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RESUMO

A cana-de-açúcar é uma das principais culturas brasileiras e importante,
principalmente, pela produção de açúcar e biocombustível. Por isso, manter a
qualidade das cultivares desta espécie tornou-se alvo das pesquisas
envolvendo genética e bioquímica moleculares. Um dos objetivos destas
pesquisas é descobrir informações úteis sobre o material genético que as
cultivares da cana-de-açúcar possuem, para utilizá-las como ferramentas no
melhoramento contra intempéries que afetam sua produção, muitas vezes, de
forma drástica. O foco deste trabalho é a via de reparo de DNA conhecida por
Reparo por Excisão de Base, mais precisamente, a enzima DNA-glicosilase
MUTM (formamidopirimidina-DNA-glicosilase), a qual reconhece e repara
guaninas oxidadas no DNA. A caracterização dos genes MUTM da cana-deaçúcar foi realizada a partir das análises de quatro BACs (Bacterial Artificial
Chromosome) de uma biblioteca genômica da cultivar R570. Os resultados
obtidos dos alinhamentos mostraram a presença marcante de elementos de
transposição. Além disso, foi verificado que os genes MUTM foram altamente
similares aos de Sorghum bicolor, tanto em sequências nucleotídicas e
peptídicas, como na estrutura gênica. Foi analisado também que as regiões
promotoras de genes MUTM em algumas gramíneas apresentam vários
elementos reguladores de expressão, associados com o estresse oxidativo,
indicando uma regulação por estresse oxidativo.

Palavras-chave: formamidopirimidina, cana-de-açúcar, BACs, reparo de DNA.
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ABSTRACT

Sugarcane has an importance in Brazil due to sugar and biofuel
production. Considering this aspect, there is basic research being done in order
to understand its physiology to improve production. The aim of this research is
the Base Excision Repair pathway, in special the enzyme MUTM DNAglycosylase (formamidopyrimidine) which recognizes oxidized guanine in DNA.
The sugarcane scMUTM genes were analyzed using four BACs (Bacterial
Artificial Chromosome) from a sugarcane genomic library from R570 cultivar.
The resulted showed the presence in the region that had homology to scMUTM
the presence of transposable elements. Comparing the similarity, it was
observed a highest similarity to Sorghum bicolor sequence, both nucleotide and
peptide sequences. Furthermore, promoter regions from MUTM genes in some
grass showed different cis-regulatory elements, among which, most were
related to oxidative stress, suggesting a gene regulation by oxidative stress.

Keywords: formamidopyrimidine, sugarcane, MUTM-DNA-glycosylase, BACs,
repair.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA CANA-DE-AÇÚCAR

Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar.
Consequentemente, é o país que obtém a maior produção de açúcar e etanol
do mundo, conquistando, cada vez mais, o mercado externo com o
desenvolvimento deste biocombustível (UNICA – União da Indústria de Canade-açúcar – 2012).
De acordo com os dados da CONAB (Companhia Nacional de
Abastecimento, 2012), a produção de cana-de-açúcar no Brasil tende a
aumentar nos próximos anos, podendo chegar a quase 600 milhões de
toneladas na safra de 2012/2013, um aumento de 6,5% em relação à safra de
2011/2012.
Entretanto, para manter o cultivo de boa qualidade é necessário lidar
com várias situações adversas, como os estresses bióticos (insetos herbívoros,
nematódeos, fungos, bactérias e vírus) e os abióticos (salinidade, variações de
temperatura, seca e radiação ultravioleta), os quais afetam diretamente a
produtividade da cana-de-açúcar (MENOSSI et al., 2007).

1.2. REPARO DE DNA

Nas pesquisas voltadas para o melhoramento genético vegetal existem
vias metabólicas (grupos ou famílias gênicas) que são mais visadas pelas
funções que exercem e pelas alterações que podem causar nas cultivares.
Dentre tais vias, podem-se citar: a via de osmorregulação, o transporte de íons,
fotossíntese, metabolismo hormonal, ciclo celular, captura de radicais de
oxigênio, reparo de DNA, entre outras (ROJAS et al., 2010; REGUERA et al.,
2011).
As vias de reparo de DNA são fundamentais para a sobrevivência das
plantas. Isto porque, o fato de serem organismos sésseis torna-as mais
susceptíveis às condições de estresse. A alta exposição à luz e à radiação
ultravioleta (UV) e, a geração contínua de ROS (sigla em inglês para Reactive
Oxygen Species) como produto metabólico de reações ocorridas nos
9

cloroplastos, mitocôndrias, peroxissomos, retículo endoplasmático, membrana
plasmática, parede celular e apoplasto são os principais fatores que podem
comprometer o desenvolvimento vegetal (FOYER & NOCTOR, 2003; SHARMA
et al., 2012). A formação das ROS pode ser acelerada como uma
consequência de várias condições de estresses ambientais, incluindo
exposição a temperaturas extremas, toxinas, poluentes aéreos, metais,
ferimentos e xenobióticos (Figura 1). Muitos indutores de estresse oxidativo
levam à produção de ROS que apresentam capacidade mutagênica. A
produção e o acúmulo das ROS é um denominador comum em muitas doenças
e pode levar a disfunções fisiológicas e à morte celular nos seres aeróbicos
(SCANDALIOS, 2005).

Figura 1. Estresse oxidativo. Esquema demonstrando alguns precursores das ROS e as
consequências biológicas levando a uma variedade de disfunções fisiológicas que podem
causar a morte celular (Modificado de SCANDALIOS, 2005).
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Uma das consequências mais importantes causada por tais estresses é
o comprometimento da integridade do DNA. As lesões que afetam o DNA, de
uma forma geral, podem ser classificadas em três categorias: bases mal
emparelhadas, quebras de dupla-fita e bases quimicamente modificadas. A
modificação química das bases nitrogenadas do DNA ocorre, principalmente,
por reações de hidrólise, de alquilação e de oxidação (BRITT, 1996; SHARMA,
et al., 2012).
Devido à sua capacidade de reagir com uma grande variedade de
biomoléculas, as ROS podem interferir na regulação da expressão gênica e
nas vias de sinalização celular desempenhando papéis importantes para as
células (PITZSCHKE et al., 2006). Porém, quando a produção das ROS ocorre
de forma excessiva, ocorre o estresse oxidativo, uma vez que, a captura destas
moléculas não está sendo eficaz, podendo causar danos irreversíveis,
resultando na morte celular (SCANDALIOS, 2005).
Um dos principais produtos que resulta do estresse oxidativo é a 7,8dihidro-8-oxoguanina (8-oxoG) formada pela hidroxilação na posição C-8 da
guanina.

No

DNA,

a

8-oxoG

combinada

com

a

desoxirribose,

na

desoxiguanosina, dá origem à 8-hidróxi-2’-desoxiguanosina (8-oxo-dG) (Figura
2) (BRUSKOV et al., 2002, ROLDA’N-ARJONA & ARIZA, 2008). A 8-oxo-dG
exibe o comportamento de guanina e de timina durante a replicação e, de
guanina e uracila na transcrição (TCHOU et al., 1991, e BRUSKOV, 1988 apud
BRUSKOV et al., 2002). Por isso, a 8-oxo-dG pode parear-se à citosina e à
adenina, causando mutagênese, predominantemente, por transversões do tipo
GC → TA ou CG → AT (MICHAELS et al., 1991; MURPHY & GUO, 2010).
Estas mutações podem alterar a sequência de códons do RNAm, por exemplo,
e ter efeitos como: a troca de aminoácidos na proteína traduzida; a mudança
de posição dos códons de parada, causando o aumento ou a diminuição do
tamanho da proteína resultante; ou, pode ser neutra, não tendo efeito, não
alterando a função da proteína. Em termos de fenótipo, as mutações podem ter
uma variedade de efeitos, como: benéfico, letal, neutro ou levemente deletério.
Acredita-se que a maioria varie entre esses dois últimos tipos (JOHNSTON,
2001).
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Figura 2. 8-oxo-dG. Formação da lesão 8-oxo-dG no DNA ocasionada pela hidroxilação da desoxiguanosina.
A seta indica a posição do onde se inicia a lesão C-8 (Modificado de CHEN et al., 2012).

Para manter a integridade do DNA frente aos agentes genotóxicos, as
plantas desenvolveram várias vias de reparo, as quais apresentam grupos de
genes com funções relacionadas e relativamente específicas. As vias de reparo
de DNA mais conhecidas em plantas são: reparo por fotorreativação, reparo de
quebras de dupla-fita (DSB, Double-Strand Breaks), reparo por síntese trans
lesão (TLS, Trans Lesion Synthesis), reparo de mal emparelhamento (MMR,
Mismatch repair), reparo por excisão de nucleotídeos (NER, Nucleotide
Excision Repair) e o reparo por excisão de bases (BER, Base Excision Repair)
(para revisão ver KIMURA & SAKAGUSHI, 2006).
O reparo de DNA por excisão ocorre com o reconhecimento e a remoção
da lesão por enzimas específicas. Em seguida, as enzimas DNA polimerase e
DNA ligase completam a lacuna resultante.

1.2.1. REPARO POR EXCISÃO DE NUCLEOTÍDEOS (NER)

As enzimas do NER reconhecem uma ampla variedade de lesões no
DNA, além das lesões causadas pela radiação ultravioleta. As vias de NER
(Figura 3) podem ser classificadas em GGR (sigla em inglês para Global
Genome Repair), a qual repara lesões em qualquer parte do genoma, ou TCR
(sigla em inglês para Transcription-coupled Repair), cuja função é o reparo de
fitas de DNA que estão sendo transcritas. Uma característica importante da via
12

NER é que o complexo de reparo inicia a remoção da lesão gerando clivagens
na fita danificada em distâncias específicas à 5’ e 3’ da lesão, a qual é excisada
como parte de um oligonucleotídeo através da ação de um complexo
enzimático envolvendo helicases (KIMURA & SAKAGUSHI, 2006). No GGR
(coluna esquerda da Figura 3), a lesão no DNA é reconhecida pelas proteínas
XPC, Rad23 ou UV-DDB. Em contraste, durante o TCR (coluna direita da
Figura 3), o contato da enzima RNA-polimerase II com nucleotídeos
danificados desencadeia o reconhecimento de lesões no DNA pelas enzimas
CSA ou CSB. A região do DNA que contém a lesão é desenrolada por TFIIH,
XPB, XPD e XPG (sendo estas três últimas identificadas em Arabidopsis
thaliana como: AtRad25, AtRad3 e AtRad2, respectivamente). Então, as
endonucleases XPF (AtRad1)/ERCC1 (AtRad10) (XPA não foi encontrada em
plantas) excisam um oligonucleotídeo com cerca de vinte a trinta bases
contendo a parte lesada do DNA. A lacuna formada pela excisão é completada
através de PCNA e da síntese de DNA dependente de RFC realizado por DNApolimerases. O reparo é concluído com as fitas sendo unidas pela DNA-ligase I
(LAAT, et al. 1999 e KIMURA & SAKAGUSHI, 2006).
Existem evidências que o NER participa do reparo de lesões oxidativas
nas plantas. Portanto, plantas com a expressão de AtRad1 reprimida,
demonstraram atividade reduzida do reparo de lesões induzidas por azul de
metileno e peróxido de hidrogênio em ensaios in vitro, comparado às plantas
selvagens (Li et al., 2002).
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Figura 3. Reparo por excisão de nucleotídeo. Via NER dividida em dois grupos,
GGR, à esquerda e, TCR, à direita. As proteínas entre parênteses não foram
encontradas em plantas. Os asteriscos indicam as que possuem múltiplas cópias
(Modificado de KIMURA & SAKAGUCHI, 2006).

1.2.2. REPARO POR EXCISÃO DE BASES (BER)

O foco deste trabalho é o reparo pela via BER. Neste processo o reparo
é iniciado pelas enzimas de reparo chamadas DNA-glicosilases, que
primeiramente reconhecem a base lesada e depois clivam hidrolíticamente a
ligação glicosídica entre esta base lesada e a desoxirribose, assim, removendo
a base danificada e deixando um sítio apurínico ou apirimidínico (AP) (Figura
4). Após a remoção da base lesada, produtos intermediários devem ser
processados para restaurar a integridade do DNA. A enzima MUTM catalisa a
reação de β,σ-eliminação no sítio AP e remove o resíduo desoxirribose para
produzir

uma

extremidade

3’-fosfato

na

fita

quebrada

do

DNA.

O

processamento dos intermediários do BER realizado por AP-endonucleases ou
3’-fosfatase deixa uma OH 3’ ou um fosfato 5’ na extremidade da fita. A lacuna
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resultante é completa por uma DNA-polimerase que deixa a fita pronta para a
ligação por uma DNA-ligase. (BAUTE & DEPICKER, 2008; ZHARKOV, 2008;
ROLDA’N-ARJONA & ARIZA, 2008; CÓRDOBA-CAÑERO et al., 2009).

Figura 4. Reparo por excisão de bases. (Modificado de
FROMME & VERDINE, 2004).

Em geral, as DNA-glicosilases são proteínas pequenas que contém
menos de 400 aminoácidos e no máximo dois domínios estruturais (um
15

domínio catalítico e um domínio de ligação ao DNA). Não necessitam de
cofatores para a sua atividade (BAUTE & DEPICKER, 2008). Embora estas
enzimas utilizem o mesmo mecanismo para reconhecer e remover bases
lesadas, a determinação das estruturas tridimensionais revelou que elas
pertencem a quatro superfamílias diferentes, que são: helix-hairpin-helix (HhH),
helix-two

turn-helix

(H2TH),

UDG

(Uracil

DNA-glycosilase),

e

AAG

(Alkyladenine DNA-glycosylase).

1.2.2.1. FAMÍLIA MUTM/FPG

A maioria dos eucariotos, incluindo leveduras e células de mamíferos,
possui oxoG-DNA-glicosilases que não compartilham identidade de sequência
com as proteínas MutM bacterianas (para revisão ver JANSSON et al., 2010).
O primeiro desses análogos à MutM, designado OGG1 (Oxoguanine DNAglycosylase), foi primeiro identificado em Saccharomyces cerevisiae e mais
tarde em mamíferos. (NASH, et al., 1996; van der KEMP et al., 1996).
É interessante notar que, o genoma nuclear vegetal codifica ortólogos
funcionais de ambas as enzimas OGG e MUTM, levantando à questão dos
seus relativos papéis nas células vegetais. Visto que, ortólogos de MUTM,
dentre os eucariotos, tem sido restritos às plantas, foi proposto que isto
resultou de uma transferência gênica de um ancestral do genoma de
cloroplasto para o núcleo (GARCÍA-ORTIZ et al., 2001). Se este for o caso,
talvez, as funções de OGG e MUTM estejam relacionadas às suas diferentes
origens filogenéticas, com uma função nuclear para OGG e o papel de reparo
no cloroplasto para MUTM. No entanto, a localização subcelular precisa ainda
não foi determinada (GARCÍA-ORTIZ et al., 2001). Para determinar as razões
pelas quais ambas OGG e MUTM foram mantidas no genoma vegetal é
necessário caracterizar melhor e comparar as propriedades dessas duas
proteínas, desde a regulação da expressão dos seus respectivos genes.
Além de Arabidopsis thaliana possuir ambas as enzimas MUTM e OGG,
isoformas de AtMMH1 (MUTM) são geradas por splicing alternativo, porém
ainda não foram comprovadas suas atividades funcionais (OHTSUBO et al.,
1998; MURPHY & GAO, 2001). Já foi mostrado que plantas duplo-mutantes por
inserção de T-DNA, não expressando os genes AtMMH1 e AtOGG1, não
16

demonstraram alterações fenotípicas óbvias quando expostas a radiação UV-A
(alterações morfológicas visíveis a olho nu), embora o acúmulo de lesões do
tipo 8-oxoG não tenha sido mensurado (MURPHY, 2005). Foi observado que
tanto os genes AtMMH1 e AtOGG1 são expressos nos diferentes tecidos
vegetais, e com este resultado surgiu a questão dos seus relativos papéis nas
células vegetais. Experimentos com complementação de Escherichia coli
utilizando-se um plasmídeo contendo a sequência de AtOGG1 mostraram que
esta foi capaz de suprimir quase que completamente o fenótipo da cepa
bacteriana

deficiente

mas

proteínas

mutM/mutY.

A

enzima

removeu

preferencialmente 8-oxoG pareado com guanina, com pares 8-oxoG:A sendo
substratos particularmente pobres (GARCIA-ORTIZ et al., 2001).
A proteína MutM de Escherichia coli contém um motivo zinc finger que é
altamente

conservado

em

bactérias

aeróbicas.

O

motivo

H2TH

é

estruturalmente diferente do motivo HhH presente na proteína OGG1 (sigla em
inglês para Oxoguanine DNA-glycosylase), mas é proposto que ambas
apresentem a mesma função, a qual é interagir com o fosfato do esqueleto do
DNA. A enzima MUTM é composta de dois domínios diferentes conectados por
uma “dobradiça” flexível (SUGAHARA et al., 2000). SUGAHARA et al. (2000)
consideram a enzima MUTM como trifuncional, pois apresenta atividade Nglicosídica e cliva os sítios abásicos resultantes em ambas as ligações
fosfodiésteres 3’ e 5’ por eliminações β e σ, respectivamente (Figura 5). A
proteína OGG1, no entanto, é bifuncional, pois catalisa tanto a remoção de 8oxoG como a clivagem do DNA no sítio abásico resultante, através de uma
reação de eliminação β, ao invés das eliminações β e σ
Todos os membros da família MUTM/FPG de DNA glicosilases tem a
característica de usar um resíduo de prolina N-terminal como o nucleófilo
catalítico chave (FROMME & VERDINE et al., 2004). O modo de
reconhecimento da MutM bacteriana para 8-oxoG é similar àquele da enzima
estruturalmente não relacionada 8-oxoguanina-glicosilase 1 humana (hOGG1).
No entanto, a conformação de ligação do nucleotídeo no sítio ativo é diferente
entre essas duas enzimas, uma vez que, na enzima MutM a ligação de oxoG
ocorre na conformação sin, enquanto em hOGG1, ocorre na conformação anti
(BRUNER et al, 2000 apud SUGAHARA et al., 2000).
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Figura 5. OGG e MUTM em plantas. AtOGG1 e AtNTH1 realizando uma β-eliminação
deixando um resíduo subsequentemente removido por uma AP-endonuclease (AtArp,
AtAPE1 ou AtAPE2). AtMMH promovendo uma β, σ-eliminação cujo resíduo pode ser
removido por AtZDP. A lacuna resultante pode ser preenchida por AtPOLL e a ligação feita
por AtLIG1 (Modificado de ROLDÁN-ARJONA & ARIZA, 2008).

A

enzima

MutM

de

E.

coli

reconhece

e

remove

oxoG

e

formamidopirimidina quando pareados a citosina, timina e guanina, mas não à
adenina. A proteína MutM também pode remover pirimidinas oxidadas como:
uracil-glicol, 5-hidroxicitosina, 5-hidroxiuracila, e se ligar a sítios abásicos no
DNA devido à sua função de liase (SUGAHARA et al, 2000).
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1.2.2.2. MUTM EM CANA-DE-AÇÚCAR

No banco de dados SUCEST (Sugarcane Expressed Sequences Tags)
dois cDNAs com homologia à MutM/Fpg bacteriana foram identificados:
scMUTM1 e scMUTM2 (AGNEZ-LIMA et al., 2001).
De acordo com SCORTECCI et al. (2007) as proteínas MUTM de canade-açúcar compartilham 57% de similaridade de sequências entre si. A ORF
(Open Reading Frame) predita dessas proteínas variaram de 274 a 409
aminoácidos.
A proteína scMUTM1 tem alta similaridade com as proteínas de A.
thaliana (63-66%), Medicago truncatula (63%), Lycopersicon esculentum
(69%), Populos trifoliata (71%), Zea mays (84%), Oryza sativa (74% osMUTM1
e 60% osMUTM2), Hordeum vulgare (89-94%), Triticum aestivum (94-67%),
Homo sapiens (hsNEIL1 30% e hsNEIL2 36%), e Escherichia coli (28%)
(SCORTECCI et al, 2007).
O resultado do alinhamento entre sequências protéicas preditas para
MUTM da cana-de-açúcar, de Arabidopsis thaliana, Oryza sativa, Escherichia
coli e para as endonucleases VIII humanas (NEIL1 e NEIL2), é uma
similaridade entre os domínios protéicos PE Helix (suposto domínio catalítico) e
H2TH (domínio de ligação ao DNA), exceto a região C-terminal onde as
proteínas das plantas e as proteínas hNEIL (Endonuclease VIII-like humana)
não apresentaram o domínio zinc finger encontrado na proteína de E. coli
(Figura 6) (SCORTECCI et al, 2007).
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Figura 6. Alinhamento das proteínas Fpg/MUTM. Os domínios funcionais estão destacados em
quadrados (PE Helix: suposto domínio catalítico; alças β4/ β5 e β7/β8 e H2TH) e o asterisco
corresponde aos resíduos que são funcionalmente importantes. Os resíduos sublinhados
correspondem a aminoácidos básicos presentes nas plantas, no lugar do domício zinc finger
encontrado em E. coli (SCORTECCI et al., 2007).
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Sequências protéicas foram alinhadas para gerar uma árvore filogenética na
qual dois grupos foram facilmente destacados (Figura 7), um, formado por
monocotiledôneas (scMUTM1, zmMUTM, hvMUTM1, hvMUTM2, sbMUTM1 e
sbMUTM2,

taMUTM1

e

osMUTM1)

e

o

segundo

grupo

formado,

principalmente, de eudicotiledôneas (scMUTM2, AtMMH1, leMUTM, mtMUTM,
ptMUTM, osMUTM e taMUTM). Esses resultados suportam a hipótese de que
ocorreu duplicação gênica nas monocotiledôneas, ao menos na família
Poaceae, uma vez que as duas cópias estão em ramos diferentes. Essa
duplicação pode ter ocorrido no início da diversificação das monocotiledôneas
e eudicotiledôneas, uma vez que, observamos uma das sequências de O.
sativa, T. aestivum e cana-de-açúcar estarem no mesmo ramo que a sequência
bacteriana MutM/Fpg (SCORTECCI et al., 2007).

Figura 7. Relação filogenética entre diferentes Fpg/MUTM. As sequências estão
indentificadas como scMUTM1 e scMUTM2 de cana-de-açúcar, osMUTM1 e osMUTM2 de
arroz, zmMUTM de milho, AtMMH-1 e AtMMH-2 de Arabidopsis, taMUTM1 e taMUTM2 de T.
aestivum, hvMUTM1 e hvMUTM2 de H. vulgare, sbMUTM1 e sbMUTM2 de S. bicolor, mtMUTM
de M. truncatula, leMUTM de L. esculentum, pMUTM de P. trifoliata, Fpg de E. coli, Neil1 de
Neil2 de humanos (SCORTECCI et al., 2007).
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Para avaliar se os cDNAs da cana-de-açúcar teriam a função de reparo
de DNA, SCORTECCI et al. (2007) utilizaram cepas de E. coli duplo mutantes
para mutM/mutY (CC104) transformadas com plasmídeos contendo os cDNAs
scMUTM1 e scMUTM2. Estes experimentos de complementação bacteriana
mostraram que ambos os cDNAs conseguiram diminuir a frequência de
mutação espontânea da cepa duplo mutante CC104 complementando assim
sua deficiência de reparo de DNA.
Com o objetivo de verificar se as regiões N-terminais são importantes
para a atividade de reparo da proteína codificada por scMUTM1, foram
realizadas, pelo grupo de pesquisa no LBMG (Laboratório de Biologia
Molecular e Genômica – UFRN), remoções progressivas nos primeiros 200 pb
localizados na extremidade 5’ deste cDNA, por meio da técnica de PCR.
Portanto, foram obtidas as remoções: scMUTM1.3, eliminando 172 pb a partir
do provável sítio de início da transcrição (TIS) contendo a região conservada
PELPEV (domínio catalítico); scMUTM1.5, da qual removeram-se 232 pb até o
terceiro TIS; ambas construídas a partir do cDNA scMUTM1. Para o cDNA
scMUTM4 (cDNA scMUTM1 truncado, faltando os 150 pb iniciais), que não
apresenta o suposto domínio catalítico “PELPEV”, também foram realizadas
duas remoções: scMUTM4.1, no qual se mantiveram os 45 primeiros
nucleotídeos antes do provável TIS; e, scMUTM4.3, com 75 nucleotídeos, após
o

TIS,

removidos

(Figura

8).

Ainda

serão

necessários

testes

de

complementação bacteriana para avaliar a capacidade de reparo destes
cDNAs com remoções de sequências.

Figura 8. cDNAs MUTM de cana-de-açúcar. Esquema dos loci de anelamento
do oligonucleotídeos construídos para realizar as remoções. A. scMUTM1. B.
scMUTM4 (scMUTM1 truncado faltando 150 pb iniciais).
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Utilizando a técnica de RT-PCR semiquantitativa, a expressão de
scMUTM1 foi observada com maior intensidade em tecidos proliferativos,
como: flor e ápice meristemático, enquanto scMUTM2 apresentou uma
expressão mais constitutiva, com níveis semelhantes na raiz, na flor, no ápice
meristemático e nas folhas (SCORTECCI et al., 2007).
Na tentativa de compreender como se dá a regulação de genes MUTM
da

cana-de-açúcar,

a

sequência

promotora

de

um gene

scMUTM2

(denominada PMM2) foi clonada pelo grupo de pesquisa do LBMG utilizando a
técnica de walking PCR (com iniciadores desenvolvidos a partir dos cDNA
scMUTM1 e scMUTM2), e apresenta aproximadamente 800 pb. Na tentativa de
clonar o promotor do gene scMUTM1 não foi obtido sucesso. Após a clonagem,
o promotor PMM2 não foi utilizado para análise.
Além das análises de cDNAs, existem projetos com a finalidade de
sequenciar o genoma da cana-de-açúcar sendo desenvolvidos. Um deles
consiste no sequenciamento da variedade R570. Esta variedade que apresenta
2n = 107 – 115 foi desenvolvida na ilha francesa Réunion, e resultou do
cruzamento entre as espécies Saccarhum officinarum (Linnaeus) (2n=80) e
Saccharum spontaneum (2n=40-128). Durante um consórcio (International
Consortium for Sugarcane Biotechnology) entre Austrália, Brasil, Estados
Unidos e França, esta variedade foi selecionada para ser sequenciada devido
às suas características agronômicas, dentre elas: ampla área de adaptação,
resistência a doenças, alto conteúdo de sacarose e fibras, boa capacidade de
desenvolvimento de soqueiras (raízes remanescentes da cana cortada), boa
capacidade de germinação e boa colheita mecânica (eRcane, 2012).
Para sequenciar a cultivar R570 foi construída uma biblioteca (SHCRBa)
de BACs (desenvolvida no Clemson University Genomics Institute) utilizando o
plasmídeo pBeloBac11 e a linhagem bacteriana DH10B. No total foram obtidos
103.296 clones, organizados em 269 placas (Genetix®) com 384 poços cada. O
tamanho total do genoma da variedade R570 é de 10.000 Mb e a biblioteca
equivale a 1,3 genomas equivalentes (TOMKINS, et al., 1999).
Em uma triagem da biblioteca SHCRBa, feita buscando-se homólogos
do gene scMUTM2, o grupo de pesquisa do Laboratório de Biologia Molecular
e Genômica (LBMG), UFRN, Rio Grande do Norte, em colaboração com o
GaTElab (Genomics and Transposable Elements Laboratory, USP, São Paulo)
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identificou dois BACs contendo cópias do gene scMUTM2 utilizando a
metodologia de hibridização com sonda marcada radioativamente, a saber:
SHCRBa094E17 e SHCRBa078F08. Apesar da identificação, estes BACs não
foram utilizados para qualquer tipo de análise (dados não publicados).
Muitas questões acerca dos genes e proteínas MUTM precisam ser
respondidas para caracterizá-los mais detalhadamente, a fim de utilizá-los para
o melhoramento genético vegetal; além disso, entender as razões pelas quais
este gene foi mantido nas plantas junto com OGG. Estas questões podem ser
resolvidas ao se descobrir como a expressão destes genes é controlada,
comparando-se as suas estruturas e sequências nucleotídicas, caracterizandose a atividade e a estrutura protéica; e a relação evolutiva entre várias
espécies.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Identificar genes MUTM em uma biblioteca de BACs da cana-de-açúcar
e realizar uma caracterização preliminar destes genes e seus promotores.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Triar BACs da biblioteca SHCRBa, da variedade R570 de cana-de-açúcar,
que possuam o gene MUTM.



Extrair os BACs triados, montar uma biblioteca para sequenciamento e,
depois, analisá-los com ferramentas da bioinformática;



Realizar uma análise comparativa e filogenética com os genes e cDNAs
MUTM de algumas monocotiledôneas;



Analisar a sequência nucleotídica de promotores MUTM e a atividade de um
promotor scMUTM2 através do bombardeamento de células epidérmicas de
cebola.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. BACs COM scMUTM

3.1.1. TRIAGEM DA BIBLIOTECA SHCRBa de BACs

No presente trabalho, realizou-se uma nova triagem da biblioteca
SHCRBa, porém, utilizando a metodologia de PCR em tempo real, que permite
triar mais de vinte e sete mil clones por dia, sem a necessidade de aplicação
em gel de agarose. Neste caso, foram utilizados os mesmo primers (iniciadores
desenvolvidos a partir do cDNA scMUTM2) que os usados previamente nos
dois primeiros BACs identificados (SHCRBa078F08 e SHCRBA 094E17, como
descrito

na

introdução),

sendo

o

forward

(iniciador

direto)

5’-

AACCTGGCAAGGCTTTTGTGGA-3’ e o reverse (iniciador reverso) 5´GCCGCATCTGTCCCATCCAACT-3´. Suas posições de anelamentos são o 8º
e o 10º éxon do cDNA scMUTM2, respectivamente.
As condições das PCRs em tempo real foram: 1,0 µL SYBR
concentração 2X, primers 10 µM cada, 1,0 µL de solução (LB mais glicerol)
com bactérias ou 1,0 de DNA plasmidial (quando utilizados os pools de BACs)
e completava-se o volume com água ultrapura autoclavada para 15 µL. A
programação utilizado foi: 50 °C por dois minutos, 95 °C por dez minutos, 95 °C
por quinze segundos e 60 °C por um minuto, num total de 40 ciclos.
A triagem foi iniciada com uma reação de PCR utilizando uma amostra
de DNA contendo o genoma da variedade R570 para confirmar a presença do
gene de interesse, scMUTM2. Uma vez confirmada, foram feitas PCRs nas
mesmas condições para identificar as coordenadas dos clones positivos dentro
da biblioteca (placa, coluna e linha). Esta etapa foi executada utilizando o pool
3D de BACs SHCRBa (desenvolvido pelo grupo de pesquisa do GaTElab, USP
em colaboração com o Centre National de Ressources Génomiques Végétales
[CNRGV], do Institute National de La Recherche Agronomique [INRA],
Toulouse, França) o qual consiste em uma mistura de BACs contidos em um
bloco de placas. No caso desta biblioteca foram organizados blocos com 24
placas, com exceção do 11º bloco (o último) que contém 29 placas para
completar o total de 269 placas (considerando que cada placa possui 384
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poços, soma-se o total de 103.296 clones). Visto que, cada placa da biblioteca
contém 384 poços, arranjados em 16 linhas (denominadas A a P) e 24 colunas
(denominadas 1 a 24), a estruturação do Pool 3D foi feita da seguinte forma:
para cada Bloco foi construído um pool representando todos os clones de cada
placa separadamente (24 Pools Placas - PP), um pool representando cada
uma das linhas das placas juntas (16 Pools Linhas - PL) e, um pool
representado cada uma das colunas juntas (24 Pools Colunas - PC).
Adicionalmente, todos os pools placas foram misturados para a obtenção de
uma amostra representando todos os 9216 clones de cada Bloco (SuperPools SP).

3.1.2. EXTRAÇÃO DE BACS E MONTAGEM DE UMA BIBLIOTECA PARA
SEQUENCIAMENTO

Os BACs identificados apresentando o gene MUTM foram extraídos para
a montagem de uma nova biblioteca e, posteriormente, sequenciados.
A extração dos BACs foi realizada com um kit específico para DNA de
grande extensão da Qiagen© (Large-Construct Kit cat. n012462) seguindo as
recomendações do fornecedor.
A biblioteca para sequenciar os BACs foi montada com um kit específico
da Roche© (Rapid Library Preparation – GS FLX Titanium Series cat. nº
05608228001) de acordo com as recomendações do fornecedor. O
sequenciamento foi efetuado na empresa Helixxa©, localizada em Campinas,
São Paulo.
As sequências nucleotídicas dos BACs foram disponibilizadas para o
grupo no GBrowse do laboratório GaTE, USP.

3.1.3. ANÁLISE DAS SEQUÊNCIAS DOS BACS TRIADOS

As análises dos BACs utilizando ferramentas de bioinformática foram
executadas com: BLASTn® (ALTSCHUL et al., 1999) (Alinhamento de duas ou
mais sequências) para predizer a sequência dos genes MUTM da cana-deaçúcar a partir dos genes do sorgo. O software Bioedit® (HALL, 1999) foi
utilizado para alinhar as sequências nucleotídicas por meio do Clustal W ®
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(THOMPSON et al., 1994) submetendo estas sequências a um alinhamento
múltiplo completo . Com o software MEGA 5.05® (TAMURA et al., 2011) a
análise filogenética foi realizada com os genes scMUTM comparando com
outras espécies de gramíneas.

3.2. ANÁLISES COM PROMOTORES MUTM

3.2.1. IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS REGULADORES NO PROMOTOR
scMUTM2

A sequência promotora de um gene scMUTM2 (denominada PMM2) foi
clonada utilizando a técnica de walking PCR, e apresenta aproximadamente
800 pb. Na tentativa de clonar o promotor do gene scMUTM1 não foi obtido
sucesso. Esta sequência obtida foi submetida ao banco de dados PLACE®
(http://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/) para buscar prováveis motivos reguladores
de expressão gênica.

3.2.2. VALIDAÇÃO DA ATIVIDADE DO PROMOTOR scMUTM2

O teste de validação da atividade do promotor scMUTM2 foi feito
fusionando-se sua sequência de aproximadamente 800 pb ao gene repórter
GUS (β-glucuronidase) no plasmídeo de clonagem pBC. O gene repórter GUS
foi ligado ao pBC nos sítios de restrição EcoR I e EcoR V; e o promotor
scMUTM2 foi fusionado ao gene repórter nos sítios Sal I e Hind III. Esta
construção foi utilizada para testes de expressão transiente em tecido
epidérmico de cebolas transformado por bombardeamento de micropartículas
de tungstênio. Como controle positivo foi utilizada a construção do gene
repórter GUS fusionado ao promotor constitutivo CaMV35S (subunidade
ribossomal 35S do vírus do mosaico da couve-flor) cedido gentilmente pela
equipe de pesquisa do laboratório GaTElab, USP.
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3.2.3. REGIÕES PROMOTORAS DOS GENES MUTM ANALISADAS

As regiões promotoras dos genes MUTM para outras espécies com
extensão de no máximo 1500 pb à montante dos genes foram obtidas a partir
do banco de dados Phytozome (http://www.phytozome.net/) cujas sequências
retiradas

foram:

Si022091m

e

Sb10g025220.1
Si006592m,

LOC_Os08g21330.1,

Oryza

e

Sb07g010660.1,

Setaria
sativa;

italica;

Sorghum

bicolor;

LOC_Os06g43610.1

Bradi1g30490.1

e

e

Bradi3g20150.1,

Brachypodium distachyon; e, GRMZM2G169333_T07, Zea mays; AT1G52500
(AtMMH) e AT1G21710 (AtOGG1), Arabidopsis thaliana. As sequências
correspondentes aos BACs foram de: SHCRBa094E17, SHCRBa014G09 e
SHCRBa179G22

(https://gate.ib.usp.br/GateWeb/).

Todas

as

regiões

promotoras foram submetidas ao banco de dados PLACE database®
(http://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/) para definir os possíveis elementos cisreguladores.

3.2.4. PREPARAÇÃO DAS MICROPARTÍCULAS DE TUNGSTÊNIO

Para preparar as micropartículas de tungstênio M10 foram pesados 60
mg em um microtubo de 1,5 mL e acrescentado 1,0 mL de etanol 70%. O
material foi misturado vigorosamente e mantido em agitação lenta durante 20
minutos no agitador de tubo em vórtice. Em seguida, as micropartículas foram
centrifugadas a 16.000 x g (centrífuga Eppendorf® 5417R) durante cinco
minutos na temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado, com o
auxílio de uma micropipeta de 1000 µL, tendo o cuidado de evitar o distúrbio do
sedimento das micropartículas. Para realizar uma lavagem, 1,0 mL de água
ultrapura estéril foi adicionado misturando vigorosamente no agitador em
vórtice o material. Depois, a solução foi centrifugada a 16.000 x g durante cinco
minutos na temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado e está
operação de lavagem foi repetida mais duas vezes. Após a última lavagem, o
sobrenadante foi novamente descartado e as micropartículas sedimentadas
foram ressuspendidas em 1,0 mL de glicerol estéril na concentração de 50%.
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3.2.5.

ADSORÇÃO

DE

DNA

PLASMIDIAL

(PMM2::GUS)

ÀS

MICROPARTÍCULAS DE TUNGSTÊNIO

Os plasmídeos contendo a construção do promotor scMUTM2 fusionado
ao gene repórter GUS foram precipitados com as micropartículas de tungstênio
para que ocorresse a adsorção destas moléculas. Para isso, foram adicionados
5,0 µL ou 10 µL de DNA plasmidial purificado (estoque 1,0 mg/mL), juntamente
com 50 µL de CaCl2 2,5 M e 20 µL de espermidina 0,1 M. O material
sedimentado foi lavado com 150 µL de etanol 70%. A lavagem foi repetida duas
vezes com etanol absoluto. Durante três minutos o material ficou incubado em
agitação. Logo após, foi centrifugado por cinco segundos a 2.600 x g
(centrífuga Eppendorf® 5804R). O sobrenadante foi removido cuidadosamente,
e foram acrescentados 60 µL de etanol absoluto e homogeneizando
vigorosamente em vórtice até ressuspender o material sedimentado. Este
material foi utilizado na membrana carreadora do bombardeador para os testes
de expressão transiente.

3.2.6. BOMBARDEAMENTO DE TECIDO EPIDÉRMICO DE CEBOLA

Para realizar o bombardeamento, a cebola foi cortada em camadas e
colocada em placas de Petri com meio de cultura sólido composto por sais
Murashige e Skoog (MS), 30 g/L sacarose e 2% de ágar, em um volume final
de 1 L de água ultrapura. Foi utilizado um sistema desenvolvido por
EMBRAPA/CENARGEN, de bombardeamento, com gás hélio a vácuo em 28
mmHg e 1000 a 1200 psi. O material a ser bombardeado ficou a uma distância
de aproximadamente cinco centímetros de distância da membrana de retenção.
Após o bombardeamento, as camadas de cebola foram incubadas no escuro,
durante 24 horas na temperatura ambiente. Todo o procedimento foi feito em
triplicata.
3.2.7. DETECÇÃO DA ATIVIDADE DE Β-GLUCURONIDASE

Após as 24 horas de incubação no escuro, a epiderme das camadas de
cebola foram removidas e a região mais atingida pelas partículas, no
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bombardeamento, foi cortada (uma área de aproximadamente 2,0 cm2) para
incubá-la em solução de X-Gluc 0,1 mM, Triton X-100 0,1%, Na2HPO4 50 mM e
NaHPO4 50 mM. Os tecidos foram mantidos à 37 °C durante 24 a 48 horas. A
expressão de GUS foi analisada a olho nu, procurando-se por pontos de
coloração azul no tecido epidérmico e registrada por fotografia.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. ANÁLISES DOS BACs COM scMUTM

4.1.1. TRIAGEM DA BIBLIOTECA DE BACs SHCRBa

De modo a caracterizar a estrutura dos genes scMUTM foi realizado o
sequenciamentos dos BACs da biblioteca SHCRBa utilizando a metodologia de
sequenciamento de próxima geração por meio do sequenciamento 454
(Roche®). Esta biblioteca, SHCRBa, foi construída utilizando a cultivar de canade-açúcar R570 que apresenta 2n = 115 cromossomos com, potencialmente,
12 genomas (WANG et al., 2010). Após a triagem da biblioteca SHCRBa foram
identificados e sequenciados dois BACs com os primers específicos para
scMUTM2, o SHCRBa014G09 (86631 pares de bases) e SHCRBA179G22
(151284 pb). Porém, ambos os BACs continham o gene scMUTM1. Este
resultado pode ter ocorrido em decorrência das condições de baixa
estringência das PCRs, sendo necessária uma padronização melhor.
Foi observado que os genes encontrados apresentaram alta similaridade
com o gene MUTM de sorgo. O genoma do Sorghum bicolor foi utilizado como
referência para a montagem da estrutura destes BACs porque, por meio do
mapeamento genético comparativo, o sorgo foi considerado a espécie com a
relação de sintenia mais simples para a cana-de-açúcar (GRIVET et al., 1994;
GLASZMANN et al., 1997; WANG et al., 2010; GARSMEUR et al., 2010).
Observa-se que estes dois BACS são sintênicos e alinham com o cromossomo
10 do sorgo, de acordo com os dados de alinhamento gerados no Gbrowse do
GaTELab (Laboratório coordenado pela Dra. Marie-Anne Van Sluys – IBUSP).

4.1.2. ALINHAMENTO DOS BACs CONTENDO scMUTM

Os quatro BACs que apresentam genes scMUTM (SHCRBa014G09 e
SHCRBA179G22:

scMUTM1;

e,

SHCRBa078F08

e

SHCRBa094E17:

scMUTM2) foram alinhados para comparar as suas estruturas e avaliar o nível
de similaridade entre eles.
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Nos BACs SHCRBa014G09 e SHCRBA179G22, contendo o gene
scMUTM1, o qual apresenta maior similaridade com os genes das
monocotiledôneas, foi calculado que o BAC SHCRBA179G22 apresentou 76%
de

alinhamento

com a

sequência

do SHCRBA014G09

enquanto,

o

SHCRBA014G09 apresentou 44% de alinhamento com a sequência do
SHCRBA179G22 (Figura 9). Ambos os BACs apresentam o gene scMUTM1
com 10 éxons e sem elementos de transposição entre eles.
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Figura 9. Representação dos BACs SHCRBa179G22 (superior) e SHCRBa014G09 (inferior). As caixas representam genes e elementos de transposição,
de acordo com a legenda na figura. As regiões sombreadas entre os BACs representam o alinhamento de suas sequências nucleotídicas (BlastN). Na região
sombreada com o asterisco (*) encontra-se o gene scMUTM1.

Já para os BACs que contém o gene scMUTM2 (obtidos conforme
descrito no item “3.1.2. Triagem da biblioteca SHCRBa de BACs”, cujo gene
apresenta-se no ramo das dicotiledôneas), SHCRBa094E17 apresentou 69%
de

alinhamento

com

a

sequência

do

SHCRBa078F08

enquanto,

o

SHCRBa078F08 apresentou 22% de alinhamento com a sequência do
SHCRBa094E17 (Figura 10). O gene scMUTM2 do BAC SHCRBa094E17
apresenta 10 éxons, porém, no BAC SHCRBa078F08 este gene está
incompleto, pois deve ter ocorrido um problema na montagem do BAC após o
sequenciamento, visto que, este contém duas grandes regiões idênticas, e
entre elas, o gene scMUTM2 com a ausência dos dois primeiros éxons.
A presença de grande quantidade de elementos transponíveis (TE, do
inglês: Transposable Elements) em todos os BACs foi notável. Os TE podem
afetar a estrutura do genoma por serem fragmentos de DNA capazes de se
reinserirem em diferentes locais do genoma, frequentemente, gerando cópias
de si mesmos durante este processo. Eles podem rearranjar o genoma e
alterar a regulação e a estrutura de genes individualmente, através de qualquer
atividade que eles promovam, como: transposição, inserção, excisão, quebra
cromossômica e recombinação (BENNETZEN, 2000; FESCHOTTE et al., 2002;
KASHKUSH et al., 2003; de ARAUJO, et al., 2005; GARSMEUR et al., 2010).
Estima-se que a porcentagem de TE em algumas gramíneas varie entre
50 e 80% do genoma. Aproximadamente 25,5% de 2 Mb de BACs da linhagem
R570 de cana-de-açúcar analisados, corresponde a sequências repetitivas. Já
para a linhagem SP80-3280, foram analisadas 378 BESs (sigla em inglês para
BAC End Sequences) das quais, 45,2% são compostas de elementos
repetitivos, dados que são proporcionais ao encontrados na linhagem R570
(FESCHOTTE et al., 2002; WANG et al., 2010; FIGUEIRA et al., 2012).

Figura 10. Representação dos BACs SHCRBa094E17 (superior) e SHCRBa078F08 (inferior). As caixas representam genes e elementos de transposição,
de acordo com a legenda na figura. As regiões sombreadas entre os BACs representam o alinhamento de suas sequências nucleotídicas (BlastN). Na região
sombreada com o asterisco (*) encontra-se o gene scMUTM2.

4.1.3. ANÁLISE FILOGENÉTICA PARA MUTM

Uma análise filogenética foi realizada com as sequências codantes dos
genes e os cDNAs de MUTM de algumas gramíneas (Figura 11) para inserir
novas sequências dos genes MUTM que ainda não haviam sido citadas na
literatura, dentre elas os genes MUTM das espécies de gramíneas Setaria
italica e Brachypodium distachyon. As sequências para os genes scMUTM1 dos
BACs: SHCRBa014G22 e SHCRBa179G22, foram anotadas a partir do gene
MUTM1 de Sorghum bicolor (SB07G010660), e para os genes scMUTM2 do
BACs: SHCRBa078F08, SHCRBa094E17, foram preditas a partir do gene
MUTM2 também, de Sorghum bicolor (SB10G025220_1). Além destes, foram
utilizados os genes de Zea mays, Setaria italica, Oryza sativa e Brachypodium
distachyon.
Os genes MUTM1 e MUTM2 formam dois grupos bem separados, o que
pode ser observado pela similaridade entre as sequências codantes.
SCORTECCI et al. (2007) já havia relacionado os cDNAs scMUTM1 e
scMUTM2 da cana-de-açúcar com dois grupos separados, um com plantas
monocotiledôneas e outro com dicotiledôneas, respectivamente.

4.1.4. ESTRUTURAS DOS GENES MUTM

Com base nas sequências nucleotídicas dos genes MUTM foi montado o
esquema (Figura 12) que ilustra diferenças significativas entre as suas
estruturas. A semelhança estrutural mais marcante está entre os genes
scMUTM2 (dos BACs SHCRBa078F08 e SHCRBa094E17) e o gene MUTM2
de sorgo (SB07G010660). Eles são os genes de maior tamanho, entre os
analisados, variando de 19134 pb a 23575 pb (o gene scMUTM2 de
SHCRBa078F08 apresenta 15365 pb, porém, sua sequência está incompleta
devido a limitações técnicas na montagem dos reads sequenciados do BAC,
mas ao que tudo indica, este gene apresenta um tamanho semelhante ao do
BAC SHCRBa094E17). Além disso, ocorre a presença de um grande elemento
de transposição, um Copia-like (retrotransposon com LTR – do inglês, Long
Terminal Repeat), localizado no segundo íntron tanto no gene do sorgo como

nos genes da cana-de-açúcar. Os outros genes não contem elementos de
transposição com tamanhos consideráveis.

Figura 11. Árvore filogenética gerada utilizando o método de Maximum Likelihood, com 1000
®

repetições de bootstrap, através do software MEGA 5.05 , com as sequências codantes dos
genes e os cDNAs de MUTM de algumas gramíneas. As sequências dos BACs SHCRBa078F08,
SHCRBa094E17, SHCRBa014G22 e SHCRBa179G22 foram preditas a partir do gene de Sorghum
bicolor (SB07G010660) que também apresenta o gene SB10G025220_1. Os outros genes utilizados
foram: Zea mays (GRMZM2G169333_T07); Setaria italica (SI006592M e SI022091M); Oryza sativa
(OS06G43610 e OS08G21330) e Brachypodium distachyon (BRADI1G30490 e BRADI3G20150).
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Figura 12. Representação dos genes e cDNAs de MUTM em algumas espécies de gramíneas. As
sete primeiras sequências fazem parte do grupo MUTM2. As oito últimas sequências são do grupo
MUTM1. As caixas representam os éxons, os elementos de transposição e as regiões UTR, conforme a
legenda na figura. As linhas representam os íntrons. As linhas tracejadas são sequências inexistentes,
servem apenas para facilitar o alinhamento com as outras sequências.
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Dentre os genes MUTM2, o que apresenta o menor tamanho é o de
Brachypodium distachyon, com 5842 pb. O maior gene, sem considerar a
presença de elementos de transposição, com 8599 pb, é o de Oryza sativa. O
gene de Setaria italica possui 6178 pb, no entanto, não apresenta a sequência
referente ao sexto éxon. Além dos genes, o cDNA scMUTM2 também está
representado e, observa-se que ele não apresenta a sequência correspondente
ao sétimo éxon do gene scMUTM2.
Comparando-se todos os genes MUTM2, conclui-se que as alterações
de tamanho se dão principalmente nas regiões de íntrons, sendo os éxons
muito pouco variáveis. Pode-se observar que o alinhamento das proteínas de
scMUTM1 e scMUTM2 mantém alta similaridade (Figura 13).
Os genes MUTM1 apresentaram suas estruturas menos variáveis, com o
tamanho médio em torno de 3200 pb. Todos apresentam 10 éxons e até
mesmo os íntrons, mostraram-se pouco variáveis. A diferença mais marcante
foi a expansão do terceiro íntron de ambos os genes da cana-de-açúcar,
presentes nos BACs SHCRBa014G22 e SHCRBa179G22.
Em Arabidopsis, mais da metade dos pares de genes formados na mais
recente poliploidia tem padrões de expressão significativamente diferentes. O
que é consistente com a hipótese que genes duplicados são mais prováveis de
sobreviver a pseudogenização mutacional somente quando eles adquirem uma
nova função (neofuncionalização) (ADAMS & WENDEL, 2005). Portanto, uma
das principais questões a ser respondida é se a cana-de-açúcar reteve ambos
os genes MUTM1 e MUTM2 porque eles apresentam diferenças significativas
nas suas expressões, se não, quais motivos para esta espécie apresentar tal
redundância.
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Figura 13. Alinhamento das proteínas preditas de MUTM utilizando o Expasy Translate e
alinhamento com o ClustalW. SHCRBa094E17, scMUTM2; Sb07G010660, MUTM2 de
Sorghum bicolor; SHCRBa104G09 e SHCRBa179G22, scMUTM1, E.coli, Escherichia coli.
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4.2. ANÁLISES COM O PROMOTOR scMUTM2

4.2.1. ANÁLISE DA SEQUÊNCIA NUCLEOTÍDICA DO PROMOTOR scMUTM2
Ao submeter o promotor scMUTM2 no banco de dados PLACE® vários
motivos

foram

encontrados,

a

saber:

ARE

(Elemento

de

Resposta

Antioxidante); ABRE (Elemento de Resposta ao Ácido Abscísico); Skn1-motif
(expressão no endosperma); CAAT-box e 5’UTR py-rich (ativadores); TATAbox (início da transcrição); G-box, GT1, I-box, TCCC-motif, ACE, BoxII, GAGmotif e Sp1 (elementos de resposta à luz); AAGAA-motif, AC-II e outros sem
função descrita (Tabela 1). Os motivos encontrados no banco de dados podem
indicar a relação do gene scMUTM2 em reparar lesões no DNA causadas por
EROs geradas durante a fotossíntese e a respiração ou exposição a altas
intensidades de luz, bem como, o envolvimento com outras vias de sinalização,
visto que, o seu promotor apresenta vários motivos de resposta à luz e
resposta a hormônio, como o ABRE (Elemento de Resposta ao Ácido
Abscísico) (BUSK & PAGÈS, 1998; SINGH, 1998; THUM et al., 2001; KAPLAN
et al., 2006; WENKEL, et al., 2006).

4.2.2. VALIDAÇÃO DA ATIVIDADE DO PROMOTOR scMUTM2

Os testes com o promotor scMUTM2 fusionado ao gene repórter GUS
(Figura 14), não possibilitou a visualização da atividade de expressão, apesar
de os controles positivos terem apresentado resultados dentro do esperado,
com a marcação na cor azul claramente visível (Figura 15). É possível que a
sequência utilizada não esteja suficientemente completa para ativar a
expressão gênica. Também, pode ter ocorrido algum problema técnico na
montagem do vetor no qual ocorreu a fusão ao gene repórter. Ou ainda, a
metodologia utilizada pode não ter sido a mais adequada para este tipo de
teste, uma vez que, se o promotor scMUTM2 for induzido apenas em situações
de estresse, não foi possível avaliar estas condições nos experimentos
realizados neste trabalho. Sendo assim, mais experimentos serão necessários
para obter conclusões mais precisas.
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Tabela 1. Principais elementos reguladores (motivos) encontrados no
promotor scMUTM2 utilizando o banco de dados PLACE ®.
MOTIVO

FUNÇÃO RELACIONADA

Sp1

Resposta à luz

ABRE

Resposta ao ácido abscísico

TCCC

Resposta à luz

GAG

Resposta à luz

ACE

Resposta à luz

5UTR Py-rich

Acentua a expressão

ARE

Resposta antioxidante

Skn-1_motif

Expressão no endosperma

GT1-motif

Resposta à luz

I-box

Resposta à luz

AC-II

Não caracterizado

Box II

Resposta à luz

G-box

Resposta à luz

CAAT-box

Acentua a expressão

AAGA

Não caracterizado

TATA-box

Elemento central do promotor

Figura 14. Vetor de expressão repórter. O promotor scMUTM2 foi fusionado ao gene repórter
GUS no vetor de clonagem pBC, utilizando-se sítios de restrição.
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Figura 15. Bombardeamento de tecido epidérmico (2 cm2) de cebola com o promotor
scMUTM2. À esquerda, o epitélio expressando o gene GUS com a construção do controle
positivo (PCaMV35S::GUS). Os pontos azuis, observados no controle, são as regiões de
expressão do gene repórter. No meio e à direita, a ausência de expressão do gene repórter
em epitélios bombardeados com o promotor scMUTM2 (PMM2::GUS). Entre parênteses as
concentrações de vetor que foram utilizadas.

4.2.3 DADOS DE REGIÕES PROMOTORAS DOS GENES MUTM

Para compreender como estão organizados os promotores e motivos
reguladores, foram analisadas as sequências nucleotídicas contendo até 1500
pb à montante dos genes MUTM de algumas monocotiledôneas, além da canade-açúcar. Estas sequências foram submetidas ao banco de dados PLACE
database® que contém elementos reguladores para analisar a relação entre
estas sequências e as prováveis condições nas quais, estes genes possam ser
expressos (http://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/).
Portanto, em todos os promotores foram encontrados tanto elementos
relacionados a diferentes condições de estresse, como: temperaturas
extremas, estresse hídrico, estresse osmótico, salinidade, exposição à luz,
patógenos e estresse oxidativo; bem como, elementos para expressão em
partes específicas da planta, como: raiz, nódulos, semente, mesófilo e pólen
(Tabela 2 - Anexo I e Tabela 3 - Anexo II).
Estes resultados são indícios de que a expressão dos genes MUTM
pode ocorrer em resposta a diferentes condições de estresse que causem a
produção de agentes oxidantes nas células. Além disso, é possível que a
expressão destes genes seja mais bem regulada em tecidos com alta taxa de
proliferação, o que é percebido pela presença de elementos que regulam a
expressão em semente, e pólen.
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Nos promotores dos genes AtMMH e AtOGG1 (Arabidopsis thaliana), contendo
1000 pb e 300 pb, respectivamente, encontram-se muitos elementos
reguladores comuns aos presentes nos promotores de MUTM da cana-deaçúcar.

Dentre

os

quais,

-300element,

de

expressão

na

semente;

POLLEN1LELAT52, de expressão no pólen; GT1consensus, de reposta à luz;
entre outros; Estes elementos foram avaliados em outras espécies para testar
as suas funcionalidades (THOMAS & FLAVELL, 1990; Le GOURRIEREC, et
al., 1999; FILICHKIN, et al., 2004).
Através da técnica de RT-PCR semiquantitativa, SCORTECCI et al.,
(2007) utilizaram as sequências dos cDNAs de MUTM1 e MUTM2 de cana-deaçúcar para medir os níveis de expressão dos genes MUTM nesta espécie. O
resultado foi que scMUTM1 teve maior nível de expressão em tecidos
proliferativos, como flores e ápice meristemático. Entretanto, scMUTM2
apresentou um padrão de expressão constitutivo, sendo expresso em todos os
tecidos em níveis semelhantes.
Em sementes transgênicas de Arabidopsis thaliana, a superexpressão
induzida de AtOGG1, um gene cuja proteína tem função análoga à MUTM,
aumentou a longevidade devido a uma redução no nível de lesões no DNA
causadas pela exposição destas sementes a altas temperatura, superóxido e
peróxido de hidrogênio (CHEN et al., 2012).
Quando ocorre neofuncionalização ou subfuncionalização a divergência
de expressão entre os genes duplicados pode ser assimétrica, variando os
níveis de expressão, ou os genes podem ser complementares, onde a cópia
com nível superior varie entre órgãos e tecidos (LIU, et al. ,2011). Neste
aspecto, os genes scMUTM1 e scMUTM2 podem ser complementares, visto
que, como citado acima, scMUTM1 é expresso em tecidos proliferativos e
scMUTM2 apresenta-se como constitutivo.
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5. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS

Os BACs da cana-de-açúcar são fortemente marcados pela presença de
elementos de transposição, o que afeta sua organização e pode alterar a forma
de expressão do seu genoma. É necessário caracterizar melhor a atividade
destes elementos para reconhecer os verdadeiros impactos que podem ser
causados por eles, ou o que já foi alterado até agora.
Os genes scMUTM1 apresentam-se estruturalmente bem conservados,
com os tamanhos e a disposição dos éxons e íntrons bastante semelhantes. A
diferença mais destacada foi a expansão do terceiro íntron em ambos os BACs,
SHCRBa014G09 e SHCRBa179G22, embora não haja sequências de
transposons detectáveis nestas regiões. É importante avaliar se a alteração
destes íntrons pode influenciar regulação da expressão nestes genes.
Já os genes scMUTM2 mantêm-se conservados em comparação ao
sorgo, mas comparando às outras espécies de gramíneas pode-se destacar a
presença de elementos transponíveis que alteram a estrutura do gene
significativamente. Resta saber se a expressão destes genes pode ser alterada
por estes transposons.

Ensaios

de

complementação

bacteriana,

com

linhagens deficientes em reparar DNA, estão sendo realizados para avaliar a
capacidade de reparo dos produtos dos cDNAs de genes scMUTM1 e suas
remoções da cana-de-açúcar, de modo a caracterizar a atividade de reparo de
DNA das proteínas. Estes resultados permitirão caracterizar quais domínios da
proteína MUTM afetam a sua atividade de reparo.
O aprofundamento nas análises das regiões promotoras dos genes
MUTM pode contribuir para entender como suas expressões são reguladas e
quais elementos reguladores podem ser utilizados no desenvolvimento de
novos promotores que regulem a expressão de genes alvos de forma mais
específica. É importante considerar que vários tipos de estresse bióticos e
abióticos promovem o aumento das ROS, consequentemente, aumentando os
danos por oxidação. .
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ANEXO I
Tabela 2. Motivos dos promotores MUTM. Principais elementos reguladores encontrados em até 1500 pb à
montante do sítio de início de transcrição dos genes MUTM2. A presença dos elementos foi comparada aos
elementos presentes no promotor do gene scMUTM2 do BAC SHCRBa094E17.
SHCRBa094_E17

Sb07g010660

Si022091m

Os08g21330

Bradi3g20150

ELEMENTO

GENES*
FUNÇÃO

PRECONSCRHSP70A

+

+

+

Expressão de HSP70

NODCON2GM

+

+

+

Expressão em nódulos

OSE2ROOTNODULE

+

+

+

Expressão em nódulos

+

Expressão na raiz
Expressão na raiz

RHERPATEXPA7
ROOTMOTIFTAPOX1

+

+

+

-300ELEMENT

+

+

+

ACGTCBOX

+

+
+

Expressão na semente

EBOXBNNAPA

+

TGACGTVMAMY

+

CACTFTPPCA1

+

+

+

+

Expressão no mesófilo

GTGANTG10

+

+

+

+

Expressão no pólen

POLLEN1LELAT52

+

+

+

CBFHV

+

LTRECOREATCOR15

+

Expressão na semente

+

+

+

Expressão na semente
Expressão na semente

Expressão no pólen

+

+

Relacionado a baixas temperaturas

+

+

Relacionado a baixas temperaturas

+

Relacionado a temperatura

CCAATBOX1

+

+

MYBCORE

+

+

+

Relacionado ao estresse hídrico

+

+

Resposta à luz

-10PEHVPSBD
ASF1MOTIFCAMV

+

+

+

Resposta à luz

GATABOX

+

+

+

+

Resposta à luz

GT1CONSENSUS

+

+

+

+

Resposta à luz

IBOXCORE

+

+

+

+

Resposta à luz

SORLIP2AT
GT1GMSCAM4

+
+

+

DRE2COREZMRAB17
ABRELATERD1

+

MYB1AT

+

RYREPEATBNNAPA
WBOXATNPR1

+

GCCCORE

+

CAATBOX1

+

TATABOX2

+

Resposta à luz
+

+

Resposta a patógenos e salinidade

+

+

Resposta ao ácido abscísico

+

Resposta ao ácido abscísico

+

Resposta ao ácido abscísico

+

Resposta ao ácido abscísico

+

+

+

Resposta ao ácido salicílico

+

Resposta ao etileno

+

+

Sequência consenso de promotores
Sequência consenso de promotores

TATABOX3

Sequência consenso de promotores

TATABOX5

+

+

TATABOXOSPAL

+

+

+

Sequência consenso de promotores
Sequência consenso de promotores

* SHCRBa094_E17, cana-de-açúcar; Sb07g010660, Sorghum bicolor; Si022091m, Setaria italica; Os08g21330, Oryza sativa;
Bradi3g20150m, Brachypodium distachyon.

55

ANEXO II
Tabela 3. Motivos dos promotores MUTM. Principais elementos reguladores encontrados em até 1500 pb à montante do sítio de início de transcrição dos
genes MUTM1. A presença dos elementos foi comparada aos elementos presentes no promotor do gene scMUTM2 do BAC SHCRBa094E17.
SHCRBa094_E17

SHCRBa014G09

SHCRBa179G22

Sb10g025220

GRMZM2G169333

Si006592m

Os06g43610

Bradi1g30490

GENES*

ELEMENTO

FUNÇÃO

PRECONSCRHSP70A

+

+

+

+

Expressão de HSP70

NODCON2GM

+

+

+

+

+

Expressão em nódulos

+

+

+

+

Expressão em nódulos

+

+

Expressão na raiz

+

+

Expressão na raiz

OSE2ROOTNODULE
RHERPATEXPA7

+

+

ROOTMOTIFTAPOX1

+

+

+

-300ELEMENT

+

+
+

Expressão na semente

ACGTCBOX

+

+

+

+

+

Expressão na semente

EBOXBNNAPA

+

+

+

+

+

+

+

Expressão na semente

TGACGTVMAMY

+

+

CACTFTPPCA1

+

+

+

+

+

+

+

Expressão no mesófilo

GTGANTG10

+

+

+

+

+

+

+

Expressão no pólen

POLLEN1LELAT52

+

+

+

+

+

Expressão no pólen

CBFHV

+

+

+

+

+

+

+

Relacionado a baixas temperaturas

LTRECOREATCOR15

+

+

+

+

+

+

+

Relacionado a baixas temperaturas

CCAATBOX1

+

+

+

+

+

+

+

Relacionado a temperatura

MYBCORE

+

+

+

+

+

+

Relacionado ao estresse hídrico

+

+

-10PEHVPSBD
ASF1MOTIFCAMV

+

+

GATABOX

+

+

GT1CONSENSUS

+

+

Expressão na semente

+

IBOXCORE
SORLIP2AT

+

GT1GMSCAM4
DRE2COREZMRAB17

+

+

ABRELATERD1

+

+

+

Resposta à luz

+

+

+

+

Resposta à luz

+

+

+

+

Resposta à luz

+

+

+

+

Resposta à luz

+

+

+

+

Resposta à luz

+

+

Resposta à luz

+

Resposta a patógenos e salinidade

+
+

+

+

+

+

+

+

+

MYB1AT

+

RYREPEATBNNAPA

+

WBOXATNPR1

+

GCCCORE

+

Resposta ao ácido abscísico
+

+
+

TATABOX2

+

+

+

Resposta ao ácido salicílico

+

+

+

Resposta ao etileno

+

+

+

Sequência consenso de promotores

+

TATABOX3

+

+

TATABOX5

+

+

TATABOXOSPAL

Resposta ao ácido abscísico
Resposta ao ácido abscísico

+
+

CAATBOX1

Resposta ao ácido abscísico

Sequência consenso de promotores
Sequência consenso de promotores

+

+

+

Sequência consenso de promotores
Sequência consenso de promotores

* SHCRBa094_E17, SHCRBa014_G09 e SHCRBa179_G22, cana-de-açúcar; Sb10g025220, Sorghum bicolor; GRMZM2G169333, Zea mays; Si006592m, Setaria italica; Os06g43610,
Oryza sativa; Bradi1g30490, Brachypodium distachyon.
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