparativa, foi feito um alinhamento da seqüência de aminoácidos da 

Hsp1 O de B. emersonii com a de outras Hsp1 O de diferentes organismos e verificou

se que há uma alta homologia entre estas proteínas (Figura 36). A tabela 3 

apresenta as porcentagens de similaridade e identidade entre a seqüência deduzida 

de aminoácidos da Hsp1 O de 8 . emersonii e a Hsp1 O de outros organismos; a maior 

identidade foi obtida com Mortierella alpina e Schizosaccharomyces pombe. 

Para uma análise filogenética, as seqüências de aminoácidos da Hsp1 O de 

diferentes organismos foram comparadas com a seqüência da Hsp1 O de B. 

emersonii. A figura 37 mostra o dendrograma feito a partir das seqüências de 

aminoácidos da Hsp1 O de diferentes organismosque foram comparadas com a 

Hsp1 O de B. emersonii. Como podemos observar, a Hsp1 O de B. emersonii agrupou

se com as Hsp1 O de fungos como ocorrido para a Hsp60. 
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Figura 36: Comparação da Hsp1 O de B. emersonii com Hsp1 O de outros 

organismos. Alinhamento da seqüência de aminoácidos da Hsp1 O de Blastocladiella 

emersonii e de Homo sapiens (gi-6996446), Caenorhabditis elegans (gi-15145424), 

Drosophila melanogaster (gi-17944559), Arabdopsis thaliana (gi-11990458), 

Saccharomyces cerevisiae (gi-481802) e Leishmania donovani (gi-15021667). A 

comparação das seqüências foi feita através do programa Pile up. 
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Seqüências comparadas 
a Hsp1 O de B. emersonii 

M. alpina 
S. pombe 
S. cerevisiae 
A. thaliana 
D. melanogaster 
O. sativa 
H. sapiens 
R. norvegicus 
C. elegans 
L. donovani 

Identidade(%) 

59,0 
52,5 
51,5 
50,5 
51,0 
45,3 
42,6 
42,6 
40,0 
42,7 

Similaridade(%) 

70,0 
66,3 
65,3 
64,9 
64,0 
59,8 
54,4 
54,4 
53,0 
51,0 

Tabela 3: Porcentagens de similaridade e identidade entre a proteína Hsp1 O de 

Blastocladiella emersonii com a de Mortierella alpina (gi-5921509), 

Schizosaccharomyces pombe (gi-19075598), Saccharomyces cerevisiae (gi-481802), 

Arabdopsis thaliana (gi-11990458), Drosophila melanogaster (gi-17944559), Oriza 

sativa (gi-2267597), Homo sapiens (gi-6996446) Rattus norvegicus (gi-1778212), 

Caenorhabditis elegans (gi-15145424) e Leishmania donovani (gi-15021667). A 

análise foi feita utilizando o programa Gap. 
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H.sapiens 

R. noNergicus 

C.elegans 

.___ __________ D.melanogaster 

~--------- A.thaliana 

-
.__ _________ O.sativa 

~--------- B.emersonii 

-
.___ _________ M.alpina 

~---------- S.cerevisiae 

.__ __________ S.pombe 

L.donovani 

Figura 37: Dendrograma comparando-se as seqüências de aminoácidos das Hsp1 O 

de Blastocladiella emersonii e de Homo sapiens (gi-6996446), Rattus norvegicus (gi-

1778212), Caenorhabditis elegans (gi-15145424), Drosophila melanogaster (gi-

17944559), Arabdopsis thaliana (gi-11990458), Oriza sativa (gi-2267597), Mortierella 

alpina (gi-5921509), Saccharomyces cerevisiae (gi-481802), Schizosaccharomyces 

pombe (gi-19075598) e Leishmania donovani (gi-15021667) feito pelo programa Pile 

up. 
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3.4. Análise do padrão de expressão do mRNA da Hsp1 O durante o 

desenvolvimento de S. emersonii e sob condições de estresse 

Com o intuito de verificar se o gene hsp10 de B. emersonii sofre regulação 

durante o processo de diferenciação, extraímos RNA total de células isoladas 

durante os vários estágios de desenvolvimento do fungo e foram realizados 

experimentos de "Northern blot" utilizando estes RNAs. 

A expressão do gene hsp10 de B. emersonii foi analisada em experimentos de 

"Northern blot" utilizando RNAs totais de células isoladas durante a germinação e a 

esporulação. Os RNAs foram extraídos de células colhidas durante diferentes 

intervalos de tempo do ciclo, tanto a temperatura normal como sob choque térmico 

ou na presença de cloreto de cádmio. Estes dados estão apresentados nas figuras 

38, 39 e 40 e representados em valores relativos com base na densitometria das 

bandas na autorradiografia analisadas pelo programa lmageMaster. 

Como mostra a figura 38, a expressão da Hsp1 O varia durante a germinação, 

os níveis do mRNA para esta proteína apresentam um padrão crescente durante o 

tempo do experimento. Por outro lado, quando células de 30 minutos de germinação 

são expostas a tempos crescentes de choque térmico a 38ºC, há uma grande 

indução nos níveis do mRNA da Hsp1 O. Nos primeiros 30 minutos de exposição 

verifica-se um aumento de quase 20 vezes, quando comparados aos níveis nas 

células mantidas a 27°C. Os níveis máximos de indução são detectados após 1 hora 

a 38ºC (aproximadamente 25 vezes mais). A indução é transitória, visto que os níveis 

do mRNA diminuem quando o estresse permanece por mais tempo. Células de 60 

minutos de germinação quando transferidas de 27ºC para 38ºC também apresentam 

uma indução transitória do mRNA da Hsp1 O. Nas células incubadas com 1 00µM de 

CdCl2 também ocorre indução do mRNA da Hsp1 O, sendo que nos primeiros 30 

minutos observa-se um aumento de aproximadamente 7 vezes quando se compara 

com os níveis das células crescidas a 27ºC na ausência de cádmio. A indução 

também é transitória e nas células de 60 minutos de germinação, a indução por 

CdCb é aproximadamente 1,5 vezes maior quando se compara com os níveis nas 

células de 30 minutos de germinação, expostas ao cádmio por 30 minutos. Na 
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permanência do estresse por mais 30 minutos, os níveis de mRNA também 

começam a decrescer. 

Como mostra a figura 39, a expressão do mRNA da Hsp1 O varia pouco 

durante a esporulação, apresentando níveis praticamente iguais até as células de 60 

minutos, sendo um pouco mais alto nas células de 90 minutos. Após esse ponto os 

níveis do mRNA diminuem até ser praticamente ausente no zoósporo. Quanto à 

resposta ao choque térmico, quando células do tempo zero da esporulação são 

transferidas para 38ºC, há um grande aumento nos níveis do mRNA da Hsp1 O, 

sendo que o máximo da indução ocorre aos 60 minutos de choque térmico, com um 

aumento de quase 4 vezes quando se compara com as células do tempo zero de 

esporulação incubadas a 27°C. Após 120 ou 150 minutos de exposição ao calor, os 

níveis do mRNA são menores, confirmando a transitoriedade da resposta. 

Para comparar os níveis do mRNA da Hsp1 O nas várias fases do ciclo de vida 

do fungo, foi feito o experimento mostrado na figura 40. Comparando-se os níveis 

máximos das duas fases, 90 minutos da esporulação com 120 minutos da 

germinação, verificou-se que a quantidade do mRNA da Hsp1 O é quase 2 vezes 

maior na germinação. 
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Figura 38: Análise dos níveis de mRNA da Hsp10 durante a germinação de B. 

emersonii a temperatura normal e sob choque térmico ou tratamento com CdClz. A

RNA total (8 µg) extraído de células isoladas na germinação e início do crescimento 

de B. emersonii tratadas ou não com CdCl2 ou choque térmico foi submetido a 

eletroforese em gel de formaldeído-agarose. O RNA foi então transferido para uma 

membrana de náilon (Hybond N+) e hibridizado com o cDNA da Hsp1 O marcado 

radioativamente. A canaleta 1 corresponde ao zoósporo; as canaletas 2 a 4 

correspondem às células coletadas nos tempos 30, 60 e 90 minutos da germinação; 

a canaleta 5 corresponde às células vegetativas de 120 minutos; as canaletas 6 a 8 

correspondem às células de 30 minutos de germinação expostas a choque térmico 

(CT) de 38ºC durante 30, 60 e 90 minutos; as canaletas 9 e 1 O correspondem às 

células de 60 minutos de germinação expostas a choque térmico de 38ºC durante 30 

e 60 minutos; as canaletas 11 a 13 correspondem às células de 30 minutos de 

germinação incubadas com 100 µM de CdCl2 (Cd) durante 30, 60 e 90 minutos; as 

canaletas 14 e 15 correspondem às células de 60 minutos de germinação incubadas 

com 100 µM de CdCl2 durante 30 e 60 minutos, respectivamente. B- Porcentagem 

relativa do mRNA da Hsp10 estimado através da densitometria do autorradiograma 

mostrado em A. 
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Figura 39: Análise dos níveis de mRNA da Hsp1 O durante a esporulação de B. 

emersonii a temperatura normal e sob choque térmico. A- RNA total (8 µg) extraído 

de células sincronizadas na esporulação a temperatura normal e após choque 

térmico foi submetido à eletroforese em gel de formaldeído-agarose. Após 

eletroforese o RNA foi transferido para uma membrana de náilon (Hybond N+) e 

hibridizado com o cDNA da Hsp1 O marcado radioativamente. As canaletas 1 a 6 

correspondem às células coletadas nos tempos O, 30, 60 e 90, 120 e 150 minutos da 

esporulação; a canaleta 7 corresponde ao zoósporo; as canaletas 8 a 11 

correspondem às células do tempo zero de esporulação expostas a choque térmico 

(CT) a 38ºC durante 30, 60, 120 e 150 minutos. B- Porcentagem relativa do mRNA 

da Hsp1 O estimado através da densitometria do autorradiograma mostrado em A. 
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Figura 40: Análise dos níveis de mRNA da Hsp1 O durante o ciclo de vida de B. 

emersonii. A- RNA total (8 µg) extraído de células sincronizadas na germinação, 

início do crescimento e esporulação de B. emersonii foi submetido a eletroforese em 

gel de formaldeído-agarose. Após transferência do RNA para uma membrana de 

náilon (Hybond N+) e hibridização com a sonda do cDNA da Hsp1 O a membrana foi 

exposta a filme de raios-X. As canaletas 1 a 3 correspondem a RNA de células 

coletadas nos tempos O, 60 e 120 minutos da esporulação; a canaleta 4 a RNA de 

zoósporo; as canaletas 5 a 7 a RNA de células coletadas nos tempos 30, 60 e 90 

minutos da germinação e a canaleta 8 a RNA de células vegetativas de 120 minutos 

de crecimento a 27°C. 8- Porcentagem relativa do mRNA da Hsp1 O estimado 

através da densitometria do autorradiograma mostrado em A. 
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DISCUSSÃO 

O estudo básico de processos biológicos auxiliou a elucidar a existência e as 

funções das chaperones moleculares universalmente conservadas assim como das 

suas co-chaperones. Estas proteínas estão envolvidas na solução dos problemas 

intracelulares de enovelamento, oligomerização e tráfego protéicos, bem como em 

minimizar os danos causados às células durantes estresses fisiológicos ou ainda, em 

restaurar a função de peptídeos inativados (Georgopoulos, 1992). Embora os 

estudos genéticos e bioquímicos indiquem que sistemas de chaperones exercem 

múltiplas funções intracelulares, ainda são necessárias muitas outras análises para 

estabelecer qual a extensão destas funções e as particularidades de cada sistema, 

como por exemplo: (i) se as proteínas expressas constitutivamente ou induzidas por 

estresses têm papéis especializados; (ii) detalhamento das vias para o enovelamento 

dos polipeptídeos; (iii) qual a função exata de cada co-chaperone; e (iv) qual a 

importância das chaperones para o desenvolvimento de determinados organismos, 

como os patógenos, que expressam elevados níveis de Hsps durante as infecções 

dos hospedeiros (revisado por Jindal, 1996). Assim, o estudo de diferentes sistemas 

biológicos torna-se de fundamental importância na busca destas respostas. 

Este trabalho teve como objetivo o isolamento e a caracterização do gene que 

codifica a chaperone molecular Hsp90, assim como a análise do padrão de 

expressão dos genes hsp90, hsp60 e hsp10 do fungo aquático Blastocladiella 

emersonii durante o seu ciclo de vida e sob condições de estresse. 

O estudo foi iniciado com a varredura de um banco de cDNA construído em 

nosso laboratório no vetor de expressão Ãgt11. Para a análise do banco foi utilizado 

um anticorpo monoclonal anti-Hsp90 (Sigma). Da análise de fagos recombinantes, 

foram isolados 2 clones positivos (ÃA31 e Ã022), cujos cDNAs continham 1,7 e 0,8 

kb, respectivamente. O clone com o inserto maior (ÃA31) foi escolhido para ser 

totalmente seqüenciado e verificou-se que ele codifica um polipeptídeo de 527 

aminoácidos que corresponde a aproximadamente a 2/3 da proteína Hsp90, e 

apresentou similaridade com proteínas Hsp90 de outros organismos. 
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Após análise por "Southern blot" realizado com a sonda correspondente ao 

cDNA da Hsp90, verificamos que B. emersonií possui apenas um gene que codifica 

para essa proteína. Recentemente, com a análise de aproximadamente 2. 700 clones 

da biblioteca de cDNA de choque térmico construída no vetor pSport, foi encontrado 

um único clone da Hsp90 de retículo endoplasmático (Grp94) que se mostrou 

diferente da Hsp90 estudada neste trabalho e, que provavelmente não é induzida 

sob choque térmico, já que nesta mesma biblioteca foram encontrados 55 clones do 

cDNA da Hsp90, descrita neste trabalho. 

Para o isolamento do gene foi construída uma biblioteca genômica parcial, 

com fragmentos em torno de 3,5 a 4,5 kb digeridos com as enzimas de restrição 

BamHI e Notl. Quatro clones positivos idênticos foram isolados, que continham 

insertos de 4,0 kb. A análise da seqüência de nucleotídeos mostrou que este 

fragmento Notl I BamHI continha aproximadamente 0,9 kb de região 5' não 

codificadora, 2,4 kb de região codificadora, interrompida por um único íntron de 184 

pb, e 0,6 kb de região 3' não codificadora do gene hsp90. 

Experimentos de extensão com oligonucleotídeo e RACE-PCR para o gene 

hsp90 de B. emersonií indicaram inícios de transcrição localizados a -65 e -70 

nucleotídeos do códon ATG da metíonina iniciadora, respectivamente, tanto com 

RNAs isolados de células crescendo a temperatura normal como sob choque 

térmico. Assim, consideramos que o gene hsp90 apresenta um único início de 

transcrição que não muda durante o choque térmico. 

A caracterização da região 5' não codificadora do gene hsp90 foi feita através 

da busca de seqüências consenso para a ligação dos fatores mais comuns de 

transcrição basal, já que a Hsp90 está envolvida em processos biológicos 

fundamentais para o desenvolvimento normal das células, bem como pela busca de 

seqüências consenso para os elementos de choque térmico (HSE) onde se liga o 

fator de transcrição de choque térmico (HSF) e também de seqüências consenso 

para o elemento responsivo a outros estresses (STRE). Não foi possível identificar, 

nesta região, nenhum consenso do tipo T AT A-box. A região promotora do gene 

Hsp80 de Neurospora crassa além de não apresentar T AT A-box também não possuí 

seqüências consenso de HSE (Girvitz et ai., 2000). Alguns genes de B. emersonií 
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que já foram seqüenciados e não possuem TATA-box apresentam múltiplos sítios de 

início de transcrição (Marques & Gomes, 1992; de Oliveira et ai. , 1994, Rocha & 

Gomes, 1998) exceto o gene que codifica para a Calmodulina que apresentou um 

único sítio de início de transcrição a - 85 nt do ATG, mas também não apresenta 

TATA-box (Simão & Gomes, 2001 ). Já na região promotora do gene Hsp82 de 

levedura foram encontrados alguns elementos HSE e também um TAT A-box 

(Farrelly & Finkelstein, 1984). Na região promotora do gene hsp90 de B. emersoníí 

foram encontrados 6 prováveis sítios "GC-box" para a ligação do fator de transcrição 

Sp1 (Stimulatory protein-1) e um provável sítio GAGA A proteína GAGA está 

envolvida na transcrição de muitos genes de Drosophila, incluindo os genes hsp70 e 

hsp26 (O'Brien et ai., 1995). Quando começa haver transcrição na célula do zigoto 

de camundongo a ativação do gene hsp70.1 também depende da interação dos 

fatores de transcrição GAGA e Sp1 (Bevilacqua et ai., 2000). 

Quanto aos elementos específicos de estresse, na região promotora do gene 

hsp90 de B. emersonii foi encontrado um motivo similar ao consenso eucariótico do 

HSE, com um arranjo de três seqüências "nGAAn" seguidas, onde possivelmente 

ocorre a ligação do fator de transcrição HSF, além de uma seqüência consenso para 

o elemento responsivo a estresse (STRE). Este resultado é diferente daquele 

observado para o gene hsp70 de B. emersonii, onde as seqüências consenso para 

HSE encontradas estão dispersas e não formam um consenso perfeito para a ligação 

do HSF (Stefani & Gomes, 1995). 

Em todos os organismos estudados, o choque térmico resulta na imediata 

ativação da transcrição dos genes de choque térmico e em muitos casos ocorre 

também a tradução preferencial das mensagens desses genes. O choque térmico 

também afeta o metabolismo do RNA, incluindo o processamento e a degradação do 

mRNA. A presença de íntrons não é comum em genes de choque térmico, porém no 

fungo dimórfico e patogênico Histoplasma capsulatum o gene hsp82 possui três 

éxons e dois íntrons que são processados corretamente durante condições severas 

de choque térmico, diferentemente do que ocorre em O. melanogaster (Yost & 

Lindquist, 1986) e S. cerevisiae (Yost & Lindquist, 1991 ). O processamento correto 

dos mRNAs de H. capsulatum, incluindo o mRNA do gene da f3-tubulina, sugere que 
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o processamento correto dos íntrons deve ser um fenômeno geral para este 

organismo (Minchiotti et ai., 1991 ). 

Os sítios aceptor e doador de "splicing" no íntron do gene hsp90 são muito 

similares àqueles presentes em outros genes de B. emersonii (ver tabela abaixo), 

incluindo o gene de choque térmico hsp70, de acordo com o consenso obtido de 

vários genes de Blastocladíella emersonii, apresentado em Fietto (2001 ). Há pouca 

probabilidade de que o "splicing" dos transcritos das Hsps sejam mais resistentes 

aos efeitos tóxicos do calor do que o "splicing" de outros transcritos. 

íntron extremidade 5' sítio de ramificação extremidade 3' 
(distância da extremidade 3') 

Hsp90 A' gtatg gctcac (22) ctag 'C 

Hsp70 G' gtacg gctcac (26) ctag 'C 

consenso 5' GTACG RCTNAC (14 a 26) GTAG 3' 
(Fietto, 2001) 

Pudemos verificar através de RACE-PCR, que nas células de B. emersoníí do 

tempo zero de esporulação, submetidas a choque térmico a 38ºC por 90 minutos, o 

íntron do mRNA da Hsp90 de B. emersonií foi corretamente processado. Em B. 

emersoníí, o choque térmico a temperatura letal de 42ºC provocou inibição parcial do 

processamento do íntron do gene hsp70, apenas 30% se encontrava na forma de 

transcrito primário (Stefani & Gomes, 1995). Já em levedura, a exposição das células 

a 41 ºC provoca mais de 70% de inibição do processamento do íntron do mRNA da 

actina, mas quando se induzia uma certa termotolerância na célula, o mRNA não

processado não acumulava (Yost & Lindquist, 1991 ). Também em Drosophíla a 

passagem por uma temperatura intermediária protegia o processamento do mRNA 

da inibição por um subseqüente choque térmico severo (Yost & Lindquist, 1986). A 

termotolerância não exerceu qualquer efeito protetor no processamento do mRNA da 

Hsp70 demonstrando que a maquinaria de processamento de mRNA em 

Blastocladíella emersoníí é naturalmente bastante termorresistente (Stefani & 

Gomes, 1995). 
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O gene hsp90 codifica para uma proteína de 71 O resíduos, com massa 

molecular calculada de 80.792 Da e um pi médio de 4,85. A comparação da 

seqüência de aminoácidos deduzida da seqüência de nucleotídeos do gene hsp90 

com proteínas Hsp90 de outros organismos mostrou que a proteína de B. emersonii 

tem um elevado grau de similaridade com as Hsp90 descritas, sendo que as maiores 

porcentagens de identidade e similaridade foram encontradas com as Hsp90 de 

milho e de Arabdopsis (75,6% e 72,8% de identidade, respectivamente). 

O dendrograma das Hsp90 que foi feito usando o programa PileUP do GCG 

(Figura 11) mostrou que a Hsp90 de B. emersonii agrupou-se com as Hsp90 das 

plantas e não dos fungos. Outras análises foram feitas utilizando-se o programa 

MEGA2 que utiliza diferentes algorítmos para a construção de dendrogramas (Russo 

et ai., 2001 ). Empregando-se o algorítmo "UPGMA", o dendrograma mostrou que a 

Hsp90 de B. emersonii também se agrupou com as Hsp90 das plantas, resultado 

sustentado por um valor de "Boostrap" de 99%. Os outros fungos agruparam-se num 

outro clado igualmente confiável (99% ). Entretanto, o dendrograma feito pelo 

algorítmo "Neighbor-Joining" mostrou que a Hsp90 de B. emersonii agrupou-se tanto 

com as Hsp90 de fungos como as de plantas, porém devido ao baixo valor de 

"Boostrap" atribuído (54%), parece ser menos confiável. 

As Hsp90 são proteínas altamente conservadas entre todos os organismos 

estudados e possui dois domínios: o domínio amino-terminal de ligação ao ATP, com 

155 aas (do aa 27 a 182 em B. emersoni1) e o domínio carboxi-terminal com 340 aas 

(do aa 371 a 710 em B. emersoni,). Em B. emersonii, o domínio de ligação ao ATP, 

através do programa BLAST mostrou ter maior similaridade com as Hsp90 de fungos 

enquanto o domínio carboxi-terminal mostrou maior similaridade com as Hsp90 de 

plantas. Talvez essa diferença seja responsável pela diferença nos dendrogramas 

analisados. 

O fungo aquático B. emersonii possui um interessante ciclo de vida que se 

caracteriza por dois processos de diferenciação celular bem definidos: a germinação 

e a esporulação. Assim, o padrão de expressão dos genes de choque térmico neste 

microorganismo pode nos fornecer pistas sobre o papel fisiológico das proteínas por 

eles codificadas. 
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Verificamos neste trabalho que a expressão do gene hsp90 de B. emersonii 

varia durante a germinação, apresentando um máximo de expressão nesta fase, aos 

120 minutos. Quando células de 30 minutos de germinação são expostas ao 

estresse térmico, há uma grande indução nos níveis do mRNA da Hsp90. Em células 

mantidas a 38ºC por 30 minutos, os níveis aumentaram cerca de 160 vezes, 

enquanto em células incubadas 30 minutos com 100 µM de CdCli observou-se um 

aumento de aproximadamente 20 vezes nos níveis do mRNA da Hsp90. 

A expressão do gene hsp90 de B. emersonii apresentou também níveis 

variáveis durante a esporulação, sendo que o máximo de expressão nesta fase foi 

aos 90 minutos. Quanto à resposta ao choque térmico, quando células do tempo 

zero da esporulação são mantidas a 38ºC por uma hora, os níveis do mRNA da 

Hsp90 aumentam até 1 O vezes quando se compara com as células do tempo zero de 

esporulação incubadas a 27°C. Comparando-se os níveis entre as várias fases do 

ciclo de vida do fungo, a quantidade do mRNA da Hsp90 é quase 2 vezes maior na 

esporulação. 

Os níveis da proteína Hsp90 também foram analisados utilizando-se 

experimentos de "western blot" com o anticorpo monoclonal anti-Hsp90 (Sigma). Os 

níveis da Hsp90 durante a germinação são praticamente constantes, mas quando 

células de 30 minutos de germinação são expostas ao estresse térmico, há um 

grande aumento na quantidade da proteína principalmente após uma hora de choque 

térmico a 38ºC, onde os níveis aumentaram cerca de 5 vezes. Como ocorre na 

germinação, também durante o crescimento vegetativo a quantidade da Hsp90 é 

praticamente constante. As células vegetativas de 4h30min de crescimento em meio 

DM-4 quando expostas a diferentes tempos de choque térmico a 38ºC, apresentam 

acúmulo crescente da Hsp90 até duas horas de exposição, sendo que já nos 

primeiros 30 minutos de exposição há um acúmulo de cerca de 6 vezes mais 

proteína, passando a cerca de 200 vezes mais após duas horas a 38ºC. Já na 

esporulação, os níveis da Hsp90 variam, atingindo níveis máximos nas células de 90 

minutos de esporulação. Quando células do tempo zero de esporulação são 

submetidas a 38ºC, há um aumento gradual nos níveis da Hsp90, chegando a ser 

aproximadamente 3 vezes maiores após duas horas de choque térmico quando 
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comparados a células de 2 horas de esporulação a 27°C. Comparando-se os níveis 

nas diferentes fases do ciclo de vida do fungo, verifica-se que a quantidade da Hsp90 

é aproximadamente 3 vezes maior na esporulação. 

Foi produzida uma proteína recombinante fHsp90-His, com o objetivo de obter 

anti-soro policlonal contra a proteína Hsp90 de B. emersonií. Os anticorpos 

policlonais obtidos em coelhos imunizados com a proteína de fusão reconheceram a 

Hsp90 de B. emersonií em títulos de até 1 :2000, em ensaios de "western blot". Esses 

anticorpos foram utilizados em experimento de imunolocalização da Hsp90 de B. 

emersonii em zoósporos. Foi possível verificar que a Hsp90 de B. emersonii está 

distribuída por toda a célula sendo portanto citossólica. Esta localização difere da 

encontrada para as ATPases de B. emersonií BePAT1 e BePAT2 que estão somente 

na membrana plasmática dos zoósporos (Fietto et ai., 2002). É possível que além da 

localização citoplasmática, a Hsp90 se encontre também próxima à membrana 

plasmática, já que foi verificado que a Hsp90 de mamíferos está associada a 

proteínas de citoesqueleto como actina (Koyasu et ai., 1986) e tubulina (Sanchez et 

ai., 1988). 

Na tentativa de isolarmos o gene hsp60 de B. emersonii, um fragmento de 

PCR foi obtido em reação de amplificação com DNA do fungo e oligonucleotídeos 

degenerados. Este fragmento de aproximadamente O, 7 kb foi seqüenciado, 

confirmando tratar-se de parte do gene hsp60. Paralelamente, em nosso laboratório, 

foi construída uma biblioteca de cDNA de choque térmico no vetor pSport. Após o 

seqüenciamento de um pouco mais de 1.300 clones, foi encontrado um cDNA da 

Hsp60, que estava completo apresentando 1873 pb. 

Análise por "Southern blot" realizado com a sonda correspondente ao cDNA 

da Hsp60, indicou que B. emersonii possui apenas um gene codificando para essa 

proteína. Para o isolamento do gene hsp60 tentamos construir diferentes bibliotecas 

genômicas parciais, com diferentes tamanhos de fragmentos e sítios para enzimas 

de restrição. Entretanto, não conseguimos isolar o clone genômico de interesse. 

Também tentamos construir bibliotecas genômicas pareias para a região 5' não 

codificadora da Hsp60, com o intuito de podermos compará-la com a da Hsp90, mas 

também não tivemos sucesso nessa estratégia. 
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Mesmo sem termos isolado a região promotora do gene hsp60, experimento 

de extensão com oligonucleotídeo para determinação da localização do início de 

transcrição do gene revelou um início único localizado entre -300 e -303 nucleotídeos 

do códon ATG da metionina iniciadora. O mesmo início de transcrição foi obtido 

quando se utilizou RNA de células submetidas a choque térmico. 

O seqüenciamento do cDNA da Hsp60 indicou uma proteína de 559 resíduos, 

com massa molecular calculada de 58.741 Da e um pi médio de 8,7. A comparação 

da seqüência de aminoácidos deduzida da seqüência de nucleotídeos do cDNA com 

proteínas Hsp60 de outros organismos mostrou que a proteína de B. emersonii tem 

um elevado grau de similaridade com as Hsp60 descritas e as maiores porcentagens 

de identidade e similaridade encontradas foram com as Hsp60 de Neurospora crassa 

e de Paracoccideoides brasiliensis (64,7% de identidade em ambos os casos). 

A expressão do gene hsp60 de B. emersonii varia durante a germinação, 

apresentando níveis crescentes de mRNA até os 120 minutos desta fase. Quando 

células de 30 minutos de germinação são expostas a choque térmico, observa-se 

uma grande indução nos níveis do mRNA da Hsp60; atingindo níveis máximos de 

indução após 1 hora a 38ºC (aproximadamente 8 vezes). Já, estas mesmas células 

incubadas por 30 minutos com 1 00µM de CdCli apresentaram um aumento de 

aproximadamente 2,5 vezes nos níveis do mRNA para Hsp60. 

Durante a esporulação o mRNA da Hsp60 apresentou níveis variáveis. No 

tempo zero os níveis estão um pouco elevados, depois diminuem e voltam a 

aumentar sendo que o máximo de expressão nesta fase foi aos 90 minutos. Quanto 

à resposta ao choque térmico, quando células do tempo zero da esporulação são 

mantidas a 38ºC por uma hora, os níveis do mRNA da Hsp60 aumentam chegando a 

ser 3 vezes mais elevados do que nas células mantidas a 27ºC. Comparando-se 

entre as fases do ciclo de vida do fungo, a quantidade do mRNA da Hsp60 é quase 4 

vezes maior na esporulação do que na germinação. 

Os níveis da proteína Hsp60 foram analisados em experimentos de "western 

blot", utilizando o anticorpo monoclonal anti-Hsp60 (Sigma) e extratos totais de 

proteína preparados a partir de células isoladas durante os vários estágios do ciclo 

de vida de B. emersonii. Os níveis da Hsp60 durante a germinação sofrem uma 
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pequena variação, apresentando níveis um pouco mais elevados nas células de 90 e 

120 minutos em relação aos níveis encontrados nas células de 30 e 60 minutos de 

germinação. Mas quando células de 30 minutos de germinação são expostas ao 

estresse térmico, há um grande aumento gradual na quantidade da Hsp60 

proporcional ao tempo de exposição, sendo o máximo após 90 minutos de choque 

térmico a 38ºC, onde os níveis aumentaram cerca de 5 vezes em relação às células 

mantidas a 27°C. Durante o crescimento vegetativo a quantidade da Hsp60 também 

sofre uma pequena variação, mas seus níveis não são tão baixos como os da Hsp90. 

As células vegetativas de 4h30min de crescimento em meio DM-4 quando expostas 

a diferentes tempos de choque térmico a 38ºC, apresentam acúmulo crescente da 

Hsp60 até duas horas de exposição, mas somente após 120 minutos de exposição 

há um acúmulo de cerca de 2 vezes mais proteína que nas células mantidas a 27ºC. 

Já na esporulação, os níveis da Hsp60 nas células do tempo zero estão um pouco 

elevados, depois diminuem e voltam a aumentar sendo que o máximo de expressão 

nesta fase foi aos 90 minutos, comportamento similar ao do mRNA correspondente. 

Quanto à resposta ao choque térmico, quando células do tempo zero da esporulação 

são mantidas a 38ºC há um aumento gradual da Hsp60 atingindo níveis máximos 

após 90 minutos a 38ºC, níveis 2,5 vezes maiores que nas células mantidas a 27°C. 

Comparando-se as diversas fases do ciclo de vida do fungo a quantidade da Hsp60 é 

aproximadamente 10% maior na esporulação. 

Da biblioteca de cDNA de choque térmico construída no vetor pSport também 

foram isolados 21 clones do cDNA da Hsp10 (em 2.775 clones seqüenciados). Um 

deles (HSR08-C04}, utilizado neste trabalho, continha o cDNA completo composto de 

403 pb. 

Análise por "Southern blot" realizado com a sonda correspondente ao cDNA 

da Hsp1 O, indicou que B. emersonii possui apenas um gene codificando essa 

proteína. Para o isolamento do gene hsp10 tentamos construir diferentes bibliotecas 

genômicas parciais, utilizando diferentes fragmentos de enzimas de restrição, mas 

não conseguimos isolar o clone genômico de interesse. Também tentamos construir 

bibliotecas genômicas parciais para a região 5' não codificadora da Hsp1 O, com o 
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intuito de podermos compará-la com a da Hsp90, mas também não obtivemos 

sucesso. 

Mesmo sem termos caracterizado a região promotora da Hsp1 O, tentamos 

fazer o experimento de extensão com oligonucleotídeo para o gene hsp10, mas 

tivemos a presença de muitos sinais e nenhum deles aumentava com o choque 

térmico. 

O gene hsp10 codifica uma proteína de 101 resíduos, com massa molecular 

calculada de 10.688 Da e um pi médio de 6,25. A comparação da seqüência de 

aminoácidos deduzida da seqüência de nucleotídeos do gene hsp10 com proteínas 

Hsp1 O de outros organismos mostrou que a Hsp1 O de B. emersoníí tem um elevado 

grau de similaridade com as Hsp1 O descritas e as maiores porcentagens de 

identidade e similaridade encontradas foram com as Hsp1 O dos fungos Mortierella 

alpina e de Schizosaccharomyces. pombe (70,0% e 66,3 % de identidade, 

respectivamente). 

A expressão do gene hsp 1 O de B. emersonii varia durante a germinação, o 

mRNA apresentando níveis crescentes até os 120 minutos desta fase. Quando 

células de 30 minutos de germinação são expostas a choque térmico, há uma grande 

indução nos níveis do mRNA da Hsp1 O. Já nos primeiros 30 minutos a 38ºC os 

níveis aumentam aproximadamente 20 vezes. Estas mesmas células incubadas 30 

minutos com 1 OOµM de CdCl2 apresentaram um aumento de aproximadamente 7 

vezes do mRNA para Hsp1 O, em relação ao controle mantido a 27°C sem CdCb. 

Durante a esporulação a expressão da Hsp1 O varia pouco, apresentando 

níveis praticamente iguais até as células de 60 minutos, sendo um pouco mais alto 

nas células de 90 minutos. Quanto à resposta ao choque térmico, quando células do 

tempo zero da esporulação são mantidas a 38ºC por uma hora, os níveis do mRNA 

da Hsp1 O aumentam quase 4 vezes quando se compara com as células do tempo 

zero de esporulação a 27ºC. Comparando-se entre as fases do ciclo de vida do 

fungo, a quantidade do mRNA da Hsp1 O é quase 2 vezes maior na germinação, 

diferentemente do que verificamos para os mRNAs da Hsp90 e Hsp60 que 

mostraram-se maiores na esporulação. 
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Com a finalidade de obter anti-soro policlonal contra a Hsp1 O de B. emersonii, 

clonamos o cDNA da Hsp1 O no vetor de expressão pPROEX-HT. A proteína 

recombinante de fusão com aproximadamente 1 O kDa foi bastante expressa em 

E.coli, entretanto tivemos muita dificuldade em purificá-la e não obtivemos massa 

suficiente para a imunização de coelhos. Devido a esse problema não pudemos 

analisar o padrão da proteína Hsp1 O durante o ciclo de vida de B. emersonii. 

Em conclusão, a análise da expressão dos genes hsp90, hsp60 e hsp10 

através de ensaios de "Northern blot" demonstrou que esses genes são 

diferencialmente expressos durante o ciclo de vida de B. emersonii. Os genes hsp90 

e hsp60 são mais expressos na esporulação enquanto o gene hsp 1 O é mais 

expresso no final da germinação. As proteínas Hsp90 e Hsp60 estão presentes 

durante todo o ciclo de vida do fungo, apresentando variações nos seus níveis que 

acompanham as variações de seus respectivos mRNAs, indicando que o controle da 

expressão desses genes ocorra em nível transcricional. O aumento da expressão 

dos genes hsp90 e hsp60 na esporulação sugere um papel para as proteínas 

correspondentes neste processo. Como não pudemos analisar os níveis da proteína 

Hsp1 O durante o ciclo de vida do fungo, não podemos afirmar em que fase ela teria 

um papel mais importante. 

A resposta ao choque térmico produz um aumento maior nos níveis dos 

mRNAs dos três genes do que a presença de cloreto de cádmio. A permanência do 

estresse por um período prolongado confirma a transitoriedade da resposta, já que 

os níveis dos mRNAs passam a diminuir. 

A análise da região promotora do gene hsp90 revelou uma seqüência bastante 

próxima do consenso para a ligação do fator de transcrição de choque térmico 

(elemento HSE). Este consenso não havia sido encontrado no gene hsp70 de B. 

emersonii (Stefani & Gomes, 1995). As regiões promotoras dos genes hsp60 e hsp10 

ainda não foram caracterizadas, entretanto a análise destas regiões poderia nos 

126 



fornecer informações adicionais sobre o controle transcricional destes genes durante 

o choque térmico. 
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