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o exossomo é um complexo de exorribonuc1eases composto por onze

proteínas envolvidas no processamento de rRNA, snRNAs, snoRNAs e na

degradação de mRNAs. Todas as subunidades do complexo possuem possíveis

domínios de RNase porém apenas quatro delas já tiveram a sua atividade de

exorribonuc1ease caracterizada in vitro. Este complexo foi identificado inicialmente

em levedura, sendo também encontrado em outros organismos eucarióticos e

também em archaea. O estudo das interações entre suas subunidades resultou em

modelos estruturais para o exossomo de H sapiens e T. brucei. A despeito do

exossomo ter sido caracterizado em levedura, um estudo das possíveis interações

entre as subunidades neste organismo ainda não foi realizado.

Com a proposta de identificar estas interações em levedura, neste trabalho foi

usado o sistema do duplo híbrido, uma poderosa ferramenta para analisar as

interações proteína-proteína. Os resultados obtidos através deste sistema mostraram

que a subunidade Rrp4p interagiu com as proteínas Rrp41p, Rrp44p, Mtr3p e Rrp6p.

A subunidade Rrp41p mostrou uma forte interação com Rrp45p e a subunidade

Rrp42p com Mtr3p. A proteína Rrp45p interagiu com Rrp41p e Rrp43p. A proteína

Mtr3p interagiu com Rrp4p, Rrp42p e com Csl4p. Em nossos testes a subunidade

Rrp40p não mostrou qualquer interação com as outras subunidades do complexo.

Outras proteínas envolvidas no processamento RNA como Noplp, Nop58p,

Nop8p e Lsm8p também foram testadas para interações com as subunidades do

exossomo e mostraram que interagem com Rrp4p e Mtr3p.

Estes resultados inéditos trouxeram novas informações para o futuro modelo

estrutural do exossomo e novos dados sobre a participação deste complexo no

processamento de RNA. A determinação da sua estrutura pode contribuir para

entender a versatilidade deste complexo em vários processos nos quais ele está

envolvido na célula.
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Exossome is a complex of exorribonucleases composed fo.r eleven proteins

involved in tbe processing of rRNA> snRNAs> snoRNAs and in tbe degradation of

mRNAs. AU the subunits ofthis complex possess possible RNase domains> bowever

on]y four ofiliem already had its exorribonucleases activity ofcharacterized in vitro.

This complex was identífied initial]y in yeas~ being also found in other eukaryotes

organisms and also in archaea. The study of the interactions between its subunits

resulted in structural models for the exossome ofH. sapiens and T. bracei. The spite

of exossome has been previously characterized in yeast a study of the possible

interactions bet\\een the subunits in this organism was stiU not carried through.

With the proposal ofidentifYing these interactions in yeast~ we used tbis work

system ofyeast two hybri<L a powerful tool analyze protein-protein intern.ctioDS. The

results obtained through this system showed that the subunit Rrp4p internet with the

proteins Rrp41p~ Rrp44p, Mtr3p and Rrp6p. The subunit Rrp41p showed to one

strong interaction with Rrp45p and the subunit Rrp42p with Mtr3p. The Rrp45p

proteill interacted with Rrp4JP and Rrp43p. The Mtr3p protein interacted with

Rrp4p> Rrp42p and with Cs14p. In our tests the subunit Rrp40p did not show any

interaction with the other subunits of the complex. Other proteins involved in

processing RNA as Nop1p, Nop58p> Nop8p and Lsm8p had also been tested for

interactions with the subunits ofthe exossome and had shown that they internet with

Rrp4p and Mtr3p. These results had brought new inforrnation tor a :future structural

mode] of the exossome and new data on the participation of this compJex in the

processing of RNA. The deterrnination of its structure can colltribute to better

understand the versatility of this complex in the various processes in which it is

involved within the celi
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1.1 Processamento de RNA

3

o processamento do RNA ribossomal (rRNA) na célula eucariótica ocorre no

núcleo, na região do nucléolo, com a presença de um grande número de proteínas

associadas e de pequenos RNAs, todos envolvidos em diferentes passos desta via

(Kressler et al., 1999). Em levedura, o rDNA compreende 9,1Kb contendo a região

codificadora do pré-35S rRNA, dois espaçadores não-transcritos, NTS1 e NTS2,

além da seqüência que codifica o 5S rRNA (Figura 1). O precursor 35S contém as

seqüências para os rRNAs 18S, 5,8S e 25S, separados por dois espaçadores internos,

ITS 1 e ITS2 e flanqueados por dois externos, ETS1 e ETS2. A presença destes

espaçadores é muito importante, pois contribui para o correto posicionamento de

diferentes complexos enzimáticos nos sítios alvos ao longo da via de processamento

auxiliando nas clivagens e modificações as quais rRNA está sujeito. A RNA

polimerase I é a enzima responsável por transcrever este precursor policistrônico. O

rRNA 5S, tem a sua transcrição efetuada de forma independente, PO{ ação da RNA

polimerase lU (Venena et aI., 1999).

Os estudos sobre o processamento de rRNA avançaram muito graças à

levedura S. cerevisiae. Neste organismo já foi identificado um grande número de

proteínas ribossomais e de fatores associados ao pré-rRNA exercendo diferentes

funções ao longo da via. Foram identificadas helicases, GTPases, proteínas de

transporte das subunidades pré-ribossomais e metiltransferases associadas

transitoriamente a cada passo da via, formando complexos protéicos envolvidos em

clivagens ou modificações no rRNA. A presença do pré-rRNA 35S e das proteínas

ribossomais além dos fatores acessórios formam um grande aglomerado conhecido

como 90S processomo na célula, que ao longo da via de processamento são

separados em dois grandes intermediários denominados de 66S e 43 S, precursores

das subunidades 60S e 40S, respectivamente (Figura 2, Grandi et aI., 2002). O 90S

processomo conta com um complexo protéico bastante versátil, associado ao

snoRNA (small nucleolar) U3, formando uma estrutura de ribonucleoproteínas

(snoRNPs) conhecida como SSU processomo (small subunit).
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Figura 1: Processamento de pré-rRNA em S.cerevisiae, mostrando os principais

sítios de clivagens endo e exonuc1eolíticas e as vias de processamento (Adaptado de

Venema et al, 1999
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As clivagens iniciais do pré-rRNA nos sítios Ao e AI ocorrem com um grande

número de partículas pré-ribossomais, que recentemente começaram a ser

determinadas (Fatica et aI., 2002; Bassler et aI., 2001; Harnpicharnchai et al., 2001).

Foi proposto que estas clivagens separam os fatores que pennanecem ligados ao

5'ETS daqueles que continuam a via de processamento (Schafer et al., 2003). Isto

poderia ajudar a explicar porque a partícula pré-40S, que está envolvida na clivagem

do sítio A2 , não contém muitas das proteínas não ribossomais que anterionnente

eram encontradas no 90S processomo. Outros resultados mostraram que a

composição da partícula pré-60S também é bem diferente daquela vista no pré-40S

(Dez et aI., 2004), indicando que um grande número de proteínas poderia associar-se

transitoriamente durante o processamento. Nestas purificações, proteínas não

ribossomais foram identificadas, porém com a função ainda não foi caracterizada.

Contudo, muitos destes fatores têm domínios de GTPases e ATPases (Herbert et al.,

2003), que poderiam indicar a sua função ao longo da via de processamento. Estes

resultados pennitem a elaboração de um modelo geral do processamento das

partículas ribossomais, indicando os principais fatores no processamento (Saveanu

et al., 2001; Schafer et al., 2003).

Desta fonna, quando o pré-rRNA 35S é transcrito, o complexo SSU

processomo liga-se ao espaçador 5'ETS, mediando clivagens bem rápidas nos sítios

Ao e AI. Estas clivagens produzem o 32S que segue a via de processamento e

liberam os espaçadores externos que são degradados pelo exossomo 3'-5' (Ao) e

Xrnlp e Ratlp 5'-3' (AI)' A presença do SSU processomo é vital para a célula, pois

este complexo associa-se às proteínas integrantes da subunidade 40S, com

complexos de nucleases envolvidos em processamentos de intennediários e

proteínas transportadoras (Granneman ai., 2004). Após a clivagem em A2 no ITSl

são gerados os intennediários 27SA2 e 20S. O 27SA2 continua a ser processado no

núcleo enquanto a partícula pré-ribossomal 20S é transportada para o citoplasma,

onde o processamento é concluído com a clivagem no sítio D liberando o 18S

maduro. O 27SA2 contém os rRNAs integrantes da subunidade maior que ainda
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continuam a ser processados, agora com a clivagem no sítio A3 pela RNase MRP,

seguida da degradação deste espaçador pela Ratlp no 5' e da exorribonuclease

Rex1p de BO a B2 no 3'. O processamento de 27SBL e 27Bs pré-rRNAs nos sítios

C1 e C2 liberam o maduro 25S rRNA e os intermediários 7Ss e 7SL (que contém 7

nucleotídeos a mais na região 5' do pré-RNA). Neste ponto, o 3' destes

intermediários são processados por exonucleases, entre eles o exossomo e Rex1p/2p,

gerando as formas maduras do 5.8Ss e 5.8SL rRNA (Butler, 2002). A subunidade

ribossomal 60S, formada por proteínas ribossomais e os rRNAs 25S, 5,8S e 5S é

então transportada para o citoplasma, que durante a tradução irá se unir com a

subunidade 40S, formando o ribossomo funcional (80S).

1.2 Modificações no RNA

O processamento de rRNAs também é acompanhado pela adição de um

grande número de modificações covalentes em diferentes sítios ao longo desta via,

permitindo a conversão de bases através de metilações e pseudouridinações,

importantes para a geração de estruturas secundárias ou regiões de interação com

proteínas importantes na biogênese dos ribossomos. Estudos em diferentes

organismos mostram que o número de sítios de modificações aumenta com a

complexidade do organismo, contudo estas mesmas regiões, alvos das metil

transferases e pseudouridilases são muito conservadas ao longo da evolução,

confirmando a sua importância para as subunidades ribossomais (Anthony et al.,

2004). Avanços no estudo da síntese ribossomal mostraram a presença de uma

extraordinária população de pequenos RNAs localizados na região do nucléolo,

chamados de snoRNAs (Tollervey et al., 1997), fatores que atuam em conjunto com

proteínas contribuindo para a biogênese dos pré-rRNAs. Além disso, os snoRNAs

estão envolvidos no processamento de tRNAs e snRNAs, incluindo também

modificações covalentes em muitos nucleotídeos (Kiss, 2002). Os snoRNAs

baseados nas estruturas que assumem e na presença de seqüências conservadas,
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podem ser divididos em três classes: snoRNA de Box CID e de Box HlACA e MRP.

Cada Box CID snoRNA pareia-se com o seu sítio específico, permitindo a metilação

da hidroxila da ribose do pré-rRNA (Bachellerie et al., 2002). A conversão da

uridina em pseudouridina (P) através da isomerização da base uracila ocorre através

do pareamento de bases do Box HlACA com o sítio - alvo (Ni et al., 1997). Todas

as atividades desenvolvidas pelos snoRNAs permitem o recrutamento e

posicionamento do rRNA no sítio alvo para as modificações realizadas pelas

proteínas associadas a eles, formando complexos conhecidos como snoRNPs. As

proteínas associadas ao Box CID são Nop1p, Nop56p, Nop58p e Snu13p. Dentre

elas, Nop1p (fibrilarina em mamíferos) é a enzima que catalisa a reação de

metilação (Galardi et aI., 2002). Já as proteínas associadas ao Box HlACA são

Nhp2p, Nop10p, Gar1p e Cbf5p (disquerina em humanos). Destas proteínas, Gar1p

é a responsável pela isomerização da uracila (Bachellerie et al., 2002).

Complexos de proteínas Sm e Sm-like (Lsms) foram identificadas em

diferentes organismos participando do processamento de tRNA, rRNAs e das vias de

splicing e degradação de rnRNA (Kufel et al., 2003). Os complexos possuem

estruturas similares, com sete proteínas formando um anel heptamérico, tendo uma

região central livre para a ligação ao RNA (Zhang et al., 2002). O primeiro destes

anéis foi detectado no núcleo, contendo as proteínas Lsm2p-Lsm8p, associadas a U6

snoRNA, importantes para a biogênese de U6 e de splicing de pré-rnRNAs (Stevens

et al., 1999; Achsel et aI., 1999). Dados atuais mostraram que este mesmo complexo

está envolvido em processamento de rRNA, o que foi visto em cepas mutantes das

proteínas Lsm2p-Lsm5p ou Lsm8p, que apresentaram a uma grande diminuição da

estabilidade e do processamento de pré-rRNA (Kufel et al., 2003). O segundo anel

de Lsms foi encontrado no citoplasma, formado pelas proteínas Lsm1p-7p,

necessárias para os eventos de "decapping" do rnRNA quando associados às

proteínas envolvidas em retirar o "cap" da região 5' e à exorribonuclease Xm1p, que

degrada o rnRNA no sentido 5'-3' (Tharun et al., 2000). Recentemente um terceiro

anel composto pelas Lsms 2p-7p foi encontrado associado ao snR5, um snoRNA de
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Box RIACA, que está envolvido em biogênese de alguns tipos de snoRNAs

(Femandez et al., 2004). Outros papéis também foram atribuídos às proteínas Lsms,

tanto que em levedura, elas foram encontradas envolvidas no processamento de

tRNA (Kufel et al., 2003).

Além dos rRNAs, os rnRNAs, snRNAs, snoRNAs e tRNAs também passam

por modificações para tomarem-se funcionais. Estas modificações podem envolver a

adição de "cap" na região 5', cauda de poli-A na porção 3' ou sofrer eventos de

splicing tão logo a transcrição tenha sido iniciada, com a participação de várias

proteínas (Nick., 2000).

O pré-rnRNA é reconhecido por vários complexos protéicos responsáveis por

diferentes modificações no RNA. Na região 5', logo após o início da transcrição é

adicionado o "cap", num processo conhecido como "capping", que protege estas

regiões do ataque de RNAses 5'-3' (Morgan et aI., 2000). Na região 3', o pré

rnRNA sofre uma clivagem seguida da adição da cauda de poli-A (poliadenilação),

importante para estabilidade e eficiência de tradução do rnRNA (Proudfoot et al.,

2002). Outras reações, como o splicing também ocorrem, removendo íntrons e

gerando formas maduras do rnRNA que são transportadas até o citoplasma onde

poderá ser traduzido (Zhao et aI., 1999).

Os snRNAs e snoRNAs passam por clivagens nas regiões 5' e 3' além da

adição da cauda de poli-A em alguns deles. Os tRNAs também passam por clivagens

na região 5'e 3', remoção de íntrons de sua seqüência e a conversão de suas bases,

importantes na especificidade e atividade deste RNA (Gott et aI., 2000).
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1.3 Complexo Exossomo.
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Trabalhos para identificar proteínas envolvidas no processamento de rRNA

identificaram uma cepa termo-sensível (ts) em S.cerevisiae, com mutação no gene

RRP4 (rRNA processing) que apresentava defeitos no processamento do rRNA 5,8S

(Mitchell et al., 1996). Em seguida, trabalhos com a proteína Rrp4p revelaram que

ela possui atividade exorribonucleolítica 3'-5' e copurifica quatro outras proteínas,

identificadas como Rrp41p, Rrp42p, Rrp43p e Rrp44p, formando um complexo que

recebeu o nome de exossomo (Mitchell et al., 1997).

Posteriormente este complexo foi caracterizado como sendo formado por

onze diferentes proteínas em levedura (Tabela 1). Seis das subunidades,

Rrp41p/SKI6p, Rrp42p, Rrp43p, Rrp45p, Rrp46p e Mtr3p possuem homologia de

seqüência com RNase PH de E.coli. Três outras, Rrp4p, Rrp40p e Cs14p/SKI4p

contém domínios de ligação a RNA (SI e KH) e as subunidades Rrp44p/DIS3p e

Rrp6p possuem homologia com as RNAses II e D, também de E.coli. (Allmang et

al., 1999). Esse complexo está presente tanto no núcleo, onde participa na maturação

e na degradação dos rRNAs, snRNAs, snoRNAs, como no citoplasma onde atua na

degradação de mRNAs (Allmang et al., 1999). A diferença entre os complexos

presentes no núcleo ou no citoplasma está na subunidade Rrp6p, que é exclusiva do

compartimento nuclear, enquanto que as outras dez proteínas estão presentes tanto

no núcleo como no citoplasma (Allmang et aI., 1999, Briggs, 1998). Todos os

componentes do exossomo são essenciais para a célula, com exceção da proteína

Rrp6p (Briggs et al., 1998).

Das onze subunidades do complexo, as proteínas Rrp4p, Rrp6p, Rrp41P e

Rrp44p já tiveram a sua atividade de RNase demonstrada in vitro (Burkard et aI.,

2000; Mitchell et al., 1997). As proteínas Rrp4p, Rrp44p e Rrp6p possuem atividade

hidrolítica liberando nucleotídeos 5' monofosfatos. Em contraste, a proteína Rrp41p

apresenta atividade fosforolítica, liberando nucleotídeos 5' difosfatos.
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Destas subunidades, Rrp4p apresenta atividade distributiva, enquanto Rrp41p

e Rrp44p mostram atividade processiva (Burkard et al., 2000; Mitchell et al., 1997).

Proteínas homólogas a algumas subunidades do exossomo foram também

identificadas em outros organismos eucarióticos, como D. melanogaster (Andrulis et

aI., 2002), A.thaliana (Chekanova et aI., 2000), C. elegans (Estévez et al., 2001), T.

brucei (Estévez et al., 2001), além de recentemente terem sido encontradas também

em arquea (Evguenieva-Hackenberg et al., 2003; Tabela 1). Em células humanas,

um complexo similar ao exossomo também foi identificado (Brouwer et al., 2001).

Posteriormente, trabalhos com as proteínas deste complexo mostraram que elas

localizam-se no nucléolo e que estavam envolvidas no processamento de rRNA,

confirmando a existência do exossomo também em humanos (Brouwer et al., 2002).

Apesar das subunidades do exossomo apresentarem domínios homólogos a

ribonucleases (RNases PH e 11) e de ligação ao RNA (SI e KH) bacterianas, estudos

com estes organismos não resultaram na identificação de um complexo similar ao

exossomo, mas bactérias apresentam estruturas conhecidas como degradossomo,

envolvidas no processamento de RNAs no sentido 3'-5' (Nicholson, 1999).

Em levedura, testes utilizando o duplo híbrido têm identificado a interação

entre algumas subunidades do complexo (Oliveira et al., 2002; Patrick et al., 2002),

porém não se tem informação sobre todas as interações. Desta forma, um modelo

que demonstra como elas ocorrem não foi conseguido até o momento, apesar dos

esforços realizados. Estudos recentes através de microscopia eletrônica e análise de

homologia de seqüências identificaram regiões similares à estrutura de um

componente do degradossomo, a polinucleotídeo fosforilase (PNPase) que poderia

ser utilizada como modelo para determinar a organização do exossomo. De acordo

com este modelo, as subunidades do exossomo que apresentam homologia com a

RNase PH ocupariam uma região central, formando um anel hexamérico, onde as

proteínas com domínios de ligação ao RNA ficariam na superficie (Symmons et aI.,

2000; Figura 3).
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Figura 3: Modelo de estrutura da PNPase de E. calí. A: Esta RNase possui domínios
com homologia a RNase PH e de ligações ao RNA. B: A PNPase é formada por wn
homotrímero, onde os domínios de ligação a RNA localizam:..se em sua superficie
(Adaptado de Symmons et al., 2000).



.Jnttobu!ão 14

Com base neste estudo, foram propostas estruturas do exossomo em

humanos, (Raijmakers et aI., 2002; Figura 4) e em Trypanosoma brucei (Estevez et

aI., 2003; Figura 5), com um modelo de organização parecido com o da PNPase de

bactéria.

No processamento do rRNA, o exossomo degrada 3'-5' o espaçador externo

5' ETS após clivagem no sítio AJ, além de participar da maturação do rRNA 5,8S

com ajuda da helicase Mtr4p/Doblp (A1lmang et al., 1999). Estes papéis atribuídos

ao complexo abriram a possibilidade de testar se ele também participa do

processamento do 18S e do 25S. Assim, testes em mutantes da subunidade Rrp43p

do exossomo identificaram acúmulo de intermediários aberrantes de pré-rRNA que

afetavam a maturação do 18S e 25S, mostrando que na ausência desta subunidade as

vias de processamento ficariam comprometidas (Zanchin et al., 1999a; Oliveira et

aI.,2002).

O exossomo nuclear também está envolvido na maturação de snRNAs e

snoRNAs. Cepas deficientes dos componentes do exossomo geram formas mal

processadas de snRNAs e snoRNAs na região 3', confirmando a necessidade do

exossomo na via de maturação destes RNAs (A1lmang et aI., 1999). Além de estar

envolvido no processamento de diferentes tipos de RNAs, o exossomo foi

identificado interagindo geneticamente com fatores de transcrição e de exportação

(Libri et aI., 2002). A participação deste complexo na transcrição pela RNA

polimerase II foi identificada através de estudos de interação da proteína dSpt6p em

drosófila com o exossomo (Andrulis et al., 2002). O papel desempenhado pelo

exossomo envolveria o monitoramento do pré-rnRNA transcrito, que ao ser

corretamente processado é unido a fatores de exportação e dirigido para o

citoplasma, onde seria traduzido (Zenldusen et al., 2002).

Recentemente foi descoberto um complexo chamado de TREX

transcription/export complex (Strasser et al., 2002) envolvido em exportação de

RNAs para o citoplasma.
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Figura 4: Organização do exossomo em humanos. Este modelo mostra o anel

central hexamérico composto pelas subunidades com homologia a RNase PH e

as proteínas com domínios de ligação ao RNA na superficie (Adaptado de

Raijmakers et aI., 2002).
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B

Figura 5: Modelo de interação das subunidades do exossomo em T. brocei. As
proteínas com homologia a Rnase PH estão representadas por círculos e aquelas
com domínios de ligação ao RNA por triângulos. Os homólogos das subunidades
do exossomo humano estão entre parênteses. As interações obtidas neste trabalho
são mostradas através das linhas grossas e finas (Adaptado de Estevez et aI., 2003).
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Este complexo possui proteínas envolvidas em splicing e exportação, além de

alguns fatores que interagem com a subunidade Rrp6p do exossomo. Duplos

mutantes com o gene RRP6 e genes dos componentes do complexo TREX liberam o

pré-rnRNA da rota de degradação, sugerindo o papel de Rrp6p em selecionar o

rnRNA que ficará retido no núcleo e degradado daquele que será exportado e

traduzido.

Estudos mostraram que pré-rnRNAs que não sofreram splicing corretamente

geram intermediários que são direcionados para a rota de degradação também

mediada pelo exossomo no sentido 3'-5' (Vasudevan et al., 2003). Estes dados são

suportados pelos testes em mutantes da subunidade Rrp6p do exossomo, que

produzem intermediários que são transportados até o citoplasma onde são traduzidos

(Bousquet-Antonelli et al., 2000).

Já no citoplasma, rnRNAs que possuem códons de terminação prematuros

também são degradados pelo exossomo. Inicialmente rnRNAs são "marcados" pelo

complexo formado a partir de fatores de exportação e de processamento chamado de

EJC (exon junction complex). Quando isso ocorre, proteínas deste complexo que

interagem com subunidades do exossomo sinalizam para a degradação 3'-5' destes

intermediários (Gonzalez et aI., 2001).

Na região 3' não traduzida de alguns rnRNAs são encontradas seqüências

ricas em adeninas e uracilas, conhecidas como ARE - Elementos ricos em A/U 

responsáveis por tomar instáveis algumas formas de RNAs (Chen et aI., 1995). A

interação de helicases e de proteínas que reconhecem esta seqüência formam um

complexo conhecido como "proteínas que se ligam a ARE" (ARE binding proteins).

Este complexo é responsável por encurtar a região 3' deste rnRNA e através da

interação com subunidades do exossomo, recrutá-lo para a degradação (Tran et al.,

2004).

Ainda no citoplasma, o exossomo interage com um complexo formado pelas

proteínas Ski2p, Ski3p e Ski8p (Brown et al., 2000). Elas são membros das famílias

de helicases, que utilizam o ATP para promover rearranjos de RNA-RNA ou RNA-
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proteínas. Esta capacidade atribuída ao complexo poderia remover proteínas ou

estruturas secundárias formadas no RNA, facilitando a ação do exossomo

promovendo a entrada do RNA no anel hexamérico. O complexo Ski2p-Ski8p

recruta o exossomo via a interação com outra proteína, a Ski7p (Araki et al., 2001).

O grande número de fatores envolvidos no processamento de vários RNAs

mostram a grande complexidade e o rigoroso controle existente para gerar as formas

maduras dos transcritos. Portanto, estudar as interações ocorridas entre as

subunidades do exossomo e aquelas ocorridas com outras proteínas envolvidas no

processamento de RNAs é de extrema importância para conhecer estas vias que são

determinantes para a sobrevivência da célula.

1.4 Objetivos

Todos os papéis desenvolvidos pelo exossomo requerem interações proteína

proteína e proteína-RNA regulando o processamento de RNA a tradução da célula.

O objetivo principal deste trabalho foi o de caracterizar as interações entre as

subunidades do exossomo em levedura, utilizando como ferramenta o sistema do

duplo híbrido. Partindo dos resultados obtidos, caracterizamos a possível

organização deste complexo em levedura e comparamos as suas interações com os

modelos propostos para H. sapiens e T brucei.
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2.1 Cepas de bactéria

Tabela 2

E. coli Características Referência
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2.2 Cepas de levedura

Tabela 3
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2.3 Plasmídeos

Tabela 4
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Continuação da Tabela 4

Plasmídeos Caracteristh:as Referência
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Tabela 5
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Tabela 6

Oligonucleotideos utilizados para sequenciamento
Nome Alvo do seqüenciamento Seqüência
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Meios, soluções e métodos usados com bactérias seguiram os protocolos

descritos por Sambrook et aI. (1989) e os meios, soluções e métodos utilizados com

levedura foram descritos por Sherman et aI. (1986), onde não indicada outra

referência.

2.4 Meios de cultura

LB: Peptona/triptona 1%, extrato de levedura 0,5%, NaCll%, pH 7,5

LB-amp: LB contendo ampicilina na concentração final de 100 J.lg/rnL. Para meios

sólidos adiciona-se ágar a 2%.

YNB-Glicose. YNB 0,7%, glicose 2%. Aminoácidos e a base nitrogenada, como no

YNB-Galactose.

YPD: Extrato de levedura 1%, peptona 2%, glicose 2%, sólidos com ágar a 2%.

2.5 Soluções e tampões de uso geral

BufferZ: 60 mM Na2HP04, 40 mM NaH2P04,10 mM KCI, 1 mM MgS04, pH 7,o.
GET: 50 mM glicose, 25 mM Tris-CI (pH 8,0), 10 mM EDTA (pH 8,0).

Solução de acetato de Iítio/PEG: 40% PEG4000, 100 mM acetato de lítio, 10 mM

Tris-HCI e 1 mM EDTA pH 7,0.

TE: 100mM de Tris-CI (pH 8,0) e 10mM de EDTA (pH 8,0)

X-Gal: 5-bromo-4-cloro-3-indolil-p-D-galactosídeo em N,N-dimethylformamide

(50 mg/rnL).

2.6 Extração de plasmídeos de bactéria

Plasmídeos foram extraídos pelo método de lise alcalina (Birnboim and Doly,

1979) segundo as modificações de Sambrook et al., (1989) ou através do método

QIAprep Spin Miniprep Kit (250) (QIAGEN), conforme o fabricante.
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2.7 Amplificação por PCR (Polimerase Chain Reaction)

25

As amplificações de todos os genes foram feitas a partir do genoma da levedura

S288C, usando primers específicos para cada um deles, com as temperaturas de

anelamento variando de acordo com cada reação.

2.8 Clonagens

As seqüências codificadoras (ORFs; Open reading frame) de algumas

subunidades do exossomo foram amplificadas por PCR usando os primers listados

na tabela 5, contendo os sítios de restrição Bamffi e XhoI para RRP4, RRP41,

RRP42, RRP45, RRP46, MTR3 e CSL4, sendo posteriormente inseridos no

plasmídeo pBTM-116 (Bartel et al., 1993). nos sítios de Bamffi e SalI. O gene

HRP1 também foi amplificado e inserido nos mesmos sítios de restrição utilizados

para as ORFs citadas acima.

Os genes RRP40 e RRP47, foram amplificados e inseridos no plasmídeo pBTM

116 nos sítios Bamffi e PstI.

A amplificação do gene RRP6 foi realizada com os primers RP6Ec05 e RP6Sal3

e depois inserido nos sítios de EcoRI e SalI do plasmídeo pBTM-116.

O pBTM-RRP44 foi obtido a partir da amplificação por PCR da ORF RRP44

com os oligonucleotideos P44LSma5 e P44LXh03 e donado no pBTM-1l6 nos

sítios de SmaI e XhoI. Todos os oligonudeotideos usados nas reações do PCR são

mostrados na Tabela 5.

Os plasmídeos pGADC2-RRP4, pGADCr RRP40, pGADC2-RRP41 e pGADCr

RRP42, pGADC1-RRP44, pGADC2-RRP45 e pGADC2-RRP6, pGADC2-CSU,

pGADC2-MTR3, foram obtidos anteriormente (Tabela 4) e foram produzidos os

plasmídeos pGADCr RRP47 e pGADC2_HRP1 para os testes em duplo híbrido.

Todos estes genes foram donados em fusão com o domínio de ativação de Gal4,

presente no pGADC.
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Todas as seqüências originadas por PCR ou retiradas de outros vetores foram

verificadas por análise de restrição e seqüenciamento.

O DNA foi ligado segundo Sambrook et aI (1989) a 16°C por pelo menos 12

horas com a enzima T4 ligase com o seu tampão apropriado (New England Biolabs).

2.9 Transformação de bactéria

2.9.1 Por PEG: Método utilizado como descrito por Kurien et aI, (1995). Uma

cultura de bactérias crescendo a 37°C até uma OD600 de 0,6 foi concentrada e

conservada em glicerol 15% a-80°C. Para a transformação, células foram

incubadas no gelo com DNA por 40 minutos. Em seguida, foi dado o choque

térmico de 10 minutos a 25°C e incubada por 1 hora a 37°C com LB.

Posteriormente, as células transfonnantes foram plaqueadas em meio seletivo (LB

Amp).

2.9.2 Eletroporação: Segundo Dower et al. (1988). Para a transformação,

células foram eletroporadas com DNA plasmidial com o Gene Pulser e o Pulse

Controller (BIO-RAD), ajustando o Gene Pulser com uma capacitância de 25 ~D e

uma voltagem de 2,50 kV em cubetas de 0,2 cm, e o Pulse Controller a uma

resistência de 200 Q.

2.10 Transformação de levedura

2.10.1 Transformação com acetato de lítio e DTT: Como descrito em Chen et

al., 1992, células crescendo a 30°C com constante agitação por 18 horas até atingir

fase estacionária (OD600 2::: 1,0) foram lavadas com TE e em seguida ressuspendidas

em solução de LiAc-PEG-DTT (0,2 M acetato de lítio, 50% PEG, 1M DTT). A esta

suspensão de células foram adicionados de 2-5 J.lg de DNA plasmidial e incubadas a

42°C por 30 minutos. Imediatamente depois, as células foram plaqueadas em meio

seletivo.
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2.11 Análise de restrição
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Os DNAs plasmidiais extraídos de bactéria foram clivados com as enzimas de

restrição respectivas e submetido à eletroforese em gel de agarose a 1% a uma

voltagem de 100 volts.

2.12 Extração de fragmentos de DNA de gel de agarose

Após a eletroforese das amostras de DNA em gel de agarose, os fragmentos de

DNA foram purificados usando o sistema Qiaquick Gel Extraction Kit (Quiagen).

Os DNAs foram passados por uma coluna, sendo ligados a uma membrana de silica

gel, lavados com álcool e o DNA puro foi eluido com tampão EB fornecido pelo kit.

2.13 Seqüenciamento

DNA plasmidial extraído de E. coZi usando o sistema CONCERT (GIBCO

BRL) foi seqüenciado com o kit ABI PRISM® BigDye™ Terminator Cycle

Sequencing Ready Reaction (PERKIN ELMER), o qual contém AmpliTaq® DNA

Polymerase, BigDye terminadores e todos os componentes requeridos para esta

reação. Usando as seguintes condições: Desnaturação a 94°C por 1', (desnaturação a

94°C por 20", anelamento a 52°C por 20", elongação a 60°C por 4') 40 ciclos. Os

primers usados nas reações de seqüenciamento estão listados na Tabela 6.
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2.14 Análise de interações entre as subunidades do exossomo através do sistema

duplo-híbrido.

o sistema do duplo híbrido foi apresentado em 1988 como uma ferramenta para

identificação de proteínas que possam interagir com outras de interesse in vivo

(Fields et ai., 1989). Ele baseia-se na capacidade da proteína Gal4p de ligar ao DNA

e de ativar a transcrição pela RNA polimerase II (Chien et aI., 1991). Os domínios

de ligação ao DNA e de ativação da transcrição de Gal4p podem estar separados

fisicamente e ainda assim permitir que a transcrição ocorra desde que estejam

próximos um do outro, o que é possível no caso do duplo híbrido, com a interação

entre duas proteínas.

Neste trabalho, o plasmídeo utilizado foi o pBTM-116 com a sequência do

"DNA-Binding Domain" (BD, domínio de ligação) de lexA que está sob o controle

do promotor constitutivo ADH1, contendo a marca de seleção para TRPl em

levedura. Todos os genes do complexo exossomo e outros envolvidos em diferentes

vias de processamento foram inseridos no plasmídeo pBTM-116, gerando proteínas

de fusão LexA BD-Exossomo. O outro plasmídeo utilizado foi o pGAD-C (James

et aI., 1996) com a seqüência do "Activation Domain" (AD, domínio de ativação)

de Ga14, sob o controle do promotor constitutivo ADH1, contendo LEU2 como

marca de seleção em levedura. Também foram inseridos todos os genes das

subunidades do exossomo e aquelas envolvidas na via de processamento de

diferentes RNAs em fusão com Gal4-AD no vetor pGAD-C.

2.15 Teste de Atividade de p-Galactosidase

2.15.1 Ensaio de X-Gal: (Vojtek and Hollenberg, 1995). Este ensaio é um

método bastante sensível para testar se as colônias nas placas estão expressando ~

Galactosidase. As colônias de levedura crescidas por 2 a 3 dias em meio sólido

foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose (Amersham Biosciences) e
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em seguida lisadas com nitrogênio liquido por 30 segundos. Depois, as membranas

foram colocadas em Buffer Z contendo X-Gal (500 Jlg/mL) e incubadas a 37° C até

o aparecimento de cor, por um período máximo de duas horas.

2.15.2 Ensaio de ONPG: Células de levedura crescendo a 30°C por 18 horas

em constante agitação até uma OD6oo de 0,8-1,0 foram centrifugadas e

ressuspendidas em Buffer Z. Em seguida, estas foram lisadas com "glass beads" e as

proteínas foram quantificadas pelo método de BCA (Smith et al., 1985). O nível de

expressão de lacZ em células de levedura foi quantificado através do ensaio

colorimétrico de atividade de J3-Galactosidase usando como substrato ONPG (0

nitrophenyl-J3-D-galactopyranoside) (Miller, 1972), adicionou-se ONPG (4 mg/mL

em tampão fosfato 100 mM; ver soluções) e incubado a 37° C por 2 horas. Depois

foi medida a atividade de LacZ a OD42o.
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Para análise de interações através do sistema duplo híbrido, todos os genes

das subunidades do exossomo foram donados no plasmídeo pBTM-116. Desta

maneira, foram obtidas fusões entre o domínio de ligação ao DNA da proteína LexA

(BD) com as subunidades do exossomo. Os mesmos genes também foram donados

no vetor pGAD-C, de maneira a se obter fusões entre o domínio de Gal4p (AD) de

ativação da transcrição e as subunidades do exossomo. Os diferentes plasmídeos

obtidos foram transformados dois a dois na cepa de levedura L40, testando todas as

possíveis interações. Os plasmídeos obtidos estão listados na Tabela 4 (Materiais e

métodos). Esta cepa possui dois genes repórteres (HIS3 e LacZ) inseridos em

diferentes regiões do seu genoma, de tal maneira que a sua expressão é ativada

através da interação entre proteínas codificadas pelos plasmídeos pBTM-116 e

pGAD-C.

Controles para eliminar os falsos positivos no duplo-híbrido foram realizados

através do uso do 3 amino 1,2,4 triazol (3AT), um conhecido inibidor competitivo

do produto do gene HIS3 (Klopotowski et al., 1965). No sistema do duplo-híbrido,

quando uma determinada proteína em fusão com o domínio de ligação ao DNA (no

caso LexA), ativa sozinha a transcrição do gene repórter HIS3, o 3AT pode ser

adicionado ao meio, dificultando o crescimento, de maneira que somente interações

fortes entre duas proteínas levam a expressão de HIS3 em níveis altos o suficiente

para permitir o crescimento na presença do inibidor (Fields et aI., 1989). Para cada

proteína analisada, uma concentração específica de 3AT teve de ser determinada, até

que nenhum crescimento do controle negativo fosse observado.

Como 3AT não tem efeito na expressão de Lac Z, a determinação da ativação

de Lac Z foi realizada através da quantificação da atividade de ~-gal com o teste de

ONPG.

Como controles positivos nos ensaios de duplo híbrido foram utilizadas cepas

descritas anteriormente (Zanchin and Goldfab, 1999b). Estas cepas são UO-41,
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contendo BD-Nip7p e AD-Nop8p, utilizada como controle de interação forte e a

cepa L40-61 (BD-Nip7p e AD-Rrp43p) como interação fraca.

3.2 Interações entre Rrp4p e outras subunidades do complexo.

o plasmídeo pBTM contendo o gene RRP4 (pBTM-RRP4) foi transformado

na levedura L40 com cada uma das subunidades do exossomo fusionadas ao AD

Gal4p, assim como o plasmídeo pGAD-C, para controle negativo. L40/pBTM

RRP4/pGAD-C, entretanto, foi capaz de crescer em meio sem histidina (His-), o que

demonstrou que BD-Rrp4p era capaz de ativar a transcrição do gene repórter HI83.

Para evitar falsos positivos nesses ensaios, foi então determinada a concentração de

3AT que inibisse o crescimento dessa cepa em placas Ris-. A concentração de 3AT

determinada foi de 20mM e os testes de interação foram realizados nessas

condições. Em seguida, a cepa UO/pBTM-RRP4 foi transformada com os

plasmídeos pGAD-C-RRP4 a pGAD-C-RRP6 e a determinação da interação entre

Rrp4p e as outras subunidades do exossomo foi feita através da análise de expressão

dos genes repórteres HIS3 e LacZ em placas Ris- e testes de X-Gal, respectivamente

(figura 6).

Os resultados mostraram que Rrp4p fusionada ao 'binding domain" (BD

Rrp4p) interagiu com as subunidades Rrp41p, Rrp44p, Mtr3p e Rrp6p. Como

Rrp41p e Mtr3p apresentam domínios de RNase PR, elas podem fazer parte do anel

central do exossomo. Já Rrp44p e Rrp6p possuem domínios de ligação a RNA e

estão provavelmente localizadas na parte externa do complexo. Rrp4p também

apresenta domínio de ligação a RNA e o fato de interagir com estas quatro

subunidades do exossomo reforça a hipótese de sua localização na superficie do

complexo.
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Rrp4p Rrp43p Mtr3p ++
• • I I Rrp40p Rrp44p Csl4p +

Rrp41p Rrp45p Rrp6p -

Rrp42p Rrp46p pGADC

Figura 6: Interações entre Rrp4p e as subunidades do exossomo em S.
cerevisiae. Nestes testes foram detectadas interações entre Rrp4p com Rrp41p,
Rrp44p, Mtr3p e Rrp6p. A: Placa His- contendo 20mM de 3AT identificando as
interações entre as proteínas. B: Teste de X-Gal entre as subunidades. c:
Quantificação da atividade de LacZ das interações obtidas. Controles: -1+:

Nip7p-Nop8p; +: Nip7p-Rrp43p -: Rrp43p-pGADC
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Os mesmos experimentos foram realizados com BD-Rrp40p. Neste caso,

L40/pBTM-RRP40/pGAD-C não demonstrou expressão dos genes repórteres.

L40/pBTM-RRP40/pGAD-C-ORfs também não apresentaram crescimento em

placas His-, nem atividade de lacZ em testes com X-Gal (Figura 7). Apesar desses

testes indicarem que Rrp40p não interage com as outras subunidades do exossomo,

como ela faz parte deste complexo, provavelmente a fusão lexA-Rrp40p não

apresenta uma estrutura tridimensional funcional, impossibilitando sua interação

com outras proteínas. Testes posteriores de co-imunoprecipitação poderão confirmar

esta hipótese.
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Rrp4p Rrp43p Mtr3p ++

Rrp40p Rrp44p Csl4p +

Rrp41p Rrp45p Rrp6p -

Rrp42p Rrp46p pGADC
t;

,

Figura 7: Análise de interações entre a proteína Rrp40p e as subunidades do
exossomo em S. cerevisiae. A: Placas His- indicando que não houve interações
entre as proteínas. B: Testes de X-Gal mostrando os mesmos resultados vistos
em placas His- Controles: ++: Nip7p-Nop8p; +: Nip7p-Rrp43p; -: Rrp43p
pGAD-CI
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A subunidade Rrp41p mostrou uma interação muito forte com a proteína

Rrp45p. Quando os domínios de união ao DNA e de ativação da transcrição foram

trocados entre elas, os resultados conseguidos foram os mesmos, confIrmando a

interação entre estas proteínas. Os níveis de expressão também foram analisados

usando o teste de ONPG, utilizado para a quantifIcação de p-Galactosidase, que

confmna este resultado inédito entre as subunidades.

Tanto Rrp41p como Rrp45p possuem homologia a RNase PH de bactéria e a

força de interação entre elas, quando comparada com o controle positivo,

credenciam estas subunidades a formarem um dímem integrante do complexo

(Figura 8).
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Figura 8: Interações entre a proteína Rrp41p com as subunidades do
exossomo em S. cerevisiae. Estas análise mostraram que Rrp41p interagiu
com a subunidade Rrp45p. A: Placa His- contendo lmM de 3AT
identificando a interação entre as proteínas. B: Testes de X-Galo C:
Quantificação da atividade de Lac Z da interação obtida. Controles: ++:
Nip7p-Nop8p; +: Nip7p-Rrp43p; -: Rrp43p-pGAD-Cl
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3.5 Proteína Rrp42p com as demais subunidades do complexo exossomo.
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Os testes em duplo híbrido identificaram que Rrp42p interagiu fortemente

com a subunidade Mtr3p (Figura 9). Esta interação foi mais forte que os controle ++

(Nip7p-Nop8p) utilizado, mostrando que a interação entre estas proteínas são muito

importantes para a montagem e estabilidade do complexo exossomo em levedura.

Quando os domínios de ligação ao DNA e de ativação foram trocados entre as

subunidades, os resultados obtidos foram os mesmos, mostrando que estas

interações são muito importantes para a montagem do complexo. Tanto Rrp42p

como Mtr3p possuem homologia a RNase PH de bactéria, o que nos leva a acreditar

que assim como Rrp41p-Rrp45p, elas são fortes candidatas ao anel do exossomo.

3.6 Resultados de interação da proteína Rrp43p.

Testes de interação realizados entre Rrp43p fusionadas ao BD "binding domain"

com cada componente do exossomo fusionado ao AD-GaI4p revelaram a interação

desta proteína com a subunidade Rrp46p do complexo. Quando os domínios de

ligação e de ativação foram trocados o resultado obtido foi o mesmo; confirmando a

interação entre BD-Rrp46p com AD-Rrp43p. Estes dados tinham sido obtidos

anteriormente no laboratório (Oliveira et al, 2002).



A

B

f t i/If".--
& I I

Rrp4p Rrp43p Mtr3p ++
f ..

:I Rrp40p Rrp44p Csl4p +

• , Rrp41P Rrp45p Rrp6p

Rrp42p Rrp46p pGADC

c
Quantificação da atividade de LaCZ

38

0,936
0,886
0,836
0,786

O.D 0,736
0,686
0,636
0,586
0,536

++ Rrp42p- Rrp42p-
pGPDC ~p

Interações analisadas

Figura 9: Interações entre a proteína Rrp42p e as subunidades do exossomo em
S. cerevisiae. A: Análise em placas His- identificou a interação entre Rrp42p
com Mtr3p. B: Testes de X-Gal confirmando o resultado obtido com His- c:
Quantificação da atividade de Lac Z das interações obtidas. Controles: ++:
Nip7p-Nop8p; +: Nip7p-Rrp43p; -: Rrp43p-pGAD-CI
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3.7 Interações de Rrp44p e Rrp6p com as subunidades do exossomo.
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Nos testes em duplo híbrido as proteínas Rrp44p e Rrp6p quando fusionadas

ao BD não interagiram com outros componentes do exossomo. Estas análises

indicam que as interações não foram obtidas possivelmente por um problema

causado pela fusão utilizada, que poderia estar interferindo na estrutura

tridimensional funcional, não deixando que ocorressem interações das proteínas

Rrp44p e Rrp6p com as outras do complexo. Estes resultados podem ser vistos nas

figuras 10 e 11, porém, como demonstrado anteriormente, AD-Rrp44p e AD-Rrp6p

interagem com a subunidade Rrp4p, possivelmente localizadas na parte externa do

complexo.
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Rrp4p Rrp43p Mtr3p ++

Rrp40p Rrp44p Csl4p +

Rrp41p Rrp45p Rrp6p 

Rrp42p Rrp46p pGADCl

Figura 10: Interações entre a proteína Rrp44p e as subunidades do exossomo
em S. cerevisiae. A: Placa His- indicando que não houve interações entre as
proteínas quando Csl4p estava fusionada ao BD. B: Testes de X-Gal
mostrando os mesmos resultados das placas His-. Controles: ++: Nip7p
Nop8p; +: Nip7p-Rrp43p; -: Rrp43p-pGADCl
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Rrp4p Rrp42p Rrp46p pGADC

Rrp40p Rrp43p Mtr3p ++

Rrp41p Rrp44p Csl4p +

Rrp45p Ibp6p -

Figura 11: Interações entre a proteína Rrp6p e as subunidades do exossomo
em S. cerevisiae. A: Placa His- indicando que não houve interações entre as
proteínas quando Rrp6p estava fusionada ao BD. B: Testes de X-Gal
mostrando os mesmos resultados das placas His-. Controles: ++: Nip7p
Nop8p; +: Nip7p-Rrp43p; -: Rrp43p-pGADCI
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A proteína Rrp45p quando fusionada ao BD mostrou importantes interações

com duas outras subunidades do complexo exossomo. A primeira interação

detectada foi com a proteína Rrp41p, como pode ser visto na placa His- e na análise

de expressão de ~- Galactosidase (Figura 12). Esta interação foi forte, assim como

aquela descrita acima (BD-Rrp41p-AD-Rrp45p). A outra interação conseguida com

Rrp45p foi com a subunidade Rrp43p, porém um pouco mais fraca.

Estes resultados corroboram a hipótese de que Rrp41p e Rrp45p formam um

dímero no anel central do exossomo de levedura. A interação fraca entre Rrp45p e

Rrp43p pode indicar a interface entre os dímeros Rrp41p-Rrp45p e Rrp43p-Rrp46p.
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Figura 12: Interações entre a proteína Rrp45p e as subunidades do exossomo
em S. cerevisiae. A: Placa HÍs- contendo 125mM de 3AT identificando as
interações de Rrp45p com Rrp41p e Rrp43p. B: Testes de X-Galo c:
Quantificação da atividade de Lac Z das interações obtidas. Controles: ++:
Nip7p-Nop8p; +: Nip7p-Rrp43p; -: Rrp43p-pGAD-Cl
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Os resultados mostraram que Mtr3p fusionada ao 'binding domain" (BD

Mtr3p) interagiu muito fortemente com Rrp42p e fortemente com Rrp4p e Csl4p

quando fusionadas ao "activation domain" (Figura 13). A força de interação no

duplo híbrido é determinada através de comparação com os controles positivos

utilizados neste trabalho, onde ++ indica interação forte e + interação fraca.

Como apresentado acima, Mtr3p e Rrp42p podem formar o terceiro dímero

do anel central do exossomo. Esta interação, como mencionado anteriormente,

também foi obtida com BD-Rrp42p-AD-Mtr3p, mostrando que elas são muito

importantes para a montagem do complexo em levedura. Além disso, as proteínas

Rrp4p e Csl4p apresentam homologia com domínios de ligação KH e SI de bactéria

e poderiam auxiliar o exossomo, via interação com Mtr3p e Rrp42p a recrutar o

RNA para o complexo.
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Figura 13: Interações entre a proteína Mtr3p com as subunidades do
exossomo em S. cerevisiae. A: Placas His- contendo 45mM de 3AT
identificando as interações entre as proteínas Mtr3p com Rrp4p, Rrp42p e
Csl4p. B: Testes de X-Galo C: Quantificação da atividade de Lac Z das
interações obtidas. Controles: ++: Nip7p-Nop8p; +: Nip7p-Rrp43p; -:
Rrp43p-pGAD-C1
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3.10 Resumo das interações entre as subunidades do exossomo obtidas através

do duplo-híbrido.

Os resultados obtidos através do duplo-híbrido em placas sem histidina ou em

testes de X-Gal permitem entender como ocorrem as interações entre estas proteínas,

sendo importantes para determinar um modelo de organização do complexo em

levedura.

Algumas destas interações foram obtidas com o gene c1onado tanto em fusão

com LexA quanto com Gal4p (Tabela 8; regiões em preto). São exemplos as

interações bem fortes vistas entre as subunidades Rrp41p com Rrp45p, Rrp42p com

Mtr3p e Rrp46p com Rrp43p. Algumas interações proteína - proteína foram obtidas

apenas quando o gene estava fusionado a um detenninado "tag" (Tabela 9; regiões

em cinza). São exemplos às interações de Rrp4p com Rrp41p e Rrp44p, e entre

Mtr3p e Rrp6p, assim como àquelas vistas entre Mtr3p e Rrp4p e Csl4p. As regiões

em preto e em cinza indicam que as interações obtidas são tão fortes como os

controles utilizados, confmnando as ligações entre elas. Já as regiões em branco

mostram que não houve interação entre as proteínas testadas. Todos estes resultados

estão resumidos na Tabela 8 que mostram os dados de interação em placas sem

histidina e na Tabela 9, os dados obtidos nos testes de X-Gal.
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pBTM's

47

pGAD's I IpACT

Rrp4 IRrp40 IRrp41 IRrp42j Rrp431 Rrp44IRrp45! Rrp461 Mtr3 I Csl4 I Rrp6
Rrp4p (20mM 3AT)
Rrp40
Rrp41p (1mM 3AT)
Rrp42p
Rrp43p
Rrp44p
Rrp45p (125mM)

Rrp46p
Mtr3p (45mM 3AT)

Csl4p

Rrp6p

---- -l--~~·-·_

-~-
.,; ;--..

Tabela 8: Resumo das interações encontradas nos testes do duplo-híbrido em placas

sem histidina contendo ou não diferentes concentrações de aminotriazol.

Tabela 9: Resumo das interações analisadas através dos testes de X-Gal. As regiões

em cinza mostram que estas construções fusionadas ao pBTM conseguiam ativar a

transcrição do gene repórter, o que levou a utilizar 3AT nos experimentos. As

regiões em preto confirmam as interações vistas nas placas sem Histidina (His-).
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3.11 Interações entre as subunidades do exossomo com outras proteínas

envolvidas em processamento de RNA.

A síntese de ribossomos em eucariontes envolve o processamento do pré

rRNAs com a participação de um grande número de proteínas em cada passo

(Granneman et al., 2004). Estas interações são transientes e possivelmente fruto da

necessidade da proteína em reconhecer o seu substrato numa determinada etapa do

processo (Criekinge et al., 1999). Graças a esta capacidade, o rRNA sofre

modificações covalentes realizadas por proteínas que se unem a pequenos RNAs,

formando os snoRNPs, estruturas que levam a metilações e pseudouridinações,

importantes para o pareamento de bases e atividade dos ribossomos (Kressler et al.,

1999). Além destas modificações, o rRNA está sujeito a clivagens endo e

exorribonucleoliticas, realizadas por diferentes complexos de RNases.

A participação do exossomo nas diferentes vias de processamento de RNAs

mostra a grande versatilidade deste complexo e permite postular que o mesmo

poderia interagir transitoriamente com outras proteínas envolvidas tanto no

processamento de rRNA, snRNAs e snoRNAs como em vias de splicing e

poliadenilação. Assim, para confirmar esta hipótese, foram escolhidas algumas

proteínas ligadas às clivagens e modificações em diferentes fases do processamento

de rRNA, ou envolvida em poliadenilação de mRNA, além de uma proteína

envolvida em splicing.

3.12 Interações entre as subunidades do exossomo e Noplp.

A proteína nucleolar Noplp foi identificada por Schimmang et al., (1989) na

região fibrilar do nucléolo de células de levedura S. cerevisiae, possuindo 38 KDa e

sendo bastante conservada evolutivamente. Homóloga da proteína fibrilarina em

humanos, ela desenvolve junto com os snoRNAs de Box CID modificações no

RNA, metilando a hidroxila de determinadas bases do rRNA (Galardi et al, 2002). O
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envolvimento de Noplp no processamento de rRNA motivou os testes em duplo

lúbrido para analisar se ocorriam interações desta proteína com as subunidades do

exossomo.

Assim, as cepas L40/pBTM-ORFs transformadas com o plasmídeo pGADC

NOPl tiveram a interação entre cada componente do exossomo e Noplp realizada

por análise da expressão do gene repórter HIS3 nas placas His- em diferentes

condições (presença ou ausência de 3AT), dependendo da proteína fusionada ao BD.

Os resultados mostraram que dois componentes do exossomo, as proteínas

Rrp4p e Mtr3p interagem fracamente com a proteína Noplp (Figura 14a e 14b),

indicando uma possível conexão entre diferentes etapas do processamento de rRNA,

metilação de bases e clivagens exorribonucleolíticas.

3.13 Testes de interação entre Nop58p e as proteínas do exossomo.

Nop58p é uma proteína essencial, localizada na região do nucléolo, como

Noplp é integrante do Box CID snoRNPs, envolvida em modificações no rRNA e

em clivagens dos sítios Ao e Ai no espaçador externo (Figura 1). Células sem

Nop58p apresentam a uma forte inibição do processamento do pré-rRNA 18S, com

reduções das subunidades 40S ribossomais (Lafontaine et al., 1999). A participação

de Nop58p no processamento de rRNA motivou os testes para encontrar possíveis

interações desta proteína com as subunidades do exossomo.

Os resultados apontam para a interação fraca de Nop58p com dois

integrantes do complexo exossomo, as subunidades Rrp4p e Mtr3p. Estes dados

reforçam o possível papel do exossomo no processamento de rRNA que não foi

corretamente metilado, sendo desviado para a degradação (Figura 14a e 14b).
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Figura 14: Interações das subunidades Rrp4p e Mtr3p do exossomo com
proteínas envolvidas no processamento de RNA. A: Interações obtidas com a
subunidade Rrp4p. B: interações obtidas com a proteína Mtr3p. A quantificação
da atividade de LacZ das interações confirmam as interações entre as proteínas
envolvidas em processamento e as subunidades do exossomo. Controles: ++:
Nip7p-Nop8p; +: Nip7p-Rrp43p.
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3.14 Interações entre as proteínas do complexo exossomo e Nop8p.
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No processamento de rRNA, várias proteínas estão envolvidas nas clivagens

iniciais do pré-35S rRNA. NopSp influencia as c1ivagens do precursor do rRNA ISS

(Zanchin and Goldfarb, I999b). Testes no duplo híbrido poderiam detectar a

interação de NopSp com as subunidades do complexo exossomo. Para isso, o

plasmídeo pGAD-C contendo o gene NOPS (pGAD-C-NOPS) foi transformado na

levedura UO com cada uma das subunidades do complexo fusionadas ao BD de

LexA.

Os resultados mostraram que duas subunidades do exossomo, as proteínas

Rrp4p e Mtr3p quando fusionadas ao "binding domain" interagem fracamente com

NopSp. Estas interações podem ajudar a entender a influência do exossomo na vias

de processamento dos rRNAs ISS e 25S, onde NopSp está envolvida em levedura

(Figura I4a e I4b).

3.15 Interações entre as subunidades do exossomo e a proteína Lsm8p.

Estudos recentes mostraram que células com o gene LSM8 deletado

apresentam problemas com o processamento e estabilidade de pré-rRNA, com

acúmulo de intermediários, indicando que esta proteína participa desta via de

processamento (Kufel et al., 2003). A participação do exossomo no processamento

do 5,SS e a interação entre Rrp42p com LsmSp (Ho et al, 2002) motivou os testes de

interação desta proteína com as outras subunidades do complexo.

Os resultados mostram que duas subunidades do complexo, as proteínas

Rrp4p e Mtr3p interagem fracamente com a proteína LsmSp, como pode ser visto na

placa His- contendo 20mM de 3AT e nos testes de quantificação de ~- Galactosidase

(Figura I4a e I4b).

A identificação de interação entre algumas subunidades do exossomo e

LsmSp, reforça os dados de envolvimento de vários complexos multi-protéicos nas
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diferentes etapas de processamento de rRNA, e sinaliza vias de controle desse

processamento.

3.16 Interações entre Nip7p e as proteínas integrantes do processamento de

RNA.

o Gene NIP7 codifica uma proteína essencial de 21KDa, que em S.

cerevisiae está localizada no núcleo e envolvida na biogênese da subunidade 60S

dos ribossomos (Zanchin et al.,1997). Células com o gene NIP7 deletado apresentam

defeitos no processamento de rRNA, com acúmulo do precursor 35S e diminuição

dos níveis de 25S. Estudos de interação com proteínas envolvidas no processamento

de rRNA encontraram a interação de Nip7p com a subunidade Rrp43p do exossomo

(Zanchin and Goldfarb, 1999b), o que motivou a análise de interações com as outras

proteínas do exossomo.

Os testes em duplo híbrido neste trabalho revelaram que Nip7p não interage

com os outros componentes do complexo, mas apenas com a subunidade Rrp43p

(Figura 15a).

A participação de Nip7p no processamento do precursor 35S e a sua

influência nas vias de maturação do 18S e 25S nos levaram a testar se Nip7p

interage com proteínas envolvidas em modificação de rRNA (Noplp e Nop58p) ou

de processamento de rRNA (Lsm8p). Duas outras proteínas, Nop17p e YPL146p,

identificadas em nosso laboratório, e também envolvidas em processamento de

rRNA foram incluídas nos testes de interação.

Os resultados não apresentavam interações entre Nip7p com as proteínas

testadas (Figura 15b).



A

B

Figura 15: Interações entre Nip7p e as subunidades do exossomo e proteínas
envolvidas em processamento de RNA. A: Interações observadas entre Nip7p
com o exossomo em placas His- contendo 3mM de 3AT B: Interações entre
Nip7p e proteínas envolvidas no processamento de RNA. Controles: ++:
Nip7p-Nop8p; +: Nip7p-Rrp43p. Nip7p interage somente com Rrp43p e
Nop8p, como detectado anteriormente (Zanchin and Goldfarb., 1999b).
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3.17 Análise de interações entre Rrp47p com as proteínas do exossomo.
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Purificações do complexo exossomo através de lisados celulares

identificaram Rrp47p, um fator associado ao exossomo (Mitchell et al., 2003).

Estudos com Rrp47p identificaram a interação com a subunidade Rrp6p do

exossomo e o seu envolvimento no processamento de rRNA e dos precursores de

snRNAs e snoRNAs no núcleo (Mitchell et al., 2003). Dados sobre interações desta

proteína com todos os componentes do exossomo não haviam sido feitos, o que nos

levou a testar esta possibilidade.

Desta forma, os experimentos de interação foram realizados com Rrp47p,

revelando que não ocorreram interações com nenhum componente do exossomo.

(Figura 16).
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Figura 16: Interações entre a proteína Rrp47p e as subunidades do exossomo
em S. cerevisiae. A: Placas His- identificando as interações entre as proteínas.
B: Testes de X-Galo Controles: ++: Nip7p-Nop8p; +: Nip7p-Rrp43p; -:
Rrp43p-pGAD-C1.Rrp47p interage somente com as subunidades Rrp4p e
Rrp6p, como detectado anteriormente (Mitchell et al., 2003).
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3.18 Testes entre Brplp e as proteínas do exossomo.
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Hrp1p é uma proteína de 73KDa, essencial, que interage com as proteínas

Rna14p e Rna15p, todas integrantes da maquinaria de poliadenilação em levedura

S. cerevisiae (Kessler et al, 1999). Além de estar envolvida em poliadenilação,

Hrp1p interage com a proteína Upílp, um componente da via de degradação de

mRNA no citoplasma. A proteína Upílp interage com complexos envolvidos na

retirada do "cap" da região 5' (decapping), recrutando exorribonuc1eases 5'-3' e

com componentes que levam a deadenilação da cauda de poli-A e o complexo

exossomo, que vai degradar o mRNA no sentido 3'-5' (Lejeure et al., 2003;

Gonzáles et al., 2000). A participação desta proteína em poliadenilação e a sua

interação com Upílp na via de degradação de mRNA na qual o exossomo também

participa, nos levou a analisar se alguma subunidade do complexo interage com

Hrp1p. Para isso, pBTM-HRP1 foi transformado na levedura L40 com todas as

subunidades do exossomo fusionadas ao AD-Ga14p (Figura 17a). A proteína Hrp1p

também foi analisada no duplo híbrido com Noplp, Nop8p, Nop58p e Lsm8p,

proteínas que estão envolvidas no processamento de RNA. Todos os resultados no

duplo híbrido mostraram que não ocorriam interações desta proteína com as outras

testadas (Figura 17b).
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Figura 17: Interações entre a proteína Hrp1P com o exossomo e proteínas
envolvidas em processamento de RNA em S. cerevisiae. A: Placas His- e de X
Gal mostrando que não ocorreram interações entre Hrplp e as proteínas do
exossomo. B: Hrplp com proteínas envolvidas em processamento de RNA,
também em placas His- e de X-Galo Controles: ++: Nip7p-Nop8p; +: Nip7p
Rrp43p; -: Rrp43p-pGAD-CI.



~s'uItabos'

3.19 Interações entre Nop17p e o exossomo.

58

A proteína codificada pelo gene NOP17 foi identificada em nosso laboratório

através de testes de duplo híbrido e de co-imunoprecipitação interagindo com a

subunidade Rrp43p (Oliveira et al., 2002). Estudos para determinar a função deste

gene em levedura S. cerevisiae mostraram que Nop17p não é essencial, porém na

sua ausência a levedura apresenta defeitos no processamento dos precursores de

rRNA, com a diminuição de ribossomos maduros na célula (Gonzales et al,

submetido). A participação desta proteína no processamento interagindo com

complexos envolvidos em modificações no rRNA motivaram os testes de interação

entre esta proteína e os outros integrantes do exossomo. Assim, os resultados

obtidos não mostraram interações entre Nop17p com outras proteínas do exossomo

(Figura 18).



59

A

-

..,.,. "f_ ""' Rrp4p Rrp42p Mtr3p

Rrp40p Rrp44p Csl4p ++
.0.# .. .- ,-t.

Rrp41p Rrp45p Rrp6p +
~~/ - "" t' Rrp46p pGADC

".... .,

B

Figura 18: Interações entre a proteína Nop17p e as subunidades do
exossomo em S. cerevisiae. A: Placa Ris-. B: Teste de X-Galo
Controles: ++: Nip7p-Nop8p; +: Nip7p-Rrp43p; -: Rrp43p-pGAD-C.
Nop17p interage somente com Rrp43p, como detectado anteriormente
(Oliveira et al., 2002).
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3.20 Interações entre YPL146p e as subunidades do exossomo.

60

Vários estudos de interações buscam proteínas envolvidas no processamento

de RNA. YPL146p integra o grupo de proteínas envolvidas no processamento da

subunidade 60S, além de participar das clivagens iniciais do pré-rRNA 35S.

YPL146p foi identificada em nosso laboratório, como uma proteína que interage

com Nop17p e sua função esta sendo caracterizada. Dados recentes obtidos em

nosso laboratório demonstram o envolvimento de YPL146p no processamento de

rRNA. A sua possível interação com as subunidades do exossomo foi então testada.

Os resultados demonstram que apesar das proteínas participarem do

processamento, não há interação entre as subunidades do exossomo e a proteína

YPL146p (Figura 19).
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Figura 19: Interações entre a proteína YPL146p e as subunidades do
exossomo em S. cerevisiae. A: Placas His-. B: Testes de X-Galo
Controles: ++: Nip7p-Nop8p; +: Nip7p-Rrp43p; -: Rrp43p-pGAD-CI
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3.21 Resumo das interações obtidas entre o exossomo e outras proteínas

envolvidas em processamento de RNA.

Todos os resultados obtidos através do duplo morido reforçam a grande

versatilidade deste complexo na célula, identificando a interação entre algumas

subunidades com proteínas envolvidas em diferentes vias de processamento.

As interações obtidas estão resumidas na Tabela 10.

.: Nop1p Nop8p Nop58p Lsm8p Nop17p YPL146p Hrp1p
Rrp4p

• <
o·

".

Rrp40p

Rrp41p
Rrp42p [{',. -~{'"

Rrp43p .";"":"~

Rrp44p

Rrp45p
Rrp46p

Mtr3p <
. ":.,."'j;. ;:..- "ll', , • ;,;4'

. , ~ .. ~
';:- '.. ~ <.:

Csl4p
Rrp6p
Rrp47p

~
Nip7p

Hrp1p

Tabela 10: Interações entre as subunidades do exossomo com proteínas envolvidas

em diferentes passos do processamento de RNAs. As regiões em cinza e em preto

indicam as interações conseguidas nestes testes. As regiões em branco mostram que

não houve interações. Os asteriscos indicam interações já tinham sido identificadas

anteriormente. *Zanchin and Golfarb, 1999; ** Oliveira et aI., 2002; *** Ho et al.,

2002.
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Em eucariotos, o exossomo está envolvido em processamento de rRNA,

snRNA, snoRNA e na degradação de mRNA, participando destes processos através

de sua atividade 3-5'. Este complexo é formado por onze subunidades em levedura,

tendo cada uma delas uma ação predominante nos vários processos que o exossomo

atua. Com o objetivo de entender melhor o exossomo, analisamos as interações entre

seus componentes através do uso do duplo híbrido.

Neste trabalho foi possível detectar interações muito fortes entre algumas

subunidades do complexo que possuem domínios de RNase PR. Estas proteínas

seriam muito importantes para a montagem do anel do exossomo em levedura.

Assim, a primeira interação detectada foi da subunidade Rrp41p com a proteína

Rrp45p. Estas interações são tão fortes que aquelas vistas no controle positivo,

sendo os dois primeiros candidatos ao anel de RNases do exossomo. A segunda

interação muito forte detectada foi entre as subunidades Rrp42p e Mtr3p. Os nossos

resultados mostraram que estas uniões ajudariam na montagem do anel do

complexo, auxiliando o exossomo a participar de diferentes vias de processamento

na célula. Uma terceira interação, ocorrida entre Rrp43p e Rrp46p já havia sido

determinada anteriormente em nosso laboratório (Oliveira et al., 2002), mostrando

que elas seriam o terceiro dímero na formação do anel.

Estes resultados indicam que o anel de RNases PR em levedura sena

constituído por seis proteínas, os heterodímeros Rrp45p-Rrp41p, Rrp43p-Rrp46p e

Rrp42p-Mtr3p. Este anel pode ser responsável pela montagem do complexo e sua

estabilização, influenciando as outras proteínas a ancorarem na parte superior do

complexo, compondo a sua estrutura fmal. As interações proteína-proteína foram

detectadas mesmo quando os domínios de ativação e de ligação estavam trocados,

confirmando a interação entre estas subunidades. A disposição correta destas

proteínas na composição do anel ainda é uma incógnita, sendo necessários estudos

de cristalografia para elucidar esta questão. Estes resultados são inéditos e vão

ajudar a entender a dinâmica que existe entre estas proteínas no anel de

exorribonuc1eases.



:mís'cus's'ão 64

Em humanos e T brucei, das seis proteínas que comporiam o anel, foram

detectadas as interações das homólogas da Rrp42p com Mtr3p e Rrp46p com

Rrp43p, indicando que estes dímeros são os mais importantes para a montagem do

anel e conservados evolutivamente. Um dado interessante foi que a interação entre

Rrp41p e Rrp45p aparenta ser exclusiva de levedura, pois nos testes em células de

H.sapiens e T brucei não foram detectaram estas interações. Apesar dos resultados

mostrarem que estas subunidades não interagem, a homologia de seqüência com a

RNase PR e o fato que em A. thaliana a proteína AtRrp41p interagiu com Rrp45p

(Chekanova et al., 2000) sugerem a participação destas proteínas como integrantes

do anel hexamérico (Reijmakers et al., 2002). Além disso, foram vistas em células

de H.sapiens e T brucei interações novas entre os integrantes do anel de

exorribonucleases do exossomo. Estas interações ocorriam entre as subunidades

homólogas da Rrp45p com Rrp46p, o que não foi confirmado neste trabalho, mesmo

quando os domínios de ativação e de ligação foram trocados. Por outro lado,

detectamos a interação entre Rrp45p com a proteína Rrp43p que não foi vista nos

trabalhos anteriores. Os nossos resultados, além daqueles obtidos em outros

organismos, reforçam o papel destas subunidades em formar o anel do complexo,

mostrando algumas variações entre as interações, que podem ser fruto da

especialização deste complexo em cada organismo ao longo da evolução.

Além destas interações encontradas entre as proteínas do anel com domínios

de RNase PR, estas subunidades também interagem com proteínas. Os testes de

duplo híbridos realizados mostraram que a subunidade Mtr3p interagiu com outros

dois componentes do complexo. A primeira interação observada em placa His- foi

de Mtr3p com Rrp4p e obtida com as genes clonados mesmo com fusões diferentes,

o que reforça o fato de ocorrer interações entre elas. Este dado leva-nos a propor que

a proteína Rrp4p, que possui domínios de ligação ao RNA, poderia estar ancorada

ao exossomo interagindo com Mtr3p e auxiliando o complexo a recrutar os

diferentes RNAs que ele processa. A segunda interação foi entre Mtr3p com Csl4p

fusionada ao AD. Apesar de não obtermos a mesma interação quando os domínios
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de ligação e de ativação invertidos, outro dado reforça que esta interação ocorreu. A

quantificação da expressão do gene repórter LacZ, como conseqüência desta

interação resultou em níveis mais altos quando comparados com os níveis obtidos

no controle negativo, confirmando que a interação entre estas subunidades são

válidas (Figura 13). Este resultado mostra que Csl4p também está ancorada ao

complexo e pode auxiliar o exossomo a interagir com os RNAs na rotas de

processamento e de degradação.

Como citado acima, algumas interações no duplo híbrido foram observadas

quando a proteína possuía um determinado tipo de fusão. São os casos das

mbunidades Rrp44p, Csl4p e Rrp6p, que não apresentavam interações quando

;;lonadas com o BD "Binding domain", porém apenas com o AD "activation

domain". Além disso, não podemos descartar a possibilidade de que a interação

possa ter ocorrido por uma mudança conformacional obtida pela presença da fusão,

que levaria a uma mudança estrutural impondo uma interação que não ocorreria in

vivo. Para validar estes resultados de interação entre as proteínas e afastar esta

hipótese, uma outra abordagem deverá ser adotada. Uma das possibilidades seria

e>bter estas proteínas com outras fusões e analisar estas interações por

:oimunoprecipitação ou "pull down". Esperamos obter através desta estratégia os

mesmos resultados vistos no duplo híbrido, o que confirmaria que a interação entre

!lS proteínas não se deve a presença da fusão, mas da afinidade que existe entre as

mbunidades. Neste trabalho também apresentamos resultado quantitativos que

:onfrrmam as interações entre elas. Trabalhos de interações com proteínas do

:omplexo presente em H. sapiens e T. brucei também apresentam algumas

mbunidades interagindo apenas com uma determinada fusão (Raijmakers et al.,

W02; Estevez et al., 2003).

A subunidade Rrp4p, quando fusionada ao "binding domain" interagiu com

:J.uatro outras subunidades, as proteínas Rrp41p, Rrp44p, Rrp6p e como mencionado

mteriormente, com Mtr3p. As interações com Rrp44p e com Rrp6p mostram que

~stas proteínas ancoradas no exossomo formariam uma estrutura bem dinâmica
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responsáveis por recrutar diferentes RNAs inclusive participando do seu

processamento. Resultados anteriores indicam que Rrp4p, Rrp44p e Rrp6p já

possuem atividades de RNases, o que foi demonstrado in vitro (Burkard et aI., 2000;

Mitchell et al., 1999), o que sustenta este modelo.

Neste trabalho, Rrp44p quando fusionada ao AD interagiu com outro

componente do complexo, a subunidade Rrp4p. Rrp44p aparenta ser exclusiva de

levedura já que em células de H.sapiens e T. brucei não foram identificadas junto ao

exossomo outra proteína com a mesma função. Todas as candidatas a esta

subunidade mostram baixa homologia sugerindo a ausência dela nestes organismos.

A subunidade Rrp6p em levedura e o seu homólogo em H. sapiens são

exclusivos do compartimento nuclear. Testes com Rrp6p identificaram domínios de

localização nuclear mostrando que o exossomo é enviado ao núcleo e unido a Rrp6p

(Phillips et al., 2003). Em T. brucei, a TbRrp6p está localizada no citoplasma e no

núcleo, porém não há estudos que identifiquem a presença de domínios de

localização neste organismo. Resultados de interações com a subunidade Rrp6p

apresentados neste trabalho mostram que, fusionada ao AD ela interagia com a

proteína Rrp4p. Ambas possuem domínios de ligação a RNA e poderiam auxiliar o

exossomo no recrutamento dos substratos, além de auxiliá-lo no processamento,

pois estas subunidades também já tiveram suas atividades de RNases confrrmada in

vitro (Burkard et al., 2000; Mitchell, et al., 1998). Em células humanas, PM/Scl-l00,

uma homóloga da proteína Rrp6p não apresentou interações com as outras

subunidades, sendo por isso excluída do modelo do exossomo neste organismo. Em

T. brucei, a TbRrp6p está ligada fortemente com a proteína EAP3 e essas não

interagem com outras subunidades do complexo, o que levou os autores a propor o

modelo do exossomo neste organismo com a presença deste dímero à parte (Estevez

et al., 2003).

Das onze subunidades presentes no exossomo de levedura e testadas aqui,

apenas a proteína Rrp40p não interagiu com nenhuma outra do complexo. Uma

possibilidade para explicar este resultado seria a de que Rrp40p não esteja sendo
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expressa na célula. A tentativa de detecção da proteína de fusão lexA-Rrp40p não

foi frutífera, uma vez que o anticorpo contra lexA (Invitrogen) somente reconhece

lexA, mas não as proteínas de fusão testadas. Como todas as outras proteínas

testadas no duplo híbrido mostraram pelo menos uma interação, e todos os clones

utilizados foram seqüenciados, é pouco provável que esteja havendo um problema

de expressão de lexA-Rrp40p. Embora essa hipótese não possa ser excluída, é mais

provável que a estrutura de lexA-Rrp40p não seja funcional e que a conformação da

proteína de fusão exclua os domínios de interação de Rrp40p com o exossomo. Para

investigar as possíveis interações de Rrp40p, esta proteína está sendo agora expressa

em E.coli, em fusão com GST para experimentos de "puIl-down". Em células

humanas a proteína hRrp4Op, interage com duas outras subunidades do complexo, as

proteínas hRrp42p e OIP2p (Lehner et al., 2004; Raijmakers et al., 2002). Em T.

brucei, a proteína TbRrp40p liga as subunidades TbRrp4p e TbCsl4p (Estevez et al.,

2003).

O complexo exossomo não foi encontrado em E.coli (Mitchell et al., 1999),

porém outra ribonuclease, a PNPase, está envolvida no processamento de RNA

neste organismo (Nicholson et al., 1999). Estudos com esta RNase identificaram

domínios com homologia a RNase PH e de ligação ao RNA com a estrutura final da

PNPase composta por um homotrímero, formando um anel central composto pelos

domínios da RNase PH, contendo em sua superficie os domínios de ligação a RNA

(Symmons et al., 2000; Figura 3).

Entre as subunidades do exossomo, as proteínas Rrp41p, Rrp42p, Rrp43p,

Rrp45p, Rrp46p e Mtr3p possuem homologia a RNase PR. As subunidades Rrp4p,

Rrp40p e Csl4p apresentam domínios de ligação ao RNA. Essas análises de

seqüências, assim como a obtenção de imagem do exossomo por microscopia (Aloy

et al., 2002), indicam que a estrutura da PNPase pode ser utilizada como modelo

para determinar a estrutura do exossomo, onde as seis proteínas (com homologia a

RNase PR) seriam candidatas a formar o anel central, com o restante das

subunidades ocupando a região periférica do complexo.
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Os resultados obtidos aqui nos permitem propor um modelo de interações

entre as subunidades do exossomo em S. cerevisiae baseado na estrutura da PNPase.

De acordo com esse modelo, as proteínas com homologia a RNase PH formariam o

anel central, com as subunidades com domínios de ligação ao RNA em sua

superficie (Figura 20).

As interações obtidas neste trabalho também permitem a comparação do

modelo do exossomo em levedura com aqueles propostos para Homo sapiens e

Trypanosoma brncei, mostrando que algumas interações são conservadas e que

outras são específicas para cada organismo. Um dado interessante observado nos

três trabalhos é que não existem interações entre todas as subunidades do anel, mas

somente entre alguns dos possíveis dímeros. Uma análise das proteínas componentes

do anel pode indicar que a versatilidade do exossomo também se deve ao tamanho

destas proteínas, que são muito parecidas, com exceção de Rrp43p, que é um pouco

maior, levando a crer que esta subunidade pode ter domínios que estão

possivelmente envolvidos em interações com outras proteínas determinantes para a

participação do exossomo no processamento de RNA num determinado momento da

via, ou auxiliando o complexo no posicionamento em determinados substratos.

A variedade de processos celulares que o exossomo está envolvido levanta a

questão de como o complexo é recrutado por diferentes substratos. Uma

possibilidade é de que as proteínas que interagem transientemente com o exossomo

poderiam dirigi-lo para um determinado tipo de substrato.

Em levedura, as proteínas Rrp6p, Mtr4p/Dob1p e Rrp47p estão apenas

associados ao exossomo no núcleo, desenvolvendo função específica no

processamento e degradação de rRNA e de pré-rnRNA (Mitchell et al., 2003;

Allmang et al., 1999).

Além destes novos resultados, este trabalho também buscou interações das

subunidades do exossomo com proteínas envolvidas em diferentes passos do

processamento de RNA na célula. Foi visto que dois componentes do exossomo, as

subunidades Rrp4p e Mtr3p interagem com Lsm8p e Nop8p, que também estão
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Figura 20: Modelo de interações entre as subunidades do complexo
exossomo em levedura Saccharomyces cerevisiae.
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envolvidos no processamento de rRNA. O exossomo poderia ser recrutado caso as

metilações não ocorressem corretamente, sendo degradados quando necessário,

graças às ligações de Noplp e Nop58p, proteínas integrantes do Box CID snoRNPs

com as subunidades Rrp4p e Mtr3p. Rrp43p também interage com Nop17p (Oliveira

et al., 2002), que por sua vez, interage com Nop58p, (Gonzales et al., submetido),

reforçando a hipótese de recrutamento do exossomo para degradar pré-rRNAs mal

processados.

O exossomo desenvolve vários papéis na célula, que incluem o

processamento de moléculas de rRNA e a manutenção dos níveis de rnRNA, rRNA

e snRNAs ou snoRNAs (Butler, 2002). Estas atividades contam com um grande

número de proteínas associadas ao complexo tanto no núcleo como no citoplasma e

influenciam o exossomo a se ligar a um determinado substrato na célula. Este

mecanismo de regulação, apesar dos esforços realizados, não está totalmente

esclarecido.

A interação entre as subunidades permite compreender quais as possíveis

confonnações adotadas pelo exossomo ao desempenhar suas diferentes funções

frente aos seus vários substratos e confirma o dinamismo e a versatilidade que este

complexo apresenta na célula.
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