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RESUMO

O feijão-de-corda [Vigna unguiculata (L.) Walpers] é uma das culturas de grande 
importância para a região Nordeste, pois representa um dos constituintes básicos da dieta 
de sua população. Embora a produção venha aumentando anualmente no país, a cultura 
enfrenta diversos tipos de estresses de natureza biótica e abiótica. Durante condições de 
estresses, espécies reativas de oxigênio (ROS) são produzidas acima da condição 
fisiológica, como consequência de alterações do metabolismo. O acúmulo de ROS, em 
vários tecidos, é nocivo para ácidos nucléicos, proteínas e lipídeos. Sendo assim, a busca 
de mecanismos que atuem na remoção e controle da produção dessas espécies reativas é 
de fundamental importância. O presente trabalho teve como objetivos purificar e 
caracterizar, nos seus aspectos bioquímicos, fisiológicos e moleculares, uma enzima 
antioxidante de folhas de feijão-de-corda, denominada de 2-cis-peroxirredoxina, que 
atua reduzindo o peróxido de hidrogênio (H2O2) e hidroperóxidos de alquil, produzindo 
água ou álcool, respectivamente. A 2-cis-peroxirredoxina purificada de folha de V. 
unguiculata, nomeada de Vu-2-cis-prx, foi obtida por fracionamento com sulfato de 
amônio (30-60%), cromatografia de afinidade em matriz de quitina e cromatografia de 
troca iônica em Resource Q. A Vu-2-cis-prx foi capaz de reduzir hidroperóxidos usando 
o poder redutor do NADPH e do DTT com auxílio do sistema tioredoxina. Apresentou 
massa molecular de, aproximadamente, 44 kDa/46 kDa, determinada por SDS-PAGE e
cromatografia de exclusão molecular em coluna Superose 12, respectivamente. Já em 
condições redutoras, apresentou massa molecular de 22 kDa, indicativo de se tratar de 
uma proteína homodimérica, formada pelo estabelecimento de pontes dissulfeto
intermoleculares. A Vu-2-cis-Prx apresentou pI de cerca de 4,7 e a análise por
eletroforese bidimensional, com e sem DTT, revelou que a Vu-2-cis-Prx foi focalizada 
em vários spots protéicos, indicando diferentes estados de oxidação. Sua sequência N-
terminal revelou haver similaridade de 96% com a peroxirredoxina de Phaseolus 
vulgaris e de Populus tricocarpa, e de 94% com aquelas de Vigna radiata, Pisum 
sativum, Ricinus cummunis e Nicitiana tabacum, além de um resíduo de cisteína 
altamente conservado na posição 52 (Cys52). Análises por ESI-Q-TOF MS/MS 
demonstrou massa molecular e pI de 28,622 kDa/5,18, respectivamente. O espectro de 
dicroísmo circular e desconvolução em pH 7,0 revelaram que a estrutura secundária é 
composta de 7,6% de α-hélice, 39% de folha-β, 22,1% de volta-β, e 31% de padrão não 
ordenado. A Vu-2-cis-Prx se comportou estável ao calor e apresentou temperatura de 
desnaturação (Tm) de 74 °C. Apresentou, ainda, ótimo de atividade em pH 7.0 e 
mudanças estruturais e funcionais em pH 3 e 9. Vu-2-cis-Prx não foi capaz de apresentar 
atividade antifúngica contra Colletrotrichum gloeosporioides, contudo foi capaz de 
prevenir a degradação de DNA plamidial por ROS (H2O2). Os transcritos de Vu-2-cis-
Prx foram altamente expressos em raízes, caules e folhas e a sequência de seu gene 
demonstrou 100% de homologia com os ESTs FG931548.1 e FG883990.1 de feijão-de-
corda, depositados no NCBI. A sequência putativa de aminoácidos revelou 2 resíduos de 
cisteína conservados e diversos domínios típicos de membros da subfamília de 2-cis-
peroxirredoxinas. Modelagem molecular da Vu-2-cis-Prx revelou que o resíduo de 
cisteína que participa do sítio-redox, denominada de cisteína peroxidásica, está em um 
bolso no qual o solvente tem acesso, sendo formado por um motivo “loop-hélice”. A 
Cys52 foi localizada na primeira volta da hélice rodeada pelos aminoácidos Pro45, Thr49 e 
Arg128, que são conservados em todas as 2-cis-peroxirredoxinas. Além disso, a Vu-2-cis-
Prx se mostrou capaz de formar oligômeros com diferentes estados de oxidação. Em 
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suma, foi descrito aqui, pela primeira vez, a purificação e caracterização de uma 2-cis-
peroxirredoxina de feijão-de-corda que, semelhantemente a outros membros desta
família, deve desempenhar papel crucial na protecção dos cloroplastos de plantas contra 
o estresse foto-oxidativo prevenindo, assim, danos ao aparato fotossíntético.

Palavras-chave: Vigna unguiculata, 2-cis-peroxirredoxinas, proteção antioxidativa, 
gene, expressão, clonagem.



VI

ABSTRACT

Cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walpers] is a crop of great importance for the 
Northeastern Brazil, where it represents one of the basic diet constituents of its 
population. Although cowpea yield has been crescent every year, the crop suffers from
several biotic and abiotic stresses. Under stress conditions, excess reactive oxygen 
species (ROS) are produced as a result of the plant metabolism alterations. ROS 
accumulation in various tissues is harmful for nucleic acids, proteins and lipids. Thus, 
the search for mechanisms that act in the removal of ROS is of fundamental importance. 
The objectives of this present work were to purify a 2-Cys peroxiredoxins from cowpea 
leaves, named Vu-2-cys-prx, and characterize some of its biochemical, physiological 
and molecular properties. Vu-2-cys-prx is an antioxidant enzyme which acts by reducing
H2O2 and alkyl hydroperoxides producing water and alcohol, respectively. Vu-2-cys-prx
was purified by ammonium sulfate fractionation (30-60%) followed by affinity and ion 
exchange chromatography on chitin and Resource Q, in that order. Purified Vu-2-cys-
prx was able to reduce hydroperoxides using NADPH and DTT reducing power with the 
aid of thioredoxin. Vu-2-cys-prx presented as a 44 kDa/46 kDa protein as determined by
SDS-PAGE and size exclusion chromatography on Superose 12 column, respectively. 
Under reducing conditions, Vu-2-cys-prx appeared as a 22 kDa protein, indicating that 
the 44/46 kDa protein is a homodimer linked intermolecularly by disulfide bonds. Vu-2-
cys-prx has a pI of 4.7, but by two-dimensional electrophoresis, with and without DTT, 
it focused as several protein spots indicating different oxidation states. The NH2-terminal 
sequence of Vu-2-cys-prx showed 96% similarity with the peroxiredoxins of Phaseolus 
vulgaris and Populus tricocarpa and 94% similarity with those of Vigna radiata, Pisum
sativum, Ricinus cummunis and Nicitiana tabacum. In addition, Vu-2-cys-prx has a
highly conserved cystein residue at position 52 (Cys52). Analysis by ESI-Q-TOF MS/MS
showed a molecular mass of 28.622 kDa and pI of 5.18. The circular dichroism spectrum
and deconvolution at pH 7.0 showed that the secondary structure of Vu-2-cys-prx is
composed of 7.6% α-helix, 39% β-sheet, 22.1% β-turn and 31% random coil. Vu-2-cis-
prx was heat stable, with a protein melting point (Tm) of 74 °C, optimal activity at pH
7.0, and structural and functional changes under pH 3.0 and 9.0. Vu-2-cis-prx did not 
inhibit the spore germination of the phytopathogenic fungus Colletrotrichum
gloeosporioides, but prevented DNA plamidial degradation by reactive oxygen species 
(H2O2).The transcripts of Vu-2-cys-prx were highly expressed in roots, stems and leaves
and the sequence of its corresponding gene showed 100% homology with the cowpea 
ESTs FG931548.1 and FG883990.1. The predicted amino acid sequence showed 2 
conserved cystein residues, and several peptide domains typical of the 2-cys-prx 
subfamily members. Molecular modeling showed that the redox-active cystein, named 
peroxidatic cystein, is in a narrow solvent-accessible pocket formed by a loop-helix 
motif. Cys52 was located in the first turn of the helix surrounded by Pro45, Thr49 and 
Arg128 that are conserved in all 2-cys-peroxiredoxins. Moreover, modeling showed that
Vu-2-cys-prx could form oligomers under different oxidative states. In summary, this 
study describes, for the first time, the purification and characterization of a 2-cys-
peroxiredoxin (Vu-2-cys-prx) from cowpea leaves that, similarly to other members of 
this family, may play a pivotal role in the protection of plant chloroplasts from photo-
oxidative stress and thus damage to the photosynthetic apparatus.

Keywords: Vigna unguiculata, 2-cys-peroxiredoxins, antioxidative protection, gene, 

expression, cloning.
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1. INTRODUÇÃO

 

 

1.1. FEIJÃO-DE-CORDA [Vigna unguiculata (L.) Walp.]  

 

1.1.1. Aspectos biológicos e importância econômica 

 

O feijão-de-corda ou feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é uma cultura 

de origem africana, que foi introduzida no Brasil na segunda metade do século XVI, 

pelos colonizadores portugueses no estado da Bahia (FREIRE FILHO, 1988). A partir 

de então, destacou-se como um dos mais importantes alimentos, constituindo parte da 

dieta de diversas populações que vivem nas regiões dos trópicos semi-áridos. Diversas 

características fisiológicas favoreceram seu uso nessas regiões, como a tolerância à seca 

e a capacidade de crescer em solos pobres. Além disso, nos últimos anos, ganhou 

destaque como uma nova opção para os agricultores em detrimento de outras culturas 

que apresentam custo de produção mais elevado e que dependem de grande volume de 

insumos como fertilizantes e defensivos agrícolas. 

Em termos sistemáticos, o feijão-de-corda é classificado como uma 

dicotiledônea pertencente à ordem Fabales, família Fabaceae, subfamília Faboideae, 

tribo Phaseoleae, subtribo Phaseolinae, gênero Vigna, espécie Vigna unguiculata (L.) 

Walp. (PADULOSI e NG, 1997). Nos últimos 20 anos, a cultura do feijão (feijão-

comum e feijão-de-corda) passou por intensas modificações, destacando-se o aumento 

da produtividade, principalmente, na terceira safra. Também, foi observada a expansão 

do cultivo para outras áreas, como o cerrado, a região norte e, também, para o centro-

oeste, onde é incorporado como safrinha após o plantio de outras culturas (WANDER, 

2007). Quando cultivado nessa condição, o feijão acaba tendo um custo bastante 

competitivo, o que, atualmente, têm despertado o interesse de produtores, além, 

também, de ser obtido um produto de alta qualidade, bem aceito por comerciantes, 

distribuidores e consumidores. Sendo assim, a oferta de um produto de alta qualidade, 

padronizado, e em altas quantidades tem atraído o interesse de agricultores de outras 

regiões e está contribuindodo para a abertura de novos mercados para a cultura 

(FREIRE FILHO et al., 2009).        
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1.1.2. Aspectos genômicos e moleculares 

 

 O feijão-de-corda destaca-se como um constituinte básico nos hábitos 

alimentares de diversas populações no Brasil e no mundo. A comunidade científica 

internacional desde 1960 vem acompanhando as perdas de material genético 

principalmente de espécies cultivadas. O International Board for Plant Genetic 

Resources – IBPGR, hoje International Plant Genetic Resources Institute – IBPGR 

reuniu em 1982 um grupo de especialistas em Vigna em Nova Delhi, Índia, para discutir 

sobre os recursos genéticos desse gênero e recomendar ações necessárias. Nesse 

encontro, foram reconhecidas coleções base de Vigna existentes, como a espécie Vigna 

unguiculata, por instituições como o Internacional Institute of Tropical Agriculture 

(IITA) - Ibadan Nigéria - e o NSSL nos Estados Unidos (FREIRE FILHO et al., 2009). 

Contudo, até hoje, o conhecimento genético dessa cultivar avançou muito pouco, apesar 

de sua importância social e econômica já citada.  

Nos bancos de dados genômicos, quando comparado a outras espécies como o 

milho e o arroz, o feijão-de-corda apresenta uma quantidade relativamente baixa de 

informações disponíveis que poderiam ser aplicadas em tecnologias para uso prático. 

Atualmente, existem depositadas no Nacional Center for Biotecnology Information 

(NCBI) cerca de 189.770 ESTs (Expressed SequenceTags) de V. unguiculata e 1.510 

sequências de proteínas, um número relativamente pequeno comparado ao milho (Zea 

mays), que apresenta 2.021.450 ESTs e 119.780 sequencias de proteínas, e ao arroz 

(Oryza sativa), que apresenta 1.276.757 ESTs e 279.005 sequencias de proteínas 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/?term=entez, acessado em 21/01/2011).  

Nesse contexto, diversos projetos genômicos envolvendo o feijão-de-corda 

estão sendo desenvolvidos. Um desses projetos realizado no Brasil envolve o 

mapeamento genômico, estrutural e funcional desta espécie para identificar genes 

potencialmente úteis ao melhoramento da cultura. Neste trabalho, foram geradas 21 

milhões de sequencias nucleotídicas, sob diversas condições de estresse abiótico 

(salinidade) e sob duas importantes condições de infecção viral. A partir desses dados, 

foram identificados genes relacionados à defesa, como defensinas, e QTLs – 

Quantitative trait Locus – potencialmente úteis para fins de melhoramento desta cultura 

(PADOVAN et al., 2010). Contudo, estes dados ainda não estão disponíveis para a 

comunidade científica.  

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.idrc.ca%2Fen%2Fev-76542-201-1-DO_TOPIC.html&ei=t18_TYWHEIT78Aag68jQBA&usg=AFQjCNEuMb84JODbr1wqOUGFjdc9e7LaKg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/?term=entez
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Outro estudo genômico do feijão-de-corda foi desenvolvido pela Fundação 

Kirkhouse Trust, onde foram sequenciados genes de interesse para o melhoramento do 

feijão-de-corda, utilizando-se de modernas técnicas de genética molecular. Nesse 

estudo, foram seqüenciadas regiões do genoma usando a tecnologia de filtragem de 

metilação onde foram sequenciadas regiões não metiladas. Com esses estudos, foram 

geradas 298.848 seqüências que foram depositadas no banco de dados CGKB (Cowpea 

Genespace Genomica Knowledge) e estão disponíveis no site 

http://cowpeagenomics.med.virginia.edu.  As informações contidas nesses bancos de 

dados são referentes à sequencias anotadas, seqüências de proteínas e de vias 

metabólicas e fornecem a base de conhecimento para a descoberta de marcadores 

moleculares (CHEN et al., 2007). Os dados oriundos desses estudos fornecem subsídios 

para que pesquisas de base sejam realizadas objetivando identificar marcadores 

moleculares de resistência a pragas além de outras aplicações.  

Por fim, há, também, outros estudos pontuais de elevada importância, como a 

identificação de genótipos e prospecção de marcadores moleculares de resistência a 

nematóides através de RAPD (CAPISTRANO et al., 2004), a análise por eleteroforese 

bidimensional e identificação por espectrometria de massa de proteínas relacionadas à 

resistência de cultivares de feijão-de-corda em resposta à infecção pelo nematóide de 

galha Meloidogene incognita (ARAÚJO FILHO et al., 2011, dados não publicados), 

bem como estudos genômicos de expressão diferencial de genes usando microarranjo de 

DNA (DAS et al., 2010).  

   

1.2. MECANISMOS DE DEFESA VEGETAL 

 

1.2.1. Interação planta-patógeno 

 

Se observarmos ao nosso redor, perceberemos que as plantas estão expostas, 

diariamente, a milhares de patógenos potencialmente danosos que se utilizam de 

diversas estratégias de invasão. As bactérias fitopatogênicas, por exemplo, proliferam 

nos espaços como os estômatos e hidatódios, após sua entrada por meio do ar, da água, 

que carreiam esporos ou através de feridas. Já nematóides e pulgões, para se 

alimentarem, injetam substâncias na célula vegetal com o uso de um estilete e, assim, 

conseguem obter condições de alimentação e desenvolvimento. Os fungos, por sua vez, 

podem penetrar diretamente nas células epidérmicas da planta, ou estender hifas em 

http://cowpeagenomics.med.virginia.edu/
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cima ou entre, ou através  das células vegetais e, assim, se desenvolver. Dessa forma, 

como dito, os patógenos desenvolveram diversas estratégias para infectar seus 

hospedeiros (GÖHRE et al., 2008; DAS et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2011; 

BARRETO et al., 2007). Mas, nesse contexto, o que essas diversas classes de patógenos 

tem em comum? Todas, e são milhares de patógenos potencialmente danosos às plantas, 

empregam moléculas efetoras, conhecidas como fatores de virulência, no momento da 

infecção. Entretanto, o que se observa é que o mundo ainda é verde, ou seja, a doença 

de plantas é uma exceção. Por quê? As plantas, ao longo da evolução, desenvolveram 

um sistema imune inato que detecta e reage de forma eficiente à presença de patógenos 

potencialmente perigosos (BOLLER e FELIX, 2009; JONES e DANGL, 2006). Uma 

primeira linha de defesa deste sistema baseia-se na surpreendente percepção de sinais 

provenientes dos organismos invasores, chamados de PAMPs – padrões moleculares 

associados a patógenos (do Inglês Pathogen Associated Molecular Patterns) – através 

de receptores de reconhecimento desses padrões (Pattern Recognition Receptors - 

PRRs) na superfície da célula da planta. Após o reconhecimento, ocorre uma série de 

reações que desencadeiam um conjunto de respostas denominadas de imunidade 

induzidas por PAMP [PAMP-triggered immunity (PTI)] (BOLLER e FELIX, 2009). 

Plantas de Arabidopsis thaliana, por exemplo, percebem um PAMP de Pseudomonas 

syringae denominado de flagelina através de um receptor PRR conhecido como FLS2 

(flagelin sensitive 2), que está localizado na membrana plasmática e estimula as 

respostas de defesa. Entretanto, em certas situações, o patógeno pode produzir efetores 

como o AvrPtoB que inibem ou degradam os receptores FLS2, impedindo o 

reconhecimento por parte da planta (GÖHRE et al., 2008). Em resposta, as plantas 

podem perceber estes efetores através de receptores adicionais como os produtos NBS-

LRR (do Inglês Nucleotide Binding Site – Leucine Rich Repeat) dos genes R de 

resistência (DE YOUNG & INNES, 2006), que acionam uma cascata de eventos 

bioquímicos e montam uma segunda linha de defesa efetora chamada de imunidade 

induzida pelo efetor (ETI, Effector-Triggered Immunity). Este reconhecimento é 

conhecido como a hipótese gene-a-gene (FLOR, 1956) e é o principal mecanismo pelo 

qual se determina a compatibilidade ou incompatibilidade na interação entre uma planta 

e um patógeno. Entretanto, recentemente, tem-se dado atenção especial ao papel do PTI 

na mediação de interações plantas-patógenos.  

 

1.2.2. Resposta Hipersensitiva 
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Após o reconhecimento do patógeno por parte da planta, ocorre uma cascata de 

eventos bioquímicos que envolvem a transdução de sinais e induzem respostas locais e 

sistêmicas. Um dos eventos mais marcantes é a resposta hipersensitiva (HR; do Inglês 

Hypersensitive Response) (ENGLER et al., 2005). Fisiologicamente, ocorrem mudanças 

como o aumento rápido e transitório de espécies reativas de oxigênio (ROS; do inglês 

Reative Oxygen Species), perda de íons potássio (K
+
) e ganho de íons hidrogênio pelas 

células vegetais e ruptura dos compartimentos intracelulares e espessamento da parede 

celular (DEL RIO et al., 2006). Também, ocorrem a síntese de fitoalexinas (MERT-

TÜRK, 2002), deposição de lignina, ativação de vários genes de defesa, dentre os quais 

aqueles associados à síntese de PR-proteínas (Proteínas Relacionadas à Patogênese) 

(LAMB e DIXON, 1997; KIRALY et al., 2007). Estas respostas de defesa podem ser 

desencadeadas, também, de modo sistêmico, ou seja, em tecidos distantes do local da 

infecção, proporcionando um tipo de resistência generalizada, a resistência sistêmica 

adquirida (SAR, do Inglês Systemic Acquired Resistance), que protege toda a planta 

contra uma subseqüente infecção por uma larga variedade de patógenos (DURRANT e 

DONG, 1996).   

 

1.3. ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO (ROS) 

 

Quando as plantas são submetidas a estresses, seja de natureza biótica, quando 

são expostas a patógenos, ou abiótica como estresses salino e hídrico ocorrem mudanças 

do meio ambiente celular que promovem alterações em múltiplas vias que compõem 

diferentes rotas metabólicas (MILLER et al., 2010; MITTLER et al., 2006). Nessa 

condição, quando diferentes vias estão acopladas, elétrons em um alto estado de energia 

podem ser transferidos para o oxigênio molecular (O2) e formar espécies reativas de 

oxigênio (ROS) (MITTLER, 2002). Muitas ROS, como O2, H2O2, O2
·-
 e HO·, são 

extremamente danosas a moléculas como proteínas, DNA e lipídeos (APEL e HIRT, 

2004). Em condições ótimas de crescimento, ROS são produzidas em baixos níveis em 

organelas como os cloroplastos, mitocôndrias e peroxissomos. Contudo, durante o 

estresse, sua produção pode elevar-se rapidamente. A acumulação de ROS durante o 

estresse depende do balanço entre sua produção e remoção (MITTLER et al., 2004), 

que, por sua vez, depende das condições de crescimento, como luminosidade, 

temperatura, presença de patógenos, bem como a severidade e duração do estresse. O 



 6 

desbalanço das cadeias transportadoras de elétrons, tanto na fotossíntese quanto na 

respiração, é a principal causa da produção de ROS durante o estresse (DAVIDSON e 

SCHIESTL, 2001). Já nos peroxissomos, o H2O2 é produzido quando o glicolato é 

oxidado a ácido glioxálico durante a fotorespiração (MITTLER et al., 2004).  

A desintoxificação das ROS é essencial para o metabolismo normal. Nesse 

aspecto, vários compostos antioxidantes são essenciais, como ácido ascórbico e 

glutationa. Outra estratégia empregada é a utilização de enzimas antioxidantes 

removedoras de ROS. As plantas contêm, pelo menos, cinco diferentes enzimas capazes 

de remover rápidamente e eficientemente o H2O2. Elas são codificadas por cinco 

famílias de genes distintas: peroxidases de ascorbato (APX), com nove genes 

identificados em A. Thaliana (MITTLER et al., 2004), a catalase (CAT), com três genes 

em A. thaliana (VANDENABEELE et al., 2004), a glutationa peroxidase (GPX), com 

oito genes em A. thaliana (RODRIGUEZ et al., 2003) e, mais recentemente descritas, 

as peroxirredoxinas (PrxR), alvos desse estudo, com onze genes descritos em A. 

thaliana, DIETZ, 2003) e as peroxidases tipo III (PRX), com setenta e três genes 

descritos em A. thaliana (TOGNOLLI et al., 2002). Os mecanismos enzimáticos têm 

sido descritos em todos os compartimentos celulares, demonstrando a importância das 

enzimas na detoxificação de ROS para o metabolismo celular (MITTLER et al., 2004).  

 

1.3.1. Dismutases de superóxido (SOD) 

 

As dismutases do superóxido são uma importante família de metaloenzimas 

antioxidantes. Em sua catálise, elas são responsáveis pela conversão do íon superóxido 

(O2
._

) para oxigênio molecular e peróxido de hidrogênio. Este último é, 

subseqüentemente, reduzido a água pela catalase nos peroxissomos e pela glutationa 

peroxidase no citosol (MILLER et al., 2010). Diversas evidencias mostram que a SOD 

está relacionada a diversos eventos fisiológicos e situações patológicas como estresses 

abióticos e bióticos (WANG et al., 2011). Com relação à classificação, as SOD são 

originadas de uma família multigênica subdividida em três grupos distintos de acordo 

com o cofator enzimático utilizado na reação. Basicamente, as isoformas Fe-SOD estão 

localizadas nos cloroplastos e utilizam o radical superóxido que é produzido em reações 

de foto-oxidação, constituindo, dessa forma, no principal mecanismo de proteção desta 

organela contra o radical O2
._

 (FOYER e NOCTOR, 2005). Já as Mn-SOD são 

encontradas nas mitocôndrias e peroxissomos, enquanto a Cu/Zn-SOD podem ser 
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encontradas, simultaneamente, no citosol, no espaço extracelular, nos cloroplastos e nas 

membranas dos tilacoídes. Com relação às seqüências de aminoácidos, a Fe-SOD e a 

Mn-SOD apresentam domínios similares indicando origem semelhante, enquanto que a 

Cu/Zn-SOD apresenta diferenças denotando origem distinta. 

        

1.3.2. Peroxidases de ascorbato (APX)  

 

A peroxidase do ascorbato (APX) é uma heme-proteína que atua na proteção 

do aparato molecular em organismos fotossintetizantes contra a ação do H2O2. As APX 

reduzem o H2O2 a H2O e O2 utilizando o ascorbato como doador específico de elétrons 

(ASADA et al., 1999). Elas constituem uma família de enzimas com características 

distintas e localizadas em diferentes compartimentos celulares. Em cloroplastos, as 

APX estão localizadas em três diferentes locais: são encontradas ligadas a membrana do 

tilacoíde, no lúmen e no estroma, onde estão presentes como isoformas solúveis 

(MITTLER et al., 2004). Outras isoformas são encontradas no citosol na forma solúvel 

ou em microcorpos, estando presente nas mitocôndrias ou associadas a organelas. Em 

diversas espécies vegetais, como espinafre e fumo, as isoformas de APX presentes no 

tilacoíde e no estroma são geradas de muitos genes por splicing alternativo. Contudo, 

em outras espécies como Arabidopsis elas são codificadas por nove genes distintos 

(SHIGEOKA et al., 2002). Esses nove diferentes genes codificam as APX, sendo quatro 

delas endereçadas para o cloroplasto. Estas incluem a APX do estroma, a APX4 que é 

endereçada para o lúmen e a APX6. Outras duas diferentes APX são endereçadas para 

os peroxissomos e glioxissomos (APX3 e APX5) e outras duas localizadas no citosol 

(APX1 e APX2). Já a APX7 é encontrada tanto no estroma quanto na mitocôndria 

indicando ter um duplo endereçamento (SHIGEOKA et al., 2002). Estudos de 

expressão em plantas submetidas a estresse biótico e abiótico mostraram que as APX 

citosólicas são mais responsivas que as demais isoformas de APX. Em A. thaliana, a 

APX1 tem sua expressão constitutiva relativamente alta, contudo é drasticamente 

aumentada em resposta a estresse biótico e abiótico (MITTLER, 2002 e SHIGEOKA et 

al., 2002). Através dos eventos ambientais, as APX evoluíram resultando na formação 

de dois grupos: as APX citosólicas e as APX de cloroplasto que somente recentemente, 

divergiram em APX de estroma e de tilacoíde via duplicação de gene ou por splicing 

alternativo (JESPERSEN et al., 1997 e ZAMOCKY et al., 2000). 
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1.3.3. Catalases (CAT) 

 

As catalases são classificadas como oxidoredutases envolvidas na redução de 

H2O2 para H2O e O2 e encontradas como múltiplas isoformas em plantas. São enzimas 

tetraméricas com quatro subunidades idênticas de 60 kDa contendo um grupo heme 

importante na catálise (JÜRGEN FEIERABEND, 2005). Em plantas superiores, as 

catalases são encontradas predominantemente ou exclusivamente em peroxissomos e 

glioxissomos, onde atuam sobre o produto da atividade da glicolato oxidase (JÜRGEN 

FEIERABEND, 2005). Comparativamente, em termos enzimáticos, as catalases 

apresentam alto Km, ou seja, baixa afinidade pelo substrato comparado às APX. 

Entretanto, o que observamos é uma alta atividade catalítica em decorrência da 

necessidade estrutural da CAT da ligação simultânea de duas moléculas de H2O2 ao sítio 

catalítico para que ocorra a reação (NOCTOR e FOYER, 1998). Sendo assim, o papel 

fisiológico das catalases contra o estresse oxidadivo é fundamental, pois estas enzimas 

estão localizadas em compartimentos estratégicos onde há a produção localizada de 

H2O2. 

 

1.3.4. Peroxirredoxinas (Prx) 

 

Peroxirredoxinas perfazem uma importante família de tio-peroxidases 

amplamente distribuídas nos organismos de todos os reinos, desde organismos mais 

simples como bactérias até eucariotos (RHEE et al., 2001). Em plantas, elas 

desempenham um papel importante na proteção do aparato fotossintético ao participar 

do sistema de defesa antioxidante em cloroplastos (DIETZ et al., 2002). Estas enzimas 

desintoxicam as células dos peróxidos normalmente produzidos pelo metabolismo basal 

celular através da redução de hidroperóxidos de alquila ou H2O2 para álcool ou água, 

respectivamente, pela transferência de elétrons de grupos sulfidrila presentes em 

resíduos de cisteína (CHAE et al., 1993).  

Basicamente, as peroxirredoxinas são divididas em quatro subfamílias: as 2-

cis-peroxirredoxinas (2-cis-prx), que são classificadas em típica e atípicas, as 1-cis-

peroxirredoxinas (1-cis-prx), as peroxirredoxinas Q (prxQ) e as peroxirredoxinas tipo II 

(prxII) (BARRANCO-MEDINA et al., 2009). Todos os grupos são amplamente 

distribuídos em plantas, nos diversos compartimentos celulares, como núcleo, 

cloroplastos, mitocôndrias e citoplasma, onde são encontradas como múltiplas 
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isoformas, como demonstrado na Figura 1 (DIETZ, 2003; DIETZ et al., 2006). Estas 

proteínas caracterizam-se pela presença de cisteínas na sua sequencia primária, 

essencial para a atividade enzimática (NICOLAS ROUHIER, JEAN-PIERRE 

JACQUOT, 2002; HORLING et al., 2003).  

 

 

FIGURA 1. Localização subcelular de isoformas de peroxirredoxinas de Oryza sativa e 

Arabiposis thaliana. Cada espécie tem três diferentes isoformas de 

peroxirredoxinas nos cloroplastos. Fonte: DIETZ, K. J. et al. (2006). 

 

Em A. thaliana, foram identificados membros de todas as quatro subfamílias de 

peroxirredoxinas e 10 open reading frames (ORFs), ou seja, apresentam pauta aberta de 

leitura sendo 8 deles expressos. Muitas peroxirredoxinas de plantas superiores são 

expressas no núcleo e endereçadas para as diversas organelas (DIETZ, 2003).  

Análises filogenéticas demostram um maior grau de similaridade entre as 2-cis-

prx e as prx-Q e seus homólogos em cianobactérias, provalvelmente, como resultado de 

uma duplicação do gene ou splicing alternativo, sugerindo origem endossimbiótica 

deste dois tipos (BAIER, M e DIETZ, K. J, 1997). As 2-cis-prx típicas são proteínas 

diméricas, presentes nos cloroplastos que agem contra o estresse oxidativo, protegendo 

o aparelho fotossintético contra as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (DIETZ et 

al., 2002, SAKAMOTO et al., 2003). Durante a atividade peroxidásica, o resíduo de 

cisteína presente no sítio ativo da seqüência NH2-terminal reduz os peróxidos do 

ambiente a ácido sulfênico (Cis-SOH) (CHAE et al., 1994). O grupamento Cis-SOH 
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reage com cisteína de outra molécula de 2-Cis-prx formando uma ponte dissulfeto 

intermolecular (COPLEY et al., 2004). Diferentemente, 2-Cis-prx atípicas são 

monômeros e em seu mecanismo catalítico formam pontes dissulfeto intramolecular. O 

ciclo catalítico é completado pela regeneração da atividade, quando as pontes dissulfeto 

são reduzidas pela ação dos sistemas doadores de elétrons que reduzem os resíduos de 

cisteína. Estes sistemas são as tiorredoxinas (CHAE et al., 1999), o sistema da 

glutationa capaz de reduzir  prxIIF de Populus tricocarpa (GAMMA et al., 2007), o 

sistema das ciclofilinas em Pisum sativum (Bernier-Villamor et al., 2004) e, 

recentemente descrito, o sistema de sulfiredoxinas (IGLESIAS-Baena et al., 2010). 

Sequências de 2-cis-prx típicas contêm entre 260 e 275 aminoácidos, com 

aproximadamente 120 AA separando os resíduos de cisteína. Nessas seqüências, está 

presente um peptídeo de endereçamento e, em Phaseolus vulgaris, este peptídeo é 

essencial para a exportação de proteína madura do núcleo para o cloroplasto (GENOT et 

al., 2001). As prxQ têm cerca de 150 AA, na sua forma madura, e os resíduos de 

cisteína estão geralmente separados por quatro aminoácidos, essenciais para a atividade 

enzimática (KONG et al., 2000, GUO et al., 2004). Já as prxII são geralmente proteínas 

de baixa massa molecular, com dois resíduos de cisteína localizado na posição 51 e 76 

(DIETZ, 2003). Em todas as peroxirredoxinas, as cisteínas são essênciais na catálise 

enzimática de remoção de H2O2 e atuam como um eficiente sistema de defesa 

antioxidante no metabolismo vegetal. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

Como descrito, o feijão-de-corda destaca-se como uma relevante cultura do 

Brasil, compondo o hábito alimentar de milhares de pessoas. Sendo assim, o 

entendimento dos mecanismos moleculares de proteção oxidativa em resposta a 

diversos estresses por parte das peroxirredoxinas é de fundamental importância para 

compreender o papel fisiológico dessas proteínas neste importante evento bioquímico 

que é o estresse oxidativo. 

Com base em dados de literatura que mostram as 2-cis-peroxirredoxinas como 

moléculas que atuam contra o ambiente oxidadivo gerado por uma gama de estresses, 

seja de natureza abiótica ou biótica, bem como no fato de que nenhuma 2-cis-

peroxirredoxina de V. unguiculata foi purificada e caracterizada até então, importantes 

questões podem ser levantadas quanto ao papel dessas proteínas no sistema 

antioxidativo dessa leguminosa e de outras plantas como, por exemplo: 

 

 2-cis-peroxirredoxinas de V. unguiculata participam do mecanismo de defesa 

antioxidante contra espécies reativas de oxigênio? 

 

 Em função do possível papel das 2-cis-peroxirredoxinas atuarem contra o 

estresse oxidadivo, sua expressão tem distribuição ampla nos tecidos vegetais? 

 

 Existe algum parâmetro estrutural, funcional e bioquímico da 2-cis-

peroxirredoxina de V. unguiculata comum a outras 2-cis-peroxirredoxinas de plantas? 

 

 Transcritos da 2-cis-peroxirredoxina isoladas a partir de folhas podem ser 

detectados em outras partes do vegetal? 

 

 O isolamento, clonagem e caracterização do gene da 2-cis-peroxirredoxina 

permitiriam um entendimento mais aprofundado sobre a função biológica dessa proteína 

em plantas de V. unguiculata? 

 

 A 2-cis-peroxirredoxina de V. unguiculata possui algum domínio estrutural 

semelhante a outras 2-cis-peroxirredoxinas de plantas? 
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 Qual seria a relação „estrutura x função‟ dessa 2-cis-peroxirredoxina frente ao 

estresse oxidativo?  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Geral 

 

 Purificar e determinar parâmetros bioquímicos, funcionais e estruturais da 2-cis-

peroxirredoxina (Vu-2-cis-prx) de folha de feijão-de-corda (Vigna unguiculata);  

 

 Analisar a expressão, caracterizar o gene que codifica a Vu-2-cis-prx e 

determinar a sequência putativa da Vu-2-cis-prx de folha de feijão-de-corda. 

 

2.2. Específicos 

 

 Determinar a massa molecular, número de subunidades constituintes, ponto 

isoelétrico, sequência NH2-terminal, presença de pontes dissulfeto, estrutura 

secundária, pH ótimo, termo-estabilidade estrutural e a capacidade da Vu-2-cis-

prx de remoção de hidroperóxidos; 

 Analisar a presença de transcritos de Vu-2-cis-prx em raízes, caules e folhas de 

feijão-de-corda; 

 Isolar, clonar, sequenciar e analisar o gene da Vu-2-cis-prx de folhas de feijão-

de-corda; 

 Caracterizar a sequência de aminoácidos da Vu-2-cis-prx putativa deduzida a 

partir de seu gene e comparar com outras 2-cis-peroxirredoxinas de plantas; 

 Estabelecer o modelo molecular da Vu-2-cis-prx através da similaridade da 

sequência putativa de aminoácidos de 2-cis-peroxirredoxinas de outros 

organismos já caracterizadas. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1. MATERIAIS  

 

3.1.1. Sementes de Feijão-de-corda  

 

Sementes de feijão-de-corda [Vigna unguiculata (L.) Walp.], genótipo TE-97 

411 1-F, foram obtidos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) - 

Meio Norte, Teresina - PI. 

 

 3.1.2. Fungo fitopatogênico 

 

O fungo Colletotrichum gloeosporioides foi obtido na micoteca do Laboratório 

de Proteínas Vegetais de Defesa do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular 

da UFC. A cultura foi mantida em placas de Petri contendo meio de cultura Batata 

Dextrose Agar (BDA), à temperatura de 22 °C, em câmera de crescimento de 

microrganismo. 

 

3.1.3. Reagentes químicos e soluções 

 

Acrilamida, albumina sérica bolvina (BSA), azul brilhante de coomassie (G e 

R) 250, azul de bromofenol, N,N‟-metileno bisacrilamida, quitina, ditiotrietol (DTT), 

dodecil sulfato de sódio (SDS), nitrato de prata, β-mercaptoetanol, persulfato de 

amônio, tiossulfato de sódio, N,N,N,N-tetrametiletilenodiamino (TEMED), 

polivinilpolipirrolidona (PVPP), NADPH, tioredoxina (Trx), tioredoxina redutase 

(TrxR), antibióticos, canamicina e estreptomicina foram obtidos da Sigma Chemical 

Co., EUA. Matrizes cromatográficas, tiras de eletrofocalização, Kits de purificação de 

ácidos nucléicos e de sequenciamento, brometo de cianogênio foram obtidos da GE 

HealthCare do Brasil. Outros reagentes como enzimas de restrição, Kits de extração e 

purificação de RNA, vetores de clonagem utilizados nos experimentos de biologia 

molecular foram obtidos da Invitrogen (USA), Quiagen (Alemenha) e Promega (USA). 

Os demais reagentes, de grau analítico: ácido ascórbico; álcool etílico; ácido fosfórico; 
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ácido acético; acetato de sódio; cloreto de sódio; sulfato de amônio; peróxido de 

hidrogênio; e meios de cultura de microrganismos foram obtidos comercialmente de 

fornecedores em Fortaleza – CE. 

 

3.2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

3.2.1. Cultivo das plantas 

 

Para obtenção de plântulas de feijão-de-corda para realização dos 

experimentos, sementes do genótipo TE-97 411 1-F foram esterilizados com hipoclorito 

de sódio (0,1% de cloro ativo) por 1 min, sendo, em seguida, lavadas exaustivamente 

com água destilada. Após este procedimento, as sementes foram embebidas em água 

destilada por 20 min e submetidas a mais 5 ciclos de lavagens de 1 min . As sementes 

previamente embebidas em água destilada foram colocadas para germinar em papel de 

germinação (Germitest®) previamente esterilizado por autoclavagem a 121 °C sob 

pressão de 9,8 x 10
4
 Pascal

 
por 15 minutos. Três dias após terem germinado, as 

plântulas foram transferidas para vasos plásticos de 1,0 L de volume sendo 6 por vaso, 

tendo como substrato areia de rio previamente lavada exaustivamente com água de 

torneira, seguido de água destilada e esterilizada em autoclave a 121 °C sob pressão de 

9,8 x 10
4
 Pascal

 
por 15 minutos. Os vasos foram mantidos em casa de vegetação 

protegidos com tela de nylon e as plantas regadas com água destilada até o 6° dia após o 

plantio, sendo posteriormente regadas com solução nutritiva (HOAGLAND e ARNON 

1950), diluída de 1:10 (v/v) em água destilada,  com volume fixo de 100 mL por vaso. 

As plantas foram crescidas em ambiente com luz solar natural com fotoperíodo de cerca 

12 h claro/12 h escuro, com temperatura média de 30 ºC durante o dia e 25 ºC durante a 

noite e humidade relativa de 79,77 ±10.9%. As plantas sadias como demonstrado na 

Figura 2 foram selecionadas e suas folhas primárias e secundárias coletadas no 15° dia 

de plantio, lavadas com água destilada e armazenadas em freezer -80 ºC para posteriores 

análises.  
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FIGURA 2 - Aspecto do cultivo, em casa de vegetação, de plantas de feijão-de-corda 

[Vigna unguiculata (L.) Walp.] 15 dias após germinação.  

 

3.2.2. Obtenção da suspensão de esporos de Colletotrichum gloeosporioides  

 

A suspensão de esporos do fungo C. gloeosporioides foi obtida pela replicação 

do organismo em meio de cultura Batata-Dextrose-Ágar (BDA), em placas de Petri, à 

temperatura de 22 °C durante 10 dias. Após esse período, as placas foram abertas em 

câmera de fluxo laminar, o micélio foi lavado com água Milli-Q estéril e os esporos 

desprendidos e obtidos com o auxílio de alça de Drigalsky. A seguir, a suspensão foi 

filtrada em pano de trama fina estéril para retirada de micélio e do meio de cultura. A 

suspensão de esporos foi, então, diluída 10x em água Milli-Q estéril e a concentração de 

esporos determinada com o auxílio de câmara de Neubauer, sendo a visualização e 

contagem feita em microscópio óptico (Olympus System Microscope BX 60). 

 

3.2.3. Extração e purificação da 2-Cis-Peroxirredoxina (Vu-2-cis-prx) 

 

A purificação da Vu-2-cis-prx foi efetuada a partir do extrato total bruto obtido 

das folhas de plantas de feijão de corda coletadas no 15
o
 dia de plantio. Para obtenção 
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do extrato bruto, folhas primárias e secundárias foram coletadas, lavadas com água 

destilada, estocadas em sacos plásticos e acondicionadas em freezer a -80 °C para 

posterior preparação dos extratos protéicos. O extrato total foi obtido através de 

maceração das folhas com nitrogênio líquido até obtenção de um pó fino, cujas 

proteínas foram extraídas com tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2, contendo 

cloreto de sódio 0,5 M, ácido ascórbico 0.03 M, EDTA 0.03 M e 

polivinilpolipirrolidona 1% (m/v), na proporção de 1:2 (m/v), durante 30 min, com 

auxílio de graal e pistilo, sob banho de gelo.  Após maceração, a suspensão foi filtrada 

em pano de trama fina e centrifugada a 12.000 x g, 4 ºC, por 30 min. O sobrenadante foi 

dialisado contra o tampão de extração e novamente centrifugado nas mesmas condições 

acima. De posse do extrato total bruto, este foi submetido aos passos envolvidos na 

purificação da Vu-2-cis-prx descritos por (SILVA, 2008) e resumidos na Figura 3. As 

proteínas presentes no extrato bruto (1.725 mgP), foram fracionadas com sulfato de 

amônio, nas faixas de 0-30%, 30-60% e 60-90% de saturação. Em seguida, as proteínas 

precipitadas foram recuperadas através de centrifugação a 10000 x g, por 30 min, 4 ºC, 

e o precipitado ressuspendido e dialisado contra o tampão de extração. A fração 30-60 

% obtida foi, então, aplicada em coluna de afinidade de quitina (3 x 28.0 cm; Sigma®) 

previamente tratada e equilibrada com tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2, 

contendo cloreto de sódio 0,5 M. Para eluição das proteínas não retidas, a coluna foi 

lavada (60 mL/h) com tampão de equilíbrio até a completa remoção das proteínas não 

adsorvidas denominadas de CQ-I. As proteínas retidas, denominadas de fração CQ-II e 

na qual se encontra a Vu-2-cis-prx, foram eluídas da coluna pela percolação de 0,1 M de 

ácido acético, sob mesmo fluxo. Logo após coletada (coletor FRAC-100, LKB 

Pharmacia®, frações de 6 mL) a mesma foi imediatamente dialisada para retirada do 

ácido. Toda a cromatografia foi monitorada pela leitura de absorbância a 280 nm e as 

frações obtidas testadas quanto à presença de atividade enzimática. Posteriormente, 

dando continuidade ao processo de purificação, a fração CQ-II foi concentrada e 

aplicada em coluna de troca aniônica (Resource® Q), acoplada a um sistema 

cromatográfico líquido de rápido desempenho (FPLC Pharmacia® LKB). A fração CQ-

II foi previamente dialisada contra tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2 e a coluna 

equilibrada com este mesmo tampão. Em seguida, a amostra foi aplicada na coluna, 

sendo eluidas cinco frações protéicas. As proteínas não retidas, denominadas de RQ-I, 

foram eluídas com o mesmo tampão de equilíbrio. Para eluição do material retido 

(frações RQ-II, RQ-III, RQ-IV, e RQ-V), foram utilizadas concentrações crescentes 
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(100, 200, 300, e 1000 mM), fixas, de NaCl, respectivamente. A enzima de interesse, 

Vu-2-cis-prx, apresentou-se purificada na fração RQ-IV, eluída com 300 mM de NaCl. 

As frações obtidas nas etapas cromatográficas foram monitoradas através de 

absorbância a 280 nm, pela atividade enzimática e por eletroforese em gel de 

poliacrilamida (LAEMMLI, 1970) para verificar o grau de pureza do material obtido.  

 

 

             

FIGURA 3 - Esquema geral demonstrando todas as etapas de purificação da 2-cis-

peroxirredoxina de Vigna unguiculata (Vu-2-cis-prx) descrito por SILVA 

(2008).  
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3.2.4. Determinação da concentração de proteínas 

Foi usada metodologia previamente descrita (BRADFORD, 1976). Alíquotas 

de 2,5 mL do reagente de Bradford foram adicionadas a 100,0 ul das amostras, sendo 

homogeneizadas em vórtex, e após 10 min realizadas leituras de absorbâncias a 595 nm, 

em espectrofotômetro (Novaspec II da Phamarcia®). O teor de proteínas solúveis foi 

calculado utilizando-se uma curva padrão construída a partir de concentrações 

conhecidas de albumina sérica bovina (BSA). 

 

3.2.5. Atividade 2-cis-peroxirredoxínica da Vu-2-cis-prx  

 

A atividade 2-cis-peroxirredoxínica foi determinada segundo o protocolo 

descrito por (ROUHIER et al., 2001). O princípio da reação baseia-se na ação da Vu-2-

cis-prx sobre o peróxido de hidrogênio, removendo-o do meio. Ao catalisar a remoção 

do peróxido, ocorre formação de ácido sulfênico nos resíduos de cisteína da sequência 

de aminoácidos da proteína. A Vu-2-cis-prx na forma oxidada é, então, reduzida pela 

enzima tiorredoxina que passa para sua forma oxidada. A tiorredoxina redutase 

converte, por sua vez, a tiorredoxina oxidada a tiorredoxina reduzida às custa da 

oxidação do NADPH. A quantificação da atividade 2-cis-peroxiredoxínica é, então, 

mensurada, espectrofotometricamente, através da quantidade de NADPH oxidado no 

meio reacional.  

 

 Para o desenvolvimento da reação, 180 uL de tampão fosfato de potássio 50 

mM, pH 7,0, foi incubado com 10 uL de tiorredoxina 5 μM, 10 uL de tiorredoxina 

redutase 1,6 μM, 20 uL de nicotinamida adenina dinucleotído fosfato (NADPH) 150 

μM, durante 10 min, a 30 °C, em banho-maria. Posteriormente, 50 μL da amostra e 30 

uL de peróxido de hidrogênio 100 μM foram adicionados ao meio reacional para um 

volume final de 300 μL. Após adição do peróxido de hidrogênio, leituras de 

absorbâncias a 340 nm (espectrofotômetro Novaspec II da Phamarcia LKB) foram feitas 

a cada 10 s, até completar 120 s de reação. Para o ensaio foi admitido que 1 unidade de 

atividade (1 UA) equivale à variação de uma unidade de absorbância durante um min de 

reação, utilizando 1 mL de amostra. Para o cálculo, foi utilizado, também, o coeficiente 

de extinção molar do NADPH oxidado (ɛ = 6,22 mM
-1

 cm
-1

).  
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Alternativamente, a atividade da Vu-2-cis-prx foi mensurada pela velocidade 

de oxidação do DTT a 37 ºC (CHAUHAN e MANDE, 2002). Em 1 mL de reação, DTT 

10 mM, peróxido de hidrogênio 2 mM e tampão fosfato de sódio 100 mM pH 7,0, 

contendo 1 mM de EDTA, foram incubados com Vu-2-cis-prx. Neste mesmo 

experimento, para avaliar se havia melhoria na eficiência catalítica de remoção do H2O2 

do meio, foi comparada a eficiência de oxidação quando incluídas, no meio do 

reacional, tiorredoxina (Trx) 5 uM e tiorredoxina redutase (TrxR) 1,6 uM, como 

intermediários da doação do poder redutor do DTT para Vu-2-cis-prx, A velocidade de 

oxidação do DTT foi monitorada a 310 nm após adição do DTT e o cálculo de atividade 

realizado com base no coeficiente de extinção molar do DTT oxidado (ɛ310nm = 110 M
-

1
.cm

-1
 do DTT oxidado). 

 

3.2.6. Grau de pureza e massa molecular aparente da Vu-2-cis-prx  

 

A pureza da Vu-2-cis-prx, o número de suas subunidades constituintes e sua 

massa molecular aparente foram determinadas através de eletroforese em gel de 

poliacrilamida (LAEMMLI, 1970). O gel foi montado em 2 placas de vidro de 10 cm de 

comprimento, separadas 0,1 mm com o auxílio de espaçadores, previamente limpas com 

álcool 70%. O gel de corrida das amostras foi preparado para uma concentração de 

acrilamida-bisacrilamida de 12,5%, encerrando: 939 μL de água destilada; 2,0 mL de 

solução estoque de acrilamida-bisacrilamida [(30% acrilamida + 0,8% bisacrilamida, 

(m/v)], 1,0 mL de tampão Tris/HCl 1,5 M, pH 8,8; 40 μL de SDS 10% (m/v); 18 μL de 

persulfato de amônio; e 6 μL de TEMED. O gel de aplicação das amostras foi preparado 

para uma concentração final de 3,5%. Foram utilizados 1,108 mL de água destilada, 175 

μL de solução estoque de acrilamida-bisacrilamida, 187 μL de tampão Tris/HCl 1,5 M, 

pH 8,8, 15 μL de SDS 10% (m/v), 12 μL de persulfato de amônio e 9 μL de TEMED. O 

tampão de amostra, constituído por Tris/HCl 62,5 mM, pH 6,8, 2% SDS (m/v), 10% 

glicerol (v/v) e azul de bromofenol 0,01% (m/v), foi adicionado às frações protéicas 

provenientes das várias etapas de purificação. Tampão de amostra contendo β-

mercaptoetanol em sua composição também foi utilizado para avaliar a presença de 

pontes dissulfeto na proteína.  Neste caso, em condições redutoras, as amostras foram 

tratadas com β-mercaptoetanol e submetidas à fervura a 98 °C, por 3 min, resfriadas, 

centrifugadas e aplicadas no gel. O tampão de corrida continha Tris (610 mg), glicina 

(2,86 g), SDS (200 mg) e água (q.s.p 200 mL). As eletroforeses foram realizadas sob 
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corrente constante de 20 mA por gel e 150 volts, usando como fonte o equipamento 

“eletrophoresis power supply-EPS3501 XL” da Amersham Pharmacia® 

Biothecnology”. Para possibilitar avaliação das massas moleculares das proteínas após 

eletroforese, as proteínas fosfolipase b (96 kDa), albumina sérica bolvina (66 kDa),  

ovoalbumina (45 kDa), anidrase carbônica (30 kDa), inibidor de tripsina (20 kDa), α-

lactoalbumina (14,4 kDa) foram usadas como padrões moleculares.   

 

Para revelação das bandas protéicas após a eletroforese, o gel foi corado com o 

reagente azul de Comassie coloidal G-250 (CANDIANO et al., 2004). Os géis foram 

colocados em cubas de vidro e tratados com solução aquosa composta de etanol 30% 

(v/v) e ácido fosfórico 2% (v/v), durante 30 min, sendo realizados três ciclos de troca. 

Posteriormente, os géis foram lavados com solução de ácido fosfórico 2% (v/v) por 20 

min em três ciclos de troca. Esta solução foi, então, descartada e, em seguida, 

adicionada aos géis solução composta de etanol a 18% (v/v), ácido fosfórico a 2% (v/v), 

e sulfato de amônio a 15% (m/v) em água. Decorridos 30 min, 2 mL da suspensão 

concentrada de azul de Comassie coloidal G-250 (20 g/L) foram adicionados. Os géis 

foram incubados por 48 h, sendo, posteriormente, lavados com água destilada e 

analisados.  

 

A massa molecular da Vu-2-cis-prx purificada, na sua forma nativa, foi 

avaliada através da técnica de cromatografia de exclusão molecular, usando coluna 

Supherose 12 HR como matriz inerte, acoplada ao sistema cromatográfico líquido de 

rápido desempenho (FPLC Pharmacia® LKB). A coluna foi inicialmente equilibrada 

com tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2, com fluxo constante de 0,3 mL/min. Para 

determinação do volume morto da coluna (Vo) foi injetado o carboidrato Azul de 

dextrana. Em seguida, a coluna foi calibrada com os seguintes padrões protéicos: álcool 

desidrogenase (AD, 150 kDa), albumina sérica bovina (BSA, 66 kDa), ovoalbumina 

(OVAL, 45 kDa), tripsinogênio (TPG, 24 kDa), citocromo C (CIT C, 12.4 kDa), todos 

na concentração de 0,4 mg/mL. Após a corrida dos padrões e construção da curva de 

calibração, a Vu-2-cis-prx foi aplicada na coluna, nas mesmas condições. A massa 

molecular da Vu-2-cis-prx foi calculada a partir da equação da reta obtida plotando-se o 

logaritmo da massa molecular dos padrões versus o volume de retenção da Vu-2-cis-prx 

dividido pelo volume morto da coluna. 
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3.2.7. pH ótimo de atividade da Vu-2-cis-prx  

 

Para realização do ensaio foram usados os tampões citrato de sódio 50 Mm, 

pHs 2,0, 3,0 e 4,0; acetato de sódio 50 mM, pHs 5,0 e 6,0; fosfato de sódio 50 mM, pH 

7,0; Tris-HCl 50 mM, pHs 8,0 e 9,0; borato de sódio pHs 10,0 e 11,0. O ensaio foi 

conduzido segundo a metodologia descrita anteriormente por (CHAUHAN e MANDE, 

2002), baseada na oxidação do DTT. Uma solução contendo 0,7 mgP/mL da Vu-2-cis-

prx purificada foi utilizada no ensaio. 

 

3.2.8. Seqüenciamento NH2-terminal da Vu-2-cis-prx 

 

A sequência dos resíduos de aminoácidos presentes na região NH2-terminal da 

Vu-2-cis-prx purificada foi determinada pelo método de Edman, no Departamento de 

Bioquímica e Biologia Molecular. Foi usado o seqüenciador automático “PPSQ-10 

Sequencer” da Shimadzu Co®. A sequência NH2-terminal obtida foi comparada com 

sequências existentes no banco de dados do NCBI “Nacional Center for Biotecnology 

information”, (www.ncbi.nlm.nih.gov), usando a ferramenta de busca BLASTP. As 

proteínas que demonstram melhor percentual de identidade foram selecionadas e 

alinhadas com o auxílio do programa Clustal W e analisadas.   

 

3.2.9. Estados de oxidação e ponto isoelétrico (pI) da Vu-2-cis-prx  

 

A eletroforese bidimensional (2D-SDS-PAGE) foi realizada para determinação 

dos estados de oxidação bem como do ponto isoelétrico da Vu-2-cis-prx purificada. O 

sistema 2D-SDS-PAGE separa primeiramente proteínas baseada na sua carga, conforme 

seu pI, através da focalização isoelétrica (IEF) e em uma segunda etapa separa as 

proteínas conforme suas massas moleculares por eletroforese em gel de poliacrilamida 

na presença de SDS. 6 μg da Vu-2-cis-prx purificada foi, tratada com e sem DTT 25 

mM por 2 horas. Após tratamento, as amostras foram solubilizadas em 50 μL de tampão 

de rehidratação [(uréia 8 M, tiouréia 1 M, glicerol10% (v/v), CHAPS 2% (m/v), tampão 

IPG 2% (pH 4-7), DTT 25 mM (presente apenas na amostra tratada com DTT) e azul de 

bromofenol 0,001% (m/v)] e colocadas em contato com fitas “immobiline IPG” de 13 

cm de comprimento e faixa de pH de 4-7, por cerca de 12 h (rehidratação noturna). A 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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focalização isoelétrica foi conduzida em sistema Multiphor-III (GE healthcare) em 

passos de altas voltagens (100 V/h até atingir 8000 V/h) a uma corrente de 50 μA. Na 

segunda dimensão, após IEF, a fita IPG foi colocada no topo do gel de poliacrilamida 

12,5 %, (m/v), contendo SDS, e este submetido à eletroforese como descrito 

anteriormente. A corrida foi conduzida sob corrente constante de 35 mA e tensão 

máxima de 300 V, usando um sistema vertical (Hoefer SE 600 Ruby, Amersham 

Bioscience®). Após a corrida, os géis foram corados com azul de Comassie  G-250, 

como já descrito anteriormente, lavados com água destilada e analisados usando um 

“scanner” da HP (resolução de 1200 x 600 dpi) e software de imagem Master II da 

Amersham Bioscience®.   

 

3.2.10. Dicroísmo circular da Vu-2-cis-prx 

 

Os ensaios de avaliação da estrutura secundária da Vu-2-cis-prx foram 

realizados por dicroísmos circular, em um espectropolarímetro (Jasco, modelo J-815), 

no intervalo de comprimento de onda de 190-250 nm, sob atmosfera constante de N2, a 

25 °C, com 8 ciclos de medidas para cada amostra. As medidas foram realizadas com a 

proteína na concentração de 0,4 mg/ml em tampão glicina 25 mM, pH 3,0 e Tris-HCl 25 

mM, pHs 7 e 9. Foram utilizadas cubetas de quartzo de 0,1 cm de caminho óptico. A 

análise dos dados foi realizada usando os programas Selcon3, CDSSTR e Continll 

(SREERAMA e WOODY, 2000). A estabilidade térmica da Vu-2-cis-prx submetida, 

por 10 min, a temperaturas que variaram de 25 a 95 °C, com intervalos de 5 °C, foi, 

também, avaliada por dicroísmo circular, com a proteína purificada (0,4 mg/ml) 

dissolvida em Tris-HCl 25 mM, pH 7,0.  

 

3.2.11. Espectroscopia de Fluorescência 

 

Os ensaios de fluorescência foram realizados utilizando cubetas de quartzo de 

0,5 ml com 1 cm de caminho óptico, em fluorímetro ISSK2. A proteína (0,4 mg/ml) foi 

excitada a 280 nm e a 295 nm e a emissão de fluorescência monitorada no intervalo de 

300 a 440 nm.  

 

Todas as análises espectroscópicas foram realizadas no Laboratório de 

Biofísica Molecular do Instituto de Física de São Carlos – USP.  
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3.2.12. Espectrometria de massas da Vu-2-cis-prx  

 

O espectro de massas da Vu-2-cis-prx foi obtida por ESI-Q-TOF-MS/MS 

(electro spray ionization-quadrupole-time of fly-mass spectrometry). A Vu-2-cis-prx 

purificada foi pré-tratada segundo o protocolo de digestão com tripsina, secada a vácuo 

e diluída, inicialmente, em água grau Milli-Q (SHEVCHENKO et al., 1996). Na 

mistura de peptídeos resultantes foram adicionados 10 mL de ácido fosfórico 0.1% 

(m/v), alíquotas foram colocadas nos poços da placa e ordenadas para uso no 

equipamento. O espectro de massas foi obtido no modo interativo, onde toda a amostra 

foi analisada automaticamente em MS no modo refletor, com o pico de maior 

intensidade gerado pelo peptídeo submetido a analise por MS/MS. O resultado foi 

analisado usando o programa GPS Explorer ™ (Applied Biosystems), onde os dado de 

MS e MS/MS foram processados e submetidos, juntamente, ao programa de busca 

MASCOT (Matrix Science Ltda. - www.matrixscience.com). Os ruídos dos sinais 

gerados nos espectros foram filtrados e a busca realizada no banco de dados NCBI 

(National Center for Biotechnology Information) restringindo a busca ao gênero 

Viridiplantae (Green Plants). O critério de busca foi baseado em todas as massas 

moleculares, pontos isoelétricos, cisteínas modificadas por carboximetilação e possível 

modificações como oxidação de metionina. Foi tolerado o valor máximo de uma perda 

de clivagem por peptídeo semi-tríptico e a variação de massa do peptídeo de 100 ppm. 

 

3.3. ATIVIDADES BIOLÓGICAS DA VU-2-CIS-PRX 

 

3.3.1. Ensaio in vitro da atividade antifúngica 

 

Ensaios de atividade antifúngica foram conduzidos para avaliar o possível 

enfeito inibitório da Vu-2-cis-prx sobre a germinação de esporos e o crescimento 

vegetativo (hifal) in vitro. O efeito da proteína sobre a germinação dos esporos foi 

determinada incubando-se 10 ul da suspensão de esporos (2,0 x 10
5
 esporos/mL) 

juntamente com a Vu-2-cis-prx purificada. Água estéril foi usada como controle 

positivo e peróxido de hidrogênio como controle negativo. As placas onde o ensaio foi 

realizado foram mantidas a 37 °C, por 24 h, em câmara cuja umidade esteve próxima de 

100%, mantida através de papéis de filtro umedecidos (JT e KUÉ, 1996). O efeito da 

Vu-2-cis-prx  sobre a germinação dos esporos dos fungos e crescimento hifal foi 

http://www.matrixscience.com/
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avaliado pela visualização da placa por microscopia óptica (Olympus System 

Microscope BX 60). O esporo foi considerado como tendo germinado quando fosse 

observado as estruturas hifais de crescimento.   

 

3.3.2. Atividade antioxidante de proteção do DNA plasmidial 

 

A atividade antioxidante da Vu-2-cis-prx foi avaliada através de ensaio in vitro, 

através do qual a proteção do DNA plasmidial contra a ação de radicais gerados pela 

presença de 3 µM de FeCl3 e 4 mM de DTT foi mensurada (STACY et al., 1996). O 

DNA plasmidial pGEM T-easy (Promega®) foi incubado durante 2 h, a 37 °C, em 

diferentes condições: na ausência e na presença do sistema oxidante, na presença do 

sistema oxidante e de uma proteína que não apresenta atividade antioxidante (albumina) 

nas concentrações (1, 2 e 4 ugP/uL), e na presença do sistema oxidante e da Vu-2-cis-

prx purificada nas concentrações de (1, 2 e 4 ug/uL). 

 

3.3.3. Capacidade de oligomerização da Vu-2-cis-prx 

 

Para avaliar se sob condições de estresse a Vu-2-cis-prx altera seu estado 

estrutural em função da condição do meio a mesma foi submetida a diversos 

tratamentos: 10 mM de H2O2 na presença do sistema Trx; 10 mM de DTT; 1,5 M de 

NaCl; aquecimento por 20 min, tampão citrato 50 mM, pH 2,0 e tampão borato 50 mM, 

pH 11,0 e a condição nativa sem nenhum tratamento como controle. Ao final, o grau de 

oligomerização da Vu-2-cis-prx foi avaliado por eletroforese em gel de poliacrilamida 

(10%) na presença de SDS (LAEMMLI, 1970).  

 

3.4 ANÁLISE DE EXPRESSÃO E CLONAGEM DO GENE DA VU-2-CIS-PRX 

 

A análise de expressão dos transcritos e clonagem do gene da Vu-2-cis-Prx 

foram realizados em parceria com o Laboratório de Genética Molecular no 

Departamento de Biologia de Universidade Federal do Ceará – UFC sob orientação do 

Professor Dr. Thales Barbosa Granjeiro. 
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3.4.1. Análise dos Transcritos da Vu-2-cis-prx  

     

O delineamento experimental geral da análise dos transcritos do gene da Vu-2-

cis-prx está esquematizada na Figura 4. Para obtenção do material de partida para o 

experimento de clonagem, sementes de feijão-de-corda, genótipo TE-97-411-1F, foram 

embebidas em uma solução de 0,01% de cloro ativo por 1 min, para assepsia das 

sementes. Em seguida, elas foram exaustivamente lavadas com água destilada e 

dispostas em papel (Germitest®) apropriado para germinação de sementes. Após 

germinação, as plântulas foram transferidas para vasos plásticos de 1,0 L e dispostos em 

casa de vegetação, contendo areia de rio previamente lavada e autoclavada por 30 min, a 

121 ºC, 9,8 x 10
4
 Pascal. Cada vaso recebeu 5 plântulas e até o 6° dia de plantio foram 

regadas com 100 mL de água destilada. Em seguida, a rega foi feita com solução 

nutritiva (HOAGLAND e ARGON, 1950) diluída 1:10. Após 15 dias do plantio, raízes, 

caules e folhas foram coletados em nitrogênio líquido e estocados a -80 ºC, para 

posterior extração de RNA total.  

 

 

 

FIGURA 4 - Esquema geral demonstrando as etapas de extração e tratamento até a 

análise dos transcritos do gene da Vu-2-cis-prx. 
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3.4.2. Construção dos oligonucletídeos iniciadores específicos 

 

Os oligonucleotídeos iniciadores específicos para o gene da 2-cis-

peroxirredoxina foram desenhados com base na seqüência NH2-terminal da Vu-2-cis-

prx de feijão-de-corda, genótipo TE-97-411-1F, e nas seqüência obtidas por MS/MS, no 

decorrer desse trabalho. Esses dados foram utilizados para realização de buscas e 

seleção de sequências moldes no banco de dados do GenBank (www.ncbi.nlm.gov). A 

partir do resultado das buscas, sequências pertinentes de Phaseolus vulgaris (número de 

acesso CAC17803.1), Vigna radiata (ACZ56426.1), Populus trichocarpa  

(XP_002323394.1), Pisum sativum (CAC48323.1), Ricinus communis 

(XP_002530152.1), Glycine max (ACU20981.1) e Nicotiana tabacum (CAC84143.2) 

foram selecionadas, sendo os oligonucleotídeos iniciadores (primers) desenhados a 

partir de uma sequência consenso, com a ajuda do programa BioEdit Sequence 

Alignment Editor®. O desenho dos oligonucleotídeos iniciadores foi realizado com a 

inserção de sítios de restrição para as enzimas XBa e EcoRI para clonagem em pGEM-T 

easy, subclonagem no vetor pPICZαA e expressão em Pichia pastoris e com sítios de 

restrição para as enzimas Pml I e Avr II para clonagem em pGem-T-easy, subclonagem 

no vetor pET302 e expressão em Escherichia coli. A análise de restrição in silico de 

todos os genes usados como referências para o desenho dos iniciadores não demonstrou 

nenhum sítio interno de restrição para as enzimas utilizadas na clonagem. A Tabela 1 

mostra os iniciadores específicos desenhados com sítios para Vu2CisPrxEcoRI (senso) 

e Vu2CisPrxXbaI (antisenso) para clonagem no plasmídio pPICZαA e posterior 

expressão da proteína recombinante em Pichia pastoris, bem como os iniciadores com 

sítios de restrição para Vu2CisPrxPml I (senso) e  Vu2CisPrxAvr II (antisenso), para 

clonagem no plasmídio pET302 e posterior expressão da proteína recombinante em 

Escherichia coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.gov/
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Tabela 1. Seqüências de oligonucleotídeos iniciadores específicos para a região 

codificadora do gene da Vu-2-cis-prx de Vigna unguiculata. Em destaque, são 

mostradas as regiões de auxílio ao anelamento, os sítios de restrição, a sequência 

iniciadora e as temperaturas ideais de reação 

Oligonucleotídeos iniciadores específicos para o gene de Vu-2cis-prx 

 

Vu2CisPrxEcoRI 

 

 

5’-CCGGAATTCGCYTCBDSYGARYTWCCRYTRGTTGG-3’ 

 

 

Tm = 55 ºC 

 

Vu2CisPrxXbaI 

 

 

5’-CCGTCTAGAACMAYMGCWGMRAAGTASTCTTTGCTA-3’ 

 

 

Tm = 55 ºC 

 

Vu2CisPrxPml I 

 

 
 
5’-CCGCACGTGGCYTCBDSYGARYTWCCRYTRGTTGG-3’ 

 

 

Tm = 55 ºC 

 

Vu2CisPrxAvr II 

 

 
 
5’-CCGCCTAGGMAYMGCWGMRAAGTASTCTTTGCTA-3’ 

 

 

Tm = 55 ºC 

      Sítio de clivagem para enzimas de restrição. 

      Região de auxílio ao anelamento. 

Tm = Temperatura experimental de anelamento dos Oligonucleotídeos iniciadores. 

 

 

3.4.3. Extração de RNAm de raiz, caule e folha 

 

RNA total foi extraído dos tecidos armazenados a -80 ºC, utilizando o reagente 

Trizol da Invitrogen®. O tecido inicialmente foi reduzindo a pequenos pedaços e 

rapidamente transferido para almofariz gelado (resfriado com N2 líquido). O material 

foi, então, macerado até obtenção de um pó fino com o auxílio de nitrogênio líquido. O 

pó assim obtido (100 mg) foi transferido para um tubo (RNAse-free) e adicionado 0,75 

ml de TRIZOL. A amostra foi incubada e homogeneizada por 5 min à temperatura 25 

ºC para permitir a completa dissociação dos complexos nucleoprotéicos. Em seguida, 

0.2 ml de clorofórmio foram adicionados à mistura, que foi agitada vigorosamente por 

15 s e incubada à temperatura 25 ºC por 10 min. Após centrifugação a 12.000 x g em 
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centrífuga Eppendorf® 5417R, por 15 min, sob refrigeração a 4 °C, o RNA presente na 

fase aquosa foi transferido para um novo tubo. Em seguida, o RNA foi precipitado pela 

adição de 0.5 ml de isopropanol, incubado à temperatura 25 ºC por 10 min e 

centrifugado nas mesmas condições anteriores. O sobrenadante foi, então, descartado e 

o pellet de RNA lavado duas vezes com 1 ml de etanol a 75% (v/v). A amostra foi 

misturada ao álcool e centrifugada a 7.500 x g por 5 min sob refrigeração a 4 °C. O 

pellet de RNA resultante foi secado à temperatura 25 ºC por 45 min, até a maior parte 

do etanol evaporar e dissolvido em água tratada com DEPC, sendo estocado a -80°C.  

 

O RNA dos tecidos coletados também foi extraído utilizando a metodologia 

descrita por Chang et al. (1993). Esta metodologia foi utilizada, alternativamente, pelo 

fato de não ter sido possível extrair RNA de raízes usando o TRIZOL (resultado 

observado através da visualização em gel de agarose 1%). Logo, raízes, caules e folhas 

foram novamente pesados, pulverizados utilizando nitrogênio líquido e transferidos para 

tubos tipo Falcon de 15 mL, previamente resfriados com nitrogênio líquido. Cada tubo 

recebeu 2 g de tecido, sendo adicionados 4,0 mL do tampão de extração [Tris-HCl 100 

mM, pH 8,0, contendo CTAB 2% (m/v), EDTA 25 mM e NaCl 2 M] pré-aquecido a 65 

ºC. A mistura foi incubada por 45 min a 65 ºC e agitada a cada 10 min. Em seguida, 4 

mL de clorofórmio/álcool isoamílico 24:1 (v/v) foram adicionados à suspensão que foi 

agitada, incubado à temperatura 25 ºC por 15 min e centrifugada a 3.000 x g por 20 min, 

a 4 °C, em centrífuga Eppendorf®. A fase aquosa formada foi transferida para um novo 

tubo tipo Falcon, 4 mL de clorofórmio/álcool isoamílico (24:1, v/v) novamente 

adicionados, o material incubado por 10 min e centrifugado a 3.000 x g por 20 min, a 4 

°C. A nova fase aquosa foi transferida para um novo tubo tipo falcon, o RNA 

precipitado pela adição de 5 mL de cloreto de lítio 10 M, sendo incubado em banho de 

gelo, em freezer, a 4 ºC, por toda a noite. No dia seguinte, os tubos foram centrifugados 

a 3.000 x g por 50 min, a 4 °C, e o RNA precipitado lavado duas vezes com etanol 70% 

(v/v), por  meio de centrifugação a 3.000 x g por 20  min, a 4 °C. Após lavagem com 

etanol, o RNA precipitado foi secado por 45 min em bancada, à temperatura 25 ºC, e, 

então, ressuspendido em 30 uL de água tipo milli-Q tratada com DEPC, sendo estocado 

a -80 ºC, para realização de análises posteriores.    
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3.4.4. Purificação do RNAm de raiz, caule e folha 

 

Após extração, o RNA total foi tratado com a enzima RQ1 DNAse 

(Promega®) para remoção de DNA genômico que pudesse estar contaminando as 

amostras. O RNA extraído (15 ug) de cada tecido foi incubado com 15 uL de DNAse 

(15 unidades/ul), no tampão da enzima diluída em água. A mistura reacional foi 

incubada por 30 min, a 37 °C, sendo, em seguida, adicionado solução de parada para 

cessar a reação, sendo a mistura agora incubada por 10 min, a 65 °C.  

Após digestão de DNA genômico, o RNA remanescente foi purificado usando 

o RNasy mini Kit (Quiagen®). Inicialmente, o volume da amostra foi ajustado para 100 

uL com água livre de RNAse e 350 uL de tampão de lise (RLT) foram adicionados. Em 

seguida, a suspensão recebeu 150 uL de etanol 100%, sendo transferida, rapidamente, 

para a coluna RNeasy Mini Spin Column encaixada em um microtubo de 2 mL 

(Collection tube). A solução foi, então, centrifugada a 8000 x g por 15 s, à temperatura 

25 ºC, e o filtrado descartado. A coluna foi novamente colocada no microtubo e a 

amostra concentrada pela adição de 500 uL do tampão RPE, sendo, em seguida, 

centrifugada (8000 x g, 15 s, à temperatura 25 ºC), passo esse realizado 2x. O 

sobrenadante foi descartado e a coluna acoplada em um novo tubo tipo Eppendorf de 

1,5 mL, para eluição do RNA feita pela adição de 30 uL de água livre de RNAse. O 

RNA purificado foi recuperado por centrifugação (8000 x g. 1 min, à temperatura 25 

ºC) e estocado a -80 ºC, para análises posteriores.      

  

3.4.5. Obtenção de cDNA 

 

A etapa inicial da reação de RT-PCR, feita em tubos eppendorf de 200 uL, 

consistiu na adição de 1,0 µL de oligo(dT)18 (Promega®), a 6,8 µL de RNA purificado 

encerrando ao final 1000 ng de  RNA e água livre de RNAse, que foi incubada em 

termociclador, a 70 ºC, por 5 min, seguido de 4 °C por 5 min. Ao fim dessa etapa, o 

termociclador foi parado e aos tubos de reação foi adicionada uma solução que consistia 

de 4,0 µL do tampão da enzima improm II, 2,4 µL de MgCl2 25 mM, 1,0 µL de dNTP 

1,0 mM e 1,0 µL da enzima Improm II (transcriptase reversa, 1 unidade/µL), 

totalizando 20 µL de volume reacional. A programação no termociclador foi, então, 

retomada, sendo a reação conduzida de acordo com os parâmetros que se seguem: 25 ºC 

por 5 min, 42 ºC por 1 h, 70 ºC por 15 min, 4 ºC até estocagem e uso dos produtos de 
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RT-PCR. O produto da RT-PCR foi quantificado e empregado nas reações de PCR, 

utilizando os oligonucletídeos iniciadores desenhados para o gene da Vu-2-cis-prx.     

 

3.4.6. Expressão dos transcritos de Vu-2-cis-prx  

 

A análise de expressão dos transcritos oriundos do gene da Vu-2-cis-prx foi 

realizada usando PCR semi-quantitativa. O RNAm total foi extraído de raiz, caule e 

folha (CHANG et al., 1993), sendo convertido em cDNA. Na reação, volumes variados 

de RNAm, sempre encerrando 1000 ng,  foram adicionados de 1,0 µL de cada iniciador 

(senso e antisenso), na concentração de 1,0 µM, 1,0 µL de dNTP‟s 1µM, 2,0 uL do 

tampão da enzima GoTaq DNA polimerase, 0,2 µL da enzima GoTaq DNA polimerase 

(1 unidade/µL) e de água livre de RNAse, perfazendo o volume final reacional de 10 

µL. A reação foi conduzida em termociclador (Eppendorf Mastercycle Gradient da 

Eppendorf®) usando a seguinte programação: (1) 95 °C por 2 min; (2) 55 °C por 1 min; 

(3) 72 °C por 4 min; (4) 95 °C por 1/2 min; (5) 55 °C por 1 min; (6) 72 °C por 4 min; 

(7) 33 ciclos de repetição a partir do passo 4; (8) 72 °C por 6 min; e 4 °C até coleta dos 

produtos de reação. Ao término da reação de PCR, seu resultado foi visualizado por 

eletroforese em gel de agarose (1%, m/v).  

 

3.4.7. Eletroforese em gel de agarose 

 

A confirmação do sucesso da extração do RNA total, da amplificação dos 

produtos nas reações de PCR e da extração do DNA plasmidial, bem como do produto 

de sua digestão foram visualizados em gel de agarose. O gel foi preparado a partir de 

tampão TBE (Tris-Borato 45 mM, pH 8,0, contendo EDTA 1 mM,) 5x concentrado que 

foi diluído 10 vezes com água destilada e nesta mesma solução foi solubilizada a 

agarose na concentração de 0,5 % (m/v) por aquecimento a 100 °C perfazendo um 

volume final de gel de 75 mL. Após solubilização a solução foi posta em repouso até 

que a temperatura esfriasse um pouco para permitir que fosse colocada no molde do gel 

sendo colocado no topo um pente para preparo dos poços para posterior aplicação das 

amostras. Após montagem do sistema de eletroforese e o gel foi submerso em uma cuba 

contendo tampão TBE, e as amostras foram aplicadas e submetidas a uma corrente 

constante de 100 mA, por cerca de 45 min. Finda a corrida, o gel foi submerso em 

solução de brometo de etídio (0,5  µg/mL), por 30 min. As bandas de DNA ou RNA 
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foram visualizadas por exposição do gel à luz ultravioleta (λ = 302 nm) em 

transluminador MacroVue (Pharmacia LKB Biotecnology®).      

 

3.4.8. Clonagem do Gene da Vu-2-cis-prx 

 

As etapas de clonagem do gene da Vu-2-cis-prx estão representados na Figura 

5 e detalhadas adiante. A clonagem do gene da Vu-2-cis-prx foi feita usando quatro 

construções (Tabela 2). As reações de PCR foram realizadas nas condições descritas 

anteriormente no intem 2.4.6, contudo, num volume de reação maior. Para cada 

construção, foram feitas reações em quadruplicata, cada uma de 25 µL, perfazendo um 

volume final de 100 µL de produto.  Os produtos dessas reações de PCR foram 

analisados em gel de agarose (1%, m/v) para avaliar a qualidade e a especificidade da 

amplificação. Em seguida, os produtos foram purificados usando o Kit GFX DNa 

purification da GE halthcare®. Inicialmente, 100 µL de produto de PCR foram 

homogeneizados com 500 µL de tampão de captura. A solução foi transferida para a 

coluna de purificação (GFX MicroSpin column) que foi acoplada ao tubo de coleta (2 

mL) e o conjunto centrifugado (13.400 x g, 30 s, a temperatura de 25 ºC em centrífuga 

Minispin Eppendorf®. O filtrado obtido no tubo de coleta foi descartado, a coluna 

novamente acoplada a esse tubo, e 500 µL do tampão de lavagem adicionado à coluna, 

sendo o conjunto centrifugado nas mesmas condições anteriores. Esse procedimento foi 

realizado por duas vezes, sendo o filtrado descartado. Por fim, a coluna foi acoplada a 

um tubo virgem de 1,5 mL (tipo Eppendorf®), 30 µL do tampão de eluição foi 

adicionado e deixado incubar por 1 min à a temperatura de 25 ºC. O DNA foi 

recuperado por centrifugação (13.400 x g, 1 min, a temperatura de 25 ºC,  sendo 

estocado em freezer -80 ºC para análises posteriores.  
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FIGURA 5 - Etapas de clonagem do gene da Vu-2-cis-prx. (1) Extração de mRNA 

de raiz caule e folha; (2) purificação do mRNA; (3) reações de RT-PCR 

para obtenção do cDNA; (4) reações de PCR utilizando os 2 pares de 

primers específicos; (5) ligação ao vetor de clonagem; (6) seleção dos 

clones das construções; (7) crescimento em meio líquido; (8) Extração, 

confirmação dos clones transformantes e seqüenciamento.   
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Tabela 2. Construções utilizadas nos experimentos de clonagem 

Construção Iniciadores  Vetor de clonagem/Vetor 

de expressão 

(C1) 

RNAm do 

Caule  

Vu2CisPrxPml I 

Vu2CisPrxAvr II 

p-GEM-T-easy/ pET302-NT-

His 

(F1) 

RNAm da 

Folha  

Vu2CisPrxPml I 

Vu2CisPrxAvr II 

p-GEM-T-easy/ pET302-NT-

His 

(C2) 

RNAm do 

Caule  

Vu2CisPrxEcoRI 

Vu2CisPrxXbaI 

p-GEM-T-easy/ pPICZαa 

(F2) 

RNAm da 

Folha  

Vu2CisPrxEcoRI 

Vu2CisPrxXbaI 

p-GEM-T-easy/ pPICZαa 

 

 

3.4.9. Construção do vetor de clonagem 

 

O produto das quatro construções, C1, F1, C2 e F2, anteriormente amplificado 

e purificado foi ligado ao plasmídeo pGEM
®
-T easy (Figura 4), seguindo o protocolo 

descrito pelo fabricante (Promega, USA). 
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FIGURA 6 - Mapa do vetor de clonagem P-GEM T-easy, destacando os diferentes 

sítios de restrição de diferentes enzimas, a região do gene que confere 

resistência à ampicilina, e o gene lacZ.     

 

A reação de ligação foi conduzida pela incubação do fragmento purificado 

juntamente com o vetor pGEM
®
-T easy em um meio contendo o tampão de ligação e a 

enzima T4-DNA ligase (Promega®) a 16 ºC, por 14 h, em termociclador Eppendorf 

Mastercycle Gradient da Eppendorf®. Após a reação, os produtos ligados ao plasmídeo 

foram eletroporados a 2.500 V em células eletrocompetentes de Escherichia coli TOP10 

F‟, usando microcélulas de polipropileno e eletroporador 2510 da Eppendorf®. A 

reação controle foi realizada usando apenas o vetor e seguindo os mesmos passos 

descritos anteriormente. Em seguida, 1,0 mL de meio SOB [triptona 2% (m/v), extrato 

de levedura 0,5% (m/v), NaCl 10 mM, KCl 2,5 mM, MgCl2  10 mM, Glucose 20 mM, 

pH 7,0], pré-aquecido 37 ºC, foi adicionado às células eletroporadas e estas incubadas 

por 1 h a 37 ºC. Após esse período, 100 uL dessa suspensão celular foram plaqueados 

em placas de Petri em meio Luria-Bertani (LB) Agar, contendo carbenicilina (100 

µg/mL), estreptomicina (30 µg/mL), isopropil-tio-galactosídeo (IPTG, 0,5 mM) e o 

substrato cromogênico 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranosídeo (X-Gal) (80 
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µg/mL). As placas foram incubadas em estufa de crescimento a 37 ºC, por 16 h. De 

cada construção supostamente exitosa em relação à transformação, 5 colônias brancas 

foram selecionadas, ao acaso, para extração do DNA plasmidial e posterior confirmação 

da transformação.   

 

3.4.10. Extração e purificação de DNA plasmidial  

 

Para extração de DNA plasmidial, as 5 colônias brancas, isoladas e 

selecionadas de cada transformação, foram transferidas para 5,0 mL de meio líquido 

Luria-Bertani (LB) em erlemeyer suplementado com carbenicilina (100 µL/mL) e 

estreptomicina (30 µg/mL). As colônias foram mantidas em estufa de crescimento a 37 

ºC, por 16 h, sob agitação constante de 250 rpm. Após esse período de crescimento, as 

culturas de células foram transferidas para microtubos tipo Eppendorf, de 1,5 mL, e as 

células precipitadas por centrifugação a 13.400 x g, por 5 min, a 25 ºC (centrífuga 

minispin Eppendorf®). De posse das células precipitadas, o DNA plamidial foi extraído 

com o auxílio do Kit PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (Invitrogen®), de acordo 

com especificações fornecidas pelo fabricante. As células precipitadas foram 

ressuspendidas em 250 µL de tampão de ressuspensão, contendo RNase A, e 250 µL de 

tampão de lise foram adicionados e misturados. A suspensão foi incubada por 

exatamente 5 min, à temperatura de 25 ºC, sendo adicionados, após esse período, 350  

µL de tampão de precipitação que foi misturado por inversão até a formação de uma 

solução homogênea. A mistura foi, então, centrifugada a 12.000 x g, 10 min, à 

temperatura de 25 ºC (centrífuga minispin Eppendorf®). O pellet foi descartado e o 

sobrenadante, contendo o DNA plasmidial, foi aplicado na coluna usada para purificar o 

DNA. A coluna foi acoplada a um tubo tipo Eppendorf de 2 mL e o conjunto 

centrifugado a 12.000 x g por 1 min, temperatura de 25 ºC. O sobrenadante foi 

descartado e o tubo novamente acoplado à coluna. Uma alíquota de 700 µL de tampão 

de lavagem com etanol foi adicionada à coluna e o conjunto novamente centrifugado 

nas mesmas condições descritas acima, sendo essa etapa repetida duas vezes. Por fim, a 

coluna foi acoplada a um novo tubo tipo Eppendorf de 1,5 mL, e a ela adicionados 30 

µL de tampão de eluição no centro da coluna. Após adição, o sistema foi incubado por 1 

min e centrifugado a 12.000 x g, 2 min, temperatura de 25 ºC. O DNA plasmidial 

purificado foi posteriormente utilizado no seqüenciamento. Antes de seguirem nas 

etapas de seqüenciamento, as amostras de DNA plamidial foram submetidas à digestão 
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com a enzima de restrição ECORI (Promega®) por 3 h a 37 °C, em tampão de digestão. 

Ao fim da reação, os produtos foram analisados em gel de agarose (1%, m/v). Os clones 

que se apresentaram positivamente transformados foram selecionados e submetidos ao 

seqüenciamento.                       

 

3.4.11. Seqüenciamento dos clones transformantes e montagem das seqüências obtidas  

 

 

O seqüenciamento dos DNAs plamidiais isolados dos clones positivos de E. 

coli foram realizados usando o kit DYEnamic ET Dye Terminator Cycle Sequencing 

(GE Healthcare®), para o seqüenciador MegaBACE1000, de acordo com o manual 

fornecido pelo fabricante. Na reação, iniciadores universais para a região M13 presente 

no plasmídeo pGEM-Teasy M13 “senso” (5‟-CCCAGTCACGACGTTGTAAAACG-

3‟) e M13 “antisenso” (5‟-AGCGGATAACAATTTCACACAGG-3‟) e 360 ng dos 

plasmídeos purificados foram utilizados no seqüenciamento, que foi realizado em 

quadruplicada para cada clone.  Os produtos das reações de seqüenciamento foram 

analisados no sequenciador MegaBACE1000 (GE Healthcare®) e as diferentes 

sequências obtidas, de todos os clones, montadas e analisadas usando o programa 

BioEdit Sequence Alignment Editor®, para obtenção das sequências consenso de cada 

um dos clones. As sequências dos diferentes clones foram alinhadas com auxílio do 

programa Clustal W (HIGGINS et al., 1994) e avaliada a existência de mutações. As 

sequências putativas das proteínas foram analisadas filogeneticamente com auxílio do 

programa Mega 4 e da ferramenta Expasy Proteomics Server. Apenas com as 

transformações C1 e F2 foram possíveis obter duas sequências consenso, uma do caule 

e outra da folha. A sequência putativa da Vu-2-cis-prx da folha F2 foi utilizada para as 

análises moleculares in silico e de modelagem molecular.    

     

3.4.12. Modelagem Molecular 

 

Após obtenção da seqüência de DNA consenso da construção F2 da Vu-2-cis-

prx de feijão-de-corda, esta foi traduzida em seqüência de aminoácidos e, a partir daí, 

realizada a modelagem molecular através de homologia. Inicialmente, foi realizada a 

escolha da estrutura protéica padrão nos bancos de dados, tendo como base a maior 

similaridade de seqüência com àquela da Vu-2-cis-prx. Essa seleção foi feita no banco 

de dados de estrutura de proteínas PDB (Protein Data Base), de livre acesso, e através 
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de ferramentas de alinhamento. As seqüências da Vu-2-cis-prx (construção F2) e do 

modelo escolhido 1QMV foram alinhadas e usando o programa Modeller foram gerados 

100 modelos das formas monomérica e decâmerica (SALI e BLUNDELL, 1993). Os 

critérios de seleção para a escolha do melhor modelo, para cada caso, foram a função 

energética gerada pelo programa e a qualidade do mapa de Ramachandran 

(RAMACHANDRAN et al., 1963) gerado pelo programa Procheck (LASKOWSKI et 

al., 1993). Dos modelos com as menores energias geradas, aquele com o melhor mapa 

de Ramachandran foi selecionado, sendo escolhido o de mais baixa energia. Após essa 

etapa os modelos foram validados utilizando os programas Whatchek (HOOFT et al., 

1996) e Verify3D (BOWIE et al., 1991). Por fim as estruturas as geradas foram 

visualizadas e as regiões de interesse destacadas com auxílio do programa pymol 

disponível no site (www.pymol.org). 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA 2-CIS-

PEROXIRREDOXINA DE FEIJÃO-DE-CORDA (Vigna unguiculata)  

 

A purificação da 2-cis-peroxirredoxina (Vu-2-cis-prx) foi realizada seguindo o 

protocolo de purificação descrito por (SILVA et al., 2008). Após obtenção do extrato 

protéico de folhas de feijão-de-corda (genótipo TE-97-411-1F), as proteínas foram 

fracionadas com sulfato de amônio em três faixas de saturação, 0-30%, 30-60%, 60-

90%. O resultado mostrou (Figura 7) que a fração 30-60% deteve a maior quantidade 

de proteínas fracionadas (410 mgP), representando 23,76% das proteínas totais. Já a 

quantidade de proteínas remanescentes, presentes nas outras frações (0-30%, 60-90% e 

a fração final), representou 36,17% das proteínas totais do extrato total. De posse das 

frações, estas foram analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%) na 

presença de SDS. As frações apresentaram perfil de bandas protéicas (Figura 8) bem 

distintas, com diferentes massas moleculares e abundância.       
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FIGURA 7 - Proteínas totais solúveis do extrato de folha de feijão-de-corda (genótipo 

TE-97-411-1F) e das frações 0-30%, 30-60% e 60-90% obtidas após 

fracionamento com sulfato de amônio. 
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FIGURA 8 - Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%), na presença de SDS, das 

proteínas totais solúveis de folhas de feijão-de-corda (genótipo TE-97-

411-1F) e das frações 0-30%, 30-60% e 60-90% obtidas após 

fracionamento com sulfato de amônio. A eletroforese foi realizada sob 

corrente constante de 20 mA/gel, e 150 V, 25 ºC, por cerca de 2 h. Em 

cada poço foram aplicados 6 µg de proteínas. As proteínas foram 

reveladas com o reagente azul de Comassie coloidal G-250 

(CANDIANO et al., 2004). 

 

Após fracionamento, a fração 30-60%, contendo a Vu-2-cis-prx, foi submetida 

à cromatografia de afinidade em coluna de quitina. A Figura 9 mostra que dois picos 

protéicos foram obtidos. O pico não retido na coluna de quitina foi eluído com o tampão 

de equilíbrio (acetato de sódio 50 mM, pH 5,2, contendo 0,5 M de cloreto de sódio) e 

denominado de CQ-I. O outro pico, esse retido na coluna de quitina, foi eluído com 

ácido acético 0,1 M e denominado de CQ-II. CQ-II continha a Vu-2-cis-prx, sendo 

dialisado contra água e concentrado. Do total dos 410,0 mgP da fração 30-60% 

aplicados na coluna de quitina, CQ-II representou 6,24%, ou seja, sendo recuperados 

25,62 mg de proteína. 

       Dando continuidade as etapas de purificação, a CQ-II foi submetida à 

cromatografia de troca aniônica em coluna Resource® Q. A Figura 10 mostra o perfil 

cromatográfico obtido nessa coluna de troca iônica, quando a CQ-II foi fracionada num 

pico (RQ-I) contendo o conjunto de proteínas que não estabeleceram interações 

coulômbicas com a matriz cromatográfica e os picos RQ-II, RQ-III, RQ-IV, e RQ-V, 

que interagiram e foram eluidos pela lavagem da matriz com 100, 200, 300, e 1000 mM 



 41 

de NaCl, respectivamente. Cada passo de purificação foi analisado por SDS-PAGE. A 

Vu-2-cis-prx apresentou-se como um material puro e homogêneo (Figura 11), com 

massa molecular aparente de 44 kDa na ausência de agentes redutores, sendo chamada 

de Vu-2-cis-prx e utilizada para caracterização posterior. Ao final do processo de 

purificação, foram obtidos 2,1 mg de Vu-2-cis-prx (Tabela 3).  

 

FIGURA 09 - Cromatografia de afinidade em coluna de quitina (3 x 28.0 cm). A 

Fração 30-60% foi aplicada na coluna equilibrada com tampão acetato 

de sódio 50 mM, pH 5,2, contendo 500 mM de NaCl. As proteínas não 

retidas (CQ-I) foram eluidas com o tampão de partida e as adsorvidas 

na coluna (CQ-II) com 100  mM de ácido acético. Frações de 6,0 mL 

foram coletadas a um fluxo de 60 mL/h e a presença de proteína 

monitorada a 280 nm.  
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FIGURA 10 - Cromatografia de troca iônica em coluna Resource Q (0,4 x 1,0 cm). A 

Fração CQ-II foi aplicada na coluna previamente equilibrada com tampão 

acetato de sódio 50 mM, pH 5.2. As proteínas retidas (RQ-II, RQ-III, 

RQ-IV, RQ-V) foram eluídas com 100, 200, 300 e 1000 mM de NaCl 

solubilizado no mesmo tampão de partida. Frações de 2.0 mL foram 

coletadas a um fluxo de 60 mL/h e a presença de proteína monitorada a 

280 nm.  
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TABELA 3 – Purificação* da Vu-2-cis-prx de folha de feijão-de-corda (V. unguiculata, 

genótipo TE-97-411-1F).  

* Purificação a partir de 1.390 g de massa fresca foliar. 
**UA: Refere-se à unidade de atividade, onde 1UA representa a variação de 1,0 unidade de absorbância, 

lida em λ = 340 nm 

 

 

 

FIGURA 11 - Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%), na presença de SDS, das 

várias frações obtidas durante o processo de purificação da Vu-2-cis-prx 

de folha de feijão-de-corda (V.unguiculata, genótipo TE-97-411-1F). M - 

Marcadores moleculares (“BenchMarcK pre-stained protein ladder”); 1 - 

Extrato protéico solúvel; 2 - fração 30-60%; 3 - pico retido em coluna de 

quitina (CQ-II); 4 – Pico RQ-IV da Resouce Q (Vu-2-cis-prx purificada). 

A eletroforese foi realizada sob corrente constante de 20 mA/gel, e 150 

V, 25 ºC, por cerca de 2 h. Em cada poço foram aplicados 5 µg de 

proteínas. As proteínas foram reveladas com o reagente azul de Comassie 

coloidal G-250 (CANDIANO et al., 2004). 

 

 

Etapas 

Atividade 

total 

(UA*) 

Proteína 

total 

(mgP) 

 

Atividade 

específica(UA/mgP) 

 

Rendimento 

(%) 

 

Purificação 

(x) 

 

Extrato 

 

14,25 

 

1725,3 

 

0,0083 

 

100 

 

1,0 

Fração 
30-60% 

 

7,5 

 

410 

 

0,0183 

 

23,76 

 

2,2 

 

CQII 

 

3,75 

 

25,62 

 

0,1464 

 

1,464 

 

17,6 

 

RQ-IV 

 

2,25 

 

2,1 

 

1,0714 

 

0,12 

 

129,08 



 44 

Através de eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%), na presença de SDS e 

em condições não-redutoras e redutoras (presença de β-mercaptoetanol), foi avaliada a 

existência de pontes dissulfeto na Vu-2-cis-prx. O resultado (Figura 12) revelou que, na 

presença de β-mercaptoetanol, a Vu-2-cis-prx se dissocia em uma banda menor de 22 

kDa, indicando a presença de pontes S-S na forma dimérica da proteína.  

     

 
FIGURA 12 - Avaliação da presença de pontes dissulfeto (-S-S-) através de 

eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%), na presença de SDS, da 

Vu-2-cis-prx purificada. M - Marcadores moleculares (“BenchMarcK 

pre-stained protein ladder”); 1 - Vu-2-cis-prx purificada, na ausência 

de β-mercaptoetanol; 2 - Vu-2-cis-prx purificada, na presença de β-

mercaptoetanol. A eletroforese foi realizada sob corrente constante de 

20 mA/gel, e 150 V, 25 ºC, por cerca de 2 h. Em cada poço foram 

aplicados 5 µg de proteínas. As proteínas foram reveladas com o 

reagente azul de Comassie coloidal G-250 (CANDIANO et al., 2004). 

  

Em diversos trabalhos, 2-cis-peroxirredoxinas são descritas como proteínas que 

apresentam como principal função, a habilidade de remover espécies reativas de oxigênio 

geradas, inevitavelmente, em diversos processos celulares. Sendo assim, foram realizados 

estudos de caracterização enzimática para avaliar os parâmetros funcionais da Vu-2-cis-

prx. A atividade dissulfeto redutase da Vu-2-cis-prx auxiliada pelo sistema de redução 

tioredoxina (Trx) e tioredoxina redutase (TrxR) foi avaliado pelo ensaio de remoção de 

hidroperóxido com conseqüente consumo de NADPH. O resultado obtido (Figura 13) 
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indicou que há troca de poder redutor ditiol-dissulfeto entre a Vu-2-cis-prx e o sistema 

Trx e TrxR à custa da oxidação de NADPH, como esquematizado na Figura 14.  
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FIGURA 13 - Atividade 2-cis-peroxirredoxínica da Vu-2-cis-prx, baseada na remoção de 

hidroperóxido acoplada a tiorredoxina (Trx) e tioredoxina redutase (TrxR). 

A oxidação do NADPH e concomitante redução de H2O2 foi monitorada a 

30 °C, através de leituras de absorbância a 430 nm. A reação foi realizada 

em tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,0, na presença de NADPH, Trx, 

TrxR. A reação foi iniciada pela adição de H2O2. A curva representa a 

cinética de oxidação do NADPH. 

 

FIGURA 14. Reações envolvidas na redução do H2O2 pela Vu-2-cis-prx, acopladas aos 

sistema Trx, TrxR e oxidação do NADPH. 
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Também foi avaliada a capacidade de remoção de hidroperóxidos através do 

ensaio do DTT oxidado. Nesse ensaio, é avaliada a capacidade de redução do H2O2 que 

é acompanhado pela oxidação do DTT. Através de uma reação de troca de ditiol-

dissulfeto, ocorre a formação de uma ponte dissulfeto mista entre uma das cisteínas da 

proteína e o DTT que, rapidamente é atacado pela segunda cisteína, formando DTT 

oxidado e proteína reduzida. Nesse experimento, a Vu-2-cis-prx demonstrou ser capaz 

de reduzir H2O2 do meio, à custa do poder redutor do DTT (Figura 15). Outro aspecto 

interessante observado foi quando o mecanismo catalítico ocorria na presença do 

sistema Trx e TrxR. A reação mostrou-se relativamente mais efetiva quando o 

mecanismo de reação era auxiliado por esse sistema. Em contrapartida, a Vu-2-cis-prx 

mostrou menor eficiência de redução do H2O2 quando auxiliada apenas por TrxR e sem 

a presença de Trx, sendo a atividade inferior até mesmo quando estava presente somente 

a Vu-2-cis-prx.  
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FIGURA 15. Atividade peroxidásica de remoção de H2O2 pela Vu-2-cis-prx, com 

concomitante oxidação do DTT. A reação de 1 mL foi realizada em 

tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,0, na presença de EDTA 1 mM, 

DTT 10 mM, e 0,7 ug/uL de Vu-2-cis-prx. Após 1,0 min de incubação, a 

37 °C, a reação foi iniciada pela adição de H2O2 2 mM. As curvas 

representam a cinética de oxidação do DTT, monitorada a 310 nm.  

 

Para examinar o efeito do pH na atividade enzimática, a Vu-2-cis-prx foi 

submetida ao ensaio enzimático do DTT oxidado em função de diferentes condições de 

pH. De acordo com o resultado observado (Figura 16), a Vu-2-cis-prx não apresentou 

capacidade de remoção de H2O2 em pH 2,0, mas apresentando atividade residual nos 

valores de pH ácido (3,0, 4,0 e 5,0). Já em pH 6,0, a atividade apresentou um expressivo 

aumento comparado aos pHs mais ácidos e, em pH 7,0, a atividade se apresentou como 

máxima. Em pH 8,0, apesar da enzima apresentar atividade, houve queda de, 

aproximadamente, 50% da atividade, quando comparado aos valores obtidos no pH 
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ótimo. E em valores de pHs mais elevados (9,0, 10,0 e 11,0), não houve detecção de 

atividade. 
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FIGURA 16 – Atividade da Vu-2-cis-prx em diferentes condições de pH. A atividade foi 

realizada pelo ensaio de oxidação do DTT em 1 mL em tampão fosfato 

de sódio 50 mM, pH = 7,0 na presença de EDTA 1 mM, DTT 10 mM, 

Vu-2-cis-prx 0,7 ugP/uL. Após 1 min de incubação a 37 °C a reação foi 

iniciada pela adição de H2O2 2 mM. Os resultados foram expressos em 

unidade de atividade onde uma unidade representa a variação de uma 

unidade de absorbância quando se utiliza 1 mL de amostra durante 1 min 

de atividade.  

 

Segundo os resultados já obtidos, a Vu-2-cis-prx na forma dimérica apresentou-

se como sendo a forma catalítica da enzima que detém a capacidade de remoção de H2O2. 

Sendo assim, a massa molecular da Vu-2-cis-prx, em condições nativa, foi calculada 

através de cromatografia de exclusão molecular em Superose 12 HR, calibrada com 

proteínas de massas moleculares conhecidas (Tabela 4), foi de 46,77 kDa (Figura 17), 

resultado esse bastante semelhante ao observado através de SDS-PAGE.    
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TABELA 4. Padrões de massa molecular usados para calibração da coluna de exclusão 

molecular Superose 12 HR usada para determinação da massa molecular da Vu-2-cis-prx 

 

 
FIGURA 17 - Determinação da massa molecular da Vu-2-cis-prx por cromatografia de 

exclusão molecular em coluna Superose 12 HR acoplada a um sistema de 

FPLC. 100 µL de uma solução de Vu-2-cis-prx, encerrando 0,4 mg/mL, foram 

injetados na coluna equilibrada e eluida com tampão acetato de sódio 50 mM, 

pH 5,2, a um fluxo de  0.3 mL/min. A cromatografia foi monitorada a 280 nm 

em espectrofotômetro. A coluna foi previamente calibrada com marcadores de 

massa molecular: AD - álcool desidrogenase; AB – Albumina; OA - albumina 

do ovo; TPG – tripsinogênio; Cit c - Citocromo c. 

 

 

Padrão 

 

MM (kDa) 

Log 

(MM) 

Volume morto 

(Vo) 

 

Volume de eluição (Ve) 

 

Ve/Vo 

 

AD 

 

150,000 

 

5,176 

 

8,5 

 

9,945 

 

1,17 

 

AB 

 

    6,000 

 

4,826 

 

8,5 

 

11,5 

 

1,35 

 

AO 

 

45,000 

 

4,653 

 

8,5 

 

14,5 

 

1,7 

 

TRP 

 

24,000 

 

4,38 

 

8,5 

 

16 

 

1,88 

 

CIT C 

 

12,400 

 

4,093 

 

8,5 

 

17,5 

 

2,05 
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A seqüência NH2-terminal da 2-cis-peroxirredoxinas forneceu 53 resíduos de 

aminoácidos, sendo que sua análise comparativa com outras seqüências conhecidas 

revelou se tratar de uma proteína pertencente à família de proteínas de plantas 

denominadas 2-cis-peroxirredoxinas (Figura 18). De fato, essa seqüência NH2-terminal 

possui alta similaridade com seqüências de 2-cis-peroxirredoxinas de Phaseolus vulgaris 

(96%) (CAC17803.1), Populus thicocarpa (96%) (EEF05155.1) e Pisum sativum (94%) 

(CAC48323.1). A seqüência NH2-terminal da Vu-2-cis-prx também apresentou como 

característica marcante um resíduo de cisteína conservado na posição 52 da proteína 

madura, tendo, ainda, um motivo NH2-terminal (LFFYPLDFTFVCP) altamente 

conservado ao redor do sítio catalítico das seqüências analisadas. Outro aspecto 

extremamente interessante observado no alinhamento, foi à conservação de diversos 

resíduos de aminoácidos hidrofóbicos altamente comuns a todas as 2-cis-

peroxirredoxinas estudadas até então. Merecem atenção especial, por apresentarem-se 

com freqüência nas seqüências, os resíduos de Phe
16

, Phe
22

, Phe
26

, Phe
42

, Phe
43

, Phe
48

 e 

Phe
50

, próximos da região do sítio ativo da enzima, e outros resíduos de aminoácidos 

hidrofóbicos encontrados em todas as seqüências NH2-terminal das 2-cis-

peroxirredoxinas. Já as diferenças observadas entre as seqüências dos resíduos de 

aminoácidos foram relativamente baixas e as substituições encontradas nos resíduos 

foram conservativas. Dois resíduos de aminoácidos polares, Thr
49

 e Thr
54

, na região do 

sítio ativo, sugerem o envolvimento deles no “turnover” catalítico de remoção de 

hidroperóxidos.     
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Pt              ASSELPLVGNIAPDFEAEAVFDQEFINVKLSDYIGKKYVILFFYPLDFTFVCPTEITAFS 60 

Rc              ASSELPLVGNKAPDFEAEAVFDQEFINVKLSDYIGKKYVILFFYPLDFTFVCPTEITAFS 60 

Vu              ASEELPLVGNIAPDFEAEAVFDQEFIKVKLSDYIGKKYVILFFYPLDFTFVCP------- 53 

Pv              ASSELPLVGNTAPDFEAEAVFDQEFIKVKLSDYIGKKYVILFFYPLDFTFVCPTEITAFS 60 

Vr              ASSELPLVGNTAPDFEAEAVFDQEFIKVKLSEYIGKKYVILFFYPLDFTFVCPTEITAFS 60 

Nt              ASSELPLVGNQAPDFEAEAVFDQEFIKVKLSEYIGKKYVILFFYPLDFTFVCPTEITAFS 60 

Ps              ASGELPLVGNSAPDFEAEAVFDQEFIKVKLSEYIGKKYVILFFYPLDFTFVCPTEITAFS 60 

                ** ******* ***************:****:*********************        

 

Pt              DRHEEFEQINTEVLGVSIDSVFSHLAWVQTDRKSGGLGDLKYPLISDVTKSISKSYGVLI 120 

Rc              DRYAEFEKINTEVLGVSIDSVFSHLAWVQTDRKSGGLGDLKYPLISDVTKSISKSYGVLI 120 

Vu              ------------------------------------------------------------ 

Pv              DRYAEFEALNTEILGVSVDSVFSHLAWVQTDRKSGGLGDLNYPLISDVTKSISKSYDVLI 120 

Vr              DRHAEFEELNTEILGVSVDSVFSHLAWVQTDRKSGGLGDLKYPLISDVTKSISKSYGVLI 120 

Nt              DRYGEFEKLNTEILGVSVDSVFSHLAWVQTDRKSGGLGDLNYPLISDVTKSISKSYNVLI 120 

Ps              DRHAEFDAINTEILGVSVDSVFSHLAWVQSDRKSGGLGDLKYPLVSDVTKSISESYGVLI 120 

                                                                             

 

Pt              PDQGVALRGLFIIDKEGVIQHSTINNLAIGRSVDETKRTLQALQYVQENPDEVCPAGWKP 180 

Rc              PDQGVALRGLFIIDKEGVIQHSTINNLAIGRSVDETLRTLQALQYVQENPDEVCPAGWKP 180 

Vu              ------------------------------------------------------------ 

Pv              PDQGIALRGLFIIDKEGVIQHSTINNLAIGRSVDETKRTLQALQYVQENPDEVCPAGWKP 180 

Vr              PDQGIALRGLFIIDKEGVIQHSTINNLAIGRSVDETKRTLQALQYVQENPDEVCPAGWKP 180 

Nt              PDQGIALRGLFIIDKEGVIQHSTINNLGIGRSVDETLRTLQALQYVQDNPDEVCPAGWKP 180 

Ps              PDQGIALRGLFIIDKEGVIQHSTINNLGIGRSVDETKRTLQALQYVQENPDEVCPAGWKP 180 

                                                                             

 

Pt              GEKSMKPDPKLSKDYFAAI 199 

Rc              GEKSMKPDPKLSKEYFAAI 199 

Vu              ------------------- 

Pv              GEKSMKPDPKLSKEYFSAI 199 

Vr              GEKSMKPDPKLSKEYFSAI 199 

Nt              GEKSMKPDPKGSKEYFASI 199 

Ps              GEKSMKPDPKGSKEYFAAV 199 

 

 

FIGURA 18 - Alinhamento da seqüência NH2 terminal da Vu-2-cis-prx com as 

sequências 2-cis-peroxirredoxinas homólogas de plantas, usando 

ClustalW. O número de acesso das seqüências são as seguintes: Pt - 

Populus tricocarpa (XP_002323394.1); Rc - Ricinus communis 

(XP_002530152.1); Vu - Vu-2-cis-prx (sequência não depositada); Pv - 

Phaseolus vulgaris (CAC17803.1); Vr - Vigna radiata (ACZ56426.1); 

Nt - Nicotiana tabacum (CAC84143.2); Ps - Pisum sativum 

(CAC48323.1).  

 

 

A fim de acompanhar o padrão de separação da Vu-2-cis-prx dependente do 

estado redox, amostras foram tratadas de diferente formas. Primeiramente, foi realizado 

o tratamento da Vu-2-cis-prx com DTT e sem DTT sendo posteriormente, analisadas 

por eletroforese 2-D (Figura 19). Esses experimentos mostraram que a Vu-2-cis-prx 
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tratada com DTT se apresentava como dois spots protéicos com massas moleculares 

(21,384 kDa e 21,172 kDa) e pIs muito próximos (4,56 e 4,7), respectivamente, mas 

diferentes, sugerindo a existência de isoformas. Essas isoformas correspondem às 

formas monoméricas da Vu-2-cis-prx que, na presença do agente redutor, teve sua ponte 

S-S intermolecular desfeita. Por outro lado, nas amostras não-tratadas com DTT, o 

padrão de separação 2-D foi diferente. A proteína gerou 5 spots bem definidos, mas 

próximos, sendo 2 dos spots protéicos predominantes. Todos os spots apresentaram 

massa molecular em torno de 42 kDa e pIs de 4,63, 4,68, 4,72, 4,77 e 4,81, 

respectivamente, provavelmente representando várias formas diméricas da Vu-2-cis-

prx. É possível que o tratamento ao qual foi submetida a Vu-2-cis-prx possa estar 

modificando o estado de redução-oxidação dos resíduos de cisteína da molécula, 

modificando seu padrão de migração e justificando os resultados obtidos nos géis-2D.  

 

 

  

FIGURA 19. Mapas bidimensionais da Vu-2-cis-prx, na ausência (A) e presença (B) de 

DTT. A eletroforese foi realizada sob corrente constante de 30 mA/gel, e 

300 V, 4 ºC, por cerca de 6 h. Foram utilizados 5 µg de proteína em cada 

gel. As proteínas foram reveladas com o reagente azul de Comassie 

coloidal G-250 (CANDIANO et al., 2004). 

 

 

Para identificação dos spots protéicos mais proeminentes no gel 2-D, 

representando a forma dimérica da Vu-2-cis-prx não tratada com DTT, foi recortado e 

submetido à análise por espectrometria de massas (ESI-Q-TOF-MS/MS). O resultado 

mostrou que a proteína em estudo apresentou identidade com uma 2-cis-peroxiredoxina 

de Phaseolus vulgaris com massa molecular de 28 kDa e ponto isoelétrico de 5,18. 

A B 

4 



 53 

Significantes escores foram obtidos baseados na massa dos peptídeos. Posteriormente, 

os fragmentos dos diferentes peptídeos da Vu-2-cis-prx gerados foram submetidos ao 

seqüenciamento por MS/MS. O resultado do espectro dos peptídeos mais 

representativos e as seqüencias dos peptídeos estão demonstrados na Tabela 5. Estes 

resultados, quando submetidas ao Blastp (NCBI), demonstraram que a seqüência da 

proteína é única. Domínios conservados foram detectados usando estas seqüências 

como busca. A partir da análise foi possível obter uma cobertura de seqüência de 18% 

de um total de 260 resíduos de aminoácidos da proteína com maior similaridade. Foi 

obtido um escore de 94, sendo considerado um valor muito bom para a identificação. 

                     

TABELA 5 - Massa molecular e pI da Vu-2-cis-prx, obtidos por espectrometria de 

massas (ESI-Q-TOF-MS/MS) e similaridade máxima com uma 2-cis-

peroxirredoxina de seqüência conhecida 

 

 

Após a caracterização da estrutura primária por seqüenciamento NH2 terminal, 

análise do ponto isoelétrico e determinação da massa molecular por espectrometria de 

massas uma análise mais aprofundada foi realizada com o intuito de conhecer as 

características estruturais da Vu-2-cis-prx. Nesse sentido, foram utilizadas abordagens 

espectroscópicas pelo uso do dicroísmo circular e espectroscopia de florescência para 

estudar dados de estrutura secundária e as modificações nesses padrões quando ocorrem 

variações de pH e temperatura do meio. Os resultados apresentados (Figura 20) 

demonstraram, claramente, que a variação de pH nos espectros de CD, após incubação 

em tampão glicina-HCl 25 mM, pH 3,0 e Tris-HCl 25 mM, pH 7,0, e 9,0, não afetou o 

padrão do espectro de CD da Vu-2-cis-prx, sugerindo que não ocorreram alterações 

estruturais significantes. Os dados também mostraram que os espectros de CD da Vu-2-

cis-prx apresentaram um mínimo de absorção no comprimento de onda de 217 nm, que 

é característico de proteínas com alto percentual de folha-β. Baseado nesses dados, foi 
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realizado a desconvolução do espectro de CD da Vu-2-cis-prx usando o programa 

CONTINLL em tampão Tris-HCl 25 mM, pH 7,0. Os resultados indicaram que, nessas 

condições experimentais, a Vu-2-cis-prx apresentou um conteúdo de 7,6% de α-helix, 

39% de folha-β, 22.1% de volta e 31,3% de padrão não ordenado.  

    

 
 

FIGURA 20 - Efeito do pH na conformação da Vu-2-cis-prx, mensurado por dicroísmo 

circular. A proteína foi dissolvida (0,4 mg/mL) em tampão glicina-HCl 

25 mM, pH 3 e tampão Tris-HCl 25 mM, pHs 7 e 9.0. Cubeta: quartzo, 

cilíndrica, de 0,1 cm de caminho óptico.  

 

Os espectros de emissão de florescência da Vu-2-cis-prx nos estados 

estacionários e resolvidos, realizados em tampão glicina-HCl 25 mM, pH 3,0  e Tris-

HCl 25 mM, pH 7,0, e 9,0, não demonstraram modificações no espectro de florescência 

no comprimento máximo de emissão (λmax = 335 nm) e excitado a 280 nm. Entretanto, a 

excitação da Vu-2-cis-prx a 295 nm, quando mantida em pH 3,0, demonstrou haver 

mudança do comprimento de onda máximo observado para λmax 330 nm, indicando 

provável mudança conformacional da estrutura compacta da proteína nativa (Figura 21 

Comprimento de onda (nm) 
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A e B). Os experimentos de desnaturação térmica demonstraram que os espectros de CD 

da Vu-2-cis-prx permaneceram estáveis até 65 °C, por 30 min, sugerindo que a Vu-2-

cis-prx não apresentou modificações estruturais.  Entretanto, o aumento da temperatura 

para valores acima de 75 °C provocou claras alterações do espectro de CD, mostrando 

perda de conformação da estrutura (Figura 22 A). Com base nesses dados, foi calculada 

a temperatura média (Tm) de desnaturação da Vu-2-cis-prx que ficou em torno de 74 °C 

(Figura 22 B). Além da termoestabilidade, foi avaliada a capacidade de re-

enovelamento da Vu-2-cis-prx após aquecimento a 95 °C por CD. O espectro de CD da 

Vu-2-cis-prx em pH 7,0, realizado após aquecimento a 95 °C por 10 min, seguido por 

incubação a 25 °C por 30 min, demonstrou um padrão não ordenado, indicativo de que a 

proteína não teve capacidade de re-enovelamento após as condições de aquecimento 

impostas (Figura 23).  

 

 
FIGURA 21 - Efeito do pH na conformação da Vu-2-cis-prx, mensurado por 

espectroscopia de fluorescência. A proteína foi dissolvida (0,4 

mg/mL) em tampão glicina-HCl 25 mM, pH 3 e tampão Tris-HCl 25 

mM, pHs 7 e 9.0. Cubeta: quartzo, cilíndrica, de 0,1 cm de caminho 

óptico. A Vu2-cis-prx foi incubada por 30 min, 25 °C, com os 

tampões usados e, após, excitada a 280 nm (A) e 295 nm (B). 
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FIGURA 22 - (A) Efeito da temperatura sobre a conformação da Vu-2-cis-prx, 

mensurado por dicroísmo circular. (B) Temperatura média (Tm) de 

desnaturação da Vu-2-cis-prx. Fd (% desnaturação) foi calculado a 

partir dos dados da figura 22 (A). A proteína foi dissolvida (0,4 mg/mL) 

em tampão Tris-HCl 25 mM, pH 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura (ºC) Comprimento de onda (nm) (A) (B) 
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FIGURA 23 - Comportamento conformacional da Vu-2-cis-prx após aquecimento a 95 

°C por 10 min, seguido de incubação a 25 °C por 30 min, medido por 

dicroísmo circular. A proteína foi dissolvida (0,4 mg/mL) em tampão 

Tris-HCl 25 mM, pH 7,0. 

 

4.2. PROPRIEDADES BIOLÓGICAS 

 

4.2.1. Efeito da Vu-2-cis-prx sobre a germinação de esporos do fungo C. 

gloeosporioides.  

 

 Em relação às 2-cis-peroxirredoxinas, não se sabe se elas têm a ação direta 

sobre fungos como demonstrado para algumas peroxidases clássicas (GHOSH, 2006, 

Kiba et al., 2005). Com esse objetivo, a possível capacidade da Vu-2-cis-prx em inibir a 

germinação de esporos do fungo C. gloeosporioides foi avaliada. O resultado (Figura 

24) indicou que a Vu-2-cis-prx não foi capaz de inibir a germinação desse fungo 

fitopatogênico quando comparado com o controle positivo (H2O2). 

 

Comprimento de onda (nm) 
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FIGURA 24 - Atividade da Vu-2-cis-prx (0,7 mg/mL) sobre a germinação de esporos 

do fungo C. gloeosporioides. (A) Vu-2-cis-prx; (B) Vu-2-cis-prx 

aquecida a 98 °C por 20 min; (C) tampão acetato de sódio 50 Mm, pH 

5,2 (controle negativo); e (D) peróxido de hidrogênio 100 mM 

(controle positivo).  

 

4.2.2. Efeito da Vu-2-cis-prx sobre a oxidação de DNA plasmidial 

 

Já foi demonstrado que outras 2-cis-peroxirredoxinas poderiam atuar, 

indiretamente, na proteção vegetal, prevenindo a degradação de DNA plasmidial por 

espécies reativas de oxigênio (STACY et al., 1996). Com base nessa informação, a 

capacidade da Vu-2-cis-prx em prevenir a degradação do DNA plasmidial foi avaliada. 

O resultado obtido (Figura 25 e, f, g) indicou que a Vu-2-cis-prx foi capaz de proteger 

DNA plasmidial (pGEM T-easy) da ação de espécies reativas de oxigênio em todas as 

concentrações avaliadas.  
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FIGURA 25 - Atividade antioxidante da Vu-2-cis-prx sobre ácidos nucléicos. (a) DNA 

plasmidial incubado na ausência de DTT e FeCl3; (b-d; e-f) DNA 

plasmidial incubado na presença de DTT (4 mM), FeCl3 (3 μM) e 

albumina sérica bovina ou Vu-2-cis-prx nas concentrações (1, 2 e 4 

μg/μL) O ensaio foi conduzido a 37 ºC, por 2 horas, e a integridade do 

DNA analisada por eletroforese em gel de agarose (1%). CA = DNA na 

forma de círculo aberto; C = DNA na forma condensada.  

 

4.3. EXPRESSÃO E CLONAGEM DO cDNA DA VU-2-CIS-PRX 

 

4.3.1. Análise de expressão gênica da Vu-2-cis-prx em diferentes tecidos de feijão-de-

corda 

 

A expressão do gene da Vu-2-cis-prx em folhas, raízes e caules de Vigna 

unguiculata foi examinada nesse estudo. Após extração, a qualidade, integridade e 

quantidade do RNA extraído foram avaliadas. Nas condições experimentais 

empregadas, a raiz, caule e folha forneceram 348, 356 e 306 ng/uL de RNA purificado, 

respectivamente. O RNA de cada tecido foi convertido em DNA complementar (cDNA) 

através de RT-PCR. Os cDNA‟s obtidos foram quantificados para realização das 

análises de expressão e submetidos a reação de PCR com o objetivo de testar a 

qualidade dos cDNA‟s produzidos. Na reação, 500 ηg de cDNA de cada tecido foi 

utilizado, o que gerou a amplificação de um produto específico com tamanho 

aproximado de 580 pb e indicando a integridade dos cDNA‟s obtidos (Figura 26c). A 
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análise de expressão do gene da Vu-2-cis-prx foi realizada em uma reação PCR onde 

foram utilizados os dois pares de iniciadores específicos desenhados para a seqüência do 

gene da Vu-2-cis-prx de feijão-de-corda. Inicialmente, a reação foi realizada utilizando 

500 ηg de cDNA de cada tecido, o que gerou um único produto com 600 pb (Figura 

26a). O resultado mostrou que o par de iniciadores com sítios para subclonagem no 

vetor pET302/NT-His funcionou, aparentemente, melhor que o outro par para 

subclonagem no vetor pPICZαa. Apesar do produto da reação não ter amplificado de 

uma forma tão intensa, em todos os tecidos analisados, foi possível detectar a presença 

de transcritos do gene da Vu-2-cis-prx, inclusive, em tecidos onde não se esperava a 

presença desses transcritos, como nas raízes de feijão-de-corda, visto que essa proteína é 

tida como uma proteína presente em folhas e tecidos fotossintetizantes. Esse resultado 

foi confirmado com a realização de uma reação de PCR utilizando 1000 ηg de cDNA de 

cada tecido, o que gerou a amplificação de um produto mais forte, sendo possível 

confirmar o resultado antes observado (Figura 26b). 
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FIGURA 26 – Resultado da análise de expressão visualizado em eletroforese em gel de 

agarose (1%) usando iniciadores para o gene da Vu-2-cis-prx e a 

enzima Go taq DNA polimerase. (M) marcador de baixa massa 

molecular; (R); (C); (F) produtos de PCR usando cDNA de raiz, caule 

e folha, respectivamente; (B) branco da reação. Nas reações das 

Figuras 26a e 26b, foram utilizados 500 e 1000 ηg de cDNA, 

respectivamente, como molde e Tm de 55 °C. Figura 26c - Reação de 

PCR, usando iniciadores para actina. 

 

 

 

 

 

 

 

pPICZαA 
M R B  C  B F B 

pET302/NT-HIS 
 M R B  C   B F B 

pPICZαA 
M R  B C  B   F B 

pET302/NT-HIS 
M R B  C B   F B 

500 ηg 

1000 ηg 

ACTINA 
M R B   C  B F B 

a 

b 

c 

1353 

1078 
802 

603 

310 

1353 

1353 

1078 
802 

603 

310 

 



 62 

4.3.2. Isolamento, Clonagem e Seqüenciamento do cDNA da Vu-2-cis-prx  

 

Após análise de expressão de transcritos (RNAm) da Vu-2-cis-prx em raízes, 

caule e folha de feijão-de-corda, experimentos foram realizados na tentativa de clonar e 

seqüenciar seu gene. Plantas de feijão-de-corda foram cultivadas nas condições 

descritas anteriormente no subitem 3.2.1 e seus tecidos acumulados para realização da 

extração, tratamento com DNAse, purificação, e análise de integridade dos transcritos 

extraídos de cada tecido. Após obtenção dos transcritos, foram realizadas reações de 

RT-PCR para conversão do RNA em cDNA que foi utilizado nas reações de PCR 

usando iniciadores específicos desenhados para o gene da Vu-2-cis-prx. O resultado 

dessas reações não foi tão satisfatório quanto o obtido anteriormente. Vários problemas 

como os rendimentos nas etapas de extração, qualidade do material extraído bem como 

amplificação de produtos não desejados nas reações de PCR impediram, a princípio, o 

prosseguimento dos experimentos. Frente a esses problemas, outro protocolo de 

extração de RNA foi proposto e testado. O protocolo adotado utilizou o reagente 

TRIZOL (invitrogen®) para extração dos transcritos. De cada um dos tecidos foi pesado 

100 mg de massa, adicionado 750 µL do reagente e seguido as etapas de extração de 

acordo com as recomendações de uso do fabricante. Ao final do processo de extração, o 

RNA foi quantificado sendo extraídos 1.572 ηg/uL, 564 ng/uL  e 160 ng/uL de RNA de 

folha, caule e de raiz, respectivamente. O dados indicam que esse protocolo permitiu 

extração de forma eficaz de RNA de folha e caule, contudo, não extraiu RNA de raiz de 

forma satisfatória. Quando a qualidade da extração foi avaliada por eletroforese em gel 

de agarose (1,2%), foi confirmado (Figura 27) que não foi possível extrair RNA de raiz 

usando o reagente TRIZOL. Entretanto, essa metodologia funcionou de forma excelente 

para extração de RNA de folha e caule, que se apresentaram íntegros e, aparentemente, 

sem contaminações.  
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FIGURA 27 - Eletroforese em gel de agarose (1,2%) do RNA extraído de folha (F), 

caule (C) e raiz (R) de feijão-de-corda. As bandas visualizadas com 

brometo de etídeo representam o rRNA 28S e 18S, respectivamente. 

 

Mesmo não conseguindo êxito na extração de RNA de raiz foi dada 

continuidade aos experimentos de clonagem e seqüenciamento utilizando RNA de caule 

e folha. Os RNAs (15 µg) de ambos os tecidos, após extração, foram tratados com 

DNase RQ1, para remoção de possíveis moléculas de DNA, e purificados usando o kit 

RNase mini Kit (Quiagen®). Foram obtidos 5.700 e 950 ηg de RNA de caule e de folha, 

respectivamente. Para a reação de RT-PCR, 1000 ng de RNA de cada tecido foram 

utilizados, sendo obtidos 285 e 293 ηg/uL de cDNA de caule e de folha, 

respectivamente. Os cDNAs obtidos foram, então, utilizados nas reações de PCR 

usando iniciadores específicos desenhados para o gene da Vu-2-cis-prx. O resultado da 

reação foi avaliado através de eletroforese em gel de agarose (1%). Foi observado que 

houve amplificação específica (Figura 28 A e B), para ambos os pares de iniciadores, 

desde que foi gerado um único produto, em torno de 600 pb, a partir do cDNA de 

ambos os tecidos testados.         
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FIGURA 28 - Eletroforese em gel de agarose (1%) dos produtos de PCR usando 

iniciadores para o gene da Vu-2-cis-prx. A - produtos de reação usando 

iniciadores desenhados para subclonagen no vetor pET302 e expressão 

em Escherichia coli; B - produto de reação usando iniciadores 

desenhados para subclonagen no vetor pPICZαA e expressão em 

Pichia Pastoris. (M) marcador de baixa massa molecular; (C) caule; 

(F)  folha; (B) branco da reação.  

 

Como os resultados obtidos usando o protocolo de extração de RNA com 

TRIZOL aumentaram os rendimentos de extração de RNA e a amplificação do produto 

na reação de PCR foi melhorada, consideravelmente, várias reações de PCR foram 

realizadas para acumular o produto de 600 pb, usado nas etapas subsequentes de 

clonagem. Especificamente, foram acumulados 100 µL de cada uma das quatro 

condições de reação observadas anteriormente. Os produtos de PCR de 600 pb contidos 

nesse volume foram purificados e concentrados usando o Kit illustra GFX PCR DNA 

and GEL BAND purification da (GE healthcare®). Para o par de iniciadores para 

clonagem no vetor pET302, foram obtidos 52 ηg/uL e 167 ηg/uL de produto de PCR 

para caule e folha, respectivamente. Para clonagem no vetor pPICZαa, foram obtidos 55 

ηg/uL e 120 ηg/uL de produto de PCR para caule e folha, respectivamente. A partir 

desses produtos, uma solução padrão de 10 ng/uL dos produtos de PCR de 600 pb foi 

preparada, para utilização nas reações de ligação ao vetor de clonagem pGEM T-Easy, 

produzindo o DNA recombinante que foi utilizado para transformar células 

eletrocompetentes de E.coli (top10F‟). A Figura 29 mostra as placas com os clones 

positivamente transformados que foram, inicialmente, identificados pela resistência ao 

antibiótico carbenicilina adicionado ao meio de crescimento bacteriano. Apesar de não 
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ser possível visualizar na Figura 29, as placas apresentaram clones com coloração 

branca que foram selecionados como possíveis colônias transformadas. O resultado 

mostrou que houve sucesso nas transformações C1, F2, e C2, com exceção da 

transformação com o produto proveniente de folha (F1), amplificado com o iniciador 

para subclonagem no vetor pET302. De cada uma das placas que apresentaram possível 

sucesso na transformação, 5 clones foram selecionados e transferidos para o meio LB 

líquido, contendo estreptomicina e carbenicilina, para crescimento das colônias isoladas. 

Após, 16 horas a 37 °C em agitação, parte das células foram estocadas em glicerol e 

acondicionadas em ultrafreezer para posteriores etapas de subclonagem e o restante das 

células foram submetidas à extração do DNA plasmidial usando o kit Pure LinK QuicK 

Plasmid Miniprep (Invitrogen®). O resultado da extração dos DNAs plasmidiais dos 

clones (Figura 30) indicou ter havido transformação, com exceção de um clone.  
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FIGURA 29 - Cultura de bactérias demonstrando as estirpes de E.coli transformadas 

com o produto de PCR com 600 pb. pET302 e pPICZαA denotam as 

culturas de E. coli top10F‟ eletroporadas com vetor pGEM T-easy 

ligado ao produto de PCR proveniente do caule e da folha, 

amplificados com iniciadores com sítios para subclonagem nos vetores 

pET302 e pPICZαA, respectivamente. 

 

Para confirmação da ligação ao vetor de clonagem, foi realizada a digestão de 

todos os DNA plasmidiais extraídos das colônias selecionadas com a enzima de 

restrição EcoRI bem como da colônia controle. A Figura 31 mostra o perfil da digestão 

dos clones selecionados, indicando que, com exceção de apenas um clone que não 

sofreu digestão, os outros clones selecionados foram transformados com sucesso.  
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FIGURA 30 - Eletroforese em gel de agarose (1%) do DNA plasmidial extraído dos 

clones transformados e selecionados. M – Marcador de tamanho 

molecular em pb hindIII; (pET302-caule), (pPICZαA-caule) e 

(pPICZαA-folha) representam o DNA plasmidial ligados ao vetor 

pGEM T-easy transformado conforme Figura 30. (B) representa o DNA 

plasmidial da colônia não transformada que funcionou como controle.  

 

 

FIGURA 31 - Digestão do DNA plasmidial extraído dos clones transformados e 

digeridos com enzima de restrição ECORI e visualizado em 

eletroforese em gel de agarose (1%). (pET302-caule), (pPICZαA-

caule) e (pPICZαA-folha) representam o DNA plasmidial separado 

do produto de amplificação após digestão. (B) representa o DNA 

plasmidial da colônia não transformada, não apresentando o produto 

de amplificação.  
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Após confirmada a transformação, o DNA plasmidial extraído foi quantificado 

e sequenciado. As duas sequências de nucleotídeos obtidas, uma proveniente do caule e 

outra da folha, ambas com 597 pb, representam o produto de PCR amplificado. O 

alinhamento dessas duas sequências mostrou haver alta homologia entre elas (Figura 

32). Análises realizadas usando o BLASTn mostraram homologia de 100 e 97% das 

sequências de caule e folha aqui obtidas, respectivamente, com os ESTs FG931548.1 e 

FG883990.1 de Vigna unguiculata depositadas no NCBI. A análise dessas sequências 

demonstrou que o EST FG931548.1 possui 819 pb e codifica uma proteína putativa de 

273 resíduos de aminoácidos. Já o EST FG883990.1 possui 794 pb e codifica uma 

proteína putativa de 239 resíduos de aminoácidos. A busca, no NCBI, de ambas as 

sequências das proteínas putativas obtidas a partir dos dois ESTs, permitiu se verificar 

alta similaridade com peroxirredoxinas de Vigna radiata e Phaseolus vulgaris, 

mostrando o sucesso da clonagem e comprovando dessa, forma, que o cDNA em estudo 

se tratava da Vu-2-cis-prx. A Figura 33 mostra ambas as sequências completas de 

nucleotídeos obtidas a partir do caule e da folha, juntamente com as sequências de 

aminoácidos putativas, deduzidas com uso de ferramenta de tradução disponível no site 

www.expasy.org/tools/dna.html. Apesar da alta similaridade entre as sequências, foi 

possível identificar alguns domínios importantes, em ambas, que se apresentaram 

conservados e são responsáveis pela formação do domínio que compõe o sítio catalítico. 

Nas sequências de aminoácido, também foram identificadas os resíduos de cisteína 

responsáveis pela formação das pontes dissulfeto e que tem papel fundamental na 

atividade catalítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expasy.org/tools/dna.html
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Vu-2-cis-prx-caule  GCTTCGAGCGAGCTTCCGTTGGTTGGGAACATAGCTCCGGACTTTGAAGCAGAGGCTGTT 60  

Vu-2-cis-prx-folha  GCTTCCGGCGAGCTTCCGTTGGTTGGGAACACAGCACCGGATTTTGAAGCAGAGGCTGTT 60 

   ***** .************************ ***:***** ****************** 

 

Vu-2-cis-prx-caule  TTTGATCAGGAGTTCATCAAGGTCAAACTATCTGATTATATTGGAAAAAAATATGTTATC 120 

Vu-2-cis-prx-folha  TTTGATCAGGAGTTCATCAAGGTCAAACTATCTGAATATATTGGGAAAAAATATGTTATC 120 

   ***********************************:********.*************** 

 

Vu-2-cis-prx-caule  CTCTTTTTCTACCCATTGGATCTCACATTCGTTTGTCCGACAGAAATCACTGCTTTCAGT 180 

Vu-2-cis-prx-folha  CTTTTTTTCTACCCATTGGACTTCACATTCGTTTGTCCGACAGAAATCACCGCCTTCAGT 180 

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

 

Vu-2-cis-prx-caule  GATCGGCATGCAGAGTTTGAGGAACTAAATACAGAGATTTTGGGTGTTTCAGTTGACAGT 240 

Vu-2-cis-prx-folha  GACCGTCATGCAGAGTTTGAGGAACTAAATACAGAGATTTTGGGTGTTTCAGTTGACAGT 240 

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

 

Vu-2-cis-prx-caule  GTGTTTTCACACCTTGCATGGGTTCAAACTGATAGAAAGTCGGGTGGTCTTGGCGACTTG 300 

Vu-2-cis-prx-folha  GTGTTTTCACACCTTGCATGGGTTCAAACTGATAGAAAGTCGGGTGGTCTTGGCGACTTG 300 

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

 

Vu-2-cis-prx-caule  AAGTATCCTTTGATTTCTGATATCACCAAATCCATCTCGAAATCTTTTGGTGTTCTCATT 360 

Vu-2-cis-prx-folha  AAGTATCCTTTGATTTCTGATGTCACCAAATCCATCTCAAAATCTTATGGTGTTCTCATT 360 

   *********************.****************.*******:************* 

 

Vu-2-cis-prx-caule  CCCGATCAGGGGATTGCATTGAGAGGATTGTTCATTATTGACAAGGAAGGTGTTATTCAG 420 

Vu-2-cis-prx-folha  CCCGATCAGGGGATTGCATTGAGAGGATTGTTCATTATTGACAAGGAAGGGGTTATTCAG 420 

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

 

Vu-2-cis-prx-caule  CATTCTACCATTAACAACCTGGCCATCGGTAGAAGTGTTGATGAGACAAAGAGAACACTC 480 

Vu-2-cis-prx-folha  CATTCTACCATTAACAACCTGGCCATTGGTAGAAGTGTTGATGAGACAAAGAGAACACTC 480 

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

 

Vu-2-cis-prx-caule  CAGGCCTTGCAATATGTGCAGGAAAACCCGGATGAAGTTTGCCCAGCTGGGTGGAAGCCT 540 

Vu-2-cis-prx-folha  CAGGCCTTGCAGTATGTGCAGCAGAACCCAGATGAAGTTTGCCCAGCTGGGTGGAAGCCT 540 

                  ***********.********* *.*****.****************************** 

 

Vu-2-cis-prx-caule  GGTGAGAAGTCCATGGAACCAGACCCTAAACTTAGCAAAGACTACTTCGCAGCTATT 597 

Vu-2-cis-prx-folha  GGTGAGAAGTCCATGAAACCAGACCCTAAACTTAGCAAAGACTACTACGCAGCTATT 597 

                  ***************.******************************:********** 
 

FIGURA 32 - Alinhamento usando o programa Clustal W das seqüências de cDNA da Vu-2-cis-

prx obtida a partir do caule e da folha. (*) indica os nucleotídeos idênticos nas 

duas seqüências.     
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A 

   GCTTCGAGCGAGCTTCCGTTGGTTGGGAACATAGCTCCGGACTTTGAAGCAGAGGCTGTT 

    A  S  S  E  L  P  L  V  G  N  I  A  P  D  F  E  A  E  A  V  

   TTTGATCAGGAGTTCATCAAGGTCAAACTATCTGATTATATTGGAAAAAAATATGTTATC 

    F  D  Q  E  F  I  K  V  K  L  S  D  Y  I  G  K  K  Y  V  I  

   CTCTTTTTCTACCCATTGGATCTCACATTCGTTTGTCCGACAGAAATCACTGCTTTCAGT 

    L  F  F  Y  P  L  D  L  T  F  V  C  P  T  E  I  T  A  F  S  

   GATCGGCATGCAGAGTTTGAGGAACTAAATACAGAGATTTTGGGTGTTTCAGTTGACAGT 

    D  R  H  A  E  F  E  E  L  N  T  E  I  L  G  V  S  V  D  S  

   GTGTTTTCACACCTTGCATGGGTTCAAACTGATAGAAAGTCGGGTGGTCTTGGCGACTTG 

    V  F  S  H  L  A  W  V  Q  T  D  R  K  S  G  G  L  G  D  L  

   AAGTATCCTTTGATTTCTGATATCACCAAATCCATCTCGAAATCTTTTGGTGTTCTCATT 

    K  Y  P  L  I  S  D  I  T  K  S  I  S  K  S  F  G  V  L  I  

   CCCGATCAGGGGATTGCATTGAGAGGATTGTTCATTATTGACAAGGAAGGTGTTATTCAG 

    P  D  Q  G  I  A  L  R  G  L  F  I  I  D  K  E  G  V  I  Q  

   CATTCTACCATTAACAACCTGGCCATCGGTAGAAGTGTTGATGAGACAAAGAGAACACTC 

    H  S  T  I  N  N  L  A  I  G  R  S  V  D  E  T  K  R  T  L  

   CAGGCCTTGCAATATGTGCAGGAAAACCCGGATGAAGTTTGCCCAGCTGGGTGGAAGCCT 

    Q  A  L  Q  Y  V  Q  E  N  P  D  E  V  C  P  A  G  W  K  P  

   GGTGAGAAGTCCATGGAACCAGACCCTAAACTTAGCAAAGACTACTTCGCAGCTATT 

    G  E  K  S  M  E  P  D  P  K  L  S  K  D  Y  F  A  A  I  

 

B 
 

   GCTTCCGGCGAGCTTCCGTTGGTTGGGAACACAGCACCGGATTTTGAAGCAGAGGCTGTT 

    A  S  G  E  L  P  L  V  G  N  T  A  P  D  F  E  A  E  A  V  

   TTTGATCAGGAGTTCATCAAGGTCAAACTATCTGAATATATTGGGAAAAAATATGTTATC 

    F  D  Q  E  F  I  K  V  K  L  S  E  Y  I  G  K  K  Y  V  I  

   CTTTTTTTCTACCCATTGGACTTCACATTCGTTTGTCCGACAGAAATCACCGCCTTCAGT 

    L  F  F  Y  P  L  D  F  T  F  V  C  P  T  E  I  T  A  F  S  

   GACCGTCATGCAGAGTTTGAGGAACTAAATACAGAGATTTTGGGTGTTTCAGTTGACAGT 

    D  R  H  A  E  F  E  E  L  N  T  E  I  L  G  V  S  V  D  S  

   GTGTTTTCACACCTTGCATGGGTTCAAACTGATAGAAAGTCGGGTGGTCTTGGCGACTTG 

    V  F  S  H  L  A  W  V  Q  T  D  R  K  S  G  G  L  G  D  L  

   AAGTATCCTTTGATTTCTGATGTCACCAAATCCATCTCAAAATCTTATGGTGTTCTCATT 

    K  Y  P  L  I  S  D  V  T  K  S  I  S  K  S  Y  G  V  L  I  

   CCCGATCAGGGGATTGCATTGAGAGGATTGTTCATTATTGACAAGGAAGGGGTTATTCAG 

    P  D  Q  G  I  A  L  R  G  L  F  I  I  D  K  E  G  V  I  Q  

   CATTCTACCATTAACAACCTGGCCATTGGTAGAAGTGTTGATGAGACAAAGAGAACACTC 

    H  S  T  I  N  N  L  A  I  G  R  S  V  D  E  T  K  R  T  L  

   CAGGCCTTGCAGTATGTGCAGCAGAACCCAGATGAAGTTTGCCCAGCTGGGTGGAAGCCT 

    Q  A  L  Q  Y  V  Q  Q  N  P  D  E  V  C  P  A  G  W  K  P  

   GGTGAGAAGTCCATGAAACCAGACCCTAAACTTAGCAAAGACTACTACGCAGCTATT 

    G  E  K  S  M  K  P  D  P  K  L  S  K  D  Y  Y  A  A  I 

 

FIGURA 33 - Sequência de nucleotídeos da Vu-2-cis-prx proveniente do caule (A) e da 

folha (B), juntamente com a seqüência deduzida de aminoácidos. Em 

azul, estão destacadas as seqüências de nucleotídeos que codificam 

seqüências similares de resíduos de aminoácidos (vermelho) em ambas 

as estruturas primárias. Em amarelo, destacam-se os dois resíduos de 

cisteína característicos das 2-cis-peroxirredoxinas e que constituem seu 

sítio catalítico.  
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Vu-2-cis-prx-caule  ASSELPLVGNIAPDFEAEAVFDQEFIKVKLSDYIGKKYVILFFYPLDLTFVCPTEITAFS 60 

Vu-2-cis-prx-folha  ASGELPLVGNTAPDFEAEAVFDQEFIKVKLSEYIGKKYVILFFYPLDFTFVCPTEITAFS 60 

         **.******* ********************:***************:************ 

 

Vu-2-cis-prx-caule  DRHAEFEELNTEILGVSVDSVFSHLAWVQTDRKSGGLGDLKYPLISDITKSISKSFGVLI 120 

Vu-2-cis-prx-folha  DRHAEFEELNTEILGVSVDSVFSHLAWVQTDRKSGGLGDLKYPLISDVTKSISKSYGVLI 120                                                            

                  ***********************************************:*******:**** 

 

Vu-2-cis-prx-caule  PDQGIALRGLFIIDKEGVIQHSTINNLAIGRSVDETKRTLQALQYVQENPDEVCPAGWKP 180 

Vu-2-cis-prx-folha  PDQGIALRGLFIIDKEGVIQHSTINNLAIGRSVDETKRTLQALQYVQQNPDEVCPAGWKP 180                                                                                          

                  ***********************************************:************ 

 

Vu-2-cis-prx-caule  GEKSMEPDPKLSKDYFAAI 199 

Vu-2-cis-prx-folha  GEKSMKPDPKLSKDYYAAI 199 

                  *****:*********:*** 

 

FIGURA 34 - Comparação das sequências de aminoácidos da Vu-2-cis-prx deduzidas a partir das 

sequências de nucleotídeos obtidas do caule e da folha de Vigna unguiculata. Em 

amarelo, verde e azul estão destacados os resíduos de cisteína dos sítios catalíticos de 

ambas as seqüências, os resíduos de fenilalanina na região NH2-terminal e os de 

arginina na região C-terminal.         

 

 

O alinhamento entre as sequências de aminoácidos das proteínas Vu-2-cis-prx 

putativas obtidas do caule e da folha está mostrado na Figura 34. Ambas apresentaram 

199 resíduos de aminoácidos na proteína madura e dois resíduos de cisteína 

conservados na posição 52 (Cys
52

) e outro na posição 174 (Cys
174

),
 
sendo a distância 

entre esses dois aminoácidos de 121 resíduos, o que é característico de 2-cis-

peroxirredoxinas. Outra característica comum encontrada foi a presença do motivo 

conservado (FTFVCPTEI) ao redor do sítio ativo da cisteína peroxidásica (Cys
52

), que, 

na sequência de aminoácido do caule, apresentou substituição de uma fenilalanina por 

uma leucina. Já na outra cisteína (Cys
174

)
 
foi detectado haver o domínio hidrofóbico 

(VCPAGW) em volta desse aminoácido. Outros diversos aminoácidos hidrofóbicos 

foram encontrados na seqüência como os resíduos de fenilalanina (Phe
15

, Phe
21

, Phe
25

, 

Phe
42

, Phe
43

, Phe
48

, Phe
50

)
 
na região NH2-terminal e a presença de dois resíduos de 

triptofano (Trp
87

 e Trp
178

). Comparação detalhada das sequências demonstrou, ainda, 

que apesar de haver diferenças entre alguns resíduos de aminoácidos, essas substituições 

foram conservativas. Também, foram encontrados 3 resíduos polares de treonina (Thr
49

, 

Thr
54

 e Thr
57

) na região do sítio ativo e 3 resíduos polares positivamente carregados de 

arginina (Arg
128

, Arg
151

 e Arg
158

) conservados. Na região C-terminal, não foi observado 
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o motivo (FKEY) que é característico de 2-cis-peroxirredoxina de plantas. Entre a 

cisteína-174 (Cys
174

) e os motivos KDYF de caule e KDYY de folha, foram observados 

resíduos carregados, dos quais 1 resíduo de ácido aspártico, 2 de ácido glutâmico e 4 

resíduos de lisina, todos conservados em ambas as sequências. Esta característica faz 

com que a região C-terminal tenha uma “cauda” polar, positivamente carregada, similar 

a muitas outras 2-cis-peroxirredoxinas de plantas.  

 

Cálculos, in sílico (http://expasy.org/cgi-bin/pi_tool), das sequências de 

aminoácidos das duas 2-cis-peroxirredoxinas putativas de feijão-de-corda mostrarm pIs 

de 4,70 e 4,92 e massas moleculares de 22.089 e 22.111 Da, respectivamente, para as 

proteínas do caule e de folha. Esses resultados foram condizentes com dados 

experimentais obtidos para a Vu-2-cis-prx nativa, através de eletroforese bidimensional. 

 

Com base nas seqüências das proteínas putativas obtidas através dos 

experimentos de clonagem, foi feita análise filogenética das seqüências das Vu-2-cis-

prx putativas de caule e de folha de feijão-de-corda, com outras classes de 

peroxirredoxinas de plantas. Através dessa análise foi possível classificar as 

peroxirredoxinas de plantas em quatro classes (Figura 35): as peroxirredoxinas Q, 

peroxirredoxinas tipo II, as 1-cis-peroxirredoxinas e as 2-cis-peroxirredoxinas, de 

acordo com a similaridade entre suas sequências. O resultado indicou as 

peroxirredoxinas II como sendo as peroxirredoxinas mais ancestrais que geraram as 

demais classes de peroxirredoxinas. Dessa classe foram geradas as peroxirredoxinas Q e 

por fim uma nova divisão gerou o grupo das 2-cis e das 1-cis-peroxirredoxinas. 

http://expasy.org/cgi-bin/pi_tool
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FIGURA 35 - Árvore filogenética das estruturas primárias de diferentes classes de 

peroxirredoxinas de plantas gerada com o auxílio do programa Mega 5.  

Foi utilizado o método neighbor-joining e um bootstrap de 5000.  

 

Estudos de modelagem molecular também foram realizados, com base na 

sequência da proteína putativa da Vu-2-cis-prx de folha, visto que a proteína nativa foi 

purificada e caracterizada, nesse estudo, a partir desse órgão. Usando o programa 

Modeller foram gerados 100 modelos estruturais. O resultado moustrou que o modelo 

74 mostrou menor função energética sendo selecionado para análise trocional dos 

ângulos Phi e Psi entre os aminoácidos no programa Procheck. O resultado mostrado 

na figura 36 mostrou que 93 % dos resíduos encontravam-se em regiões altamente 

favoráveis e que não foi observada anomalidades entre as ligações do modelo. O 

modelo gerado foi então visualizado utilizando o programa Pymol.   
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FIGURA 36 – Mapa de Ramachandran do modelo de menor função 

energética (modelo 74) dos ângulos trocionais Phi e Psi de 

cada aminoácido   
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 A estrutura do modelo gerado da forma monomérica apresentou pouca 

mudança (Figura 37) já que o modelo utilizado (1QMV) teve todos os domínios 

resolvidos. A estrutura, bem como a sequência do domínio onde se encontra o residuo 

da cisteína peroxidásica apresentou-se altamente conservada (Figura 38). O modelo da 

estrutura monomérica na forma reduzida mostrou que residuo da cisteína peroxidásica 

está em um bolso, onde o solvente, contendo o substrato, tem acesso. Esse bolso é 

formado por um motivo “loop-hélice” estrutural caracteristico. O resíduo de cisteína na 

posição 52 (Cys
52

) foi localizada na primeira volta da hélice e apresentou-se cercado 

por 3 resíduos de aminoácidos. Um resíduo de prolina-45 (Pro
45

), 1 de treonina-49 

(Thr
49

) e 1 de arginina-128 (Arg
128

), conservadas em todas as classes de 2-cis-

peroxirredoxinas. 

 

                              

 

FIGURA 37 - Estrutura da forma monomérica da Vu-2-cis-prx putativa gerada por 

homologia ao modelo 1QMV (código de acesso ao PDB), usando o 

programa Modeller. Em destaque, a região do domínio catalítico 

(colorida) mostrado em formato “cartoon” gerado no programa pymol.  
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FIGURA 38 - Representação da estrutura em “cartoon” (pymol) da forma monomérica 

da Vu-2-cis-prx putativa, destacando o sítio catalítico. Em vermelho, 

azul, amarelo, e laranja estão destacados os resíduos de cisteína 

peroxidásica, prolina, treonina e arginina, respectivamente, que 

compõem o sítio catalítico da enzima. 

 

4.3.3. Avaliação da capacidade de oligomerização da Vu-2-cis-prx 

 

2-cis-peroxirredoxinas de leveduras, quando submetidas a determinadas 

condições de estresse oxidatixo, força iônica ou variação de pH, podem mudar seu 

estado estrutural e, dessa forma, exercer efeitos fisiológicos distintos da atividade 

peroxidásica e atuar como chaperona (Jang et al., 2004). Sendo assim a Vu-2-cis-prx foi 

submetida a diversas condições como estresse oxidativo, força iônica, pH e temperatura 

e possíveis modificações de estrutura foram avaliadas através de eletroforese SDS-

PAGE. A Vu-2-cis-prx apresentou-se na forma dimérica, praticamente em todos os 

tratamentos (Figura 39). Contudo, tratamento com DTT (10 mM), modificou a forma 

da Vu-2-cis-prx para o estado monomérico. O tratamento também promoveu alteração 

THR 49 

PRO 45 

ARG 128 

CYS 52 
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do estado estrutural da Vu-2-cis-prx, mudando sua estrutura para a forma oligomérica. 

Sendo assim, na tentativa de entender melhor como a mudança do padrão estrutural 

modifica o aspecto funcional da Vu-2-cis-prx, a modelagem molecular da possível 

forma decamérica foi realizada.    

 

 

FIGURA 39 - Estados estruturais da Vu-2-cis-prx quando submetida a diferentes 

tratamentos. (M) marcador de massa molecular; (A) Vu-2-cis-prx 

tratada com DTT (10 mM); (B) Vu-2-cis-prx sem tratamento; (C) Vu-

2-cis-prx tratada com H2O2 (100 mM); (D) Vu-2-cis-prx na presença 

de NaCl (1,5 M); (E) Vu-2-cis-prx diluída em água e aquecida a 99 °C 

por 10 min; (F) Vu-2-cis-prx em tampão glicina-HCl 50 mM, pH 2,0; 

(G) Vu-2-cis-prx em tampão glicina-NaOH 50 mM,  pH 10,0. Foram 

utilizados 3,5 μg da enzima em cada tratamento. Após incubação a 37 

°C, 1 h, as amostras foram analisadas por SDS-PAGE (10%) e as 

bandas protéicas reveladas com nitrato de prata. 

 

 

A Figura 40 mostra o resultado da modelagem da Vu-2-cis-prx putativa de 

folha de feijão-de-corda na forma decamérica. Foi possível verificar que essa proteína 

apresenta, também, a capacidade de formar decâmeros. Assim, a Vu-2-cis-prx de folha 

pode ser classificada como uma 2-cis-peroxirredoxina típica, consistindo de um 

pentâmero formado pela oligomeração de dímeros [(α2)5]. Essa conclusão é consistente 

com dados da literatura que mostram que essa proteína pode formar esse padrão 

estrutural. 
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FIGURA 40 - Representação da estrutura da forma decamérica, em “cartoon”, da Vu-2-

cis-prx putativa de folha, gerada por homologia ao modelo 1QMV 

(código de acesso ao PDB), usando o programa Modeller.  
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5. DISCUSSÃO 

 
 

Até o momento, não há relato, na literatura, de trabalho que mostre a 

purificação e a caracterização de 2-cis-peroxirredoxinas de plantas. Todos os dados 

gerados sobre essa enzima foram baseados em experimentos utilizando-se genes de 2-

cis-peroxirredoxinas de diversas plantas expressos em sistemas recombinantes. Nesse 

estudo, foi usado um protocolo de purificação de 2-cis-peroxirredoxina de folhas de 

feijão-de-corda, denominada abreviadamente de Vu-2-cis-prx, que se mostrou altamente 

reproduzível, e que permitiu a obtenção de 2,1 mg de proteína purificada a partir de 

1.390 g de massa foliar fresca (TABELA 3). Esse rendimento é relativamente baixo, 

comparado a sistemas recombinantes que geram entre 7 e 30 mg de proteína por litro de 

cultura (ROUHIER et al., 2004).   

Um fato merecedor de atenção refere-se à interação da Vu-2-cis-prx com a 

matriz de quitina, como um dos passos de purificação. Na literatura, não há relato da 

existência de domínios específicos de ligação de 2-cis-peroxirredoxinas de plantas à 

quitina. Provavelmente, essa interação se faz através de outras interações como cargas 

elétricas presentes na proteína e na matriz de quitina que permitem o estabelecimento de 

forças coulômbicas ou interações hidrofóbicas. 

A Vu-2-cis-prx, ao final dos passos de purificação, se apresentou como uma 

proteína de banda protéica única, de cerca de 44 kDa, altamente homogêneo e livre de 

contaminantes e constituída por duas bandas protéicas de cerca de 22 kDa, observadas 

por SDS-PAGE, na presença e ausência de  β-mercaptoethanol, respectivamente 

(FIGURAS 11 e 12). Esses dois perfis de massa molecular representam a forma 

dimérica e monomérica da Vu-2-cis-prx. Diversos estudos com 2-cis-peroxirredoxinas 

de plantas caracterizaram essa subfamília como proteínas que apresentam baixa massa 

molecular como observado em Hordeum vulgare (26 kDa), Arabidopsis thaliana (29,1 e 

29,6 kDa), Phaseolus vulgaris (22 kDa), e Pisum sativum (22 kDa). A forma dimérica 

(44 kDa) dessa enzima é resultado da interação intermolecular de duas cadeias 

monoméricas, através de 2 resíduos de cisteína presentes em todas 2-cis-

peroxirredoxinas estudadas, que reagem formando uma ponte dissulfeto. Na presença de 

β-mercaptoethanol essa interação é desfeita gerando uma única banda com massa de 22 

kDa como relatado em outros trabalhos (KÖNIG et al., 2003; DIETZ, 2003; GENOT et 

al.,2001; BERNIER-ViLLAMOR et al., 2004). A forma dimérica (46 kDa) da Vu-2-
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cis-prx foi confirmada, também, por cromatografia de exclusão molecular (FIGURA 

17). Nesse estado, o dímero forma a mínima unidade catalítica e, dependendo da força 

iônica e do estado redox do meio, esses dímeros arranjam-se em decâmeros (FIGURA 

40) e, finalmente, em oligômeros formando complexos (KÖNIG et al., 2003).  

Jang et al., 2004 demonstraram que isoformas de 2-cis-peroxirredoxina 

apresentam dupla função, podendo exercer atividade peroxidásica e de chaperona.  

Estas diferentes funções estariam associadas a distintas estruturas que essa proteína 

pode assumir. Em couve-chinesa (Brassica pekinensis), 2-cis-peroxirredoxinas atuaram 

como um sensor redox de acordo com a dinâmica iônica do meio e sua estrutura 

quaternária também mudou, passando de monômeros de baixa massa molecular para 

complexos de alta massa em condições como choque térmico e força iônica (KIM et al., 

2009). Ao que tudo indica, em Vigna unguiculata, a Vu-2-cis-prx parece ter uma função 

semelhante podendo atuar como um sensor redox.  De fato, a Vu-2-cis-prx apresentou a 

capacidade de remoção de hidroperóxidos in vitro. Esta atividade foi auxiliada por 

sistemas de redução que transferiram o poder redutor do NADPH para a 2-cis-

peroxirredoxina oxidada. A atividade da Vu-2-cis-prx mostrou-se dependente de 

tioredoxina e tioredoxina redutase (FIGURA 14), apresentando taxa de redução do 

H2O2 menor do que a da 2-cis-peroxirredoxina de Brassica campestris (KIM et al., 

2010), sugerindo menor afinidade pelo substrato. Contudo, para confirmar essa 

suposição, experimentos para determinação da constante de afinidade deverão ser 

conduzidos. A taxa de oxidação de NADPH inicial foi relativamente alta, diminuindo, 

gradualmente, no decorrer do tempo (FIGURA 14). Adicionalmente, a Vu-2-cis-prx 

mostrou ser capaz de reduzir H2O2 utilizando o poder redutor do DTT (FIGURA 15). A 

enzima foi capaz de utilizar o poder redutor do DTT diretamente sem o auxílio de 

sistemas de transferência de poder redutor, como tioredoxina e tioredoxina redutase. 

Contudo, quando auxiliado por esses sistemas, a enzima mostrou relativa melhora de 

eficiência catalítica e diminuição da atividade quando auxiliada apenas por tioredoxina 

redutase (TrxR), provavelmente, pela incapacidade da  tioredoxina redutase em 

transferir o poder redutor, já que a tioredoxina estava ausente (FIGURA 15). Nessa 

condição, a tioredoxina redutase passaria a competir com a Vu-2-cis-prx pelo poder 

redutor do DTT.  

Outro parâmetro avaliado foi o efeito do pH sobre a atividade enzimática da 

Vu-2-cis-prx (FIGURA 16). A Vu-2-cis-prx apresentou ótimo de atividade em pH 7,0. 

Também, mostrou atividade em pH 8,0, semelhante ao observado para a 2-cis-
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peroxirredoxina de Taiwanofungus camphorata (LIAU et al., 2010). O fato de não ter 

sido observada atividade enzimática significativa em valores de pHs ácidos, pode estar 

associada à mudança de estado estrutural, característico das 2-cis-peroxirredoxinas, que, 

nessa condição, não exerceu atividade peroxidásica (WOOD et al., 2003; SCHRÖDER 

et al., 2003).    

Os 53 resíduos de aminoácidos da sequência NH2-terminal da Vu-2-cis-prx 

(FIGURA 18) apresentaram alta similaridade com aqueles presentes na sequência NH2-

terminal de outras 2-cis-peroxirredoxinas de plantas (DIETZ, 2003). Essa sequência 

NH2-terminal obtida apresentou alta similaridade com a sequência de aminoácidos da 

Vu-2-cis-prx deduzida a partir do cDNA sequenciado do caule e da folha, sugerindo 

tratar-se da mesma proteína e tendo a mesma atividade fisiológica in vivo. Essas 

hipóteses são apoiadas pelas características presentes nas sequências NH2-terminal tanto 

da Vu-2-cis-prx nativa quanto das Vu-2-cis-prx putativas, com um resíduo de cisteína 

conservado na posição 52, além do motivo NH2-terminal (LFFYPLDFTFVCPTEI) 

altamente conservado ao redor do sítio catalítico. Estudos de mutagênese sítio dirigida, 

onde a cisteína foi substituída por uma serina, mostraram que ela é altamente importante 

para a atividade catalítica (KÖNIG et al., 2003). Outras características, como 

aminoácidos hidrofóbicos, entre os quais 7 resíduos de fenilalanina (Phe
16

, Phe
22

, Phe
26

, 

Phe
42

, Phe
43

, Phe
48

 e Phe
50

), próximos à região do sítio ativo e outros aminoácidos 

hidrofóbicos encontrados em todas as sequências NH2-terminais das 2-cis-

peroxirredoxinas, além de dois resíduos do aminoácido polar treonina (Thr
49

 e Thr
54

) na 

região de sítio ativo, indicam o envolvimento no “turnover” catalítico de remoção de 

hidroperóxidos (KÖNIG et al., 2003; WOOD et al., 2002; LIAU et al., 2010).  

Rhee et al., 2005 demonstraram que, em condições de superoxidação ou 

superedução, os residuos de cisteína das 2-cis-peroxirredoxinas podem ser oxidadas a 

ácido sulfênico ou reduzidas, produzindo mudanças do pI que pode ser detectada por 

eletroforese bidimensional. A Vu-2-cis-prx tratada com DTT e analisada por 2D 

mostrou dois spots protéicos bem evidentes, com massa molecular e pI de 21,384 

kDa/4,56 e 21,172 kDa/4,7, respectivamente, correspondendo à forma monomérica da 

Vu-2-cis-prx que teve sua interação intermolecular desfeita (FIGURA 19B). Quando a 

Vu-2-cis-prx não foi tratada com DTT, o padrão de separação foi relativamente 

diferente, apresentando 5 spots bem definidos, com massa molecular/pIs em torno de 42 

kDa/4,63; 4,68; 4,72; 4,77; e 4,81, respectivamente, representando os dímeros de Vu-2-

cis-prx (FIGURA 19A). Esses dados demonstram que a presença da forma reduzida 
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pode refletir a capacidade dos cloroplastos em reduzir a Vu-2-cis-prx por meio de outras 

enzimas antioxidantes, como sulfiredoxinas presente em plastídeos e sestrinas que 

regeneram a Vu-2-cis-prx oxidada usando o poder redutor do NADPH, restabelecendo a 

capacidade de redução de hidroperóxidos (BARRANCO-MEDINA et al., 2007). 

Entretanto, o mecanismo exato de redução ainda precisa ser estabelecido, apesar de 

sulfiredoxinas estarem presentes nos plastídeos de plantas. A presença dos spots 

protéicos reduzidos, de 21,384 e 21,172 kDa, pode estar associada ao “turnover” 

catalítico da proteína que, na presença do agente redutor adicionado (DTT), volta a 

forma monomérica, refazendo a capacidade de remoção de peróxidos. Os dados 

mostraram que apesar dos vários tratamentos gererem diversos estados de oxidação, a 

Vu-2-cis-prx apresenta pI ácido, com valor de cerca de 4,7, próximo daqueles obtidos 

para 2-cis-peroxirredoxinas de A. thaliana (pIs de 4,91 e 4,71) (DIETZ, 2003). A 

superoxidação do resíduos de cisteína peroxidásica já foi bem estabelecida em 2-cis-

peroxiredoxians eucarióticas, sugerido que estas enzimas possam estar envolvidas com 

a capacidade de mediar vias de sinalização envolvendo o peróxido de hidrogênio em 

eucariontes (PULIDO et al., 2009). Dessa forma, foi mostrado que 2-cis-

peroxirredoxinas são relativamente sensíveis a superoxidação e podem ser melhores 

indicadores de estresse oxidativo do que outros marcadores utilizados para avaliar o 

estado redox celular, tais como glutationa e tio-proteínas. 

A Vu-2-cis-prx separada por eletroforese bidimensinal foi analisada por 

espectrometria de massas, usando o método ESI-Q-TOF-MS/MS. O resultado da análise 

da Vu-2-cis-prx mostrou que a proteína apresentava massa molecular em torno de 28 

kDa e pI de 5,18 (TABELA 5). Esses dados são gerados com base nos resultados de 

MS/MS que são confrontados com sequências de proteínas depositadas no NCBI. 

Contudo, muitas dessas sequências depositadas referem-se a moléculas completas, cujas 

estruturas primárias foram deduzidas a partir de seus genes correspondentes. Mas, é 

sabido que, após tradução, muitas proteínas nascentes são processadas com remoção de 

vários aminoácidos de sua estrutura primária. No caso das 2-cis-peroxirredoxinas, essas 

proteínas apresentam um peptídeo sinal de endereçamento ao cloroplasto (GENOT et 

al., 2001). Chegando lá, esse peptídeo é, então, removido, sendo produzida a proteína 

madura. Portanto, o valor mais alto da massa molecular (~28 kDa) da peroxiredoxina de 

Phaseolus vulgaris difere daquele obtido por SDS-PAGE (~22 kDa), provavelmente em 

razão da primeira incluir o peptídeo de endereçamento ao cloroplasto (BAIER e DIETZ, 

1997). 
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O dicroísmo circular (CD) é uma técnica valiosa que atualmente tem se tornado 

cada vez mais útil no entendimento de parâmetros estruturais. A técnica de CD se baseia 

na absorção da luz, circularmente polarizada, por cromóforos que possuem quiralidade 

intrínseca ou são colocados em ambientes quirais (KELLY et al., 2005). As proteínas 

possuem vários cromóforos que podem dar origem a sinais de CD. Na região do UV 

distante (180-240 nm), que corresponde ao comprimento de onda no qual ocorre a 

absorção por parte dos peptídeos, o espectro de CD pode ser analisado, dando 

informações sobre conteúdo de estrutura secundária em relação à presença de α-hélices 

e folhas-β. O espectro de CD na região do UV de 260 a 320 nm é utilizado para análises 

de cadeias laterais de aminoácidos aromáticos e, portanto, dá informações sobre a 

estrutura terciária da proteína (KELLY e PRICE, 2000). Essa técnica possibilita o 

estudo da estrutura da molécula na condição em que ela exerce sua atividade biológica. 

No presente estudo, alterações significantes do padrão do espectro de CD da Vu-2-cis-

prx, em todos os pH analisados, não foram observadas (FIGURA 20). Isso sugere 

relativa estabilidade estrutural da molécula frente a mudanças de pHs, mas não 

estabilidade funcional, desde que mudanças de pHs se afastando de pH 7, levam ao 

abaixamento de sua capacidade de oxidação do DTT (FIGURA 16). O mínimo de 

absorção no comprimento de onda de 217 nm é característico de proteínas com alto 

percentual de folha-β. Isso foi verificado para a Vu-2-cis-prx, analisando o espectro de 

desconvolução em pH 7,0, que mostrou um conteúdo de 7,6% de α-helix, 39% de folha-

β, 22.1% de volta e 31,3% não ordenado. Portanto, a Vu-2-cis-prx pode ser considerada 

como uma proteína rica em folha-β. Essa classe de proteínas apresenta espectros de CD 

característicos, sendo, em decorrência, divididas em duas classes: proteínas-βI e 

proteínas-βII. (WU et al., 1992). O espectro de CD das proteínas-βII apresenta como 

característica um comprimento de onda mínimo negativo ao redor de 200 nm, não 

apresentando leituras positivas em 190 nm e tendo leituras positivas ou negativas ao 

redor de 220 nm. Diferentemente, o espectro de CD das proteínas-βI apresenta uma 

significante absorção no comprimento de onda próximo a 190 nm e um mínimo de 

absorção na região entre 210-220 nm. Ambas as classes βI e βII absorvem luz a 225 nm, 

devido, provavelmente, aos resíduos aromáticos e à ponte dissulfeto presente na 

molécula (SREERAMA e WOODY, 2006). Essas observações, bem como os espectros 

de CD gerados, sugerem, fortemente, que a Vu-2-cis-prx está inserida na classe das 

proteínas-βI. Contudo, estudos futuros de cristalização deverão ser realizados na 

tentativa de resolver a estrutura da 2-cis-peroxirredoxina de feijão-de-corda.  
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O comportamento da Vu-2-cis-prx foi analisado, também, por espectroscopia 

de emissão de fluorescência (FIGURA 21), que se baseia na absorção e emissão de luz 

por compostos aromáticos presentes na molécula. A variação de pH não afetou o 

espectro de emissão excitado a 280 nm, apresentando um máximo de intensidade de 

emissão de fluorescência a 333 nm (FIGURA 21 A), sugestivo de relativa estabilidade 

da Vu-2-cis-prx às mudanças hidrogeniônicas do meio. Entretanto, excitação a 295 nm, 

mostrou haver emissão máxima de fluorescência a 336 nm, em pH 7,0 (FIGURA 21 B), 

provavelmente associado à mudança conformacional  da estrutura da proteína nativa. A 

análise das sequências de aminoácido putativas da Vu-2-cis-prx, obtidas do cDNA de 

caule e da folha (FIGURA 34), evidencia a presença, em ambas as sequências, de dois 

resíduos de triptofano (Trp
87

 e Trp
178

) que, provavelmente, estão contribuindo para os 

espectros de emissão de fluorescência obtidos. Estudos de metagênese sítio dirigida de 

uma 2-cis-peroxirredoxina de cevada (Hordeum vulgare) mostraram alterações do 

padrão de emissão de fluorescência quando o triptofano próximo a região NH2-terminal 

foi substituído. Já quando a substituição foi no outro resíduo, o padrão de emissão não 

modificou, indicando que o resíduo mais próximo à região NH2-terminal está localizado 

na parte externa da proteína, contudo não estando totalmente exposto, mas contribuindo 

para o espectro gerado (KÖNIG et al., 2003). Como o Trp
178 

está muito próximo do 

resíduo de Cis-174, é possível que este aminoácido esteja envolvido na formação do 

sítio catalítico e, consequentemente, internalizado na estrutura tridimensional da 

proteína.  Estes dados sugerem que a maior parte da fluorescência emitida pela Vu-2-

cis-prx seja originada do Trp-87.  

O espectro CD foi, também, utilizado para avaliar a  termo-estabilidade da Vu-

2-cis-prx. Tratamento térmico até 75 °C (FIGURA 22A) não proporcionou alterações 

significativas do espectro de CD, sugerindo estabilidade de estrutura nessas condições. 

Entretanto, em temperaturas superiores, claras alterações foram observadas, indicando 

mudança de conformação (FIGURA 22A). Estudos utilizando peroxirredoxinas de 

Saccharomyces cerevisiae (Prx I e II) mostraram que mesmo quando submetidas ao 

aquecimento a 70 °C estas enzimas apresentaram atividade (JANG et al., 2004). 

Resultado semelhante foi observado para a 2-cis-peroxirredoxina de Taiwanofungus 

camphorata que, após tratamento térmico a 60 °C, reteve 60% de sua atividade (LIAU 

et al., 2010). Estes dados sugerem que a Vu-2-cis-prx apresenta relativa termo-

estabilidade. De fato, a temperatura média (Tm) do processo de desnaturação da Vu-2-

cis-prx foi de  74 °C (FIGURA 22B). Entretanto, análise dos espectros de CD mostrou 
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que a Vu-2-cis-prx não foi capaz de voltar à sua estrutura nativa após aquecimento a 95 

°C (FIGURA 23), sugerindo que a proteína, após desnaturação térmica de sua estrutura 

nativa, não apresenta capacidade de renovelamento. 

Em estudos recentes, as peroxirredoxinas Q foram associadas com a defesa de 

plantas a patógenos. Plantas de P. tricocarpa tiveram os níveis dos transcritos de 

peroxirredoxina Q em folhas aumentados em resposta à infecção pelo fungo 

Melampsora larici (ROUHIER et al., 2004). Em outro estudo, uma proteína homóloga à 

peroxirredoxina Q, isolada de Gentiana triflora, mostrou ter atividade antifúngica 

contra Botrytis cinera (KIBA et al., 2005). Já na interação compatível entre 

Melampsora larici e Populus tricocarpa, os níveis dos transcritos de peroxirredoxina 

tipo II aumentaram com o máximo de expressão, 96 horas após inoculação, mas não os 

transcritos de 2-cis-peroxirredoxinas (GAMA et al., 2007). Nesse estudo aqui relatado, 

a Vu-2-cis-prx não apresentou capacidade de inibir a germinação de esporos do fungo 

Colletotrichum gloeosporioides. Esse dado confirma que 2-cis-peroxirredoxinas não 

atuam, diretamente sobre fungos agindo como genuínas proteínas antifúngicas com 

quitinases e osmotinas. Contudo, os dados da literatura mostram que os níveis dos 

transcritos de peroxirredoxinas tipo II e peroxirredoxinas Q são capazes de aumentar em 

resposta à infecção por fitopatógenos (GAMA et al., 2007; ROUHIER et al., 2004). 

Isso sugere que, de alguma forma, essas proteínas exercem algum papel no mecanismo 

de defesa das plantas contra fitopatógenos.  

Por outro lado, vários estudos sugerem que as peroxirredoxinas possam agir na 

destoxificação de espécies reativas produzidas durante estresses ou por ocasião da 

ocorrência de uma resposta fisiológica tipo resposta hipersensitiva (HR), atuando no 

controle da explosão oxidadiva. Parte dessa hipótese foi confirmada no presente estudo. 

A Vu-2-cis-prx foi capaz de proteger DNA da ação danosa (oxidativa) de radicais 

gerados pela presença de DTT e FeCl3 (FIGURA 25).   

A Vu-2-cis-prx é uma proteína que foi purificada de folhas de feijão-de-corda 

(V. unguiculata). Portanto, a presença de seu transcrito é esperada nesse tecido. De fato, 

transcritos de Vu-2-cis-prx foram detectados não somente na folha, mas, também, nas 

raízes e caule da espécie analisada (FIGURA 26). A presença dos transcritos no caule e 

na folha, era esperada, já que essa enzima desempenha função importante em 

cloroplastos e estes estão presentes nas folhas e no caule, esse ainda verde, em plantas 

jovens de feijão-de-corda. Esses dados estão de acordo com os obtidos para P. vulgaris 

e B. pekinensis (couve-chinesa), onde a presença de transcritos de 2-cis-peroxirredoxina 
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foi detectada nesses dois órgãos das respectivas espécies vegetais (GENOT et al., 2001; 

CHOI et al., 1999). As 2-peroxirredoxinas de plantas são descritas como proteínas 

essencialmente presentes em cloroplastos, sendo este um critério e motivo de sua 

classificação (DIETZ, 2003; DIETZ, et al., 2006). Contudo, um resultado bastante 

interessante observado no presente estudo foi à presença de transcritos de Vu-2-cis-prx, 

uma 2-cis-peroxirredoxina, em raízes (FIGURA 26). Outras classes dessa família de 

proteína já foram detectadas nesses tecidos. A presença de transcritos de 

peroxirredoxina tipo II já foi observada em raízes de A. thaliana e P. Sativum, sob 

condições de estresses abióticos, como estresse salino e metais como cloreto de cádmio, 

respectivemente (HORLING et al., 2002; BARRANCO-MEDINA et al., 2007). Já em 

situações de estresse biótico, a análise de expressão de transcritos de peroxirredoxinas 

tipo II foi detectada e a presença da proteína confirmada por ensaios de Western 

blotting, na interação compatível de plantas de P. tricocarpa com o fungo Melampsora 

laricii, mostrando claro aumento de expressão em raízes e folhas (GAMA et al., 2007). 

Resultado semelhante foi observado em raízes de P. tricocarpa, onde foi detectado 

aumento de transcritos de peroxirredoxinas Q (ROUHIER et al., 2004). Entretanto, 

transcritos de 2-cis-peroxirredoxinas nunca foram observados em raízes. Por exemplo, 

foi demonstrado que transcritos de 2-cis-peroxirredoxinas de couve-chinesa (B. 

pekinensis) foram amplamente expressos em tecidos de plantas jovens, exceto em raízes 

(CHEONG et al., 1999), sugerindo que a 2-cis-peroxirredoxina exerce importante 

função no crescimento, especialmente em tecidos expostos à luz. Dessa forma, a 

presença de transcritos de Vu-2-cis-prx em raízes sugere que essa proteína também 

desempenha função importante nos estágios iniciais de crescimento da planta, quando as 

células estão em fase de divisão e elongamento. Os dados sugerem, também, que a Vu-

2-cis-prx possa funcionar como um importante marcador molecular de resposta 

oxidadiva a diferentes estresses, seja de natureza abiótica ou biótica.  

Para clonagem do gene da Vu-2-cis-prx, dois pares de iniciadores específicos, 

produzidos a partir da seqüência NH2-terminal obtida na etapa de sequenciamento, 

foram utilizados. Nas condições experimentais ambos os pares de iniciadores 

amplificaram um fragmento de 600 pb (FIGURA 28), obtido a partir do cDNA de caule 

e de folha que foram sequenciados e analisados. De ambos os tecidos, duas sequências 

de 597 pb foram obtidas (FIGURA 32). Após análise no NCBI, apresentaram 

identidade de 100% com as etiquetas de seqüência transcritas (EST‟s FG931548.1 e 

FG883990.1) de V. Unguiculata. A análise das sequências de nucleotídeos codantes 



 87 

para Vu-2-cis-prx mostrou 100% de similaridade com uma 2-cis-peroxirredoxina de 

Vigna radiata (CHO et al., 2010),  e sugeriu a presença de um peptídeo sinal que é, 

provavelmente, clivado para obtenção da proteína madura. Apesar das diferenças, 

domínios importantes responsáveis pela formação do sítio catalítico mostraram-se 

extremamente conservados. Nas proteínas putativas foram identificados os resíduos de 

cisteína responsáveis pela atividade peroxidásica e que tem papel fundamental na 

atividade catalítica (FIGURA 34). Todos esses dados confirmam que o gene em estudo 

corresponde a uma 2-cis-peroxirredoxina de V. unguiculata. A análise da Vu-2-cis-prx 

putativa, tanto de caule como de folha, mostrou o resíduo de cisteína peroxidásica 

conservada na posição 52 (Cys
52

), juntamente com o domínio FTFVCPTEI e o resíduo 

de cisteína na posição 174 (Cys
174

),
 
na região C-terminal, e o domínio hidrofóbico 

VCPAGW. Ambos os resíduos de cisteína são importantes para atividade catalítica, 

contudo, desempenham funções diferentes. Estudos de mutagênese sítio dirigida 

mostraram que a cisteína da porção C-terminal não é importante para a atividade 

peroxidásica, mas sim para redução pelo sistema tioredoxina, e fundamental para 

formação da ponte dissulfeto (KÖNIG et al., 2003). Em termos fisiológicos, diversos 

trabalhos demonstraram que 2-cis-peroxirredoxinas encontram-se localizadas nas 

membranas dos tilacoíde participando da remoção de peróxidos proveniente do 

metabolismo do ascorbato (MILLER et al., 2010). Provavelmente, parte desse domínio 

hidrofóbico ancore essa proteína na membrana, facilitando, assim, sua atividade 

enzimática e desempenho de sua função fisiológica. 

Na porção NH2-terminal, os diversos resíduos de fenilalaninas e os dois de 

triptofano (Trp
87

 e Trp
178

)
 
contribuem para hidrofobicidade dessa região. Os três 

resíduos de aminoácidos prolina (Pro
45

),
 
treonina (Thr

49
) e arginina (Arg

128
) funcionam 

como uma tríade catalítica na região do sítio ativo da cisteína peroxidásica (WOOD et 

al., 2003). A Pro
45

 funcionaria protegendo a cisteína peroxidásica, limitando o acesso 

do peróxido e a consequentemente oxidação. O posicionamento da treonina auxiliaria a 

arginina a estabilizar o crescimento da carga negativa na cisteína. Outra característica 

única, presente em todas as 2-cis-peroxirredoxinas é o domínio Gly
95

, Gly
96

, Leu
97

, e 

Gly
98

 (WOOD et al., 2003; SCHRÖDER et al.,2000), também identificado na Vu-2-cis-

prx, reforçando a hipótese de que a proteína em estudo trata-se, mesmo, de uma 2-cis-

peroxirredoxina típica. Já o motivo FKEY, característico de 2-cis-peroxirredoxinas, não 

foi evidenciado na região C-terminal. Entre a Cys
174

 e os motivos KDYF de caule e 

KDYY de folha, foram observados resíduos carregados e polares, o que torna a região 
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C-terminal uma “cauda” polar positivamente carregada. Entretanto, os dados teóricos de 

pI e massa molecular obtidos a partir das sequências putativa foram condizentes com os 

dados experimentais obtidos, mostrando que a Vu-2-cis-prx trata-se de uma proteína 

ácida de pI de 4,7 e massa molecular de 22 kDa, quando na forma reduzida. Esses dados 

estão de acordo com relatos da literatura que apontam essas classe de peroxirredoxinas 

como moléculas de baixa massa molecular e pI ácido (DIETZ, 2003). 

Ambas as seqüências putativas de aminoácidos da Vu-2-cis-prx foram 

comparadas com outras classes de peroxirredoxinas e classificadas filogeneticamente. A 

análise completa de cada isoforma de peroxirredoxina de planta está demonstrada na 

Figura 35. A classificação agrupou as peroxirredoxinas em quatro classes distintas. O 

alinhamento destas seqüências de aminoácidos forneceu informações que permitiram 

definir algumas características para cada grupo. Um das principais classes mostrada no 

alinhamento foi a das 2-cis-peroxirredoxinas.  Essa classe é encontrada em cloroplastos 

e apresentam uma extensão NH2-terminal importante para a exportação de proteína 

(BAIER e DIETZ, 1997). Sua seqüência contém entre 260 e 275 aminoácidos com os 

peptídeos de endereçamento e com, aproximadamente, 120 aminoácidos separando os 

dois resíduos de cisteína. A partir da ramificação que gerou esse grupo também 

surgiram as 1-cis-proxirredoxinas. As 1-cis-perexirredoxinas foram as primeiras 

peroxirredoxinas descritas em plantas e são proteínas de 216 a 220 aminoácidos. Elas 

não apresentam uma extensão NH2-terminal, mas sim um domínio C-terminal 

importante para exportação da proteína para o núcleo (STACY et al., 1999). 

Recentemente, outra classe de peroxirredoxina denominada de peroxirredxina Q foi 

descrita. Esta classe inclui proteínas de 215 aminoácidos, com um peptídeo sinal que 

após processamento gera a proteína madura de 150 aminoácidos, a menor das 

peroxirredoxinas de plantas. Nessa classe, os dois resíduos de cisteína da sequência 

estão separados por apenas 4 resíduos de aminoácidos  (MOTOHASHI et al., 2001). A 

primeira classe a surgir, segundo a análise filogenética, foi o grupo das peroxirredxinas 

tipo II que são proteínas que apresentam 162 resíduos de aminoácidos e são desprovidas 

de qualquer peptídeo sinal. Devido à ausência de uma sequência de endereçamento, essa 

classe é classificada como uma proteína citosólica, contudo, estudos de 

imunocitoquímica mostraram a presença dessa enzima em cloroplastos e motocôndrias 

(DIETZ et al., 2003). 
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No estudo aqui apresentado, a Vu-2-cis-prx foi classificada como uma 2-cis-

peroxirredoxina típica. Basicamente, 2-cis-peroxirredoxinas típicas adotam quatro 

estados conformacionais diferentes que estão ligados ao estado redox e à função 

(BARRANCO-MEDINA et al., 2009; KIM et al., 2010). Os dímeros hipereduzidos ou 

hiperoxidados tendem a formar decâmeros e posteriormente oligômeros como 

demonstrado na Figura 39, enquanto que a forma oxidada está, preferencialmente, 

presente como dímero. A formação do dímero pode ocorrer quando há variação de pH, 

indicativo da presença de um resíduo de aminoácido protonável, provavelmente o 

resíduo de arginina Arg
128

, o que justifica a formação dos decâmeros (WOOD et al., 

2003; DIETZ et al., 2006). Ao que tudo indica, a interconversão dímero-decâmero 

parece ser dinâmica, com a contínua formação e desmontagem do oligômero, e estando 

associado ao estado redox. Sob condições de oxidação, a quebra dos decâmeros libera 

os dímeros, que estão associados através de pontes dissulfeto intermoleculares e que no 

estado oxidado são eficientemente regenerados por tiorredoxinas, refazendo novamente 

o ciclo. Sendo assim, em alguns casos a hiperoxidação pode gerar os decâmeros 

(FIGURA 40) que podem exercer outras funções diferentes da atividade peroxidásica, 

podendo atuar como chaperonas (JANG et al., 2004; BARRANCO-MEDINA et al., 

2009; KIM et al., 2010).  
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6. CONCLUSÕES  

 
 

 A Vu-2-cis-prx é uma peroxirredoxina capaz de remover hidroperóxidos do 

meio a custa do poder redutor do NADPH, auxiliado pelo sistema 

tioredoxina/tioredoxina redutase. Essa enzima, também foi capaz de usar poder 

redutor do DTT e remover hidroperóxidos do meio, apresentando ótimo de 

atividade em pH 7,0; 

 

 A Vu-2-cis-prx apresenta massa molecular de 44 kDa na forma dimérica, sendo 

formada pela associação dos dois monômeros de 22 kDa, através de duas pontes 

dissulfeto intermolecular; 

 

 A Vu-2-cis-prx, na sua forma dimérica, quando analisada por eletroforese SDS-

PAGE apresenta massa molecular de 44 kDa e pIs de 4,63, 4,68, 4,72, 4,77 e 

4,81, provavelmente representando várias formas diméricas da Vu-2-cis-prx;  

 

 Na forma monomérica, quando analisada por eletroforese 2D, a Vu-2-cis-prx se 

apresenta com massas moleculares de 21,384 kDa e 21,172 kDa e pIs 4,56 e 

4,70, respectivamente; 

 

 Na presença de DTT, a Vu-2-cis-prx é capaz de mudar seu estado estrutural, 

passando da forma monomérica para a forma oligomérica; 

\ 

 Os padrões estruturais determinados por dicroísmo circular e espectroscopia de 

fluorescência mostraram que a Vu-2-cis-prx é uma proteína com estrutura 

estável, rica em folha-β, permitindo sua classificação como uma proteína βII; 

 

 A Vu-2-cis-prx não apresenta capacidade de inibir a germinação dos esporos do 

fungo fitopatogênico C. gloeosporioides, contudo, mostrou que atua como uma 

proteína antioxidante, ao prevenir a oxidação de DNA plasmidial por espécies 

reativas; 
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 No feijão-de-corda (V. unguiculata), a Vu-2-cis-prx mostrou-se presente em 

folhas, caules e raízes. 

 

 O cDNA da Vu-2-cis-prx evidenciou que essa proteína apresenta 199 resíduos 

de aminoácidos na sua forma madura. 

 

 Sequências putativas da Vu-2-cis-prx, deduzidas a partir do seu cDNA, 

mostraram domínios conservados característicos de 2-cis-peroxirredoxinas, bem 

como os resíduos de cisteína responsáveis pela atividade enzimática. 

 

 Análise filogenética agrupou a Vu-2-cis-prx dentro do grupo das 2-cis-

peroxirredoxinas, que foram classificadas como grupo ancestral e gerador das 

demais classes de peroxirredoxinas. 

 

 Análises estruturais mostraram que a Vu-2-cis-prx apresenta o domínio prolina-

treonina-arginina característico de 2-cis-peroxirredoxinas e fundamental para a 

atividade catalítica. 

 

 Análise in silico da Vu-2-cis-prs mostrou que ela é capaz de se associar em 

decâmeros, o que justificaria sua atividade chaperona associada a esse padrão 

estrutural.   

 

O presente trabalho relata, pela primeira vez, parâmetros bioquímicos e 

moleculares de uma 2-cys-peroxirredoxina purificada de feijão-de-corda (V. 

unguiculata). Essa proteína, denominada de Vu-2-cis-prx, e seu gene 

correspondente, apresentam características moleculares e estruturais semelhantes 

às demais proteínas pertencentes a essa classe de proteínas antioxidantes. 

Portanto, deve estar localizada, particularmente, nos cloroplastos e exercer as 

mesmas funções fisiológicas de proteção a estresses bióticos ou abióticos, que 

geram espécies reativas de oxigênio, protegendo o aparelho fotossintético das 

células, e garantido o funcionamento adequado do processo vital fotossintético 

das plantas de feijão-de-corda. 
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