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Resumo

A proteína serina/treonina fosfatase do tipo 1 (PP1) é a principal

serina/treonina fosfatase envolvida na regulação de diversos processos tais

como metabolismo, crescimento e divisão celular, síntese protéica e

processamento de RNA. A holoenzima PP1 é constituída de uma subunidade

catalítica conservada (PP1 c) e subunidades reguladoras variáveis. Em

mamíferos já foram identificados dezenas de polipeptídeos que associam-se

direta ou indiretamente a PP1 c, gerando holoenzimas com localizações

celulares e especificidades distintas. Entre as proteínas que se associam a

PP1c, muitas têm função inibitória como o inibidor-1 (1-1) e o inibidor-2 (1-2). A

partir de extratos de micélios de Neurospora crassa foi purificada uma proteína,

denominada INc-1, que atua in vitro como inibidor da atividade de fosforilase

fosfatase de PP1 c e constitui-se no primeiro exemplo de subunidade

reguladora da PP1 descrito em fungos filamentosos. INc-1 apresenta diversas

características bioquímicas comuns ao 1-2 de mamíferos. Seqüências parciais

de aminoácidos de três fragmentos proteolíticos obtidos de INc-1 permitiram a

identificação de uma ORF (fase aberta de leitura) no genoma de N. crassa que

provavelmente codifica INc-1. A análise dessa ORF mostrou que a seqüência

de aminoácidos do INc-1 é similar a do 1-2, especialmente em regiões

supostamente envolvidas em sua interação com a PP1 c. Neste trabalho

descrevemos a clonagem e a expressão em bactérias da sequência

codificadora de INc-1. A atividade inibidora de PP1 c de duas isoformas

recombinantes purificadas, INc-1 L e INc-1, foram avaliadas e comparadas. A

forma denominada INc-1 L apresenta em sua região aminoterminal um

segmento de 38 aminoácidos derivado da retenção de um íntron, sem alterar a

fase de leitura. Ambas proteínas recombinantes exibiram efeito inibidor sobre a

atividade de fosforilase fosfatase de PP1 c recombinante, sendo que a IC5ü

determinada para INc-1 L foi de -50nM e para INc-1 foi de -11 nM, sugerindo

que a retenção do segmento de aminoácidos codificado pelo íntron na isoforma

INc-1 L diminui seu potencial inibitório. Verificamos também que o mRNA de

INc-1 é expresso durante o crescimento vegetativo de N.crassa, apresentando

níveis máximos na fase exponencial.
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Abstract 

Type 1 protein serine/threonine phosphatases (PP1) play important roles 

in the regulation of many cellular functions including metabolism, cell growth 

and division, protein synthesis and pre-mRNA splicing. PP1 holoenzyme 

consists of one highly conserved catalytic subunit (PP1 c) and variable 

regulatory subunits. A number of proteins that interact with PP1 chave been 

described in mammals and the respective holoenzymes present distinct 

substrate specificity and/or different subcelular localization. Among the proteins 

that interact with PP1c, there are many with inhibitory effect such as inhibitor-1 

(1-1) and inhibitor-2 (1-2). It has been demonstrated that a protein denominated 

INc-1, purified from Neurospora crassa extracts, specifically inhibits PP1c and 

has biochemical properties that resemble those of mammalian 1-2. INc-1 is the 

first example of a PP1 c regulatory subunit in filamentous fungi. Partia I amino 

acid sequences of INc-1 led to the identification of an ORF (open reading 

frame) in Neurospora crassa genome which appears to encode INc-1 . This 

ORF shows similarity with mammalian 1-2 mainly in regions mapped as sites for 

interaction with PP1 c. In this work we report the cloning and bacterial 

expression of the coding sequence for INc-1. The PP1 c inhibitory activities of 

two recombinant isoforms, named INc-1 L and INc-1, were compared . INc-1 L 

aminoacid sequence presents an in frame segment of 38 residues encoded by 

an non-processed intron. Both recombinant proteins showed inhibitory effect 

against phosphorylase phosphatase activity of recombinant PP1 c, with le50 of 

-50nM for INc-1 L and -11 nM for INc-1, suggesting that retention of the 38 

residue segment decrease the inhibitory potential of INc-1 L. We have also 

verified that INc-1 mRNA is expressed during N.crassa vegetative growth with 

maximum levei at the exponential phase. 
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1. Introdução 

A fosforilação é uma das modificações cova I entes pós-traducionais mais 

freqüentes em proteínas. Estima-se que pelo menos um terço das proteínas 

eucarióticas sejam fosforiladas em resíduos de serina, treon ina e/ou tirosina , e 

em menor escala em outros resíduos como histidina e aspartato. A maioria dos 

eventos de fosforilação são reversíveis e resultam da ação coordenada das 

proteínas quinases e das proteínas fosfatases (Hunter, 1995; Ceulemans et aI., 

2002; Ceulemans & Bollen, 2004). 

A ação moduladora da fosforilação reversível sobre a atividade de 

proteínas é crucial nas redes de sinalização intracelular que coordenam 

processos celulares diversos e fundamentais tais como metabolismo, 

transcrição, tradução, replicação do DNA, neurotransmissão, resposta a 

estresses, controle do ciclo celular, desenvolvimento e apoptose (Hunter, 1995; 

Graves & Krebs, 1999; Cohen, 2000). A importância da fosforilação revers ível 

de proteínas pode também ser inferida com base no fato de que 

aproximadamente 2 a 3% dos genes eucarióticos codificam proteínas quinases 

e proteínas fosfatases, responsáveis pela fosforilação/desfosforilação de 

resíduos de serina/treonina ou tirosina, como tem sido revelado pelo 

seqüenciamento e anotação de diversos genomas (Hunter, 1995; Plowman et 

aI., 1999; Gribskov et aI., 2001 ; Kostich et aI., 2002; Manning et aI., 2002a; 

Manning et aI., 2002b; Waterston et aI., 2002; Tchieu et aI. , 2003; Caenepeel et 

aI. , 2004). 

Levando-se em conta a ocorrência majoritária de fosforilação em serina, 

treonina e tirosina , as proteínas quinases foram separadas em dois grandes 

grupos com base na capacidade de fosforilar esses resíduos. Um desses 

grupos é formado pelas proteínas quinases responsáveis pela fosforilação de 

resíduos de serina e treonina (PKs) e outro grupo formado pelas enzimas que 

fosforilam resíduos de tirosina (PTKs). Estas proteínas quinases apresentam 

grande diversidade tanto em relação aos sinais aos quais respondem, como 

em relação aos substratos em que atuam, mas todas elas em geral, possuem 

um domínio catalítico extremamente conservado, ao qual somam-se regiões 

que lhe conferem especificidade. A conservação desse domínio catalítico entre 

as quinases, sejam elas serina/treonina ou tirosina quinases, sugere que elas 
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devem ter se originado a partir de um único gene ancestral comum (Hunter, 

1987; Hanks et a/. , 1988; Shenolikar, 1994; Hanks & Hunter, 1995; Hunter, 

1995). 

Por outro lado, os dois grupos de proteínas fosfatases que contrapõem a 

ação desses dois grupos de quinases, ou seja, as proteínas serina/treonina 

fosfatases (PPs) e as proteínas tirosina fosfatases (PTPs), não apresentam 

similaridade entre suas seqüências de aminoácidos e possuem mecanismos 

catalíticos distintos (Barton et aI. , 1994; Shenolikar, 1994; Barford , 1996). 

Os genomas humano e murino codificam aproximadamente 100 

proteínas PTKs e PTPs, específicas para fosforilação/desfosforilação de 

resíduos de tirosina. Por outro lado, os números de proteínas serina/treonina 

quinases (-400) e de proteínas serina/treonina fosfatases (-25) , específicas 

para fosforilação/desfosforilação de resíduos de serina e treonina, são 

significativamente diferentes. Esta observação revela que, enquanto o número 

de proteínas quinases aumentou muito durante a evolução eucariótica, o 

mesmo não ocorreu com as serina/treonina fosfatases. Este aparente paradoxo 

pode ser explicado pela observação de que as subunidades catalíticas das PPs 

são capazes de interagir com uma variedade de subunidades reguladoras e, 

deste modo a diversidade das PPs só é percebida ao nível de suas 

holoenzimas. As subunidades reguladoras (também denominadas subunidades 

moduladoras ou localizadoras), interferem na atividade das subunidades 

catalíticas das PPs conferindo-lhes especificidade , direcionando-as a certos 

compartimentos subcelulares ou substratos, ou ainda, modulando suas 

atividades, seja ativando ou inibindo frente a determinados substratos. Em 

muitos casos, um único tipo de subunidade catalítica pode interagir com 

subunidades reguladoras diferentes gerando holoenzimas com especificidade e 

localização subcelular singulares, garantindo assim a diversidade desta 

importante família de enzimas (Hubbard & Cohen, 1993; Faux & Scott, 1996; 

Goldberg, 1999; Aggen et aI., 2000; Bollen, 2001 ; Ceulemans et aI., 2002 ; 

Ceulemans & Bollen, 2004). 
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1.1. Características principais das serina/treonina fosfatases 

Como já mencionamos, as serina/treonina fosfatases são enzimas que 

catalisam a desfosforilação específica de resíduos de fosfoserina e 

fosfotreonina. Critérios bioquímicos propostos por Philip Cohen (Cohen, 1989; 

Cohen et a/., 1989; Shenolikar & Nairn, 1991) foram utilizados para classificar 

as PPs em dois grupos: PPs do tipo 1 e PPs do tipo 2. De acordo com estes 

critérios, as fosfatases do tipo-1 (PP1) são inibidas por concentrações 

nanomolares de duas proteínas termoestáveis, o inibidor-1 (1-1) e o inibidor-2 

(1-2), e desfosforilam, in vitra, preferencialmente a subunidade f3 da fosforilase 

quinase. As fosfatases do tipo-2 são refratárias aos efeitos desses dois 

inibidores e desfosforilam preferencialmente a subunidade a da fosforilase 

quinase. 

As fosfatases do tipo-2 são subdivididas em três grupos principais: 

PP2A, que é ativa na ausência de cátions divalentes, PP2B, dependente de 

Ca2
+ e calmodulina e PP2C, dependente de Mg2

+. Além disso, estes diferentes 

grupos de PPs apresentam sensibilidade distinta a toxinas de ocorrência 

natural como o ácido ocadáico, que é produzido por dinoflagelados marinhos e 

microcistinas, que são produzidas por cianobactérias. Por exemplo, o ácido 

ocadáico inibe a PP2A na faixa (ICso) de 0,1-1nM, uma concentração de 10 a 

100 vezes mais baixa daquela necessária para inibir a PP1 (ICso ~ 10nM). A 

PP2B é inibida apenas na presença de concentrações micromolares desta 

toxina e a PP2C não é afetada (Cohen, 1989; Cohen et aI., 1989; Shenolikar & 

Nairn, 1991; MacKintosh et aI., 1995; Wera & Hemmings, 1995; Sheppeck et 

aI., 1997). Ainda que a classificação baseada em parâmetros bioquímicos seja 

muito utilizada, ela não reflete a relação filogenética entre as diferentes PPs, ou 

seja, não reflete a similaridade entre as seqüências de aminoácidos das 

subunidades ou domínios catalíticos destas enzimas. 

Algumas subfamílias de PPs compreendem holoenzimas onde uma 

subunidade catalítica interage com uma ou mais subunidades reguladoras ou 

moduladoras variáveis. Portanto, utilizaremos a nomenclatura PP1 c, PP2Ac e 

PP2Bc para nos referirmos às respectivas subunidades catalíticas destas 
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holoenzimas. Outras proteínas serina/treonina fosfatases possuem domínio 

catalítico e regulador organizados na mesma cadeia polipeptídica. 

Uma nova classificação para as PPs foi proposta, considerando-se 

especialmente a identidade entre as seqüências de aminoácidos de suas 

subunidades ou domínios catalíticos. As PP1 c, PP2Ac e PP2Bc foram 

agrupadas na família PPP (PhosPhoprotein Phosphatase) e a PP2C em uma 

outra família , denominada de PPM (Ehosphoprotein Phosphatase Magnesium

dependent) . A família PPP compreende, além das já mencionadas PP1 , PP2A, 

e PP2B, novas fosfatases e consiste, atualmente, em cinco subfamílias 

denominadas: PP1 , PP2A, PP2B, PP5 e PP7 (Barton et a/., 1994; Wera & 

Hemmings, 1995; Barford, 1996; Cohen, 1997; Kerk et a/. , 2002) . 

A comparação das seqüências primárias de diversas membros das 

famílias PPP e PPM revelou que as enzimas da família PPP possuem um 

domínio catalítico conservado de aproximadamente 280 resíduos não existente 

na PP2C e nas proteínas tirosina fosfatases (Barton et a/. , 1994; Shenolikar, 

1994; Villafranca et a/., 1996; Cohen, 1997). Esta característica reflete-se na 

estrutura espacial conservada das PP1 c e PP2Bc e no mecanismo catalítico 

semelhante que é utilizado por essas enzimas (Egloff et aI., 1995; Goldberg et 

a/. , 1995; Griffith et a/. , 1995; Barford, 1996). Por outro lado, apesar da 

ausência de similaridade entre suas sequências de aminoácidos, as enzimas 

das famílias PPP e PPM compartilham mesma arquitetura tridimensional , e 

provavelmente o mesmo mecanismo catalítico (Das et a/., 1996) . 

1.2. Estrutura e regulação da serina/treonina fosfatase do tipo-1 (PP1) 

A PP1, assim como a PP2A, é uma enzima ubíqua das células e dos 

tecidos das várias espécies em que foram pesquisadas e várias holoenzimas 

foram purificadas e extensivamente caracterizadas. As holoenzimas da PP1 e 

da PP2A são constituídas por uma subunidade catalítica e uma ou duas 

subunidades reguladoras variáveis. Em mamíferos, já foram identificados mais 

de 100 polipeptídeos que associam-se direta ou indiretamente a PP1 c ou 

PP2Ac, gerando holoenzimas com localizações celulares e especificidades 

distintas (Bollen, 2001; Janssens & Goris, 2001). 

Os genomas eucarióticos contêm entre um (Saccharomyces cerevisiae, 

Dictyostelium discoideum) e oito (Arabidopsis fhaliana) genes que codificam 
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isoformas da PP1 c. Em mamíferos foram clonados três genes e foram 

caracterizadas quatro isoformas da PP1 c, sendo que duas dessas isoformas 

diferem por splicing alternativo (Sasaki et aI. , 1990; Feng et aI., 1991 ; Dombradi 

et aI., 1993; Barker et aI., 1994; Andrioli et aI. , 2003) . A massa molecular das 

PP1 c eucarióticas varia entre 35-38kDa e suas seqüências primárias consistem 

de -330 resíduos, com elevado grau (70-90%) de similaridade (Barton et aI., 

1994; Lin et aI., 1999; Ceulemans et aI. , 2002) . 

Assim como as demais proteínas serina/treonina fosfatases da família 

PPP, a PP1 é uma metaloenzima que contém dois íons metálicos divalentes no 

sítio catalítico (Mn+2 e Fe+2
, na enzima recombinante e provavelmente Zn+2 e 

Fe+2
, na enzima nativa), os quais facilitam a reação de desfosforilação (Barford, 

1996). Dados estruturais indicam que essa desfosforilação é catalisada numa 

única etapa ao contrário de outras fosfatases, como tirosina fosfatases e 

fosfatases alcalinas, que envolvem a formação de intermediários. Os dois íons 

metálicos ativam a molécula de água que age como um nucleófilo no ataque do 

átomo de fósforo do grupo fosfato. O sítio ativo está situado no centro de uma 

região com formato de Y, em que o braço central corresponde ao sulco 

hidrofóbico e os laterais correspondem ao sulco acídico e a região carbóxi

terminal (Goldberg et aI., 1995; Egloff et aI., 1997). Estudos cristalográficos da 

PP1 complexada com algumas toxinas, tais como microcistina, ácido ocadáico 

e caliculina A, têm auxiliado a compreensão dos mecanismos catalíticos e de 

inibição (Maynes et aI. , 2001 ; Kita et aI. , 2002) . 

A distinção entre isoformas de PP1 c com base em suas especificidades 

de substrato ou pelas suas habilidades de interagir, in vitra , com subunidades 

reguladoras diferentes, ainda não é possível. Contudo, elas aparentemente 

desempenham papéis fisiológicos distintos, uma vez que o fenótipo de 

mutantes com perda funcional da PP1 c é típico para cada isoforma. Além 

disso, foi demonstrado que as diferentes isoformas da PP1 c podem apresentar 

localização subcelular distinta (Andreassen et aI., 1998; Rubin et aI., 1998; 

Berndt, 1999; Cheng et aI. , 2000; Raghavan et aI. , 2000; Bollen, 2001 ; Fresu et 

aI., 2001) . 

Alguns poucos relatos na literatura sugerem que a atividade da PP1 

possa ser controlada por fosforilação da própria subunidade catalítica. Foi 

demonstrada a fosforilação in vitra de algumas formas de PP1 de mamíferos, 
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por uma tirosina quinase viral que parece afetar não sua atividade, mas sua 

associação com o inibidor-2 (Villa-Moruzzi et aI., 1991). Também foi descrito 

que a PP1 em mamíferos (Dohadwala et aI., 1994; Kwon et aI., 1997) e sua 

homóloga em S. pombe, codificada pelo gene dis2 (Yamano et aI. , 1994) , 

sofrem regulação por fosforilação catalisada por uma proteína quinase 

dependente de ciclinas (cdc2 quinase), sugerindo que essa modificação na 

fosfatase possa estar associada ao controle do ciclo celular. Recentemente, foi 

descrita a associação da PP1 c com Nek2, uma quinase regulada pelo ciclo 

celular (Helps et aI., 2000). Outra possível regulação por fosforilação foi 

descrita em dinoflagelados (Dawson et aI., 1996). Nesses organismos a ação 

combinada da proteína quinase dependente de AMP cíclico (PKA) e da PP2B 

parecem controlar a atividade da PP1. 

Mas certamente, o mecanismo de regulação principal e mais importante 

da PP1 c ocorre pela Sua associação com as diversas proteínas que funcionam 

como subunidades reguladoras , moduladoras ou localizadoras, ou ainda como 

substratos. Dezenas de proteínas que interagem com a PP1 c de uma maneira 

mutuamente exclusiva já foram contabilizadas em diferentes organismos. 

Algumas destas proteínas possuem ortólogas em fungos, insetos e mamíferos 

enquanto outras são específicas de diferentes organismos (Egloff et aI. , 1997 ; 

Aggen et aI. , 2000; Bollen, 2001; Ceulemans et aI., 2002; Cohen, 2002; 

Ceulemans & Bollen, 2004). 

1.3. Proteínas que interagem com PP1 c 

As subunidades catalíticas da PP1 c não existem livremente nas células , 

e in vivo compõem uma variedade de holoenzimas diméricas ou multiméricas. 

Entre as proteínas que se associam diretamente a PP1 c, muitas exibem função 

inibitória, pelo menos in vitra, tais como os inibidores 1-1 e 1-2, DARPP-32 

(dopamine and cAMP-regulated 32kDa phosphopratein), o inibidor nuclear 

NIPP-1 (nuclear inhibitor of PP1) e a proteína associada a ribossomos RIPP-1 

(ribosomal inhibitor of PP1) (Nimmo & Cohen, 1978; Hemmings et aI., 1990; 

Park et aI., 1994; Van Eynde et aI. , 1995; Beullens et aI., 1996; Yamawaki et 

aI. , 2001). 
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Algumas proteínas que interagem com a PP 1 c atuam, in vivo , como 

subunidades localizadoras (targeting subunits) que dirigem a PP1 c para 

compartimentos celulares específicos onde se localizam seus substratos 

fisiológicos , reduzindo assim a sua atividade contra outros potenciais 

substratos dispersos na célula . Entre as subunidades localizadoras melhor 

caracterizadas estão as subunidades G que dirigem a PP1 c para partículas de 

glicogênio; PNUTS (Phosphatase 1 nuclear targeting subunit) , uma proteína 

que dirige a PP1 c para o núcleo; várias AKAPs (A-kinase-anchoring proteins) 

que coordenam a localização da PKA e da PP1 c a membranas de diferentes 

compartimentos celulares e as subunidades M (MYPT) que dirigem a PP1 c 

para miosina (Hubbard & Cohen, 1989; Hubbard & Cohen, 1993; Allen et ai. , 

1998; Schillace & Scott, 1999; Aggen et aI. , 2000; Bollen, 2001 ; Skinner & 

Saltiel , 2001). Eventualmente, estas subunidades localizadoras atuam in vitro 

como subunidades inibitórias. O significado desta inibição ainda é pouco claro, 

mas há que se considerar o fato de que o substrato normalmente utilizado nos 

ensaios enzimáticos é a fosforilase a, um substrato não fisiológico para a 

maioria das holoenzimas da PP1 (Aggen et aI., 2000; Tamrakar & Ludlow, 

2000; Bollen, 2001; Schillace et aI. , 2001). 

É interessante notar também que, além da interação com proteínas que 

têm a função única de modular a atividade de PP1 c, existem relatos da 

interação da PP1 c com um subconjunto de seus substratos, que em alguns 

casos parecem também atuar como subunidades localizadoras. A PP1 c 

interage com a enzima fosfofrutoquinase (PFK) sugerindo um papel da direto 

da fosfatase na via glicolítica (Zhao & Lee, 1997). Também já foi descrita a 

interação física da PP1 c tanto com Nek2 como com Aurora-A, quinases 

envolvidas na separação de centrossomos e que são aparentemente 

desfosforiladas pela PP1 c (Helps et ai., 2000; Katayama et aI., 2001). O 

produto do gene Reg1 de levedura é um substrato da PP1 c, mas também pode 

ser encontrado transitoriamente associado com a quinase Snf1 e com a 

hexoquinase 11, direcionando a PP1 c para desfosforilação destas enzimas 

(Alms et aI., 1999; Sanz et aI., 2000) . 

É surpreendente que, exceto pelas isoformas, a maioria das subunidades 

reguladoras da PP1 c não apresentem similaridade entre suas seqüências de 

aminoácidos, a não ser pela presença de certos módulos também conservados 
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em proteínas não-relacionadas. Este fato exclui a possibilidade da descoberta 

de subunidade reguladoras da PP1 c através de buscas por domínios 

característicos nas bases de dados disponíveis. Portanto, a identificação de 

proteínas que interagem com PP1 c ainda depende de metodologias 

bioquímicas tais como, purificação das holoenzimas, co-imunoprecipitação com 

anti-PP1 c, ensaios de duplo-híbrido em leveduras e varreduras de bibl iotecas 

de expressão utilizando-se a proteína PP1 c recombinante como isca ou sonda 

(Moorhead et ai., 1994; Beullens et ai., 1996; Zhang et aI. , 1998; MacMillan et 

ai., 1999; Ajuh et ai., 2000; T erry-Lorenzo et aI. , 2000; Bettoun et aI. , 2002; 

Ceulemans et ai. , 2002; Cohen, 2002; Colbran et aI., 2003) . 

Contudo, ainda que não exista uma conservação explícita entre as 

seqüências de aminoácidos das diversas subunidades reguladoras, estudos 

bioquímicos e cristalográficos identificaram um pequeno motivo consenso, 

chamado de motivo RVXF, em muitas destas subunidades. Ainda que este seja 

um motivo muito comum, existindo em mais do que 10% das proteínas já 

conhecidas, a sua importância no reconhecimento e na interação com a PP1 c 

foi claramente demonstrada para diversas subunidades reguladoras. A 

sequência RVXF associa-se fortemente a um canal hidrofóbico formado na 

interface das duas folhas beta e diagonalmente oposto ao sítio catalítico. A 

combinação de alinhamento de seqüências e experimentos de mutagênese 

sítio dirigida permitiram definir o motivo consenso degenerado como 

(RlK)X1(VII)X2(F/W) em que X1 pode estar ausente ou ser qualquer resíduo de 

aminoácido e X2 pode ser qualquer resíduo, exceto prolina. A interação do 

motivo RVXF com a PP1 c não causa importantes mudanças na sua 

conformação e não tem efeito significativo na atividade de fosfatase. Estes 

dados sugerem que o motivo RVXF fornece um sítio de ligação ou 

ancoramento inicial para as subunidades reguladoras e, portanto, promove a 

ligação de sítios secundários que geralmente apresentam baixa afinidade, mas 

afetam a atividade e especificidade de substrato da PP1 (Egloff et a/. , 1997; 

Kwon et aI. , 1997; Beullens et ai., 1999; Huang et ai., 1999; Aggen et ai. , 2000 ; 

Bollen, 2001 ; Wu & Tatchell , 2001; Wakula et aI. , 2003) . 

Mais recentemente outros sítios de associação foram sugeridos 

ampliando a noção que a interação com a subunidade catalítica da PP1 

envolve múltiplos contatos (Beullens et aI. , 1999; Connor et aI., 2000; Yang et 
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aI., 2000; Bollen, 2001 ; Schillace et aI., 2001). Análises genéticas e estudos de 

mutagênese implicaram a alça ~ 12-~ 13 da estrutura tridimensional da PP1 c 

como essencial na associação da PP1 c tanto com as toxinas como com os 

inibidores protéicos (Connor et aI., 1999) . 

Muitas das subunidades reguladoras da PP1 c já conhecidas têm suas 

atividades moduladas por fosforilação reversível. Os inibidores protéicos 1-1 e 

DARPP-32 são substratos da PKA e quando desfosforilados não exibem 

atividade inibidora (Nimmo & Cohen , 1978; Desdouits et aI., 1995). As 

subunidades localizadoras G, que dirigem a PP1 c para a partícula do 

glicogênio, também têm suas atividades moduladas por fosforilação . Por 

exemplo, em resposta a adrenalina, a subunidade GM (presente em músculo 

esquelético) sofre uma série de fosforilações que resultam na liberação da 

subunidade catalítica da PP1 da partícula do glicogênio, possibilitando sua 

associação com o inibidor-1 e conseqüente inibição de sua atividade 

enzimática (Hubbard & Cohen, 1989; Aggen et aI., 2000) . 

1.4. Inibidores termoestáveis da PP1 c 

1.4.1. Inibidor-1 e DARPP-32 

Durante as purificações de fosfatases a partir de extratos celulares foi 

observado que havia uma forma que podia ser ativada pela adição de 

ATP/Mg2
+ ou ainda, através de tratamento com tripsina na presença de Mn2

+ 

(Merlevede & Riley, 1966; Merlevede et aI., 1969; Teliez-Inon & Torres, 1970). 

Em estudos posteriores essa atividade mascarada foi separada em dois 

componentes distintos e a atividade de fosfatase denominada Fc ou fosfatase 

dependente de ATP-Mg (Goris et aI., 1979). Posteriormente, verificou-se que a 

Fc correspondia a PP1 (Stewart et aI., 1981) associada a um fator 

termoestável, que inibia a atividade da PP1 contra a fosforilase ª do glicogênio, 

denominado inibidor-2 (1-2) (Hemmings et a/., 1982). O 1-2, juntamente com 

outro inibidor denominado 1 (1-1), já haviam sido purificados, entre outras 

fontes, de músculo esquelético de coelho e caracterizados bioquimicamente 

(Huang & Glinsmann, 1976). Posteriormente, outras proteínas com 

características inibitórias foram isoladas de outros tecidos e organismos (Aggen 

et aI., 2000; Zolnierowicz & Bolien, 2000; Bolien, 2001). A característica 
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bioquímica principal utilizada para detecção dos inibidores termoestáveis é a

inibição da atividade de fosforilase fosfatase da PP1 c. No entanto, em muitos

casos, não há demonstração experimental de que o papel fisiológico destas

proteínas termoestáveis seja realmente o de inibidores.

O 1-1 caracteriza-se por ser estável a tratamentos drásticos, como

precipitação por TCA, altas temperaturas (fervura) e tratamento com

detergentes. É constituído por 166 ou 171 aminoácidos, em coelho e homem

ou rato respectivamente, e sua massa molecular varia de 18,7 a 19,2kDa

(Aitken et aI., 1982; Endo et aI., 1996). No entanto, estimativas de 60 e

26/28kDa são obtidas através da cromatografia de filtração em gel e SDS

PAGE, respectivamente (Nimmo & Cohen, 1978; Endo et aI., 1996). Já foram

identificadas duas isoformas do 1-1 em cérebro e fígado de humano, as quais

são derivadas de splicing alternativo (Liu et aI., 2002).

Para ser ativado, 1-1 precisa ser fosforilado no resíduo de treonina na

posição 35 (Thr35) pela PKA. A fosforilação do resíduo de serina na posição 67

também parece ser importante na regulação do 1-1 (Aitken et aI., 1982; Huang &

Paudel, 2000; Bibb et aI., 2001). Inicialmente, foi demonstrado que o 1-1

fosforilado na Ser67 pela NCLK (neuronal cdc-like protein kinase) , um dímero

formado pela proteína quinase 5 dependente de ciclina (Cdk5) e a subunidade

regulatória neuronal específica p25, apresenta as mesmas propriedades

inibitórias que o fosforilado pela PKA em Thr35 (Huang & Paudel, 2000). Em

constraste, outros estudos mostraram que a fosforilação do 1-1 na Ser67 pela

Cdk5 não o torna um potente inibidor da PP1, mas sim um substrato menos

eficiente para a PKA, reduzindo a fração de PP1 inibida pelo 1-1 (Bibb et aI.,

2001 ).

Muito embora seja largamente conhecido que a fosforilação do 1-1 in

vitro leve a uma eficiente inibição da PP1 c, seu papel fisiológico ainda não está

totalmente elucidado. Já foi postulado que sua função seria a de sequestrar a

PP1 c, mantendo um estoque citossólico de fosfatase inativa (Aggen et aI.,

2000). Também já foi proposto o envolvimento de 1-1 no metabolismo de

glicogênio e que a ativação da glicogênio sintase, estimulada por insulina, seria

reflexo de uma diminuição da inibição da PP1 c. Contudo, camundongos que

tiveram os genes de 1-1 e de DARPP-32 (uma isoforma de 1-1) nocauteados

não apresentaram qualquer alteração no metabolismo de glicogênio, indicando
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que os efeitos estimulatórios da insulina sobre a glicogênio sintase não 

envolvem a participação destes inibidores na atividade de PP1, ao menos em 

músculo esquelético (Scrimgeour et a/. , 1999). Por outro lado, camundongos 

com o gene de 1-1 nocauteados apresentam moderado aumento da atividade 

de PP1 c e bloqueio da resposta ~-adrenérgica, refletindo em alterações da 

função cardíaca (Carr et aI., 2002). Ainda que controverso, um outro papel 

fisiológico sugerido para 1-1 seria nos processos de aprendizagem e memória 

(Mulkey et aI. , 1994; Allen et aI., 2000; Genoux et aI., 2002; Waddell, 2003). 

Entre as funções propostas para 1-1, pode ser ainda citado seu papel 

como inibidor da PP1 c associada a proteína GADD34 (growth arrest and ONA 

damage-inducible protein) . Esta proteína se associa a PP1 c e ao 1-1 em 

diferentes domínios formando o complexo PP1/GADD3411-1 . Estudos 

bioquímicos e celulares sugerem que este complexo regule a desfosforilação 

do fator de iniciação eucariótico elF-2a e possa estar envolvido no controle da 

tradução no cérebro de mamíferos em resposta ao estresse celular (Connor et 

aI., 2001). 

DARPP-32 é um inibidor homólogo ao 1-1 , e assim como este é 

tipicamente citossólico e regulado por fosforilação mediada sobretudo pela 

PKA, em sua treonina da posição 34 (Williams et a/. , 1986; Kwon et a/. , 1997) . 

DARPP-32 é expresso predominantemente no tecido nervoso e até o momento 

tanto 1-1 como DARPP-32 estão descritos apenas em vertebrados (Hemmings 

et aI., 1984; Ceulemans et aI. , 2002). Além disso, diversos dados da literatura 

indicam, de modo inequívoco, que DARPP-32 atua como inibidor da PP1 c, 

desempenhando um papel integrador das cascatas de sinalização celular que 

ocorrem no cérebro em resposta ao estímulo de neurotransmissores, tais como 

dopamina, serotonina e glutamato, e de drogas tais como cocaína e 

anfetaminas, entre outras (Hemmings et a/., 1984; Cohen, 2002; Ceulemans & 

Bollen, 2004). 

1.4.2. Inibidor-2 

Entre os inibidores de PP1 c já identificados, está o 1-2 que apresenta as 

mesmas características de resistência a tratamentos drásticos exibidas pelo 1-1 

(Huang & Glinsmann, 1976). Entretanto, a determinação da estrutura primária 

de ambos inibidores revelou que são proteínas completamente distintas (Aitken 
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et aI. , 1982; Holmes et aI., 1986). Além disso, a regulação do 1-2 não parece 

envolver fosforilação por PKA. O 1-2 de mamíferos apresenta massa molecular 

calculada de 22,8kDa (Holmes et aI. , 1986; Zhang et aI., 1992b; Helps et aI. , 

1994), contudo, em SDS-PAGE, migra como um polipeptídeo de 30,5kDa 

(Nimmo & Cohen, 1978; Foulkes & Cohen, 1980). 

O 1-2 interage com a PP1 e bloqueia sua atividade. O complexo formado 

pela PP1 e 1-2 (PP11) pode ser reativado in vitro pela fosforilação do resíduo de 

treonina localizado na posição 72 do 1-2, catalisada pela glicogênio sintase 

quinase 3 (GSK3) (Hemmings et aI. , 1982; Vandenheede et aI., 1985). Essa 

fosforilação é extremamente facilitada se três sítios para caseína quinase 11 

(CKII , também chamada GSK5) presentes no 1-2, forem previamente 

fosforilados , sugerindo que a CKII e a GSK3 atuem em conjunto para modular 

a atividade do 1-2 (DePaoli-Roach, 1984). O papel desempenhado pelas 

quinases não pode ser mimetizado pela inserção de resíduos ácidos nas 

posições que são fosforiladas , e apesar desta fosforilação ter sido demonstrada 

in vivo , seu papel biológico ainda não está claro (Holmes et aI., 1987; Park et 

aI., 1994; Sakashita et aI. , 2003). 

A fosforilação do 1-2 por GSK3 não promove a liberação da subunidade 

catalítica da PP1 do complexo PP11. O mecanismo de desinibição parece 

envolver um rápido rearranjo estrutural dentro do complexo, seguido por uma 

desfosforilação catalisada pela própria PP1 , restaurando a atividade de 

fosfatase ao complexo PP11 (DePaoli-Roach , 1984; Jurgensen et aI. , 1984 ; 

Price et aI., 1986; Picking et aI., 1991). Após a desfosforilação, aparentemente, 

um novo rearranjo estrutural , agora lento, tornaria o complexo novamente 

inativo (Tung & Cohen, 1984). Foi verificado por dicroísmo circular e 

ressonância magnética nuclear que a fosforilação do 1-2 livre pela GSK3 não 

altera sua estrutura, indicando que as alterações conformacionais sugeridas 

requerem sua interação com a PP1c (Lin et ai. , 2003). Além da GSK3, pelo 

menos mais uma outra quinase está envolvida na reativação do complexo 

PP11. Em extratos de cérebro, a NCLK (Neuronal Cdc2-like protein kinase) 

encontra-se ligada ao complexo formado pela PP1 e o 1-2 e fosforila o 1-2 na 

Thr72, reativando o complexo PP11 (Agarwal-Mawal & Paudel , 2001) . 

Os dados discutidos acima, demonstram que, apesar ter sido 

inicialmente caracterizado como um regulador negativo de PP1 c devido sua 
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incontestável atividade inibitória in vitra, 1-2 também apresenta efeito positivo 

na atividade da PP 1 c (Alessi et aI., 1993; Bollen et aI., 1994). Já foi 

demonstrado que 1-2 tem a capacidade de alterar a conformação de isoformas 

da PP1 c recombinantes expressas em bactéria, tornando-as mais semelhantes 

às enzimas nativas quanto a especifidade de substrato e sensibilidade a 

inibidores (Alessi et aI., 1993; MacKintosh et aI., 1996). Efeitos negativo e 

positivo sobre a PP1 também já foram observados in vivo , dependendo da 

concentração em que 1-2 é expresso (Egloff et aI., 1995 ; Nigavekar et aI., 

2002) . Além disso, assim como observado in vitra, a reativação da PP1 por 1-2 

in vivo também é dependente de mecanismos de fosforilação (Tan et aI., 2003). 

Em conjunto, estas observações sustentam a proposta de que a função 

primária de 1-2 seja auxiliar o dobramento correto da PP1 c até sua 

conformação nativa e funcional , atuando como uma chaperonina (MacKintosh 

et aI., 1996; Ceulemans & Bollen, 2004). 

1-2, foi inicialmente caracterizado em tecidos de mamíferos, mas ao 

contrário de 1-1 e DARPP-32, esta proteína tem uma distribuição evolutiva mais 

ampla. Ortólogos de 1-2 já foram descritos em S. cerevisiae , Neuraspora crassa 

e Drasophila melanogaster (Cannon et aI., 1994; Tung et aI., 1995; Helps & 

COhen, 1999; Zapella, 2001). O ortólogo descrito em levedura corresponde ao 

produto do gene GLC8, o qual é 28% similar a 1-2 de mamíferos. Embora esta 

similaridade esteja restrita ao sítio de fosforilação pela GSK3, 

aparententemente glc8p não é fosforilada por essa quinase, como observado 

para 1-2 (Sakashita et aI. , 2003; Tan et aI., 2003). Por outro lado, tanto 1-2 de 

mamíferos como glc8p de levedura são fosforilados in vivo por quinases da 

família das CDKs (Agarwal-Mawal & Paudel, 2001 ; Leach et aI. , 2003; Tan et 

aI. , 2003). Estudos recentes de bioquímica e genética apontam Ph085, uma 

proteína quinase dependente de ciclina, ortóloga da Cdk5 de mamíferos, como 

a única quinase que fosforila glc8p no resíduo de treonina na posição 118 que 

é equivalente ao resíduo de treonina na posição 72 do 1-2 de mamíferos (Tan et 

aI., 2003). 

A primeira evidência consistente de um papel fisiológico para 1-2 resulta 

de demonstrações do seu envolvimento na regulação do ciclo celular. Através 

de análise imunocitoquímica e da expressão de 1-2 em fusão com proteína 

fluorescente verde (GFP) foi verificado que a expressão e localização 
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subcelular do 1-2 em fibroblastos é alterada durante o ciclo celular. A expressão 

de 1-2 é máxima na fase S e na mitose. Durante a fase G1, 1-2 localiza-se no 

citoplasma, enquanto durante a fase S, o inibidor acumula-se no núcleo. 

Ademais, a redistribuição celular de 1-2 no decorrer do ciclo celular depende de 

sua fosforilação e de uma seqüência de localização nuclear. (Brautigan et aI., 

1990; Kakinoki et aI., 1997). Mais recentemente, foi mostrado que 1-2 

concentra-se no núcleo de células cultivadas em baixa densidade, enquanto 

que em culturas mantidas em alta densidade é excluído do núcleo. A 

importação para o núcleo é ativa e requer um domínio protéico de 1-2 distinto 

daquele requerido para exportação, que é passiva (Leach et aI., 2002). 

Varreduras de bibliotecas de cDNA utilizando-se 1-2 como isca, 

identificaram interações entre esta proteína e a quinase Nek2, que é 

encontrada em centrossomos complexada a PP1 c. Foi demonstrado que 1-2 

associa-se ao complexo PP1/Nek2 aumentando a atividade de quinase da 

Nek2 através de sua ação inibitória na PP1, o que induz a separação dos 

centrossomos. Estas observações coincidem com o efeito observado com a 

superexpressão de 1-2 que leva a separação prematura dos centros somos (Eto 

et aI., 2002). Ademais, em células vivas 1-2 é fosforilado na Thr72 durante a 

mitose por uma CDK. Esta forma fosforilada foi localizada no centrossomo, 

sugerindo que a fosforilação reversível de 1-2 controla a atividade de PP1 

associada ao centrossomo (Leach et aI., 2003) . Estes resultados são 

consistentes com estudos anteriores que mostraram que a atividade da PP1 é 

suprimida na entrada da mitose, mas é requerida na transição metáfase

anáfase (Fernandez et aI., 1992). Assim, a fosforilação e a desfosforilação do 1-

2 parece ter papel importante nas flutuações da atividade da PP1 durante a 

divisão celular. 

Entretanto, o complexo Nek2/PP1 não é o único alvo do 1-2 nas células . 

1-2 também se associa com neurabina I/neurabina 11, que são proteínas ligantes 

de actina, e com uma nova quinase transmembrana chamada KPI-2, expressa 

predominantemente em músculo esquelético. A associação de 1-2, em ambos 

casos, ocorre em conjunto com a PP1 (Terry-Lorenzo et aI., 2002; Wang & 

Brautigan, 2002). 

Como discutido anteriormente (ver item 1.3) a interação de subunidade 

reguladoras com PP1 c envolve múltiplos contatos, além do pequeno motivo 
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consenso denominado RVXF existente em muitas destas subunidades. No 

caso de 1-2, várias regiões de interação entre 1-2 e a subunidade catalítica da 

PP1 c foram caracterizadas (Connor et aI., 2000; Yang et aI., 2000). No modelo 

proposto, são sugeridas cinco regiões na seqüência primária de 1-2 que 

estabelecem contato com a PP1 c. A região 1 localizada na extremidade amino

terminal do 1-2 de mamíferos contém a seqüência IKGI proposta como 

essencial para associação, mas não para inibição. A região 2 (resíduos 64 a 

114) contém o resíduo fosforilado pela GSK3 que é fundamental no processo 

de reativação da PP1 c quando complexada a 1-2. Esta região, além de ancorar 

1-2 na PP1 c, também formaria uma alça, que não estabelece contato físico com 

a PP1 c no complexo PP11, mas que bloquearia o acesso de substratos ao sítio 

catalítico da PP1 c. A região 3 contém a seqüência KLHY que aproxima-se do 

motivo consenso RVXF que é fundamental para interação de outras 

subunidades reguladoras com a PP1 c. A região 4 contém os resíduos carbóxi

terminais acídicos e contribui claramente para atividade de 1-2. A região 5 inclui 

o resíduo Trp46, o qual quando mutado provoca um drástico aumento da ICso 

de 1-2 (Helps & Cohen, 1999; Connor et a/. , 2000; Yang et a/. , 2000) . 

Cabe ressaltar que outra sequência, GILKN, contendo parte do domínio 

caracterizado na região 1 de 1-2 (IKGI), encontra-se presente nos ortólogos de 

1-2, existentes em levedura e N.crassa e também na maioria dos 1-2 já 

descritos, indicando que esta seqüência seria a real responsável pela interação 

na região 1. Dados recentes indicaram que o motivo KGILK (região 1) do 1-2 

pode ser funcionalmente substituído pelo motivo consenso RVXF ao contrário 

do motivo KLHY da região 3, descartando este motivo como sendo equivalente 

ao RVXF, como proposto no modelo descrito acima (Wakula et a/. , 2003) . 

Estes autores propõem que o motivo KGILK desempenharia a função de 

ancorar a interação de 1-2 com PP1 promovendo a interação de sítios 

secundários. 

1.4.3. Outros inibidores 

Em adição aos inibidores descritos anteriormente, destacamos um 

inibidor denominado 1-3 por apresentar várias características químicas 

semelhantes a 1-1 e 1-2 tais como resistência a tratamentos drásticos e 

24 



comportamento anômalo em cromatografia de gel filtração e SDS-PAGE

(Zhang et aI., 1998). Outro inibidor, denominado 1-4 com base na similaridade

de sua seqüência com 1-2, foi isolado a partir de uma biblioteca de cDNA

humanos (Shirato et aI., 2000). Ambos são específicos para a inibição da PP1 c,

sendo que 1-4 possui atividade superior ao 1-2 se comparados seus respectivos

IC5D para inibição da PP1 c. O 1-3 apresenta 21 % de identidade com uma ORF

de S. cerevisiae. Foi demonstrado através do sistema duplo híbrido que a

proteína codificada por esta ORF interage com o Glc7p, ortológo da PP1 c em

S. cerevisiae (Tu et aI., 1996). Esta proteína foi denominada Ypi1 e

caracteriza-se por ser termoestável, apresentar migração anômala em SDS

PAGE e inibir a Glc7p (Garcia-Gimeno et aI., 2003).

Ainda na família dos inibidores da PP1 c, pode ser incluído o inibidor

nuclear de PP1 (NIPP-1) que foi primeiramente isolado de núcleo de timo de

bezerro como duas isoformas ª e !2 que tinham em comum a termoestabilidade

e a capacidade de inibir a defosforilação da fosforilase do glicogênio por PP1.

Estas duas isoformas correspondem na verdade a fragmentos gerados durante

a purificação pela ação de proteases endógenas. O NIPP-1 não proteolisado

possui massa molecular de 41 kDa, estimada por migração em géis de

SDS/PAGE. A proteína integra apresenta características diferentes daquelas

apresentadas pelas formas proteolisadas, pois surpreendentemente, o NIPP-1

não é termoestável, embora ainda seja capaz de inibir a atividade de PP1

quando fosforilase ª e caseína são utilizados (Jagiello et aI., 1995).

NIPP-1 apresenta capacidade de ligação a RNA e acredita-se que tenha

a função de direcionar a PP1 c para substratos ligados a RNA (Jagiello et aI.,

1997). Este inibidor nuclear parece desempenhar um papel bifuncional, uma

vez que ele apresenta uma função independente de PP1 na formação do

spliceossomo, funcionando como um fator de splicing, e após a reação de

splicing NIPP-1 estaria envolvido na desfosforilação de fatores de splicing

através da sua associação com a PP1 c (Beullens et aI., 1999; Parker et aI.,

2002).

Análises bioquímicas indicam que o NIPP-1 é composto por vários

domínios funcionais. A porção amino terminal do NIPP-1 contém um domínio

FHA (forkhead-associated) que está presente em uma grande variedade de

proteínas nucleares e liga preferencialmente fosfoproteínas. Foi demonstrado
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que o domínio FHA do NIPP-1 interage com as formas fosforiladas dos fatores

de splicing COC5L e SAP155 (Boudrez et aI., 2000; Boudrez et aI., 2002).

Como COC5L e SAP155 são substratos da PP1 in vitra, especula-se que

esses fatores de splicing possam ser desfosforilados pela PP1 associada com

o NIPP-1. Uma região central de NIPP-1 (resíduos 147 a 217) contém além do

motivo consenso RVXF de ligação a PP1 c, sítios de fosforilação para PKA e

CKII e um sítio envolvido na inibição da PP1, o qual é rico em resíduos básicos

(Beullens et a/., 1999). A porção carbóxi-terminal do NIPP-1 apresenta também

uma região envolvida na interação e inibição da PP1. Foi demonstrado que o

potencial inibitório desta região é reduzido com a ligação de RNA, o que facilita

a fosforilação de seu resíduo de tirosina 335 (Beullens et aI., 2000). A região

central e carbóxi-terminal de NIPP1 também estão envolvidas em sua função

de direcionar proteínas que interagem com a cromatina, incluindo a proteína

EEO (embryonic ectoderm development), um membro do grupo de proteínas

Polycomb que funciona como um repressor da transcrição (Jin et aI., 2003).

1.5. Papel fisiológico da PP1

A participação da PP1 na regulação do metabolismo do glicogênio e

seus mecanismos de regulação envolvidos neste processo têm sido

extensivamente investigados (Printen et aI., 1997; Berman et aI., 1998; Fong et

a/. , 2000; Gasa et a/., 2000). Vários estudos demonstraram que a atividade da

PP1 sobre as enzimas do metabolismo de glicogênio (glicogênio sintase,

glicogênio fosforilase e fosforilase quinase) é facilitada e estimulada através da

ligação da subunidade catalítica da fosfatase a quatro subunidades

moduladoras distintas, entre elas a GM (RGL ou PPP1 R3), presente no músculo

esquelético e a GL (PPP1 R4) que é expressa exclusivamente em fígado.

Sob determinadas condições metabólicas a GM liga a subunidade

catalítica da PP1 formando um complexo denominado PP1 G. Após formação

do complexo, a PP1 G apresenta atividade bastante aumentada contra a

fosforilase ª e a sintase 12 do glicogênio. A formação do complexo PP1 G é

modulada pela PKA e provavelmente pela GSK3. A PKA fosforila dois sítios na

subunidade G, denominados 1 e 2. A fosforilação do sítio 1 (Ser 48) aumenta a

afinidade da PP1 pela subunidade G, enquanto que a fosforilação do sítio 2
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(Ser 67) que ocupa posição X no motivo RVXF abole a interação, permitindo

assim que a fosfatase vá para o citossol (Hubbard & Cohen, 1989; Liu &

Brautigan, 2000). Esse modelo é corroborado pela observação que certos

hormônios e drogas que aumentam a concentração intracelular de cAMP, e

consequentemente ativam a PKA, reduzem muito a quantidade de PP1

associada a partículas de glicogênio, que agora pode ser encontrada na fração

solúvel (Hiraga & Cohen, 1986; Hubbard & Cohen, 1989). Por outro lado, o

complexo PP1/GL parece não ter sua atividade regulada por fosforilação como

ocorre com a subunidade GM, mas parece sofrer regulação alostérica pela

fosforilase ª do glicogênio (Doherty et aI., 1996). A fosforilase ao ligar-se a uma

porção carbóxi-terminal da GL causa uma inibição da atividade de PP1 c contra

as enzimas do metabolismo do glicogênio (Armstrong et aI., 1998).

Outras holoenzimas formadas pela PP1 c, denominadas PP1 M, são

responsáveis pela desfosforilação da cadeia leve de miosina do músculo liso e

do músculo esquelético. No músculo liso, a PP1 c está complexada às

proteínas M130 e M20 que a direcionam para miofibrilas e estimulam sua

atividade catalítica frente à miosina (Alessi et aI., 1992).

Recentemente foi demonstrado que a PP1 juntamente com a FCP1

(fosfatase que desfosforila CTD) são conjuntamente responsáveis pela

desfosforilação do CTD (carboxi terminal domain) da RNA-polimerase 11. O

inibidor nuclear da PP1 (NIPP-1) inibe a desfosforilação do domínio CTD pela

PP1 e encontra-se associado com a CTD-quinase (Nekhai et aI., 2002;

Washington et aI., 2002). A PP1 e o NIPP-1 foram identificados como

componentes do complexo formado pelo ativador transcricional (Tat) associado

com a RNA polimerase II que regula a transcrição do HIV-1. Estudos indicam

que a PP1 é necessária para a transcrição do HIV-1. Assim, a PP1 nuclear

poderia ser considerada um fator da célula hospedeira que é requerido para a

transcrição do HIV-1, representando, portanto, um novo alvo para drogas anti

HIV-1 (Ammosova et aI., 2003).

Como já mencionado nos itens anteriores, a PP1 desempenha um papel

importante na mitose em vários organismos. A análise de mutantes

condicionais para a PP1 revelaram a interrupção da anáfase em Aspergillus

nidulans, o bloqueio da separação dos cromossomos em S. pombe, defeitos

como a má formação do aparelho mitótico em O. melanogaster e S.cerevisae
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(Doonan & Morris, 1989; Ohkura et aI., 1989; Axton et aI. , 1990; Sassoon et aI., 

1999). Ademais, a PP1 atua em conjunto com a quinase Aurora para 

manutenção dos níveis de fosforilação da histona H3 durante a mitose em 

S.cerevisae e C.elegans (Hsu et aI., 2000). 

Em células de vertebrados, a microinjeção de anticorpos anti-PP1 c no 

início da mitose causa a manutenção das células em metáfase (Fernandez et 

aI., 1992) e inativação específica da PP1c y1 interfere com a citocinese (Cheng 

et aI., 2000) . A PP1 e a quinase Nek2 formam um complexo que está envolvido 

na separação dos centrossomos e que conta com a participação importante de 

1-2, como detalhado no item 1.4.2 (Helps et aI., 2000; Eto et a/. , 2002; Leach et 

aI., 2003). 

Entre os prováveis substratos nucleares da PP1 estão a CDK1 (cyclin 

dependent kinase 1), a lamina e a pRb, proteína do retinoblastoma, descrito 

como um importante supressor tumoral (Rubin et aI., 1998; Berndt, 1999). Em 

mamíferos, isoformas distintas da PP1 atuam na desfosforilação de pRb na 

saída da mitose (Rubin et aI., 2001) . 

A PP1 também está envolvida na meiose. Em S.cerevisae , alguns 

mutantes do gene glc7, que codifica para PP1 c, apresentam problemas na 

esporulação e foi demonstrado que a PP1 c é a provável responsável pela 

desfosforilação de Red1 , uma proteína que quando fosforilada pela quinase 

Mek1 garante o término da recombinação meiótica (Bailis & Roeder, 1998; 

Ramaswamy et aI., 1998) . 

Entre diversos processos fisiológicos que têm a participação da PP1 , 

vale ressaltar a desfosforilação de proteínas que participam no processo de 

apoptose, tais como Bad (Ayllon et aI., 2002). Em leveduras, também já é 

conhecido o envolvimento da PP1 na desfosforilação da quinase Snf-1 com 

conseqüente inativação desta quinase e restabelecimento da utilização de 

glicose como fonte de energia e retomada de vias anabólicas após estresse 

nutricional (Tu & Carlson, 1995). Outros processos que contam com a 

participação da PP1, incluem a desfosforilação do fator de tradução elF2a 

durante a recuperação de situações de estresse e a regulação da atividade de 

receptores envolvidos na liberação intracelular de cálcio (Ceulemans & Bollen, 

2004). 
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1.6. Fosforilação reversível de proteínas em Neurospora crassa. 

O fungo filamentoso Neurospora crassa é um microorganismo 

encontrado em áreas tropicais e subtropicais , crescendo em árvores e restos 

de celulose. É conhecido pelo nome vulgar de "bolor rosa de pão" por ser um 

contaminante comum de padarias. N. crassa é aeróbio restrito, não patogênico 

para o homem, animais ou plantas, crescendo em meios sólidos ou líquidos 

quase exclusivamente como um micélio composto de hifas tubulares, 

ramificadas , polinucleadas e septadas (Schmit & Brody, 1976; Metzenberg, 

1979; Perkins, 1992). 

No ciclo de vida de N. crassa a reprodução pode ser tanto assexual 

(fase vegetativa) como sexual , apresentando dois tipos sexuais compatíveis. O 

micélio de fase vegetativa é composto por hifas contendo núcleo haplóide com 

sete cromossomos. Durante a fase assexuada, a reprodução ocorre sobre duas 

formas de conídios: macro e microconídios. Os macroconídios são originados 

das hifas aéreas por constrição de sua parede celular. Tais hifas são obtidas de 

culturas maduras, que podem ser originadas da transferência periódica de 

macroconídios para meio de cultura fresco. Os microconídios, por outro lado, 

são formados pela liberação direta de células miceliais de fase estacionária, 

sendo uninucleadas, menores e produzidas em menor número e com 

germinação esporádica (Prakash, 1972; Metzenberg , 1979; Springer, 1993). Os 

requerimentos nutricionais simples, facilidade de cultivo e o desenvolvimento 

de estudos pioneiros, tanto em bioquímica como em genética, tornaram N. 

crassa um excelente modelo experimental (Perkins, 1992; Davis & Perkins, 

2002). Estas qualidades foram agora reforçadas com a elucidação da 

seqüência do genoma de N. crassa , que permitiu a anotação de 10000 genes 

que codificam proteínas, sendo que uma larga proporção não possui ortólogos 

em leveduras e são alvos potenciais para novas drogas anti-fúngicas (Galagan 

et a/., 2003; Borkovich et a/., 2004) . 

Entre as primeiras evidências sobre interconversão de enzimas por 

fosforilação/desfosforilação em eucariotos primitivos estão os estudos sobre 

metabolismo de glicogênio em Neurospora crassa, realizados nos anos 70, que 

sugeriam a participação da via de sinalização controlada por AMP cíclico 

(Tellez-Inon & Torres, 1970; Gold et aI., 1974; Pall et a/. , 1981). A proteína 
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quinase melhor caracterizada em N. crassa é a PKA (Gold & Segel , 1974; 

Trevillyan & Pall, 1982; Bruno et ai., 1996), contudo nenhum substrato para 

esta quinase foi ainda claramente identificado neste fungo. Análise do mutante 

mcb (deficiente na subunidade regulatória da PKA) sugere que esta enzima 

participa na via que controla crescimento polarizado em N. crassa (Bruno et aI. , 

1996). Também foram identificados em N. crassa , genes para PKC e, 

aparentemente esta enzima está envolvida na resposta deste fungo a sinais 

luminosos que influenciam o seu desenvolvimento, a produção de carotenóides 

e o rítmo circadiano (Arpaia et aI., 1999). 

Nove genes que codificam quinases da cascata das MAPKs foram 

identificados no genoma de N.crassa, cujos produtos poderiam compor três 

cascatas (três modulos de três quinases, MAPKKK, MAPKK, MAPK) que 

possivelmente participam de respostas a estresses, a feromonios/filamentação 

e de manutenção da integridade celular (Borkovich et ai., 2004). A inativação 

de genes da cascata das MAPK tem efeitos pleiotrópicos, afetando por 

exemplo a formação de hifas normais (Kothe & Free, 1998b; Pandey et ai., 

2004). O produto do gene cot1, cuja função está associada a morfologia 

micelial, codifica uma serina/treonina quinase que possui ortólogos tanto em 

Drosophíla como no homem (Yarden et ai., 1992; Justice et aI. , 1995; Dickman 

& Yarden, 1999). 

Contudo, ainda que uma atividade de tirosina quinase tenha sido 

detectada em membranas de células de N. crassa , não há genes codificadores 

desta classe de enzimas em seu genoma, assim como verificado para outros 

fungos filamentosos (Faweli & Lenard, 1988; Dickman & Yarden, 1999; 

Borkovich et aI., 2004). Por outro lado, representantes da família das histidina 

quinases, típicas do sistema de dois componentes encontrado em procariotos, 

foram identificadas em fungos filamentosos, incluindo N. crassa (Swanson et 

aI., 1994; Alex et aI., 1998; Dickman & Yarden, 1999). O genoma de N.crassa 

codifica para 11 histidina quinases putativas, sendo que duas delas são 

aparentemente sensores de luz e outras duas estão envolvidas no 

desenvolvimento de hifas (Alex et aI., 1998; Mannhaupt et aI., 2003) . 

As atividades de proteínas fosfatases de N. crassa foram inicialmente 

medidas em extratos brutos pela reação de inativação da glicogênio-fosforilase 

(Teliez-Inon & Torres, 1970). Nestes ensaios foi verificado que a atividade de 
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fosforilase fosfatase é estimulada na presença de ATP/Mg2
+ e inativada na 

presença de Mg2
+ (Tellez-Inon & Torres, 1973). Os autores consideraram esse 

fato uma evidência de controle por fosforilação/desfosforilação na atividade de 

fosforilase fosfatase em N. crassa. Entretanto, à luz dos conceitos atuais de 

modulação da atividade de subunidades catalíticas de fosfatase, a ativação 

verificada provavelmente reflete a fosforilação de alguma subunidade 

reguladora da fosforilase fosfatase, cuja atividade estava sendo medida. 

Além da participação no controle do metabolismo de glicogênio, existe 

evidência, em N. crassa , do envolvimento de proteínas fosfatases nas vias de 

transdução que controlam a síntese de pigmentos carotenóides, as respostas 

fototrópicas , a conidiogênese, o crescimento de hifas, entre outros importantes 

processos fisiológicos (Lauter & Russo, 1990; Dickman & Yarden, 1999; Yang 

et aI., 2004). 

As subunidades catalíticas das fosfatases do tipo 1, 2A de N.crassa 

foram isoladas e caracterizadas bioquímica e funcionalmente (Szoor et a/. , 

1995; Zapella et aI., 1996; Szoor et a/., 1997; Zapella , 2001) sendo que os 

genes e/ou cDNAs que codificam estas enzimas também já foram 

caracterizados (Yatzkan & Yarden, 1995; Zapella, 2001 ; Zeke et a/., 2003). A 

PP2A está envolvida no processo de crescimento das hifas, na 

microconidiação e no desenvolvimento de N.crassa. Além disso a inativação do 

gene de sua subunidade catalítica é letal (Yatzkan & Yarden, 1995; Yatzkan et 

aI., 1998; Yatzkan & Yarden, 1999). Dados da literatura sugerem que os níveis 

do mRNA da PP1 c e de atividade da enzima variam durante a germinação e 

nos estágios iniciais de fomação de micélios (Zeke et ai., 2003). Estas 

observações contrastam com dados de nosso grupo que não indicaram 

variações significativas nos níveis de mRNA da PP1 c ao longo da fase de 

crescimento deste fungo (Zapella , 2001). 

Tanto a PP1 como a PP2A estão envolvidas na regulação do ritmo 

circadiano em N.crassa, atuando coordenadamente com quinases, como a 

CKII, para determinar o estado de fosforilação da proteína FRQ (FREQUENCY) 

que é um dos componentes chave nesta resposta (Yang et ai., 2004). 

A PP2Bc (calcineurina) também foi clonada (Higuchi et aI. , 1991) e 

caracterizada em N.crassa como sendo essencial para o crescimento e 

morfologia das hifas (Prokisch et aI. , 1997; Kothe & Free, 1998a). Além disso, 
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cDNAs de N.crassa que codificam para uma PP do tipo 5 (PP5) (Yatzkan & 

Yarden , 1997) e uma fosfatase do tipo PPZ (Szoor et aI., 1998) já foram 

isolados, mas suas funções neste fungo ainda são desconhecidas. 

A anotação do genoma de N.crassa confirmou a existência de genes 

codificadores de subunidades catalíticas das fosfatases mencionadas acima e 

revelou a existência de ORFs que codificam outras serina/treonina fosfatases, 

totalizando 8 genes codificadores de proteínas fosfatases da família PPP e dois 

genes de fosfatases da família PPM (Borkovich et aI., 2004). Contudo, ainda 

são muito poucas as subunidades reguladoras de proteínas fosfatases 

identificadas em N.crassa (Borkovich et a/. , 2004). Até o momento, além da 

subunidade reguladora da calcineurina, apenas duas subunidades reguladoras 

da fosfatase 2A (Yatzkan & Yarden , 1999; Borkovich et aI., 2004) e uma 

proteína denominada INc-1 e que é ortóloga de 1-2 (Zapella et aI., 1996; 

Zapella , 2001) foram identificadas neste fungo. 

1.6.1. Características do INc-1 de N.crassa 

Simultaneamente ao trabalho de caracterização bioquímica de proteínas 

fosfatases em extratos de Neuraspora crassa, foi identificada uma fração 

inibitória específica para PP1 c, a qual foi purificada até homogeneidade e 

denominada INc-1 . O INc-1 apresenta diversas características bioquímicas 

comuns as subunidades reguladoras de PP1 c de outros mamíferos e leveduras 

e, resultados preliminares sugerem que esta proteína estabeleça interação 

direta com a PP1 c. In vitra, INc-1 purificado atua como inibidor da atividade de 

fosforilase fosfatase de PP1 e constitui-se no primeiro exemplo de subunidade 

reguladora da PP1 descrito em fungos filamentosos (Zapelia et a/., 1996; da

Silva et a/., 1999; Zapella, 2001). 

A partir do INc-1 purificado de micélios de N.crassa foram obtidas 

seqüências parciais de aminoácidos de três fragmentos proteolíticos, as quais 

foram utilizadas em buscas na base de dados do projeto de seqüenciamento 

do genoma de N.crassa (http://mips.gsf.de/proj/neurospora/), que 

disponibilizava, naquele momento, seqüências parciais dos insertos dos clones 

de BAC (Bacterial Artificial Chromossomes). Assim, foi identificada uma ORF 

hipotética que codificaria para uma proteína contendo seqüências de 
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aminoácidos idênticas as seqüências dos peptídeos derivados de INc-1 , o qual 

está localizada no clone de BAC c13D20 (figura 1). A proteína codificada por 

esta ORF seria constituída por 348 resíduos, com uma massa molecular 

estimada de aproximadamente 38kDa e um pl teórico de 4.99, refletindo os 

quase 20% de resíduos com grupamentos ácidos nas cadeias laterais 

presentes em sua seqüência. Esses aminoácidos ácidos somados aos básicos 

perfazem quase 34% dos resíduos totais da seqüência e se somados aos 

aminoácidos não carregados, mas polares, equivalem a 59% dos resíduos 

(Zapella, 2001). Relação semelhante a essa é observada também para o 1-1 e 

1-2 de mamíferos que possuem apenas -20% de aminoácidos hidrofóbicos 

(Holmes et a/., 1986). 

A análise dessa ORF demonstrou existirem sítios teóricos para diversas 

alterações pós-traducionais incluindo fosforilação por GSK3 e PKA. /n vitra , 

INc-1 purificado de micélios é fosforilado por essas duas quinases, sugerindo 

assim que possam participar da regulação do inibidor in vivo. Resultados 

iniciais demonstraram, ainda, que a fosforilação do INc-1 por PKA parece não 

afetar sua atividade inibitória de INc-1 contra PP1 c (Zapella, 2001). Além disso, 

a análise comparativa da seqüência desta ORF que teoricamente codificaria 

para INc-1 com suas ortólogas (figura 2) , mostrou que esse inibidor contém os 

cinco domínios equivalentes identificados no 1-2 de mamíferos e que 

comprovadamente são importantes para a interação com PP1 (Connor et a/. , 

2000; Yang et a/. , 2000; Zapella, 2001). Além destes domínios, o INc-1 possue 

domínios adicionais que poderiam lhe conferir outras propriedades na 

regulação da PP1 c em N.crassa. Estudos adicionais sobre INc-1 serão 

facilitados com a clonagem de seu gene e obtenção da proteína recombinante , 

objetivos que foram propostos e realizados no presente trabalho. 

2. Objetivos 

Neste trabalho tivemos como objetivos a clonagem e o seqüenciamento 

da seqüência codificadora de INc-1, um inibidor da PP1c de N. crassa , para 

obtenção da proteína recombinante expressa em bactérias. A funcionalidade 

de INc-1 recombinante foi testada quanto a sua capacidade de inibição da 

PP1c recombinante de N.crassa. A estrutura do gene de INc-1 foi parcialmente 
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1 MSTlMASSPT HTPPPSTVPR PKGMLSQLPS QSSDAVAQFL ALACTYTVVD IRLLTDALPP

61 GILKNSYRNS PPAGPTSPLD THHHDAAHPP PLIHMPSSAK Ef'..EEITHIJ'JT ~IlLr..SFPPSS

KEITIMNT QINAGPRRRS

******** ******** *

121 III!SRPGLS GSRRSTTPSH HGDEDSTEQG QRLKWDEANL YLTEQERSST MKIDEPKTPY
SVAG

****

181 AKHYDPAEDP SDDDEEVPEA IDPNKIDMDR VDGLSPLPRQ NIIIIIIIII 1111111111
KRRHGNIDD EIPGLSLGEP

********* **********

241 _EGGFP FGKGATAHSE DGGS _LVGLS AEEREKHRKF
xEAVPI KRPRA VHVDSNGgGH xPPdd

**** ***** ******* ** * *

301 EEMRKKHYEM KSVASLLGHP ENLEDEDEDE DEEIPEVPAL PTRSNGSS*

Figura 1. ORF hipotética de INc-1 identificada na seqüência do clone BAC c13D20
do projeto genoma de N. crassa. As seqüências dos fragmentos proteolíticos derivados
de INc-1 nativo são apresentadas em negrito abaixo da seqüência teórica da ORF.
Resíduos idênticos entre a seqüência obtida no microsequenciamento dos fragmentos de
INc-1 e a ORF teórica deduzida da seqüência do clone BAC c13D20 estão indicados por
um asterisco na terceira linha de cada bloco(*). As regiões da ORF que apresentam
similaridade ao fragmentos proteolíticos de INc-1 estão coloridas. O início da sequência
utilizada no alinhamento mostrado na figura 2 está sublinhado (retirado de Zapella, 2001).
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2 18 
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IKENKQPDFETNDENDED--SPE
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[IJ 

SPSTSAGQNMDLEPSNN 

ALPg RSNGSI---- ---- ----------------------------

Figura 2. Comparação entre as seqüências de 1-2 de rato (rat), coelho (rabbit), 
humano (human), Drosophila me/anogaster (drosophila), glc8 (S. cerevisiae) e a 
ORF teórica de INc-1. Os resíduos aminoterminais de INc- 1 anteriores a GILKN foram 
suprimidos para facilitar o alinhamento entre as seqüências. Posições sombreadas em 
preto representam resíduos idênticos entre as duas sequências. Posições sombreadas 
em cinza representam substituições conservativas do resíduo. As regiões numeradas 
indicadas pelas caixas estão discutidas no texto (retirado de Zapella, 2001). 
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3. Procedimentos Experimentais 

3.1. Manutenção, cultivo e obtenção de células de N.crassa 

Em nossos experimento utilizamos a linhagem selvagem FGSC-424 

obtida no FungaI Genetics Stock Center, Kansas City, Kansas, EUA, a qual foi 

mantida e cultivada no laboratório do Prof. Héctor Franscisco Terenzi , 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, USP, Ribeirão Preto. 

Para o cultivo de N. crassa foi utilizado o meio salino de (Vogel , 1956) 

que é preparado pela diluição 1 :50 de uma solução de sais [citrato de 

sódio.H20 15%; KH2P04 25%; NH4N03 10%; MgS04.7H20 1 %; CaCb.2H20 

0,5%; clorofórmio 0,03% (v/v) como agente conservante]; solução de biotina 

0,5% (v/v) ; solução de sais 0,5% (v/v) e suplementado com a fonte de carbono 

desejada. A solução de biotina foi preparada pela dissolução de 50mg de 

biotina em álcool etílico 50% (v/v). A solução de traços de elementos foi 

preparada pela diluição em água destilada de MgS04.7H20 5%; ácido 

cítrico.H20 5%; ZnS04.7H20 5%; Fe(NH4h(S04)2.6H20 1 %; CuS04.5H20 

0,25%; MnS04.H20 0,05%; H3B03 0,05%; NaMo03 . 2H20 0,05%. Para a 

preparação do meio de Vogel mínimo sólido acrecentou-se 1,5% de ágar. 

A linhagem foi cultivada em tubo de ensaio contendo meio Vogel mínimo 

sólido e os repiques foram realizados utilizando-se alça de platina, transferindo

se pequenas quantidades de micélio para tubos de ensaio contendo meio de 

cultivo. Após cultivo a 30°C por dois dias ao abrigo da luz, as células foram 

transferidas para temperatura ambiente, em presença de luz para estimular 

conidiação. As células foram coletadas após de cultivo mínimo de 7 dias e 

máximo de 15 dias. 

Para a produção de conídios em maior escala, o cultivos foram 

realizados em frascos de 250mL contendo 40mL de meio Vogel mínimo sólido 

nas condições descritas acima. Os conídios foram coletados por ressuspensão 

em meio de Vogel líquido estéril com sacarose 2%, seguindo-se filtração 

através de gaze com o objetivo de reter fragmentos de micélio. A concentração 

de conídios usada foi de 1 a 3 x 107 conídios/mL, calculada através da 

contagem realizada em câmara de Neubauer. 

A suspensão de conídios foi germinada a 30°C sob agitação a 120rpm e 

as amostras (massa conidial ou micelial) foram coletadas nos tempos 
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desejados no intervalo de Oh a 72 horas por filtração em funil de Buchner. Em 

seguida foram lavadas com água destilada, rapidamente prensadas em papel 

de filtro, embrulhadas em papel alumínio e congeladas em gelo seco. Os 

conídios germinados e os micélios assim obtidos foram mantidos a -80°C e 

transportados, quando necessário, em gelo seco. 

3.2. Procedimentos para manipulação de bactérias 

3.2.1. Manutenção e cultivo de bactérias 

Para a clonagem e preparação das construções plasmidiais utilizamos 

Escherichia co/i, cepa Sure {e14-(McrA)~(mcrCB-hsdSMR-mrr)171 endA1 

supE44 thi-1 gyrA96 relA1 fac recB rscJ sbcC umuC.Tn5 (Kanr
) uvrC [F'proAB 

lacqZ~M15 Tn10 (Te{)r} da Stratagene. Para a expressão de proteínas 

recombinantes foram utilizadas as cepas BL21 (DE3) [F- ompT hsd Ss (rs-ms-) 

ga/ dcm (DE3)] e BL21 (DE3)PLysS {BF-dcm ompT hsdS (rs-ms-) galÀ (DE3) 

[pLysS Camr
]} da Stratagene. 

Cuturas das bactérias E. co/i BL21 (DE3), Sure ou BL21 (DE3)PLysS 

foram mantidas em meio LB ou 2x TY contendo glicerol 20% (v/v) a -80°C. 

Quando necessário, alíquotas destes estoques foram semeadas em placas de 

meio LB [Triptona 1 % (p/v) ; extrato de levedura 0,5% (p/v) ; NaCI 1 % (p/v) e 

ágar 1,5% (p/v), pH 7,5] ou, no caso da BL21 (DE3)PLysS, em placas 2x TY 

[Triptona 1,6% (p/v), extrato de levedura 1 % (p/v) , NaCI 8,5mM e ágar 1,5% 

(p/v), pH 7,4] contendo cloranfenicol 34Ilg/mL, seguindo-se incubação a 37°C 

por uma noite. 

Para obtenção de culturas em meio líquido, uma colônia foi inoculada 

em 3mL de meio LB líquido ou 2x TY líquido e crescida a 37°C por uma noite 

com agitação a 225rpm, e uma fração desta cultura foi utilizada como pré

inóculo para obtenção de culturas em maior volume para obtenção de bactérias 

competentes, preparação de plasmídeos ou obtenção de proteínas 

recombinantes. 
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3.2.2. Preparo de bactérias competentes para transformação por 
eletroporação 

Cerca de 2,5mL (pré-inóculo) dos cultivos obtidos como descrito no item 

anterior foram transferidos para 250mL de meio LB líquido ou 2x TY líquido 

frescos seguindo-se crescimento a 37°C por 2 a 3 horas com agitação a 

225rpm, até que a D0600nm atingisse -0,5. 

As células bacterianas assim obtidas, foram transferidas para garrafas 

de polipropileno estéreis, incubadas em gelo/água por 15 minutos e 

posteriormente coletadas por centrifugação 4000rpm, 15 minutos a 4°C (Rotor 

SS-34 SORVALL). O sedimento foi ressuspenso em 250mL de água Milli-Q 

estéril gelada e centrifugado nas condições anteriores. A etapa de lavagem foi 

repetida por mais duas vezes, as células ressuspensas em 25mL de glicerol 

10% (v/v) gelado e submetidas a centrifugação novamente. Por fim , as 

bactérias foram ressuspensas em 500J.lL de glicerol 10% (v/v) , sendo que 

alíquotas de 50J.lL foram distribuídas em microtubos estéreis, imediatamente 

congeladas em banho de gelo seco/etanol e armazenadas a -80°C. 

3.2.3. Transformação de bactérias por eletroporação e seleção dos clones 
transformantes 

Aproximadamente, 0,1 J.lg de DNA (plasmídeos ou produtos de reações 

de ligação de DNA) foi adicionado a 50J.lL de bactérias competentes e a mistura 

foi transferida para uma cu beta (gene pulser cuvette O,2cm, Bio-Rad 

Laboratories) previamente resfriada. Em seguida as células foram submetidas 

a eletroporação a 2500V, 50J.lF e 129Q no aparelho Electra Cell Ma nipulator, 

(BTX Molecular Delivery Systems) . Imediatamente, foi adicionado 1 mL de meio 

LB ou meio 2x TY, sendo a suspensão bacteriana transferida para tubo de 

cultura e incubada a 37°C por 1 hora a 200rpm. Após esse período de 

recuperação alíquotas de 10, 30, 100 e 860J.lL foram semeadas em placas de 

meio LB contendo carbenicilina 100J.lg/mL ou meio 2x TY contendo 

carbenicilina 1 OOJ.lg/mL e cloranfenicol 34J.lg/mL. Note-se que alíquotas maiores 

que 300J.lL foram submetidas à centrifugação (16000xg por 1 minuto à 

temperatura ambiente) e o precipitado de células foi ressuspenso em 100J.lL de 
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meio LB ou 2x TY antes da semeadura. As placas foram então incubadas a 

37°C por uma noite. 

As colônias resistentes ao antibiótico foram tocadas com um palito 

estéril, o qual foi utilizado para a inoculação de 3 mL de meio LB contendo 

carbenicilina 1 OO~g/mL ou meio 2x TY contendo carbenicilina 1 OO~g/mL e 

cloranfenicol 34~g/mL. As culturas líquidas foram incubadas a 3rC por uma 

noite a 225rpm, e diretamente utilizadas para a minipreparação de plasmídeos 

ou para experimentos de indução da expressão da proteína recombinante, 

como descrito adiante. 

3.3. Procedimentos de manipulação e análise de DNA e RNA 

Os protocolos experimentais relativos às técnicas de DNA recombinante 

são de uso corrente em nosso laboratório e foram adaptadas de protocolos 

descritos nos manuais dos fabricantes de reativos para Biologia Molecular, bem 

como de protocolos descritos por Sambrook e colaboradores ou por Ausubel e 

Frederick (Sambrook et a/., 1989; Ausubel & Frederick, 1995). 

Reações de digestões dos plasmídeos com enzimas de restrição (1 U/~g 

DNA) foram realizadas por 1 a 2 horas a 3rC, nos tampões apropriados para 

cada enzima. Reações de ligação de DNA foram realizadas com T4 DNA ligase 

(1U/~g DNA) a 14 ou 16°C por uma noite, utilizando o tampão que acompanha 

a enzima. 

3.3.1. Minipreparação de RNA total de N. crassa 

RNA total foi extraído de extratos de N.crassa de diferentes fases de 

crescimento (O a 72 horas), os quais foram obtidos a partir de 0,1 g da massa 

de conídios ou micélios congelados triturados na presença de nitrogênio liquído 

em almofariz de porcelana. O pó resultante da trituração foi ressuspenso em 

1 mL de Trizol® (Invítrogen Lífe Techn%gíes) e o microtubo foi agitado até 

completa ressuspensão. Após 5 minutos de incubação à temperatura ambiente, 

foram adicionados 0,2 volumes de CHCI3 , seguindo-se agitação vigorosa e 

incubação por mais 3 minutos à temperatura ambiente. Após centrifugação a 

16000xg por 15 minutos a 4°C, a fase aquosa foi retirada e transferida para 

outro microtubo. A esta fase foi adicionado meio volume de isopropanol 
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seguindo-se incubação por 10 minutos. O microtubo foi centrifugado a 16000xg 

por 10 minutos a 4°C, o sobrenadante foi desprezado e o precipitado foi lavado 

com igual volume de etanol 75% (v/v) por centrifugação nestas mesmas 

condições. O etanol fo i desprezado e o precipitado foi seco em concentrador a 

vácuo (Eppendorf Concentrator 5301) por 5 minutos. 

O precipitado de RNA total foi ressuspenso em 50!J.L de H20 livre de 

RNAse e a amostra foi aquecida por 10 minutos a 65°C. A concentração final 

do RNA total foi estimada pela medida da absorbância 260nm, onde Abs260= 1 

equivale a 40!J.g de RNAlmL, e a sua integridade foi avaliada por eletroforese 

em gel de agarose contendo formaldeído . 

3.3.2. Eletroforese de RNA em gel de agarose contendo formaldeído 

Cerca de 15 a 25 !J.g de RNA total foram misturados com 3 vezes o 

volume de tampão de amostra [formamida 65% (v/v) , MOPS 10X 12% (v/v) , 

formaldeído 8% (v/v) , azul de bromofenol 3% (p/v) e brometo de etídeo 0,5 

mg/mL preparados em H20-DEP] imediatamente antes da aplicação em gel de 

agarose contendo formaldeído [agarose 1,25% (p/v) , MOPS 1X contendo 16% 

(v/v) de formaldeído adicionado após a fusão da agarose]. A solução de MOPS 

10 X corresponde a: MOPS Free Acid 4,1 % (p/v) , acetato de sódio 0,4% (p/v) e 

EDTA 0,028% (p/v) e a H20-DEP corresponde a: H20 previamente tratada com 

dietilpirocarbonato como descrito em Ausbel et aI. , 1995. A eletroforese fo i 

realizada a 40 - 60 V em aparato exclusivo para eletroforeses de RNA, mantido 

livre de contaminação com RNAses. 

3.3.3. Descrição dos oligonucleotídeos 

Os oligonucleotídeos utilizados nas reações de PCR e RT-PCR para 

amplificação da seqüência codificadora do INc-1 (oligos INc-1 F e INc-R), e nas 

reações de sequenciamento [M13 Reverse Primer e M13 Forward (-20) 

Primer] , foram sintetizados sob encomenda na empresa Invitrogen Life 

Technologies. 

As seqüências dos oligonucleotídeos INc-1 F e INc-R, representadas 

abaixo, foram derivadas da seqüência de DNA que codifica a ORF hipotética 

de INc-1 anotada no genoma de N.crassa, descrita na Introdução (ver item 
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1.6.1). A seqüência do oligonucleotídeo INc-1 F, inclui os códons para duas 

metioninas (seqüências grifadas) amino-terminais, uma vez que 

desconhecemos qual corresponde ao códon de iniciação utilizado na tradução 

do INc-1 nativo. A seqüência do oligonucleotídeo INc-1 R, inclui o códon de 

terminação TAG (seqüência grifada). 

INc-1 F: 5' CATATGTCAACCATCATGGCATCGTC 3' 

INc-1 R: 5' CTACGACGATCCATTGGACCGTGT 3' 

Os oligonucleotídeos util izados nas reações de sequenciamento do INc-

1 L ou INc-1 flanqueiam o sítio de clonagem no vetor pCR2.1 e apresentam as 

seqüências representadas abaixo: 

M13R: 5'GAGGAAACAGCTATGACC 3' 

M13F(-20): 5' GTAAAACGACGGCCAG 3' 

3.3.4. PCR e RT-PCR 

Para amplificação da seqüência codificadora do INc-1 L através de PCR 

(Reação em Cadeia da Polimerase), utilizamos a enzima Taq DNA polimerase 

(Invitrogen Life Techn%gies) em reações de 50JlL contendo oligonucleotídeos 

0,5JlM , dNTPs 0,2mM (para cada nucleotídeo), tampão da Taq DNA 

polimerase, MgCb 1,5mM e DNA molde em concentração variável (200-

1000ng). As reações foram realizadas em termociclador (Perkin E/mer) com 

desnaturação inicial por 4 minutos a 94°C, seguindo-se 35 ciclos de 94°C por 

30 segundos, 54°C por 60 segundos e 72°C por 90 segundos. Como molde 

nestas reações de PCR utilizamos DNA do clone BAC C13d20 (adquirido do 

FungaI Genetics Stock Center, EUA) ou DNA de uma biblioteca de cDNA 

mieelial de N. crassa (gentilmente cedida pela Profa . Maria Célia Bertolini , 

Instituto de Química, UNESP, Araraquara) . Como será explicado adiante (itens 

4.1. e 4.6.), a amplificação a partir do clone BAC C 13d20 gerou um produto de 

com tamanho estimado de 1047pb, denominado INc-1 L, enquanto que a 

amplificação a partir da biblioteca de cDNA originou um produto de 933pb, 

denominado INc-1 . 
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As reações de RT-PCR (PCR precedida de transcrição reversa) foram 

realizadas com reagentes dos kits SuperScript One-Step RT-PCR System ™ e 

SuperScript™ /I Rnase H- Reverse Transcriptase (Invitrogen Life Techn%gies) 

de de acordo com os protocolos sugeridos pelo fabricante . A etapa de 

transcrição reversa foi realizada a part ir de amostras de RNA total previamente 

tratado com DNAse (Invitrogen Life Techn%gies) , para el iminar eventual 

contaminação de DNA genômico da preparação, utilizando-se oligo dT12-18 ou o 

oligonucleotídeo INc-1 R na síntese da primeira fita. Em seguida a etapa de 

amplificação do cDNA foi realizada utilizando oligonucleotídeos INc-1 F e INc-

1R. 

Os produtos de PCR ou RT-PCR foram analisados através de 

eletroforese em gel de agarose, se necessário clonados em vetores 

apropriados e sequenciados. 

3.3.5. Eletroforese de DNA em gel de agarose 

A amostra de DNA a ser analisada fo i misturada com 0,1 volume de 

tampão de amostra [azul de bromofenol 0,25% (p/v) e sacarose 40% (p/v)] e a 

eletroforese foi realizada em gel de agarose [0,7% ou 0,8% (p/v)] contendo 

O,51lg/mL de brometo de etídio, a 80-90 Volts em TBE (Tris-HCI 89mM, ácido 

bórico 89mM e EDTA 2mM, pH8,O) . O gel foi fotografado sob luz ultravioleta e 

os tamanhos dos fragmentos foram estimados mediante comparação com a 

mobilidade de fragmentos de DNA de tamanhos conhecidos. 

3.3.6. Eluição de fragmentos de DNA transferidos para papel Whatman 
DE81 

Após eletroforese em gel de agarose até a separação dos fragmentos de 

DNA, o gel foi fotografado e um pequeno corte foi feito entre as bandas de DNA 

de modo a permitir a introdução de um pedaço de 2,5cm de papel Whatman 

DE81 a frente do fragmento de interesse. A eletroforese fo i continuada até que 

completa transferência dos fragmentos de DNA para o papel. Em seguida, o 

pedaço de papel contendo o DNA foi colocado em um microtubo contendo uma 

solução de 500llL de NaCI 1 M em TE pH8,O. Após 1 hora de incubação, à 

temperatura ambiente, o sobrenadante contendo o DNA eluído foi coletado por 
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centrifugação a 16000xg por 10 minutos e transferido para um novo microtubo. 

Ao sobrenadante foi adicionado igual volume de fenol/clorofórmio 1: 1 (v/v) e a 

solução foi submetida a centrifugação a 16000xg por 6 minutos, à temperatura 

ambiente. A fase aquosa foi transferida para outro microtubo, seguindo-se 

adição de mesmo volume de clorofórmio/álcool isoamílico 24: 1 (v/v) e 

centrifugação (16000xg, por 6 minutos à temperatura ambiente) . A fase aquosa 

foi transferida para novo tubo e a esta foi adicionado o dobro do volume de 

etanol 100%, seguindo-se centrifugação a 16000xg por 15 minutos à 

temperatura ambiente. O etanol foi aspirado e o DNA precipitado foi lavado 

com 500IJ.L de etanol 70% (v/v) por centrifugação nas mesmas condições 

anteriores. O precipitado foi seco em concentrador a vácuo (Eppendorf 

Concentrator 5301) por 5 minutos e ressuspenso em 20IJ.L de TE [Tris 10mM, 

pH 8,0 e EDTA 1 mM] . Uma alíquota foi analisada por eletroforese em gel de 

agarose e quantidade de DNA obtida foi estimada por comparação com 

fragmento de DNA de tamanho similar e quantidade conhecida. 

3.3.7. Clonagem de INc-1L e INc-1 em vetor de expressão 

Os produtos de PCR, obtidos como descrito no item 3.3.4., foram ligados 

no vetor pCR2.1, que faz parte do TA cloníng Kít (Invítrogen Life Technologíes) , 

utilizando-se as recomendações do fabricante. A ligação foi utilizada para a 

transformação de E. calí Sure seguida de seleção com carbenicilina. A 

orientação da clonagem do inserto foi verificada pela digestão de plasmídeos 

oriundos de 4 a 6 clones com a enzima Apal e dois clones foram selecionados 

para seqüenciamento do inserto correspondente a seqüência codificadora de 

INc-1 L e de INc-1 . As construções plasmidiais obtidas foram denominadas 

pCR2.1-INc-1 L e pCR2.1-INc-1 . 

Os insertos destas construções foram excisados pela digestão com 

BamHI e EcoRV e subclonados no vetor de expressão pAE (Junqueira de 

Azevedo et aI. , 2001) previamente linearizado com BamH I e Pvull. Os sítios 

EcoRVe Pvull , são perdidos após a ligação do inserto. A clonagem de INc-1 L 

e INc-1 no vetor pAE está em fase na porção amino terminal com uma 

seqüência do vetor que codifica para seis resíduos de histidina. As construções 

obtidas, pAE-INc-1 L e pAE-INc-1 , foram eletroporadas na bactéria Sure, os 

plasmídeos foram isolados a partir de algumas colônias e submetidos a 
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digestão com BamHI e Kpnl para verificação do sucesso da clonagem. Foram 

selecionados clones para preparação de plasmídeo em maior escala e 

transformação de bactérias visando a expressão recombinante. 

No vetor pAE, a expressão da seqüência de interesse está sobre o 

controle do promotor T7, que é reconhecido pela T7 RNA polimerase. A 

expressão pode ser induzida após transformação da cepa BL21 (DE3)PLysS. 

Nestas cepas a T7 RNA polimerase está sobre o controle do promotor lacUV5, 

sendo sua expressão induzida pela adição de IPTG (Isopropil ~-D

tiogalactopiranosídeo) à cultura bacteriana. Contudo, este promotor apresenta 

certo vazamento e alguma expressão da T7 polimerase pode ser observada 

mesmo em bactérias não induzidas. Na cepa BL21 (DE3)PLysS, a presença do 

plasmídeo pLysS que codifica para a lisozima, um inibidor natural da T7 RNA 

polimerase, garante melhor controle na expressão da proteína recombinante , 

através da redução da habilidade da T7 RNA polimerase transcrever genes em 

células não induzidas. 

3.3.8. Métodos de preparação de plasmídeos 

3.3.8.1. Minipreparação pelo método de lise alcalina 

As bactérias Sure foram crescidas em 1,5mL de LB contendo 

carbenicilina 100J...l.g/mL a 37°C por uma noite a 225rpm e então submetidas a 

centrifugação a 16000xg por 5 minutos à temperatura ambiente. O 

sobrenadante foi descartado e 100J...l.L de solução GET/RNase (Tris-HCI 25mM, 

pH 8,0; glicose 0,5M; EDTA 10mM e ribonuclease A 150J...l.g/mL) foram 

adicionados para ressuspensão do sedimento de bactérias. Em seguida, foram 

adicionados 200J...l.L de solução de lise [SDS 1 % (p/v) e NaOH 0,2M] recém 

preparada misturando-se delicadamente por inversão até completa 

homogenização. A suspensão foi incubada por 5 minutos à temperatura 

ambiente, seguindo-se a adição de 200J...l.L de solução de neutralização (acetato 

de potássio 5M, pH 4,8) e misturando-se por inversão. Essa etapa foi seguida 

de incubação por 20-30 minutos a 4°C e centrifugação 16000xg por 15 minutos 

à temperatura ambiente. Do sobrenadante obtido foram tomados 400J...l.L e 

adicionados a 300J...l.L de isopropanol em um novo microtubo. Após 
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centrifugação 16000xg por 10 minutos à temperatura ambiente, o sobrenadante 

foi descartado e o precipitado foi lavado com 500J.lL de etanol 70% (v/v) nas 

mesmas condições de centrifugação anteriores. O precipitado foi seco em 

concentrador à vácuo (Eppendorf Concentrator 5301), ressuspenso em 25J.lL 

de Tris 10mM pH 8,0 e mantido a -20°C. 

3.3.8.2. Preparação em larga escala 

Para obtenção de plasmídeos em maior quantidade, clones 

transformantes de E. calí Sure foram crescidos em 3mL de LB contendo 

carbenicilina 100J.lg/mL. Para 250mL de meio LB fresco com antibiótico nas 

mesmas proporções anteriores, foram adicionados 250J.lL de pré-inóculo, 

seguindo-se incubação a 37°C por uma noite a 225rpm. A cultura foi submetida 

a centrifugação 6500rpm por 10 minutos a 4°C em rotor GSA (SORVALL) . O 

sobrenadante foi completamente removido e o sedimento ressuspenso em 

15mL de solução I (Tris 20mM, pH 8,0; glicose 50mM e EDTA 10mM) 

acrescida de 75mg de lisozima. Foram adicionados 30mL de solução 11 [NaOH 

0,2M, SOS 1 % (p/v)] recém preparada e a suspensão foi misturada 

delicadamente por inversão. Por fim, foram adicionados 15mL de solução 111 

(acetato de potássio 5M, pH 4,8), misturados e submetidos a centrifugação a 

6500rpm por 10 minutos a 4°C. O sobrenadante foi recolhido em uma nova 

garrafa por filtração em gaze, acrescido de 36mL de isopropanol e submetido a 

centrifugação a 6500rpm por 15 minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado 

e o precipitado deixado em estufa a 37°C para completa evaporação de 

isopropanol. O ONA foi ressuspenso em 2,5mL de TE e transferido para um 

tubo de vidro de 15mL. A proteína foi precipitada pela adição de acetato de 

amônio 2,5M e incubação em gelo por 20 minutos. A mistura foi submetida a 

centrifugação a 8000rpm por 15 minutos a 4°C em roto r SS34 (SORVALL) e o 

sobrenadante transferido para outro tubo de vidro. O ONA foi precipitado com 2 

vezes o volume de etanol 100% e incubado em gelo por 20 minutos. O etanol 

foi removido por centrifugação a 8000rpm por 15 minutos a 4°C em rotor SS34 

e o precipitado incubado a 37°C, até secar completamente. Posteriormente, o 

precipitado foi dissolvido em TE adicionado de RNAse (1 OJ.lg/mL) e incubado a 

37°C por 15 minutos. Após adição de NaCI para 1,5mM e X do volume de 
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PEG/NaCI [PEG 6000-8000 30% (p/v) e NaCI 1,5M] a mistura foi incubada a 

4°C por uma noite. O DNA precipitado foi centrifugado a 10000rpm por 15 

minutos a 4°C rotor SS34 e o sobrenadante descartado. O precipitado foi 

ressuspenso em 50J.lL de água Milli-Q e então adicionado de 50J.lL de tampão 

PK 2X [Tris 20mM, pH 8,0; EDTA 10mM, pH 8,0 e SDS 1 % (p/v)] e proteinaseK 

para concentração final 500llg/mL, seguindo-se incubação por 30 minutos a 

37°C. Uma extração com igual volume de fenol/clorofórmio 1: 1 (v/v) foi 

realizada seguida por uma extração com igual volume de clorofórmio/álcool 

isoamílico 24:1 (v/v) . O DNA foi precipitado pela adição de 1/10 do volume de 

acetato de potássio 3M, pH 5,5 juntamente com 2,2 volumes de etanol 100%, 

seguindo-se centrifugação a 16000xg por 15 minutos à temperatura ambiente. 

O precipitado de DNA foi lavado com etanol 70% (v/v) por centrifugação nas 

condições anteriores e, após aspiração de etanol , o DNA foi seco em 

concentrador a vácuo (Eppendorf Concentrator 5301) e finalmente ressuspenso 

em 50J.lL de TE. A determinação da quantidade de DNA foi feita pela medida da 

absorbância a 260nm, onde Abs26o=1 equivale a 50J.lg de DNA fita dupla/mL. 

3.3.9. Seqüenciamento automatizado de DNA 

O seqüenciamento foi realizado no aparelho ABI 377 ONA Sequencer 

(Applied Biosystems) conforme recomendações do fabricante . A reação de 

seqüenciamento foi realizada utilizando-se 4J.lL da mistura de reação Big Oye 

terminator mix (Perkin Elmer) , 200-500ng de DNA, 20pmol de oligonucleotídeo, 

Tris base 40mM, pH 9,0 e MgCb 1 mM em um volume final de 20J.lL. A reação 

foi incubada por 5 minutos a 95°C e em seguida submetida a 30 ciclos (95°C 

por 30 segundos, 50°C por 10 segundos e 60°C por 4 minutos). Em seguida, o 

DNA foi purificado por precipitação com etanol , de acordo com as instruções do 

fabricante, e ressuspenso em tampão para aplicação no gel do seqüenciador 

automático. Para a determinação da seqüência do gene do INc-1 foram 

utilizados oligonucleotídeos derivados do vetor de clonagem pCR2.1 (item 

3.3.3) . 
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(HCI O,25M), em seguida em solução de desnaturação (NaCI 1,5M e NaOH 

O,5M) e por último em solução de neutralização (Tris-base 1 M e NaCI 1,5M, pH 

7,4) cada uma por 30 minutos. Todas as incubações foram realizadas à 

temperatura ambiente e sob agitação branda. 

A transferência para a membrana de náilon foi realizada por 1 horas no 

sistema de transferência por pressão (Posi Blot@ 30-30 Pressure Blotter and 

Pressure Control Station, Stratagene) seguindo as instruções do fabricante. 

Após a transferência, a membrana foi marcada com caneta na região de 

aplicação das amostras, e a fixação do DNA à membrana foi feita por 

exposição à luz ultravioleta no aparelho UV Stratalinker 1800 (Stratagene) de 

acordo com as instruções do fabricante. As membranas foram imediatamente 

utilizadas para hibridização ou embaladas em plástico e armazenadas. 

3.3.10.3. Transferência de RNA para membranas de náilon (Norlhern blot) 

Após a eletroforese do RNA total como descrito no item 3.3.2, o gel foi 

cuidadosamente transferido para uma cuba contendo solução 1 (NaOH O,05M) 

por 30 minutos e em seguida em solução 2 (Tris-HCI 0,1 M, pH 7,5 e NaCI 

O,15M) também por 30 minutos. As incubações foram realizadas à temperatura 

ambiente e sob agitação branda. 

Os procedimentos para transferência de RNA para membranas de náilon 

(Northern b/ot) foram realizados de modo similar ao descrito no item anterior, 

exceto que o tempo da transferência por pressão no sistema Posi B/ot@ 30-30 

Pressure B/otter and Pressure Contra/ Station (Stratagene) foi de 2 horas. 

3.3.10.4 Hibridização de Southern blots e Norlhern blots 

A membrana (Southern ou Northern blot) foi apoiada sobre uma tela de 

náilon e então colocada na garrafa de hibridização contendo solução de 

hibridização [Formam ida 50% (v/v) , Dernhardts 5X, SSPE 6X, SDS 0,1 % (p/v) 

e DNA de esperma de salmão 100llg/mL]. Esta pré-hibridização foi realizada a 

3rC por pelo menos 2 horas. Após este tempo a sonda radioativa foi acrescida 

à solução de hibridização seguindo-se incubação por no mínimo 12-16 horas a 

37°C. Após hibridização foram realizadas duas lavagens da membrana com 

solução de lavagem SSPE O,5X; NaCI 3M; NaH2P04 O,2M, pH 7,4; EDTA 
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20mM e SOS 0,1% (p/v) por 30 minutos a 65°C, sob agitação branda. Após 

secagem ao ar, a membrana foi envolvida em filme plástico para exposição a 

filme de raios-X a -80°C ou à temperatura ambiente, por períodos variados. 

Nos casos em que foi necessária a re-hibridização da membrana, sonda 

foi removida pelo tratamento da membrana com Tris-HCI 0,2M, pH 7,5; SSC 

0,1 X e SOS 0,1% (p/v) a 80°C por 5 minutos por três vezes. A remoção 

completa da sonda era confirmada pela exposição da membrana a filmes de 

Raios-X por tempos prolongados antes da sua re-hibridização com uma nova 

sonda. 

3.4. Procedimentos para manipulação e análise de proteínas 

Os protocolos experimentais relativos para purificação e análise de 

proteínas são de uso corrente em nosso laboratório e foram adaptados de 

protocolos descritos nos manuais dos fabricantes de reativos e kits bem como 

de protocolos descritos por Coll igan e colaboradores (Colligan et aI. , 

1995).3.4.1. Expressão de INc-1 L e INc-1 recombinantes 

Para a expressão de INc-1 L e INc-1 recombinantes foi utilizada a cepa 

BL21 (OE3)PLysS, respectivamente transformada com as construções pAE-INc-

1 L ou pAE-INc-1 , obtidas como descrito no item 3.3.7. 

Após a transformação, 10 clones foram pré-inoculados separadamente 

em 3mL de meio 2x TY contendo carbenicilina 100llg/mL e cloranfenicol 

341lg/mL e crescidos a 37°C por uma noite a 225rpm. Em seguida as culturas 

foram diluídas para 00600nm= 0,1 em 10mL de meio 2x TY fresco contendo 

antibiótico na mesma concentração anterior, sendo incubadas a 3JOC . Quando 

a cultura atingiu 00600nm= 0,4, uma alíquota de 1 mL foi retirada (cultura não 

induzida), submetida à centrifugação a 16000xg por 5 minutos à temperatura 

ambiente. O sobrenadante foi descartado e o sedimento de bactérias 

ressuspenso em 100llL de tampão de amostra para SDS-PAGE [Tris 50mM, 

pH 6,8; OTT 25mM; glicerol 10% (v/v) ; SOS 1 % (p/v) e azul de bromofenol 

0,025% (p/v)]. 

Em seguida, IPTG (Isopropil ~-O-tiogalactopiranosídeo) foi adicionado a 

cultura para concentração final de 1 mM e alíquotas da suspensão bacteriana 

(cultura induzida) foram retiradas após 3 horas de incubação a 3JOC . As 
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amostras coletadas da cultura induzida (1 mL) foram processadas como 

descrito acima, exceto que o sedimento de bactérias foi ressuspenso em 200llL 

de tampão de amostra para SDS-PAGE. As amostras das culturas não 

induzida e induzida foram armazenadas a -20°C até a sua utilização. 

Em alguns experimentos a indução com IPTG foi realizada em diferentes 

temperaturas. Para tal, o clone que apresentou melhor indução a 3rC, foi 

crescido em meio 2x TY sólido com os antibióticos necessários e pré-inóculado 

em 10mL de meio 2x TY para contendo carbenicilina 1 OOllg/mL e cloranfenicol 

34Ilg/mL, a 3rC, por uma noite a 225rpm. Em seguida, esta cultura foi diluída 

para D06oonm=0,1 em 50mL de meio 2x TY contendo antibiótico na mesma 

concentração anterior, prosseguindo-se a incubação em diferentes 

temperaturas (25, 30 e 3rC). Quando a cultura atingiu uma D06oonm=0,4, uma 

alíquota de 1 mL foi retirada (cultura não induzida), o IPTG foi adicionado para 

concentração final de 1 mM e alíquotas de suspensão bacteriana (cultura 

induzida) foram retiradas após 3 horas de incubação. Amostras das culturas 

induzidas e não induzidas foram processadas como já descrito O restante da 

cultura foi submetido a centrifugação 4000xg por 20 minutos a 4°C e 

armazenado a -80°C por no máximo uma semana. 

O perfil de indução das proteínas recombinantes foi avaliada pela 

eletroforese dos extratos bacterianos em SDS-PAGE e coloração com 

Coomassie Blue (item 3.4.3.). 

3.4.1.1. Avaliação da solubilidade de INc-1 L e INc-1 recombinantes 

Após indução da expressão de INc-1 L ou INc-1 com IPTG 1 mM em 

diferentes temperaturas (25, 30 e 37°C), o sedimento bacteriano 

correspondente a 1 mL de cultura foi coletado e ressuspenso em 1 mL de 

tampão de lise [Tris-HCI 10mM, pH7,0; NaCI 100mM; imidazol 10mM; PMSF 

1 mM e glicerol 10% (v/v)] . A suspensão foi submetida à sonicação com 3 

pulsos de 15 segundos cada, posição 3 (Branson Sonifier 450) com intervalos 

de incubação por 1 minuto em gelo entre cada pulso. O lisado foi centrifugado 

a 10000xg por 30 minutos a 4°C. O sobrenadante foi recolhido e o sedimento 

ressuspenso em 1 mL do tampão de lise. Alíquotas do sobrenadante e do 

sedimento foram analisados em SDS-PAGE como descrito no item anterior. 
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3.4.1.2. Purificação do INc-1 L e INc-1 a partir da fração solúvel 

o sedimento correspondente a 45mL de culturas bacterianas induzidas 

com IPTG foi submetido a sonicação e processado como descrito no item 

anterior. Aproximadamente 1 mL de sobrenadante foi então incubado com 

100j.lL resina de Ni+2-NTA agarose (Quiagen) previamente equilibrada com 

2,5mL tampão de lise a 4°C, por 1 hora em homogenizador (Heavy dietyrotator, 

Cole Parmer) em baixa velocidade. Foram realizadas 5 lavagens com 750j.lL 

tampão de lise por centrifugação 16000xg por 1 minuto. A proteína foi eluída 

com 150j.lL de tampão de lise acrescido de 25, 50, 75, 100, 150 e 300mM de 

imidazol, seguindo-se incubação por 15 minutos em gelo, centrifugação nas 

condições anteriores e coleta do sobrenadante. 

Como a atividade da proteína recombinante se mostrou estável 

purificamos uma maior quantidade da proteína recombinante, a qual foi 

armazenada a -80°C em glicerol 10%(v/v). Assim, 4 sedimentos 

correspondentes a 45mL de culturas bacterianas induzidas foram lisados e 

centrifugados separadamente, como descrito anteriormente. Cerca de 800j.lL 

de resina equilibrada com 10mL de tampão de lise foram incubadas com a 

fração solúvel do extrato bruto nas mesmas condições anteriores. Após essa 

incubação, a resina foi transferida para uma coluna (Poly-Prep 

Chromatography Column, Bio-Rad Laboratories) , onde foi feita a eluição da 

proteína recombinante a 4°C como já descrito. 

A concentração protéica do inibidor recombinante purificado foi estimada 

pelo método de Bradford (item 3.4.4.). A molaridade das soluções de INc-1 L e 

INc-1 purificados foi estimada a partir das massas moleculares, calculadas com 

base na seqüência de aminoácidos predita para cada uma destas proteínas 

recombinantes. 

3.4.2. Expressão da subunidade catalítica da PP1 (PP1c) de N. crassa 

Para expressão da PP1 c recombinante foi utilizada a construção 

disponível no laboratório denominada pTrcHisAlCOD-PP1 (Zapella, 2001), 

onde a sequência codificadora da PP1 c de N.crassa está clonada no vetor 

pTrcHisA (Invitrogen Life Technologies) em fusão com uma seqüência que 
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codifica para seis resíduos de histidina na porção amino-terminal. A construção 

foi utilizada na transformação da cepa BL21 (OE3) e a indução da PP1 c 

recombinante foi realizada de acordo com procedimentos já estabelecidos 

(Zhang et ai., 1992b; Zapella, 2001 ; Andrioli et aI. , 2003) . 

Após a transformação, foi feito o pré-inóculo com 10mL de meio LB 

contendo carbenicilina 1 OOJlg/mL e MnCb 0,5mM. A cultura foi incubada a 3rC 

por 15 horas a 200rpm. O pré-inóculo foi submetido à centrifugação 735xg por 

10 minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado, o sedimento ressuspenso 

em 10mL de meio LB contendo antibiótico e MnCI2 nas mesmas condições 

anteriores e transferidos para 220mL de meio LB com antibiótico e MnCI2 (pré

aquecido a 3rC por 30 minutos a 200rpm) . A cultura foi incubada a 3rC, 

200rpm até que a 00600nm atingir 0,4. Neste momento fo i adicionado IPTG para 

a concentração final de 1 mM , seguindo-se incubação a 3rC por 5 horas a 

130rpm. Após a indução a cultura foi submetida à centrifugação 4000xg por 20 

minutos a 4°C e o sedimento de células foi armazenado a -80°C , por no 

máximo uma semana, até sua utilização. Vale ressaltar que a adição de MnCI2 

a cultura e em todos os tampões utilizados é fundamental para obtenção de 

PP1 c ativa (Zhang et aI. , 1992a; Alessi et aI., 1993). 

3.4.3. Eletroforese unidimensional de proteínas em gel de poliacrilamida 
contendo SOS (SOS-PAGE) 

A eletroforese de proteínas foi real izada em gel de poliacrilamida a 10% 

contendo SOS (Laemmli , 1970) em placas. As amostras a serem analisadas 

foram ressuspensas em tampão de amostra para SOS-PAGE [Tris 50mM, pH 

6,8; OTT 25mM; glicerol 10% (v/v) ; SOS 1 % (p/v) e azul de bromofenol 0,025% 

(p/v)] , fervidas por 3 minutos antes da aplicação no gel. A eletroforese foi 

realizada a 200V até que o azul de bromofenol atingisse o limite inferior do gel. 

As proteínas foram visualizadas por coloração com azul de Coomassie R 0,2% 

(p/v) , preparado em metanol 50% (v/v) e ácido acético 10% (v/v) , seguindo-se 

de descoloração com ácido acético 7% (v/v) em metanol 30% (v/v) . Após 

descoloração, os géis foram mantidos em glicerol 3% (v/v) , por 1 hora antes de 

serem secos entre folhas de papel celofane a 70°C, por 45 minutos, em 

secador de gel (Bio-Rad Laboratories) . 
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3.4.4. Dosagem de proteínas 

A determinação do conteúdo protéico nas amostras foi realizada 

segundo o método de Bradford (Bradford, 1976) tendo como padrão BSA (soro 

albumina bovina). 

3.4.5. Ensaios enzimáticos para medida da atividade de fosforilase 
fosfatase 

Os ensaios enzimáticos para medida da atividade de fosforilase 

fosfatase da PP1 c foram realizados de acordo com procedimentos já 

estabelecidos utilizando-se [32p] fosforilase ª como substrato (Shenolikar & 

Ingebritsen, 1984; Zhang et aI., 1992a; Zapella, 2001; Andrioli et aI., 2003). 

3.4.5.1. Marcação de fosforilase ª 
O substrato mais usado para medida de atividade enzimática de PP1 é a 

glicogênio fosforilase ª, fosforilada in vitro. A fosforilase ª marcada com e2p], 

foi preparada essencialmente como descrito (Shenolikar & Ingebritsen, 1984). 

A reação contendo fosforilase b 32 mg/mL; fosforilase quinase 56,4U; Tris-HCI 

100mM, pH8,2; glicerofosfato de sódio 100mM; CaCb 0,1 mM; acetato de 

magnésio 10mM e [y32p]ATP 0,2mM (5 x 108cpm/mmol) em volume final de 

500IlL, foi mantida por 60 minutos a 30°C. Em seguida foi acrescentado um 

volume de sulfato de amônio para saturação de 90% (p/v) . Após 30 minutos em 

gelo, a suspensão foi submetida à centrifugação a 16000xg por 10 minutos, à 

temperatura ambiente e o precipitado obtido foi dissolvido em 250llL tampão 

Tris-HCI 5mM, pH7,5; EGTA 0,1 mM; glicerol 10% (v/v) e sulfato de amônio 

45% (p/v). Após 30 minutos em gelo, a solução foi novamente submetida à 

centrifugação nas mesmas condições anteriores. O sobrenadante foi 

desprezado e o precipitado ressuspenso em 250llL de Tris-HCI 50mM, pH7,0; 

EGTA 0,1 mM e ~-mercaptoetanol 0,1% (v/v) . Esta solução foi dialisada a 4°C 

por 48 horas contra o tampão citado acima sendo o tampão trocado a cada 12 

horas. Durante a diálise a fosforilase ª cristaliza-se. Após a diálise a amostra 

foi incubada por 2 horas em gelo e os cristais foram precipitados por 

centrifugação a 16000xg por 5 minutos à temperatura ambiente, dissolvidos em 
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250~L de Tris-HCI 50mM, pH 7,0; EGTA 0,1 mM e p-mercaptoetanol 0,1 % (v/v) 

e mantidos a 4°C até o momento do uso. 

3.4.5.2. Ensaio das atividades de PP1 c e INc-1 recombinantes 

Para o ensaio da atividade enzimática da PP1 c o sedimento bacteriano 

foi ressuspenso em 1 mL de tampão Tris 20mM, pH8,O; MnCI2 2mM; p

mercaptoetanol 2mM; PMSF 1 mM e glicerol 10%(v/v). As células em 

suspensão foram submetidas a sonicação com 3 pulsos de 15 segundos cada, 

posição 3 (Branson Sonifier 450) com intervalos de incubação por 1 minuto, em 

gelo, entre cada pulso. O lisado foi centrifugado a 16000xg por 20 minutos a 

4°C. 

A reação foi realizada a 30°C em um volume final de 1 OO~L , sendo 

iniciada pela adição de 80~L de tampão de reação [imidazol 50mM, pH 7,2; 

DTT 2mM; BSA O,5mg/mL; cafeína 5mM; MnCI2 O,2mM e [32p] fosforilase ª 
(30.000cpm)] a 20~L de uma preparação contendo 1 O~g de proteína total 

(sobrenadante dos lisados bacterianos) diluída em imidazol 50mM, pH 7,2; 

EDTA 1mM; DTT 2mM; BSA O,5mg/mL e MnCI2 O,2mM. Após incubação de 10 

minutos, a reação foi interrompida pela adição de 1 OO~L de TCA 10% gelado e 

então submetida a centrifugação a 16000xg por 4 minutos. Foram coletados 

1 OO~L de sobrenadante e adicionados a 1 mL de líquido de cintilação (naftaleno 

10% (p/v) , PPO 0,5% (p/v) em dioxano) . A radioatividade liberada foi 

quantificada em espectrofotômetro de cintilação (Beckman). 

Uma unidade de fosforilase proteína fosfatase é a quantidade necessária 

para catalizar a liberação de 1 nmol de fosfato de fosforilase a por minuto. Os 

ensaios foram dimensionados para que o consumo de substrato fosse de no 

máximo 20%, como manutenção da linearidade da reação. 

Para ensaio de atividade do INc-1 L e do INc-1 recombinantes 

concentrações crescentes de inibidor purificado foram pré-incubadas por 10 

minutos a 4°C ou a 30°C com 1 O~g de PP1 , antes do ensaio descrito acima. 

55 



4. Resultados e Discussão 

4.1. Clonagem da sequência codificadora de INc-1 L a partir de um clone 
genômico de N.crassa 

A seqüência codificadora de INc-1 , cuja ORF hipotética (figura 1) 

identificamos em um clone genômico de N.crassa (BAC c13D20) foi 

amplificada por PCR a partir do DNA deste clone com a utilização dos 

oligonucleotídeos INc-1 F e INc-1 R (itens 3.3.3 e 3.3.4) . O produto de PCR 

obtido apresentou o tamanho esperado de 1047pb (figura 3) e foi denominado 

INc-1 L. A obtenção de outro produto de PCR codificando uma ORF de menor 

tamanho (denominada INc-1) será apresentada e discutida adiante (ver item 

4.6). O fragmento de DNA amplificado (INc-1 L) foi purificado e clonado no vetor 

pCR2.1, gerando a construção pCR2.1-INc-1 L, e dois clones independentes 

foram seqüenciados. A seqüência de bases do inserto e sua seqüência de 

aminoácidos deduzida está mostrada na figura 4 e corresponde fielmente a 

seqüência que originalmente encontramos no genoma de N.crassa. Na figura 4 

também estão indicados os cinco domínios equivalentes áqueles identificados 

no 1-2 de mamíferos e que comprovadamente são importantes para a interação 

com PP1 (Connor et a/. , 2000; Yang et aI., 2000; Zapella, 2001). 

4.2. Expressão de INc-1 L em bactérias 

Para demonstrar se a seqüência que havíamos clonado codifica uma 

proteína funcional , nos propusemos a expressá-Ia em bactérias para posterior 

verificação de suas propriedades bioquímicas e da sua interação com a PP1 c. 

Assim, o inserto da construção plasmidial pCR2.1-INc-1 L foi excisado e 

subclonado no vetor de expressão pAE (Junqueira de Azevedo et aI., 2001). A 

construção gerada foi denominada pAE-INc-1 L e seu esquema e análise com 

enzimas de restrição estão apresentados na figura 5. A clonagem de INc-1 L 

neste vetor está em fase com uma seqüência do vetor que codifica para seis 

resíduos de histidina e para um espaçador de 16 aminoácidos. Portanto, INc-1 L 

recombinante conterá em sua extremidade amino-terminal uma cauda de seis 

resíduos de histidina, a qual facilitará sua purificação por cromotografia de 

afinidade em uma coluna de Nt2-NTA agarose. 
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Para obtenção da proteína recombinante optamos por utilizar a cepa 

BL21 (DE3)PLysS (Stratagene) , que apresenta pouco ou nenhum vazamento 

de expressão da proteína recombinante na ausência do indutor IPTG quando 

comparada a outras hospedeiras como a própria BL21 (DE3) . Assim, a 

construção pAE-INc-1 L foi utilizada na transformação de BL21 (DE3)PLysS, 10 

colônias transformantes foram selecionadas e o nível de expressão de INc-1 L 

recombinante fo i avaliado após indução com IPTG 1 mM, a 3rC por 3 horas 

(indução em pequena escala) . Verificamos que INc-1 L foi expresso em todas 

as colônias analisadas e que existe uma variação no nível de expressão entre 

as colônias (dados não mostrados). A proteína recombinante que foi induzida 

corrresponde a um polipeptídeo que migra com massa molecular de -56kDa 

em SDS-PAGE, como mostrado na figura 6A. 

O clone que apresentou maior nível de expressão da proteína 

recombinante foi selecionado e utilizado para indução de INc-1 L com IPTG 

1 mM a 25, 30 e 3rC por 3 horas. Como controle negativo das induções foi 

utilizada bactéria BL21 (DE3)PLysS transformada com o vetor pAE sem o 

inserto (dados não mostrados) . Na figura 6A verificamos que o polipeptídeo de 

-56kDa é induzido em todas as temperaturas, sendo que níveis maiores de 

indução são observados acima de 30°C. 

A massa molecular de INc-1 L recombinante que observamos em SDS

PAGE é semelhante aquela observada para INc-1 purificado a partir de 

micélios de N. crassa (-54kDa) (Zapella , 2001) . Estes dados mostram que INc-

1 L recombinante, assim como o INc-1 nativo, apresenta comportamento 

anômalo na eletroforese em SDS-PAGE, pois sua massa molecular calculada a 

partir da seqüência de aminoácidos da ORF correspondente é de 

aproximadamente 38kDa. A migração anômala em SDS-PAGE já foi descrita 

para outras proteínas desta família como o 1-1 (Nimmo & Cohen , 1978) e o 1-2 

(Foulkes & Cohen, 1980). Uma baixa ligação de moléculas do detergente SDS 

na cadeia polipeptíd ica poderia explicar porque todas essas proteínas migram 

como polipeptídeos de massa molecular maior em SDS-PAGE. 

Assim como 1-1 e o 1-2 de mamíferos, INc-1 L também possui uma alta 

porcentagem de aminoácidos hidrofílicos (59%) e de prolina (11.2%), sugerindo 

que INc-1 L pode também não apresentar uma estrutura globular como 
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proposto para proteínas desta classe (Foulkes & Cohen , 1980; Yang et aI., 

2000). 

Para o planejamento do protocolo de purificação do INc-1 L 

recombinante, avaliamos primeiramente a sua solubilidade no extrato 

bacteriano. Assim, os sedimentos de bactéria obtidos após a indução em 

diferentes temperaturas foram lisados por sonicação e submetidos a 

centrifugação. Os sobrenadantes foram recolhidos e os precipitados 

ressuspensos no mesmo tampão de lise. A figura 68 mostra a distribuição da 

proteína recombinante entre o sobrenadante (proteína solúvel) e precipitado 

(proteína em corpos de inclusão) nas diferentes temperaturas de indução. A 

maior quantidade da proteína recombinante foi recuperada na fração solúvel 

em todas as temperaturas testadas, sendo que a apenas na indução a 37°C se 

verificou uma pequena fração insolúvel. Tendo em vista estes resultados 

optamos por proceder a purificação de INc-1 L recombinante a partir da fração 

solúvel de lisados preparados de culturas induzidas com IPTG 1 mM, a 3rC 

por 3 horas. 
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Figura 3. Amplificação por peR da seqüência codificadora de INc-1 L de N. crassa. 
O DNA do clone de BAC C13d20 foi submetido a PCR utilizando-se os oligonucleotídeos 
(lNc-1F e INc-1R) e a enzima Taq Polimerase na presença de 200,400 e 1000ng de 
BAC (canaletas 3 a 5). Foi feita uma reação controle sem o DNA molde (canaleta 2). Os 
produtos de PCR foram analisados em gel de agarose 0,8% corado com brometo de 
etídeo. A seta aponta o fragmento de -1047pb. Na canaleta 1 foi aplicado marcador de 
tamanho 1kpb DNA ladder. O tamanho aproximado de alguns marcadores está indicado 
à esquerda 
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1 atgtcaaccatcatggcatcgtcacccacacacactccgccgccc
M S T I MAS S P T H T P P P

46 tccacggtcccgcggccaaagggtatgttgagccagctcccatcc
S T V P R P K G M L S Q L P S

91 caatccagcgatgctgtcgcccagttcctggctttagcatgtacc
Q S S D A V A Q F L A L A C T

136 tacactgtcgtcgatattcgattgctaacggatgctttacctcca
Y T V V D I R L L T D A L P P

181 ggtattctcaagaactcgtaccgtaactctccgcccgcgggccca
G I L K N S Y R N S P P A G P

226 acttcccccctcgacacccaccaccatgacgcggctcaccccccg
T S P L D T H H H D A A H P P

271 ccactcatccacatgccctcctccgccaaggaggccaaagaaatt
P L I H M P S S A K E A K E I

316 accatcatgaacactcagatcaacgccggaccccgccgctcctcg
T I M N T Q I N A G P R R S S

361 tctgtcgccggatcgcggcctggcctcagtggttctcgccgttca
S V A G S R P G L S G S R R S

406 acgacgcccagccaccacggcgacgaagactcgacggagcaaggc
T T P S H H G D E D S T E Q G

451 cagcgcctcaaatgggacgaggcgaacctctacctcacggagcaa
Q R L K W D E A N L Y L T E Q

496 gagcggtccagcaccatgaagattgacgagcccaagacgccctat
E R S S T M K I D E P K T P Y

541 gccaagcactacgaccccgccgaggacccatcggacgacgacgag
A K H Y D P A E D P S D D D E

586 gaagtcccagaagccatcgaccccaacaagatcgacatggatcgc
E V P E A I D P N K I D M D R

631 gtggatggcctgtcgcctcttcctaggcagaacaagcgcaggcac
V D G L S P L P R Q N K R R H

676 ggcaacattgacgacgagatccctggcctctcgctcggcgagccg
G N I D D E I P G L S L G E P

721 gaggaggcggtgcctgagggcggcttcccctttggcaagggcgct
E E A V P E G G F P F G K G A

766 actgcccattccgaagacggcggctcccccaagcgtcctagagct
T A H S E D G G S P K R P R A

811 gtgcacgttgatagcaacggcagcggccatgatcccgatgatgaa
V H V D S N G S G H D P D D E

856 ctggtcggcctcagcgccgaagagagggagaagcatcgcaagttt
L V G L S A E E R E K H R K F

901 gaggagatgcgcaagaagcactacgagatgaagagcgtggcgtcg
E E M R K K H Y E M K S V A S

946 ctacttggtcaccctgagaatctggaagatgaggacgaagatgag
L L G H P E N L E D E D E D E

991 gatgaggagatccctgaggtgccggctctcccgacacggtccaat
D E E I P E V P A L P T R S N

1036 ggatcgtcgtag 1047
G S S *

Figura 4. Seqüência de nucleotídeos e seqüência deduzida de aminoácidos de INc
1L de N. crassa. O produto de PCR amplificado a partir do clone de BAC C13d20
mostrado na figura 3 foi clonado no vetor pCR2.1, gerando a construção pCR2.1-INc-1L.
Os insertos de dois clones independentes foram completamente seqüenciados. As
regiões sombreadas em cinza correspondem as regiões 1 a 5 mostradas na figura 1 e
que são similares as regiões de interação do inibidor 2 com a PP1 c em mamíferos.

60





A 

B 

kDa 

116--
97--

66--

45--

29--

kDa 

116--
97--

45--

29--

25°C 

C I 

25°C 

s p 

30°C 

C 

30°C 

s p 

37°C 

C 

'--56kDa 

37°C 

s p 

'--56kDa 

Figura 6. (A) Expressão do INc-1 L recombinante. A cultura de bactérias 
BL21 (DE3)PLysS transformada com a construção pAE-INc-1 L crescida a 37°C, por uma 
noite, foi diluída 1 :20 em meio fresco nas temperaturas de 25, 30 e 37°C até D0600nm 
atingir 0,4. Neste momento, foi adicionado IPTG para concentração final de 1 mM, 
seguindo-se incubação por 3 horas nas temperaturas indicadas. Os extratos bacterianos 
protéicos de culturas controle-não induzidas (C) e de culturas induzidas com IPTG (I) 
foram separados em SDS-PAGE 10% e o gel foi corado com Coomassie Blue. As 
posições dos marcadores de massa molecular estão indicadas à esquerda. A seta indica 
o polipeptídeo de -56kDa correspondente à proteína recombinante que é induzida. (B) 
Solubilidade do INc-1 L recombinante. As induções foram realizadas como (A), as 
bactérias foram lisadas e o extrato bruto foi centrifugado 10000xg, 30 minutos a 4°C. A 
fração solúvel (S) e o precipitado (P) foram analisados em SDS-PAGE como em (A). 
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4.3. Purificação do INc-1 L recombinante 

A purificação de INc-1 L recombinante foi realizada através de 

cromatografia de afinidade em resina Ni+2-NTA agarose, uma vez que a 

proteína recombinante possui uma cauda amino-terminal de seis histidinas. 

Como mostrado na figura 7, a fração solúvel de lisados bacterianos (canaleta 

1) obtidos de culturas induzidas com IPTG 1 mM a 3JüC por 3 horas foi 

adsorvida à resina, seguindo-se lavagem (canaletas 3 a 7) e eluição do 

material adsorvido com tampão contendo concentrações crescentes de 

imidazol (canaletas 8 a 13). A figura também mostra que uma fraç~o 

significativa da proteína recombinante não se ligou à resina (canaleta 2) , 

enquanto que uma pequena fração da proteína foi eluída com tampão contendo 

150 e 300mM de imidazol (canaletas 12 e 13). Ainda que em pequena 

quantidade, o INc-1 L eluído com imidazol apresentou um grau de pureza 

satisfatório e avaliamos que a quantidade purificada seria suficiente para a 

avaliação de seu efeito na atividade de PP1 c. 

4.4. Verificação da atividade inibidora de INc-1 L recombinante sobre a 
PP1 c recombinante de N. crassa 

Para avaliar a atividade de INc-1 L recombinante, utilizamos a PP1 c de 

N. crassa expressa em bactérias. Para expressão da PP1 c recombinante 

utilizamos a construção disponível no laboratório denominada pTrcHisAlCOD

PP1 (Zapella , 2001) na transformação de bactérias da cepa BL21 (DE3) . Após 

a indução com IPTG, a atividade de fosforilase fosfatase da PP1 c 

recombinante é ensaiada diretamente na fração solúvel dos lisados bacterianos 

uma vez que, geralmente, os níveis de expressão obtidos são muito baixos 

para detecção do polipeptídeo através de SDS-PAGE (Zhang et aI. , 1992a; 

Zapella , 2001 ; Andrioli et ai., 2003). Como controle negativo da atividade de 

fosforilase fosfatase utilizamos a fração solúvel de um clone de BL21 (DE3) 

transformado com o vetor pTrcHisA sem o inserto (dados não mostrados) . 

A glicogênio fosforilase ª marcada radioativamente com [l2p]ATP é um 

substrato amplamente utilizado nos ensaios da PP1 in vitro. A conversão da 

fosforilase b em ª é catalisada pela glicogênio fosforilase quinase, resultando 

na fosforilação de um único resíduo de serina (Ser-14). Essa é uma das 
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vantagens na utilização da fosforilase ª como substrato nos ensaios, pois 

outros substratos da PP1 c, como a glicogênio sintase e a fosforilase quinase, 

apresentam mais de um sítio de fosforilação, complicando a correlação da 

extensão da desfosforilação com a determinação da atividade enzimática 

(Cohen et aI. , 1989). 

Apesar da PP1 c recombinante de N.crassa possuir a cauda de seis 

histidinas, sua purificação por cromatografia de afinidade em coluna de Ni+2
-

NTA agarose resulta na inativação da atividade enzimática (Zapella, 2001), o 

que inviabilizou a utilização de PP1 c recombinante purificada em nossos 

ensaios. Assim , para os ensaios de atividade de INc-1 L, utilizamos a fração 

solúvel dos extratos bacterianos contendo PP1 c recombinante ativa. A figura 8 

mostra a curva de inibição da atividade de fosforilase fosfatase pelo INc-1 L 

recombinante, após pré-incubação de diferentes concentrações de INc-1 L com 

10j...lg de proteína total da fração solúvel dos extratos bacterianos contendo 

PP1 c recombinante a 4°C (figura 8A) e a 30°C (figura 88) . 

Os resultados apresentados na figura 8 são claros quanto ao efeito 

inibidor de INc-1 L sobre a atividade de PP1 c, que tem 50% de sua atividade 

inibida por -50nM de INc-1 L, independente da temperatura utilizada na etapa 

de pré-incubação. Concentrações maiores de INc-1 L abolem completamente a 

atividade da enzima. A potência inibitória do INc-1 L é menor se comparada aos 

valores de IC50 dos 1-2 de humano (Helps et aI. , 1994), Drosophila (Helps & 

Cohen, 1999), coelho (Yang et aI., 2000) e isoformas a 1 e a2 de rato (Osawa 

et aI. , 1996) que são respectivamente 1, 1, 1,5 e 10nM. Contudo, INc-1 L pode 

ser considerado um potente inibidor da PP1 c quando analisamos valores de 

IC50 do GLC8 (Tung et aI. , 1995) e da isoforma ~ de rato (Osawa et aI. , 1996) 

que são respectivamente 130 e 100nM. 

É importante ressaltar que a atividade de PP1 c recombinante na fração 

solúvel foi determinada previamente aos ensaios de atividade de INc-1 L e a 

quantidade de enzima nos ensaios foi ajustada para que o consumo do 

substrato não ultrapassasse 20% para que a reação de desfosforilação da 

e2p]-fosforilase ª fosse linear. Além disso para os ensaios de atividade do INc-

1 L sobre a PP1 c, utilizamos INc-1 L recombinante eluído com 300mM de 

imidazol. Como controle , a medida da atividade da PP1 c na ausência de INc-1 L 
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foi medida na presença do tampão de eluição de INc-1 L, e esta atividade foi 

considerada como 100%. Observamos, que a atividade da PP1 c dobra (dados 

não mostrados) quando medida na presença do tampão utilizado na eluição do 

INc-1 L (contendo imidazol 300mM) em comparação com o tampão (contendo 

imidazol 50mM) que é freqüentemente utilizado nos ensaios de PP1 c 

recombinante (Zhang et aI., 1992a; Zapella, 2001 ; Andrioli et aI. , 2003) . 
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Figura 7. Purificação do INc-1L recombinante por cromatografia de afinidade. A
purificação foi realizada a partir de culturas induzidas com IPTG a 37°C por 3 horas. A
fração solúvel do lisado bacteriano (canaleta 1) foi incubada com a resina Ni+2-NTA
agarose por 1 hora a 4°C. A canaleta 2 mostra a fração não adsorvida a resina. A resina
foi lavada com o mesmo tampão utilizado na Iise das bactérias (canaletas 3 a 7). As
eluições foram feitas com 2S, SO, 7S, 100, 1S0 e 300mM de imidazol (canaletas 8 a 13). A
seta indica o polipeptfdeo de -S6kDa correspondente ao INc-1 L recombinante. As
amostras foram separadas em gel SDS-PAGE 10%. O gel foi corado com Coomassie
Blue. As posições dos marcadores de massa molecular estão indicadas à esquerda.
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Figura 80 Inibição da atividade de fosforilase fosfatase da PP1 c recombinante pelo 
INc-1 L recombinante o O sobrenadante do lisado bacteriano do clone pTrcHisAlCOD
PP1 contendo 10).!g de proteína foi incubado por 10 minutos a 4°C (A) ou a 30°C (8) com 
concentrações crescentes de INc-1 L e em seguida ensaiado para atividade de fosforilase 
fosfatase durante 10 minutos a 30°C. Os valores de atividade foram transformados para 
porcentagem da atividade de PP1 em relação ao controle ensaiado na ausência de INc-
1 L. Em (A) o desvio padrão foi calculado a partir de três experimentos independentes com 
ensaios realizados em duplicatas. Em (8) o desvio padrão foi calculado a partir de dois 
experimentos independentes, com exceção dos pontos 16 e 26nM de INc-1 L, com 
ensaios realizados em duplicata. 
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4.5. Identificação de um íntron no gene do INc-1 

Em experimentos iniciais de RT-PCR para análise da expressão de INc-

1 em diferentes fases de crescimento, detectamos mRNAs de dois tamanhos 

distintos, sendo um deles do tamanho esperado de acordo com a seqüência 

codificadora mostrada na figura 4 (-1 kpb) e outro de menor tamanho (-900pb), 

como apresentado no item 4.8, adiante. Paralelamente a estas observações, o 

seqüenciamento e a anotação do genoma de N. crassa foram finalizados, 

possibilitando a verificação da presença de um íntron na seqüência que 

codificaria para o INc-1, como indicado na figura 9. É interessante ressaltar que 

os sítios canônicos de junção de splicing (GT/AG) estão presentes, e que por 

outro lado a seqüência deste provável íntron codifica um segmento de 38 

aminoácidos em fase com o restante da proteína. Estas observações sugerem 

que o RNA de maior tamanho que foi detectado pode ser resultado de 

processamento incompleto, onde o íntron não foi adequadamente removido, 

uma vez que foi descartada a possibilidade de contaminação com DNA 

genômico nas preparações de RNA (ver item 4.8). Outra possibilidade seria 

que tanto a isoforma que retém o íntron como a isoforma que é processada 

seriam traduzidas resultando em produtos protéicos, que eventualmente 

apresentariam características bioquímicas distintas. Experimentos adicionais 

são necessários para investigar estas possibilidades. Tendo em vista estes 

resultados , passamos a denominar de INc-1 L, a isoforma que retém o íntron e 

INc-1 , a isoforma sem íntron. 

O seqüenciamento completo do genoma de N.crassa revelou a média de 

1,7 íntrons por gene, sendo que o tamanho médio dos íntrons é de 134 

nucleotídeos (Galagan et ai., 2003). O íntron do gene de INc-1 é composto por 

114 nucleotídeos (figura 4) . Assim, o INc-1 (sem íntron) seria constituído por 

310 resíduos (figura 9) com uma massa molecular estimada de 

aproximadamente 33,9 kDa e um pl teórico igual a 5, refletindo a fração de 

19% de aminoácidos ácidos em sua composição. Os aminoácidos ácidos 

somados aos básicos representam 35,8% dos resíduos totais da seqüência e 

se somados aos polares sem carga temos 58,3% de resíduos hidrofílicos. O 

INc-1 também apresenta uma alta porcentagem de resíduos de prolina 

(11 ,6%). Assim, as características bioquímicas de INc-1 (sem íntron) parecem 
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não diferir muito daquelas já discutidas para INc-1 L (com íntron) . Como já 

mencionado, a massa molecular calculada para INc-1 L seria de 

aproximadamente 38kDa e conteúdo de aminoácidos hidrofílicos e de prolina, é 

de 59% e 11,2%, respectivamente (item 4.2). 

O INc-1 assim como o 1-2 pode não ter uma estrutura globular (Yang et 

aI., 2000). Estudos de dicroísmo circular indicam que aproximadamente 50% 

da estrutura do 1-2 é aleatória o que pode estar correlacionado com uma forma 

alongada. Uma conformação estendida fornece base para o modelo no qual o 

1-2 envolva a subunidade catalítica da PP1 estabelecendo múltiplos contatos. 

Pelo menos cinco domínios de contato (indicados na figura 2) importantes para 

a atividade inibitória do 1-2 sobre a PP1 foram identificados (Yang et a/. , 2000; 

Connor et a/., 2000). Embora a similaridade entre as seqüências dos inibidores-

2 de mamíferos, D. melanogaster e a dos fungos seja pequena (Zapella, 2001) 

as regiões mapeadas pelos trabalhos de Connor e de Yang como responsáveis 

pela atividade do 1-2 (Yang et a/. , 2000; Connor et a/. , 2000) são razoavelmente 

conservadas em todos esses organismos, como mostra a figura 2. É importante 

ressaltar que a somatória da contribuição dessas várias regiões parece ser 

responsável pela atividade e ligação do 1-2 a PP1. 

Essas regiões estão presentes no INc-1 L e o íntron encontra-se no meio 

da região 1, como mostram as figuras 4 e 9. A região 1 é considerada como 

fundamental na habilidade de ligação do inibidor a PP1 . O polipeptídeo 1-2 

truncado na região amino-terminal , que contém a região 1, apresentou um 

potência I in ibidor bastante reduzido quando comparado ao 1-2 nativo, 

provavelmente devido a remoção de sítio de ligação forte . Nesta região está 

localizada a seqüência IKGI que passou então a ser considerada essencial 

para a ligação do inibidor a PP1 (Huang et aI., 1999; Connor et a/. , 2000) . 

O motivo consenso RVXF, importante para interação de diversas 

subunidades regulatórias , está ausente no 1-2. Evidências experimentais e 

estudos de modelagem molecular sugeriram que a seqüência KLHY do 1-2 

(apontada com região 3 na figura 2) seria equivalente ao motivo RVXF (Yang et 

a/. , 2000), contudo dados posteriores não confirmaram esta hipótese. As 

seqüências IKGI e KLHY pertencem a motivos pentapeptídeos conservados 

filogeneticamente formando as seqüências consenso K-[GS]-I-L-K e R-[KR]-X

H-Y (Wakula et a/. , 2003). Foi demonstrado que quando o motivo KGILK do 1-2 
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foi substituído pelo motivo RVTF do NIPP-1 , o ICso para a inibição da PP1 

praticamente não sofreu alteração, mas a substituição do motivo KLHY pelo 

RVTF tornou o 1-2 um fraco inibidor da PP1. Assim, embora o motivo KGILK de 

1-2 não seja similar ao motivo RVXF presente em outras subunidades 

moduladoras e não se ligue ao canal hidrofóbico existente na PP1 c, ele pode 

ser substituído funcionalmente pela seqüência RVXF (Connor et aI. , 2000; 

Wakula et aI. , 2003) . 

O motivo KGILK está presente no INc-1, sendo que no INc-1 L ele 

apresenta-se interrompido pela presença do segmento de 38 aminoácidos 

relativos ao íntron (figuras 4 e 9) . Contudo, observamos que INc-1 L 

recombinante inibiu a atividade de PP1 com relativa eficácia. Certamente, este 

efeito inibidor deve-se à contribuição das outras regiões mapeadas na 

interação/inibição e também a conservação parcial da região 1. É importante 

ressaltar que na região 1 o motivo KGILK do INc-1 equivaleria a seqüência 

PGILK em INc-1 L (figuras 2 , 4 e 9), sendo que não se trata de um substituição 

funcionalmente equivalente (K ~ P) na primeira posição do motivo. Porém, não 

podemos excluir a possibilidade de que a interação possa estar ocorrendo 

através da seqüência GILK. Portanto, para entender melhor a contribuição da 

região 1 na atividade do INc-1 foi imprescindível sua clonagem (sem íntron) 

para podermos avaliar a funcionalidade da respectiva proteína recombinante. 

4.6. Clonagem da seqüência codificadora de INc-1 a partir de uma 
biblioteca de cDNA de N.crassa e obtenção de INc-1 recombinante 

Com o objetivo de clonar a seqüência codificadora de INc-1 (sem íntron) 

e confirmar que este íntron é de fato processado em células de N.crassa, 

realizamos reações de PCR com os oligonucleotídeos INc-1 F e INc-R e 

utilizando uma biblioteca de cDNA micelial de N. crassa como molde. As 

condições utilizadas na amplificação do INc-1 a partir do cDNA foram as 

mesmas utilizadas na amplificação de INc-1 L a partir do DNA genômico. Como 

mostra a figura 10, a diferença de tamanho entre o fragmento amplificado a 

partir do DNA genômico e aquele amplificado a partir do cDNA é clara, 

indicando que ocorreu processamento deste íntron no mRNA de INc-1 na fase 

de crescimento em que foi isolado RNA para preparação da biblioteca. 
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A estratégia de clonagem do INc-1 foi a mesma utilizada para o INc-1 L

(item 4.1). O produto de PCR foi c1onado no vetor pCR2.1 e a construção

obtida foi submetida a seqüenciamento para verificação da sua autencidade. O

seqüenciamento confirmou a ausência do íntron no produto de peR

amplificado correspondente a INc-1, o qual foi subclonado no vetor de

expressão pAE (Junqueira de Azevedo et aI., 2001) em fusão com uma

seqüência que codifica para seis resíduos de histidina na porção amino

terminal.

A construção pAE-INc-1 foi utilizada na transformação de bactérias da

cepa BL21 (DE3)PLysS e 10 clones obtidos foram analisados quanto a

expressão do INc-1 recombinante a 37°C por 3 horas. A partir do clone que

expressou a proteína em maior quantidade foi feita uma indução em maior

escala com IPTG 1mM a 3JOC por 3 horas. A figura 11 mostra a indução do

polipeptídeo de -54kDa, que assim como INc-1 L também foi recuperado na

fração solúvel dos lisados bacterianos. De modo semelhante a INc-1 L, INc-1

também apresentou migração anômala em gel de SDS-PAGE (-54kDa), pois

sua massa molecular calculada a partir da sua seqüência de aminoácidos é de

aproximadamente 33,9kDa.

4.7. Purificação do INc-1 recombinante e verificação de sua atividade
inibidora sobre a PP1c recombinante de N. crassa

A purificação de INc-1 recombinante foi realizada através de

cromatografia de afinidade em resina Nt2-NTA agarose seguindo os mesmos

procedimentos utilizados na purificação de INc-1 L recombinante. Como

mostrado na figura 12, a fração solúvel de lisados bacterianos (canaleta 1)

obtidos de culturas induzidas com IPTG 1mM a 3JOC por 3 horas foi adsorvida

à resina, seguindo-se lavagem (canaletas 3 a 7) e eluição do material

adsorvido com tampão contendo concentrações crescentes de imidazol

(canaletas 8 a 13). Diferentemente de INc-1L, a eluição de INc-1 iniciou-se com

75mM de imidazol (canaleta 10) e prosseguiu até a última concentração

utilizada (300mM, canaleta 13). Contudo, nas frações 75, 100 e 150mM

(canaletas 10 a 12) podem ser visualizados outros polipeptídeos que podem

ser produtos de degradação ou impurezas capazes de ligar na resina. Nos
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ensaios de atividade de INc-1 foi utilizado a amostra eluída com 300mM de 

imidazol que apresentou um grau de pureza satisfatório. 

Os ensaios de inibição de PP1 c recombinante de N. crassa pelo INc-1 

foram realizados nas mesmas condições utilizadas para avaliação da atividade 

de INc-1 L (item 4.4). A figura 13 mostra a curva de inibição de INc-1 

recombinante sobre a atividade de fosforilase fosfatase, após pré-incubação, a 

30°C, de diferentes concentrações de INc-1 com 10!lg de proteína total da 

fração solúvel dos extratos bacterianos contendo PP1 c recombinante. Como 

podemos observar a PP1 c tem 50% de sua atividade inibida por -11 nM de INc-

1. Com mostrado na figura 8, INc-1 L foi efetivo para inibir a PP1 c com um IC50 

de aproximadamente 50nM, que é um pouco maior que a observada para INc-

1. Estes dados sugerem que a retenção do segmento de aminoácidos 

codificado pelo íntron na região 1 na isoforma INc-1 L diminui o potencial 

inibitório do INc-1 L. Portanto, é provável que o motivo PGILK que 

corresponderia a região 1 em INc-1 L seja menos eficaz no ancoramento do 

inibidor a PP1 c. Estas observações sugerem que o motivo KGILK de INc-1 seja 

fundamental na interação do inibidor com a PP1 c, assim como proposto para o 

1-2 de mamíferos (Huang et ai., 1999; Connor et a/., 2000; Yang et a/., 2000 ; 

Wakula et a/., 2003). 
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1 atgtcaaccatcatggcatcgtcacccacacacactccgccgccc
M S T I MAS S P T H T P P P

46 tccacggtcccgcggccaaagggtatgttgagccagctcccatcc
S T V P R P K G

91 caatccagcgatgctgtcgcccagttcctggctttagcatgtacc

136 tacactgtcgtcgatattcgattgctaacggatgctttacctcca

181 ggtattctcaagaactcgtaccgtaactctccgcccgcgggccca
I L K N S Y R N S P P A G P

226 acttcccccctcgacacccaccaccatgacgcggctcaccccccg
T S P L D T H H H D A A H P P

271 ccactcatccacatgccctcctccgccaaggaggccaaagaaatt
P L I H M P S S A K E A K E I

316 accatcatgaacactcagatcaacgccggaccccgccgctcctcg
T I M N T Q I N A G P R R S S

361 tctgtcgccggatcgcggcctggcctcagtggttctcgccgttca
S V A G S R P G L S G S R R S

406 acgacgcccagccaccacggcgacgaagactcgacggagcaaggc
T T P S H H G D E D S T E Q G

451 cagcgcctcaaatgggacgaggcgaacctctacctcacggagcaa
Q R L K W D E A N L Y L T E Q

496 gagcggtccagcaccatgaagattgacgagcccaagacgccctat
E R S S T M K I D E P K T P Y

541 gccaagcactacgaccccgccgaggacccatcggacgacgacgag
A K H Y D P A E D P S D D D E

586 gaagtcccagaagccatcgaccccaacaagatcgacatggatcgc
E V P E A I D P N K I D M D R

631 gtggatggcctgtcgcctcttcctaggcagaacaagcgcaggcac
V D G L S P L P R Q N K R R H

676 ggcaacattgacgacgagatccctggcctctcgctcggcgagccg
G N I D D E I P G L S L G E P

721 gaggaggcggtgcctgagggcggcttcccctttggcaagggcgct
E E A V P E G G F P F G K G A

766 actgcccattccgaagacggcggctcccccaagcgtcctagagct
T A H S E D G G S P K R P R A

811 gtgcacgttgatagcaacggcagcggccatgatcccgatgatgaa
V H V D S N G S G H D P D D E

856 ctggtcggcctcagcgccgaagagagggagaagcatcgcaagttt
L V G L S A E E R E K H R K F

901 gaggagatgcgcaagaagcactacgagatgaagagcgtggcgtcg
E E M R K K H Y E M K S V A S

946 ctacttggtcaccctgagaatctggaagatgaggacgaagatgag
L L G H P E N L E D E D E D E

991 gatgaggagatccctgaggtgccggctctcccgacacggtccaat
D E E I P E V P A L P T R S N

1036 ggatcgtcgtag 1047
G S S *

Figura 9. Seqüência de nucleotídeos e sequência deduzida de aminoácidos de INc-1
de N. crassa. A figura mostra a presença do íntron (região em negrito) no gene que
codifica para o INc-1 de N. crassa, o qual não está presente no produto de peR
codificador de INc-1. Note os consensos de junção de "splicing" GT/AG. As regiões
sombreadas em cinza correspondem aos domínios 1 a 5 discutidos no texto e mostrados
na figura 1.
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Figura 10. Amplificação por peR da seqüência codificadora de INc-1 a partir de
biblioteca de cDNA de N. crassa. Uma biblioteca de cDNA micelial de N. crassa
(canaleta 3) e o DNA do clone de BAC C13d20 (canaleta 4) foram utilizados como molde
nas reações de PCR. Foi feita uma reação controle sem DNA (canaleta 2). Os produtos
de PCR foram analisados em eletroforese em gel de agarose 0,8% corado com brometo
de etídeo. A seta cheia aponta o fragmento de -1047pb e a vazia o fragmento de -933
pb. Na canaleta 1 foi aplicado marcador de tamanho 1kpb DNA ladder. O tamanho de
alguns fragmentos em kpb está indicado à esquerda.
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Figura 11. (A) Expressão do INc-1 recombinante. A cultura de bactérias
BL21 (DE3)PLysS, trasnsformada com a construção pAE-INc-1, crescida a 37°C, por uma
noite, foi diluída 1:20 em meio fresco a 37°C. Após D0600nm atingir 0,4, foi adicionado
IPTG para concentração final de 1mM, seguindo-se incubação por 3 horas a 37°C. Os
extratos bacterianos protéicos das culturas controle-não induzida (C) e induzida com
IPTG (I) foram separados em SDS-PAGE 10% e o gel foi corado com Coomassie Blue.
As posições dos marcadores de massa molecular estão indicadas à esquerda. A seta
indica o polipeptídeo de -54kDa correspondente à proteína recombinante que é induzida.
(B) Solubilidade do INc-1 recombinante. A indução foi realizada como (A), as bactérias
foram lisadas e o extrato bruto foi centrifugado 10000xg, 30 minutos a 4°C. A fração
solúvel (S) e o precipitado (P) foram analisados em SDS-PAGE como em (A).
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Figura 12. Purificação do INc-1 recombinante por cromatografia de afinidade. A
purificação foi realizada a partir de culturas induzidas com IPTG a 37°C por 3 horas. A
fração solúvel do lisado bacteriano (canaleta 1) foi incubada com a resina Ni+2-NTA
agarose por 1 hora a 4°C. A canaleta 2 mostra a fração não adsorvida a resina. A resina
foi lavada com o mesmo tampão utilizado na lise das bactérias (canaletas 3 a 7). As
eluições foram feitas com 25, 50, 75, 100, 150 e 300mM de imidazol (canaletas 8 a 13).
As posições dos marcadores de massa molecular estão indicadas à esquerda A seta
indica o polipeptídeo de -54kDa correspondente ao INc-1 recombinante. As amostras
foram separadas em gel SDS-PAGE 10% corado com Coomassie Blue.
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Figura 13. Inibição da atividade de fosforilase fosfatase da PP1c recombinante 
pelo INc-1 recombinante. O sobrenadante do lisado bacteriano do clone pTrcHis-COD
PP1 contendo 10~g de proteína foi incubado por 10 minutos a 30°C com concentrações 
crescentes de I Nc-1. Após a incubação a atividade de fosforilase fosfatase foi ensaiada 
durante 10 minutos a 30°C. O gráfico mostra a percentagem de atividade de PP1 c em 
relação ao controle (ausência de INc-1). O desvio padrão foi calculado a partir de três 
experimentos independentes com ensaios realizados em duplicata. 
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Vale ressaltar que em alguns experimentos realizados detectamos a 

presença do RNA de INc-1 não processado (-1 kpb) juntamente com oRNA 

processado (-O,9kpb) em células coletadas entre Oh e 4 horas (figura 14C). A 

detecção da banda de maior tamanho não reflete contaminação de DNA 

genômico, como pode ser verificado pelas reações controle de amplificação do 

mRNA da tubulina que foram realizadas em paralelo (figura 140). Não 

podemos descartar a possibilidade de que em determinadas situações 

experimentais o processamento do mRNA de INc-1 seja afetado. A diferença 

observada certamente reflete o fato de as células utilizadas na preparação de 

RNA total utilizado nos dois experimentos mostrados na figura 14 nos foram 

cedidas por laboratórios diferentes. Experimentos adicionais são necessários 

para avaliar se a retenção do íntron no mRNA de INc-1 é um fenômeno 

reprodutível e em que situação experimental ele pode ser melhor detectada 

bem como se apresenta algum significado fisiológico. 
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Figura 14. Reação de RT-PCR para análise dos níveis de mRNA do INc-1 durante o
crescimento de N. crassa. A partir do RNA total extraído de células coletadas nos
tempos indicados foi analisada a expressão dos genes do INc-1 (A, C) e da ~-tubulina (B,
O) por RT-PCR com oligonucleotídeos específicos. Os produtos de PCR foram separados
por eletroforese em gel de agarose e submetidos a Southem blot hibridizados com as
sondas do gene INc-1 ou ~-tubulina. As setas cheias e vazia, indicam respectivamente o
produto correspondente ao INc-1 e a p-tubulina. Foi utilizado marcador de tamanho 1Kpb
DNA ladder. O tamanho aproximado de alguns marcadores está indicado à esquerda.
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4.9. Discussão final 

Neste trabalho realizamos com sucesso a clonagem da seqüência 

codificadora de INc-1 , um inibidor termoestável da PP1 c de N.crassa. A 

atividade inibidora de PP1 c de duas isoformas recombinantes purificadas, INc-

1 L e INc-1 , foram avaliadas e comparadas. 

A forma denominada INc-1 L apresenta em sua região amino-terminal um 

segmento de 38 aminoácidos derivado da retenção de um íntron, sem alterar a 

fase de leitura. Contudo, a inserção deste segmento de 38 aminoácidos ocorre 

após a primeira posição do motivo KGILK, que no inibidor 2 de mamíferos é 

fundamental na sua interação com a PP1 c. Assim, no INc-1 L o motivo 

equivalente apresenta a seqüência PGILK. A forma denominada INc-1, não 

possui a seqüência do íntron, e o motivo KGIKL é mantido intacto. Ambas 

proteínas recombinantes exibiram atividade inibidora de PP1 c, sendo que a 

IC50 determinada para INc-1 L foi de -50nM e para INc-1 foi de -11 nM. Estes 

dados sugerem que a retenção do segmento de aminoácidos codificado pelo 

íntron na região na isoforma INc-1 L diminui o potencial inibidor do INc-1 L. 

Assim é, provável que o motivo PGILK que corresponderia a região 1 em INc-

1 L seja menos eficaz no ancoramento do inibidor a PP1 c, indicando que o 

motivo KGILK de INc-1 seja importante na interação do inibidor com a PP1 c, 

assim como verificado no 1-2 de mamíferos. Ensaios utilizando a metodologia 

de duplo híbrido de leveduras estão em andamento e irão nos fornecer 

caracterização mais detalhada da interação in vivo entre INc-1 , INc-1 L e PP1 c. 

Experimentos anteriores (Zapella, 2001) mostraram que INc-1 nativo 

purificado de micélios de N.crassa é capaz de inibir especificamente tanto 

PP1 c nativa como a PP1 c recombinante de N.crassa . Contudo, não é possível 

comparar a eficácia do INc-1 nativo e recombinante, uma vez que as 

preparações de INc-1 nativo não foram quantificadas. Também foi 

demonstrado que INc-1 nativo é fosforilado in vítro pela PKA e pela GSK3 

recombinantes (Zapella, 2001). Será interessante verificar se o INc-1 

recombinante é substrato para estas enzimas e qual o efeito que a fosforilação 

tem sobre sua atividade inibidora de PP1 c e/ou sobre sua capacidade de 

interação com esta enzima. Dados da literatura indicam que a re-ativação da 
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PP1 associada a 1-2 é dependente de mecanismos de fosforilação, que 

dependem de GSK3, in vitro e de CDKs, in vivo (Tan et aI., 2003; Agarwal

Mawal et aI., 2001 ; Leach et aI. , 2003; DePaoli-Roach, 1984; Jurgensen et aI., 

1984; Price et aI., 1986; Picking et aI., 1991). 

A análise dos níveis de expressão do mRNA de INc-1 nas diferentes 

fases de crescimento de N.crassa mostrou expressão predominante e 

constitutiva do transcrito processado de INc-1 , com níveis máximos na fase 

exponencial. Contudo, será interessante investigar se em alguma condição 

fisiológica o RNA não processado é acumulado e qual o significado de uma 

eventual expressão da proteína equivalente a INc-1 L. Outra abordagem para 

investigarmos a função de INc-1 em N.crassa é a inativação do gene de INc-1 

em N.crassa e avaliação das características fenotípicas da linhagem mutante. 
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