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2.

RESUMO

Usando

traduçl0 -in

incorporação -in

vitro- de RN~ e

vivo- de

eletroforese

13 t:'JSlmetionina,

bidimensional,

iniciamos um estudo do controle da síntese de proteínas

durante duas fases distintas de diferenciaç10 celular, a

esporulaçl0 e a germinaçl0, do fungo Blastocladiella

emersonii.

Durante a esporulaçl0 ocorre uma intensa variaçl0 no

padrl0 de síntese proteica. Foi analisada a síntese de 108

proteínas, sendo verificado que o aumento na síntese de

várias proteínas está associado com estágios definidos da

esporulaçl0. Um grande número de proteínas básicas é

sintetizado exclusivamente no final da esporulaç10, que

cor responde à fase de diferenciaçl0 dos zo6sporos. Também

foram detectadas drásticas variações na populaç10 de mRN~s

ao longo de toda a esporulaçlo. ~ síntese de várias

proteínas típicas da esporulaçl0 parece ser controlada ao

nível da transcriçl0. ~lém disso a maioria dos RNRs

mensageiros específicos da esporulaçl0 nl0 é conservada nos

zoósporos maduros; o zoósporos contém mRN~s armazenados que

provavelmente slo sintetizados nos últimos 30 minutos da

esporulaçl0.

Durante a transiç10 dos z06sporos a células redondas,

que ocorre nos primeiros 25 minutos ap6s a induç10 da

germinaçl0 em meio inorgânico, nl0 foram verificadas

diferenças qualitativas no padr10 de síntese proteica, tanto
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na ausência como na presença de actinomicina O, indicando

que os eventos precoces da germinaç10 s10 inteiramente pré

programados pelo mRN~ que está armazenado nos z06sporos.

Contudo, na germinaç10 tardia s10 verificadas profundas

variações no padr10 de síntese proteica. A síntese de

algumas dessas proteínas (seis polipeptídios), provavelmente

cor responde a uma traduç10 seletiva de mensagens armazenadas

nos z06sporos, enquanto que a maioria das novas proteínas

expressas (vinte e dois polipeptidios) cor responde a

traduçl0 de novos mRN~s. ~ssim, durante a germinaç10 dos

zoósporos, ocorrem múltiplos níveis de regulaçl0 da síntese

proteica, envolvendo controles ao nível da traduç10 e

transcriçl0. Durante o

observado um controle ao

início da germinaçl0 também foi

nível de p6s-traduç10, com várias

proteínas dos zoósporos sendo especificamente degradadas ou

modificadas. Também analisamos o padr10 das proteínas

sintetizadas durante a germinaç10 em meio nutriente sendo

observada a síntese de polipeptídios especificos desta

condiçl0 de germinaçl0 e crescimento.

~lgumas proteínas cuja síntese é controlada pelo

eletroforético de

desenvolvimento foram

monoclonais comerciais

possível identificar

identificadas. Utilizando anticorpos

contra actina, Q e ~-tubulinas foi

estas proteínas no perfil

proteínas sintetizadas durante a

esporulaçl0. Comparando a cinética da síntese

destas proteinas com o acúmulo de seus respectivos mRN~s

traduzidos ·in vitro·, foi possível demonstrar que o intenso
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esporul~çlo apresenta u~a correlaç10 temporal com

dos mRNRs correspondentes. Em paralelo ao aumento

dest~s tris proteínas citoesqueléticas pôde ser

aumento dos seus conteúdos em massa. Durante a

da síntese

detectado um

o aumento

~umento n~ síntese de ~ctina, Q e P-tubulinas que ocorre

durante a

germinaçl0 e crescimento ocorre u~a sensível diminuiçl0 no

conteúdo destas proteínas. Rlém disso, verificamos que as

proteínas identificadas como Q e P-tubulinas estl0 presentes

no flagelo dos z06sporos.

Muito interessante foi a observaçl0 de que três

proteínas sintetizadas durante a esporulaçl0 correspondiam

aparentemente a tris proteínas, Hsp70, Hsp76 e Hsp39a, cuja

síntese é induzida pelo choque térmico. Esta verificaçl0

decorreu do fato de estarmos investigando se em

Blastocladiella a resposta ao choque térmico teria algum

controle do desenvolvimento, uma vez que alguns dados da

literatura sugeriam o envolvimento de certas proteínas de

choque térmico (Hsps) no desenvolvimento normal de alguns

organismos.

Em Blastocladiella a resposta ao choQ~e térmico é

dependente do estágio do desenvolvimento. Células expostas a

temperaturas elevadas nos diferentes estágios do

desenvolvimento (esporulaçl0, germinaçl0 e crescimento)

mostram uma síntese diferencial de proteínas de choque

térmico. Conjuntos específicos de Hsps (de um total de 22

Hsps) slo induzidos em cada fase, demonstrando uma expressl0

nl0 coordenada dos genes de choque térmico.
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R proteína de 70 kDa, sintetizada espontaneamente

durante um certo intervalo da esporulaç10, apresenta

mobilidade eletroforética em géis bidimensionais idêntica à

Hsp7d. R confirmaç10 da identidade entre estas prote1nas foi

obtida através de análise dos seus pept1dios resultantes de

digest10 enzimática parcial bem como pelo reconhecimento de

ambas as prote1nas por anticorpos contra a proteína DnaK

(homóloga à Hsp70> de E. coli e contra a proteína Hsp70 de

Drosophila. Utilizando traduç10 -in vitro· de RNR e

hibridizaç10 de RNR com uma sonda do gene hsp70 de

Drosophila, demonstramos que o aumento de síntese da Hsp70

que ocorre durante o choque térmico e espontaneamente

durante a esporulaç10, está associado com a acumulaç10 do

mRNR desta proteína.

Embora a síntese de Hsps seja controlada pelo

desenvolvimento em Blastocladiella, a aquisiç10 de

termotolerância pode ser induzida em qualquer estágio do seu

ciclo de vida. R induç10 da termotoler3ncia em

Blastocladiella é dependente da síntese de proteínas e está

correlacionada com o aumento da síntese de algumas Hsps:

Hsp82a, Hsp82b, Hsp76, Hsp70, Hsp60,Hsp25 e Hsp17b. Rs

outras Hsps parecem n10 estar envolvidas especificamente com

a termotolerância.

Rs observaçaes anteriores de que o estado de

fosforilaç10 da proteína ribossômica 56, em Blastocladiella,

varia durante o desenvolvimento e em resposta a alteraçaes

do meio ambiente (Bonato et al., 1984, Eur. J. Biochem. 144:
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597-606) e a verificaç10 de que a resposta 10 choque

térmico, em Blastocladiella; tamb6m está sob o controle do

desenvolvimento proporcionou a oportunidade de verificar se

os diferentes níveis de fosfor)laç10 de 56 poderiam ser

correlacionados com a traduç10 de mensageiros específicos 

isto é, mRNRs normais ou de choque térmico durante o

choque térmico, recuperaç10 do choque térmico e induç10 de

termotolerância nos diferentes estágios do ciclo de vida

deste fungo. Rssim foi observado que, independente do estado

inicial de fosforilaç10 de 56 (máximo ou intermediário),

ocorre uma rápida e completa desfosforilaç10 de 56 durante o

choque térmico, sendo que a 56 permanece desfosforilada

durante a termotolerância. Durante a recuperaç10 do choque

térmico, ocorre a refosforilaç10 de 56 para os níveis

característicos de cada estágio do desenvolvimento,

coincidentemente com a interrupç10 da síntese de proteínas

de choque térmico.
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SUMMRRY

Using

translation

13~Slmethionine pulse

and two-dimensional gel

labeling, in vitro

electrophoresis, we

investigated the

distinct phases

germination, in

emersonii.

regulation Df protein synthesis during two

Df cell differentiation, sporulation and

the aQuatic fungus Blastocladiella

We have found dramatic changes in the spectrum Df

proteins synthesized during sporulation. Synthesis of 108

polypeptides was analyzed and a large increase in the

synthesis Df several proteins is associated with particular

stages. R large number Df basic proteins are synthesized

exclusively during late sporulation. Changes in translatable

mRNR species were also detected by in vitro translation of

RNR prepared at different stages Df sporulation. lhe

synthesis Df several proteins during sporulation seems to be

transcriptionally controlled. Most Df the sporulation

specific messages are not present in the mature zoosporeSj

the zoospores contain stored mRNR, which is apparently

synthesized in the last 30 min Df sporulation.

We analyzed the pattern of proteins synthesized during

zoospore germination in an inorganic solution, in both the

presence and absence of actinomycin D. During the transition

from zoospore to round cells (the first 25 min>, essentially

no Qualitative differences were noticeable, indicating that

the earliest stages of germination are entirely

preprogrammed with stored RNR. Later in germination Cafter
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25 min), however, changes in the pattern Df prot.in

synthesis were found. Some of these proteins (a total of 6

polypeptides> correspond possibly to a selective translation

of stored messages, whereas the majority of the changed

proteins (22 polypeptides> corresponds to newly synthesized

mRN~. Thus, multiple levels of protein synthesis regulation

seem to occur during zoospore germination, involving both

transcriptional and translational controls. We also analyzed

the pattern of protein synthesis during germination in a

nutrient medium; synthesis of specific polypeptides occurred

during late germination. During early germination

posttranslational control was also observed, several labeled

proteins from zoospores being specifically degraded or

charge modified.

Some proteins whose expression is developmentally

regulated were identified. ~ctin, ~- and ~-tubulin have been

identified in the two-dimensional pattern of proteins

synthesized during sporulation by using well characterized

monoclonal antibodies and western blotting. We compared the

kinetics of synthesis of these proteins, by pulse-labeling

experiments with 13~Slmethionine, with the accumulation of

their corresponding mRN~s, translated in a cell-free system.

Large increases occur in the rates of actin and Q- and

p-tubulin biosynthesis during sporulation and there is an

accumulation of the corresponding mRN~s. In parallel to the

increased synthesis, these cytoskeletal proteins accumulate

during the late stage of sporulation. During germination and
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early growth there is a strong deerease in the level of

these proteins. We also verified that Q- and P-tubulin are

present in flagellar axonemes of zoopores.

Very interesting was the observation that three

proteins spontaneously expressed during sporulation

eorrespond possibly to three heat shoek-indueed proteins

(Hsp70, Hsp76, Hsp39a). lhis faet was noticed when we were

investigating the heat shoek-response during the development

of Blastocladiella.

lhe heat-shoek response in Blastocladiella is dependent

on the developmental stage. Cells exposed to elevated

temperatures at different stages of life eycle <sporulation,

germination or growth) show a differential synthesis of

heat-shock proteins (Hsps). Df a total af 22 polypeptides

indueed, particular subsets of Hsps appear in each phase,

demonstrating a non-eoordinate heat-shoek gene expression.

By the eriteria of two-dimensional gel eleetrophoresis

and partial proteolysis mapping, the 70-kDa protein, whose

synthesis is indueed spontaneously during sporulation, is

indistinguishable from the heat-indueible hsp70. Rdditional

evidenee in support of the identity between the 70-kDa

protein and Hsp70 was provided by immunologieal eross

reaction of both proteins with antibodies against DnaK

protein from E.coli and Hsp70 from Drosophila. lhe

teehniques of in vitro translation, and Northern analysis

using a Drosophila hsp70 probe, demonstrated that enhanced

synthesis of hsp70, which occurs during heat-shock treatment
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and spontaneously during sporulation l is associated with an

accumulation of Hsp70 mRNR.

Rlthough the Hsps synthesis is developmentally

regulated in Blastocladiella l the acquisition of

thermotolerance can be induced at any stage of the life

cycle. lhe development of thermotolerance is correlated with

the enhanced synthesis of some heat-shock proteins: Hsp82a l

Hsp82b, Hsp7S 1 Hsp70 1 HspSOI Hsp25 1 Hsp17b. Other Hsps are

not specifically involved in thermotolerance.

In B. emersonii the state of 5S phosphorylation changes

depending on the developmental stage and environmental

conditions <Bonato et al. 1 1884 1 Eur. J. Biochem. 144 1 587

SOS>' On the other hand l we verified that the heat-shock

response is developmentally regulated. lhen l we examined the

ehanges in 5S phosphorylation during heat shock l

thermatolerance l and recovery from heat shoek at different

stages af life eyele in arder to investigate whether the

different levels af 5S phosphorylatian might be earrelated

with the translatian of speeifie message subsets. We

phaspharylation {maximal ar intermediate)1

complete dephosphorylation of 5S is induced

and 5S remains unphosphorylated during

thermotolerance. During recovery from

rephosphorylation af 5S occurs always

abserved that independently af the initial state af 5S

a rapid and

by heat shock

the aequired

heat shaek

to the levels

characteristic of that particular stage, coincidently with

the turn off of heat shock protein synthesis.
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I. I NTRODUÇRO

Diferenciaç10 celular é uma capacidade inerente a

praticamente todas as formas de vida compreendendo desde a

simples formaç10 de estruturas subcelulares como flagelo e

pili de bactérias até o desenvolvimento de um organismo

pluricelular a partir da célula-ovo. O conceito de

diferenciaç10 celular implica na existªncia de um programa

genético que envolve a express10 ordenada e seletiva de

certos genes e o modo pelo qual os produtos destes genes

agem para produzir uma célula com um fenótipo especializado.

Flutuaç~es no meio extracelular, que incluem desde sinais

quimicos transmitidos pelas células até mudanças abruptas

nos nutrientes disponíveis, podem também interferir nesse

programa de desenvolvimento ou mesmo desencadeá-lo. Uma

quest10 fundamental na biologia do desenvolvimento é a

compreens10 dos mecanismos de controle que levam à

coordenação temporal da express10 dos genes envolvidos neste

evento. Na maioria dos sistemas biológicos estudados este

controle é exercido predominantemente ao nivel de

transcriç10 diferencial dos genes.

Durante a esporulaç10 em Bacillus subtilis s10

sintetizadas proteínas específicas numa sequência

rigorosamente programada, que é aparentemente controlada por

uma cascata de diferentes subunidades (fatores

RN~-polimerase que

esporulaçl0 e que

aparecem em

slo capazes

sigma)

certos momentos

de redirecionar

da

da

a
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especificidade da holoenzima para diferentes promotores

gênicos (Losick e Youngman, 1984). Transcriçlo diferencial

também parece ser o principal mecanismo que regula o acúmuLo

de mRNl=ls induzidos pelo desenvoLvimento cem Dictyostelium

discoideum (Chisholm et al. 1 1984), durante a formaçl0 de

conídios em Neurosp?ra crassa (Berlin e Yanofski, 1985a) e

durante a esporuLaçl0 em Saccharomyces cerevisiae

Thomps.on e Da\oles, 1984; Kurtz e Lindquist, 1984>'

(UJeir-

Outros níveis de controle também parecem ser

importantes na regulaçlo da expressl0 gênica durante o

desenvolvimento. I=lLgumas evidências sugerem que a

estabilidade diferenciaL de mRNl=ls é responsáveL pela

determinaçl0 dos níveis citoplasmáticos dos mensageiros

específicos de certos estágios do desenvolvimento em

º-"..E.i.~_~_~um (Mangi etrotti et al. 1 1982; Kel Ly et alo 1 1985).

Este tipo de regulaç10 ocorre durante a express10

diferencial de genes de fotossíntese em ~~od~pyyy~y_~~~~~_

~p. s u.l~...!.-~ (8 e las c o e tal . I 1985). Ou r an t e a f o r ma ç 1 o d o c o r po

de frutificaçl0 de Mixococcus xanthus., uma fraç'ão da

populaç10 de mRNl=ls possui uma vida-média relativamente

longa, enquanto outras frações decaem rapidamente (Nelson e

Zusman, 1983). Também nos estágios tardios da miogênese e da

eritropoiese, certos mRNl=ls como o da miosina e da gLobina

s10 preferencialmente mais estáveis

VolLoch e Housman, 1981).

(I=lffara et alo I 1980;

Na fertilizaç10 de oócitos de ouriço do mar o aumento

na síntese proteica parece ser regulado ao nível da
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disponibilidade de mRN~s maternais para a traduç~o e também

ao nível da atividade dos componentes da maquinaria de

traduç~o (Winkler et al., 1985). Contudo este aumento da

síntese proteica n~o é acompanhado por uma variaç10

significativa no padr10 das proteínas sintetizadas durante a

fertilizaç~o (Brandhorst l 1976>' Por outro lado l as

alterações no padr10 de síntese proteica verificadas após a

fertilizaç10 de oócitos de Spisula solidissima. ou durante a

maturaç~o de oócitos de estrela-da-mar sl0 1 também l devidas

a utilizaç~o estágio-específica de diferentes populações de

mR N~ ma t e r n a l ( Ro s e n t h a l e tal. I 1980; Ro s e n t h a l e tal. I

1982). Um dos exemplos mais interessantes de regulaç10 ao

nível da traduç10 seletiva foi recentemente verificado

durante a citodiferenciaç~o induzida pela luz em Volvox. O

padr~o de síntese proteica varia rapidamente após a

iluminaç10 das células l sendo Que actinomicina D n10 exerce

nenhum efeito nesta variaç~o e os RN~s isolados de células

n~o-iluminadas e iluminadas fornecem idênticos produtos de

traduç~o "in vitro· (Kirk e Kirk l 1985).

Processamento de RN~ também pode estar envolvido no

controle do desenvolvimento (Leff et alo I 1986). ~lém disso,

rearranjos no DN~ parecem ocorrer em diversos sistemas l

Levando a importantes consequências fenotípicas. Os exempLos

melhor caracterizados de rearranjos gênicos durante o

desenvoLvimento envolvem os genes das imunoglobulinas de

vertebrados (Hood et al., 1985) e os genes Que determinam o

tipo de acasalamento em levedura (KLar et a l . I 1984) .
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Rearranjos nos genes de fixaç10 de nitroginio ocorrem

durante a diferenciaç10 celular dos heterocistos de 8~~~~~~

induzida pela carincia de nitrato e amônia (Golden et al.,

1985).

~ também importante destacar a ocorrincia de certas

modificações nas proteínas ao nível de p6s-traduç10 durante

a morfogênese e diferenciaç10 celular. Muitas das variaç~es

qualitativas observadas nos padrões de síntese proteica

durante o início do desenvolvimento em camundongos s10

devidas a modificações pós-traducionais de proteínas

(Blerkom, 1981).

Todavia, ainda muito pouco é conhecido acerca de como

os genes envolvidos no processo de diferenciaç10 s10

regulados, quais genes est10 envolvidos e que funç10 exercem

os produtos destes genes. Esforços tem sido realizados no

sentido de identificar proteínas cuja express10 e/ou

atividade sofra a interferência do processo de diferenciaç10

ceLular.

tem sido demonstradosistemas experimentaisEm vários

que variações no formato celular e na organizaç~o

citoplasmática s10 importantes na regulaç10 da express10 de

genes relacionados com o crescimento e diferenciaç10

celular. O envolvimento do citoesqueleto no controle do

crescimento e da diferenciaçl0 sugere, portanto, a

possibilidade de que tais mecanismos de controle possam

depender diretamente da express10 de genes para as proteínas

citoesqueléticas. Esta noç10 foi inspirada na observaç10 de
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no formato celular bem como nos padr~es deque alteraç15es

contato celular podem afetar a expresslo de elementos do

citoesqueleto, provavelmente por um mecanismo de regulaçlo

pe lo produto f i n a l (B e n- Ze I e v , 1986; F a r me r , 1986) . Como

exemplo pode ser citada a verificaçlo de que a

despolimerizaçlo de microtúbulos inibe especificamente a

expresslo do mRN~ para tubulina, acelerando o seu decaimento

(Ben-Ze'ev et al., 1979; Cleveland et a l . , 1981). ~lém

disso, algumas evidências mostram que o gene da actina nlo

muscular, que inicialmente era considerado um gene do tipo

"housekeeping", isto é, expresso constitutivamente para

formar a rede de microfilamentos citoesqueléticos, na

verdade nlo é expresso constitutivamente, mas sim sob um

rigoroso controle, além de exercer um papel regulat6rio no

crescimento e na diferenciaçlo (Farmer, 1986). Por exemplo,

em D.discoideum, a actina é uma proteína abundante e a sua

síntese é regulada durante a formaçlo do corpo de

frutificação e também durante a germinaçlo do esporo {Kimmel

e Firtel.,1982L

~ctin<l e tubulina estlo entre as proteínas mais

importantes do sistema citoesquelético da maioria das

céluLas eucarióticas. Estas proteínas estão envolvidas em

vários processos biológicos como mudanças no formato

celular, crescimento, motilidade, secreção, divislo e

diferenciação (Cleveland e Sullivan, 1985; Farmer, 1986),

embora pouco se conheça como

elas exercem suas funções

elas estlo organizadas ou como

celulares na maioria dos
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organismos. ~ctina e tubulina s10 considerados polipept1dios

altamente conservados. Contudo, foram verificadas várias

diferenças nas propriedades imunol6gicas e bioqu1micas entre

as tubulinas de animais, plantas e eucariotos' inferiores

(Moregohn e Fosket, 1986). ~lém disso, tem sido encontrada

uma heterogeneidade de formas de actina e tubulina gerada

por eventos de modificaç10 pós-traduç10 ou pela existência

de famílias multigênicas para estas proteínas (Jantzen,

1981; Kimmel e Firtel, 1982; Cleveland e Sullivan, 1985).

Também foi verificada uma distribuiç10 específica de certas

isoformas em algumas organelas, tais como os flagelos

(Russell et al., 1984; Sasse et al., 1987; Diggins e Dove,

1987). ~s modificações ao nível de pós-traduçl0 que originam

a heterogeneidade da tubulina, parecem estar sob um rigoroso

controle do desenvolvimento e da morfogênese (Cleveland e

mais diversos seres vivos, reagem de forma

modificações no seu padrão de

síntese de proteínas, modificaç~es

semelhante, apresentando

transcriçlo gênica e de

Sullivan, 1985).

Em adiçl0 às variações na atividade gênica que ocorrem

durante o processo de diferenciaç10 celular característico

dos vários organismos vivos soma-se a capacidade destes

organismos responderem a variações do meio ambiente, através

da ativação e/ou desativaçl0 transitória de um conjunto

específico de genes. Quando estas alterações se constituem

em uma agressão, como por exemplo altas temperaturas, as

células, dos
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resposta ao choque

~ resposta ao choque térmico - Em resposta a uma súbita

elevaç~o da temperatura, praticamente todos os organismos

até agora estudados, da bactéria ao homem, sintetizam um

conjunto de proteínas denominadas proteínas de choque

térmico (Hsps, do inglês 'heat shock proteins ' ). Este

fenômeno é conhecido como resposta ao choque térmico. No

entanto, a exposiç~o das células a vários outros agentes

agressores, como etanol, metais pesados, análogos de

aminoácidos, inibidores da fosforilaç~o oxidativa, anóxia,

arsenito de sódio, dentre outros, levam a induç~o de uma

resposta similar tanto em procariotos como eucariotos (para

revis~o, ver Schlesinger et al., 1982a,b; Rtkinson e Ulalden,

1985; Lindquist, 1986).

Este fenômeno tem sido bastante estudado em Drosophila,

onde foi primeiramente observado, há vinte e cinco anos

ao microscópio, dos

ou após tratamento

atrás, por Ritossa (1962). ~ observaç~o,

cromossomos politênicos de glândulas

elevaç~o da temperatura de 20 para 37°[

salivares, após

com dinitrofenol, demonstrou o aparecimento de vários novos

após choquepufes. ~

térmico

induç~o de um conjunto

foi demonstrada somente

de proteínas

dez anos mais tarde

(Tissieres et al., 1974) e durante os anos que se seguiram

foi esclarecido que os pufes eram sítios onde ocorria

vigorosa transcriç~o de RN~ e que vários destes RN~s eram
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traduzidos nas proteínas de choque térmico. Inicialmente se

pensou que esta induçlo seletiva de proteínas era uma

propriedade exclusiva de Drosophila. Contudo por volta de

1978-1979, uma resposta anâloga foi verificada em cultura de

células de mamíferos e aves (Kelley e Schlesinger, 1978),

E.coli (Lemeaux et a l . , 1978; Yamamori et a l . , 1978),

Tetrahym~na (Fink e Zeuthen, 1978) e em levedura (McRlister

e tal. , 1979). Inúmeros trabalhos se seguiram, relatando

respostas similares em uma extraordinâria variedade de

organismos. R ubiqüidade da resposta ao choque térmico e a

extrema conservaçlo de alguns dos genes de Hsps ao longo da

evo l uçlo, n10 apenas nas suas sequências codificadoras mas

também nas suas sequências regulat6rias, atestam a

importância das Hsps (Schlesinger et a l . , 1982a;

Schlesinger, 1986).

Rs sete principais proteínas induzidas pelo choque

térmico em D. mel~nogaster slo designadas Hsp83, Hsp70,

Hsp68, Hsp27, Hsp26, Hsp23 e Hsp22. Estas proteínas foram

nomeadas de acordo com seu peso molecular aparente em géis

de poliacrilamida/SDS. Embora o número exato de Hsps varie

nos diferentes organismos, a maioria delas corresponde a

polipeptídios predominantemente nas faixas de peso molecular

de 80 a 90 kDa,68 a 74 kDa e 18 a 30 kDa. Estas três

classes de Hsps s10 extremamente conservadas (Craig, 1985).

Rnticorpos contra a Hsp70 e Hsp89 de fibroblastos de embri10

de galinha apresentam reaç10 cruzada com proteínas

equivalentes de vários organismos (Kelley e Schlesinger,
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1982). ~lém disso, foi observada hibridizaçlo cruzada entre

o ge ne ~2.p7O de Dr~s~J~.~.L~_ c om 5 e quªn c i a s 9 e nÕ mi c a s d e

diferentes organismos (Ingolia et al., 1982; Bardwell e

Craig, 1984). Os peptídios resultantes da digestl0 tríptica

da Hsp 83 de !!.~~~2..b..LL~_ comigram em cromatografia de camada

delgada com os peptídios equivalentes de proteínas de

células de galinha (Hsp89) e humanas (Hsp90), sugerindo uma

estreita similaridade entre estas três proteínas (Voellmy et

al., 1983). Embora as Hsps de menor peso molecular de um

dado organismo mostrem uma homologia maior entre si mesmas

do que com relaçlo as estas proteínas em outras espécies, a

análise da sequência de seus genes demonstrou uma certa

homologia entre as Hsps menores de insetos, vertebrados e

nematódeos além de uma homologia parcial com a cadeia~

cristalino de mamíferos (Ingolia e Craig, 1982a; Russnak et

aL., 1983; Bienz, 1984).

Mas, é a Hsp70 a mais conservada das Hsps. Por exemplo,

º-.!:..o s.E p~i_.!.-.~ e Le v e d u r a a p r e s e n t am uma

termos das suas sequências de

as proteínas Hsp70 de

homoLogia de 72\ em

aminoácidos ClngoLia et a L . I 1982) . ~ sequência desta

proteína deduzida a partir do gene hsp70 humano mostra uma

homo Log i a de 73\ à Hs p7 O d e ~~s o.p h i ~~. (H u n teMo r i mo to,

1985). ~lém disso, o produto do gene ~~~I uma proteína

abundante induzida também peLo choque térmico em ~..:-c.-9~i.'

possui 50\ de homoLogia com a Hsp70 de DrosophiL~, e uma

similaridade antigênica com a~ Hsps70 de Levedura, galinha e
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taLvez um dos eLementos mais conservados na

evoLuç~o (Neidhardt et aL., 1984).

Como demonstrado por BardweLL e Craig (1984), o gene

dnaK é único, mas em DrosophiLa e 5. cerevisiae, os genes

hsp7Q compõem uma famíLia multigênica, cujos membros

respondem à temperatura de diferentes maneiras (IngoLia e

Craig, 1982b; Wadsworth, 1982; IngoLia et aL., 1982). Na

maioria dos eucariotos até agora examinados, os genes que

codificam para os poLipeptídios de 70 kDa indutíveis pelo

caLor s~o membros de famíLias multigênicas. Estas famílias

também incluem genes cognatos que codificam para proteínas

de aproximadamente o mesmo peso moLecular, constitutivamente

expressas, porém n~o indutíveis pelo caLor (Craig et al.,

1983; Lowe e Moran, 1984; Q'Malley et al., 1985). Um

anticorpo monoclonal produzido contra a Hsp70 de Drosophila

reage com um grupo de proteínas de aproximadamente 70 kDa em

Dr os_~~..l~_ I o u r i ç o dom a r , nem a t ó de o, c é Lu La s d e g a l i n h a e

humanas. ~lgumas destas proteínas s~o induzidas pelo calor,

porém outras n~o (5. Lindquist, resultados n~o publicados,

cf. Lindquist, 1986).

Em E. coli, o produto do gene C!!:l_aK, homólogo à Hsp70 e

que é expresso mesmo à temperatura normal, foi originalmente

identificado como uma proteína necessária para a repLicaç~o

do bacteriófago lambda. ~ sua síntese é aumentada após a

transferência das céluLas para temperaturas mais altas,

porém a sua funç~o, em céluLas n~o-infectadas, ainda n~o foi
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ligando-se a eLas e

das outras Hsps nlo estl0 ainda bem

algumas evidências sugerem que a Hsp90

sítios hidrofóbicos de proteínas

o tratamento térmico,

esclarecidas, porém,

poderia reconhecer

desnaturadas após

encontrada, embora ela seja essencial para o crescimento

celular (Neidhardt et al., 1984).

~ proteína Hsp70 apresenta uma mobilidade na célula,

indo do citoplasma para o núcl~o ap6s o tratamento térmico e

retornando ao citoplasma durante a recuperaçl0 das células;

no núcleo, a Hsp70 se concentra no nucléolo (Pelham, 1984;

Welch e Suhan, 1985; Collier e Schlesinger, 1986). R Hsp70

passa da forma citos6lica solúvel para uma fraçl0 do

citoesqueleto nuclear após o choque térmico e sua forma

insolúvel é solubilizada numa reaçl0 dependente de RTP

(Lewis e Pelham, 1985). Rliás, as Hsps70 de mamíferos ligam

fortemente ~TP, uma propriedade que tem sido explorada para

sua purificaçl0 (Welch e Feramisco, 1985). Recentemente

Chappell et alo (1986) apresentaram fortes evidências

(purificaçl0 por afinidade em colunas de ~TP-agarose, mapa

peptidico, análise em eletroforese bidimensional e

reatividade antigênica cruzada) que uma ~TPase que remove

clatrina de vesículas cobertas, e que é sintetizada

constitutivamente em células de mamíferos, é um membro da

família das Hsp70.

~s propriedades

prevenindo assim a formaçl0 de precipitados insolúveis e

danosos à célula (Pelham, 1985). Recentemente foi observado

que o gene da ubiqüitina é ativado pelo choque térmico tanto
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em fibroblastos de embri~o de galinha como em leveduras

(Bond e Schlesinger, 1985; ~. Findley e ~. Varshavsky,

resultados n~o publicados, cf. Lindquist, 1986). ~

associaç~o entre choque térmico e proteases é também

encontrada em procariotos; um dos genes de E. coli regulados

peLo choque térmico é ~,que codifica para uma protease

dependente de ~TP (Phillips et al., 1984). ~ssim, atualmente

especuLa-se que essas atividades proteolfticas fariam parte

do sistema celular que percebe o estresse causado pelo

choque térmico (Munro e Pelham, 1985; SchLesinger, 1986).

~ resposta ao choque térmico é frequentemente vista

como uma funç~o de sobrevivência celular, capaz de proteger

os organismos contra os efeitos tóxicos do calor ou de

outros agentes. Contudo, a exata funç10 das Hsps ainda é

obscura. Uma observaç~o interessante é o fato da induç10 de

proteínas de choque térmico coincidir com a aquisiç~o de

tolerância a temperaturas mais extremas em diversos

organismos (Craig,1985).

O fenômeno da termotoLerância é definido como uma

capacidade indutíveL das céluLas, que se caracteriza peLo

fato das céluLas adquirirem resistência

eLevadas ( Le t a i s ) , desde que tenham sido

a temperaturas

anteriormente

ou a temperaturas intermediárias

expostas ao choque

exposiç~o ao choque

térmico

térmico

ou a outros estresses. ~ pré-

provocada por um estresse subsequente mais

parece proteger as céLuLas da morte que poderia ser

severo (Gerner e

Schneider, 1975; Mc~lister e FinkeLstein, 1980aj Loomis e
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Weeler I 1980; Plesset et al., 1982; Li, 1983; Plesofski-Vig

e 8rambl, 1985J.

~ idéia de que proteínas indutíveis seriam responsáveis

pelo aumento da termorresistência surgiu a partir dos

resultados de experimentos, utilizando cicloeximida, em

Dictyostelium e levedura, que indicavam a necessidade de

síntese proteica durante a incubaç10 a temperaturas

intermediárias, para a aquisiç10 da termorresistência

(Loomis e Weeler, 1980; Mc~lister e Finkelstein, 1980a).

~lém disso, outros agentes que induzem Hsps também conferem

termotolerância (Li e Werb, 1982; Hahn e Li, 1982; Yamamori

e Yura, 1982; Li, 1983). Somam-se a estas evidências de um

envolvimento das Hsps na aquisiç10 de termotolerância, o

fato de que o decaimento da termotolerância coincide com a

degradaç10 das Hsps (Li e Laszlo, 1985) e também relatos de

que em certos estágios do desenvolvimento nos quais as Hsps

n10 podem ser induzidas, os organismos s10 extremamente mais

sensíveis ao calor e n10 adquirem termotolerância

(Lindquist, 1986).

Contudo, alguns dados da literatura indicam que nem

todas as Hsps est10 necessariamente envolvidas na

termoproteção. ~lguns autores relataram a importância das

Hsps de menor peso molecular (Loomis e Weeler, 1982; Berger

e Woodward, 1983), ainda que, embri5es de Drosophila que

sintetizam constitutivamente as Hsps de menor peso molecular

sejam extremamente termossensíveis (Zimmerman et al., 1983).

Também existem evidências de que nenhuma síntese de Hsps
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resposta ao estresse, as Hsps

funç10 importante noumadesempenharpoderiam

parece ser necessária para a induç10 da termotolerância

adquirida em levedura e em fibroblastos de rato (Hall, 1983;

Widelitz et alo I 1986).

~o lado de um papel na

desenvolvimento normal dos organismos. Esta hip6tese é

baseada na observaç10 de que alguns genes de choque térmico

510 ativos durante certos estágios do desenvolvimento ou em

certos tipos celulares em condições fisiológicas normais

(Bienz, 1985). Durante a oogênese e o estágio de pré-pupa,

em ~~~hi~, s10 expressos alguns genes ~ (Zimmerman et

al., 1983; Mason et al., 1984). Em embriões de camundongo, a

ativaç10 do genoma ocorre no estágio de duas células e

resulta em uma intensa variaç10 no padr10 de proteínas

sintetizadas; entre as proteínas específicas desta fase

estão proteínas idênticas a Hsp68 e a Hsp70 (Bensaude et

al., 1983). Células de carcinoma embrional de camundongo

também expressam altos níveis de Hsps na ausência de

estresse (Bensaude e Morange, 1983). Durante a esporulação

em Levedura ocorre a síntese de RN~ para duas possíveis Hsps

(26 e 84) (Kurtz e Lindquist, 1984).

Por outro Lado, em certos estágios do desenvoLvimento

ocorre uma repressJo da express10 de genes ue certas Hsps

mesmo durante o tratamento térmico. Em oócitos de X~ry~~u~ o

mRN~ para Hsp30 não é detectado mesmo após o choque térmico,

contudo sua indutibilidade pelo caLor é restaurada no

estágio de girino (Bienz, 1984). ReticuLócitos de gaLinha
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respondem ao calor com a induçlo de apenas uma Hsp (Hsp70),

enquanto os linfócitos induzem a síntese de Hsp70, Hsp89,

Hsp23 e Hsp 22 (Morimoto e Fodor, 1984). Também durante a

oogênese em Drosophila, a hipertermia nlo induz alguns genes

de choque térmico (hs~,

et al., 1983).

Um aspecto interessante da expresslo dos genes de

choque térmico é que os níveis de sua regulaçlo, nos

diferentes organismos e mesmo nos diferentes tipos celulares

de um mesmo organismo, podem ser diferentes. Em E. coli e

levedura a resposta é controlada primariamente ao nível da

transcriçlo (Yamamori e Yura, 1982; Mc~lister e Finkelstein,

1980b). Em Drosophila a regulaçlo é exercida tanto ao nível

da transcriçlo como da traduçlo (Lindquist e DiDomenico,

1985). Em Xenopus., a resposta das células somáticas é

controlada primariamente ao nível da transcriçlo e a

resposta de oócitos é regulada ao nível da traduçlo (Bienz e

Gurdon, 1982).

Todavia, um mecanismo comum parece regular a

transcrição de todos os genes eucarióticos de choque térmico

durante a hipertermia. Pelham (1982) identificou uma pequena

s e quê nc i a r e gu l a t ó r i a n a r e g i ã o 5' a mon t a n t e do g e n e ~e.z..Q.

de Dr~~.p_~_L~_~_ que é e s s e nc i a L p a r a t r a n s c r i ç ã o de s t e g e n e

quando em céLuLas de macaco submetidas à hipertermia. Esta

sequência está LocaLizada a mais ou menos 20 pares de bases

a montante da ·T~T~ box·. ~ comparação com os promotores de

outros genes de choque térmico em J:!.!'__o._~.E_phi_~~_ reveLou a
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existência de uma sequência consenso minima, rotacionalmente

simétrica, C--G~~--TTC--G, denominada H5E (do inglês, -Heat

5hock Element-). 5equências similares foram encontradas

adjacentes a genes de choque térmico de outros organismos, o

que explica a ativaç10 pelo calor dos genes de Drosophila

quando introduzidos em células heterólogas (Pelham, 1985).

~parentemente estas regiaes H5E s10 reconhecidas por um

fator de transcriç10 de choque térmico (H5TF, do inglês

-Heat 5hock Transcription Factor-) recentemente purificado e

caracterizado pela propriedade de ligar-se a H5E -in vivo- e

-in vitro- (Parker e Topol, 1984; Wu, 1984>' O H5TF pode ser

isolado tanto de células submetidas a tratamento térmico

como de células controle, sendo, contudo, mais ativo quando

isolado de células aquecidas (Parker e Topol, 1984). Este

fato sugere que o H5TF existiria normalmente sob forma

inativa e somente seria ativado mediante hipertermia ou

outros tipos de agressão, ligando-se de maneira cooperativa

às várias regiões H5E existentes nos promotores dos genes de

choque térmico (Topol et al., 1985; Burdon, 1986).

~ indução da síntese das proteínas de choque térmico,

na maioria dos organismos, é devida a um aumento da

transcrição de genes eucarióticos de choque térmico além da

tradução seLetiva destes mRN~s. Em Drosp~il~, o choque

térmico ativa algum mecanismo de controle ao nível da

traduç10 que promove a tradução de mRN~s de Hsps e reprime

especificamente a tradução dos mRN~s normais pré-existentes

(Lindquist, 1980, 1981). Contudo os mRN~s pré-existentes
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- in

vitro·, ou -in vivo· ap6s a recuperaç~o do choque térmico

(Krüger e Benecke, 1981; Storti et al., 1980). Lisados

preparados a partir de células de D.melanogaster que

sofreram choque térmico podem traduzir apenas mRN~s para as

Hsps, porém a adiç~o de uma preparaç~o ribossomal de células

controle a estes lisados, restaura a capacidade destes

lisados traduzirem os mRN~s normais além dos de choque

térmico (Scott

das células,

e Pardue, 1981), sugerindo que a capacidade

submetidas ao tratamento térmico, de

discriminarem entre mRN~s normais e de choque térmico

poderia estar nos ribossomos. Entre outros fatores, tem

sido muito discutido um possível envolvimento da proteína

ribossomal S6 na mudança da especificidade da maquinaria de

traduç~o durante o choque térmico.

~p6s

(1970),

~J"_o_s f o!.i.. l aç~_._.~.~-E-r~~.í n a__.r i~o2..s o~.~.l.-~§.

observação de Loeb e Blat (1970) e Kabat

a

que

ribossomos de células de mamíferos possuíam proteínas

fosforiladas, um grande número de estudos foram realizados

na tentativa de elucidar o papel de tal fosforilação.

Os resultados acumulados ao longo de mais de dez anos

demonstraram que uma proteína básica da subunidade 40S,

denominada 56, com peso molecular entre 30-35 kDa, é a

principaL fosfoproteína ribossomaL, nos vários eucariotos

examinados. ~ 56 pode estar fosforiLada em múltipLos sitios

Min vivo· e a extensão desta fosforiLação pode ser
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modificada por diferentes estimulos, tanto fisiol6gicos como

patoLógicos (para revis~o, ver Leader, 1980 e Gordon et al.,

1982) .

Uma correl~ção entre o aumento da fosforilação de 56 e

a estimuLação da síntese proteica, tem sido proposta por

vários autores, pois muitos agentes que promovem crescimento

e proliferaç~o celular estimulam a fosforilaç10 de 56. Em

cuLturas de células de mamíferos, quiescentes ou em ausência

de soro, a fosforilação de 56 é estimulada por insulina,

prostaglandina, ester de forbol, soro, fatores de

crescimento e transformaç10 viral (Thomas et a l . , 1982;

Trevillyan et al., 1985; Blenis et al., 1984). Em oáeitos de

Xenopus, a fosforilação de 56 é estimulada em resposta a

progesterona, aumento do pH e ap6s injeção de uma tirosina-

quinase de origem viral (HaLler et a l . , 1985) .

fertilização de oácitos de ouriço do mar e a germinação de

esporos de Hucor racemosus são acompanhadas de um aumento

na fosforilação de 56 (Ballinger e Hunt, 1981; Larsen e

5ypherd, 1980). IHém disso, algumas evidências associam a

desfosforilação de 56 com situações onde a síntese proteica,

ou a quantidade de poLissomos, está diminuída, como durante

o tratamento hipertônico de céluLas em cuLtura (Kruppa e

Clemens, 1984) ou durante o choque térmico em º~os~bj~ e

pLantas (GLover, 1982; 5charf e Nover, 1982).

Contudo, vários trabaLhos relatam que a fosforilaç10 de

56 pode ser estimuLada em condições onde a síntese proteiea

está aumentada, inibida ou inaLterada (Traugh, 1981). No
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protozoário Tetrahymena_, a fosforilaçl0 de 56 é estimulada

pela carência nutricional, situaçl0 onde a síntese proteica

está dimuinuida (Hallberg et al., 1981). Em Dictyostelium

discoideum também se observa a fosforilaçl0 de 56 em

condiç~es de carência. Contudo, esta fosforilaç10 está

aparentemente relacionada com o processo de agregaç10

celular, que é induzido pela carência, uma vez que n10 se

observou a fosforilaçl0 de 56 em mutantes que n10 agregam

(Juliani et al., 1983). No fungo Blastocladiella emersonii,

o estado de fosforilaçlo de 56 varia durante o ciclo de

vida; contudo durante a esporulaç10 induzida pela carência

nutritiva o estado de fosforilaçlo de 56 nlo é alteradoj a

56 apresenta-se em um estado intermediário de fosforilaçl0

ao longo de toda a esporulaçl0. ~lém disso a estimulaç10 da

síntese proteica que ocorre durante a germinaç10 dos

zo6sporos e que é dirigida essencialmente pelo mRN~ pré

existente armazenado nos zoósporos, nlo é dependente dos

derivados de 56 maximamente fosforilados, embora sob certas

condições de

de levedura,

germinaçl0, por exemplo,

seja verificada máxima

presença de extrato

fosforilaç~o de 56

(Bonato et al., 1984).

Várias preparações de proteína quinase, as quais foram

purificadas de acordo com

vários substratos, foram

suas capacidades para fosforilar

descritas como capazes de

fosforilar, ainda que em diferentes níveis, a proteína 56

"in vitro" (Traugh e Pendergast, 1986). Qual destas enzimas

é responsável pela fosforilação de 56 "in vivo", em resposta
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~lgumas

especulaç~es foram feitas no sentido de se responsabilizar a

proteína quinase dependente de ~MP ciclico pela fosforilaçlo

de 56 ·in vivo·, porque estimulas que provocam a elevaçlo

intracelular dos niveis de ~MP ciclico levam à rápida

fosforilaçlo de 56. [ontudo l esta enzima é capaz de

fosforilar apenas alguns sitios de 56 ·in vitro· (Wettenhall

e Morgan, 1984; Bonato et al., 1984). Recentemente foi

descrita a purificação de uma enzima que, aparentemente l é

capaz de fosforilar especificamente a proteina 56 • in

vitro· nos mesmos sítios verificados ·in vivo· em Xenopus

(Erickson e Maller l 1986).

Embora o papel da fosforilaçlo de 56 no processo de

síntese proteica nlo esteja ainda elucidado, tem sido

discutido o seu possível envolvimento na iniciaçlo e/ou

seletividade de tradução, uma vez que esta proteína está

localizada na região de iniciaçlo da subunidade 405 (Bommer

et al., 1980) e pode ser quimicamente acoplada ao mRN~

(Terao e Ogata, 1979; Takahashi e Ogata, 1981).

~parentemente, ribossomos com 56 maximamente fosforilada

possuem alguma vantagem na formação de polissomos ·in vivo·

(lhamas et al., 1982). ~Lém disso aLgumas evidências sugerem

Que o estado de fosforiLaçlo de 56 teria um papeL no

recrutamento de mRN~s específicos (Duncan e Mc[onkey, 1982)

uma vez que a supLementação de lisados de reticulócitos com

subunidades 405 fosforiLadas parece aumentar a ligação e a
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1983) .

sintético
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(Burkhard e Traugh,

~ sugestlo de que a proteína 56 exerceria algum papel

no recrutamento e seleçlo de certos mRN~s poderia ser

utilizada para explicar a capacidade das células, que foram

submetidas a tratamento térmico, discriminarem entre mRN~s

normais e de choque térmico. Durante o choque térmico a

desfosforilaçl0 da proteína 56 é coincidente com a induçl0

da síntese de Hsps em Drosophila, plantas e células de

mamíferos (Glover j 1982; 5charf e Nover j 1982; Kennedy et

alo, 1984), e a recuperaçl0 do choque térmico em plantas é

acompanhada pela refosforilaçl0 de 56 (5charf e Nover j

1982). Por outro lado, agentes químicos que induzem a

síntese de Hsps em Dros~hila n10 provocam a desfosforilaç10

de 56 e além disso, a refosforilaç10 de 56 n10 pareceu ser

necessária para a retomada da síntese proteica normal após o

choque térmico (Olsen et alo I 1983).

Os dados s~o controversos e até agora nenhuma

correLaç~o precisa pôde ser feita entre o estado de

fosforiLação de 56 e a tradução de mensagens normais ou

específicas como aquelas de choque térmico.

Sistema de estudo: o fungo

emersonii

a~_t..i c o BLa s t o c l a d i e l La

Entre os diferentes sistemas biológicos utiLizados como

modeLos experimentais para estudos dos mecanismos envolvidos

no processo de diferenciaç~o celular, os microorganismos tem



merecido especial interesse. Muitos
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microrganismos

unicelulares respondem a alterações do seu meio ambiente,

com mudanças morfológicas marcantes, que s10 acompanhadas

por variações nas suas capacidades metabólicas e

fisiológicas. Devido a certas peculiaridades tais como,

simplicidade estrutural, facilidades de cultivo e amplas

possibilidades de manipulaçl0 através de técnicas genéticas

e bioquímicas, estes organismos provaram ser sistemas

extremamente úteis no estudo dos problemas relativos ao

desenvolvimento e morfogênese, incluindo aqueles relativos

ao controle da expressl0 gênica em resposta às súbitas

variações ambientais. O fungo aquático Blastocladiella

emersonii, isolado por E. Cantino em 1949, é um dos sistemas

modelo que tem sido usado para tais estudos. Duas fases

distintas de diferenciaçl0 celular ocorrem durante o ciclo

de vida assexuado deste fungo: a germinaç10 e a esporulaç10,

ambas caracterizadas por mudanças profundas na arquitetura e

na biogênese de organelas, podendo ser induzidas

experimentalmente com alto grau de sincronia. O esquema do

ciclo de vida está mostrado na página seguinte.

B.emersonii cresce como uma célula cenocítica. ~

carência nutricional a qualquer momento durante o seu

crescimento, induz o processo de esporulaç10. ~pós 60-120

min da indução da esporulaç10 a célula cenocítica é

convertida em um zoosporângio pela formação de um septo

basal que separa o corpo nucLeado do sistema rizoidal, que

passa a não ser mais necessário para a nutriç10 da célula.
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Entre 90-150 mini a papila é formada na parte superior

oposta à regi~o rizoidal, e logo após a formação da papila l

tem inicio a diferenciaç~o dos zoósporos l cujo primeiro

evento é a formação do flagelo. Paralelamente à elongaçl0 do

flageLo ocorre a citocinese e ao final desta clivagem (190

min) ocorre a formaç~o das partículas gama (cuja função

permanece desconhecida) e inicia-se a agregaçl0 dos

ribossomos. Os eventos finais da diferenciação dos z06sporos

incluem a rápida formação do capacete nuclear e l como último

evento, a reorientaç10 da grande e única mitocôndria ao

redor do axonema flagelar. ~ esporulaç10 dura entre 3 1 5 e 4

horas e dependendo do tempo de crescimento anterior à

carência, cada célula (zoosporângio) fornecerá um número de

zoósporos que pode variar entre um até 260 e que s10

liberados através da abertura da papila ( para revisl0 1 ver

Lave t t I 1975).

Durante a esporulaç10, embora não ocorra acúmulo no

conteúdo ceLular de proteína I RN~ e DN~I existe uma intensa

renovaç~o no conteúdo de proteínas e RN~s (Murphy e Lovett,

1966; Lodi e Sonneborn, 1974; Jaworski e Thomson, 1980).

Estudos com o uso de inibidores mostraram que interferências

na síntese de RN~ e proteínas interrompem o processo de

esporulaç~o, indicando que síntese concomitante de RN~ e

proteínas é necessária para a esporulaçl0 normal (Murphy e

Lovett l 1966). O aparecimento das partículas gama no finaL

da esporuLação requer a síntese ·de novo· de pelo menos duas

proteínas altamente básicas de peso moLecuLar 41 e 43 kDa



(Hohnet aL., 1984) .
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Várias atividades enzimáticas s10

aumentadas durante a esporuLaç10: guaniLato cicLase

(SiLverman, 1976), adeniLato ciclase (Gomes et aL., 1978),

esterase (Barbieri e Camargo, 1975), fosfodiesterase de RMP

cícLico (Maia e Camargo, 1974), fosfodiesterase de GMP

cícLico (Vale e Maia, 1976), fosfatase aLcalina

(Selitrennikoff e Sonneborn, 1977) e proteína quinase

dependente de RMP cíclico (Juliani et aL., 1979). Lodi e

Sonneborn (1974) reLataram a existência de uma prote6lise

intensa durante a esporulaç10. Mais tarde, foi verificado

que antipaína, um inibidor de proteases, inibe o processo de

esporulaç10, evidenciando que a degradaç10 de proteínas é

essencial para a convers10 das células vegetativas em

zoosporângios (Correa et aL., 1978).

Durante toda a esporuLaç10 ocorre síntese de RNR

poli(R)+. Os RNRs poli(R)+ sintetizados antes do inicio da

diferenciação dos z06sporos parecem ser degradados

rapidamente, enquanto os novos RNRs poLi(R)+ sintetizados no

final da esporulação é que, aparentemente, são conservados

nos zoósporos. Este acúmulo de novos RNRs poli(R)+ nos

últimos 30 minutos da esporuLação coincide com a formaç10 do

capacete nuclear do z06sporo dentro do qual o RNR poli(R)+

estará sequestrado (Jaworski e Thomson, 1980), e também com

a síntese

sintetizadas

de

nos

certas proteínas.

momentos finais da

Estas proteínas são

esporuLação (180-210

ribonucLeoproteicas. Estas partícuLas poderiam

min) e são encontradas associadas às partículas

ter o papel
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de armazenar o mRN~ neste período em que RN~ poli(A)+

estável é acumulado. Durante a germinação dos z06sporos foi

observado o desaparecimento destas prote1nas da fração

ribossomal (Jaworski e' Stumhofer, 1981).

Os z06sporos são células altamente diferenciadas,

desprovidas de parede celular, capazes de nadar por um longo

per1odo de tempo na ausência de nutrientes, às custas de

suas reservas endógenas. Os zoósporos são inativos quanto à

síntese de proteínas e de RN~, embora eles contenham quase

todos os componentes necessários para a síntese proteica,

incluindo aminoacil-tRN~s carregados, RN~ poli(~)+, fatores

de iniciação e elongação e ribossomos, organizados em uma

organela denominada capacete nuclear que está justaposta ao

núcleo (Jaworski, 1976j Johnson et al., 1977; Schmoyer e

Lovett, 1969j Gong e Lovett, 1977l.

O processo de germinação dos zoósporos pode ser

induzido rápida e sincronicamente em meio nutriente ou em

solução inorgânica contendo certos 10ns monovalentes, ~HP

cíclico ou inibidores da fosfodiesterase de AHP cíclico

(Soll e Sonneborn, 1972; Gomes et al., 1980; Gottschalk e

Sanneborn, 1982). Os zoósporos cessam seu movimento, retraem

o flagelo e formam uma fina parede de quitina,

transformando-se em células redondas nos primeiros 10-15

minutos após indução da germinação. Em seguida estas células

redondas transformam-se em germes com a formação de um tubo

germinativo visível que começa a se ramificar aos 60 min e

que é o precursor do sistema rizoidal da célula em
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(1982)

relataram a existência do fator de manuntençlo de zo6sporos,

um derivado de nucleotídeo cíclico, Que é liberado para o

meio extracelular durante a esporulaçlo e Que aparentemente

é capaz de bloquear a transformaçlo do zo6sporo para célula

redonda.

~ transiçlo de zo6sporo para célula redonda ou

esferócito nlo é dependente da síntese de RN~ e proteínas e

a transiçlo de esfer6cito para germe é dependente da síntese

de proteínas mas não de RN~ (Lovett, 1968). Entretanto o

desenvolvimento do rizóide ap6s 45-50 min de germinação não

ocorre na presença de actinomicina D e se presume Que seja

então necessária a síntese de novos mRN~s (Leaver e Lovett,

1974) .

~ssim, síntese de RN~ não é necessária para o aumento

de síntese de proteínas que ocorre no início da germinação,

e a tradução do mRN~ transcrito durante a esporulação e

estocado no zo6sporo é responsável pelo rápido aumento no

conteúdo de polissomos que ocorre entre 15 e 30 min de

germinação (Lovett, 1968; Soll e Sonneborn, 1971a; Leaver e

Lovett, 1974; Silverman et al., 1974; Jaworski e Thomson,

1980). Durante a rápida conversão dos zoósporos a

esferócitos, 50% dos ribossomos estão na forma de polissomos

e aos 60 min de germinação em meio nutriente, 70% dos

ribossomos estão como polissomos. Em células germinadas em

meio inorgânico, a fração de polissomos alcança um nível de

50\ aos 60 mino ~ provável Que os novos mRN~s sintetizados
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contribuam para esta elevaç10 no nível de polissomos ap6s

aquele aumento inicial em que foram utilizados os mRNRs

armazenados nos z06sporos (leaver e lovett, 1974).

Os z06sporos contém tanto RNRs poli(R)+ como RNRs

poli(~)- armazenados, embora n10 sejam conhecidas as suas

proporçeles em massa (Jaworski, 1976; Johnson et al., 1977;

Lovett, 1983>' Parte do RN~ poli(R)+ que está sequestrado no

zo6sporo corresponde ao RN~ poli(R)+ sintetizado durante o

crescimento antes da induç10 da esporulaçl0 (Jaworski e

Thomson, 1980). Os zo6sporos armazenam RNR total que

representa 42\ da complexidade total do genoma (simples

cópia) com cerca de 45\ desta complexidade representada por

RN~ poli(~)+, 36\ como RN~ poli(R)- de sequências distintas,

e 15\ em ambas as fraçeles (lovett, 1983>' Resultados de

Jaworski et alo (1976) demonstraram que há um intenso

metabolismo dos fragmentos poliCR) nos 45 minutos iniciais

da germinaç10, incluindo tanto degradaç10 como adiç10 de

fragmentos poli(~) nos mRN~s armazenados nos z06sporos.

O c i c l o d e v i d a de BLa s t o ~.J:_a dl~l-~_eme r s o.~.!.i- po s s ui,

portanto, características que propiciam a utiLizaçlo deste

microorganismo para estudos sobre o controle da expressl0

gênica envoLvida no processo de diferenciação ceLuLar.

Rssim, neste trabaLho nos propusemos a estudar o controLe da

expressão gênica durante as duas fases de diferenciação

celular, esporulaç10 e germinaç10, deste organismo.

Utilizando a incorporação -in vivo- de 13s Slmetionina

na forma de pulsos curtos e consecutivos e a técnica de
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eletroforese bidimensional - que tem se demonstrado uma

importante ferramenta na análise da quantidade e natureza

das alterações no padr10 de prote1nas que ocorrem durante o

processo de diferenciaç10 celular - investigamos poss1veis

variações no padr10 das prote1nas sintetizadas durante a

esporulaç10 e a germinaç10. Para verificar se as variações

no padr10 de s1ntese proteica eram acompanhadas ou n10 de

variações na populaç10 de RN~s, foram feitos ensaios de

traduç10 'in vitro ' utilizando RN~s isolados durante a

esporulaç10 e a germinaç10. ~lém disso, nos pareceu

interessante tentar identificar actina e tubulina entre as

sob um controle dos1ntese estivesseprote1nas cuja

desenvolvimento, através da utilizaç10 de anticorpos

comerciais contra estas prote1nas.

~ este estudo seguiu-se, uma investigaç10 'sobre a

resposta ao choque térmico durante o desenvolvimento em

B.emersonii. O surgimento de alguns dados na literatura

sugerindo um controle do desenvolvimento superposto à

resposta transitória induzida pela hipertermia, nos levou a

utilizar o fungo B.emersoni~ para investigarmos até que

ponto o programa de desenvolvimento normal seria afetado ou

afetaria a resposta ao choque térmico. Este estudo nos levou

à verificaç10 que três proteínas de choque térmico s10

expressas espontaneamente durante a esporulaç10 (Hsp70,

Hsp76 e Hsp39a), sendo que a identidade entre a Hsp70 e a

proteína de 70 kDa induzida espontaneamente durante um certo

estágio da esporulaç10 foi investigada.



40.

J:!ssim, em B.emersonii., verificamos que sobre o controle

da ativação transitória de genes de choque térmico

aparentemente está superposto um controle do

desenvolvimento, represent~do pela induç10 de conjuntos

específicos de Hsps em cada fase do desenvolvimento de

Blastocladiella emersonii. Contudo, algumas Hsps podiam ser

induzidas pela hipertermia em todas as fases do ciclo de

vida. Este fato proporcionou a oportunidade de analisarmos

como se comportaria o fenômeno de aquisiç10 de termoto-

lerância em cada uma dessas fases do desenvolvimento e quais

Hsps estariam envolvidas neste processo.

Finalmente, retomamos um estudo já iniciado em nosso

laboratório sobre o papel da fosforilaç10 da proteína

ribossomal 56 (Bonato et al., 1984), agora no contexto da

resposta ao choque térmico. J:!ssim, investigamos o efeito do

choque térmico na fosforilaç10 desta proteína levando em

consideraç10 as observações anteriores de que o estado de

fosforilação de 56 varia durante o desenvolvimento de

Blastocladiella e a nossa observaçlo de que existe um

controLe do desenvolvimento sobre

térmico.

a resposta ao choque
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11. PROCEDIMENTOS EXPERIMENT~IS

1.1. Manutenç~o das culturas e obtenç~o dos z06sporos

de primeir!-serak~o

~s culturas de B.emersonii mantidas em placas de Petri

contendo meio PYG-ágar (peptona 0,125\, extrato de levedura

0,125\, glicose 0,3\, ágar 1\) foram renovadas diariamente

pela semeadura de z06sporos, os quais, ap6s germinarem

aderidos à superfície do ágar, crescem vegetativamente por

20-24 horas a 19°C completando o ciclo de vida através de

uma esporulaç~o espontânea. Os novos z06sporos liberados,

chamados ·zoósporos de primeira geraç~o·, foram coletados

através de ressuspens~o em água destilada e utilizados para

semeadura de novas placas ou inoculados em meio de

crescimento líquido (DM3 e PYG-P).

~s células vegetativas crescem lentamente a baixas

temperaturas, o Que permitiu estocá-las a 4°C durante o fim

de semana. O desenvolvimento normal foi retomado incubando

se essas células a 24°C, induzindo-se a esporulaç10 em 6-7

horas pela adiç10 de água destilada.
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1 . 2. ç_~J_!..!~em.~~~_.J:.tq,:,..!.~_~fVG.:f- p a !:. a o b te n ~ 1 o de

grandes quantidades de z6osporos

Os zo6sporos de primeira geraçl0 (7x10 7 ) foram,

imediatamente ap6s a colheita, inoculados em um litro de

meio PVG-P (peptona 0,125\, extrato de levedura 0,125\,

glicose 0,15\, KH~P04 2,5mM, K2 HPO. 2,5mM) num frasco de

Fernbach (Goldstein e Cantino, 1862). Rpós 14 horas de

crescimento a 23°C, sob agitaçl0 (160 rpm), as células

vegetativas foram filtradas em rede de náilon (30~m),

lavadas com soluçl0 de esporulaçl0 (Tris-maleato 1mM,

pH6,8, CaCl 2 1mM) e ressuspensas em 400 ml desta mesma

soluçl0. Rpós 4 horas a 27°C sob agitaçl0 podia-se observar

95\ a 100\ dos zoosporângios vazios, que foram entl0

separados dos zoósporos por filtraçl0 em rede de náilon.

Para um litro de meio PVG-P obtínhamos cerca de 5x10·

zoósporos. Estes zo6sporos foram utilizados

purificação de tubulina de flagelos (item 11.12).

para a

Para a induçl0 da esporulaçl0 sincrônica, o crescimento

das células foi feito em meio de crescimento semi-definido

DH3. Este meio é uma modificaçl0 do meio definido de

crescimento, DM2, descrito por Selitrennikoff e Sonneborn

(1977). R composiçl0 do meio DM3 é a seguinte: CaCl 2 1mM,

MgS0 4 10mM, FeS0 4 .7H 2 0 0,6~g/ml, CuS0 4 .5H 2 0 0,1~g/ml,
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ZnS0 4 .7H 2 0 O,2~g/ml, MnS0 4 .H 2 0 O,2~g/ml, glicose 0,33',

tiamina O,04~g/ml, glicina O,2mM, L-histidina O,13mM, L

isoleucina O,4mH, L-lisina HCl O,4mH, L-metionina O,1mH, L

feniLaLanina O,2mH, L-serina O,2mH, L-treonina O,4mM, L

triptofano O,04mH, L-tirosina O,2mM, valina O,4mM, L

arginina O,24mM, ácido glutâmico 2,7mM, extrato de levedura

120~g/ml, NaH 2 P0 4 /Na 2 HP0 4 1mM, pH6,8, Tris-maleato 3,5mM,

pH6,8; o pH do meio foi ajustado para 6,8 com KOH 1M e a

concentraçl0 finaL de K+ foi ajustada para 25mM com KCl 1M.

Zoósporos de primeira geraçl0 foram inoculados em meio

Liquido DH3 na densidade de 3x10~ zoósporos/ml, sendo

utiLizado no máximo 500ml de meio em cada frasco de

Fernbach. ~pós 14 horas de crescimento a 19°C, sob agitaçl0

(160 rpm), as células vegetativas foram filtradas em rede de

náilon (30~m), lavadas com soluçl0 de esporulaçl0 (com

aproximadamente uma quantidade equivalente a 3 vezes o

volume do meio de crescimento), suspensas nesta mesma

soluçl0 na concentraçl0 de 5x10 s células/ml e mantidas a

27°C por 4 horas sob agitaçlo. O progresso e a sincronia da

esporulaçlo foram acompanhados ao microscópio óptico. ~pós 2

horas de esporuLaçl0 95-100\ das células apresentavam papila

e após 4 horas os zoósporos eram liberados para o meio. ~s

céLuLas esporulantes foram coletadas nos diferentes momentos

da esporulaçlo por filtraçl0 a vácuo em papeL Whatman n01 ou

por centrifugaçl0 (1000xg, 5 min). O sedimento obtido foi

imediatamente congelado em gelo seco/acetona ou tratado com

TCQ 10\ como descrito no item 11.2.
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05 z06sporos obtidos ap6s esporulaç10 sincrônica foram

separados das células vegetativas vazias por filtraç10 em

rede de náilon e o seu número foi determinado por contagem

em câmara de Neubauer. Para SOOml de meio DM3 (1,Sx10·

células) obtinhamos uma produç10 de z06sporos variando entre

1,2-1,Sx10 9 zoósporos totais. R seguir os z06sporos foram

coletados por centrifugaç10 (1000xg, 5 min) e imediatamente

congelados em gelo seco/acetona ou tratados com TCR 10'.

Para as experiências de germinaç10, foram obtidos

zoósporos como descrito no parágrafo anterior. Rpós a

centrifugaç10 (1000xg, 5 min, 4°C), os z06sporos foram

ressuspensos em soluç10 de esporulaç10 gelada na

concentraç10 de 1x10 a zoósporos/ml e em seguida inoculados

no meio apropriado na densidade de 1x10 6 zoósporos/ml e

mantidos a 27°C sob agitaç10 (160 rpm). O progresso e a

sincronia da germinaç10 foram acompanhados ao microscópio

óptico. l=Ip6s 20 min, 100' das células correspondiam ao

fen6tipo de célula redonda e ap6s 45 min 100' haviam

desenvolvido o fenótipo germe.

Os meios utilizados para a induç10 da germinaç10 foram:

meio DH3,-------

1mH, pH6,8, CaCl 2 1mM, HgCl:z 10mH, KCl SOmM), meio l=IL (CaCl 2

1mM, HgCl 2 10mM, feSO .... 7H 2 0 O,6~g/ml, CuSO .... 5H 2 0 0,1~g/ml,

glicose 0,3\,

tiamina 0,04~g/ml, 0,2 mH dos seguintes aminoácidos: L-

aLanina, L-fenilalanina, L-ácido aspártico, L-cisteína, L-

hidroxiprolina, L-prolina, L-leucina, L-isoleucina, L-ácido
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L-

Lisina, L-treonina, L-valina, L-histidina, L-triptofanoj

metionina S~M, NaH2PD4/Na2HPD4 1mM pH6,8, Tris-maleato 1mM,

pH6,8j o pH do meio foi ajustado para 6/8 com KDH 1M e a

concentraçl0 de K+ foi ajustada para SOmM com K(l 1M). Foram

coletadas células nos diferentes momentos da germinaç~o por

filtraçl0 a vácuo em papel Whatman n01 (exceto as células

germinantes de até 30 min) ou por centrifugaçl0 (1000xg, 5

min). O sedimento obtido foi imediatamente congelado em gelo

seco/acetona ou tratado com T(~ 101 como descrito no ítem

11. 2.

1.4. (ondiç~es E~ra o tratamento térmico das células

células emNos experimentos

diferentes momentos

de

do

choque

ciclo

térmico,

de vida

as

a 27°(/ foram

transferidas para 34°, 38°, 40° ou 42°(, permanecendo nestas

temperaturas por um tempo Que variou entre 10 e 60 min,

dependendo do tipo de experimento. O aquecimento das células

foi feito em banho-maria nas diversas temperaturas, com

agitaçlo manuaL das culturas. ~pós o intervalo de

térmico as céLuLas foram coletadas como descrito no

choque

ítem

11.1.3, ou transferidas para 27°( Quando se pretendia

anaLisar a recuperaçl0 das células. Para a determinaçl0 da

viabilidade, as células (germes ou céLuLas em crescimento),

depois de submetidas ao tratamento térmico, foram retornadas

à tempp.ratura normal (27°(). ~pós 4 horas de recuperaçl0, a
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esporulaçl0 foi induzida e o número de z06sporos liberados

após 4 horas determinado.Para a delerminaçl0 da viabilidade

durante a esporulaçl0, os zoosporângios que sofreram

tratamento térmico foram retornados a 27°( e ap&s 6 horas de

recuperaçl0 o número de z06sporos liberados foi determinado.

Para a incorporaç~o 'in vivo' de 13eSlmetionina durante

a esporulaçl0 ou germinaç~o sincrônicas, alíquotas de 6x10 6

células esporulantes e 4x10 7 células germinantes foram

removidas nos tempos indicados, 13~Slmetionina (1-2~(i/ml,

da ~mersham) foi adicionada ao meio e após 30 min, no caso

da esporulaçl0, ou 10 min, no caso da germinaç~o, as células

foram centrifugadas (1000xg, 5 minJ e o sedimento

ressuspenso em 10 ml de T(~ 10\ gelado contendo metionina

1mg/ml.

O tempo de incubaçl0 das células (pulso) na presença de

13~Slmetionina variou em alguns experimentos, principalmente

aqueles envolvendo choque térmico. Nestes casos, os tempos

de pulso estl0 indicados na apresentaç~o dos resultados.
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Nos experimentos de marcaç~o com 32Pi a incorporaç10

foi feita ao longo de todo o ciclo de vida. (O 32Pi foi

adquirido da eomiss~o Nacional de Energia Nuclear, eNEN/5P).

R incorporaç~o foi iniciada durante o crescimento em meio

DM3 contendo menor concentraç10 de fosfato (O,1mM) como

descrito no ítem 11.1.3, exceto que 32Pi (10~ei/ml) foi

adicionado ao meio. Rpós o crescimento, a esporulaç~o foi

induzida na presença de 10~ei/ml de 32Pi e os zoósporos

radioativamente marcados foram induzidos a germinar em

soluç~o inorgânica contendo 32Pi (10~ei/ml). Os diferentes

fenótipos celulares foram coletados por centrifugaç10

(1000xg, 5 min) e o sedimento foi ressuspenso em 10ml de TeR

10\ gelado.

2. Extr~ç~o das p~oteínas totais das células para análise em

eletroforese em~ de poliacti..L~..!!'id~.

o sedimento das células marcadas ou com

13~5lmetionina ou 32Pi (Sx10 ó células vegetativas ou

esporulantes ou 4x10 7 zoósporos ou células germinantes) foi

ressuspenso em 10ml de Te~ 10\, gelado, sob vigorosa

agitaç~o. Esta suspens~o foi mantida a 4°e por no mínimo 30

min e, em seguida, centrifugada a 1000xg por 20 mino O

sedimento obtido foi dissolvido em O,Sml de NaOH 0,3N,

sendo em seguida adicionado 1,2ml de água destilada. Em
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seguida procedeu-se à sonicaç10 das células em Sonicador

Branson (microtip, potência n04, 20 segundos por duas

vezes), em banho de gelo. Esta etapa de sonicaç10 é

essencial para completa solubilizaç10 das proteínas. Uma

alíquota de 100~l foi removida para a dosagem de proteínas

(pelo método de Lowry et aL., 1951) imediatamente após a

sonicação e ao restante da amostra foi adicionado TeR geLado

para concentração finaL de 10\ (0,16ml de TeR 100\ + 5 mL de

TCR 10\). Rpós incubação por uma noite a 4°e a suspens10 foi

centrifugada a 4000xg por 15 mino Q sedimento foi

ressuspenso em etanoL absoLuto <5ml) e mantido a 4°e por 15

min e em seguida centrifugado 4000xg por 15 mino Q sedimento

obtido foi ressuspenso em 5ml de uma mistura de

clorofórmio:metanol (1:1). Rpós 15 min a 4°C, a suspensão

foi centrifugada (4000xg, 15 min). Rpós evaporaç10 a vácuo o

precipitado obtido foi armazenado a -20 0e e no dia da

eletroforese ressuspenso em tamp10 de amostra para

eLetroforese unidimensionaL (Laemmli, 1970) ou em tampão de

amostra para eLetroforese bidimensional (uréia 9,5M, Nonidet

P-4Ü 2\, ditiotreitoL 10mM e anfolitos 2\) (Q'Farrell,

1975).

3. º~~~~~~~~ão da radioatividade incorpo:ada em proteínas.

Nos experimentos de incorporaç10 "in vivo" de

1~5Slmetionina a quantidade de radioatividade incorporada em

proteínas foi determinada por precipitaç10 com TCR.
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Imediatamente após a ruptura das células por sonicaç10, uma

aliquota (10~l) foi pipetada, simultaneamente com albumina

de soro bovino (50~g), em pedaço (1x1cm) de papel Whatman

3MM (previamente mergulhado· em uma soluç10 de TeR 10\

contendo metionina 1mg/ml). Os pedaços de papel foram

lavados por 4 vezes (10 min cada) com TeR 10\ contendo

metionina 1mg/ml, sendo que a segunda lavagem foi feita a

SOO[ para eliminar metionil-tRNR. R seguir os papéis foram

lavados com etanol, secos e a radioatividade foi medida em

contador de cintilaç10.

4. Extr~JL~o e purificaç10 de RNR

4.1. Obtenç10 de RNR total

O RNR total foi isolado segundo o procedimento descrito

por [hirgwin et alo (1979) que envolve ruptura das células

na presença de isotiocianato de guanidina e p-mercaptoetanol

com o objetivo de inibir eficientemente ribonucleases. O RN~

foi, ent1o, isolado livre de proteínas e DNR por

ultracentrifugaç10 em cloreto de césio como descrito por

Haniatis et alo (1982).

O sedimento congelado tanto de células vegetativas como

de células esporul~ntes (?x10 7 células), de zoósporos

(1,5x10 9 ) ou de células germinantes (8x10 8 ) foi ressuspenso

em 2,Sml da seguinte soluç1o: isotiocianato de guanidina 4M,

citrato de sódio 25mM, pH7, lauril sarcosinato de sódio 2\,
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congelamento e descongelamento. Os

50.

lisaram pelo simples

demais tipos celulares

foram submetidos à sonicação (microtip de sonicador Branson

potência n04; 20 segundos por 2 vezes). O lisado celular foi

centrifugado a 4000xg por 10 min e ao sobrenadante foi

adicionado 19 de [s[l, e, em seguida este sobrenadante foi

submetido a centrifugação sobre uma camada de [s[l S,7M em

EDT~ O,1M (pH7,S), densidade 1,78819 g/cm 3 , por 13 horas a

36000 rpm (rotor 5pinco 5WSO.1). O sedimento contendo o RN~

foi dissolvido em 1ml de Tris-H[l 10mM, pH7,4, EOT~ SmM, 505

1\ e extraído com 1ml de clorofórmio:1-butanol (4:1). ~ fase

aquosa foi transferida para um tubo e a fase orgânica foi

reextraída com volume igual de Tris-H[l 10mM, pH7,4, EOT~

SmM, 505 1\. Rs fases aquosas foram reunidas e o RN~ foi

precipitado pela adiç~o de 0,1 volume de acetato de sódio 3M

(pH5,2) e 2,2 volumes de etanol gelado. ~pós incubaç~o a

-20 0
[ por uma noite, o RN~ foi coletado por centrifugaç~o

(13000xg, 10 min), ressuspenso em água (O,Sml) e precipitado

novamente com acetato de sódio e etanol. Rpós centrifugaç~o

o sedimento foi seco sob vácuo, ressuspenso em água e

armazenado a -70°[. ~ quantidade de RN~ obtida foi estimada

pela leitura da densidade 6ptica a 260 nm. ~ integridade do

RN~ obtido foi verificada através de eletroforese em gel de

agarose. Todos os cuidados para evitar a contaminação da

preparação de RN~ com ribonucleases foram tomados. O

material de vidro foi esterilizado a 180 0[ por 14 horas em

forno Pasteur e o material de plástico foi esterilizado em
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autoclave. ~s soluções foram preparadas de maneira estéril

com reagentes ultra-puros (livres de nucleases) e quando

possível foram esterilizadas em autoclave depois de prontas.

4.2. Purifica~~o de RN~ poli(~)+

Os RN~s poliadenilados (RN~s poli(~)+) foram separados

dos RN~s não poliadenilados (RN~s poli(~)-) através de

cromatografia em coluna de oligo(dT)-celulose como descrito

por ~viv e Leder (1972).

~ oligo(dT)-celulose (0,19, da Collaborative Research,

Inc.) foi equilibrada em tampão ~ (Tris-HCl 20mM, pH7,6,

LiCl O,5M, EDT~ 2mM, sDs 0,4\) e colocada em uma seringa de

1ml. ~ coluna foi então lavada com 3 volumes de H2 0, 3

voLumes de NaOH O,1M em EDT~ 5mM e novamente com H2 0 até o

pH do efluente ser menor que 8,0. Em seguida, a coLuna foi

lavada com 5 volumes de tampão ~. ~o RN~ dissolvido em H2 0

(1mg/O,5mL), previamente aquecido a 65°C por 5 min,

adicionou-se igual volume do tampão ~ duplamente concentrado

e após resfriamento o RN~ foi aplicado na coluna. O eluato

foi coletado, aquecido a 65°C, resfriado e aplicado

novamente na coluna. Essa etapa foi repetida mais uma vez. ~

coluna foi então lavada com 5-10 volumes de tampão~. ~

eluição do RN~ poli(~)- foi acompanhada por leitura da

densidade óptica a 260nm. ~pós total eluição do RN~ poli(~)

procedeu-se a eluição do RN~ poli(~)+ através de lavagem da

coluna com 2-3 volumes de: Tris-HCl 10mM, pH7,5, EDT~ 1mM. ~
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eluição foi acompanhada por leitura da densidade 6ptica das

frações a 260nm. ~s fracões com maior densidade óptica foram

reunidas e o RN~ poli(~)+ foi precipitado pela adiç~o de 0,1

volume de acetato de potássio 2M, pH5,0 e 2,2 volumes de

etanol absoluto a -20°C. ~pós uma noite a -20°C, o RN~

poli(~)+ foi coletado por centrifugaç~o (13000xg, 10 min),

lavado uma vez com etanol e seco sob vácuo. O precipitado

obtido foi dissolvido em água e armazenado a -70°C.

O lisado de reticulócitos foi preparado de acordo com

Pelham e Jackson (1976) e Jackson e Hunt (1983) e nos foi

gentilmente cedido pelos Drs. Cecilia Santos e Ricardo

8rentani. ~ concentraç~o final dos constituintes na mistura

de reaç~o (25~l) foi: creatina fosfato 8mM, 19 L-aminoácidos

(exceto metionina) 50~M, acetato de magnésio 0,5mM, acetato

de potássio 120mM, pH7,5, 16~l do lisado de reticulócitos,

O,5-1,0~g de RN~ poli(~)+ ou 4-8~g de RN~ total e 50~Ci de

13~Slmetionina. ~ mistura de reaç~o foi incubada por 90

min a 30°C. Para análise dos produtos resultantes da

vitro· através de eletroforese unidimensional,traduç~o lin

uma alíquota

ressuspensa

de 5~-l f o i ,

em 50~l do

imediatamente ap6s a reaç~o,

tampão da amostra para gel

unidimensional e fervida por 3 mino O restante da mistura de

reaç~o (20~l) foi ressuspenso em 20~l de tamp~o de amostra

para gel bidimensional duplamente concentrado (uréia 9,5M,
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NP-4D 4\, 011 20mM) sem anfolitos'. ~ concentraç~o da uréia

foi corrigida peLa adição direta de cristais para a

concentração finaL de 9,SM e a dos anfoLitos foi também

corrigida para 2\ de acordo com o sistema eLetroforético a

ser utiLizado (IEF/SOS ou NEPHGE/SOS).

~Lguns experimentos de tradução "in vitro' foram feitos

utiLizando-se Lisado de reticuLócitos comerciaL (da

~mersham). Neste caso ao Lisado (20~L) foi adicionado apenas

RN~ e 13~Slmetionina (SO~Ci), seguindo-se a uma incubaç~o

por 90 min a 30°C.

6. E Le t r o f o r e s ,e d e_e.!'_~ t e í nas em 9 e L de po Li a c r i Lami d a

contendo 50S

6.1. Eletroforese unidimensional

Foi adotado o sistema de Laemmli (1970), utiLizando-se

géis de separação de 14cm de largura por 8,Scm de aLtura e

1mm de espessura. ~ concentração de acriLamida foi de 10\ no

gel de separação e 4,S\ no de empiLhamento. ~s amostras

foram dissoLvidas no tampão de amostra (soLuç~o O: 1ris-HCL

62,SmM, pH6,8, 50S 2,3\, glicerol 10\, 011 1mM) e fervidas

por 3 mino ~pós resfriamento foi adicionado azuL de

bromofenol 0,01\ e 011 2SmM e em seguida as amostras foram

imediatamente aplicadas no gelo ~s amostras estavam em

volumes não maiores que SO~l, contendo 20-40~g de proteínas

totais da céluLa por canaleta. Como padr~o de peso
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usada uma mistura contendo 3~g das seguintes

proteínas de peso moLecuLar conhecido: aLbumina de soro

bovino (67 kDa), 19G (55 e 25 kDa), ovoaLbumina (45 kDa) e

LactogLobuLina (18 kDa).

~s corridas eLetroforéticas foram desenvoLvidas com

amperagem constante de 15m~ até uLtrapassagem do geL de

empiLhamento e 20m~ (no máximo 200 VoLts) no geL de

separaç~o, sendo interrompidas quando a Linha do corante

azuL de bromofenoL atingia a extremidade inferior do gelo

~pós a eLetroforese o geL foi corado e fixado com azuL

de Coomassie 0,2' em metanoL 50' e ácido acético

descorado em metanoL 30' e ácido acético 7'. ~ntes da

secagem a vácuo o geL foi merguLhado por 30 min em soLuç~o

de metanoL 5' e ácido acético 7' contendo gLiceroL 3'.

Quando as proteínas estavam marcadas radioativamente

com 13~Slmetionina, o ge L, após o descoramento, foi

submetido a tratamento com o reagente fLuorográfico ~mpLify

(da ~mersham) por 30 min, seco a vácuo e exposto a fiLme de

Raios-X (da Kodak) a -70°C.

6.2. ELetroforese bidimensionaL

Foram empregados dois métodos de eLetroforese

bidimensionaL em geL de poLiacriLamida: 1EF/SDS (focaLizaç~o

isoeLétrica, D'FarreLL, 1975) e NEPHGE/SDS (eLetroforese de

n~o-equiLíbrio em gradiente de pH, D'Farrell et al., 1977).

Em ambos os métodos as proteínas s~o separadas na primeira
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de

focalização isoelétrica e na segunda dimensão, de acordo com

o peso molecular, através de eletroforese em géis contendo

50S. O sistema NEPHGE/SOS separa além das proteínas ácidas,

as proteínas mais básicas.

~ eLetroforese da primeira dimensão foi realizada em

tubos de vidro com 2,Smm de diâmetro e 130mm de comprimento,

preenchidos com a mistura do gel (uréia 9,2M, Nonidet P-40

2\, acrilamida/bisacrilamida 4\, anfolitos 2\) até a altura

de 11Smm. ~ polimerização do gel

persulfato de amônio (0,02\) e

foi feita pela adição de

TEME O (0,1\). ~pós o

preenchimento do tubo com o gel, os mesmos foram cobertos

com 20~l de água e deixados polimerizar por no mínimo 2

horas. ~ntes de iniciar a eletroforese, a água foi removida

e a superfície do gel foi seca.

Na primeira dimensão do sistema de equilíbrio (IEF/SDS)

foi feita uma pré-corrida em direção ao anodo (200V por 30

min, 300V por 30 min e 400V por 30 min) anterior a aplicação

da amostra, para que se estabelecesse o gradiente de pH no

gelo Em seguida procedeu-se à apLicação da amostra

previamente dissoLvida em tampão de amostra (uréia 9,SM,

Nonidet P-40 2\, ditiotreitol 10mM e 2\ de anfolitos, i.e.,

1,6\ de anfolitos pH S-8 e 0,4\ de anfolitos pH 3,S-10, da

Pharmacia). Sobre a amostra foram adicionados 20~l da

solução de cobertura (uréia 6M, Nonidet P-40 2\,

ditiotreitol 10mM e 2\ de anfolitos, ou seja, pH 3,S-10 e pH

5-8 numa razão de 1:4). Finalmente, o tubo foi preenchido
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com NaOH O,02H. ~ câmara superior da cuba de eletroforese

foi preenchida com NaOH O,02H e a inferior com H3 P0 4 O,01H.

R eletroforese foi feita à temperatura ambiente por 17 horas

a 400 Volts. Com a combinação de anfolitos usada (3,5-10 e

5-8 numa razão de 1:4) obtivemos géis com pHs na faixa de 5

a 8.

~ primeira dimensão do sistema de não-equilíbrio

(NEPHGE/SDS) envolveu uma corrida eletroforética de curta

duração (5 horas) a 400 Volts, em direção ao catodo,

imediatamente após a aplicação da amostra dissolvida

previamente no tampão da amostra (uréia 9,5H, Nonidet P-40

2\, ditiotreitol 10mH e 2\ de anfolitos pH 3,5-10). Sobre a

amostra foram adicionados 20~l da solução de cobertura

(uréia 6H, Nonidet P-40 2\, ditiotreitol 10mH e 2\ de

anfolitos pH 3,5-10) e o tubo foi preenchido com H3 P0 4

O,01M. ~ câmara superior da cuba de eletroforese foi

preenchida com H3 P0 4 0,01H e a inferior com NaOH O,02H. Com

o lote de anfolitos que utilizamos obtivemos géis com pHs na

faixa de 4,5 a 9,0.

Tanto para o sistema IEF/SDS como para o NEPHGE/SDS

foram usados no máximo 200 ~g de proteína total, em um

volume não superior a 60~l, em cada eletroforese. No caso de

proteínas totais isoladas das células, houve necessidade de

uma rápida centrifugação da amostra, antes da aplicação nos

géis de 1- dimensão, para remoção do material celular

insoLúvel no tampão da amostra.
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da primeira dimens~o

foram equiLibrados por 30 min em 5mL de soLuç~o O (Tris-HCL

62,5mM, pH6,8, 505 2,3\, gLiceroL 10\, OTT 1mM) e a seguir

congeLados em geLo seco e armazenados por no máximo uma

semana a -70°[. ~ medida de pH dos géis foi feita em

potenciômetro com eLetrodo de superfície (IngoLd) antes da

imersão dos géis em soLuç~o O.

No dia da eLetroforese de segunda dimensão a soLuç~o O

foi renovada e o géis foram equiLibrados por mais 30 mino ~

eLetroforese de segunda dimensão foi feita em geL de

poLiacriLamida 10\ contendo 505 como descrito no ítem

11.6.1., exceto que o geL de separaç~o era de 15cm de

Largura por 12cm de aLtura e 1mm de espessura. O geL da 1

dimens~o foi seLado ao gel da 2- dimens~o com a mesma

soLução do geL de empiLhamento, da quaL haviam sido

separados 3mL antes de serem adicionados os agentes

poLimerizadores (persuLfato de amônia e TEHEO). Um pequeno

pedaço (0,5 cm) de geL de composição simiLar ao geL da 1

dimensão, contendo os marcadores de peso moLecuLar (aLbumina

de soro bovino, 67 kDa, ovoaLbumina, 45 kOa, IgG, 5S kOa e

25 kOa e LactogLobuLina, 18 kOa), foi seLado ao Lado do geL

da 1- dimensão.

Os pedaços de geL contendo os marcadores de peso

molecuLar foram feitos da seguinte maneira: os padrões de

peso molecuLar foram adicionados a uma soLução de geL de 1

dimensão, que não continha anfolitos, para a concentração

final de 50~gfmL e, após a poLimerização, o geL foi cortado
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-70°[. ~ntes de serem
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e armazenados em solução O (0,5 ml) a

selados ao gel de 2 a dimensão, foram

equilibrados em solução O por 20 min, na presença do corante

azul de bromofenol.

~pós a eletroforese da 2 a • dimensão o gel foi submetido

ao mesmo tratamento descrito para os géis unidimensionais no

ítem 11.6.1 .. Em alguns experimentos os géis bidimensionais

foram corados pelo método da prata (Wray et al., 1981); este

método de coloração é muito mais sensível que a coloração

com azul de [oomassie.

Para análise da variação de síntese de proteínas

através da incorporação "in vivo· de 13~5lmetionina e

posterior separação destas proteínas marcadas em

eletroforese bidimensional, foram seguidas as recomendações

de ~lton e Lodish (1977). Nos géis foram colocadas

quantidades equivalentes de proteínas e o tempo de exposição

do gel a filme de Raios-X foi calculado de acordo com a

incorporação de 13~5lmetionina em proteínas durante o pulso

administrado, de modo que a exposição fosse a mesma para

todas as amostras (1x10 6 cpm colocados no gel equivalem a 24

horas de exposição a -70 0
[). ~lém disso, foram feitos vários

auto-radiogramas para um mesmo gel, variando-se o tempo de

exposição, para se ter certeza sobre a variação na

velocidade de síntese de uma determinada proteína.

No caso de proteínas marcadas radioativamente com 32p,

o gel, após a coloração com azul de [oomassie, foi

mergulhado em T[~ 16\, NaHPO. SOmM e aquecido a 9S 0
[ por 40



mini este tratamento promove
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a eliminaç~o de contaminantes

do tipo RN~ ou polifosfatos (Desmarquets et al., 1984). ~p6s

a secagem, o gel foi exposto a filme de Raios-X com

intensificadores Cronex Quanta 11 (da Dupont).

70 de germes que sofreram choque

~ regi~o do gel

LocaLiza a proteína Hsp

bidimensionaL (IEF/5D5) onde se

térmico e a proteína de 70 kDa de células esporuLantes

(ambas marcadas "in vivo· com 13~5Imetionina) foi cortada

imediatamente após rápida coLoraç~o/descoramento do gelo O

fragmento foi incubado com O,3~g de protease V8 de

5 t a..e h yJ.~~ocus __~_I:L~_~~~_ ( d a 5 i 9ma) p a r a d i 9 e s t ~ o p r o t e o l í t i c a

parciaL como descrito por CLeveland et alo (1977). Os

peptídios foram anaLisados por eletroforese em gel de

poLiacríLamida 15\/5D5 de 1,Smm de espessura e detectados

por fLuorografia (ítem 11.6.1).

8. E Le t r o f o r e 5 e d e RN~ e.m-lL~~--.!.9 a r o s e

O RN~ isolado como descrito no ítem 11.4 foi submetido

a eLetroforese horizontal em

posterior transferência para

desnaturantes, para anáLise da

gel de agarose, em condições

sua integridade ou para sua

fiLtros de nitrocelulose e

hibridização com sondas de DN~.
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~ eletroforese foi feita em gel de agarose (20cm de

comprimento por 14cm de largura e 0,6cm de espessura) como

descrito por Maniatis et al., 1982. R mistura do gel

continha agarose 1,5\, formaldeído 2,8\ e brometo de etídio

O,5~g/ml dissolvidos em tamp~o de eletroforese de RNR (MOP5

20mM, pH7, acetato de sódio 5mM, EDTR O,1mM). O RNR (20~g

de RN~ total ou 2,5~g de RNR poli(R)+) foi ressupenso em

20~l do tamp~o de eletroforese de RNR contendo formaldeído

6\ e formamida 50\ e aquecido a 65°C por 10 mini e em

seguida resfriado a 4°C. R essa soluç~o contendo RNR, foram

adicionados 2~l da seguinte soluç~o: glicerol 50\, EDTR 1mM,

azul de bromofenol 0,4\. Rpós a aplicaç~o da amostra

iniciamos a eletroforese em direção ao ano do por 16 horas a

30 VoLts. Rpós a eletroforese o gel foi lavado algumas vezes

com água e examinado com luz ultra-violeta para visualização

das bandas correspondentes aos RNR ribossomais 255 e 185

(Lovett, 1975).

9. Transferência do RNR par~ filtros de nit~ocelul~~~~

hibridização_RNRIDNR

Qpós a eletroforese em gel de agarose o RNR foi

transferido para filtro de nitrocelulose (Gene 5creen, da

New EngLand Nuclear), como descrito por 50uthern (1975). O

tampão de transferência usado foi 55C 10 vezes concentrado

(a composiç~o de 55C é NaCl 0,15M e citrato de sódio 0,015M,

pH7). Em seguida, o filtro foi incubado em solução de
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hibridizaçlo - 55C 6 vezes concentrado, soluçlo de Oenhardt

5 vezes concentrada (albumina de soro bovino 1mg/ml, Ficoll

1mg/ml e polivinilpirrolidona 1mg/ml), 505 0,5\, ON~ de timo

bovino 100~g/ml, EOT~ 0,01H - por 2 horas a 60°C. Esta

soluçlo foi removida e o filtro foi entlo incubado, por 16

horas a 60°C, em soluçlo de hibridizaçlo contendo a sonda de

DN~ desnaturada e radioativamente marcada com 32P. ~ seguir

o filtro foi lavado com quatro trocas de 55C 4 vezes

concentrado contendo 505 0,1\ por um total de 2 horas, a

60°C. ~pós secagem à temperatura ambiente o filtro foi

exposto a filme de Raios-X, a -70°C, com o uso de

intensificadores Cronex Quanta 11 (da Oupont).

Como sonda de ON~ foi utilizado o plasmídeo 88 (Ingolia

et al., 1980). Este plasmídeo, gentilmente cedido pela Ora.

E. Craig, corresponde ao vetor pBR322 contendo uma única

cópia do gene ~~p70 de ºro~ophila inserido no sítio de

restrição para a enzima BamHI. O plasmídeo B8 foi

radioativamente marcado com 32P pela reaç10 de nick-

translation U (Haniatis et al., 1982) obtendo-se uma

atividade específica maior que 10 7 cpm/~g de ON~. O l~

32Pld~TP utilizado na reaç10 de ·nick-translation· foi

preparado como descrito por Haia et al., 1984.

1 O. E n s a i o d e .i mu..!~~.J~ r e~ i t a ç l o

~ reaçlo de imunoprecipitaçlo foi feita como descrito

por Gomes e Shapiro (1984) com modificações. ~s células

(6x10 6 zoosporângios ou 4x10 7 germes) marcadas com
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135 SImetionina foram lisadas por sonicaç~o (microtip,

potência n03, 30 segundos por duas vezes) em 0,5ml de tampão

de lavagem

0,5\, sendo

(Tris-HCl 0,05M, pH8,3, NaCl 0,45M, Triton X-100

que o Triton X-100 é adicionado imediatamente

após a sonicaç~o) contendo puromicina O,5mM, antipaína

SOJ,Jg/ml e PMSF 1mM e, em seguida, centrifugadas a 12000xg

por 5 mino ~o sobrenadante foram adicionados 25J,Jl de células

• 5 t aph ~. ( c é l u La s de 5 t~~~_~ c_o~_~~__a u~~lJ~. f i x adas c om

formol, da 8ethesda Research Laboratories) suspensas em

tampão de lavagem contendo albumina de soro bovino (1mg/ml).

~pós 30 min de incubaç~o no gelo, foi feita uma

centrifugaç~o (12000xg, 1 min) para remoç~o do material

particulado e adsorvido inespecificamente. ~o sobrenadante

foi adicionado o antisoro contra a proteína DnaK de

Escherichia coli na diluiç~o 1:250 (o antisoro nos foi

cedido pelo Dr. C.P. Georgopoulos) e a mistura foi mantida

no gelo por 2 horas. ~ precipitaç~o do complexo antígeno

anticorpo foi feita pela adição de 25J,Jl de células ·Staph

~ •. ~pós 30 min de incubaç~o no gelo, o complexo ligado a

·Staph~" foi coletado por centrifugaç~o. ~s células foram

lavadas 3 vezes com tamp~o de lavagem e coletadas por

centrifugação. O precipitado foi suspenso em tamp~o de

amostra para eletroforese unidimensional, fervido por 3 min

e, em seguida, centrifugado. O sobrenadante foi ent~o

submetido à eletroforese em gel de poliacrilamida/SDS.
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11. petecíão imunológica de prot~in.!~.--i'!)~bil i..!..!E1as ~~

f i l t r o s d e n i t r o c e l u los e (" i m"!~n o_~.9._t.!.i~.

11 . 1. ~a n s f .~_~_~_~~_~ a e l e t r o f o ~ é t ..~~~~.~-E..~.9.l_e í n as d e.__.9_é_i_~.

~~ p o ti ac~~ l am i d a p a r a f i l t ~..9.~~e__n i t r o c e lu los e

~pós separação das proteínas por eletroforese uni ou

bidimensional em gel de poliacrilamida/SDS, as mesmas foram

nitrocelulose como descrito por Towbin et alo

Burnette (1981). ~ transferência foi feita a

submetidas a transferência eletroforética para filtro de

(1979) e

200m~ (45

Volts), por 20 horas a 4°[, utilizando-se o seguinte tampão:

Tris-base 25mH, glicina 196mH, metanol 20\. ~pós o término

da transferência o filtro de nitrocelulose ("blot") foi

corado por 5 min com solução de Ponceau-S 0,1\ em ácido

acético 10\ e em seguida descorado com água bidestilada.

~pós

do filtro

transferência, coloração e descaramento, a região

de nitrocelulose que contém os marcadores de peso

molecular foi cortada e seca ao ambiente. O restante do

"blot" foi imediatamente incubado por 30 min em TBS (Tris

HCl 10mH, pH7,5, NaCl 150mH) contendo leite em pó desnatado

(Holico) 5\ e NaN 3 0,05\, para saturação de sítios

inespecíficos de ligação. Em seguida o filtro foi incubado

em outra porção desta mesma solução contendo o anticorpo



Foram usados

apropriado na

ambiente, sob

diluição 1:500,

agitação branda.

por 14 horas,
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à temperatura

os seguintes

anticorpos monoclonais

anti-actina (contra

(da ~mersham) feitos em camundongo:

actina de músculo esquelético de

gaLinha), anti-~-tubulina e anti-~-tubulina (contra ~ e p

tubuLinas de microtúbuLos de cérebro de galinha). ~pós a

incubação com os anticorpos, os "blots" foram Lavados com

T85 por 30 min com várias trocas para a remoção dos

anticorpos não ligados.

Para reveLação do complexo antígeno-anticorpo

utiLizamos um método de detecção imunoenzimática, através de

anticorpos conjugados à enzima peroxidase (Towbin et aL.,

1979). ~ssim, após a incubação com os anticorpos

monocLonais, o "blot" foi incubado com um segundo anticorpo

anti-IgG de camundongo (da Cappell) desenvoLvido em coeLho

(diLuição 1:500). ~pós 60 min de incubação, o fiLtro foi

lavado com T85 por 30 min e em seguida incubado por 60 min

com o conjugado imunoenzimático (anti-IgG de coelho

conjugado com peroxidase) na diluição 1:500. ~pós lavagem do

filtro com T85 por 30 min foi feita a reação enzimática

usando-se diaminobenzidina (O,5mg/ml em Na 2 HPO... 8,OmMI

KH:;>PO .. 1,5mM pH7, KCl 2,7mM, NaCl 137mM) e H:;>O;;:> (1)JL/mL de

uma solução 30\). ~ banda correspondente ao compLexo

antígeno-anticurpo desenvoLveu cor

reação foi

fiLtro foi

marrom em

interrompida peLa adição de H:;> O

então Lavado várias vezes em água

5-10min.

destiLada.

e seco

~

O

ao



ambiente ou submetido imediatamente à
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reação com outro

anticorpo em alguns casos.

Em alguns experimentos as proteínas do flblot" estavam

marcadas com 135 5lmetionina. Neste caso , após a revelaç~o do

compLexo imunoenzimático, o filtro foi tratado por 30 min

com reagente fluorográfico ~mpLify (da ~mersham), seco ao

ambiente e exposto a fiLme de Raios-X, a -70°[.

Também foi utilizado o anticorpo monoclonal anti-Hsp70,

n a d i l u i ç ã o 1: 5 OO, (c o n t r a a p r o t e í n a Hs p7 O d e ~.9~.2.!:!i.l.~ )

desenvolvido em rato. [amo segundo anticorpo utiLizou-se

anti-IgG de rato , desenvolvido em coelho, procedendo-se em

seguida à revelação do compLexo antígeno-anticorpo com o

conjugado imunoenzimático, como descrito acima. Os

anticorpos anti-Hsp7ü e anti-IgG de rato nos foram

gentilmente cedidos pelos Drs. 5. Lindquist e J.D. Lopes ,

respectivamente.

(1974)

O conjugado

a fração 19G dos

que foi acoplada

Nakane e Kalor'aoi

imunoenzimático que utilizamos correspondia

soros de carneiros (anti-IgG de coelho)

com peroxidase peLo método descrito por

e nos foi gentilmente cedido por

GLaucia 5. Paranhos.

o isolamento de microtúbulos de flagelo de zoósporos

para a obtenção de tubulina foi feito como descrito por ~be

e Lovett (1982) e KOlor'it e Fulton (1974). Os zoósporos



obtidos após

PVG-P (ítem

a esporulação

II.1.2.) foram
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de células crescidas em meio

ressusspensos em Tris-HCl 25mM,

pH7,5 na concentração de 4x10 e zoósporos/ml e desflagelados

através de vigorosa agitação CVortex, 20 segundos por duas

vezes). ~ suspensão de zoósporos e flagelos foi centrifugada

a 755xg por 2,5 min (4°C) e, em seguida, o sobrenadante

contendo apenas os flagelos foi centrifugado a 12000xg por

10 min O precipitado contendo os flagelos foi ressuspenso

em O,5ml de lauril sarcosinato de sódio 0,075\, Tris-HCl

38mM pH7,6 e EDT~ 0,3mM e, após incubação por 30 min a 4°C,

foi centrifugado a 100000xg por 30 mino Este tratamento com

detergente rompe as membranas flagelares, liberando os

microtúbulos. O precipitado obtido foi ressuspenso em 0,3ml

de tampão 8 CTris-HCl 25mM pH7,6, DTT 0,1mM, EGT~ 0,1mM, GTP

0,1mM) adicionando-se em seguida 0,3ml de um tampão contendo

lauril sarcosinato de sódio 0,3", Tris-HCl 25mM, pH7,6, DTT

0,1mM e EDT~ O,4mM. ~pós incubação a 4°C por 30 min a

suspensão foi centrifugada a 27000xg por 25 mino O

precipitado foi ressuspenso em O,1ml do tampão 8 e as

proteínas foram precipitadas pela adição de 8ml de acetona

geLada e centrifugação a 12000xg por 10 mino O precipitado

após lavagem com acetona e secagem a vácuo foi ressuspenso

em tampão de eletroforese bidimensional (O'Farrell,1975). ~

eLetroforese no sistema 1EF/5D5 (ítem 11.6.2) permitiu a

visualização, após coloração do gel com azul de Coomassie,

de duas bandas majoritárias de 56 e 55 kDa de peso molecular



67.

sendo a banda de 55 kDa predominante e ligeiramente mais

áci da.

ribossomal 56

13.1. ~xt~aç~o de proteínas ribossomais

o sedimento de células congeladas (5x10 7 células

esporulantes ou 4-5x10 e germes) obtidas como descrito nos

ítens 11.1.3 e 1.4, foi descongelado na presença de 1,5ml de

lise contendo tamp~o fosfato de sódio 50mM, pH7,

NaF 50mM, K[l 250mM, DTT 1mM e PM5F 0,15mg/ml, para evitar a

desfosforilaç~o da proteína 56 (Bonato et al., 1984 ),

seguir, foram lisadas pela passagem em "French Press· por 3

vezes seguidas à press~o de 400 psi. Os extratos foram

imediatamente centrifugados a 12000xg, por 10 min, a 4 D
[,

para eliminaç~o de células n~o rompidas e restos de parede

celular. 1=10 sobrenadante foi adicionado para

concentraç~o final de 3mM. Os ribossomos aí presentes foram

sedimentados a 39000 rpm por 90 min em rotor 5pinco 50Ti.

Em seguida as proteínas ribossomais foram extraídas com

ácido acético como descrito por Hardy et alo (1969). O

precipitado contendo os ribossomos foi ressuspenso em 150~l

de Mg[l2 O,2M, adicionando-se imediatamente 2 volumes de

ácido acético vagarosamente, sob agitaç~o. I=Ipós 45 min a

4 D
[, sob agitaç~o, a susp~ns~o foi centrifugada a 12000xg
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por 15 mino Ro sobrenadante foram adicionados 5 volumes de

acetona fria e ap6s precipitaç10 a -20°C, por uma noite, as

proteínas ribossomais foram coletadas por centrifugaç10 a

4000xg por 10 mino O precipitado obtido foi lavado com

acetona, seco a vácuo durante 5 min e armazenado a -20°C.

13.2. Eletroforese bidimensional para separaç10 dos

derivados fosforilados de 56

Para a visualizaç10 das subespécies fosforiladas da

proteina ribossomal 56 utilizamos o sistema eletroforético

bidimensional básico/ácido (Lastick e McConkey, 1976) como

descrito por Bonato et alo (1984, 1985). Este sistema

eletroforético separa os diferentes derivados fosforilados

de acordo com o número de fosfatos de cada derivado

(Gressner e Wool, 1974), sendo que quanto maior o nível de

fosforilaç10, menor a migraç10 eletroforética do derivado.

Rs proteínas ribossomais purificadas (300~g) foram

dissolvidas em 60~l de um tamp10 contendo uréia 10M,

Tris/borato 20mM, pH8,6, EDTR 1mM, ditiotreitol 15mM e

aquecidas a 60°C, por 10 min, antes da aplicaç10 ao gel da

primeira dimensão.

Para a primeira dimens10 foram usados tubos de vidro

(130 x 3mm de diâmetro) preenchidos até a altura de 115mm

com gel de separaç10 (Tris/borato 200mM, pH8,6, acrilamida

4\, bisacrilamida 0,1\, uréia 8M, EDTR 10mM). R eletroforese

foi feita em direç10 ao catodo por 20 horas a 105 Volts
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utilizando-se o seguinte tamp~o do eletrodo: Tris/borato

60mM, pH8,6, EDT~ 3mM, 2-mercaptoetilamina 0,02\. ~p6s o

término da corrida os géis foram armazenados a -70 D
[ em

soluç~o de equilíbrio (glicina/ácido acético 4SmM, pH4,

uréia 6M, 2-mercaptoetanol 1\, glicerol 10\). ~ separaç~o

das proteínas na segunda dimens~o foi feita em gel com 20cm

de largura por 15cm de altura e 0,1cm de espessura contendo:

acrilamida 18\, bisacrilamida 0,5\, uréia SM, ácido

acético/KOH 0,44M, pH4,5. ~ corrida foi feita em direç~o ao

catodo a 135 Volts por 20 horas, utilizando tamp~o

glicina/ácido acético 93mM, pH4, contendo 2-mercapto-

etilamina 0,02\. Terminada a eletroforese o gel foi corado,

descorado e seco como descrito no ítem II.S.1.
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111. RESULT~DOS E D1S[USS~O

1. ~nálise das variações no padr~o de síntese de proteínas

totais durante a esporulaç~o e a germinaç~o em

Blastoeladiella emersonii.

a

Para investigar

esporulaç~o e a

a regulaç~o da síntese proteiea durante

germinaç~o do fungo Blastocladiella

emersonii utilizamos

poliacrilamida em

eletroforese bidimensional em gel de

dois sistemas eletroforéticos (IEF/SDS e

NEPHGE/SDS) para a análise das proteínas sintetizadas ·in

vivo·, bem como dos produtos resultantes da traduç~o ·in

vitro· dos RN~s mensageiros isolados nos diferentes estágios

das duas fases de citodiferenciaç~o do fungo.

1.1. Síntese de proteínas durante a esporulaç~o

1.1.1. Obtenç~o das proteínas totais na ausência de

prote6lise

Para a obtenç~o de perfis reprodutíveis de eletroforese

bidimensional é necessário que a obtenç~o das proteínas

totais das céluLas seja feita em compLeta ausência de

conhecido que o zoósporo de B.emersonii éproteólise. Sendo

uma céLuLa rica

Brochetto-Braga

em

et

proteases ([orrea et alo

al., 1982; Gomes et

1978, 1979;

al., 1983),

utilizamos estas células para estabelecermos uma condiç~o de
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lise celular, na Qual a prote6lise fosse evitada. R figura 1

compara dois métodos de lise de z06sporos Que tiveram as

suas proteínas marcadas -in vivo- com 13S SImetionina ao

longo de toda a esporulaç~o. No primeiro método, os

zo6sporos foram centrifugados, congelados e descongelados na

presença do tamp~o de amostra de eletroforese bidimensional

(uréia 9,SM, NP-40 2\, DTT 10mM, anfolitos 2\) e,

imediatamente, submetidos à eletroforese. No segunda método,

as células foram, imediatamente após a centrifugaç~o,

submetidas ao tratamento com TCR 10\ descrito no item 2 de

Procedimentos Experimentais. Como podemos verificar, as

padr~es eletroforéticos

completamente diferentes.

obtidos

No

nas duas condiç~es s~o

primeiro método (Fig.1R),

a condiç~o de

de permitir a

demais fenótipos

portanto,

escolha, por evitar a prote6lise, além

sonicaç~o das células, uma vez Que os

obtivemos um perfil eletroforético com um grande número de

polipeptídios de baixo pesa molecular, Quando comparada ao

perfil eletroforético obtido com células tratadas com TCR

10\ (Fig.1B), indicando que a proteólise pode ocorrer mesmo

na presença de 9,SM de uréia.

Testamos também a lise de z06sporos na presença de MES

201llM, pH6,S, EDTR 1mM, EGHI 1mM, glicerol 10\. DTT 4mM, PMSF

150J,Jg/ml, antipaína SOJ,Jg/ml (Gomes et al., 1983). Contudo,

mesmo na presença de inibidores de proteólise, os perfis

eletroforéticos obtidos nl0 foram reprodutíveis (resultado

nlo mostrada).

O trat~mento com TCR foi,
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Figura 1 Eletroforese bidimensional (NEPHGE/SDS) de
proteínas totais isoladas de zoósporos. ~s células foram
marcadas com 13~Slmetionina ao longo da esporulaç~o e os
zoósporos obtidos foram congelados e descongelados na
presença de tamp~o de eletroforese bidimensional (~) ou
imediatamente precipitados com T[~ como descrito em
Procedimentos Experimentais (8). ~s setas à esquerda (lado
ácido dos auto-radiogramas) representam os marcadores de
peso molecular (67, 55, 45 kDa, de cima para baixo).
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celulares de B.emersonii possuem parede celular e n10 lisam

pelo simples congelamento e descongelamento.

1.1.2. Padr10 das proteínas sintetizadas ·in vivo·

Durante a esporulaç10 foram administrados pulsos

consecutivos de 30 minutos com 13~5lmetionina, sendo que

após cada pulso as células foram coletadas por centrifugaç10

e, imediatamente, submetidas ao tratamento com T[~ 10\. ~p6s

extraç10 as proteínas foram analisadas em eletroforese

bidimensional em gel de poliacrilamida no sistema de

equilíbrio, IEFISDS (O'FarrelL, 1975) que detecta proteinas

com pI entre 5,5 e 8,0 e no sistema de n10 equilibrio,

NEPHGE/SDS (O'Farrell et al., 1977), que detecta além das

proteínas ácidas,

9,0).

as proteínas mais básicas (pI entre 4,5 e

~ anáLise da variaç10 da veLocidade de síntese das

proteínas ao Longo da esporulaç10 foi feita peLa comparaç10

dos géis das proteínas sintetizadas em cada momento (pulso)

da esporulaç10. ~ identificaç10 das proteínas nos vários

auto~radiogramas foi feita através do pI e do peso molecular

reLativa dessas proteínas, e também através da superposiç10

de desenhas correspondentes aos auto-radiogramas. Foram

reaLizadas dois experimentas idênticas, senda que, da

pudemos definir as variaç~es que

síntese das proteínas totais ao longo

comparaç10 de ambas,

ocorrem no padr10 de

da esporulação. Um total de 400 polipeptídios foram
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IEF/5D5 e a síntese de 85 foi

analisada. ~ síntese dos polipeptídios básicos foi analisada

no sistema NEPHGE/5D5 e um total de 23 polipeptídios puderam

ser inequivocamente identificados na porçl0 mais básica do

gelo

~s figuras 2 e 3 mostram

obtidos quando as proteínas

estágios da esporuLaçl0 foram

os perfis

sintetizadas

anaLisadas,

eLetroforéticos

nos diferentes

respectivamente,

nos sistemas IEFI5D5 e NEPHGE/5D5. R comparaçlo dos vários

auto-radiogramas reveLa a ocorrência de uma extensa variaçl0

na veLocidade relativa da síntese de um grande número de

proteínas. Já nos 30 min iniciais da esporuLaçl0 podemos

observar várias mudanças no padrl0 de síntese. Quando

comparamos o padrlo das proteínas sintetizadas entre 0-30

min (Fig.28, Fig.38) com o padrl0 das proteínas sintetizadas

peLas células vegetativas durante os 45 min finais do

crescimento (Fig.2~, Fig.3R), podemos notar que a maioria

das proteínas sintetizadas durante os 30 min iniciais da

esporulaçl0 nlo foram detectadas entre as proteínas

sintetizadas durante o final do crescimento. Rlgumas das

proteínas sintetizadas peLas células vegetativas (por

exemplo: 8, 9, 27, 28, 30, 31) sofreram decréscimo na sua

síntese logo no início da esporuLaçl0 e outras tiveram sua

síntese mantida por toda a esporuLaçl0 (1 a 5).

Durante o início da esporulaçlo a velocidade relativa

da síntese de aLgumas proteínas (por exemplo: 17 a 19, 21 a

26, 30 a 33, 86 a 88) diminui, enquanto outras proteínas tem
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Figura 2 - Eletroforese bidimensional CIEF/SDS) de proteínas
sintetizadas durante a esporulaç~o. ~s células foram
marcadas com 13~Slmetionina por períodos de 30 min, tratadas
com TC~ e as proteínas totais submetidas à eletroforese. S~o

mostrados os auto-radiogramas dos géis correspondentes às
proteínas sintetizadas durante o crescimento (~) e nos
intervalos 0-30 (8), 30-60 (C), 60-90 (D), 90-120 (E), 120
150 (F), 150-180 (G), 180-210 (H) min após induç~o da
esporulaç~o. ~~ setas à esquerda (lado ácido dos auto
radiogramas) representam os marcadores de peso molecular
(67, 55, 45 kDa, de cima para baixo). ~os 120 min mais que
90\ das células apresentavam papila, e aos 240 min mais que
90\ das células já haviam liberado os zoósporos
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sua velocidade de síntese aumentada (por exemplo: 34, 38,

41, 42, 89). Um certo número de proteínas n~o mostraram

variaç~o na sua síntese (por exemplo: 1-5) e, provavelmente,

cor respondem à proteínas indispensáveis à manutenç~o da

célula.

Uma correlaç10 entre o aumento da síntese de algumas

proteínas com a sucess10 de eventos morfológicos que ocorrem

na esporulaç10 pode ser feita. ~ssim, o aumento da síntese

das proteínas no. 34, 41, 42, 45, 46, 90, 91 coincide com o

aparecimento do septo basal do zoosporângio (60-90 min) e

das proteínas no. 44, 50, 92, 93, 94 coincide com a formaç~o

da papila (120 min). ~ partir dos 150 min de esporulaç~o

ocorrem mudanças profundas no padr10 de síntese proteica, o

que coincide com a fase de diferenciaç10 dos zoósporos. ~

maioria dessas proteínas s~o proteínas básicas (96 a 108),

que s~o sintetizadas exclusivamente na esporulaç~o mais

tardia (Fig.3H).

O quadro apresentado na figura 4 esquematiza a variaç~o

da síntese dos polipeptidios analisados pela comparaç~o dos

perfis eletroforéticos bidimensionais das figuras 2 e 3.

Com o objetivo de detectar alteraç~es no acúmulo em

massa das proteínas durante a esporulaç~o, géis

bidimensionais foram submetidos à coloraç~o pela prata (Wray

et al., 1981). Este método de coloraç~o é muito mais

sensivel que a coloraç~o com azul de Coomassiej contudo,

coloraç~o interferecomo esta

1981), foram necessárias

na fluorografia (Morrissey,

corridas eletroforéticas
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Figura 4 - Quadro esquemático da variaç10 da síntese das
proteínas durante a esporulaç10. Os números nas laterais (1

a 85) correspondem às proteínas analisadas como descrito na
Figura 2 (IEF/SDS) e os números (86-108) cor respondem às
proteínas analisadas como descrito na Figura 3 (NEPHGE/SDS).
Linha sólida indica síntese máxima, linha descontínua indica
síntese e ausência de linha indica que nenhuma síntese foi
detectada.
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independentes para as amostras que foram analisadas pelos

dois métodos, fluorografia e coloraç10 pela prata.

Os eletroferogramas corados pela prata, mostrados nas

Figs. 5 e 6, s10 relativos às proteínas isoladas de células

vegetativas, zoosporângios de 60, 120 e 180 min e de

z06sporos, que foram analisadas nos dois sistemas

eletroforéticos IEF/5D5 e NEPHGE/5D5, respectivamente. R

comparaçl0 destes eletroferogramas revelou pouquíssima

variaç10 no padrl0 de proteínas totais acumuladas durante

toda a esporulaçl0, ao contrário da enorme variaçl0 que foi

verificada no padrl0 de síntese de proteínas. Muitas das

proteínas intensamente marcadas com 13~5lmetionina (por

exemplo 11, 25, 58, 59, 68, Fig.2), e inclusive aquelas

proteínas básicas (96 a 108, Fig.3), nl0 foram detectadas

nos géis corados pela prata e, provavelmente, cor respondem a

proteínas cujo conteúdo é minoritário em relaçl0 a

quantidade de proteína total da célula.

No entanto, algumas proteínas sintetizadas durante a

esporulaçl0 puderam ser identificadas nos eletroferogramas

corados pela prata. Embora a velocidade relativa da síntese

de alguns destes polipeptídios apresentasse variaçl0 durante

o desenvolvimento, os seus conteúdos em massa permaneceram

constantes durante toda a esporulaç10, pelo menos dentro da

sensibilidade do método de coloraç10. Por exemplo, a

proteína 87, uma proteína básica que é sintetizada pelas

células vegetativas e cuja síntese diminui aos 90 min da

esporulaçào (Figs.3 e 4), permanece constante em massa
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Figura 5. - Géis bidimensionais (IEF/SOS) corados pelo método
da prata. Proteínas totais isoladas de células em
crescimento (R), células esporulantes de 60 min (8), 120 min
([), 180 min (O) e de zoósporos (E) foram submetidas à
eletroforese bidimensional e os géis obtidos foram corados
pelo método da prata. ~s setas à esquerda dos géis
representam os marcadores de peso molecular (67, 55, 45 kOa,
de cima para baixo). ~s proteínas numeradas cor respondem às
proteínas sintetizadas ·in vivo· e identificadas na Fig.2.
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durante toda

z06sporos, o

a esporulaç10,

que demonstra

sendo mantida inclusive

sua extrema estabilidade.
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nos

~s

proteinas 18, 30 e 31 slo também proteinas tipicas de

crescimento (Fig.2~) e embora a velocidade de sua sintese

diminua durante a esporulaç10 (Fig.4), slo visualizadas,

pela coloraç10 da prata, entre as proteinas dos z06sporos

(Fig.5E).

~ proteina 61, uma proteina cuja sintese é controlada

pelo desenvolvimento, foi a única proteina cujo aumento de

sintese foi correlacionado com um aumento na quantidade em

massa. Essa proteína cor responde à actina como será

demonstrado no ítem 111.1.3.

1.1.3. Traduç10 "in vitro" de RN~s isolados durante a

esporulaç10

Os mRN~s poli(~)+ isolados de células de diferentes

estágios da esporulação foram traduzidos em lisado de

reticul6citos de coelho. Os produtos resultantes da traduç10

"in vitro" desses mRN~S poli(~)+ foram separados em

eletroforese unidimensional e em eletroforese bidimensional

nos sistemas IEF/SDS e NEPHGE/SDS.

O auto-radiograma da eletroforese unidimensional em gel

de poliacrilamida, apresentado na Fig.?, mostra os produtos

resultantes da traduç10 "in vitro" de duas concentrações

diferentes (O,5~g e 1,O~g) do RN~ poli(~)+ isolado de

células vegetativas, células de 60, 120 e 180 min de
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Figu~2 Eletroforese unidimensional dos produtos de
traduçlo "in vitro" de RN~s poli(~)+ isolados de diferentes
fases da esporulaçlo: células vegetativas (2), células
esporulantes de 60 min (3,4), 120 min (5,6), 180 min (7,8) e
zoósporos (9,10). Nos ensaios foram usadas duas
concentrações de RN~ poli(~)+: O,5~g (2,3,5,7,9) e 110~g

(4,6,8,10). No gel foram colocados 5~l do ensaio. ~ canaleta
1 cor responde ao ensaio em que nlo foi adicionado RN~

(atividade endógena do lisado de reticulócitos). ~s setas à
esquerda do auto-radiograma representam os marcadores de
peso molecular (67, 55, 45, 25 kDa, de cima para baixo).
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esporulaç10 e de zoósporos. Oa análise do gel unidimensional

podemos concluir que os ensaios onde foram utilizadas 0,5 ~g

de RNR poli(R)+ foram mais eficientes. O restante das

amostras correspondentes a esses ensaios mais eficientes foi

ent10 analisado através de eletroforese bidimensional.

Os perfis eletroforéticos, obtidos nos sistemas IEFI505

(Fig.8) e NEPHGEI505 (Fig.9), das proteínas sintetizadas -in

vitro- a partir dos RNR5 poli(R)+ de células vegetativas,

células de 60, 120 e 180 min de esporulaç10 e de zoósporos,

mostram a drástica variaç10 que ocorre na populaç10 do RNR

poli(R)+ traduzível, como era de se esperar dada a intensa

variaç10 que havíamos detectado no padr10 de síntese

proteica -in vivo-o

R maioria dos RNRs poli(R)+ encontrados nas células

vegetativas (Figs.8R e 9R) desaparece após 60 min da induçl0

da esporulaç10, surgindo, entl0, novas populaç~es de RNR

poli(R)+ em cada estágio da esporulaç10. O padrlo das

proteínas sintetizadas -in vitro- a partir de RNRs poli(R)+

isolados de zóosporos é bastante distinto dos demais padr~es

obtidos. Rparentemente, poucos mensageiros sintetizados

durante o

conservados

crescimento e

nos zoósporos

esporulaçl0

(Figs.8E

até 180 min s10

e 9E). Resultados

simiLares foram obtidos quando utiLizamos RNR totaL para a

traduçl0 -in vitro- (nl0 mostrado). Rlém disso, o padr10 das

proteínas sintetizadas -in vitro- a partir do RNR poli(R)+

(Fig.10R) e do RNR total (Fig.10B) de zoósporos é idêntico,
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Figura 8 - Eletroforese bidimensionaL (IEF/SDS) dos produtos
de traduç~o -in vitro- de RN~s poLi(~)+ isoLados de
diferentes fases da esporuLaç10: céluLas vegetativas (~),

céluLas esporuLantes de 60 min (B), 120 min ([), 180 min <D)
e z06sporos (E). 05 quadrados indicam poLipeptídios cujo
mRN~ poLi<~)+ é conservado nos z06sporos. ~s proteínas
numeradas cor respondem às proteínas sintetizadas -in vivo· e
identificadas na Fig.2. ~s setas à esquerda dos auto
radiogramas representam os marcadores de peso moLecuLar (67,
55, 4S kDa, de cima para baixoJ.
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Figura 9 Eletroforese bidimensional (NEPHGE/SOS) dos
produtos da traduç~o "in vitro· de RN~s poli(~)+ de
diferentes fases da esporulaç~o: células vegetativas (~),

células esporulantes de 60 min (8), 120 min (C), 180 min (O)
e zoósporos (E). ~s proteínas numeradas cor respondem às
proteínas sintetizadas ·in vivo· e identificadas na Fig.3.
~s setas à esquerda dos auto-radiogramas representam os
marcadores de peso molecular (67, 55, 45 kOa, de cima para
baixo).
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anaLisados através de eletroforese bidimensional (IEF/SDS).
~s setas à direita (lado ácido dos auto-radiogramas)
representam os marcadores de peso moLecular (67, 55, 45 kDa,
de cima para baixo).
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com apenas aLgumas variações na intensidade

proteínas. Essa simiLaridade refLete a prováveL

de aLgumas

inexistência

de diferenças entre a popuLação de RN~ poli(~)- e RN~

poLi(~)+ de zoósporos,

~través da comparação do padrão das proteínas

sintetizadas "in vivo" com o padrão dos produtos da tradução

"in vitro" de RN~s poLi(~)+ das diferentes fases da

esporulação, identificamos algumas das proteínas

sintetizadas "in vivo" entre as proteínas sintetizadas "in

vitro" (Figs.8 e S), Entretanto, vários produtos da tradução

"in vitro" não cor respondem às proteínas sintetizadas "in

vivo" e várias proteínas resultantes da síntese "in vivo"

" i ntraduçãonão foram encontradas entre os produtos de

vitro",

~ maioria das proteínas básicas (S6 a 108) sintetizadas

"in vivo" no finaL da esporuLação (150-180 min) foram também

sintetizadas "in vitro· a partir dos mRN~s poLi(~)+

extraídos das céLuLas de 180 min (compare as Figs,3H e SD),

Outras proteínas, cuja síntese é controlada peLo

desenvoLvimento, como por exempLo 37, 45, 50, 58, 5S e 61

foram também identificadas na tradução "in vitro" (compare

as Figs.2 e 8). ~s variações na síntese destas proteínas

observadas durante a esporuLação acompanham as variações na

concentração dos seus respectivos RN~s mensageiros,

sugerindo um controle ao nível da transcrição para os genes

que codificam estas proteínas.
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Um exemplo de controle ao nível da traduçao foi

verificado para i proteína 87. Esta proteína é sintetizada

pelas células vegetativas e também no início da esporulaç10,

porém o mRN~ para esta proteína existe durante toda a

esporulaç10 persistindo inclusive nos z06sporos (Fig.8).

1.1.4. Discuss10

Como mostrado para os z6sporos (Fig.1), foi necessária

uma cuidadosa extraç10 das proteínas para evitarmos a

intensa proteólise que normalmente se verifica nas células

de B.emersonii (Correa et al., 1878, 1878; Brochetto-Braga

et al., 1882; Gomes et al., 1883). ~ degradaç10 de proteínas

parece ser um evento essencial para a convers10 das células

vegetativas em zoosporingios (Correa et al., 1878). Durante

a esporulaç10, pelo menos 35\ das proteínas das células

vegetativas são completamente hidrolisadas pela maquinaria

celular responsável pela proteólise (Lodi e Sonneborn,

1974). Estes dados podem ser correlacionados com as

dramáticas variaç~es que observamos no padr10 das proteínas

sintetizadas durante a esporulaçl0.

Durante a esporulaç10 de B.emersonii encontramos

mudanças muito rápidas no padrl0 das proteínas sintetizadas

nas diferentes fases, de acordo com a análise através da

eletroforese bidimensional. Em adiç10 às proteínas feitas ao

longo de toda a esporulaç10, as quais 510 provavelmente

indispensáveis para a manutenç10 de funç~es básicas da
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cuja

da

alguns dos RN~

esporulaç~o. Estas proteínas podem ser classificadas como

proteínas cuja síntese é critica para a transiç~o de um

estágio da esporulaç~o ao estágio segulnte. Outro grupo

contém proteínas cuja síntese inicia-se entre 60 e 90 min e

é mantida até o final da esporulaç~o. Coincidente com a fase

de diferenciaç~o dos zósporos (150-210 min), ocorre a

síntese de um outro grupo de proteínas, a maioria sendo

proteínas básicas.

Estudos anteriores demonstraram Que

poli(~)+ presentes nas células em crescimento eram

conservados nos zoósporos e Que, em contraste, a maioria do

RNl=I poli(~)+

degradado e

esporulaç~o

sintetizado durante toda a esporulaç~o era

apenas aqueles produzidos no últimos minutos da

eram preferencialmente armazenados nos

zoósporosj cerca de um terço do mRN~ mantido nos zoósporos

correspondia ao RN~ transcrito durante os 30 minutos finais

da esporulaç~o (Jaworski e Thomson, 1980). Contudo, nada era

conhecido sobre as proteínas que eram codificadas por esses

mRN~s.

Nossos resultados indicam que a intensa variaç10 do

padr~o das proteínas sintetizadas "in vivo" durante a

esporulaç~o reflete a extrema variabilidade da populaç10 de

mRN~s, como demonstrado através da análise dos produtos da

traduç~o "in vitra" dos RN~s poli(~)+ isolados em diferentes

estágios da esporulaç~o. ~ esporulaç~o é caracterizada pelo
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desaparecimento de certas mensagens presentes durante o

crescimento e pelo aumento na quantidade de mRNRs estágio

específicos. Estes mRNRs estágio-especificos s10 rapidamente

renovados, provocando as numerosas variaç8es que

verificamos nos padr8es bidimensionais dos produtos da

traduç10 ·in vitro· dirigida pelos RNRs poliCR)+ isolados de

células de 60, 120 e 180 min da esporulaç10. R maioria das

mensagens estágio-específicas desaparecem, n10 sendo

encontrada entre a populaç10 de mensagens que é armazenada

nos zoósporos, sendo que poucas mensagens sintetizadas na

esporulaç1o e crescimento foram conservadas nos zoósporos.

Estes dados levam à conclus10 que uma quantidade substancial

do mRNR poliCR)+ presente nos zoósporos foi sintetizada nos

últimos 30 minutos da esporulaç10. Os zo6sporos também

contém RNR n1o-poliadenilado CJaworski et al., 1976; Johnson

e Lovett, 1984a). Contudo excluímos uma possível diferença

poliadenilada, uma vez

produtos da traduç10 ·in

obtido pela traduç10

n1o-poliadenilada e a populaç10

que o padr10 bidimensional dos

vitro· do RNR total é semelhante ao

entre esta populaç10

vitro· do RNR

Provavelmente muitas mensagens s10 encontradas em ambas as

populaç8es de RNRs de zoósporos.

R síntese "in vivo· de algumas proteínas, síntese essa

regulada pelo desenvolvimento, coincide com o momento em que

os RN~s poliC~)+ específicos para estas proteínas podem ser

identificados através da traduç10 ·in vitro". Este fato

sugere que os genes que codificam para essas proteínas est10
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nível da transcriç10. Contudo, poderia

um controle ao nível de

adenilaçlo/desadenilaçl0 e que n10 estaria sendo detectado

pelo nosso ensaio de traduç10 -in vitro-. Palatnik et alo

(1984) sugeriram que o grau de adenilaç10 de RNRs pode

depender do estado de desenvolvimento da célula. Nossos

resultados, contudo, descartam esta possibilidade, uma vez

que a traduç10 -in vitro- do RNR total isolado nas

diferentes fases da esporulaçl0 e de zoósporos confirmam que

a maioria das variaç~es no padr10 das proteínas sintetizadas

-in vivo- estlo sob um controle ao nível da transcriç10.

No entanto, é necessário considerar que apesar das

intensa variaçl0 na populaç10 de RNR poliCR)+, várias

proteínas sintetizadas -in vivo· n10 foram identificadas

entre os produtos de traduç10 ·in vitro·. Este fato

provavelmente é devido a incapacidade do sistema de traduç10

-in vitro· de realizar processamento ou modificaç~es pós

traduçlo nas proteínas sintetizadas, como provavelmente

ocorre após a síntese "in vivo·.

Rtravés de estudos de hibridizaç10 RNR/DNR em soluçl0,

Johnson e Lovett C1984b) mostraram que 80' da complexidade

do genoma era expresso ao longo da esporulaçl0, mas apenas

40' era conservado nos zoósporos. Nós n10 podemos comparar

diretamente nossos estudos com os estudos de hibridizaçlo de

Johnson e Lovett, uma vez que eles nlo estudaram as

variaç~es nas diferentes classes do mRNR Cabundante,

intermediária e escassa) durante a esporulaçl0. o
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procedimento que utilizamos detecta apenas proteinas

codificadas por mRN~s das classes abundante e intermediária.

~pesar das limitaç~es do sistema de traduç10 ·in vitro·,

nossos estudos mostraram a ocorrência de variaç~es na

populaçl0 de mRN~ ao longo da esporulaç10. O fato de que a

maioria das mensagens especificas da esporulaç10 n10 está

presente nos 20ósporos maduros correlaciona-se bem com o

resultado de Johnson e Lovett (1S84b), que indica que metade

da complexidade expressa durante a esporulaç10 n10 se

encontra entre o grupo de mRN~s armazenados nos 206sporos.
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1.2. Síntese de proteínas durante a germinaç10

Durante a germinaç10 em meio inorgânico e em meio

nutriente contendo ou n10 actinomicina D (5~g/ml) foram

administrados pulsos de 13e Slmetionina, consecutivos e com

duraç10 de 10 minutos. Rs proteínas totais marcadas

radioativamente foram analisadas através de eletroforese

bidimensional (IEF/SDS e NEPHGE/SDS). Precauç~es com a

prote6lise também foram tomadas como comentado no ítem

111.1.1.1. R figura 11 compara dois métodos de lise de

germes que tiveram suas proteínas marcadas ·in vivo· com

13e Slmetionina ao longo de toda a germinaç10, confirmando,

assim, a eficiência do tratamento com TeR 10\ para se evitar

a prote6lise.

R radioatividade incorporada em proteínas durante a

germinaç10 em soluç10 inorgânica ou meio nutriente na

ausência e presença de actinomicina D foi medida pelo método

de precipitaç10 com TeR a quente. O resultado dessa

quantificaç10 está apresentado na Fig.12. Em soluç10

inorgânica o rápido aumento da incorporaç10 foi seguido por

um platô (Fig.12R), enquanto que em meio nutriente a

incorporaç10 aumenta exponencialmente, embora a porcentagem

total de radioatividade incorporada tenha sido bem menor

devido à presença de metionina n10-radioativa neste meio

(Fig.128). Na presença de 5~g/ml de actinomicina D,

concentraç10 esta capaz de inibir 95\ da incorporaç10 de

uridina (Leaver e Lovett, 1974; nossos resultados n10
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Figura 11 Eletroforese bidimensional (NEPHGE/SDS) de
proteínas isoladas de germes. ~s células foram marcadas com
13~Slmetionina ao longo da germinaç10 e os germes foram
congelados e descongelados na presença de tamp10 de
eletroforese bidimensional (~) ou imediatamente precipitados
com T[~ como descrito em Procedimentos Experimentais (B). ~s

setas à esquerda (lado ácido dos auto-radiogramas)
representam os marcadores de peso molecular (67, 55, 45 kDa,
de cima para baixo).
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mostrados), a cinética e a sincronia da germinaçl0 foram

similares ao controle, pelo menos até os SO mino Rp6s este

momento parece ocorrer uma inibiçl0 da elongaçl0 do tubo

germinativo. O aumento inicial na incorporaçl0 de metionina

nl0 foi afetado por este inibidori contudo, após 2S min foi

observado um decréscimo significativo na incorporaçl0 de

135 SImetionina nas células tratadas com actinomicina O.

1.2.1. Padrl0 das proteínas sintetizadas durante a

germinaçl0 em soluçl0 inorgânica

R eletroforese bidimensional no sistema IEF/SOS

permitiu a detecçl0 de aproximadamente 400 polipeptídios

sintetizados durante a germinaçl0 em meio inorgânico, sendo

que a síntese de 150 foi analisada. Rs proteínas mais

básicas foram analisadas no sistema NEPHGE/SDS e um total de

20 polipeptídios básicos foram identificados na regil0 mais

básica do gelo R figura 13 mostra os perfis eletroforéticos

das proteínas sintetizadas durante o inicio da germinaçl0 em

soluçl0 inorgânica, na ausência e na presença de

actinomicina O. Durante o primeiro pulso (S a 1S min), nl0

foi detectada incorporaçl0 de 13s SImetionina (Fig.12R)i

contudo, uma exposiçl0 prolongada do gel ao filme de Raios-X

permitiu a detecçlo de síntese proteica neste pulso inicial

(Fig.13R). O padrl0 das proteínas sintetizadas nos

intervalos S a 15 e 15 a 25 min, na presença ou ausência de

actinomicina D, é praticamente idêntico (Fig.13), indicando
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Figura 12 - Efeito de actinomicina D na incorporaç10 de
13~Slmetionina em proteinas totais durante a germinaçl0.
Células foram marcadas com 13~Slmetionina por intervalos de
10 min durante a germinaç10 em meio inorgânico (R) oU meio
nutriente (8) na presença (barra hachurada) ou ausência
(barra vazia) de actinomicina D (5~g/ml). Em todos os casos
a germinaç10 foi sincrânica; ap6s 20 min virtualmente 100'
das células correspondiam ao fen6tipo célula redonda e, após
45 min, 100' das células correspondiam a germes.
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Figura 1~ - Padr~o das proteínas sintetizadas durante o
início da germinaç~o. Zoósporos foram induzidos a germinar
em soluç~o inorgânica na presença (S,D,F) ou ausência
(~,[,E) de actinomicina O, que foi adicionada no tempo zero.
~s células foram marcadas com 13~Slmetionina por 10 min nos
intervalos indicados e as proteínas totais foram extraídas e
analisadas através de eletroforese bidimensional. ~s setas à
esquerda (lado ácido dos auto-radiogramas) representam os
marcadores de peso molecular (67, 55, 45 e 25 kDa, de cima
para baixo),
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que os zoósporos contém mRN~ armazenado, que é traduzido já

nos primeiros minutos de induç~o da germinaç~o. Os

polipept1dios mais proeminentes foram numerados (1 a 39).

Rpenas um único polipeptídio (N41), identificado no sistema

IEF/5D5 (Fig.13C), e um polipeptidio básico (N40),

identificado no sistema NEPHGE/5D5 (Fig.13E), n~o foram

sintetizados na presença de actinomicina D.

~pós 25 minutos do início da germinaç~o observamos uma

variação significativa na velocidade de síntese de várias

proteinas. Pelo menos 28 novos polipeptídios aparecem entre

25 e 55 min, a maioria sendo inibida na presença de

actinomicina D (Figs.14 e 15). Estas proteínas, cujo

aparecimento envolve síntese de novos mRN~s, foram

designadas com a letra N (do inglês ·new· mRN~). Contudo,

detectamos algumas novas proteínas, cuja síntese é

independente da transcrição de novos mRN~s, proteínas estas

designadas com a letra ~ (do inglês ·stored" mRN~). Na

figura 14 podemos visualizar cinco novos polipeptídios (544,

545, 547, 550, 551), que são sintetizados entre 25 e 35 min

e um (558), que é sintetizado entre 35 e 45 min, tanto na

ausência como na presença de actinomicina D. Este fato

sugere que no processo de germinação existe um mecanismo de

tradução envolvendo seleç~o dos mRN~s previamente

armazenados nos zoósporos.

Paralelamente ao aumento da síntese de várias

proteínas, que ocorre após 25 min da germinaç~o, observamos

uma diminuição na síntese de outras proteínas (polipeptídios
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3 a 7, 11, 20 a 22, 27, 30, 33 a 35, 38, 39) (Fig.14 e 15).

Em alguns casos esta diminuiç~o é atrasada na presença de

actinomicina D (por exemplo, polipeptídios 5, 20, 21, 33 a

35). ~lém disso, após 35 min ocorre um intenso aumento na

síntese de algumas proteínas na germinaç~o induzida na

presença de actinomicina D em relaç10 ao controle (Figs.14D,

F), indicando que a meia-vida de certos mRN~s foi afetada

pela inibiç10 da transcriç10.

1.2.2. Padr10 das proteínas sintetizadas durante a

germinaç~o em meio nutriente ~L

Com a finalidade de se detectar alguma eventual

diferença entre o padr10 das proteínas sintetizadas durante

a germinaç~o em meio inorgânico e o padr~o das proteínas

sintetizadas durante germinaç10 induzida em condiç8es de

crescimento, analisamos a síntese proteica durante

germinaç10 em meio ~L. O meio de crescimento ~L contém baixa

concentraç10 de metionina (5~M), o que permite boa

incorporaç~o de 13~Slmetionina, sem contudo afetar a

cinética de germinaç10 e o crescimento normal das células.

Para o estudo da síntese proteica durante a germinaç10

em meio ~L foram administrados quatro pulsos consecutivos de

135 SImetionina (10 min de duraç~o), a partir dos 25 min da

induç10 da germinaç10 na presença e na ausência de

actinomicina D. Nas Figs. 16 e 17 (respectivamente sistemas

IEF/5DS e NEPHGE/SDS) s10 mostrados os auto-radiogramas
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Figura 16 Padrão das proteínas sintetizadas durante a
germinação em meio nutriente.-Z06sporos foram induzidos a
germinar em meio ~L. ~s células foram marcadas com
13~5lmetionina por 10 min nos intervalos indicados e as
proteínas totais foram extraídas e analisadas através de
eletroforese bidimensional IEF/5D5. ~s setas à esquerda
(lado ácido dos auto-radiogramas) representam os marcadores
de peso molecular (67, 55, 45 e 25 kDa, de cima para baixo>'
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correspondentes ao padr~o das proteínas sintetizadas na

ausência de actinomicina D. N~o est~o apresentados os auto

radiogramas correspondentes à síntese proteica na presença

de actinomicina D, uma vez que a incorporaç~o foi

extremamente baixa. Embora o gradiente de pH dos géis de 1

dimens~o no sistema IEF/5D5 (Fig.16) seja ligeiramente

diferente do gradiente de pH dos géis IEF anteriormente

apresentados, devido a uma mudança no lote de anfolitos,

isto n~o dificultou a identificaç~o das proteínas.

~ comparaç~o entre o padr~o das proteínas sintetizadas

em meio inorgânico (Figs.13, 14 e 15) com o padr~o das

no início da germinaç~o, em soluç10

foram também detectados entre as proteínas

na germinaç~o em meio nutriente. ~lém disso, a

polipeptídios identificados como N e alguns

proteínas sintetizadas

revela que

identificados

inorgânica,

sintetizadas

maioria dos

a maioria

em meio

dos

nutriente (Figs.16 e 17)

polipeptidios previamente

classificados como 5 (Fig.14 e 15) foram também

identificados (Figs.16 e 17). Várias dessas proteínas tem o

momento de sua síntese antecipado (frequentemente um pulso

antes), indicando que durante a germinaç~o em meio ~L a

síntese proteica parece estar mais adiantada que na

germinaç~o em meio inorgânico.

Verificamos, também, a síntese de um número

significativo de novos polipeptídios (cerca de 20),

exclusivamente na germinaç~o em meio ~L (Fig.16 e 17). Estes

polipeptídios foram designados pela letra G (do inglês
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polipeptidios, especificas de

encontrados ao analisarmos a

síntese de células vegetativas em crescimento (resultado n~o

mostradol.

1.2.3. Traduç10 "in vitro" de RNRs isolados durante a

germinaç~o

Com o objetivo de se confirmar os dados obtidos a

partir dos experimentos de síntese "in vivo" na presença de

actinomicina O, RNR total isolado de zoósporos, de células

após 20 e 45 min de germinaç10 em meio inorgânico e de

céLuLas após 45 min de germinação em meio RL, foi traduzido

em lisado de reticulócitos de coelho. Os produtos da

tradução "in vitro" desses RNRs foram separados em

eLetroforese bidimensionaL no sistema IEF/505.

ao obtido da

O padrão

isoLado de

dos produtos

zoósporos é muito semelhante

vitro" do RNR

que não ocorre síntese

inicio da germinaç10. Contudo,

tradução do RNR de

germinação (Figs.

de novos RNRs no

céluLas após 20

18R,Bl, indicando

min da indução da

uma boa

parte dos RNRs que estavam armazenados nos zoósporos são

degradados até 45 min da germinação, enquanto uma menor

parte é conservada pelo menos até os 45 min de germinação

(Figs.18R,Cl. Entre as proteínas sintetizadas a partir da

tradução do RNR de células de 45 min (Fig.18C,Ol podemos

detectar algumas novas proteínas correspondentes aos novos
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Figura 18 Eletroforese bidimensional (IEF/SOS) dos
produtos de traduç~o -in vitro- de RN~ total isolado de
zoósporos (~), células após 20 min (B) e 45 min (C) de
germinaç~o em soluç~o inorgânica e após 45 min de germinaç~o

em meio nutriente ~L (O). Triângulos fechados indicam
polipeptídios codificados por RN~s armazenados nos zoósporos
que s~o mantidos até 45 min de germinaç~o e triângulos
abertos aqueles que desaparecem. ~s setas apontam
polipeptídios codificados por RN~s sintetizados de novo. Os
polipeptídios exclusivos de meio nutriente s~o identificados
pela letra G. ~s proteínas numeradas cor respondem àquelas
proteínas sintetizadas -in vivo- e identificadas nas Figs.14
e 16. Rs pontas de setas à esquerda dos auto-radiogramas
representam os marcadores de peso molecular (67, 55, 45 e 25
kOa, de cima para baixo).
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após os 20-25 min da germinaç~o.

~lém disso, várias outras proteínas correspondentes a novos

mRN~s foram detectadas na traduç~o 'in vitro', embora n~o

tenhamos encontrado estas proteínas no padr~o das proteínas

sintetizadas "in vivo".

~o compararmos o padr~o obtido da traduç~o "in vitro"

do RN~ isolado das células de 45 min de germinaç~o em meio

inorgânico com o de células obtidas em meio nutriente ~L,

(Fig.18C,D) podemos visualizar algumas diferenças, como o

aparecimento de alguns novos produtos de traduç~o exclusivos

da germinaç~o em meio ~L, o que confirma a idéia de que já

durante a germinaç~o em meio nutriente tem início a

express~o de novos genes provavelmente relacionados com o

crescimento dessas células.

1.2.4. Modificações pós-traduç~o das proteínas de

zoósporos durante o inicio da germinaç~o

Possíveis modificações

início da germinaç~o, uma

ocorrem nesta fase devem

pós-traduç~o devem ocorrer

vez que as transformações

depender essencialmente

no

que

de

nos zoósporos.modificações nas proteínas preexistentes

transformaç~o morfológica zoósporo --) célula redonda é

independente de síntese proteica, ocorrendo na presença de

cicloeximida (Lovett, 1968; Soll e Sonneborn, 1971b).

Para verificar a existência de tais modificações,

zoósporos marcados radioativamente com 13~Slmetionina
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durante toda a esporulaçl0 foram coletados e induzidos a

germinar em solução inorgânica contendo excesso de metionina

n~o-radioativa (O,2mHJ. Foram coletadas células após 6, 12,

18 e 25 min e as proteínas foram analisadas através de

eletroforese bidimensional (IEF/SDS e NEPHGE/SDSJ. Rs

figuras 19 e 20 mostram os perfis eletroforéticos obtidos

nestes diferentes momentos.

o padrl0

que representa

esporulaçl0 e

das proteínas

as proteínas

conservadas

dos zoósporos (Figs.19R,20RJ,

sintetizadas durante toda a

nos zoósporos, difere

significativamente do padrlo das proteínas sintetizadas

durante a germinaçl0 (Figs.13 a 15J. Durante o início da

germinaçlo as proteínas dos zoósporos s10 relativamente

estáveis. Contudo, algumas proteínas s10 processadas ou

degradadas logo no início da germinaç10, enquanto que outras

mais tardiamente. Entre estas últimas está um grupo de

proteínas básicas de peso molecular entre 55 e 40 kDa,

detectadas no sistema NEPHGE/SDS (Fig.20), cujo

desaparecimento ocorre entre 18 e 25 minj estas proteínas

haviam sido sintetizadas exclusivamente durante a

diferenciaç~o dos zoósporos que ocorre no final da

esporulaçl0 (Fig.3HJ.

Existem algumas proteínas que aparentemente sofrem

modificações no seu ponto isoelétrico. ~lguns polipeptídios

tornam-se mais básicos (b,c,dJ (Fig.19J, enquanto outros

tornam-se mais ácidos (ale) (Fig.19), sugerindo que

modificações do tipo fosforilaçlo-desfosforilaçl0,
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Figura 19 Modificações pós-traduç~o de proteínas de
zoósporos durante o início da germinaç~oo Zoósporos obtidos
após esporulaç~o sincrênica na presença de 13~5lmetionina

foram lavados para remoç~o da metionina radioativa e
induzidos a germinar em soluç~o inorgânica contendo
metionina n~o-radioativa (O,2mM). Foram retiradas amostras
a pós O (I=l), 6 (B), 12 (C), 18 (D) e 25 (E) min d a in d uç ~ o da
germinaç~o e as proteínas foram analisadas através de
eletroforese bidimensional IEF/5D5. I=ls setas apontam
proteínas que s~o degradadas durante o início da germinaç~oo

I=ls pontas de setas à esquerda dos auto-radiogramas
representam os marcadores de peso molecular (67, 55, 45 e 25
kDa, de cima para baixo>'
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glicosilaç10-desgliCDsilaç10 ou outras capazes de afetar a

carga elétrica de proteinas, podem estar ocorrendo durante o

inicio da germinaç10.

1.2.5. Discuss10

Durante a germinaç10 de z06sp~ros de B.emersonii ocorre

uma grande estimulaç10 da síntese proteica. Como já foi

demonstrado, menos que 10\ dos ribossomos dos z06sporos

est10 associados em polissomos, mas ap6s 30 min da

germinaç10 este valor aumenta para 80\ CGong e Lovett, 1977;

5ilverman et al.j,1974). O pequeno efeito da actinomicina D

na sintese proteica CLeaver e Lovett, 1974; Silverman et

al., 1974; Soll e Sonneborn, 1971a; Fig.12R) e na formaç10

de polissomos CLeaver e Lovett, 1974; Silverman et al.,

1974) durante o inicio da germinaç10 sugeria que os

zoósporos continhUl mRNRs. pré-formados. Rssim, a traduç10

destes mRNRs é que seria responsável pelo aumento da síntese

proteica verificado entre os primeiros 15 e 30 min da

germinaç10. De fato, como revelaram nossos resultados, o

padr10 das proteinas sintetizadas até os 25 min de

germinaç10 n10 sofre alteraç8es qualitativas, indicando que

o aumento na velocidade de sintese proteica que ocorre no

inicio da germinaç10 é devido a um aumento da traduç10 das

mesmas espécies de mRNR e n10 de espécies diferentes. Rlém

disso, como o padr10 das proteinas sintetizadas na ausência

ou presença de actinomicina D é idêntico e como todos os
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produtos da tradução -in vitro· do RN~ de células de 20 min

de germinação foram encontrados entre os produtos da

tradução "in vitro" do RN~ dos zoósporo, confirmamos que o

aumento da velocidade de síntese proteica é devido

exclusivamente a uma gradual ativação de mRN~s armazenados

nos zoósporos , não havendo sintese de novas mensagens nos

tempos inciais da germinação. Vários outros fungos que no

estágio de esporo são inativos com relação à síntese

proteica contém RN~ armazenado que é ativado durante a

germinação dos seus esporos. Contudo, não é conhecido em que

etapa (iniciação ou elongação) a síntese proteica está

bloqueada nos esporos (Freer e Van Etten , 1978; Smith e

Burke, 1979; Linz e Orlowski, 1982).

~pós os 25 min da indução da germinação ocorreram

várias modificações no padrão de síntese proteica, que

síntese de várias proteínas. ~

cor respondem ao surgimento de

diminuição na velocidade de

novas proteínas bem como à

maioria das novas proteínas tem sua síntese dependente da

transcrição de novas mensagens, uma vez que a actinomicina D

foi capaz de inibir o aparecimento destas novas proteínas.

Esta ativação gênica que ocorre após os 25 min de germinação

foi confirmada pela detecção de novos produtos de tradução

"in vitro· ao analisarmos o padrão das proteínas

sintetizadas ·in vitro· a partir de RN~ isolado de germes de

45 mino Contudo , existe um pequeno número de novas proteínas

cuja síntese não é inibida por actinomicina D. ~ síntese

tardia dessas proteínas, cujos mRN~s estavam armazenados nos
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zo6sporos, sugere que a ativaç10 da traduç10 para alguns dos

mRNRs estocados é seletiva, o que implica na existência de

uma regulaç10 ao nível do recrutamento dos mRNRs para a

síntese destas proteínas. O recrutamento seletivo de alguns

mRNRs maternos também ocorre durante a fertilizaç~o dp ovos

de ouriço do mar (Wells et al., 1981), durante a maturaç~o

de o6citos de estrela-do-mar (Rosenthal et al., 1982) ou

durante o desenvolvimento

(Kirk e Kirk, 1985).

de Volvox em resposta a luz

Rssim, durante a germinaç~o dos zoósporos de

B.emersonii parecem estar ocorrendo múltiplos níveis de

regulaç10 da síntese proteica, envolvendo tanto controles ao

nível da traduç~o como da transcriç10. Superposto à ativaç10

da traduç10 dos mRNRs pré-formados existe um controle para a

seleç10 destas mensagens. R traduç~o poderia ser controlada

tanto ao nível da disponibilidade de mRNRs como pela própria

atividade dos componentes da maquinaria de traduç~o. Existem

algumas evidências de que parte da maquinaria de traduç10

dos zo6sporos está interrompida ao nível da elongaç10

(Jaworski e Stumhofer, 1984). Rlém disso, partículas

inibidoras da traduç~o (Jaworski e Stumhofer, 1983) bem como

um inibidor de baixo peso molecular (Rdelman e Lovett, 1974)

já foram encontrados em zoósporos. Tanto adenilaç10 como

desadenilaç10 de mRNRs pré-formados ocorrem simultaneamente

durante a germinaç~o dos zoósporos e experimentos com

actinomicina D demonstraram que transcriç~o n~o é essencial

para a poliadenilaç~o dos mRNRs dos zoósporos (Jaworski,
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mRN~s estocados
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mudanças no estado de poliadenilaç~o dos

poderiam estar relacionadas com esta

seletividade da traduç~o.

Estudos preliminares sobre as proteínas sintetizadas na

ausência e presença de actinomicina D foram feitos por

Lovett (1983). Foram detectados um total de 132

polipeptídios em géis bidimensionais com minímas variaç~es

no padr~o de síntese. Contudo, este autor n~o descreveu as

condiç~es de preparaç~o do extrato das células - há uma

evidente proteólise mostrada em seus géis - nem as condiç~es

de eletroforese, para que pudéssemos fazer uma comparaç~o

direta com nossos resultados. Por outro lado, nossos

resultados concordam com as conclus~es de Johnson e Lovett

(1984b) que, baseados em análises de hibridizaç~o de RN~/DN~

em soluç~o, mostraram que células induzidas a germinar em

soluç~o inorgânica apresentam uma pronunciada perda dos

mRN~s dos zoósporos das classes de média e alta abundância,

com um ligeiro enriquecimento da classe de baixa abundância.

Contudo, esta comparaç~o torna-se difícil, pois a técnica de

eletroforese bidimensional, por nós utilizada, permite

apenas a detecç~o de proteínas codificadas pelos mRN~s das

classes de intermediária e alta abundância.

Em paralelo ao aumento da síntese de proteínas durante

o início da germinaç~o, observamos a degradaç~o de alguns

polipeptídios que haviam sido sintetizados durante a

esporulaç~o e continuavam presentes nos zoósporos. Junto à

essa degradaç~o específica para alguns polipeptídios, outros
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sofrem modificaç~es na sua carga, sugerindo que modificaç~es

pós-traduçlo tais como prote6lise, fosforilaçl0 ou

glicosilaçlo, podem ter um papel importante nos primeiros

minutos da germinaçlo, durante o encistamento Ctransiçlo de

zoósporo para célula redonda), já que esta transiçlo envolve

rearranjos radicais na morfologia das células e ocorre mesmo

na presença de cicloeximida.
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1.3. Identificaç~o de três proteínas cuja síntese é

controlada pelo desenvolvimento: actina, ~-tubulina

e p-tubulina

Como continuidade dos estudos sobre a regulaç~o da

síntese proteica durante a esporulaç~o e a germinaç~o de

Blastocladiella optamos pela identificaç~o e caracterizaç~o

de algumas proteínas cuja síntese fosse controlada pelo

desenvolvimento. Dentro desta abordagem, obtivemos

evidências de que uma das proteínas induzidas durante um

certo intervalo da esporulaç~o e que foi denominada proteína

n050 cor responde a uma proteína de choque térmico (Hsp70)

como será apresentado adiante no ítem 111.2.3 .. Com o

objetivo de identificar outras proteínas, utilizamos

anticorpos monoclonais comerciais contra actina, ~ e J)-

tubulinas de galinha, na tentativa de detectarmos estas

proteínas nos perfis eletroforéticos bidimensionais das

proteínas totais de Blastocladiella através da técnica de

·immunoblotting·.

Inicialmente, havia necessi~ade de verificarmos se

estes anticorpos, embora heter6logos, reconheceriam as

proteínas equivalentes de B.emersonii. Assim, o extrato

total de z06sporos foi submetido à eletroforese

unidimensional e as proteínas, assim separadas, foram

transferidas para filtros de nitrocelulose. Ap6s a

transferência, os filtros foram ent~o incubados com cada um

dos anticorpos monoclonais. Na Fig.21 podemos verificar que
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Figura 21 - Imunodetecç10 de actina, ~ e p-tubulinas no
extrato total de proteínas de zo6sporos. Rp6s separaç10
através de eletroforese unidimensional, as proteínas totais
de z06sporos foram transferidas para filtro de nitrocelulose
e submetidas à imunorreaç10 com anticorpos monoclonais anti
actina Cact), anti-~-tubulina C~-T) e anti-p-tubulina CP-T).
O complexo antígeno-anticorpo foi revelado imuno
enzimaticamente através de reaç10 de diaminobenzidina e H2 0 2

com peroxidase conjugada a anti-IgG de coelho. Rs setas
representam os marcadores de peso molecular em kDa.
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todos os três anticorpos utilizados, anti-actina, anti-~

tubulina e anti-p-tubulina, foram muito específicos e

capazes de reconhecer uma única proteína de 43 kDa no caso

do anti-actina , uma proteína de 56 kDa no caso do anti-~

tubulina e uma proteína de 55 kDa no caso do anti-p

tubulina.

reconhecendo actina e ~ e

detecç~o destas proteínas

bidimensional. Para isso, as

Uma vez verificado que os anticorpos estavam

p-tubulinas, prosseguimos na

num perfil eletroforético

proteínas totais de células,

marcadas com 13~5lmetionina no intervalo 90-120 min da

esporulação, foram submetidas à eletroforese bidimensional

no sistema IEF/5D5 e posterior transferência. Foram feitos

quatro géis idênticos, os quais foram submetidos à

transferência simultaneamente. O primeiro ·blot· foi

incubado com o monoclonal anti-actina, o segundo com o

monoclonal anti-~-tubulina, o terceiro com o monoclonal

anti-p-tubulina e o quarto com uma mistura dos três

anticorpos. ~ Fig.22~ mostra o ·blot· que foi incubado com a

mistura dos três anticorpos e a Fig.22B mostra o auto

radiograma correspondente. ~ssim, foi possível identificar:

a) duas isoformas da actina com peso molecular de 43 kDa e

ponto isoelétrico aproximado entre 5,7-5,9; b) uma banda

múltipla, contendo pelo menos 3 isoformas de 55 kDa,

correspondente à p-tubulina, migrando entre os pHs 5,8-6,0;

c) uma banda de 56 kDa, correspondente à ~-tubulina,

migrando numa posiçlo mais básica que a p-tubulina CpI entre
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Figura 2~ - Identificação de actina, ~ e ~-tubulinas em gel
bidimensional. Proteínas totais marcadas com 13~5lmetionina

durante o intervalo 90-120 min da esporulaç~o foram
submetidas à eletroforese bidimensional IEF/5D5 e
transferência. O ·blot· foi incubado simultaneamente com
anti-actina, anti-~-tubulina e anti-~-tubulina e ap6s
incubação, procedeu-se a revelaç~o imunoenzimática dos
complexos antígeno-anticorpo (~). Em (B) está mostrado o
auto-radiograma do -blot-, ap6s fluorografia . ~s setas à
direita (lado ácido do -blot·) representam os marcadores de
peso molecular (67, 55, 43 kDa, de cima para baixo). Está
apresentada apenas parte do -blot- e do auto-radiograma
correspondente.
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eletroforeseutilizando(1982),

6,0-6,1). O auto-radiograma (Fig.22B) mostra que estas três

proteínas est~o sendo sintetizadas, com grande intensidade

durante o intervalo 90-120 min da esporulaç~o. Essas 3

proteínas já haviam sido numeradas na análise que fizemos

das proteínas sintetizadas na esporulaç10 (ítem 111.1.1,

corresponderia às proteínas

43 e p-tubulina à proteína 38

Figs.2 e 4). ~5sim, actina

61/62, ~-tubulina à proteína

(compare Figs.2 e 22).

~be e Lovett

unidimensional em gel de uréia, detectaram a existência de

dois tipos de tubulinas (~ e p) numa preparaç10 purificada

de axonemas flagelares de zoósporos, porém uma única banda

de 55 kDa foi visualizada após eletroforese desta mesma

preparaç~o em gel de poliacrilamida 10\/5D5. ~través de

eletroforese bidimensional e ·immunoblotting·, nós

identificamos, em uma preparaç10 de axonemas flagelares de

zoósporos, isolados como descrito por ~be e Lovett (1982),

uma banda proeminente de 55 kDa, que reagiu com anti-p

tubulina e um polipeptídio de 56 kDa, que reagiu com anti-~

tubulina (Fig.23). Portanto, anticorpos monoclonais contra

tubulinas de microtúbulos de cérebro de galinha reagiram com

tubulinas de microtúbulos de flagelos de zoósporos. ~lém

disso, ~ e p-tubulinas, purificadas dos flagelos, comigram

em eletroforese bidimensional com as proteínas que

identificamos como sendo ~ e p- tubulinas (n~o mostrado).
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~igura 2~ Imunodetecç~o de proteínas purificadas de
flagelo de zoósporos. Tubulina purificada de flagelos foi
submetida à eLetroforese bidimensionaL IEF/SDS e
transferência. O 'bLot" foi incubado com anti-~-tubuLina e
anti-~-tubuLina e o compLexo antígeno-anticorpo foi
detectado como descrito na figura 21. ~s setas à direita
(Lado ácido do 'bLot") representam os marcadores de peso
moLecuLar (67 e 55 kDa, de cima para baixo). Está
apresentada apenas parte do "bLot".
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1.3.1. Variaç10 no acúmulo de actina, ~ e p-tubulinas

durante o ciclo de vida de B.emersonii

Para investigar a quantidade de actina, ~ e p-tubulinas

presente nas células nos diferentes estágios do

desenvolvimento, utilizamos ·immunoblots· de géis

unidimensionais de proteínas totais isoladas de células de

diferentes fases do ciclo de vida. (omo mostrado na Fig.24R,

células vegetativas contém menor quantidade de actina, sendo

observado um acúmulo progressivo desta proteína durante a

esporulaç10, apresentando-se em níveis máximos em células de

180 mino R actina é mantida nos z06sporos, sendo que ap6s 2

horas de crescimento ocorre um decréscimo sensível nos seus

níveis. Tanto ~ e p-tubulinas apresentaram níveis máximos

após 120 min de esporulaç10, sendo que durante a germinaç10

e início do crescimento verifica-se uma rápida diminuiç10 na

quantidade destas proteínas (Fig.24B,().

1.3.2. Regulaç10 da síntese de actina, ~ e @-tubulinas

durante a esporulaç10

De acordo com a análise apresentada no ítem 111.1.1.

(Fig.4), as proteínas agora identificadas como actina, ~ e

p-tubulinas apresentam estágios definidos de síntese máxima.

Na Fig. 25 pode ser vista, em destaque, a variaç10 na

síntese dessas proteínas ao longo da esporulaç10. Durante a

esporulaç10 ocorrem mudanças dramáticas no padr10 de síntese
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Figura 24 - ~cúmulo de actina, ~ e p-tubulinas durante o
ciclo de vida. Proteínas totais isoladas de células após O
(1), 60 (2), 120 (3) e 180 (4) min da induç~o da
esporulaç~o; zoósporos (5); germes de 45 min obtidos em
soluç~o inorgânica (6) e células após 60 (7), 120 (8) e 180
(9) min de crescimento em meio nutriente ~L, foram separadas
em eletroforese unidimensional e submetidas à transferência.
Os "blots" foram incubados com anti-actina (~), anti-~

tubulina (B) e anti-p-tubulina (C) e a revelaç~o foi feita
como descrito na figura 21. No géis foram aplicadas a mesma
quantidade (15~g) de proteínas totais de cada tipo celular.
Canaletas: 10~, actina purificada de músculo de coelho; 10B
e 10[, tubulina purificada de flagelo.
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Figura 25 - Síntese ·in vivo· de actina, ~ e p-tubulinas
durante a esporulaç~o. Rs células foram marcadas com
13~Slmetionina por períodos de 30 min, tratadas com TCR e as
proteínas totais submetidas à eletroforese bidimensional
IEF/S05. S~o mostrados os auto-radiogramas dos géis
correspondentes às proteínas sintetizadas durante os
intervalos 30-60 (R), 60-80 (8), 80-120 (C), 120-150 (O),
150-180 (E) e 180-210 CF) min após induçl0 da esporulaç~o.

Rs setas à direita (lado ácido do gel) representam os
marcadores de peso molecular (67, 55, 43 kDa, de cima para
baixo). Está apresentada apenas parte de cada auto
radiograma.
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de proteínas totais, sendo marcantes as variaç~es na

velocidade de síntese da actina Q e p-tubulinas. ~ actina

apresentou síntese máxima a partir dos 120 min da

esporulaç~o. síntese de Q e p-tubulinas aumentou,

significativamente, após 90 min da induç~o da esporulaç~o,

verificando-se uma dimuiç~o nesta síntese máxima após 150

mino ~ interes5ante observar que o aumento da velocidade de

síntese para estas duas proteínas antecede por alguns

minutos o início da formaç~o do flagelo dos zoósporos

CLovett, 1975).

proteínas marcadas actina é

coloraç~o

bidimensionais de

com azul de Coomassie

revelou Que

de géis

uma das três proteínas mais abundantes em B.emersonii Cn~o

P-tubulinas

mostrado) .

Para comparar "in vivo"

actina, Q e

a cinética da

com o

síntese

acúmulo de

de

seus mRN~s

correspondentes, analisamos os produtos da tradução " in

vitro" de RN~s poliC~)+, isolados durante as diferentes

fases da esporulação CFig.26). Pode ser observada, nesta

figura, a ocorrência de um aumento na quantidade do RN~ que

codifica para actina, durante os estágios finais da

esporulaç~o, indicando que as variaç~es da velocidade de

síntese "in vivo" desta proteína reflete o aumento nos

níveis do seu RN~ mensageiro. Estes estudos de traduç~o "in

vitro" também revelaram que o aumento, verificado "in vivo",

da síntese

nos níveis

das tubulinas flagelares, é devido a um aumento

dos mRN~s que codificam para estas proteínas.
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Figura 26 - Síntese "in vitro· de actina, ~ e ~-tubulinas a
partir de mRN~s poli{~)+ isolados durante a esporulaç~o.

mRN~s poli{~)+ isolados de células após O (~), 60 (B), 120
(C) e 180 (O) min após indução da esporulação foram
traduzidos "in vitro' em lisado de reticulócitos e os
poLipeptídios resultantes foram separados através de
eLetroforese bidimensional IEF/SOS. ~s setas à direita (lado
ácido dos auto-radiogramas) representam os marcadores de
peso molecular (67, 55, 43 kOa, de cima para baixo). Está
apresentada apenas a região de interesse de cada auto
radiograma.
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Para identificar, nos géis bidimensionais, actina e tubulina

entre os produtos de tradução ·in vilro·, uma pequena

vitro·,

foi

l='pós

marcado)(não

tradução ·in

bidimensional.eletroforeseà

extrato total da célula

produtos da reação de

quantidade de

misturado aos

previamente

"immunoblotting·, pode ser

juntamente

característico da

reticuLócitos,

actina e

visualizado no ·blot N o padrão

tubulinas próprias do lisado de

com o padrão típico destas

proteínas em Blastocladiell~, uma vez que a actina e

tubuLina de reticuLócitos e de BLastocladiella apresentam

diferentes mobilidades eletroforética em gel bidimensionaL.

Nossos resultados de marcação ·in vivo· revelaram a

existência de pelo menos duas formas da actina, diferindo

ligeiramente no ponto isoelétrico. Estas duas formas foram

também detectadas quando RN~ de células esporulantes foi

traduzido ·in vitro·, sugerindo que esta heterogeneidade

para actina de BLastocladiella pode ser devida a eventos

pós-transcricionais ou

actina. O aumento na

a existência de múltiplos genes para

síntese de p-tubulina, durante a

esporuLação, também é marcado pelo aparecimento de

menos três isoformas de p-tubulina, como detectado

reação imunoLógica. Contudo, apenas uma única

peLo

pela

forma

apresentando uma pequena cauda, correspondente a p-tubulina,

foi detectada entre os produtos de tradução ·in vitro·,

sugerindo, assim que eventos ao nível de pós-tradução podem

estar determinando o aparecimento das isoformas de p

tubuLina.



Tanto actina com ~ e p-tubulinas parecem n~o
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ser

sintetizadas durante a germinaç1o. Contudo, actina é

sintetizada, aparentemente em menor quantidade, no

crescimento tardio (ver Fig.21=1). N10 podemos excluir a

possibilidade da existência de outros tipos de tubulina

existentes em Blastocladiella, os quais n10 estariam sendo

reconhecidos pelos anticorpos monoclonais usados.

1.3.3. Discuss10

I=Icompanhando as dramáticas mudanças morfológicas que

ocorrem durante a esporulaç10, verificamos um intenso

aumento na síntese e no acúmulo de actina e de ~ e p-

tubulinas. I=Is tubulinas, proteínas estruturais predominantes

nos microtúbulos do fLagelo de zoósporos, s10 sintetizadas

"de novo", entre 90-150 min após a induç10 da esporuLaç10

sendo acumuLadas simuLtaneamente; esta variação coincide com

a zoosporogênese. 1=1 velocidade de síntese de actina, sofre

um aumento após 90-120 min do início da esporulaç10,

permanecendo elevada até o final deste processo, sendo que o

acúmuLo de actina reflete este aumento de sua síntese. O

controle do desenvolvimento, para a síntese de actina e

tubulinas, parece ser exercido ao nível do acúmulo dos seus

respectivos RNl=ls mensageiros. 1=1 síntese, tanto das duas

isoformas da actina bem como das isoformas de p-tubulina de

BlastocladieLla, é aparentemente coordenada durante a

esporulaç10. Os resultados de traduç10 "in vitro· sugerem
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que a heterogeneidade da actina é devida a eventos pós

transcricionais ou múltiplos genes, contudo a ocorrência de

acetilaç10 de actina no ensaio de traduç10 "in vitro" n10

pode ser excluída (Garrells e Hunter, 1979).

~ germinaç~o dos zoósporos de B.emersonii envolve um

rearranjo radical da arquitetura celular, que transforma os

zoósporos em céluLas redondas, que s~o convertidas em

germes, capazes de crescer. Entre estes rearranjos

estruturais, está a retração do flagelo pelo corpo celuLar e

a desmontagem do axonema fLageLar (Lovett, 1975). Barstow e

Lovett (1974) reLataram evidências preliminares da presença

de microtúbulos arranjados longitudinaLmente nos rizóides de

germes. ~ actina é mantida ao longo da germinação e

osugerindocrescimento,dohoras2

microfilamentos, na profunda reorganizaç~o

típicas dos zoósporos. O níveis dos antígenos

os monoclonais anti-tubulina de cérebro de

desaparece após

envoLvimento de

das organeLas

detectados com

gaLinha, revelaram o desaparecimento das tubulinas durante a

germinaç~o, o que pode ser correlacionado com a desmontagem

do axonema flageLar. ~be e Lovett (1982), através de ensaios

de Ligação com coLchicina, concluiram que, as tubulinas dos

axonemas, após a retraç~o dos flageLos, n10 retornam ao

reservatório soLúveL, detectado peLos ensaios com

colchicina, e são provaveLmente degradadas durante a

germinação. ~pesar dos probLemas que eventuaLmente ocorrem

no ensaio de ligaç~o com coLchicina, estes autores

apresentaram evidências de que, as tubuLinas dos axonemas
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flagelares podem ser diferentes da tubulina citoplasmática

solúvel. Nós não podemos excluir, em nossos estudos, a

possibilidade de que o monoclonal anti-tubulinas de cérebro

não reconheça alguma tubulinacitoplasmática diferente das

tubulinas flagelares.

Os anticorpos monoclonais desenvolvidos em camundongo,

contra ~ e ~-tubulinas de cérebro de galinha apresentaram

reação cruzada com as tubulinas isoladas do flagelo de

zoósporos. Também, o anticorpo anti-actina de galinha reagiu

com uma proteína similar em Blastocladiella, indicando a

existência de similaridades imunológicas entre estes

polipeptídios, apesar da distância filogenética entre fungos

e vertebrados. Em vários organismos inferiores e plantas, a

~-tubulina difere da

adiante da ~-tubulina

et alo I 1980; White

Husseye Gull, 1985).

tubulina de mamíferos, por migrar

em géis de poliacrilamida/SDS (Clayton

et al., 1983; Russell et al., 1984;

Em Blastocladiella, não verificamos

esta inversão entre ~ e p-tubulinas.

O fenômeno das múltiplas formas para actina e tubulinas

ocorre mesmo nos eucariotos inferiores. R heterogeneidade

eletroforética de ~ e ~-tubulinas e actina já foi observada

em S.pombe, Physarum, Dictyostelium, Polytonella,

Chlamydomonas, Rspergillus e Crithidia (Clayton et al.,

1979; Burland et al., 1983; Kindle e Firtel, 1978; Jantzen,

1981; Mkceithan et al., 1983; Sheir-Neiss et al., 1978;

Russell et al., 1984), sendo que esta heterogeneidade pode

ser detectada ao nível de diferentes tipos celulares
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expressando diferentes isoformas, como ao nivel de organelas

diferentes montadas a partir de isoformas distintas. Embora,

a presença de certas isoformas possa ser devida às

modificações ao nível de pós-traduç10, elas podem, também,

representar produtos expressos a partir de genes diferentes.

Vários dados da literatura relatam diferentes tipos de

modificaç10 pós-traduç10 que determinam as isoformas das

tubulinas. Em cérebro de rato, parece ocorrer fosforilaç10

da p-tubulina (Eipper, 1975) e tirosinilaç10 de ~-tubulina

(~rce et al., 1975). Em Physarum polycephalum, uma nova

forma de tubulina, isto é, tubulina acetilada é produzida

quando a mixoameba é induzida a se tornar flagelada (Green e

(L'Hernault e

Dove, 1984; Diggins e Dove, 1987). Em Chlamydomonas

Rosenbaum, 1985) e em Crithidia fasciculata

CRussell et al., 1984), foi detectada a existência de uma ~

tubulina específica de flagelos, que é produzida pela

acetiLaç10 da tubulina citopLasmática. Também, em

Tetrahymena thermophila, foram identificadas diferentes

formas de ~ e p-tubulinas no axonema ciliar, algumas das

quais s10 distintas das tubulinas citopLasmáticas solúveis

CSuprenant et aL., 1985). ~ssim, a adiç10 ou a remoç10 de

modificações após a traduç10 como por exempLo a acetilaç10

de tubulinas poderia desempenhar um papeL controlador para a

montagem e a desmontagem do fLagelo. Também as actinas podem

ser modificadas, após a traduç10, através de acetilaç10 ou

acilaç10 (Rubenstein e Deuchler, 1979; Stadler et al.,

1985). ResuLtados obtidos por nós (n10 mostrados)
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demonstraram que fosforilaçl0 nlo é a modificaçl0 p6s

traduç10 que eventualmente seria responsável pelas múltiplas

formas de actina e p-tubulina em Blastocladiella.

~ heterogeneidade da actina e das tubulinas em alguns

casos poderia ser devida à presença de múltiplos genes para

estas proteínas. Em muitos organismos, ~ e p-tubulinas slo

codificadas por famílias multigênicas (Cleveland e Sullivan,

1985), sendo que uma fraç10 dos genes destas famílias s10

pseudogenes. Enquanto leveduras contem um único gene de

actina (Ng e ~belson, 1980), outros eucariotos contém vários

genes de actina como ouriço do mar que contém 11 (Scheller

et al., 1981) e Dictyostelium que contém 17 (Kindle e

Firtel, 1978). Contudo, n10 é conhecido quantos destes genes

slo diferentes e quantos s10, de fato, expressos. De

qualquer maneira, está descrito que o nível de expressl0 dos

genes de actina varia dramaticamente ao longo do ciclo de

vida de Dictyostelium (~lton e Lodish, 1977; Marlgolskee e

Lodish, 1980) e que mudanças na express10 dos genes de

actina e tubulina parecem exercer algum papel durante o

crescimento e a diferenciaç10 celular (Farmer, 1986; Ben

Ze'ev, 1986).
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2. ~ resposta ao choque térmico em Blastocladiella emersonii

2.1. Express~o diferencial das proteínas de choque

térmico durante o desenvolvimento

Para investigar a regulaç~o da resposta ao choque

térmico durante o desenvolvimento de B.emersonii foi

necessário, inicialmente, determinar qual a temperatura onde

esta resposta seria melhor induzida. ~ figura 27 mostra o

perfil eletroforético das proteínas totais sintetizadas após

o aquecimento de zoosporângios e germes em diferentes

temperaturas. Tanto durante a esporulaç~o como durante a

germinaç~o, observamos a induç~o de um novo grupo de

proteínas, com pesos moleculares na faixa de 70-84 kDa e 45

60 kDa, quando as células foram transferidas de 27°[ para

34, 36 ou 38°[; estas proteínas correspondem às proteínas de

choque térmico, Hsps (do inglês -heat shock protein"). ~

incorporaç~o de 13~5lmetionina em Hsps aumenta gradualmente

com a elevaç~o da temperatura até 38°[ e n~o é acompanhada

de uma diminuiç~o da síntese proteica normal. ~ 40 0
[

observamos um decréscimo tanto na síntese das Hsps como das

proteínas normais, indicando que o aquecimento das células a

esta temperatura mais elevada afeta tanto a express~o das

proteínas de choque térmico como das proteínas normais. O

grupo de Hsps de menor peso molecular (30-17 kDa) tem uma

faixa de induç~o mais estreita, mas a máxima incorporaç~o

ocorre também a 38 0
[, observando-se muito pouca incorporaç~o
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Figura 27 - Temperatura ótima para indução das proteínas de
choque--tê-rmico. (1=1) I=Ipós 30 min de induç'ão da esporulação a
27°[, as células foram incubadas nas temperaturas indicadas
por 30 min, 135 Slmetionina foi adicionada e a incubaç'ão foi
mantida por mais 30 mino (B) I=Ipós 15 min de indução da
germinação de zoósporos em soluç'ão inorgânica a 27°[, as
células foram incubadas por 35 min nas temperaturas
indicadas e marcadas com 135 SImetionina nos 10 min finais da
incubação. Nos géis foram aplicadas quantidades equivalentes
de proteínas. I=Is pontas de setas representam os marcadores
de peso molecular em kDa.
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em temperaturas imediatamente inferiores ou superiores a

38°[. ~ssim, 38°[ foi a temperatura onde a resposta ao

choque térmico foi melhor induzida, sendo que em

Blastocladiella a traduçl0 das mensagens normais é

aparentemente concomitante com o aumento da traduçl0 dos

mRN~s de choque térmico. Na figura 27 estl0 indicadas as

três proteínas mais proeminentes <Hsp76, Hsp70 e Hsp17)j

outras proteínas

extens10.

s10 claramente induzidas, porém em menor

o exame das células ao microsc6pio 6tico, após

diferentes tempos de choque térmico, revelou que a

germinaçl0, incluindo a formaç10 do tubo germinativo, n10

foi afetada pelo aquecimento a 38°[. Contudo, a 40 0
[ os

zoósporos encistam, mas nl0 formam tubo germinativo. o

aquecimento quando feito durante a

esporulaç10, provocou um certo atraso no processo.

Utilizando eletroforese bidimensional, fizemos uma

perfisosapresentados

análise mais detalhada das proteínas induzidas pelo choque

térmico a 38°[ durante o crescimento e em várias fases da

esporulaç10 e da germinaçlo.

Na figura 28 est10

eletroforéticos bidimensionais das

quando as células após 15 ou 30 min

a 27°[ foram transferidas para

proteínas sintetizadas

de induç10 da germinaçlo

38°[ e mantidas nesta

temperatura por 30 e 15 min respectivamente, isto é, as

células foram coletadas após 45 min da induçlo da

germinaç10. Pelo menos 11 polipeptídios foram induzidos em
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Figura 28 - Rnálise através de eletroforese bidimensional
IEF/5D5 da síntese de proteínas de choque térmico durante a
germinaç~o. Z06sporos foram induzidos a germinar em soluç10
inorgânica e submetidos ao tratamento térmico pelos períodos
indicados (B,C,D,F) ou mantidos a 27°C (R,E), como controle.
Em todos os casos as células foram marcadas com
13~5lmetionina nos 10 min finais da incubaç~o. Rs proteínas
foram extraídas e submetidas à eletroforese. Rs setas à
direita (lado ácido dos auto-radiogramas) representam os
marcadores de peso molecular (67, 55, 45 e 25 kDa, de cima
para baixo).



ambos os casos:

Hsp30a, Hsp30b,

mesmo conjunto

foram induzidos

140.

Hsp82a, Hsp82b, Hsp70, Hsp60, Hsp50, Hsp39a,

Hsp30c, Hsp30d, Hsp25 (Figs.28B,D). Este

de Hsps foi sintetizado quando os zoósporos

a germinar diretamente a 38°[ e coletados

após 45 min (Fig.28[). Em todos os casos a 13~Slmetionina

foi adicionada nos últimos 10 min (35-45 min) da incubaç10 e

a quantificaç10 da radioatividade incorporada em proteínas

revelou que a incorporaç~o foi ligeiramente maior a 38°[ que

a 27°[ (n1o mostrado). ~lém disso, observamos que o choque

térmico a 38°[ n10 afetou o processo de germinaç~o,

incluindo a formaç10 do tubo germinativo, mesmo quando o

aquecimento foi iniciado no tempo zero da germinaç~o.

~o analisarmos a resposta ao choque térmico na

germinaç10 mais tardia, detectamos a induç10 de outro

conjunto de Hsps em adiç10 àquele que foi induzido durante o

choque térmico até 45 min de germinaç10. ~ssim, células que

foram transferidas para 38°[ aos 30 min da germinaç10 e

mantidas nesta temperatura por mais 30 min, sendo a marcaç10

com 13~5lmetionina feita nos 10 min finais da incubaç10 (50

60 min), sintetizam mais um grupo de Hsps: Hsp84, Hsp76,

Hsp24, Hsp17a e Hsp17b (Fig.28F). Estas proteínas n10 foram

induzidas quando o choque térmico foi analisado até 45 min

da germinaç10, independente do momento e da duraç10 do

tratamento térmico (Figs.28B,[,D), sugerindo um controle do

desenvolvimento para a síntese destas proteínas superposto à

induç10 pelo choque térmico.



Para análise da resposta ao choque
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térmico durante o

crescimento, as células, após 120 min de crescimento a 27°(,

foram transferidas para 38 0
(, mantidas nesta temperatura por

30 ou SO min, sendo a marcaç~o com 13~5lmetionina feita nos

últimos 10 min da incubação. Foram detectados 14

polipeptídios: Hsp82a, Hsp82b, Hsp7S, Hsp70, HspSO, Hsp50,

Hsp45a, Hsp45b, Hsp45c, Hsp39a, Hsp30b, Hsp30d, Hsp25 e

Hsp17b, induzidos após 30 ou SO min de choque térmico, sendo

a resposta melhor induzida durante o tratamento mais curto

(Fig.29). proteínas Hsp70 e Hsp82b s~o fortemente

induzidas; várias outras Hsps, tais como Hsp7S, Hsp30b,

Hsp30d ou Hsp17b, são fracamente marcadas quando comparadas

com a indução obtida em outras fases do desenvolvimento.

Durante o choque térmico observamos apenas um ligeiro

decréscimo na síntese proteica normal. No crescimento à

temperatura fisiológica duas proteínas, com pesos

moleculares e pIs similares
....
a Hsp82b e Hsp70, são

sintetizadas em níveis basais.

Durante as

foram submetidas

diferentes fases da esporulação as células

ao tratamento térmico de 30 ou SO min de

duração. ~ marcação com 13~5lmetionina foi feita nos 20 min

finais da incubação. Pelo menos 1S polipeptídios foram

induzidos (Hsp84, Hsp82a, Hsp82b, Hsp7S, Hsp70, HspSO,

Hsp45a, Hsp45b, Hsp45c, Hsp39b, Hsp39c, Hsp39d, Hsp30a,

Hsp25, Hsp17a, Hsp17b) nos primeiros 30 min de choque

térmico (Figs.30B,D,F). Quando as células são expostas a

alta temperatura por períodos mais prolongados (SO min), a
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Figura 29 - ~nálise através de eletroforese bidimensionaL
IEF/5D5 da síntese de proteínas durante choque térmico em
células em crescimento. Zoósporos foram induzidos a germinar
a 27°[ em meio nutriente ~L. ~pós 2 horas de crescimento,
uma alíquota de células foi transferida para 38°[ e mantida
nesta temperatura por 30 min (B). Em (~) células mantidas a
27°[, como controLe. ~s células foram marcadas com
13~5lmetionina nos 10 min finais da incubaç~o. ~s proteínas
foram extraídas e submetidas à eletroforese. ~s setas à
direita (lado ácido dos auto-radiogramas) representam os
marcadores de peso molecular (67, 55, 45 e 25 kDa, de cima
para baixo),
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Figura 30 Padrões de síntese proteica de células
esporulantes normais e aquecidas. ~ esporulaç~o foi induzida
a 27°( e durante os intervalos indicados alíquotas de
células esporulantes foram submetidas a tratamento térmico a
38°[ (S,D,F). Em (~,(,E) s~o mostrados os controles. ~s

células foram marcadas com 13~5lmetionina nos 20 min finais
da incubaç~o. ~s proteínas foram extraídas e submetidas à
eletroforese bidimensional IEF/5D5. ~s setas apontam as
proteínas de choque térmico induzidas espontaneamente
durante a esporulaç~o. ~s pontas de setas à direita (lado
ácido dos auto-radiogramas) representam os marcadores de
peso molecular (67 1 55 1 45 e 25 kDa l de cima para baixo).
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slntese de v~rias ~rotelnas de

(Hsp84, Hsp39b, Hsp39c, Hsp39dJ,

choque

além de

térmico diminui

se observar um

aumento da incorporaç~o de metionina em prote1nas normais.

Este fato sugere uma transitoriedade da resposta ao choque

térmico na esporulaç~o.

~ comparaç~o do padr~o das proteínas sintetizadas nos

vários estágios da esporulaç~o à temperatura fisiológica

com aquele induzido pelo tratamento térmico, revelou que

três proteínas (39 kDa, 70 kDa e 76 kDaJ, sintetizadas a

27°(, parecem corresponder, respectivamente, às prote1nas de

choque térmico Hsp39a, Hsp70 e Hsp76, devido às suas

similaridades em peso molecular e ponto isoelétrico

(Figs.30~,(,EJ. ~ proteína de 39 kDa é expressa

constitutivamente ao longo da esporulaç10 a 27°[, enquanto

as proteínas de 70 kDa e 76 kDa s~o induzidas apenas aos 120

min deste processo. ~ interessante destacar que o choque

térmico n~o aumentou significativamente o n1vel de express~o

destas duas proteínas naquele momento (Fig.30DJ. Já havíamos

demonstrado que esta proteína de 70 kDa (anteriormente

designada n050, ítem III.1.1.2J J que apresenta migraç10

aostem síntese m~ximaeletroforética similar a Hsp70,

120min da esporulaç~o (Fig.4J.

~ análise da resposta ao choque térmico nas diferentes

fases do ciclo de vida de B.emersonii permitiu, portanto, a

identificaç~o, dentro das limitaçaes de resoluç10 oferecidas

pela eletroforese bidimensional, de pelo menos 22

polipeptídios induzidos pela hipertermia. R tabela 1 resume
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a expressl0 diferencial destas Hsps de acordo com o estágio

de desenvolvimento, mostrando que, embora alguns

polipeptídios ocorram em todas as fases do desenvolvimento,

outros slo característicos de uma fase específica do ciclo

de vida. ~s Hsps 82a, 82b, 76, 70, 60, 25 e 17b s10 comuns à

germinaçl0, crescimento e esporulaç10, sendo a Hsp70 a

proteína de choque térmico predominante em Blastocladiella.

~Lgumas Hsps n10 s10 induzidas durante o processo de

germinaçl0 (45a, 45b, 45c, 39b, 39c, 39d), enquanto a Hsp24

e a Hsp30c s10 proteínas típicas desta fase. Por outro Lado,

Hsps 39b, 39c, e 39d s10 típicas de esporulaçl0.

~ regulaçl0 da expressl0 gênica durante a esporulaç10

ocorre principalmente ao nível da transcriçl0 (ítem

111.1.1.4), enquanto durante o início da germinaçl0 ocorre a

traduçl0 de mRN~s pré-formados e armazenados nos zoósporos

(Soll e Sonneborn, 1971a; Leaver e Lovett, 1974; ítem

111.1.2.5). Portanto, durante o choque térmico na

germinaçl0, poderia estar ocorrendo apenas ativaçlo da

tradução de mRN~s de choque térmico preexistentes nos

zoósporos. Com o objetivo de determinar se a regulaçl0 da

resposta ao choque térmico seria diferente na esporulaçl0 e

germinaçl0, céluLas das duas fases foram submetidas ao

tratamento térmico na presença de actinomicina D. O

tratamento de zo6sporos com actinomicina D (5~g/ml) durante

a germinaçl0 inibiu a induçl0 de Hsps (nlo mostrado),

sugerindo que o controle da express10 destas proteínas

ocorre principalmente ao nível da transcriçl0. ~ síntese de
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o choque térmico em qualquer momento da
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Hsps foi também

(5~g/ml) durante

esporulaçlo.

Uma evidência adicional de que os mRN~s das Hsps

acumulam durante o choque térmico foi obtida a partir de

resultados de traduçl0 -in vitro- de RN~s obtidos de células

normais e de células que sofreram tratamento térmico. ~

eletroforese unidimensional dos produtos da traduçl0 -in

vitro· de RN~s poli(~)+ de células normais e aquecidas

revelou um significativo aumento na síntese de algumas

proteínas com migraç10 eletroforética similar à Hsp70,

Hsp30, Hsp25 e Hsp17 (nlo mostrado). Portanto, o aumento na

síntese destas proteínas que ocorre durante o choque

térmico reflete o aumento da abundância de seus respectivos

mRN~S. ~ eletroforese bidimensional destes produtos de

traduç10 -in vitro· confirmou que os mRN~s para as Hsp70,

Hsp30a, Hsp25, Hsp17a e Hsp17b slo de fato induzidos durante

o choque térmico (Fig.31~,8). ~lém disso, existe uma clara

correspondência, em termos de mobilidade eletroforética,

entre a proteína de 70 kDa traduzida -in vitro- a partir de

RN~ poli(~)+ de células de 120 min de esporulaçl0 e a Hsp 70

traduzida a partir de RN~ obtido de células que sofreram

choque térmico (Fig.31C). Os z06sporos n10 contém mRN~s de

choque térmico (Fig.31D), confirmando os experimentos feitos

com actinomicina D, os quais mostraram que, mesmo durante a

germinaçlo, a regulaçl0 da expressl0 dos genes de choque

térmico ocorre provavelmente ao nível da transcriçl0.
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Figura 31 • Traduçl0 'In vltro' de RNR ilolado de c.lulas
normais e de c.lulal submetldal a tratamento t.r~lco. mRNRs
poli(R}· isoladol de cada amOltra foram traduzidOI em lilado
de reticulócitol e OI polipeptldios relultlntel foran
Inalisados em eletroforele bidim.nllonal rEFISDS. (Rl
C.lulal elporullntel aquecldal a 38'( no InterYalo 30-60 mio
ou (8l 90-120 min ap61 induçlo di 'lporulaçlo1 ((l c*lulal
elporulantel apÓs 120 min d. IIPorullçl0 ~ t.mperltura
normal; (Dl Z06IpOrOI. RI letal apontam aS prot.lnal d.
choque t*rmlco.
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2.2. Confirmaç10 da identidade entre a proteína de

70 kDa induzida espontaneamente na esporulaç10

e a Hsp70

Com o objetivo de confirmar a identidade entre a

proteína de 70 kDa, sintetizada espontaneamente durante

esporulaç10, e a Hsp70, principal proteína de choque térmico

de Blastocladiella, comparamos os fragmentos proteolíticos

resultantes da digest10 parcial destas proteínas com

protease V8 de 5taphyl~coccus aureus. R banda em gel

bidimensional correspondente à Hsp70 induzida pelo choque

térmico e a banda correspondente à proteína de 70 kDa

induzida aos 120 min da esporulaç10 foram cortadas do gel e

submetidas à proteólise limitada como descrito por Cleveland

et alo (1877). Como mostrado na Fig.32, o padr10 dos

peptídios obtidos da digestl0 da Hsp70 e da proteína de 70

kDa é idêntico.

Para determinar se o mRNR da Hsp70 era expresso durante

a esporulaçlo, em temperatura normal, fizemos hibridizaç~es

de ·blots· de RNR, utilizando como sonda o gene hsp70 de

Drosophila clonado em pBR322. Rssim, em condiç~es de baixa

estringência, detectamos um transcrito de 2600 nucleotídeos

nos Nblots· tanto de RNR total (Fig.33B) como de RNR

poli(R+) (Fig.33R). Durante a esporulaç10 à temperatura

normal, observa-se máxima Quantidade deste transcrito aos

120 min (Fig.33R)j nenhuma hibridizaç10 foi detectada com

RNRs de células do início da esporulaç10 (Fig.33R) ou mesmo
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Figura 32 - Comparaç~o dos mapas peptídicos da proteína
Hsp70, induzida pelo choque térmico durante a germinaç10, e
da proteína correspondente de 70 kOa induzida
espontaneamente durante a esporulaç10. Células esporulantes
foram marcadas com 13e 51metionina no intervalo 90-120 min da
esporulaç~o à temperatura normal (~). Durante a germinaç10
as células foram aquecidas a 38°C no intervalo 15-45 min na
presença de 13e 51metionina (B). ~s bandas correspondentes a
Hsp70 foram cortadas de gel bidimensional e submetidas à
digest10 proteolítica parcial com protease V8 de
5taphylococcus aureus. Os fragmentos obtidos foram separados
através de eletroforese unidimensional em gel de
poliacrilamida 15\/505 e detectados por fluorografia. Os
marcadores de peso molecular em kDa est~o indicados à
direita do auto-radiograma do gelo
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Figura 33 Hibridizaç10 da sonda do gene hsp70 de
Drosophila com RN~ isolado de células controle e células
aquecidas a 38°[. ~pós separaç10 através de eletroforese em
géis de agar~se e transferência para filtros Gene 5creen, o
RN~ foi submetido à hibridizaç10 com a sonda ( plasmídeo B8
contendo o gene hsp70 de Drosophila ) marcada com 32P pela
reaç10 de "nick-translation". (~) RN~ poli(~)+ isolado de
células após 60 (1), 120 (2) e 180 (3) min após induç10 da
esporulaç10 a 27°[. (B) RN~ total isolado de células
esporulantes aquecidas a 38°[ nos intervalos 30-60 min (3),
60-90 min (4), 90-120 min (5), 90-150 min (6) ou 150-180 min
(7) e células controle após 30 min (1) ou 180 min (2) da
induç10 da esporulaç10. ~ menor intensidade de hibridizaç10
observada nas canaletas 5 e 6 é devido a menor quantidade de
RN~ aplicada. ~s setas apontam a posiç10 dos rRN~s (255 e
185 vizualizados pela coloraç10 do gel com brometo de
etídio) e do transcrito de 2600 nucleotídeos.
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de z06sporos (nl0 mostrado). Estes dados concordam com os

resultados sobre a síntese ·in vivo· da proteína de 70 kDa

verificada durante a esporulaçl0 normal, bem como com os

resultados de traduçl0 ·in vitro·, Que demonstraram a

comigraçl0 em eletroforese bidimensional desta proteína de

70 kDa com a Hsp70 (Figs.30 e 31). IHém disso, a Fig.33B

mostra Que a síntese da Hsp70, induzida pelo choque térmico

nos vários momentos da esporulaçl0, é também devida a um

acúmulo do mRN~ para Hsp70.

Mais uma evidência da identidade entre a proteína de 70

kDa e Hsp 70 de Blastocladiella foi obtida ao detectarmos

reaçl0 imunológica cruzada de ambas proteínas com o anti

soro contra a proteína DnaK de E.coli, análoga à Hsp70 em

procariotos (Bardwell e [raig, 1984). Como mostra a Fig.34,

uma banda dupla na regi10 de 70 kDa do gel foi precipitada

especificamente, de extratos de células de Blastocladiella

marcadas com 13e 51metionina, pelo anticorpo anti-DnaK. ~

Quantificaç10, através de ensaio de imunoprecipitaç10, do

aumento da síntese da proteína de 70 kDa durante a

esporulaç10 nl0 pôde ser feita devido à proteólise Que

ocasionalmente ocorre durante a incubaçl0 com o anticorpo.

Também detectamos reaç10 imunológica da proteína Hsp70

de Blastocladiella com anticorpo monoclonal contra Hsp70 de

Drosophila. Este anticorpo reconhece um epitopo conservado

nos vários membros da família dos genes hsp70 na maioria das

células eucarióticas (Kurtz et alo ,1986). Nas figuras 35~ e

35B, slo mostrados ·immunoblots· de géis bidimensionais de
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Figura 34 - Imunoprecipitaç~o da proteína de 70 kDa de
células normais e aquecidas a 38°C. Extratos de células
marcadas com 13~Slmetionina foram submetidas à imunoreaç10
com anti-soro contra a proteína DnaK de E.coli. Rs proteínas
precipitadas foram analisadas através de eletroforese
unidimensional e fluorografia. Canaletas: (1), células
esporulantes de 120 mini (2), células esporulantes aquecidas
no intervalo 30-60 min de esporulaç10; (3), células de
E.coli cepa K12 aquecidas a 42°C por 12 mini (4), células de
E.coli mantidas a temperatura normal. Em Blastocladiella, a
marcaç10 com 13~Slmetionina foi feita nos 20 min finais da
incubaç10 e em E.coli nos 7 min finais. R seta à direita
aponta a Hsp70. Rs setas a esquerda representam os marca
dores de peso molecular (67,55,45 kDa,de cima para baixo).
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Figura 35 - Imunodetecç10 da Hsp70 em ·blots· de géis
bidimensionais. Proteínas totais de células de 120 min de
esporulaç10 (R), células aquecidas a 38·C entreO-SO min de
esporulaç10 (B>, germes de 45 min em meio RL <D) e germes
aquecidos a 38·C entre 15-45 min de germinaç10 <E) foram
submetidas à eletroforese bidimensionalIEF/505 e
transferência. CC) e CF> cor respondem a mistura das amostras
analisadas em CR e B) e (O e E), respectivamente. Os ·blots·
foram incubados com anticorpo monoclonal· anti-Hsp70 de
Orosophila, desenvolvido em rato, lavados e incubados com
anticorpo anti-IgG de rato desenvolvido em coelho. O
complexo antigeno-anticorpo foi revelado imunoenzimatica
mente através de reaç10 de .diaminobenzidina e H2 02 com
peroxidase conjugada a· anti-IgG de coelho. EstIo
apresentados apenas parte de cada ·blot·. Rs setas à direita
apontam a proteína Hsp70.
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proteínas isoladas de células esporulantes de 120 min e de

células esporulantes aquecidas a 38°[, no intervalo 0-60 min

da esporulaç~o. O ·immunoblot· do gel em que ambas as

amostras foram misturadas nl0 revelou nenhuma banda

adicional, demonstrando se tratar da mesma proteína

(Fig.35[). Este monoclonal anti-Hsp70 também detectou a

mesma proteína de 70 kDa nos ·immunoblots· de géis

bidimensionais das proteínas isoladas de germes de 45 min

submetidos ou nl0 a tratamento térmico de 30 min

(Figs.35D,E,F).

2.3. Induç~o de termotolerância durante o desenvolvi

mento de B. emersonii

~ termotolerância é definida como a capacidade das

previamente expostas

células sobreviverem a uma temperatura letal se forem

a temperaturas supra-ótimas ou outros

tipos de estresses. Embora exista alguma controversia, tem

sido proposto um envolvimento das proteínas de choque

térmico e a aquisiçl0 de termotolerância. Contudo, alguns

dados indicam que não necessariamente todas as Hsps estl0

envolvidas nesta proteçl0 (para revislo, ver Lindquist,

1986; Craig, 1985).

~o estudarmos a resposta ao choque térmico durante o

ciclo de vida de B.emersonii verificamos que diferentes

conjuntos de Hsps foram induzidos em cada fase (esporulaç~o,

germinação e crescimento), demonstrando que, neste
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organismo, a express10 dos genes de choque térmico n10 é

coordenada. Rlém disso, durante a esporulaç10 algumas Hsps

s~o espontaneamente expressas. (om o objetivo de

determinarmos quais proteinas de choque térmico est10

envolvidas na aquisiç10 do efeito protetor conferido pela

termotolerincia, investigamos a sintese de p~oteinas durante

a aquisiç10 da termotolerincia em Blastocladiella.

Rs células de diferentes fases do ciclo de vida (inicio

da esporulaç10, germinaç10 e inicio do crescimento) foram

submetidas a diferentes condiç8es de hipertermia. Rs células

foram expostas diretamente a 42°( ou submetidas a um pré

tratamento a 34°(, seguido de um tratamento a 38·( e

finalmente expostas a 42°(. O efeito destes tratamentos na

sobrevivência das células está mostrado na Fig. 36. R

sobrevivência foi determinada pela capacidade de produç10 de

zoósporos após retorno a 27°( das células tratadas, para que

pudessem assim retomar o seu desenvolvimento normal. Durante

a germinaç10, a pré-incubaç10 a temperaturas intermediárias

(34°( por 1S min e 38°( por mais 1S min) protege contra os

efeitos letais da hipertermia a 42°( (Fig.36B). Durante a

esporulaç10 e crescimento também ocorre uma proteç10, embora

n10 t10 acentuada (Figs.36R,(). R viabilidade n10 é afetada

Quando as células s10 aquecidas diretamente a 38°(.

Se a síntese de Hsps for bloqueada com cicloeximida

durante a incubaç10 a 34°( e 38°(, as células n10 s10

protegidas da morte a 42°( (n10 mostrado).
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Figura 36 Induç10 de termoproteç10. (R) Células
esporulantes foram sucessivamente transferidas para 34-C por
30 min, para 38-C por 30 min e finalmente incubadas a 42-C
(O O) ou transferidas diretamente para 42-C (0--0). (a)

Z06sporos induzidos a germinar em meio RL a 27-C durante 15
min foram transferidos diretamente para 42-C (0--0) ou
sucessivamente para 34-C por 15 min, para 38-C por 15 min e
ent10 para 42-C ( 0--0 ). (C) Células em crescimento a 27-C
foram transferidas diretamente para 42-C (O---<» ou
sucessivamente transferidas para 34-C por 30 min, para 38-C
por 30 min e finalmente para 42-C ( 0--0 ). Rp6s os tempos
indicados de incubaç10 a 42-C, as células foram retornadas
para 27-C ea viabilidade foi aferida. 1001 corresponde à
viabilidade das células mantidas a 27-C que n10 sofreram
qualquer tratamento.
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~o analisarmos o padrlo unidimensional das proteínas

sintetizadas por células em crescimento expostas a

diferentes temperaturas (Fig.37) observamos uma alta

incorporaçlo de 13~Slmetionina nas células aquecidas até

38°( sendo que acima desta temperatura (40 0
() ocorre uma

drástica queda na incorporaçlo. ~ 42°(, a síntese proteica

diminui mais que 95\. Na incubaçlo a 38°( por 30 min, foram

induzidas proteínas de choque térmico. Estas proteínas foram

também sintetizadas quando as células em crescimento foram

inicialmente expostas a 34°(, transferidas para 38°[ e

finalmente expostas a 42°[.

~través de eletroforese bidimensional fizemos uma

análise mais detalhada das proteínas sintetizadas durante a

termotolerância nas diferentes fases do ciclo. Na Fig.38, os

auto-radiogramas das proteínas sintetizadas na

termotolerância slo comparados aos padrees obtidos à

temperatura normal e durante o choque térmico a 38°(. ~

tabela 2

IlI.2.1,

resume estes resultados. (omo apresentado no ítem

a exposição das células a 38°( induz a síntese de

conjuntos específicos

desenvolvimento das

de Hsps dependendo do estágio

células. Durante a termotolerância,

de

em

cada uma das três fases analisadas, foram induzidas a

maioria, se não todas, das Hsps típicas da esporulaçlo ou da

germinação ou do crescimento, sendo que algumas Hsps s~o

comuns a estas três fases. ~ssim, pode ser feita uma

correlacão entre a induçlo da síntese das Hsps 82a, 82b, 76,

70, 60, 25 e 17b e o desenvolvimento da termotolerância. ~
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Figura 37 - Padrlo unidimensional de proteínas sintetizadas
a diferentes temperaturas e durante a termotoLerância.
CéluLas no início do crescimento em meio ~L foram tratadas
por 30 min a 27°C (~), 38°C (B), 40°C (C), 42°C (D) ou
tratadas por 30 min a 34°C,C transferidas para 38°C por 30
min e entlo aquecidas a 42°C por 30 min (E). Quantidades
equivalentes de proteínas foram aplicadas em cada canaLeta.
~ marcaçlo com 135 Slmetionina foi feita nos 20 min finais de
cada incubaçlo ou durante todo o período de induçlo de
termotoLerância. ~s setas à esquerda representam os
marcadores de peso moLecular (67, 55, 45 e 25 kDa, de cima
para baixo).
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Figura 38 - Padr10 bidimensional (IEF/SoS) de proteínas
sintetizadas durante a termotolerância induzida na
eSPQrulaç10, germinaç10 ou crescimento. Rs células foram
induzidas a esporular e em seguida foram mantidas a 27°[ por
90 min (R), ou aquecidas a 38°[ no intervalo 60-90 min (8),
ou transferidas sucessivamente para 34°[, 38°[ e 42°[
durante os intervalos 0-30 min, 30-60 min e 60-90 min
respectivamente ([), após a induç10 da esporulaç10.
Zoósporos foram induzidos a germinar em soluç10 inorgânica e
mantidos a 27°[ por 60 min (O), ou aquecidos a 38°[ durante
o intervalo 45-60 min (E), ou transferidos sucessivamente
para 34°[, 38°[ e 42°[ durante os intervalos 15-30 min, 30
45 min, 45-60 min, respectivamente (F), ap6s induç10 da
germinaç10. Células no início do crescimento (120 min ap6s
inoculaç10 dos z06sporos em meio RL) foram mantidas a 27°[
por 30 min (G), ou aquecidas por 30 min a 38°[ (H), ou
transferidas sucessivamente para 34°[, 38°[ e 42°[ por 30
min em cada temperatura <IL R n1arcaç10 com 13s Slmetionina
foi feita nos 20 min (10 min na germinaç10) finais da
incubaç10 nas temperaturas indicadas ou durante todo o
período de acquisiç10 de termotolerância. Rs setas à
esquerda representam os marcadores de peso molecular (67,
55, 45 e 25 koa, de cima para baixo).
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TRBELR 2. PROTEINRS DE CHOQUE TtRMICO INDUZIDRS DURRNTE R

TERMOTOLERRNCIR (TT> EM DIFERENTES EST~GIOS DO CICLO DE VIDR

DE B. emersonii

germinação início do
hsps esporulação tardia crescimento
(kDa) 38°C TT 38°C TT 38°C TT

84 + + + +
82a + + + + + +
82b + + + + + +
76* + + + + + +
70* + + + + + +
60 + + + + + +
50 + + + +
45a + + + +
45b + + + +
45c + + + +
39a* + + + + +
39b +
39c +
39d +
30a + + + +
30b + + + +
30c + +
30d + + + +
25 + + + + + +
24 + +
17a + + + +
17b + + + + + +

* estas proteínas s10 sintetizadas espontaneamente durante a
esporulaç10
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provável que as outras Hsps (84, 50, 45a, 45b, 45c, 39a,

39b, 39c, 39d, 30a, 30b, 30c, 30d, 24 e 17a) n10 estejam

especificamente envolvidas na termotoler~ncia.

2.4. Discuss10

~ síntese de

acentuadamente induzida

pelo menos 22

quando células

polipeptídios é

de Blastocladiella

s10 submetidas ao choque térmico a 38°C nas várias fases do

seu ciclo de vida. ~ proteína de choque térmico mais

abundante induzida em Blastocladiella, Hsp 70, é análoga à

Hsp70 de Drosophila e à proteína DnaK de E.coli. ~

imunoprecipitaç10 de uma proteína de 70 kDa, induzida pelo

calor, com o anti-soro anti-DnaK, a imunodetecç10 de uma

proteína de 70 kDa com anticorpo anti-Hsp70 de Drosophila,

além da detecç10 do seu mRN~, utilizando-se o gene hsp70 de

Drosophila como sonda, forneceram fortes evidências acerca da

identidade destas proteínas, confirmando a extrema

conservaç10 da Hsp70 na evoluç10. ~s Hsps de Blastocladiella

possuem um padr10 de induç10 característico de cada fase do

desenvolvimento. ~lgumas Hsps n10 s10 induzidas em certas

fases mesmo sob tratamento térmico, enquanto a síntese de

outras é induzida pelo choque térmico apenas em fases

específicas do ciclo de vida. Por exemplo, as Hsps 24 e 30c

s10 típicas da germinaç10 e n10 s10 expressas em qualquer

outra fase do desenvolvimento, enquanto as Hsps 39b, 39c,

39d s10 apenas expressas durante a esporulaç10. Contudo n10
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está claro porque uma classe particular de Hsps é

preferencialmente induzida nos diferentes estágios do

desenvolvimento; esta seletividade pode estar refletindo um

fenômeno regulatório mais amplo e também fundamental para a

diferenciaç10 do organismo. O comportamento destas Hsps

contrasta com aquele de sete outras Hsps (Hsp82a, Hsp82b,

Hsp76, Hsp70, Hsp60, Hsp25, Hsp17b) que s10 induzidas tanto

durante o choque térmico na esporulaç10 como na germinaç10 e

crescimento. Estas sete Hsps poderiam estar envolvidas com a

aquisiç10 de termotolerância que pode ser induzida neste

fungo, como discutiremos a seguir.

~ regulaç10 da síntese de Hsps em.B.emersonii ocorre

n10 apenas em resposta à elevaç10 da temperatura, mas também

como parte do desenvolvimento normal deste organismo. Três

proteínas de choque térmico (Hsp70, Hsp76, Hsp39a) s10

sintetizadas durante fases específicas da esporulaç10 à

temperatura normal, n10 sendo sintetizadas espontaneamente

em outras fases. Estudos de hibridizaç10 de Mblots M de RN~ e

traduç10 Min vitro M mostraram que o aumento da síntese da

Hsp70 durante a esporulaç10 reflete a acumulaç10 do mRN~

para esta proteína neste estágio específico do

desenvolvimento. Os resultados obtidos a partir de mapas

peptídicos, sugerem fortemente a identidade entre o gene

hsp70 que é expresso espontaneamente durante a esporulaç10 e

aqueLe que é induzido pelo calor. ~ importante destacar que,

de acordo com os dados obtidos da análise da síntese Min

vivo M de proteínas, os níveis de síntese da Hsp70, Hsp76 e
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Hsp39a n10 510 significativamente aumentados se, durante a

fase de induç10 espontanea, o organismo for submetido a

hipertermia. R partir destes dados, podemos concluir que um

controle do desenvolvimento está aparentemente superposto à

indutibilidade da síntese de Hsps pelo calor.

Presumivelmente o aumento da síntese da Hsp70, e

provavelmente de outras Hsps (76 e 39a), durante a

esporulaç10, n10 é simplesmente uma resposta ao estresse

causado pela carência nutritiva. O aparecimento da Hsp70 e

Hsp76 ocorre somente após 120 min da induç10 da carência,

enquanto a variaç10 verificada no padr10 da síntese proteica

tem início nos primeiros momentos da esporulaç10 (ítem

111.1.1.; Silva et al., 1986). Portanto) a ativaç10 do gene

hsp70 durante a esporulaç10 n10 é parte da resposta à

carência, mas parte de um programa de ativaç10 do

desenvolvimento.

R proteína Hsp70 é uma das proteínas mais abundantes em

Blastocladiella, conforme detecç10 por coloraç10 com azul de

Coomassie de géis bidimensionais de poliacrilamidalSDS (n10

mostrado). Embora sua síntese seja forte e espontaneamente

induzida entre 90-120 min da esporulaç10 e durante o choque

térmico em qualquer fase do ciclo, seu conteúdo em massa

parece n10 variar durante o ciclo de vida e nem após a

induç10 do choque térmico, ao menos dentro dos limites de

detecç10 através da inspeç10 visual de géis corados. R

Hsp70, sintetizada espontaneamente durante a esporulaç10, é

conservada nos zoósporos e germes, como pôde ser detectado
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através da utilizaç10 do anticorpo monoclonal anti-Hsp70 de

Drosophila. Durante a germinaç10 n10 observamos síntese da

Hsp70; contudo durante o início do crescimento é sintetizada

uma proteína de 70 kDa, com mobilidade eletroforética

semelhante à Hsp70, que foi denominada proteína n0611 e cuja

síntese é mantida em nívei~ basais ao longo do crescimento.

Uma família de genes relacionados ao gene hsp70 foi

encontrada nos genomas de Orosophila e leveduras (Ingolia et

al., 1982; Ingolia e Craig, 1982b). Em ambos os casos,

alguns membros s10 induzidos pelo calor enquanto outros s10

transcritos em condiçees de crescimento normal e n10 s10

induzidos pelo tratamento térmico. Os produtos proteicos

codificados por estes genes s10 similares, mas n10

idênticos, quando analisados por eletroforese bidimensional

ou mapeamento peptídico (Wadsworth, 1982; Craig e Jacobsen,

1985). R funç10 destes genes cognatos permanece obscura.

R síntese proteica é essencial para o processo de

germinaç10 de zoósporos, sendo dirigida principalmente pelos

mRN~s que est10 armazenados nos zoósporos (ítem 111.1.2.;

Silva et al., 1987a). Em contraste, obtivemos evidências de

que o controle da express10 dos genes de choque térmico

ocorre ao nível da transcriç1o, sendo que n10 foi encontrado

nenhum mensageiro para proteínas de choque térmico em

zoósporos, apesar da induç10 de uma proteína idêntica à

Hsp70 durante a esporulaç10.

Uma forte correlaç10 entre a express10 de Hsps e o

desenvolvimento da termotolerincia tem sido encontrada em
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vários organismos (McRlister e Finkelstein, 1980a; Loomis e

Weeler, 1982; Li e Werb, 1982; Plesofsky-Vig e Brambl,198S).

R evidência mais forte para a ligaç10 entre estes dois

fenômenos foi encontrada em E.coli onde uma linhagem com uma

mutaç10 do gene regulatório

sintetiza Hsps, é incapaz de

(hin), que portanto n10

desenvolver termotolerância

(Yamomori e Yura, 1982). Em eucariotos esta evidência n10 é

tlo clara. Rlguns autores relataram que para a induç10 da

termotolerância adquirida nlo é necessária a síntese de H~ps

(Hall, 1983; Widelitz et al., 1986). Em contraste, alguns

trabalhos relatam o envolvimento direto de uma certa classe

de Hsps (Hsps de menor peso molecular) na proteçl0 à

hipertermia letal (Loomis e Weeler , 1982; Berger e Woodward,

1983; Nover e Scharf , 1984), embora recentemente tenha sido

mostrado que a Hsp26 n10 é necessária para a acquisiç10 da

termotolerância em leveduras (Petko e Lindquist, 1986). Em

células em cultura de fibroblastos de hamster chinês, o

aumento da síntese da Hsp70 está correlacionado com o

aumento da sobrevivência ao calor (Li, 1984). Em

S.cerevisiae, parece ser a proteína de choque térmico de 48

kDa a responsável pela termotolerância (lida e Yahara,

1984a,b).

Uma vez que durante a esporulaç10 algumas Hsps (Hsp75,

Hsp70 e Hsp39a) slo constitutivamente expressas, seria

esperado uma maior termorresistência para as células desta

estas células aparentementefase. Contudo,

termossensíveis quanto células

s10

germinantes ou

tl0

em
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se estas Hsps exercem algum papel na

termoproteção elas o desempenham em consonância com outras

Hsps. Portanto, é provável que a maioria das Hsps induzidas

em Blastocladiella não esteja especificamente envolvida na

aquisição da termotolerância. Nossos resultados demonstraram

que apenas um grupo de sete Hsps <de um total de 22) parece

estar envolvido no fenomêno de termoproteção.
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3. Efeito do choque térmico na fosforilaç10 da proteína

ribossomal 56 de B. emersonii

Dados obtidos anteriormente em nosso laboratório

demonstraram

ribossomal 56

Que o

varia de

nível de fosforilaç10

intermediário a máximo

da proteína

durante o

desenvolvimento e em resposta a alteraç8es do meio externo

destas células (Bonato et al., 1984). Como em

Blastocladiella a resposta ao choque térmico também está sob

o controle do desenvolvimento, com conjuntos especificas de

Hsps sendo induzidos em cada fase do desenvolvimento (ítem

111.2.1.; Bonato et al., 1987), este organismo poderia ent10

ser utilizado para verificar se os diferentes níveis de

fosforilaç10 de 56 estariam correlacionados com a traduç10

de mensagens específicas - tanto mRNRs de choque térmico ou

normais - durante o choque térmico, recuperaç10 do choque

térmico e induç10 da termotolerância nos diferentes estágios

do ciclo de vida.

de 56 em células expostas a

a esporulaç10, germinaç10 e

ent10 examinado. O estado de

o nível de fosforilaç10

hipertermia (38°C) durante

inicio do crescimento foi

fosforilaç10 de 56 pode ser medido de acordo com sua

migraç10 eletroforética em géis bidimensionais de

poliacrilamida e uréia corados com azul de Coomassie. Quanto

mais fosforilada estiver a 56 menor é a sua migraç10 em

ambas as dimens8es do gel (Lastick e McConkey, 1976;

Gressner e Wool, 1974).
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Durante a esporulaç10 à temperatura normal observa-se

um grau intermediário para a fosforilaçl0 de 56 (Fig.39R),

em contraste aos derivados altamente fosforilados obtidos na

primeira hora do crescimento em meio nutriente (Fig.39C,E).

R forma n10-fosforilada de 56 é predominante durante a

esporulaç10 a 27°C, podendo ser visualizados os derivados

56a, 56b e 56c em quantidades decrescentes (Fig.39R). R

germinaçl0 pode ser induzida em meio nutriente (RL) ou

soluçl0 inorgânica e, :embora a cinética de germinaç10 seja

idêntica em ambos os casos (cerca de 95\ de germes após 45-

60 min), os niveis de fosforilaçlo de 56 s10

significativamente diferentes (Fig.39C,G). Em soluç10

inorgânica apenas os derivados 56a e 56b podem ser

fracamente visualizados enquanto derivados altamente

fosforilados s10 graduaLmente induzidos após 60 e 90 min da

induç10 da germinaçl0 em meio de crescimento (Fig.39C,E).

Quando todos esses tipos celulares slo aquecidos a 38°C por

30 min, observa-se uma completa desfosforilaçl0 de 56

(Figs.39B,D,F,H). Os derivados fosforilados de 56

desaparecem compLetamente ocorrendo um aumento substancial

da forma nlo-fosforilada. O choque térmico nl0 apenas

bloqueia a induçl0 da fosforilaç10 de 56 (Figs.39C,D), como

é responsável pela rápida desfosforilaçl0 verificada quando

céLulas com máximo grau de fosforilaçl0 de 56 (90 min de

crescimento) slo aquecidas (Figs.39E,F). Portanto, o choque

térmico por 30 min a 38°C induz completa desfosforilaçl0 de
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figura 39 Oesfosforilaç10 da proteína ribossomal 56
durante o choque térmico na esporulaçio, germinaçio e início
do crescimento. Ribossomos foram isolados e as proteínas
ribossomais foram analisadas através de eletroforese
bidimensional (básicolácido). 510 mostrados os géis corados
com azul de Coomassie de (R) células esporulantes após 90
min de induçio da esporulaçio a 27°C; (8) células
esporulantes submetidas ao choque térmico no intervalo 60-90
min da esporulaçioi (C) células germinantes obtidas após 60
min da induçl0 da germinaçio de zoósporos a 27°C em meio RL;
(O) células germinantes submetidas ao choque térmico durante
o intervalo 30-60 min da germinaçio em meio RL; (E) células
após 120 min de crescimento a 27°C em meio RL; (F) células
em crescimento em meio RL submetidas ao choque térmico
durante o intervalo 90-120 mini (G) células germinantes após
60 min de germinaçio a 27°C em soluçio inorgânica; (H)
células germinantes em soluçio inorgânica, submetidas ao
choque térmico durante o intervalo 30-60 mino ~, b, c e d
indicam as diferentes formas fosforiladas de 56. -
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56, independente do estado inicial de fosforilaç10 de 56 ser

intermediário ou máximo.

Para investigar se a proteína 56 permanece

desfosforilada quando as células s10 induzidas a adquirir

termotolerância, comparamos o estado de fosforilaç10 de 56

de células expostas diretamente à temperatura letal ou

expostas gradualmente a temperaturas supra-ótimas capazes de

induzir termotolerância. O tratamento das células por 30 min

a 42°( provoca morte celular, contudo a pré-exposiç10 a 34°(

por 30 min e 38°( por mais 30 min confere às células uma

resistência à incubaç10 letal de 30 min a 42°(, como

apresentado no ítem 111.2.3 (Silva et al., 1S87b). R figura

40 mostra que em células em crescimento submetidas a

termotolerância, a 56 está também completamente

desfosforilada. ~ interessante notar a desfosforilaç10

incompleta de 56 nas células expostas diretamente a 42°(,

sugerindo que uma atividade de fosfatase parece ter sido

parcialmente inibida nesta temperatura letal. Ouando a

termotolerância foi induzida durante a esporulaç10 ou

germinaç10, também foi observada a desfosforilaç10 de 56,

enquanto a exposiç10 direta a 42°( também provocou uma

incompleta desfosforilaç10 de 56 (resultados n10 mostrados),

apesar dos níveis de fosforilaç10 característicos de cada

uma destas fases.

(om objetivo de verificarmos se a recuperaç10 ao choque

térmico estaria associada com a refosforilaç10 de 56,

examinamos os padr8es de síntese proteica e o estado de
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Figura 40 - Desfosforil~ç1o de 56 durante a termotolerância.
(~) Zoósporos foram induzidos a germinar em meio ~L por 30
min e em seguida transferidos para 34°C por 30 min, para
38°C por 30 min, e finalmente para 42°C por 30 mino <8>
Células após 90 min de crescimento em meio ~L foram
transferidas diretamente para 42°C por 30 mino (C) Células
após crescimento por 120 min a 27°C. 510 mostradas regi~es

dos géis de proteínas ribossomais corados com azul de
Coomassie.
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fosforilaç10 de 56 ap6s vários tempos de retorno das células

à temperatura normal, ap6s um choque térmico de 30 min de

duraç10 durante a esporulaç10 e inicio do crescimento. Esta

análise n~o pode ser feita durante a germinaç10 porque, ap6s

45 min da induçl0 da germinaçl0 em meio RL, os processos de

germinaç10 e crescimento s10 superpostos. Como apresentado

no item 111.2.1., durante o choque térmico a 38·C n10 ocorre

uma completa inibiç10 da síntese proteica normal, mas existe

uma clara induçl0 de conjuntos es~ecificos de proteínas de

choque térmico, dependendo da fase do desenvolvimento. Rs

Hsps 82a,82b, 76, 70, 60, 50, 45a, 45b, 45c, 39a, 30b, 30d,

25 e 17b slo induzidas durante o crescimento (Fig.41R) e as

Hsps 84, 82a, 82b, 76, 70, 60,. 45a, 45b, 45c, 39a, 39b, 39c,

39d, 30a, 25, 17a e 17b s10 induzidas durante o inicio da

esporulaç10 (Fig.41D). Quando estas células retornam à

temperatura normal (27°C) a síntese de Hsps é gradualmente e

diferencialmente inibida. Rp6s 60 min a 27°C a síntese das

Hsps n~o é mais detectada em células em crescimento

(Fig.41C). O mesmo ocorre ap6s 90 min de recuperaçl0 das

células esporulantes (Fig.41E). Como mostrado na Fig.42, a

cinética de refosforilaç10 de 56 coincide com a interrupç10

da síntese de Hsps e com a completa recuperaçl0 do padr10 de

síntese proteica normal, durante o início do crescimento e

durante a esporulaç10.

R desfosforilaçl0 da proteina ribossomal 56 em resposta

ao choque térmico demonstrou ser um fenômeno bastante

especifico, nlo sendo simplesmente um evento geral de
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Figura 41 Recuperaç10 da síntese de proteínas ap6s
tratamento térmico de 30 min em células em crescimento e
células esporulantes. Rp6s 60 min de crescimento a 27°C, as
células foram submetidas a tratamento térmico a 38°C (R) e
retornadas para 27°C por 30 min (B) e 60 min (C). Rp6s 30
min de induç10 da esporulaç10 a 27°C, as células foram
incubadas a 38°C por 30 min (D) e em seguida retornadas para
27°C por 60 min (E) e 90 min (F). Em todos os casos as
células foram marcadas com 13~5lmetionina nos 20 min finais
da incubaç10 nos tempos indicados. Rs proteínas foram
separadas através de eletroforese bidimensional IEF/5D5. Rs
setas à direita dos auto-radiogramas (lado ácido)
representam os marcadores de peso molecular (67, 55, 45 e 25
kDa, de cima para baixo). Os números indicam as Hsps.
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~ura 42 - Mudança no estado de fosforilação de 56 durante
a recuperação do choque térmico em células em crescimento e
células esporulantes. R germinação dos zoósporos foi
induzida em meio de crescimento RL e as células foram
submetidas a tratamento térmico no intervalo 60-80 min (R) e
em seguida retornadas para 27°C por 30 (8) e 60 min (C).
Células esporulantes foram aquecidas a 38°C durante o
intervalo 30-60 min da esporulação (D) e em seguida
retornadas para 27°C por 60 min (E) ou 80 min (F). 5ão
mostradas regiões de géis de proteínas ribossomais corados
com azul de Coomassie.
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desfosforilação de proteínas que estaria ocorrendo durante o

choque térmico. Quando células marcadas com 32P foram

expostas a 38°C por 30 min, o padrão de proteínas obtido

através da eletroforese bidimensional em gel de

poliacrilamida (IEF/5D5) é bastante similar àquele obtido

com as células controle, exceto para três proteínas {~O, 72

e 48 kDa) cuja fosforilação foi aumentada e outra (42 kDa)

cuja fosforilação sofreu um decréscimo (Fig.43).

3.1. Discussão

Independente do estado inicial da fosforilação de 56

(intermediário ou máximo), verificamos que o choque térmico

provoca sempre uma completa e específica desfosforilação de

56. R desfosforilação de 56 coincide com a resposta ao

choque térmico, sendo que a 56 também permanece

desfosforilada durante a termotolerincia. R recuperação do

choque térmico é acompanhada de um aumento na fosforilação

de 56, que termina por retornar aos níveis típicos de cada

estágio do desenvolvimento. Nossos resultados confirmam uma

correlação entre a desfosforilação de 56 e a tradução de uma

classe definida de proteínas (Hsps), e mostram que a

refosforilação de 56 (mesmo a níveis intermediários) está

associada com a retomada da síntese proteica normal e com a

interrupção da síntese de proteínas de choque térmico, como

previamente estabelecido para células HeLa e células de

tomate (5charf e Nover, 1982; Kennedy et al., 1984).
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Figura 43 - Eletroforese bidimensional IEF/505 de proteínas
totais fosforiladas em células normais e aquecidas a 38°[.
Rpós 30 min da induç~o de esporulaç~o as células foram
tranferidas para 38°[ e mantidas nesta temperatura por 30
min (B). Em (R) células esporulantes de 60 min, como
controle. R marcaç~o com 32P foi feita durante todo
crescimento e esporulaç~o. Rs setas à direita dos auto
radiogramas (lado ácido) representam os marcadores de peso
molecular (67, 55, 45 e 25 kOa, de cima para baixo>'
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Portanto, derivados de 56 altamente fosforilados parecem n10

ser necessários à retomada da sintese proteica normal

durante a recuperaç10 do choque térmico.

Durante a germinaç10 dos zoósporos, a retomada da

sintese proteica que ocorre em soluç10 inorgânica ou meio

nutriente é também independente do grau de fosforilaç10 de

56, uma vez que em soluç10 inorgânica a 56 é quase que

completamente desfosforilada enquanto que a germinaç10 em

meio nutriente - tanto na presença de extrato de levedura

(meio DM3) (Bonato et al., 1984) ou de uma certa mistura de

aminoácidos (meio RL) - leva a um aumento da fosforilaç10 de

56 e os derivados d e c s10 as formas predominantes.

Contudo, nós observamos diferenças no padr10 de sintese

proteica durante a germinaç10 em meio RL e em soluç10

inorgânica Citem lI!. 1.2; 5ilva et al., 1987a>' Todos estes

resultados, se considerados juntos, indicam que

fosforilaç10 de 56 poderia ter um papel na seleç10 de

mensagens especificas durante a traduç10. Rlgumas mensagens

requerem a 56 desfosforilada (por exemplo mensagens para

Hsps), outras mensagens (certas mensagens de crescimento>

exigiriam máximos niveis de fosforilaç10, e outras seriam

traduzidas em qualquer condiç10 (como por exemplo as

mensagens normais cuja traduçl0 nl0 é totalmente

interrompida durante o choque térmico). No entanto esta é

apenas uma mera especulaç10, já que nl0 temos nenhuma

evidência molecular do envolvimento da fosforilaç10 de 56 na

seletividade da traduçl0.
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~ fosforilaç10 de 56 n10 é o único candidato a ser

responsabilizado pela traduç10 seletiva dos mRN~s de choque

térmico. Variaç~es no estado de fosforilaç10 de fatores de

iniciaç10 (eIF-2~ e eIF-4B) como também fatores solúveis

poderiam estar afetando a traduç10 das mensagens de choque

térmico (Duncan e Hershey, 1984; De Benedetti e Baglioni,

1986; 5anders et al., 1986). ~lém disso os mRN~s de choque

térmico possuem algumas caracteristicas na regi10 5' n10

codificadora que poderiam ser responsáveis pela sua traduç10

preferencial (Klemenz et al., 1985; HcGarry e Lindquist,

1985).

Nossos resultados também mostram que superposto ao

controle do desenvolvimento exercido sobre a fosforilaç10 de

56, o choque térmico induz uma completa e especifica

desfosforilaç10 de 56. Contudo durante a recuperaç10, este

controle do desenvolvimento é restabelecido. ~ssim, uma

importante característica da fosforilaç10 de 56 parece ser a

sua rápida resposta às variaç~es nas condiç~es ambientais,

sendo estas variações tanto capazes de estimular a

fosforilaç10 de 56, tais como nutrientes ou fatores de

crescimento (Thomas et al., 1982; Trevillyan et al., 1985;

Blennis et al., 1984; Haller et al., 1985), ou capazes de

estimular a desfosforilaç10 como o choque térmico (Glover,

1982; 5charf e Nover, 1982; Kennedy et al., 1984) ou outros

estresses como por exemplo condiç~es de hipertonicidade,

(Kruppa e Clemens, 1984).
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4. DISCUSSRO FIN~L

o ciclo de vida de Blastocladiella emersonii apresenta

características particularmente interessantes, que o tornam

um conveniente modelo experimental para estudos sobre os

mecanismos envolvidos no processo de diferenciaç~o celular.

Durante as duas fases de diferenciaç~o deste microorganismo,

esporulaç10 e germinaç10, ocorrem profundas mudanças na

arquitetura celular, com alto grau de sincronia. ~o longo do

processo de esporulaç10, que é induzido pela carência

nutricional, ocorre uma série de mudanças morfológicas cujos

principais marcos s~o: aparecimento de um septo basal (60-90

min), formação da papila (100-120 min), início da formaç10

do flagelo (~150 min), clivagem do citoplasma (~180 min) e

liberaç10 dos zoósporos (210-240 min). Os zoósporos s~o

células móveis e inativas com relaç~o à síntese de RN~ e

proteínas. Quando colocados em uma soluç~o apropriada (meio

inorgânico contendo potássio ou meio nutriente), os

zoósporos rápida e sincronicamente retraem seu flagelo,

formam uma fina parede de qui tina e convertem-se em germes,

num processo que requer menos de 60 minutos. ~pós a

germinação os germes podem crescer se as condiç8es

nutricionais forem adequadas (Lovett, 1975).

Os nossos resultados demonstraram que o processo de

esporulaç~o reflete uma drástica mudança no programa de

express~o gênica. Rápidas variaç8es no padr~o de proteínas

sintetizadas nos diferentes estágios da esporulaç~o foram
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proteínas que ocorre durante a

bem com os dados anteriores daesporulaç10 correlaciona-se

verificadas através de eletroforese bidimensional, sendo que

muitas destas variaç5es s10 acompanhadas de uma variaç10

também na populaç10 de mRNRs. Estes dados sugerem que o

controle da express10 gªnica durante esta fase de

diferenciaç10 celular ocorre principalmente ao nível de

transcriç10 diferencial, uma vez que o aumento da síntese da

maioria das proteínas reflete diretamente a abundância do

seu mRNR. Dentre as proteínas cuja síntese é regulada pelo

desenvolvimento, identificamos a actina, ~ e ~-tubulinas,

além de trªs proteínas de choque térmico como será discutido

adiante. O aumento na síntese dessas proteínas acompanha o

acúmulo dos seus respectivos mRNRs. ~ interessante observar

que o aumento na síntese de actina coincide com o início da

citodiferenciaç10 dos z06sporos que resulta em uma célula

altamente organizada. O aumento da síntese das. tubulinas

coincide com o período de formaç10 do flagelo, e de fato

estas proteínas foram encontradas entre os componentes do

flagelo.

R intensa renovaç10 de

literatura, de que a degradaç10 de proteínas é um evento

essencial na convers10 das células vegetativas em

zoosporângios ([orrea et al., 1978).

Observamos também, que a maior parte dos RNRs que s10

sintetizados durante a esporulaç10 n10 s10 conservados nos

zoósporosj estes resultados confirmam os dados de Jaworski e

Thomson (1980) de que o RNR que é armazenado nos z06sporos é
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sintetizado apenas nos 30 min finais da esporulaç10. Desta

observação surge um interessante aspecto. O processo de

germinação dos zoósporos é pré-programado durante o final da

esporulação apresentando um interessante paralelo com os

sistemas de embriogênese animal (Davison, 1976). ~ maior

parte do processo de germinaç10 não requer transcriç10

concomitante, e uma boa parte do aumento na sintese proteica

que ocorre durante a germinação é resultado da tradução dos

mRN~s transcritos durante a esporulação e armazenado no

zoósporo (Soll e Sonneborn, 1971a; Leaver e Lovett, 1974;

Jaworski e Thomson, 1980; Silva et al., 1987a). Demonstramos

que o RN~ contido nos zoósporos pode ser extraído em uma

forma traduzível ·in vitro·, e aparentemente n10 existe

distinção entre a população de RN~ poli(~)+ e poli(~)-.

Contudo, embora durante o início da germinação n10

tenhamos observado mudanças qualitativas no padrão de

síntese proteica, indicando que os eventos iniciais da

germinação são inteiramente dirigidos pelos mRN~s

armazenados nos zoósporo, na germinação tardia verificamos a

síntese de novas proteínas, tanto a partir de alguns mRN~s

armazenados nos zoósporos que são tardia e seletivamente

ativados para a tradução, como a partir de novos RN~s. Estas

novas proteínas específicas da germinação devem ser

responsáveis por eventos relacionados ao processo de

germinação que não s10 facilmente percebidos ao nível de

rearranjos morfológicos, uma vez que actinomicina D não

inibe a transição zoósporo --) germe. Elas podem também
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estar envolvidas na elongaç10 e ramificaç10 do riz6ide que,

como observado por Leaver e Lovett (1974), parece depender

de síntese de novos mRNRs.

Quando a germinaç10 foi induzida em meio nutriente,

observou-se a síntese de alguns polipeptídios exclusivos

desta condiç10 de crescimento. Uma classe de genes,

envolvidos no controle da proliferaç10 celular, também é

seletivamente transcrita durante o crescimento em O.

discoideum (Kopachik et al., 1985).

Os eventos precoces do processo de germinaç10

aparentemente podem ocorrer mesmo na presença de

cicloeximida (Lovett, 1968; Soll e Sonneborn, 1971b). Rssim

esta fase da germinaç10 pode ser considerada um exemplo de

diferenciaç10 celular na ausência de síntese proteica.

Rlgumas modificações (variações de carga, degradaç10

específica) das proteínas preexistentes no z06sporos foram

detectadas. Rssim, o processo de germinaç10 compreende

múltiplos níveis de controle envolvendo controle ao nível de

pós-traduç10, traduç10 e transcriç10 diferencial de genes.

Recentemente, foi relatado que a síntese proteica durante a

germinaç10 aeróbica de M.racemosus, aparentemente, é

regulada em múltiplos níveis compree~dendo transcriç10

diferencial, processamento e traduç10 seletiva de RNRs (Linz

e Orlowski, 1987).

Uma quest10 fundamental na biologia do desenvolvimento,

é a natureza dos mecanismos que s10 responsáveis pelo -ligaI

desliga- de genes envolvidos na progress10 ordenada do
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8lastocladiella ambas as fases de
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R observaç10 de que em

diferenciação celular

envolvem transcriç10 diferencial de genes, cujos produtos

proteicos são estágio-específicos, além de caracterizar

melhor este sistema biol6gico, abre a perspectiva para o

isolamento de genes envolvidos no processo de diferenciação

celular baseado na sua expressão diferencial durante o ciclo

de vida de 8.emersonii. Este tipo de abordagem tem sido

usada no isolamento de genes especificos do processo de

formação de conidios em R.nidulans (Zimmerman et al., 1980)

e ~eurospora crassa (8erlin e Yanofski, 1985b) bem como de

genes regulados pelo desenvolvimento de D.discoideum que

estão envolvidos no processo de germinaç10 de esporos (Kelly

et al., 1983) ou na agregaç10 celular (Chung et al., 1981).

O fato de que os genes relacionados com o

desenvolvimento são expressos de uma maneira ordenada exclui

a possibilidade de que eles sejam regulados de um modo

independente e sugere algum tipo de controle hierárquico, no

qual genes controladores orquestrariam a atividade de grupos

de genes estruturais (Gehring, 1985).

R expressão gênica diferencial que ocorre durante a

esporulação em 8.subtilis é controlada pela expressão de

diferentes fatores sigma que redirecionam a especificidade

da RN~ polimerase para diferentes promotores (Losick e

Youngman, 1984). O controle da express10 de um grande número

de genes, no caso da biogênese do flagelo em E.coli e C.

crescentus, envolve uma cascata de fatores proteicos agindo
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Que afetariam de uma maneira hierárquica a

transcrição dos genes envolvidos na biogênese do flagelo e

na express~o de funçees Quimiotáticas (Komeda, 1982; Champer

e tal. , 1987). ~ descoberta dos ·homeo box· (seQuências

conservadas de 180 pares de base Que foram encontradas nos

genes homeáticos de Drosophila e Que hipoteticamente

codificam para uma proteína Que poderia se ligar ao DNI=l,

sendo responsável pela ativaç~o de conjuntos específicos de

genes) aponta na direção de Que devam existir proteínas

reguladoras, responsáveis pela ativaç'ão dos genes de

desenvolvimento em eucariotos (Gehring, 1985, 1987).

Uma outra Questão Que procuramos responder foi saber

até Que ponto células diferenciadas respondem igualmente às

variaçees ambientais, como por exemplo choque térmico, Que

envolvem uma mudança abrupta no padr~o de expressão gênica

dessas células.

Observamos Que a resposta ao choque térmico em

Blastocladiella é dependente do estágio de desenvolvimento.

Conjuntos específicos de Hsps (de um total de 22) são

induzidos em cada fase do desenvolvimento (esporulaç~o,

germinação e crescimento), demonstrando, assim, uma

express'ão não coordenada dos genes de choque térmico. Estes

conjuntos específicos de Hsps s~o também induzidos durante a

termotolerância. Porém, do total de 22 Hsps, apenas sete

(Hsp82a, Hsp82b, Hsp76, Hsp70, Hsp60, Hsp25, Hsp17b) s~o

induzidas pelo choque térmico em Qualquer fase do

desenvolvimento. Esta observação nos levou a proposiçlo de
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que estas sete Hsps é que estariam de fato envolvidas com o

fenômeno de termoproteç10 induzido neste fungo.

~lém disso, verificamos que durante fases especificas

da esporulaçl0, à temperatura fisiológica, ocorre a sintese

de três proteínas de choque térmico (Hsp70, Hsp76 e Hsp39a).

Todos os nossos dados apontam para uma identidade entre a

Hsp70 induzida pelo choque térmico e a Hsp70 que aparece

durante o desenvolvimento de Blastocladiella. Contudo, uma

comprovaçl0 mais definitiva de que n10 se tratam de genes

cognatos virá da análise da sequência gênica.

Nossos resultados somam-se aos recentes dados da

literatura que relatam a existência, também em outros

organismos, de uma regulaç10 do desenvolvimento superposta à

ativaçlo transitória dos genes de choque térmico pelo calor.

Existem fases do desenvolvimento ou tipos celulares onde

certos genes hsps slo ativos em condiç~es fisiológicas

normais e outros onde certos genes ~ n10 slo induzidos

mesmo após o choque térmico (Zimmerman et al.,1983; Bensaude

et al., 1983; Bensaude e Morange, 1983; Mason et al., 1984;

Kurtz e Lindquist, 1984; Bienz, 1984; 1'10rimoto e Fodor,

1984). Recentes observaç~es feitas em nosso laboratório

mostram que na bact~ria C.crescentus ocorre a síntese de

quatro Hsps (70, 62, 24b e 23b) em condiçeles normais de

temperatura e que esta síntese está sob o controle do ciclo

celular (Gomes et al., 1986>' Mais especificamente durante a

esporulaçl0, foi verificBda a induç10 de Hsps em outros

organismos como B.subtilis (Hsp84 e Hsp31) e em levedura
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dofasescertas

a express~o espontânea,

térmico bem como, a sua

em

n~o coordenada de genes de choque

n~o indutibilidade pelo calor

(Hsp84, Hsp26 e proteínas da família da Hsp70) (Todd et al.,

1985; Kurtz et al., 1986>' Rlém disso, a hipertermia exerce

um papel na ativaç10 da morfogênese em fungos patogênicos

como Histoplasma capsulatum (Lambowitz et al, 1983) e em

tripanosomatídeos como Leishmania e Trypanosoma., induzindo a

diferenciaç10 destes organismos para suas formas patogênicas

(Hunter et al., 1984; Lawrence e Robert-6ero, 1985; Vander,..

P la g e tal., 1985).

Os mecanismos que regulariam

desenvolvimento n10 s~o conhecidos. 8ienz (1985) propôs a

existência de dois tipos de mecanismos, baseando-se na

descoberta da sequência consenso H5E, existente nos

promotores de vários genes de choque térmico, e também do

fator H5TF, normalmente existente nas células e que, quando

ativado, é capaz de reconhecer o elemento H5E (Pelham, 1985;

Parker e Topol, 1984). Uma primeira possibilidade seria que

quantidades limitantes de H5TF ativado, especificas para

certos tipos celulares, associadas à variabilidade na

potência da regi10 promotora de cada gene ~, determinariam

quais genes seriam ativados. Esta possibilidade poderia

explicar a express10 do gene hsp83. sob condiç8es normais, em

Drosophila - este gene possui um promotor forte contendo

três H5Es, o que o tornaria indutível mesmo em concentraç8es

extremamente baixas de H5TF ativo, tal como estaria

ocorrendo em células n~o estressadas. Outra possibilidade
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seria a existência de outros fatores, específicos de certos

tipos de células, que reconheceriam elementos promotores,

estimulaç'ãoa

apenas a certos

quedemonstrado

distintos de H5E, que estariam adjacentes

genes hsp.

Recentemente foi

mitogênica por adiç'ão de soro a células humanas em cultura

induz um aumento da transcriç'ão de genes hsp70 (Wu e

Horimoto, 1985) e através de análise de deleç5es foi

verificado que a região promotora destes genes contém pelo

menos dois domínios regulatórios, um correspondente ao

elemento H5E, que é responsável pela ativaç'ão do gene

durante o choque térmico e um outro contendo uma sequência

rica em purinas (G~~GGG~~~~G) que é responsável pela

ativação do gene em resposta à estimulação por soro (Wu et

al., 1986>-

Nossos dados, apesar da ausência de informaç5es acerca

da função das proteínas de choque térmico, reforçam a idéia

de que as proteínas de choque térmico não estão meramente

associadas com a proteção à hipertermia, devendo também

exercer funç5es metabólicas e estruturais importantes na

célula. Como as necessidades estruturais e metabólicas do

organismo variam durante o processo de desenvolvimento, a

resposta ao estresse ambiental deve ser adaptada à situação

interna da célula no momento da agressão, levando à síntese

de outras proteínas de choque térmico em adição àquelas

que sempre seriam necessárias para o início da resposta ao

choque térmico. Tem sido proposto que a função das proteínas
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de choque térmico é eliminar ou reparar prote1nas

danificadas, anormais ou desnaturadas, sendo que Hsp70 teria

um papel no reparo dos nucleolos danificados durante o

choque térmico (Pelham, 1985). Rpós o choque térmico, a

Hsp70 inicialmente liga-se fortemente ao componente nuclear

e em seguida ao nucléolo (Velasquez e Lindquist, 1984; Welch

e Feramisco, 1984; Collier e Schlesinger, 1986). R Hsp70 tem

uma alta afinidade por RTP (Welch e Feramisco, 1985) e a

proteína análoga de E.coli (produto do gene dnaK) tem uma

atividade de l=lTPase '(Zylicz et al., 1983).

Rlém disso tem sido proposto que o sistema de

degradaç~o das proteínas ligado a ubiqüitina, que também é

uma proteína induzida por choque térmico (Bond e

Schlesinger, 1985), seria responsável pelo disparo da

resposta ao choque térmico (Munro e Pelham, 1985). Estes

autores propuseram que certas proteínas como HSTF poderiam

ser mantidas na célula ligadas a ubiqüitina, num sistema de

equilibrio dinâmico; o aumento na concentraç~o de proteínas

danificadas durante a hipertermia levaria a uma queda do

nível de ubiqOitina, resultando no aumento da concentraç~o

de HSTF na forma n~o ubiquitinada e que corresponderia à

forma ativa do fator. Durante a esporulaç~o em

Blastocladiella ocorre uma intensa renovaç~o de proteínas

(Silva et al., 1986) o que poderia ser correlacionado com a

induç~o espontânea de algumas Hsps durante este processo.

R nossa observaç~o de que em Blastocladiella a resposta

ao choque térmico é dependente do desenvolvimento
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a funç10 dessa fosforilaç10 é

essencial a purificaç10 e a caracterizaç10 da proteína

quinase responsável pela fosforilaç1o de 56. Nesse sentido,

estamos investigando a existência de uma proteína quina~e

específica para 56 em Blastocladiella e resultados

preliminares mostraram a presença, em germes obtidos em meio

DH3, de uma enzima que fosforila preferencialmente a

subunidade 405.
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