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“A coisa mais perfeita que podemos experimentar é o misterioso. É a fonte de toda arte e 

de toda ciência verdadeira” 
 

 
Albert Einstein 



RESUMO 

 

 

RESUMO 
 
 
(Orellana Peralta, F.G) Caracterização da interação entre a subunidade do R2TP, 
Nop17, e da proteína de transferência de clusters de Fe/S, Dre2, em 
Saccharomyces cerevisiae. 2017. 89 pág. Dissertação Mestrado - Programa de Pós-
Graduação em Bioquímica. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
 

O complexo R2TP está presente em eucariotos, de leveduras a humanos, e está envolvido 

no correto dobramento de outras proteínas e montagem de complexos multiproteicos. 

R2TP é formado pelas proteínas Rvb1, Rvb2, Tah1 e Pih1/Nop17 em levedura, e 

direciona as chaperonas à proteínas alvo durante a montagem dos complexos.  

Os clusters Fe/S são sintetizados nas mitocôndrias e posteriormente transferidos para o 

citoplasma. Dre2 é uma proteína que contém cluster Fe/S, e está envolvida na 

transferência desses clusters para outras proteínas citoplasmáticas. 

Nosso laboratório identificou a interação entre a subunidade Nop17 do complexo R2TP 

e Dre2 pelo método de duplo-híbrido, mas o papel desta interação ainda não foi 

elucidado. O objetivo deste trabalho foi o de estudar o papel funcional da interação entre 

Dre2 e Nop17 e identificar seus domínios de interação. Nossos resultados mostram que a 

porção N-terminal de Nop17 interage com a porção C-terminal de Dre2 e esta interação é 

necessária para a manutenção dos níveis de Dre2 na célula, indicando que o complexo 

R2TP atue na montagem do complexo CIA, de proteínas citosólicas Fe/S, do qual Dre2 

faz parte. Dre2 também afeta a estabilidade de Nop17, sugerindo que Dre2 possa 

transferir um cluster Fe/S para Nop17. Os dados mostrados aqui, portanto, indicam que a 

interação Nop17-Dre2 seja mutuamente importante para a estabilidade das duas 

proteínas. 

 

 

 

Palavras chaves: Nop17, Dre2, R2TP, clusters  Fe/S. 
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ABSTRACT 

 

(Orellana Peralta, F.G) Characterization of the interaction between the R2TP 
subunit, Nop17, and the Fe/S cluster transfer protein Dre2 in Saccharomyces 
cerevisiae.2017. 89 pages. Master Thesis- Graduate Program in Biochemistry. Instituto 
de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
 

The R2TP protein complex is present in eukaryotes from yeast to humans, and is 

involved in the correct assembly of other protein or ribonucleoprotein complexes. R2TP 

is formed by proteins Rvb1, Rvb2, Tah1 and Pih1/Nop17 in yeast, and directs 

chaperones to target proteins during complexes assembly.   

Fe/S clusters are synthesized in mitochondria and later transferred to the cytoplasm. 

Dre2 is a Fe/S cluster protein, involved in transferring of Fe/S clusters to cytoplasmic 

proteins. 

Our laboratory has identified the interaction between the R2TP subunit Nop17 and Dre2 

in the two-hybrid system. The aim of this work was to study the functional role of the 

interaction between Dre2 and Nop17, and to identify their domains of interaction. The 

results show that the N-terminal portion of Nop17 interacts with the C-terminal region of 

Dre2, and that this interaction is necessary for maintaining the levels of Dre2 in the cell, 

which suggests that the R2TP complex affects the cytosolic iron-sulfur protein assembly 

complex (CIA), of which Dre2 is a subunit. Dre2 also affects Nop17 stability, suggesting 

that Dre2 may transfer a Fe/S cluster to Nop17. The data here indicate that the 

interaction Nop17-Dre2 is mutually important for these proteins stabilities.  

 
 
 
Keywords: Dre2, Nop17, R2TP, Fe/S clusters. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os ribossomos são grandes partículas de ribonucleoproteínas responsáveis pela 

tradução, catalisando a síntese de todas as proteínas em todos os organismos. Em 

eucariotos, os ribossom 

os são formados por duas subunidades desiguais, a subunidade ribossomal menor 

40S, formada pelo RNA ribossomal (rRNA) 18S e 33 proteínas ribossomais diferentes, e a 

subunidade ribossomal maior 60S, que contém 3 RNAs ribossomais (rRNAs) 5S, 5.8S e 

25/28S (levedura/ mamíferos) e 46 proteínas ribossomais diferentes (Venema et al., 1999; 

Woolford et al., 2013) (Fig.1). 

A biossíntese destas ribonucleoproteínas é iniciada no nucléolo, onde os pré-

rRNAs são transcritos, e inclui várias etapas que ocorrem de forma concomitante ao 

transporte das partículas pré-ribossomais através do nucleoplasma para o citoplasma 

(Venema et al., 1999; Woolford et al., 2013) 

 

 

Fig. 1. Representação esquemática das subunidades do ribossomo de Saccharomyces cerevisiae. 

Subunidade menor 40S e subunidade maior 60S. As proteínas ribossomais das subunidades 40S (verde 

claro) e 60S (azul claro) são sintetizadas de mRNA transcritos pela RNA polimerase II. (Extraído de 

Kressler et al.,2017.) 

 

O rDNA é transcrito pela RNA Polimerase I em um precursor pré-rRNA 35S (em 

levedura) e pela RNA Polimerase III em um precursor pré-rRNA 5S (Kressler et al., 1999; 

Kressler et al., 2017)(Fig.2). 
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Estes precursores transcritos são submetidos a várias etapas de processamento que 

incluem clivagens endo- e exo-nucleolíticas, modificações de nucleotídeos em posições 

específicas, dobramento co-transcricional e associação com proteínas ribossomais, etapas 

que envolvem pelo menos 170 proteínas acessórias compreendendo endo- e exo-

ribonucleases, RNA helicases dependente de ATP, AAA-ATPases, quinases, chaperonas e 

snoRNPs, além de diversos fatores de montagem. Estes eventos ocorrem de forma 

coordenada em uma série de etapas que abrangem três compartimentos subcelulares: o 

nucléolo, o nucleoplasma e o citoplasma (Fromont-Racine et al., 2005; Konikkat et al., 

2017). 

 

Fig. 2. Processamento do rRNA em Saccharomyces cerevisiae. O 35S pré-rRNA contém seqüências 

de 18S, 5.8S e 25S rRNAs limitados e separados por espaçadores transcritos internos (ITS) e externos 

(ETS). O 5S pré-rRNA é transcrito independentemente. Seqüências espaçadoras são removidas do pré-

rRNA por uma série de processos endonucleolíticos e exonucleolitícos, dentro da montagem de 

ribossomos. (Extraído de Konikkat et al.,2017.) 
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1.1. snoRNPs de box C/D e box H/ACA  

 Durante o processamento do pré-rRNA e montagem das subunidades 

ribossomais, os rRNAs sofrem etapas de modificação química que são guiadas por 

pequenos RNA nucleolares ou também chamados snoRNAs, que funcionam 

posicionando corretamente as enzimas de modificação no pré-rRNA através de um 

pareamento de base entre snoRNA e o rRNA (Gonzales et al., 2005). Os snoRNAs são 

considerados uma das classes de RNA não codificantes (ncRNAs). Os snoRNAs são 

pequenos RNAs de 60-300 nucleotídeos que se acumulam especificamente no nucléolo. A 

maioria dos snoRNAs pode ser classificada em snoRNA de box C/D ou snoRNA de box 

H/ACA, de acordo com suas sequências de nucleotídeos e de sua função (Massenet et al., 

2016). 

 Os snoRNAs de box H/ACA contém duas seqüências conservadas conhecidas 

como box H(ANANNA) e box ACA(ACA). Os snoRNAs de box H/ACA são 

compostos por dois hairpins de diferentes comprimentos, separados e seguidos por regiões 

curtas de fita simples, que incluem as seqüências conservadas do box H e do box ACA, 

respectivamente. Os snoRNPs de box H/ACA  contêm os snoRNAs desta classe 

associados a quatro proteínas que formam o core do complexo: Nhp2, Nop10, Gar1 e 

Cbf5 (Watkins et al., 2012; Van Nues et al., 2011). Os snoRNPs de box H/ACA são 

responsáveis pela isomerização de uridinas para pseudouridinas (Ψ) em posições 

especificas do pré-rRNA, reação esta catalisada pela pseudouridilase Cbf5 (Massenet et al., 

2016) (Fig.3). 

 Os snoRNAs de box C/D contêm duas seqüências conservadas, chamadas box C 

(5´-RUGAUGA-3´, onde R é uma purina) e box D (5´-CUGA-3´), que estão localizadas 

respectivamente nas extremidades 5´ e 3´ do RNA. Boxes C e D interagem formando 

uma estrutura de torção conhecida como K-turn (stem-internal loop-stem structure) (Fromont-

Racine et al., 2005; Thomson et al., 2013; Rothé et al., 2017). A maioria dos snoRNAs de 

box C/D contém cópias adicionais bem conservadas, denominadas box C´ e D´. Essas 

sequências formam uma estrutura conhecida como K-loop (stem-loop) (Van Nues et al., 

2011).  
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Estes snoRNAs estão associados a quatro proteínas que fazem parte do core do 

complexo: Snu13, Nop56, Nop58 e Nop1. Os snoRNPs de box C/D são responsáveis 

pela metilação de riboses em posições específicas no grupo 2´-hidroxila dos rRNA recém 

sintetizados, sendo esta reação catalisada pela metil-transferase Nop1(Van Nues et al., 

2011; Watkins et al., 2012; Massenet et al., 2016). 

 Além dessas proteínas do core, alguns outros fatores podem se associar a snoRNPs 

específicos, tais como U3 snoRNP (Prieto et al., 2015) (Fig.3). 

            As proteínas do core nos snoRNPs são essenciais para a viabilidade celular, além de 

serem requeridas para a localização nucleolar dos snoRNAs, tanto em levedura como em 

humanos.  Essa associação entre as proteínas do core e os snoRNAs permite que os 

snoRNP formados sejam estáveis e funcionais, resultando em uma adequada modificação 

pós-transcricional dos RNA ribossomais (Ellis et al., 2010; Watkins et al., 2012; Calore et 

al.,2013). As modificações pós-transcricionais dos rRNAs são importantes para a 

conformação e estabilização de estruturas secundárias e terciárias do rRNA, assim como 

na atividade das subunidades ribossomais maduras durante a tradução (Fromont-Racine 

et al., 2005; Thomson et al., 2013). 
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Fig.3. snoRNPs de box C/D e box H/ACA em Saccharomyces cerevisiae. A. As proteínas Nop1, 

Nop58, Nop56 e Snu13 associadas a seqüências conservadas do snoRNA de box C/D.  B. As proteínas 

Cbf5, Gar1, Nhp2 e Nop10 associadas a seqüências conservadas do snoRNA de box H/ACA.  As 

seqüências conservadas dos boxes são importantes para as associações com as proteínas do core que são 

requeridas para formar os complexos snoRNP funcionais no nucléolo. (Modificado de Steve L. Reichow  

et al., 2007.)  

 

1.2. Montagem de snoRNPs de box C/D  

Para formar um complexo enzimático de snoRNP funcional, cada snoRNA de box 

C/D deve estar montado corretamente, ligado às proteínas do core Nop1/Fibrillarin, 

Snu13/ 15.5K, Nop56 e Nop58 (S. cerevisiae/humanos) (Yang et al., 2016). A montagem 

do snoRNP é iniciada no nucleoplasma e as etapas finais de montagem e maturação 

ocorrem no nucléolo, compartimento onde os snoRNPs catalisam as modificações do 

rRNA (Prieto et al., 2015).  

Durante a montagem do snoRNP de box C/D, duas moléculas da proteína Snu13 

ligam-se aos extremos do snoRNA, reconhecendo as estruturas secundárias conservadas 

que estão presentes no box C/D. Devido à sua afinidade com o RNA, Snu13 é a primeira 

subunidade do core do snoRNP a se ligar ao snoRNA de box C/D.   
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As etapas posteriores da montagem não estão tão bem definidas, mas verificou-se que 

Nop1 e Nop58 se ligam ao snoRNA de forma independente, enquanto que Nop56 

depende de Nop1 para se ligar ao complexo. Portanto, depois da interação de Snu13, a 

proteína Nop58 seria a segunda proteína a se ligar aos snoRNAs (Prieto et al., 2015) 

(Fig.4).  

Devido aos muitos rearranjos estruturais que ocorrem durante a montagem de 

snoRNPs, um grupo de proteínas denominadas chaperonas é necessário para a maturação 

destes complexos. 

 A chaperona Hsp90, associada ao complexo co-chaperone R2TP, é responsável pela 

montagem de snoRNPs de box C/D (Prieto et al., 2015) (Fig.4). Além da montagem dos 

snoRNPs de box C/D e box H/ACA, o complexo R2TP-Hsp90 participa da montagem 

das RNA Polimerases I, II e III, PIKKs, e telomerase (Rothé et al., 2017). 

 

 

Fig. 4. A Montagem de snoRNP de box C/D em Saccharomyces cerevisiae. Complexo R2TP junto 

com Hsp90, é requerido para a montagem de box C/D snoRNPs e promove sua translocação do 

nucleoplasma ao nucléolo. (Modificado de Prieto et al., 2015.) 
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1.3. Complexo R2TP-Hsp90 

R2TP é um complexo multiproteico altamente conservado de leveduras a 

mamíferos. Inicialmente, R2TP foi descoberto em Saccharomyces cerevisiae como um 

complexo associado à chaperona Hsp90, sendo considerado como um complexo co-

chaperona envolvido na estabilização e montagem de fosfatidilinositol-3 quinase 

relacionada com proteína quinase (PIKK) e a montagem da RNA polimerase II (Kakihara 

et al., 2012). Em Saccharomyces cerevisiae, o complexo R2TP é constituído pelas proteínas 

Rvb1, Rvb2, Tah1 e Nop17/Pih1(Kakihara et al.,2014; Eickhoff et al., 2017)(Fig.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Representação esquemática do complexo R2TP-Hsp90. Proteínas do complexo R2TP em 

Saccharomyces cerevisiae:  Rvb1, Rvb2, Tah1 e Nop17. Os domínios DII(rosa) são dispostos assimetricamente 

em torno de Rvb1-Rvb2  e fornece os sítios de ligação Nop17-Tah1, que garante que apenas um único 

dímero Hsp90 seja recrutado. A interação de Tah1 com os domínios DII flexíveis aumenta a atividade de 

ATPase de Rvb1-Rvb2. (Modificado de Rivera et al., 2012.) 

 

Rvb1 e Rvb2 são helicases AAA+ (ATPase associada com diversas atividades 

celulares) dependentes de ATP altamente conservadas em eucariotos. Essas proteínas são 

caracterizadas pela presença do módulo AAA+, que contêm os motivos Walker A e 

Walker B altamente conservados, responsáveis para a ligação de nucleotídeos e a hidrólise, 

respectivamente (Nano et al., 2013).  
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Estudos estruturais em levedura mostraram que Rvb1 e Rvb2 podem formar 

juntas um único anel heterohexamérico que sofre mudanças conformacionais 

dependentes de nucleotídeos (Huen et al., 2010).Tah1 foi encontrada em complexo com a 

proteína Nop17 e alguns estudos mostraram que Nop17 é capaz de modular a atividade 

da chaperona Hsp90. O subcomplexo Nop17-Tah1 está fortemente ligado às helicases 

essenciais Rvb1 e Rvb2 para formar o complexo R2TP (Kakihara et al., 2012; Hořejší et 

al., 2014; (Zhao et al., 2008). Esse complexo parece adotar diversas conformações até o 

recrutamento da Hsp90, que já foi mencionado ser importante para o acúmulo correto 

dos snoRNPs (Gonzales et al., 2005).  

Tah1 é uma proteína que contém 111 resíduos de aminoácidos, com 2 motivos 

tetrapeptídeos repetidos (TPR), os quais são conhecidos pela interação com a chaperona 

Hsp90  (Kakihara et al., 2012). Em Saccharomyces cerevisiae, a região N terminal de Tah1(1-91) 

se dobra em um pequeno domínio TPR, que é responsável pela interação específica com 

o motivo MEEVD de Hsp90, enquanto que a região C-terminal de Tah1(93-111) é 

suficiente para se ligar com Nop17 (Kakihara et al., 2012; Quinternet et al., 2015). 

 

  1.3.1. Nop17 

Nop17, também conhecida como Pih1, é uma proteína filogeneticamente 

conservada, localizada principalmente no nucléolo em condições de crescimento normal. 

Nop17 não é uma proteína essencial para a célula de levedura, embora a deleção de seu 

gene leve a um fenótipo termo-sensível (Gonzales et al., 2005). Além de Saccharomyces 

cerevisiae, Nop17 já foi identificada em diversos organismos, tais como Homo sapiens, 

Torulaspora delbrueckii, Ashbya gossypii, Candida albicans, Mus musculus e Drosophila. 

Como mencionado anteriormente, Nop17 faz parte do complexo denominado 

R2TP (Rvb1, Rvb2, Tah1, Pih1), associado à chaperona HSP90. Esta proteína atua 

como uma plataforma no complexo R2TP, conectando o complexo heterohexamerico 

Rvb1-Rvb2 e a proteína Tah1.  

A associação de Nop17 com Rvb1/Rvb2 é independente de Tah1 (Paci et 

al.,2012). Em Saccharomyces cerevisiae, Nop17 é formada por 344 aminoácidos e contém 

uma região N–terminal com um domínio PIH com uma região intrínseca desordenada 

denominada IDR1 e um motivo PEST, que podem ser responsáveis pela instabilidade 

desta proteína, quando esta não está associada ao complexo R2TP. O domínio PIH da  
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região N-terminal de Nop17 deve estar envolvido na sua interação com proteínas que 

contém motivos fosforilados pela proteína quinase CK2 (Paci et al., 2012) (Fig.6). 

Já o domínio C-terminal de Nop17 contém múltiplos fatores de desestabilização 

e atua como um degron quando são fusionados a outras proteínas. A porção C-terminal 

de Nop17 contém uma região intrinsecamente desordenada, denominada IDR2, e cinco 

clusters com aminoácidos hidrofóbicos designados como HP1, HP2, HP3, HP4 e HP5 

(Paci et al.,2012; Paci et al., 2016) (Fig.6). 

 

Fig. 6. Diagrama das regiões e motivos de Nop17 que estão envolvidos na formação do complexo 

R2TP. Nop17 é representada por um retângulo do 1 até 344 aminoácidos. Sua estrutura é formada por 

uma região N-terminal1-230 (azul claro) que contém um dominio PIH51-180 (azul escuro) possivelmente 

envolvido na interação com proteínas fosforiladas pela CK2, e por uma região C-terminal231-344 (turquesa). 

Nop17 contém duas regiões intrinsecamente desordenadas IDR1(Gly195–Leu227) e IDR2(Asn240–

Tyr267). A possível sequência PEST (Arg204–Lys228) é mostrada em itálico.  Os cinco clusters de 

aminoácidos hidrofóbicos no domínio C-terminal estão indicados em barras violetas. As regiões IDR2 e 

HP1, indicadas em vermelho, estão diretamente envolvidas na interação com o domínio C-terminal de 

Tah1. As regiões de interação com Rvb1/Rvb2 e Tah1 estão indicadas no topo da figura. (Modificado de 

Paci et al., 2012.) 

 

 
Nop17 é considerada uma proteína instável que precisa de outras proteínas para 

manter sua estabilidade. A chaperona Hsp90 junto com sua co-chaperona Tah1 são 

necessárias para manter sua estabilidade tanto in vivo como in vitro (Zhao et al., 2008). 

Estudos demostraram que a região intrinsecamente desordenada IDR2 e o cluster HP1 

do domínio C-terminal de Nop17 são protegidos de degradação pela interação específica 

com o domínio C-terminal de Tah1(Paci et al., 2012) (Fig.6).  
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Apesar de já se conhecer as interações entre R2TP e Hsp90, e da estrutura do 

complexo já ter sido determinada, a função molecular de Nop17 permanece 

desconhecida (Prieto et al.,2015). Nop17 interage com proteínas envolvidas em vários 

processos celulares, provavelmente direcionando Hsp90 para possibilitar a montagem de 

diferentes complexos (Prieto et al.,2015). Foram identificadas no nosso laboratório 

interações de Nop17 com proteínas que participam de etapas diferentes de controle de 

expressão gênica, tais como Rrp43 (componente do exossomo), Nop53 (proteína 

essencial nucleolar, envolvida na maturação da subunidade ribossomal 60S), Nop58 

(componente de box C/D snoRNPs), Cwc24 (proteína “RING-finger” envolvida em 

splicing) e com as subunidades do complexo R2TP-Hsp90 (Gonzales et al., 2005; 

Granato et al.,2005; Goldfeder et al., 2008; Kakihara et al., 2012; Prieto et al., 2015). 

Além destas interações, foi identificada no nosso laboratório a interação entre Nop17 e 

Dre2 (Gonzales & Oliveira, tese de doutorado - 2005, e dados não publicados). 

 

1.4. Dre2 

 Dre2 é uma proteína que contém um cluster Fe/S, essencial para a viabilidade da 

célula de levedura, altamente conservada entre espécies animais. Dre2 foi descrita como 

tendo localização citoplasmática, embora exista uma fração considerável que está 

fortemente associada à região inter-membranar da mitocôndria (Soler et al., 2011; Peleh et 

al., 2014). Dados do nosso laboratório indicam que ela também esteja presente no núcleo 

(Goldfeder & Oliveira, dados não publicados). 

 
Dre2 é formada por uma região N-terminal S-adenosilmetionina metiltransferase 

(SAM-MT) menos conservada, conectada por um linker flexível a uma região C-terminal 

altamente conservada que contém um domínio DUF-689. A função desse domínio ainda 

é desconhecida, mas se sabe que contém dois motivos com quatro cisteínas conservadas. 

O motivo I tem uma sequência CX10CX2CXC(C252, 263, 266, 268) e o motivo II tem 

uma sequência CX2C (C311, 314, 322, 325) (Netz et al.,2016; Soler et al.,2011) 7 dos 8 

resíduos de cisteínas conservadas nos dois motivos são essenciais para o crescimento 

celular, como determinado por mutagênese sítio dirigida (Netz et al., 2016) (Fig.9). 
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 Dre2 contém 2 clusters Fe/S, [2Fe-2S]2+ e [4Fe-4S]2+ na região C-terminal. Em 

estudos prévios, descobriram que os quatro resíduos de cisteína do motivo I coordenam o 

cluster [2Fe-2S]2+, enquanto que os resíduos de cisteína do motivo II ligam o 

agrupamento [4Fe-4S]2+(Netz et al.,2016). Em Saccharomyces cerevisiae, foi mostrado que 

uma mutação em um único aminoácido nos domínios que montam os clusters Fe/S 

elimina a função da proteína Dre2, sendo os clusters Fe/S fundamentais para a proteína 

(Netz et al., 2016) (Fig.9). 

 

Fig.7. Diagrama das regiões e motivos da proteína cluster Fe/S Dre2. Dre2 é representada por um 

retângulo do 1 até 349 aminoacidos. O domínio N-terminal de Dre21-133 (rosa)  e o domínio C-terminal de 

Dre2133-349 (rosa claro). Na região C-terminal contém um domínio DUF-689173-325 (púrpura claro) com 8 

resíduos de cisteínas conservadas formando o  motivo I e motivo II indicados em barras púrpuras. A 

cisteína 252 não é essencial para o crescimento da célula. O motivo I forma o cluster [2Fe-2S]2+ e o 

motivo II forma o cluster [4Fe-4S]2+. (Modificado de Netz et al., 2016). 

 
 

Em leveduras e em humanos, Dre2 é uma proteína necessária para a biogênese de 

clusters Fe/S de proteínas citosólicas e na regulação da morte celular em resposta ao 

estresse oxidativo (Soler et al., 2012). Dre2 humana, também chamada CIAPIN1, é um 

fator anti-apoptótico e é capaz de substituir Dre2 de forma eficiente quando é expressa 

em levedura, mostrando a conservação evolutiva de Dre2. Dre2 faz parte do complexo 

CIA, e pode formar um complexo citosólico estável com a diflavina oxidoredutase Tah18. 

A proteína Tah18 é uma redutase essencial que exibe os motivos de ligação para os 

cofatores FMN, FAD e NAD (Soler et al.,2012). 
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 O complexo Dre2-Tah18 participa de reações de oxido-redução, de modo que o 

cofator NADPH tem a função de transferir os elétrons à proteína redutase Tah18 para 

serem recebidos pelos clusters Fe/S na porção C-terminal de Dre2, sendo crucial para a 

biogênese de proteínas Fe/S citosólicas (Netz et al., 2010; Lill, 2014). O mecanismo pelo 

qual as proteínas desempenham estas funções ainda não está claro.  

Em eucariotos, os clusters Fe/S são pequenos cofatores inorgânicos de proteínas, 

considerados entre os primeiros catalisadores da evolução de biomoléculas. Os clusters 

Fe/S são encontrados em todos os reinos da vida e fazem parte de muitas proteínas 

envolvidas em inúmeras funções bioquímicas. O íon ferro do cluster é frequentemente 

coordenado pelo enxofre dos resíduos de cisteína nas proteínas ou do nitrogênio dos 

resíduos de histidina, mas em raros casos utilizam outros resíduos de aminoácidos como 

arginina e serina, ou cofatores tais como S-adenosilmetionina (SAM) que são usados 

como ligantes de coordenação (Stehling et al., 2013). As formas mais comuns e simples 

dos clusters Fe/S são [2Fe-2S] e [4Fe-4S]. Em algumas proteínas Fe/S, um Fe de um 

cluster [4Fe-4S] pode ser perdido para gerar o cluster [3Fe-4S], que forma uma estrutura 

distorcida e alongada (Lill et al., 2008) (Fig.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8. Estrutura dos clusters Fe/S em Eucariotos. A estrutura dos tipos de clusters mais simples são 

rombico [2Fe-2S]  e cubico  [4Fe-4S], o qual contém ion ferroso (Fe2 +) ou ion ferrico(Fe3 +) e ion 

sulfureto(S2-), que geralmente são integrados em proteínas através da coordenação dos íons de ferro por 

resíduos de cisteína ou histidina. (Extraído de Lill, R., 2007). 

 

Em eucariotos, a biogênese de proteínas com clusters Fe/S é um processo bem 

estabelecido, que envolve a participação de um número surpreendente de proteínas. Este 

processo precisa de duas maquinarias especificas: 1) A maquinaria de montagem do ISC 

(Iron-Sulfur Cluster) mitocondrial, o qual serve como doador de enxofre para a maturação 

de proteínas Fe/S extramitocondrial. 2) A montagem das proteínas citosólicas Fe/S 

(CIA), necessária para a geração de todas as proteínas celulares. Ambos sistemas estão  
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envolvidos na maturação de proteína Fe/S citosólicas e nucleares (Netz et al., 2010; 

Stehling et al., 2013.) 

As proteínas com clusters Fe/S conhecidas foram localizadas na mitocôndria, citosol e 

núcleo, onde estão envolvidas em funções tais como o ciclo TCA, a cadeia de 

transferência de elétrons (complexos I, II e III), a biossíntese de aminoácidos, regulação 

gênica, síntese ribossomal, transferência de elétrons, catálise enzimática, modificação 

tRNA, replicação e reparo do DNA (Netz et al., 2010; Lill, R., 2007; Lill et al., 2008). Os 

defeitos funcionais em proteínas Fe/S ou nos componentes de sua biogênese levam a 

numerosas doenças humanas, incluindo várias doenças neurodegenerativas e 

hematológicas que estão associadas a defeitos na biogênese da proteína Fe/S, isso ressalta 

a importância funcional destes cofatores inorgânicos para a vida (Lill et al., 2008; Pierik et 

al., 2009). 

 

Fig.9. Um modelo para a montagem de proteínas Fe/S citosólicas e nucleares. Na primeira etapa, 

um cluster [4Fe-4S] é montado sobre a plataforma Cfd1-Nbp35. Esta reação requer uma fonte de enxofre 

(S) gerado pela maquinaria da montagem ISC mitocondrial. Geração do cluster Fe/S do N-terminal de 

Nbp35 depende da flavoproteína Tah18 e a proteína Fe/S Dre2, que servem como uma cadeia de 

transferência de eletrons dependente de NADPH. Na segunda etapa, um cluster é libertado a partir de 

Cfd1-Nbp35, uma reação mediada por Nar1 e Cia1. As últimas duas proteínas interagem com proteínas 

apo e asseguram a transferência específica do cluster Fe/S. (Modificado de Netz et al., 2010). 



INTRODUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                            

 

30 

 

 

No nosso laboratório, foi mostrado que a redução na expressão da proteína Dre2 

causa uma diminuição na concentração dos ribossomos maduros e um acúmulo de pré-

rRNAs no núcleo (Goldfeder & Oliveira, dados não publicados). Este fenótipo foi 

atribuído à falta de cluster Fe/S em Rli1 na ausência de Dre2, já que Rli1 contém um 

cluster de Fe/S e está envolvida no transporte de subunidades ribossomais do núcleo para 

o citoplasma (Kispal et al., 2005). Entretanto, a depleção de Rli1 causa efeitos tardios no 

processamento de pré-rRNA, levando a um acúmulo do intermediário 7S (Yarunin et al., 

2005), diferente do que foi visto com a depleção de Dre2 (Goldfeder & Oliveira, dados 

não publicados), o que pode indicar que Dre2 afete outros fatores de processamento de 

rRNA. 
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2. OBJETIVOS 

  

2.1. Objetivo geral 

O presente trabalho teve como objetivo geral a caracterização do papel funcional da 

interação da subunidade Nop17 do complexo R2TP com a proteína de cluster Fe/S Dre2 

para determinar se a proteína Nop17, como parte do complexo R2TP, é importante para 

a montagem do complexo da maquinaria de proteínas citosólicas Fe/S (CIA), ou se 

Dre2 estaria envolvida na estabilidade de Nop17 para a formação do complexo R2TP. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

- Identificar os domínios envolvidos na interação de Nop17 e Dre2. 

- Analisar o efeito de Nop17 e Dre2 nos níveis de expressão uma da outra e  de seus 

mutantes de deleção. 

- Analisar o efeito de Nop17 e Dre2 na estabilidade uma da outra. 

- Analisar o efeito de Nop17 e Dre2 na localização subcelular uma da outra. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Cepas de Escherichia coli e de Saccharomyces cerevisiae 

As células de E. coli foram manipuladas de acordo com os protocolos descritos por 

Sambrook et al.,1989. As cepas de bactérias utilizadas neste estudo estão listadas na 

Tabela 1. 

 

 As cepas de leveduras utilizadas neste estudo estão listadas na Tabela 2. 

 

Tabela 1. Lista de Cepas de Escherichia coli   

Cepa Características Referência 

DH5α 
 
supE44Δ lacU169 (Φ80LacZΔM15) hsdR17recA1 
endA1 gyrA96 thi1 relA1 

 
Hanahan, 

1983 

BL21CodonPlus (DE)-RIL 
 
E.coli B F-ompT hsdS(rB-mB-) dcm+ Tetr gal I  λ 
(DE3)  endA Hte [argU ileY leuW Camr] 

 
Stratagene 

BL21(DE3) 
 
Λ(DE) endA Hte [argU ileY leuW Camr] 
 

 
Stratagene 

Tabela 2. Lista de Cepas de Saccharomyces cerevisiae 

Cepas Características Referência 

 
W303 
 

MATa, trp1-1 leu2-3,112his3-11,15 ade2-1 ura3-1 can-
100 

Sherman et al., 
1986 

BY4743 MATα, his3Δ1, leu2Δ0, lys2Δ0, ura3Δ0 Euroscarf 

 
Δnop17 
 

BY4743, MATα, his3Δ1, leu2Δ0, lys2Δ0, 
ura3Δ0,NOP17::KanR 

Research 
Genetics 

 
∆dre2/YCp111-Gal::Dre2 
 

BY4743, Mat?, his3Δ1, leu2Δ0, lys2Δ0 , met15Δ0, 
ura3Δ0,YKR071C::KanMX4;Yc111Gal-071 

Euroscarf 

 
Δtah1 
 

MATα, his3Δ1, leu2Δ0, lys2Δ0, met15Δ0 
ura3Δ0,TAH1::KanR 

Euroscarf 

 
Δrsa1 
 

MATα, his3Δ1, leu2Δ0, lys2Δ0, met15Δ0 
ura3Δ0,RSA1::KanR 

Euroscarf 
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3.2. Oligonucleotídeos 

 Os oligonucleotídeos utilizados como primers em clonagens e sequenciamento de 

DNA estão descritas na Tabela 3. 

  Tabela 3. Lista de Primers utilizados  

Primers Sequence Referência 

Nop17BamFor1 
 

5’-GGATCCATGGCCGATTTCTTATTG 

AGACC-3’ 

 
 

Este estudo 

Nop17Rev1035Xho 
5’CTCGAGTTATATATATATATATAGT 

GTGCGTTCTTTGCGGATATGG-3’ 

 

Este estudo 

Nop17Rev690Xho 
5’TCGAGTTAGGAGATTTTGTTCTCG 

ATAGGGA-3’ 

Este estudo 

Nop17For691Bam 
5’-GGATCCATGGGAGCCAAGATAGA 

GGAGATTGA-3’ 

Este estudo 

DRE2NdeFor1 
5’-CATATGTCACAATACAAAACTGGTT 

TAC-3’ 

Este estudo 

DRE2XhoRev349 
5’-CTCGAGCAAGTCATCTGAAATGCTG 

TCC-3’ 

Este estudo 

DRE2XhoRev133 
5’-CTCGAGCAGTGGTATAGAAACAGTT 

TGG-3’ 

Este estudo 

DRE2NdeFor134 
5’CATATGAAAAAAAAGAAAACGAACA 

ATACTAAGCTACAGAG-3’ 

Este estudo 

DRE2BamHFor1 
5’-GGATCCATGTCACAATACAAAACTG 

G-3’ 

Este estudo 

DRE2XhoRevStop 
5’CTCGAGTTACAAGTCATCTGAAATG 

CTGTCC-3’ 

Este estudo 

DRE2Xho133RevStop 
5’CTCGAGTTACAGTGGTATAGAAACA 

GTTTGG-3’ 

Este estudo 

DRE2BamHIFor134 
5’GGATCCAAAAAAAAGAAAACGAACA 

ATA-3’ 

Este estudo 

Sp6 5’-TATTTAGGTGACACTATAG-3’ 
Promega 

T7 5’-TAATACGACTCACTATAGGG-3’ Promega 

             Os sítios de restrição inseridos nas sequências dos primers estão sublinhados.  
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3.3. Plasmídeos 

 Os plasmídeos utilizados neste estudo foram construídos de acordo com as 

estratégias de clonagem descritas a seguir e listadas na Tabela 4. 

* Números entre colchetes correspondem aos resíduos de aminoácidos codificados.  

1 GST, glutationa-S-transferase de S japonicum. 

2 GFP, green fluorescent protein de A. victoria. 

 

Tabela 4. Lista de Plasmídeos utilizados 

Plasmídeos Características Referência 

PGEM-T-easy lacZ, AmpR Promega 

PGEM-T lacZ, AmpR Promega 

PGEX-4T1 GST1 Tag C-Terminal , AmpR Amersham 

PGEX-4T1-Nop17FL GST::Nop17FL [1-344], AmpR Este estudo 

PGEX-4T1-Nop17N GST::Nop17N [1-230], AmpR Este estudo 

PGEX-4T1-Nop17C   GST::Nop17C [231-344], AmpR Este estudo 

pET29a-Dre2FL His6::Dre2FL[1-349], KanR Este estudo 

pET29a-Dre2N His6::Dre2N[1-133], KanR Este estudo 

pET29a-Dre2C His6::Dre2C[134-349], KanR Este estudo 

pUG34 MET25:: yEGFP32, HIS3,CEN6, AmpR 
Niedenthal et 

al.,1996 

pUG34-Dre2FL MET25::yEGFP3-Dre2FL [1-349], HIS3,CEN6, AmpR Este estudo 

pUG34-Dre2N MET25:: yEGFP3-Dre2N [1-133], HIS3,CEN6, AmpR Este estudo 

pUG34-Dre2C MET25:: yEGFP3-Dre2C [134-349], HIS3,CEN6, AmpR Este estudo 

pUG34-Nop17FL MET25:: yEGFP3- Nop17FL [1-344], HIS3,CEN6, AmpR Este estudo 

pUG34-Nop17N MET25:: yEGFP3- Nop17N [1-230], HIS3,CEN6, AmpR Este estudo 

pUG34-Nop17C MET25:: yEGFP3- Nop17C [231-344], HIS3,CEN6, AmpR Este estudo 
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3.4. Meios de Cultura 

 As cepas de bactérias DH5α, BL21 CodonPlus, BL21(DE3) foram mantidas em 

meio LB ou em meio 2YT e suplementadas conforme as necessidades com os antibióticos 

ampicilina (Amp), cloranfenicol (CHL) e kanamicina (Kan). As cepas foram manipuladas 

de acordo com os protocolos descritos por Sambrook et al., 1989. As cepas de bactérias 

utilizadas neste estudo foram mantidas nos meios descritos na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Meios de cultura de bacterias utilizados 

Meios Composição 

LB 1% triptona; 0,5% extrato de levedura; 1% NaCl; 2% ágar 

2YT 1,6% triptona; 1% extrato de levedura; 1% NaCl 

Suplementados requeridos, com: 

Ampicilina 100 μg/mL 

Cloranfenicol 50 μg/mL  

Kanamicina 20 μg/mL 

Lactose  10 mM  

IPTG 1mM, 0,7mM 

 

As cepas de levedura foram mantidas em meio rico YPD/YPGAL ou em meio 

mínimo YNB-Glicose/YNB-Galactose suplementadas com os aminoácidos requeridos 

dependendo da marca do plasmídeo. As cepas foram manipuladas de acordo com os 

protocolos descritos por Sherman et al., 1986. As cepas de leveduras utilizadas neste 

estudo foram mantidas nos meios descritos na Tabela 6. 
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Tabela 6. Meios de cultura de levedura utilizados 

Meios Composição 

YPD 

 

1% extrato de levedura; 2% peptona; 2% Glicose; 2% ágar 

YPGal 1% extrato de levedura; 2% peptona; 2% Galactose; 2% ágar 

YNB-Glicose 0,7% YNB; 2% Glicose; 2% ágar, suplemento com base nitrogenada e 

aminoácidos requeridos. 

YNB-Galactose 0,7% YNB; 2% Galactose; 2% ágar, suplemento com base nitrogenada 

e aminoácidos requeridos. 

Suplementos requeridos 

Geneticina 200 ug/mL 

Lisina 30 ug/mL 

Leucina 30 ug/ mL  

Metionina 20 ug/ mL 

Uracila 20 ug/ mL 

Adenina 20 ug/ mL 

Triptofano 20 ug/ mL 

Histidina 20 ug/ mL 

 

3.5. Clonagem de DNA 

  Os métodos utilizados neste trabalho foram realizados de acordo com Sambrook et 

al., 1989. 

   

  3.5.1. PCR  

Para a amplificação dos fragmentos de interesse, as reações foram realizadas com 

um volume final de 100µl por reação. A reação foi realizada com 500 ng de DNA 

genômico de Saccharomyces cerevisiae, 20pmol dos primers forward e reverse específicos para 

cada fragmento (descritos na Tabela 3), 1U de Taq Polimerase High Fidelity, buffer, 

1,5mM de MgCl2 e 200µM de dNTPs. 
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As condições das reações de PCR variaram de acordo com as sequências dos 

primers e tamanhos dos fragmentos amplificados. Os produtos amplificados foram 

separados em um gel de 1% de  agarose por electroforese e purificados através do kit  

QIAquick Gel Extraction (QIAGEN).  

  

3.5.2. Construção de plasmídeos 

Os plasmídeos neste estudo estão resumidos na Tabela 4. 

   Para a expressão de proteínas recombinantes em bactérias fusionadas com 

glutationa S-transferase (GST) e cauda de histidina (His), os clones expressando as 

porções N-terminal de Dre2 (Dre2N) e  full-length Dre2 (Dre2FL), foram obtidos através 

de clivagem com as enzimas de restrição NdeI e XhoI do plasmídeo pGEM-T, e 

subclonados no vetor de expressão pET-29a. No caso dos clones expressando as 

porções N-terminal de Nop17 (Nop17N)  e  C-terminal de Nop17(Nop17C), foram 

obtidos através de clivagem com BamHI e XhoI do plasmídeo pGEM-T-easy, 

subsequentemente esse fragmento foi purificado e inserido no vetor de expressão 

pPGEX-4T1.  

 Os fragmentos de DNA de NOP17, e DRE2 codificando a porção C-terminal da 

proteína, foram amplificados por PCR, utilizando os primers Nop17BamFor1 e 

Nop17Rev1035Xho para Nop17FL, e os primers DRE2NdeFor134 e DRE2XhoRev349  

para Dre2C. Os produtos amplificados foram inseridos no vetor pGEM-T.  

Em seguida, o fragmento de Nop17FL foi clivado com XhoI e BamHI, purificado e 

inserido no vetor de expressão pGEX-4T1. No caso do fragmento Dre2C, foi clivado 

com XhoI e NdeI e inserido no vetor de expressão pET29a. 

 Para a construção de GFP-Dre2FL, GFP-Dre2C e GFP-Dre2N, os fragmentos de 

DNA de Dre2FL, Dre2C  e Dre2N, foram amplificados por PCR e inseridos no vetor 

pGEMT-easy,  logo foram retirados com as enzimas de restrição BamHI e XhoI para 

ser subclonados no vetor pUG34, tratados com as mesmas enzimas. 

 Para a construção de GFP-Nop17FL, GFP-Nop17C, GFP-Nop17N, foram 

usados os mesmos fragmentos purificados e clivados com XhoI e BamHI, que 

foram usados para subclonar com o vetor de expressão pGEX-4T1. 
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3.5.3. Sequenciamento  

Todos os clones obtidos foram sequenciados utilizando o kit ABI PRISM® 

BigDyeTM Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction (PERKIN ELMER), o qual 

contém AmpliTaq® DNA Polymerase, BigDye terminadores e todos os componentes 

requeridos para esta reação.  

Na reação foram utilizados os primers SP6 ou T7(3,2 pmol/µl) e 300 a 600ng 

de plasmídeo como molde na reação. As condições utilizadas foram: 96°C por 2 min, 

35 ciclos de desnaturação a 95°C por 45 seg, anelamento a 50°C por 30 seg (variável de 

acordo com o primer) e elongação a 60°C por 4 min.  

Em seguida, o produto da reação de sequenciamento foi precipitado com 25µl 

do cocktail de precipitação, que contém 23ul EtOH, 1ul NaOAc e 1ul Glicogênio. 

Logo, homogenizadas e mantidas no gelo por 15 minutos. Depois, foram centrifugadas 

a 4000 rpm por 20 min a temperatura ambiente. Logo, adicionou-se 50ul de etanol de 

70% gelado por reação, foi centrifugada por 10 min e descartado o excesso. Depois de 

seco, DNA foi desnaturado lugar protegido da luz, ou 1 minuto a 95°C. Finalmente, as 

sequências foram enviadas ao serviço de sequenciamento de DNA do Instituto de 

Química da USP. 

 

3.6. Manipulação de bactéria 

   3.6.1. Transformação  

 Foram utilizados dois métodos para a preparação de células de E. coli competentes 

para transformação com DNA plamidial. 

 

      3.6.1.1. Método de PEG 

   As células competentes DH5α (aproximadamente 100µl de suspensão) 

juntamente com 80µL de tampão de transformação (0,1M KCl; 0,03M CaCl2; 0,05M 

MgCl2 e 7% PEG) e 50ul da reação de ligação foram incubadas no gelo por 30 

minutos. Logo, as células foram submetidas a um choque térmico por incubação a 

temperatura ambiente por 10 minutos e em seguida foi adicionado 1 mL de meio LB, 

sendo a cultura incubada a 37°C por 1 hora. As células foram coletadas por 

centrifugação a 12.000 rpm por 1 minuto, ressuspendidas em 100µL de meio LB e 

plaqueadas em meio seletivo(LB-Amp/LB-Kan).  
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3.6.1.2. Método de Cloreto de cálcio  

As células competentes BL21 CodonPlus (DE)-RIL ou BL21(DE3) de 

Escherichia coli foram preparadas ressuspendendo-se células de cultura em OD550= 0,4-

0,6 em 0,1 M de CaCl2 gelado e 15% de glicerol. A suspensão das células competentes 

foi aliquotada e estocada a -80°C. 

Aos 50μl de suspensão das células competentes, adicionou-se DNA 

plasmidial, seguida da incubação no gelo por 30 minutos. As células foram 

submetidas a choque térmico a 42°C por 2 minutos. Logo, foi colocado 1 ml de meio 

de cultura LB e incubado a 37°C por 1 hora.  

 Os transformantes foram selecionados em meio LB na presença de 

antibióticos e as proteínas foram expressas em culturas de células crescidas a 18°C, 

30°C e 37°C com adição dos indutores IPTG e Lactose overnight. Observar as 

diferentes condições de expressão na Tabela 7. A seguir, as células foram coletadas 

por centrifugação a 8 000rpm por 10 min. 

 As células competentes BL21 CodonPlus (DE)-RIL ou BL21(DE3) de 

Escherichia coli foram utilizadas para expressão das proteínas de fusão GST-Nop17FL, 

GST-Nop17C, GST-Nop17N, His-Dre2FL, His-Dre2C e His-Dre2N.  

 

 

Tabela 7. Condições de Expressão em Células competentes BL21 

Clones Células  
Meio de 

cultura 
Antibiótico [ ] Indutor T°  

pGEX-4T1 (DE)-RIL 2YT Amp, CHL  10 mM Lactose 30°C 

pGEX-4T1-Nop17FL (DE)-RIL  2YT Amp, CHL 10mM  Lactose 30°C 

pGEX-4T1-Nop17C (DE)-RIL 2YT Amp, CHL 10mM Lactose 30°C 

pGEX-4T1-Nop17N (DE)-RIL 2YT Amp, CHL  10mM  Lactose    30° C 

pET29a-Dre2FL (DE3) LB Kan   0,7mM  IPTG 18°C 

pET29a-Dre2C (DE)-RIL 2YT Kan, CHL   0,7mM  IPTG 37°C 

pET29a-Dre2N (DE3) LB Kan    1mM    IPTG 18°C 
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3.6.2. Extração de DNA plasmidial de E.coli 

 Os plasmídeos foram extraídos de acordo com Sambrook et al., 1989 de 1,5 ml de 

culturas em meio LB com antibiótico para a seleção. posteriormente DNA obtido foi 

ressuspendido em 50µl de TE (10mM Tris-HCl, pH=8.0;1mM EDTA 50,pH=8.0) 

através da incubação a 45 °C por 5 minutos.  

 

3.7. Manipulação de Saccharomyces cerevisiae 

3.7.1. Transformação  

   Uma colônia isolada de levedura foi inoculada em 2ml de meio seletivo, sendo a 

cultura incubada a 30°C overnight, até atingir uma OD600 ≥ 1,0. Em seguida, 200ul de 

cultura foram coletadas por centrifugação a 12 000rpm por 1 minuto. Logo, foram 

lavadas com 200µl de TE(10mM Tris-HCl, pH=8; 1mM EDTA, pH=8) e em seguida 

ressuspendidas em 100µl de solução LiAc-PEG-DTT(0,2M de Acetato de Litio,40% 

PEG, 100mM DTT). A esta suspensão de células foi adicionado 2-5µg de DNA 

plasmidial e foi submetida a 42°C por 30 minutos, sendo imediatamente plaqueada em 

meio seletivo. As cepas transformantes estão descritas abaixo na Tabela 8. 
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Tabela 8. Descrição de Cepas Transformantes 

Cepa Plasmídeos Cepa Transformante 

W303 

pUG34-Dre2FL   W303::GFP-Dre2FL 

pUG34-Dre2N W303::GFP-Dre2N 

pUG34-Dre2C W303::GFP-Dre2C 

pUG34-Nop17FL W303::GFP-Nop17FL 

pUG34-Nop17N W303::GFP-Nop17N 

pUG34-Nop17C W303::GFP-Nop17C 

Δnop17 
 

pUG34 ∆nop17::GFP 

pUG34-Dre2FL ∆nop17::GFP-Dre2FL 

pUG34-Dre2N ∆nop17::GFP-Dre2N 

pUG34-Dre2c ∆nop17::GFP-Dre2C 

Δtah1 pUG34-Dre2FL ∆tah1::GFP-Dre2FL 

Δrsa1 pUG34-Dre2FL ∆rsa1::GFP-Dre2FL 

∆dre2/YCp111-
Gal::Dre2 

 

pUG34 
 

∆dre2/YCp111-Gal::Dre2/GFP 
 

pUG34-Nop17FL 
∆dre2/YCp111-Gal::Dre2/GFP- Nop17FL 

 

pUG34-Nop17N 
∆dre2/YCp111-Gal::Dre2/GFP- Nop17N 

 

pUG34-Nop17C 
∆dre2/YCp111-Gal::Dre2/GFP- Nop17C 
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3.7.2. Ensaio de determinação de estabilidade de proteínas 

Para analisar a estabilidade das proteínas deste estudo (Nop17 e Dre2). As cepas 

transformantes foram inoculadas em 2 ml de meio YNB-Gli/ YNB-Gal com os 

aminoácidos correspondentes, incubando a 30°C overnight, até atingir uma OD600=1,0.  

O pré-inoculo foi diluido em 30ml no mesmo meio YNB-Gli/ YNB-Gal  e  incubado a 

25°C, 30°C e 37°C, dependendo da cepa transformante.  

 
A cultura foi coletada a 4000 rpm por 10 min e o pellet foi ressuspendido em 6 ml do 

mesmo meio. Em seguida, foi adicionada cicloheximida (inibidor da síntese proteica) na 

concentração final de 100µg/ml. Alíquotas da cultura de células foram coletadas a 

intervalos de tempo pré-definidos (0, 10, 20, 40, 60 e 120 min). As alíquotas coletadas 

foram lisadas por tratamento com hidróxido de sódio, centrifugadas e analisadas por 

western blotting. 

Para analisar se a ausência de uma proteína afeta a estabilidade da outra, a cepa 

transformante ∆dre2/YCp111-Gal::Dre2/GFP-Nop17FL  foi analisada em condições com 

meio galactose ou glicose a 30°C, usando como controle a cepa transformada 

W303::GFP-Nop17FL nas mesmas condições. No caso da cepa transformante 

∆nop17/GFP-Dre2FL foi analisada em diferentes temperaturas, a 25°C, 30°C e 37°C, 

usando como controle a cepa transformante W303::GFP-Dre2FL nas mesmas condições.  

 

3.7.3. Localização de proteínas por microscopia  de fluorescência 

 A localização celular das foi determinada analisando a fluorescência de proteínas 

de fusão com GFP in vivo. As células foram cultivadas a 30°C em meio mínimo YNB-

Gli/YNB-Gal  até atingir OD600=1,0. Depois foram diluídas em 20 ml no mesmo meio 

e foi incubado em diversas condições, dependendo da cepa transformante.  

Células de 1ml de cultura em OD600=0,6 foram coletadas por centrifugação a 

12000 rpm por 2 minutos. As células foram ressuspendidas em 30 µl de PBS e 70 µl de 

metanol 100 %. Depois da incubação em gelo por 15 minutos, colocou-se 100 µl de 

PBS, sem ressuspender. Em seguida, foi centrifugada a 2000 rpm por 2 minutos e 

descartado o sobrenadante. Adicionou-se 10 µl de RNase (10ug/µl) e foi incubada a 

temperatura ambiente por 30 minutos. Logo, lavado com 100 µl de PBS, e em seguida, 

foi colocado 4µl de PBS  na suspensão das células e 4µl  de corante DAPI (marcação do  
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DNA), ressuspendendo diretamente em lâminas de polilisina. A fluorescência foi 

observada em microscópio de fluorescência (NIKON eclipse Ti) e as imagens foram 

editadas pelo programa NIS-Elements Viewer  e ImageJ. 4.20.  

 

 3.7.4. Preparação de Extrato celular 

    3.7.4.1. Lise mecânica (ball mill) 

   As células foram coletadas por centrifugação a 17 000 rpm por 30 minutos, 

lavadas com tampão PBS, DTT e inibidor de proteases. A suspensão de células foi 

congelada em nitrogênio líquido em forma de pequenas gotas. As células congeladas, 

foram lisadas mecanicamente pelo sistema ball mill (Mill MM 200 (Retsch) em 9 ciclos 

de 15 Hz por 3 minutos. Após do descongelamento das células, adicionou-se 1,5 ml de 

tampão PBS. Finalmente, para eliminar os resíduos excedentes, foi centrifugado a 

17000 rpm por 30 minutos.  

 

3.7.4.2. Hidróxido de Sódio 

 As células foram coletadas por centrifugação a 4 000 rpm por 10 minutos. O 

pellet foi ressuspendido em 400µl de água e 400µl de 0,2M de NaOH. Logo, foi 

incubado a temperatura ambiente por 5 minutos e centrifugado a 12 000 rpm por 5 

minutos. Depois de eliminar o sobrenadante, ressuspender o pellet com 1ml de Tris-

HCl []0,06M, pH=8. Em seguida, foram coletados 100 µl da suspensão por 

centrifugação a 12 000 rpm por 5 min. O pellet foi ressuspendido em 15 µl de tampão 

de amostra 4X(0,06M Tris-HCl, pH=6,8, 5% de glicerol, 2% SDS, 4% 2mM β-

Mercaptoetanol, 0,0025% e azul de Bromofenol) e aquecido a 95°C por 5 min.  

 

3.8. Análise de proteínas 

  3.8.1. Lise celular 

As células de E. coli expressando GST, GST-Nop17FL, GST-Nop17C, GST-

Nop17N, Dre2FL, Dre2C e Dre2N foram descongeladas e ressuspendidas em tampão PBS 

(150mM NaCl; 20mM de Tris-Cl pH8; 0,1% de Nonidet, pH=8, 0,5mM PMSF e 1mM 

DTT) com inibidor de protease (100ul cada 0,4gr de célula). As células foram lisadas 

através de 4 a 5 passagens por french press, com pressão de aproximadamente 1500 PSIG  
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(French Pressure Cell Press). Os restos celulares foram separados por centrifugação a 

8000 rpm por 10 minutos a 4°C. Finalmente, foram coletados os sobrenadantes.  

 

3.8.2. Purificação de proteínas recombinantes 

As proteínas extraídas GST, GST-Nop17N em tampão PBS, com inibidor de 

protease, foram incubadas por 1 hora na resina Glutationa-sepharose. Logo, foi coletado 

1ml do material que não se ligou à resina (flow through) e 1ml de cada lavagem que foi 

passado pela resina (2 lavagens). Em seguida, as proteínas foram eluídas com Glutationa 

reduzida. As frações eluídas foram incubadas com resina Q-sepharose por 1 hora e 

eluídas em concentrações de 150mM, 250mM, 500mM e  1M de NaCl.  Para eliminar 

NaCl, estas amostras foram dialisadas contra o mesmo tampão das purificações 

anteriores. Finalmente, as amostras purificadas foram incubadas novamente com a 

resina Glutationa-sepharose e eluídas com Glutationa reduzida.  

A proteína extraída Dre2N, em tampão Fosfato (50mM Fosfato de Sodio, 

pH=7,8, 200mM NaCl, 10 mM Imidazol, 1mM PMSF e 2mM β-mercaptoetanol), foi 

incubada por 1 hora na resina de Níquel-sepharose. Logo, foram coletados 1ml do flow 

through e 1ml  de cada lavagem (2 lavagens). Em seguida, as proteínas foram eluídas com 

Imidazol. As frações eluídas foram incubadas com resina de Q-sepharose durante 1 hora 

e eluídas em concentrações de 200mM, 300mM, 500mM e 1M de  NaCl. Depois de 

dialisadas, as amostras purificadas foram incubadas novamente na resina de níquel-

sepharose e eluídas com Imidazol.  

As frações de extrato total, flow through, lavagens e eluição de todas as purificações 

foram avaliadas por eletroforese em gel de poliacrilamida 15%. Dois tipos de coloração 

foram utilizados: coloração por Coomassie blue e Nitrato de prata. Imediatamente após 

do término da eletroforese, o gel foi corado com solução de Coomassie blue (Coomassie 

Blue R 0,25% em metanol 45% e ácido acético 10%) por 30 minutos. Decorrido este 

período, a solução corante foi retirada e o excesso de Coomassie foi eliminado através 

de 2 incubações em solução descorante (etanol 50% e ácido acético 10%.). 

Posteriormente, os géis foram corados com a coloração de Nitrato de prata. A 

coloração dos géis foi realizada seguindo os procedimentos descritos por Sambrook 

et Russell., 2001.  
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 Os géis foram fixados com uma solução contendo 50% Metanol e 12% Ácido 

Acético, cada 50 ml de solução foi adicionado 25µl de formaldehido 37% e incubado por 

30 minutos no mínimo. Logo, foram lavados com uma solução de etanol 35% por 3 

minutos e agua destilada para eliminar os restos. Depois, os géis foram sensibilizados em 

uma solução 0,2% Tiossulfato de sódio por 2 minutos. Os géis foram incubados em 

0,25% nitrato de prata cada 50 ml de solução, adicionando  36µl de formaldehido 37% 

durante 10 minutos, seguido por uma breve lavagem com água, e a visualização das 

bandas foi possivel após a adição de uma mistura de 3g de carbonato de sódio com 25µl 

de formaldehido 37% e 1ml de tiossulfato de sódio. Para interromper a reação, os géis 

foram lavados com etanol 35%. 

 
3.8.3.  Quantificação de proteínas 

 Para determinar a concentração das proteínas nos diferentes extratos celulares 

foi utilizado o método de Ácido bicinconínico, utilizando BCA (50:1) CuSO4, descrito 

por Smith et al., 1985. Ao extrato total foi adicionado 5µl de tampão, 1mL da solução 

5mM CuSO4 em BCA e agua estéril. Logo, foi incubada por 30 minutos a 37°C.  

Para quantificar as proteínas purificadas foi utilizado o método de Bradford, utilizando 

o corante “Coomassie Brillant Blue” BG-250.  

O reagente de Bradford foi preparado pela diluição de 50 mg do corante 

Coomassie Brillant Blue BG-250 em 25 ml de Etanol, em seguida foram adicionados 

50 ml de ácido ortofosfórico 85% e diluir com a água Milli-Q até 500mL e armazenada 

a 4°C. Para quantificar, foi adicionado 1mL do reagente de Bradford  e 100μl da 

proteína purificada.  

  Os dois ensaios de quantificação foram determinados por comparação com uma 

curva padrão de BSA (bovine serum albumin), a leitura de absorbância foi medida no 

comprimento de 562 nm para BCA /CuSO4, e 595 nm  para Bradford. 

 

3.8.4. Separação de proteínas por SDS-PAGE  

As proteínas foram analisadas através da técnica de eletroforese em gel de 

poliacrilamida, seguindo o protocolo de Sambrook, et al., 1989.  As proteínas foram 

diluídas em tampão de amostra 4X (40mM Tris-HCl, pH 6,8; glicerol 8%; SDS 2%;  
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100 mM DTT; % β-Mercaptoetanol e azul de Bromofenol 0,1%)  e foram incubadas a 

95°C por 5 minutos.  

O gel é submetido à voltagem de 135 V em tampão de corrida Tris-glicina 1X (25 

Mm Tris- HCl; mM 250 Glicina; SDS 10%).  

 

3.8.5. Detecção de proteínas por Western blotting 

 Depois da separação por SDS-PAGE, as proteínas foram transferidas para a 

membrana de PVDF (polivinilideno difluoreto, GE Healthcare) em tampão de 

transferência gelado (2M Tris-HCl pH 8,0; 192 mM Glicina; 15% metanol) por um 

período de 2 horas com uma corrente constante de 250 mA. Depois da transferência, a 

membrana foi bloqueada com TBS-T (10mM Tris- pH=7,5, 150mM NaCl e 0,05% 

Tween 20) contendo 2 % de leite desnatado,  e depois incubada com anticorpo primário 

diluído em solução 0,1% de leite desnatada em TBS por pelo menos 2horas. Depois de 

lavagem, a membrana foi incubada com anticorpo secundário diluído em 0,1% de leite 

desnatada com TBS por pelo menos 1h 30 minutos. 

Os anticorpos primários utilizados foram anti-His (GE Healthcare), anti-GST 

(Sigma), anti-GFP (Sigma), anti-Arp2 (Santa Cruz) e anti-Dre2. Os anticorpos secundários 

utilizados, conjugados com HRP (horseradish peroxidase), foram anti-mouse (GE 

Healthcare), anti-coelho (GE Healthcare e anti-cabra(GE). Para a revelação do Western 

blot, foi usado o kit LuminataTM Forte Western HRP Substrate. O sinal de 

quimiluminescência foi visualizado pela exposição do filme de raios-X. Nos ensaios de 

Western blotting realizados em levedura, a quantidade das proteínas de interesse, Dre2, 

Nop17 e seus mutantes foi analisada através de quantificação das bandas pelo programa 

ImageJ. 

 

3.9. Estudo in vitro de interação proteína-proteína por pull-down  

 Os experimentos de pull-down foram realizados para confirmar interação proteína-

proteína (Sambrook et al., 2006). A interação de GST-Nop17 e His-Dre2 foi testada da 

seguinte maneira: As células de Escherichia coli expressando GST, GST-Nop17FL, GST-

Nop17C , GST-Nop17N, Dre2FL, Dre2C e Dre2N foram lisadas independentemente. Os 

extratos totais foram quantificados pelo método de Ácido bicinconínico (BCA). GST foi 

utilizada como controle negativo para o ensaio de pull-down. 
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 Para o ensaio de pull-down foram utilizadas colunas cromatográficas de 10ml (Bio-

Rad). As colunas utilizadas foram lavadas 3 vezes com 1mL de água estéril e em seguida 

equilibradas com  2mL  de  tampão  PBS.  Depois,  foram adicionados  600µl  de  resina 

Glutationa-sepharose (GE Healthcare) para cada coluna e lavados duas vezes com 1ml de 

PBS. Depois de colocar a resina, as proteínas recombinantes GST, GST-Nop17FL, GST- 

Nop17C e GST-Nop17N foram incubadas em cada uma das colunas durante 1 hora a 4°C 

com rotação. O flow through foi coletado e a resina  lavada com 1ml de PBS. Depois, na 

mesma coluna foram incubadas as proteínas recombinantes Dre2FL, Dre2C e Dre2N 

durante 1 hora a 4°C com rotação. Posteriormente, a resina foi novamente lavada com 

PBS, seguida pela adição de 1ml de Glutationa reduzida (20mM) em 50mM de Tris-Cl 

(pH 8) durante 20 minutos. As amostras coletadas nas etapas de extrato total (ET), flow 

through (FT), lavagem (W) e eluição (B) foram separadas por SDS-PAGE e analisadas por 

western blotting, utilizando os anticorpos anti-GST para as proteínas GST-Nop17FL, 

GST-Nop17C e GST-Nop17N e anti-His para Dre2FL, Dre2C e Dre2N. (Fig.10) 

 

Fig. 10. Esquema do ensaio de interação proteína-proteína por  pull-down. O gene de NOP17 foi 

fusionado a  GST e o gene de DRE2 foi fusionado ao His-tag. A proteína GST-Nop17 foi ligada à resina 

Glutationa sepharose, seguido pela incubação da outra proteína fusionada ao His-Tag. Finalmente, o 

material ligado foi eluido pela adição da Glutationa reduzida. Em todos os ensaios, GST foi utilizada 

como controle negativo da interação.  
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4.0. Estudo in vitro de interação proteína-proteína por ̏ thermal shift ̋ 

 A técnica de Thermal ShiftTM, é um ensaio relativamente simples, sensível e rápido 

que foi utilizado para monitorar a interação entre as proteínas recombinantes GST-

Nop17N   e His-Dre2N, além de detectar a estabilidade térmica induzida pela mudança 

dessa interação. Quando uma proteína sofre um aumento de temperatura, as regiões 

hidrofóbicas são expostas permitindo que o corante Sypro Orange interaja com essas 

regiões, causando um aumento da fluorescência. A desnaturação térmica está diretamente 

relacionada com o aumento da fluorescência. Se duas proteínas interagem entre si, à 

princípio esta interação pode alterar o perfil de desnaturação dessas proteínas. Para o 

ensaio de interação entre proteínas pela técnica de Thermal ShiftTM   foram escolhidas as 

proteínas recombinantes que interagiram mais fortemente no ensaio de pull-down.  

As proteínas recombinantes GST e GST-Nop17N foram purificadas com resina 

Glutationa-sepharose e His-Dre2N com resina de Níquel-sepharose. Como controle 

negativo, foram utilizadas GST e His-Dre2N.   

A reação foi feita em 25µl com PBS, 2,5µl de Sypro Orange 100X e 5µl das 

proteínas recombinantes purificadas. A reação foi incubada durante 5 minutos a 

temperatura ambiente, protegendo da luz. Depois, cada reação foi gradualmente 

aumentada na velocidade de 0,2°C/30 segundos, de 25°C a 95°C com um corte de 0,5%. 

O ensaio de desnaturação térmica foi realizado no aparelho Real Time-PCR. O Software 

Thermal Shift™ foi utilizado para calcular a Tm de cada perfil de fluorescência.  

 

Fig. 11. Principio da técnica de Thermal shift para desnaturação de proteínas. Com o aumento de 

temperatura, as proteínas sofrem um processo de desenovelamento, permitindo que as regiões 

hidrofóbicas sejam expostas para que o corante Sypro Orange interaga com essas regiões, causando um 

aumento da fluorescência. A desnaturação térmica está diretamente relacionada com o aumento da 

fluorescência. 
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4. RESULTADOS 

 

 Em Saccharomyces cerevisiae, Dre2 é uma proteína com cluster Fe/S essencial de 38,5 

KDa, que apresenta um domínio conservado que contém 2 clusters Fe/S em sua região 

C-terminal, essenciais para sua função. Nop17 é uma proteína nucleolar de 39,5 KDa, não 

essencial para a viabilidade celular, que apresenta um domínio N-terminal envolvido no 

reconhecimento de motivos DSDD fosforilados, e uma região C-terminal com múltiplos 

motivos de desestabilização.  

Em estudos prévios realizados no laboratório, foram identificadas as interações de 

Nop17 com diversas proteínas, várias delas envolvidas no processamento de rRNA, 

confirmando com outros experimentos o papel de Nop17 na montagem de snoRNPs de 

box C/D, que por sua vez, participam da maturação de rRNAs (Gonzales et al., 2005). 

Dre2 foi uma das proteínas isoladas por sua interação com Nop17 pelo ensaio de duplo-

hibrido. A interação entre essas duas proteínas in vivo se dá de forma independente do tag 

utilizado, tanto com o domínio de ligação ao DNA de lexA (BD), como com o domínio 

de ativação da transcrição de Gal4 (AD) de Saccharomyces cerevisiae (Goldfeder & Oliveira, 

dados não publicados). 

 

4.1.  Determinação dos domínios de interação de Dre2 com Nop17  

Com o objetivo de caracterizar o papel funcional da interação entre Nop17 e Dre2 

e de se determinar seus domínios de interação, este trabalho foi iniciado com 

experimentos de confirmação da interação in vitro pelo ensaio de pull-down, usando 

proteínas recombinantes fusionadas a glutationa S-transferase (GST) e ao His tag (His6). 

As proteínas recombinantes GST-Nop17FL (1-344), GST-Nop17N (1-230), GST-

Nop17C (231-344), His-Dre2FL (1-349), His-Dre2N (1-133) e His-Dre2C (134-349), 

representadas na Figura 12.A, foram expressadas em Escherichia coli em diferentes 

condições (Tabela.7).  

Os extratos celulares expressando GST-Nop17FL, GST-Nop17C e GST-Nop17N 

foram incubadas com a resina Glutationa-sepharose, e após da lavagem da resina foram 

adicionados os extratos celulares expressando His-Dre2FL, His-Dre2C e His-Dre2N. 

Após da lavagem, as proteínas foram eluídas com a adição de glutationa reduzida 

(Fig.12). 
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Os resultados obtidos confirmam que GST-Nop17FL interage com His-Dre2FL in 

vitro. Depois de confirmar a interação das duas proteínas inteiras, o mesmo método de 

pull-down foi utilizado para determinar a interação entre His-Dre2FL com os mutantes 

GST-Nop17C e GST-Nop17N, para conhecer quais são os domínios de Nop17 

importantes para a interação com Dre2. Os resultados mostram que os domínios C-

terminal e N-terminal de Nop17 interagem com a proteína His-Dre2FL (Fig.12.B). 

A mesma abordagem foi utilizada para determinar os domínios de Dre2 

envolvidos na interação com Nop17FL, através de pull-down. Foram testados os mutantes 

His-Dre2C e His-Dre2N com a proteína Nop17FL. Os resultados mostram que só a 

porção N-terminal de Dre2 interage com a proteína inteira Nop17FL (Fig.12.C). 

Finalmente, para conhecer os domínios de Nop17 envolvidos na interação com a 

porção N-terminal de Dre2, foram testadas a interações entre o mutante Dre2N com os 

mutantes Nop17C e Nop17N. Os resultados mostram que o domínio N-terminal de 

Dre2 interage com os domínios N-terminal e C-terminal de Nop17, mas a interação 

mais forte ocorre entre Dre2N e Nop17N (Fig.12.D). Em paralelo a todos os ensaios, 

GST foi utilizada como controle negativo da interação. 



RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                           

51 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.12 Interação das proteínas Nop17 e Dre2 por pull-down. A) Esquema das proteínas utilizadas 

no ensaio de pull-down. Os mutantes de deleção de Nop17 e Dre2 foram clonados nos vetores pGEX e 

pET29, respectivamente. B) Interação de Dre2FL com Nop17FL,Nop17N e Nop17C .GST ou GST-

Nop17FL, GST-Nop17N e GST-Nop17C foram ligados na resina de glutationa sepharose, seguido pela 

incubação de His-Dre2FL. C) Interação de Nop17FL com Dre2N. GST ou GST-Nop17FL, foram ligadas 

na resina de glutationa sepharose, seguido pela incubação de His-Dre2N ou His-Dre2C. D) Interação de 

Dre2N com Nop17N e Nop17C. GST, GST-Nop17N ou GST-Nop17C, foram ligadas na resina de 

glutationa sepharose, seguido pela incubação de His-Dre2N. GST foi usado como controle negativo em 

todos os experimentos. As frações do Extrato Total (ET), Flow Through (FT), Lavagem (W) ou Eluição 

(E), foram separados por SDS-PAGE e transferidos para Western blotting com anticorpo contra anti-His e 

anti-GST. 
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Depois de identificar a interação entre o domínio N-terminal de Dre2 com os dois 

mutantes de deleção de Nop17 recombinantes nos ensaios in vitro, era importante 

determinar se Nop17 podia interagir com os domínios N-terminal e C-terminal da 

proteína Dre2 também com as proteínas isoladas de levedura.  

Tendo em vista que foi mostrado que a proteína Dre2 pode ser fosforilada em oito 

resíduos de serina em sua porção C-terminal e em um resíduo de serina na região N-

terminal, é possível que essas modificações possam afetar sua interação com Nop17. 

Para responder esta pergunta, foram utilizadas construções das porções N e C-terminal 

de Dre2 fusionadas a GFP (Green Fluorescent Protein). As construções GFP-Dre2N e 

GFP-Dre2C foram transformadas na cepa W303 de levedura. As cepas transformantes 

W303::GFP-Dre2N e W303::GFP-Dre2C  foram utilizadas no ensaio de pull-down para 

testar a interação com as proteínas recombinantes GST-Nop17FL, GST-Nop17C e GST-

Nop17N expressadas em E. coli.  

Os resultados obtidos do ensaio de pull-down confirmaram que Nop17FL interage 

com o domínio N-terminal de Dre2 expressado tanto em bactéria como em levedura 

(Fig.13.A). Isso indica que o domínio N-terminal de Dre2 interage com Nop17 

independentemente de modificações pós-traducionais que possam ocorrer em levedura. 

Além disso, os resultados mostram que Nop17 interage com o domínio C-terminal de 

Dre2 quando é expressa em levedura (Fig.13.A). Esse resultado mostra que as 

modificações pós-traducionais na região C-terminal de Dre2 são necessárias para a 

interação com Nop17FL.  

Depois de identificar a interação do domínio C-terminal de Dre2 expressada em 

levedura com a proteína inteira GST-Nop17FL, foi realizado o ensaio de pull-down com o 

mesmo procedimento do experimento anterior, para conhecer quais são os domínios de 

Nop17 que interagem com o domínio C-terminal de Dre2 expressado em levedura. Para 

esse experimento, foram utilizadas as proteínas recombinantes GST-Nop17C e GST-

Nop17N e W303::GFP-Dre2C. 
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Os resultados obtidos mostram que só o domínio N-terminal de Nop17 interage 

com o domínio C-terminal de Dre2 quando é expressa em levedura (Fig.13.B). É 

interessante ressaltar que o domínio N-terminal de Nop17 pode reconhecer o motivo 

DSDD fosforilado, e que o domínio C-terminal de Dre2 contém uma sequência DSDD, 

em que a serina pode ser fosforilado. Como a interação entre Nop17N e Dre2C 

purificada de E. coli não ocorre, este resultado nos permite propor que o domínio N-

terminal de Nop17 possa reconhecer o motivo DSDD somente depois de sua 

fosforilação.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.13 Interação da proteína Nop17 com a proteína Dre2 expressada em levedura por pull-down. 

A) Interação de Nop17FL com Dre2N, e Dre2C. GST ou GST-Nop17FL foram ligados na resina de 

glutationa sepharose, seguido pela incubação de GFP-Dre2N ou de GFP-Dre2C. B) Interação de Dre2N 

com Nop17N. GST ou GST-Nop17FL, foram incubadas com GFP-Dre2C. GST foi usado como controle 

negativo. As frações do Extrato Total (ET), Flow Through (FT), Lavagem (W) ou Elução (E), foram 

separados por SDS-PAGE e analisadas por Western blotting com anticorpo contra anti-GFP e anti-GST. 
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4.2.  Análise de interação de Dre2 com Nop17 por “Thermal Shift” 

 Os ensaios descritos acima para determinar os domínios de interação das proteínas 

Nop17 e Dre2 através do método de pull-down mostraram a interação direta entre essas 

proteínas. Com o objetivo de estudar em maior detalhe a interação direta das proteínas 

recombinantes Nop17 e Dre2, expressadas em bactéria, foi utilizado o ensaio de thermal 

shift. Para este experimento, as proteínas recombinantes GST, GST-Nop17N e His-

Dre2N, expressadas em E. coli, foram purificadas por cromatografia de afinidade.  

 Para a primeira etapa de purificação, as proteínas recombinantes foram incubadas 

com resina de Glutationa-sepharose (para GST), ou Ni-sepharose (para His). Em uma 

segunda etapa de purificação, todas as eluições da primeira purificação foram incubadas 

com uma resina de Q-sepharose e eluídas com um gradiente de NaCl. As frações de 

Extrato total, Flow Through, e eluição foram analisadas por SDS-PAGE e coloração 

com coomassie blue (Fig.14.A). 

Para uma etapa seguinte de purificação, foram escolhidas as alíquotas de eluição da 

coluna de Q-sepharose com 500mM de NaCl de GST-Nop17N e o Flow Throught de 

GST e His-Dre2N desta coluna para ser dialisadas (Fig.14.A) e depois incubadas 

novamente com as resina de Glutationa-sepharose ou Ni-sepharose para maior 

purificação. As frações de Extrato total, Flow Through, Lavagem e Eluição de GST, 

GST-Nop17N e His-Dre2N foram separadas por SDS-PAGE e analisadas depois de 

coloração com  nitrato de prata (Fig.14.B).  
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Fig.14 Purificação das proteínas GST, GST-Nop17N e His-Dre2N. A) Géis com proteínas das frações 

obtidas nas duas primeiras etapas de purificação por resina de Glutationa-sepharose e N-sepharose, 

seguidas por Q-sepharose, corado com coomassie  B) Gel com amostras da última etapa de purificação 

incubadas novamente por resina de Glutationa-sepharose e Níquel-sepharose corado com  nitrato de 

prata. ET1 = Input; FT2 = Material não ligado na resina, L= Lavagem e E1= Material eluído. 

 
 

 Os ensaios de thermal shift foram então realizados a fim de estudar a interação 

direta dos domínios N-terminais das proteínas Nop17 e Dre2. Neste experimento, 

conforme as proteínas recombinantes GST, GST-Nop17N e Dre2N são desnaturadas 

pelo aumento da temperatura, suas regiões hidrofóbicas são expostas e ocorre a 

interação com o corante Sypro Orange, sendo possível observar um aumento da 

fluorescência, parâmetro utilizado para monitorar a transição da proteína entre o estado 

enovelado e o desenovelado. Depois de atingir o pico máximo de emissão, a 

fluorescência diminui, provavelmente devido à precipitação do complexo do corante 

fluorescente e da proteína desnaturada. 
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 Nestes testes de interação entre GST-Nop17N e His-Dre2N, foram utilizadas 

quantidades iguais das proteínas purificadas. Como controle negativo de interação, GST 

foi utilizada. O corante Sypro Orange sozinho foi utilizado como um controle adicional 

de não emissão de fluorescência (Fig.15.A). Os resultados mostraram que no 

desenovelamento térmico da proteína GST apresentou a Tm de 29,6°C (Fig.15.B), que 

pode corresponder à separação dos monômeros de GST, já que esta proteína forma 

dímeros (Harper et al., 2011). GST-Nop17N apresentou uma Tm de 58,58°C, enquanto 

que Dre2N apresentou uma Tm de 79,93°C (Fig.15.D).  No teste de interação das 

proteínas recombinantes, observou-se que GST com His-Dre2N o perfil obtido 

corresponde à soma dos perfis de GST e His-Dre2N separados e a Tm de 72,55°C é 

bastante similar à Tm de His-Dre2N (Fig.15.E), confirmando que estas proteínas não 

interagem.  Também na incubação de GST-Nop17N com His-Dre2N, o perfil obtido 

correspondeu à soma dos dois perfis independentes, embora a Tm de 85,17° C, seja 

maior que a de His-Dre2N sozinha (Fig.15.F).   Este resultado pode indicar que a 

interação com Nop17 possa causar uma mudança conformacional em Dre2N, o que 

ainda precisa ser confirmado. 

 



RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                           

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 Ensaio de thermal shift das proteínas purificadas GST, GST-Nop17N e His-Dre2N. A) 

Controle negativo do ensaio de Thermal Shift. Corante Sypro Orange. B) Perfil de fluorescência de 

GST. GST apresentou a Tm de 29,6 °C. C) Perfil de GST-Nop17N. GST-Nop17N apresentou a Tm de 

58,58°C  D) Perfil de His-Dre2N. His-Dre2N apresentou a Tm de 79,93°C E) Controle negativo de 

interação. GST foi incubada com His-Dre2N. Tm de 72,55°C. F) Perfil de GST-Nop17N com His-

Dre2N. Tm de 85,17°C. A análise da curva de melting determina a Tm (ponto médio da transição do 

desdobramento). Uma mudança na Tm indica uma mudança de estabilidade. Nas diferentes figuras são 

observados os perfis de transição do estado enovelado para desenovelado das proteínas.  
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4.3.  Análise do efeito de Nop17 nos níveis de expressão e estabilidade de             

Dre2 

Para estudar o possível efeito de Nop17 nos níveis de Dre2, primeiro foram 

determinados os níveis de expressão de Dre2 nas cepas selvagens W303 e BY4347, 

cultivadas a 30°C em meio YPD. O primeiro resultado mostra que as duas cepas 

apresentam níveis iguais das proteínas Dre2 e Arp2, utilizada como controle interno 

(Fig.16.A). Portanto, as características de cada cepa não influenciariam em nossos 

resultados.  

Para analisar os níveis de expressão de Dre2 na ausência de Nop17, as cepas W303 e 

Δnop17, transformadas com os plasmídeos pUG34-Dre2FL, pUG34-Dre2N e pUG34-

Dre2C, foram cultivadas a temperatura permissiva (25°C) e restritiva (37°C) em meio 

YNB-Gli suplementado com os aminoácidos necessários. Os extratos celulares das cepas 

transformantes foram separados por SDS-PAGE e as proteínas analisadas por western 

blotting. Os resultados na cepa W303 mostram os níveis normais de expressão de Dre2FL, 

Dre2C e Dre2N a 25°C e 37°C (Fig.16.B e 17.A). Este resultado mostra que os níveis de 

expressão de Dre2FL e os mutantes de deleção diminuem a 37°C, o que não havia sido 

descrito. Portanto, esses resultados indicam que Dre2 é uma proteína termo-sensível.  

Os níveis de expressão de Dre2FL e os mutantes de deleção na cepa Δnop17 a 25°C e 

37°C apresentam padrões de expressão bastante similares aos de W303, o que pode 

indicar que Nop17 não tenha efeito na expressão de Dre2. (Fig.17.A) Para avaliar melhor a 

termo-sensibilidade de Dre2 e o possível efeito de Nop17 nos seus níveis de expressão, 

decidimos testar os níveis de Dre2 a 30°C, temperatura ótima de crescimento de S. 

cerevisiae.   Os resultados mostram que os níveis de Dre2FL, Dre2C e Dre2N diminuem na 

cepa Δnop17 a 30°C, comparando-se com a cepa W303 (Fig.16.C e 17.B). Este resultado 

indica que Nop17 influencia os níveis de expressão de Dre2.Portanto, pode ser que 

Nop17 afete a estabilidade de Dre2. 
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Fig.16 Análise do efeito de Nop17 nos níveis de expressão de Dre2. A) Controle do fenótipo das 

cepas W303 e BY4347. As amostras foram analisadas por Western blotting utilizando anticorpos contra 

GFP e Arp2, utilizada como controle interno. B) Níveis de expressão de Dre2 e mutantes nas cepas 

selvagem e Δnop17 a 25°C e 37°C. C) Ausência de Nop17 diminui os Níveis de Dre2 a 30°C. 

Diminuição nos níveis de Dre2 em ausência de Nop17. 
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Fig.17 Quantificação das bandas obtidas por Western blotting de Dre2 nas cepas W303 e Δnop17 

em diferentes temperaturas. A) Níveis de expressão de Dre2 e mutantes nas cepas W303 e Δnop17 a 

25°C e 37°C. Diminuição nos níveis de Dre2 e mutantes de deleção a 37°C. B) Ausência de Nop17 

diminui os Níveis de Dre2 a 30°C. Diminuição nos níveis de Dre2 em ausência de Nop17. A 

normalização foi feita com base na quantidade do sinal de Arp2. Para a quantificação foi utilizado o 

software ImageJ. 

 

Para testar essa hipótese, foi realizado um ensaio de análise de estabilidade 

proteica. As cepas transformantes W303::Dre2FL e ∆nop17/GFP-Dre2FL  foram cultivadas 

aproximadamente por 14 horas a 25°C , 30°C e 37°C e tratadas com cicloheximida para a 

inibição da síntese de proteínas, ponto a partir do qual foram coletadas alíquotas das 

culturas  nos pontos de 0, 10, 20, 40, 60 e 120 min. Finalmente, as alíquotas foram 

analisadas por Western blotting. 

 

 



RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                           

61 

 

 

Os resultados indicam que a estabilidade de Dre2 seja afetada pela ausência de 

Nop17 a 30°C e 37°C (Fig.18). Esses resultados confirmam que Dre2 é instável a 37°C e 

que Nop17 pode influenciar sua estabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18 Análise de estabilidade de Dre2 em ausência de Nop17 em di ferentes temperaturas. A) 

25°C. B) 37°C. C) 30°C. As amostras foram coletadas nos pontos de tempo indicados acima e analisadas 

por Western blotting com anticorpo contra GFP para a detecção de Dre2.  Arp2 foi utilizada como controle 

interno. 

 

4.4.  Efeito de Tah1 e Rsa1 nos níveis de Dre2 

Tah1 é uma proteína que faz parte do complexo R2TP e é importante para a 

estabilidade de Nop17 (Prieto et al.,2015). Como mostrado acima, Dre2 é mais instável na  

ausência de Nop17. Considerando-se que Tah1 é importante para a estabilidade de 

Nop17, é possível que Tah1 afete, mesmo que indiretamente, a estabilidade de Dre2.  
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Além disso, a proteína Rsa1 apesar que não fazer parte do complexo R2TP, esta proteína 

afeta a estabilidade de Nop17 (Prieto et al.,2015). 

 Sabendo que Tah1 e Rsa1 desempenham um papel importante na estabilidade de 

Nop17, os níveis de expressão de Dre2 foram testados nas cepas Δtah1 e Δrsa1, 

transformadas com o plasmídeo pUG34-Dre2FL a 25°C e 37°C. Os resultados mostram 

que, comparando-se as cepas W303, Δtah1e Δrsa1, os níveis de Dre2 diminuem bastante 

na ausência de Tah1 a 25°C e decrescem ainda mais a 37°C (Fig.19 e 20). Este resultado 

indica que o subcomplexo Nop17-Tah1 pode estar envolvido na manutenção dos níveis 

de Dre2, auxiliando, provavelmente na formação do complexo Dre2-Tah18. Já a depleção 

de Rsa1 não afetou os níveis de Dre2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19 Análise do efeito de Δtah1 e Δrsa1 nos níveis de expressão de Dre2 em diferentes 

temperaturas. As amostras foram analisadas por Western blotting com anticorpo contra GFP. Arp2 foi 

utilizada como controle interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20 Quantificação das bandas de Dre2 nas cepas W303, Δtah1 e Δrsa1. Diminuição nos níveis de 

Dre2 em ausência de Tah1 a 25°C e 37°C. A normalização foi feita com base na quantidade do sinal de 

Arp2. Para a quantificação foi utilizado o software ImageJ.  



RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                           

63 

 

 

4.5.  Análise do efeito de Dre2 nos níveis de expressão e estabilidade de    

              Nop17 

       Para determinar se Dre2 também pode influenciar os níveis de expressão e 

estabilidade de Nop17, foram usadas as cepas W303 e ∆dre2/YCp111-Gal::Dre2, 

transformadas separadamente com os plasmídeos pUG34-Nop17FL, pUG34-Nop17N e 

pUG34-Nop17C.  

 
Como controle da expressão de GFP em meio com glicose ou galactose, a cepa 

∆dre2/YCp111-Gal::Dre2 foi transformada com o plasmídeo pUG34 vazio.  As cepas 

transformantes foram cultivadas em meio YNB-Glicose e em YNB-Gal a 30°C. A 

expressão de Dre2 é reprimida em glicose na cepa condicional ∆dre2/YCp111-Gal::Dre2.  

 
O primeiro resultado demonstra que os níveis de expressão de GFP na cepa 

∆dre2/GAL::Dre2-GFP são similares em glicose e galactose (Fig.21). Os resultados 

mostram que na cepa transformante ∆dre2/YCp111-Gal::Dre2/GFP-Nop17FL,  os níveis de 

expressão de Nop17FL são mais baixos em glicose (Fig.21 e 22). Este resultado indica que 

Dre2 é importante para a manutenção dos níveis de Nop17.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.21 Análise do efeito de Dre2 nos níveis de expressão de Nop17. O ensaio de níveis de expressão 

de Nop17 em ausência de Dre2 foi realizado em meio de Glicose e Galactose a 30 °C. As cepas WT 

transformadas com os plasmídeos pUG34-Nop17FL, pUG34-Nop17N e pUG34-Nop17C  cultivadas nas 

mesmas condições foram usadas como controle negativo. As amostras foram analisadas por Western blotting 

com anticorpo contra GFP para a detecção de Nop17.  Como controle da proteína total carregada nos 

geles foi utilizado o anticorpo Arp2. 
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Fig.22 Quantificação das bandas de Nop17 nas cepas W303 e Δdre2 em galactose e glicose. 

Diminuição nos níveis de Nop17 e mutantes de deleção em ausência de Dre2. A normalização foi feita 

com base na quantidade do sinal de Arp2. Para a quantificação foi utilizado o software ImageJ. 

 

 

Para testar se Dre2 influencia a estabilidade de Nop17, as cepas transformantes 

W303::Nop17FL e ∆dre2/YCp111-Gal::Dre2/GFP-Nop17FL foram cultivadas 

aproximadamente por 14 horas em meio de glicose e galactose a 30°C. Depois da adição 

de cicloheximida, alíquotas foram coletadas em intervalos de tempo de 0, 10, 20, 40, 60 e 

120 min.  Os resultados mostram que Nop17 é mais instável na ausência de Dre2 (Fig.23).  
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Fig.23 Análise do efeito de Dre2 na estabilidade de Nop17. A) As células W303 e ΔDre2 tratadas 

com ciclohexamida depois de incubadas a 30°C com meio galactose. B) As células W303 e ΔDre2 

tratadas com ciclohexamida depois de incubadas a 30°C com meio glicose. As amostras foram 

coletadas nos pontos de tempo indicados acima e analisadas por Western blotting com anticorpo contra 

GFP para a detecção de Nop17.  Arp2 foi utilizada como controle interno. 

  

 Como demonstrado aqui, Dre2 afeta a estabilidade de Nop17. Resta ainda 

determinar se este efeito é direto, ou seja, se Dre2 transfere um cluster de Fe/S para 

Nop17, ou indireto. 
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4.6.  Localização subcelular de Nop17 

 Complementando a caracterização do papel funcional da interação de Nop17 e 

Dre2, estudou-se a localização subcelular de Nop17 na ausência de Dre2, já que Dre2 

afeta a estabilidade de Nop17, é possível que ela também afete a localização de Nop17.  

  

 Para testar essa hipótese, as cepas transformadas W303::GFP-Nop17FL, 

∆dre2/YCp111-Gal::Dre2/GFP, ∆dre2/YCp111-Gal::Dre2/GFP-Nop17FL,, descritas 

anteriormente, foram incubadas em meio com glicose ou galactose a 30°C. As culturas 

foram analisadas por microscopia de fluorescência. A localização da proteína Nop17 e 

mutantes de deleção foram monitoradas na presença e ausência de Dre2, utilizando o 

meio de glicose para reprimir o promotor Gal1 e o meio galactose para ativar a expressão 

de Dre2.  

 A cepa ∆dre2/YCp111-Gal::Dre2/GFP foi utilizada como controle para mostrar que 

a localização de GFP não é afetada pela fonte de carbono do meio (Fig.24.A). Os 

resultados de análise de GFP-Nop17 mostram que sua localização não é afetada pela 

ausência de Dre2, continuando concentrada no núcleo (Fig.24.B e C).  
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Fig.24 Localização subcelular de GFP-Nop17. A) Cepa ∆dre2/YCp111-Gal::Dre2/GFP incubada a 

30°C com meio de Galactose e Glicose, B)Cepas W303::GFP-Nop17FL e ∆dre2/YCp111-

Gal::Dre2/GFP-Nop17FL incubadas em meio de Galactose e (C) Glicose a 30°C, foram analisadas 

por Microscopia de Fluorescência. DAPI foi utilizado como marcador nuclear. As sobreposições 

(merge) foram realizadas utilizando-se o programa Image J.  
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A localização dos mutantes de Nop17 também foram testados na ausência de Dre2. 

Os resultados obtidos mostram que a ausência de Dre2 também não afeta a localização 

dos mutantes de deleção de Nop17 (Fig.25.A e B).  

 

Fig.25 Localização subcelular de GFP-Nop17C. A) Cepas W303::GFP-Nop17C e ∆dre2/YCp111-

Gal::Dre2/GFP-Nop17C incubadas em meio de Galactose e (B)Glicose a 30°C), foram analisadas 

por Microscopia de Fluorescência. DAPI foi utilizado como marcador nuclear. As sobreposições 

(merge) foram realizadas utilizando-se o programa Image J.  
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Fig.26 Localização subcelular de GFP-Nop17N. A) Cepas W303::GFP-Nop17N e ∆dre2/YCp111-

Gal::Dre2/GFP-Nop17N incubadas em meio Galactose e (B)Glicose a 30°C, foram analisadas por 

Microscopia de Fluorescência. DAPI foi utilizado como marcador nuclear. As sobreposições (merge) 

foram realizadas utilizando-se o programa Image J.  

 

4.7.  Localização subcelular de Dre2 

 

Neste trabalho, era importante também determinar se Nop17 pode afetar a 

localização de Dre2. Para isso, as cepas W303::GFP-Dre2FL, ∆nop17::GFP  e  ∆nop17::GFP-

Dre2FL foram analisadas por microscopia de fluorescência. Os resultados, ainda 

preliminares, mostram que Dre2 está concentrada no citoplasma na cepa W303::GFP-

Dre2FL a 30°C, mas também parece estar presente no núcleo. Na cepa ∆nop17::GFP-

Dre2FL a 30°C, por outro lado, parece haver uma redução de Dre2 no núcleo, 

concentrando-se no citoplasma (Fig.27.A). Os mesmos resultados foram obtidos com as 

cepas incubadas em diferentes temperaturas, a 25°C(Fig.27.B).  
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A 37°C, o sinal mais forte de Dre2 no núcleo não é mais visualizado, evidenciando 

tem uma alteração na localização de Dre2  nesta condição (Fig.27.B). 

 

Fig.27 Localização subcelular de GFP-Dre2. A) Cepas W303::GFP-Dre2FL e ∆nop17::GFP-Dre2FL 

incubadas em Glicose a 30°C (B) a  temperatura permissiva (25°C) e a temperatura restritiva 

(37°C), foram analisadas por Microscopia de Fluorescência. DAPI foi utilizado como marcador 

nuclear. As sobreposições (merge) foram realizadas utilizando-se o programa Image J. 
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Complementando a análise de localização de Dre2, decidiu-se testar a relação dos 

mutantes de deleção em ausência de Nop17. Para esse experimento, as cepas W303::GFP-

Dre2C, W303::GFP-Dre2N, ∆nop17::GFP-Dre2C e ∆nop17::GFP-Dre2N, foram incubadas em 

glicose a 25°C, 30°C e 37°C e analisadas por microscopia de fluorescência. Os resultados 

mostram que na ausência de Nop17, os mutantes de deleção de Dre2 parecem se 

concentrar em grânulos citoplasmáticos, podendo corresponder a complexos, como o 

degradossomo (Fig.28).  

 

 

Fig.28. Localização subcelular de GFP-Dre2C. Cepas W303::GFP-Dre2C e ∆Nop17::GFP-Dre2C 

incubadas em Glicose a 30°C, 25°C e 37°C foram analisadas por Microscopia de Fluorescência. DAPI foi 

utilizado como marcador nuclear. As sobreposições (merge) foram realizadas utilizando-se o programa 

Image J. 
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Fig.29. Localização subcelular de GFP-Dre2N. Cepas W303::GFP-Dre2N e ∆Nop17::GFP-Dre2N  

incubadas em Glicose a 30°C, 25°C e 37°C foram analisadas por Microscopia de Fluorescência. DAPI foi 

utilizado como marcador nuclear. As sobreposições (merge) foram realizadas utilizando-se o programa 

Image J. 

 

Dre2 também ficou concentrada em grânulos citoplasmáticos na ausência de Tah1, 

indicando um efeito do complexo R2TP na manutenção da estrutura de Dre2, e 

possivelmente na estabilização do complexo Dre2-Tah18 (Fig.30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.30 Localização subcelular de GFP-Dre2 em ausência de Tah1 e Rsa1. Cepas W303::GFP-Dre2FL 

∆tah1::GFP-Dre2FL e ∆rsa1::GFP-Dre2FL incubadas em Glicose a 30°C, foram analisadas por Microscopia 

de Fluorescência. DAPI foi utilizado como marcador nuclear. As sobreposições (merge) foram realizadas 

utilizando-se o programa Image J. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Nop17 foi identificada inicialmente em nosso laboratório por sua interação com a 

subunidade do exossomo, Rrp43 (Gonzales et al., 2005). Nop17 foi também caracterizada 

como uma subunidade do complexo R2TP, co-chaperone de Hsp90 (Zhao et al., 2005). 

R2TP é responsável pelo reconhecimento de proteínas alvo e pelo direcionamento de 

Hsp90 até elas, para a correta montagem de complexos multiproteicos (Eckert et al., 2010). 

Foram também identificadas no laboratório, várias proteínas interagindo com Nop17, cada 

uma fazendo parte de um complexo multiproteico nuclear diferente, todos envolvidos em 

controle de expressão gênica (Gonzales & Oliveira, 2005, tese de doutorado). Entretanto, 

dentre estas proteínas estava Dre2, uma proteína com cluster de Fe/S, que também faz parte 

de um complexo com várias subunidades, CIA, envolvido na transferência de clusters Fe/S 

para proteínas alvo no citoplasma (Zhang et al., 2008).  

Um trabalho inicial de caracterização da função de Dre2 em nosso laboratório 

mostrou que sua interação com Nop17 se dá de forma direta, independentemente de outras 

proteínas de levedura (Goldfeder & Oliveira, dados não publicados). Esse trabalho 

mostrou ainda que a depleção de Dre2 afeta o processamento de pré-RNA, por defeitos 

nas etapas iniciais desta via, o que provavelmente deve ser um efeito indireto da deficiência 

de clusters Fe/S em proteínas envolvidas em maturação de ribossomos (Goldfeder & 

Oliveira, dados não publicados). Esses dados iniciais nos levaram a perguntar sobre o papel 

funcional da interação Nop17-Dre2. Nop17 seria importante para direcionar Hsp90 para 

Dre2 durante a montagem do complexo CIA, ou Dre2 poderia transferir um cluster de Fe/S 

para Nop17? Para responder essas perguntas, este trabalho teve como objetivos 

caracterizar melhor a interação entre Nop17 e Dre2 e determinar seus domínios de 

interação para tentar esclarecer o papel funcional desta interação. 

Como mostrado aqui, o domínio N-terminal de Nop17, que é responsável pela 

interação desta proteína com alvos de Hsp90 (Jimenez et al., 2012), também está envolvido 

na interação com Dre2. A porção C-terminal de Nop17 está envolvida na sua complexação 

com Tah1 e como mostrado aqui, interagiu muito fracamente com Dre2, provavelmente 

devido à tendência desta região de Nop17 de formar agregados quando não associada a 

Tah1 (Jimenez et al., 2012). Estes dados reforçam a hipótese de que Dre2 interage com o  
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complexo R2TP via Nop17, o que pode indicar que Dre2 seja alvo de Hsp90 durante a 

montagem do complexo CIA. 

Os resultados de determinação dos domínios de Dre2 envolvidos na interação com 

Nop17 mostraram que somente a porção N-terminal de Dre2 interagiu com Nop17 em 

ensaios de pull-down de proteínas recombinantes. Este resultado foi inesperado porque 

Nop17 pode reconhecer o motivo DSDD fosforilado em proteínas alvo (Hořejší et al., 

2010; Pal et al., 2014; von Morgen et al., 2017) e este motivo está presente na porção C-

terminal de Dre2. Entretanto, a interação de Nop17 com a porção C-terminal de Dre2 foi 

confirmada quando utilizamos em ensaios de pull-down Nop17 purificada de E. coli e Dre2-

C de levedura, o que fortalece a hipótese de que Nop17 somente reconheça este motivo 

depois dele ter sido fosforilado. Mais experimentos serão realizados para confirmar a 

fosforilação de Dre2 quando associada a Nop17. 

Utilizamos também neste trabalho o método de thermal shift para estudar a interação 

entre Nop17 e Dre2. Os resultados obtidos são ainda preliminares, mas mostraram uma 

alteração da Tm quando as duas proteínas estão presentes, o que pode indicar uma 

interação entre elas. Esses ensaios precisam ser repetidos para podermos confirmar a 

possível interação de Nop17 também com a porção N-terminal de Dre2. 

Ainda com o objetivo de determinar o papel funcional da interação entre Nop17 e 

Dre2, analisamos o efeito da depleção de uma destas proteínas nos níveis de expressão da 

outra. Como mostrado aqui, Dre2 está presente em níveis mais baixos na ausência de 

Nop17, efeito ainda exacerbado quando as células são incubadas a 37°C. Estes resultados 

reforçam ainda mais a hipótese da importância do complexo R2TP para a correta 

montagem de Dre2 no complexo CIA. Esta hipótese foi ainda mais fortalecida com a 

demonstração de que a depleção de Tah1, outra subunidade do R2TP, também levou à 

diminuição dos níveis de Dre2. 

De forma muito interessante, a depleção de Dre2 também afetou a estabilidade de 

Nop17, mais uma vez levando à hipótese de que Nop17 possa receber um cluster de Fe/S 

de Dre2. Outra possibilidade seria a de que a interação Nop17-Dre2 estabilize Nop17. 

Futuros experimentos vão mostrar se Nop17 também é desestabilizada em células 

expressando mutantes de Dre2. É importante ressaltar que dados anteriores do laboratório 

mostraram que His-Nop17 e His-Dre2 purificadas de E. coli apresentavam uma coloração 

amarronzada quando eram imobilizadas em resina de Ni-sepharose, indicando sua ligação a  
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ferro (Goldfeder & Oliveira, dados não publicados). A porção N-terminal de Nop17 

(região de interação com Dre2) contém 10 cisteínas, que potencialmente poderiam se ligar 

a um cluster de Fe/S. 

O possível papel da interação Nop17-Dre2 na localização subcelular destas 

proteínas também foi investigado. Como mostrado aqui, a depleção de Dre2 não afeta a 

localização predominantemente nuclear de Nop17. Foi interessante observar, entretanto, 

que os mutantes de deleção de Nop17 também estão concentrados no núcleo, o que indica 

que esta proteína seja transportada para o núcleo complexada a outra, provavelmente Tah1, 

ou já ligadas a Rvb1 e Rvb2 na forma do complexo R2TP.  

Já Dre2 é uma proteína principalmente citoplasmática, mas também presente no 

núcleo. Esta localização nuclear parece ser dependente do complexo R2TP, já que a 

depleção de Nop17 ou de Tah1 levam a uma diminuição do sinal de Dre2 no núcleo. 

Apesar destes resultados precisarem ser confirmados, eles reforçam a hipótese de que 

R2TP seja necessário para a interação de Dre2 com outras proteínas, sejam elas 

subunidades do complexo CIA, ou outras proteínas celulares. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados mostrados aqui, podemos concluir que a subunidade do 

complexo R2TP, Nop17, interage com Dre2 através de sua porção N-terminal, 

possivelmente reconhecendo o motivo DSDD fosforilado na porção C-terminal de Dre2. 

Esta interação é importante para a estabilidade de Dre2 e para a sua interação com outras 

proteínas celulares, provavelmente durante a montagem do complexo CIA. Além disso, 

neste trabalho também são mostrados resultados que indicam que Dre2 possa transferir 

um cluster de Fe/S para a porção N-terminal de Nop17, o que ainda precisa ser 

confirmado.  
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