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RESUMO 
 
 

Azospirillum brasilense é um organismo diazotrófico com capacidade de se associar 
com diversas plantas de interesse econômico. Devido ao custo energético do 
processo de fixação de nitrogênio, esse processo é altamente regulado a níveis 
transcricionais e pós-traducionais. Em A. brasilense, a regulação pós-traducional da 
nitrogenase é realizada pelas enzimas DraG e DraT, que promovem a 
remoção/adição de um grupo ADP-ribose à proteína NifH, levando ao 
ligamento/desligamento da mesma. As proteínas PII são proteínas transdutoras de 
sinais, ubíquas em bactérias. Elas estão envolvidas com a regulação do 
metabolismo de nitrogênio e atuam principalmente por interação direta com 
proteínas alvo. Em A. brasilense existem duas proteínas PII denominadas GlnB e 
GlnZ, que interagem com DraT e DraG, respectivamente, regulando-as. Além disso, 
proteínas PII podem interagir ainda com a proteína de membrana AmtB em resposta 
a alteração dos níveis celulares de amônio, que leva a alteração nos níveis 
intracelulares dos efetores ADP, ATP e 2-OG. Em resposta a essa alteração, GlnZ, 
DraG e AmtB podem interagir formando um complexo ternário por intermédio de 
GlnZ. As proteínas PII de A. brasilense apresentam alta similaridade entre si, mas 
são altamente específicas para suas proteínas alvo, embora as bases estruturais 
para essa especificidade não sejam bem conhecidas. Desse modo, o objetivo deste 
trabalho foi determinar motivos estruturais nas proteínas PII responsáveis pela 
especificidade na interação com as enzimas DraT e DraG em Azospirillum brasilense 
e investigar como alterações nos níveis celulares de 2-OG e energia influenciam a 
atividade das proteínas PII neste organismo. DraG, diferentemente das demais 
proteínas alvo de PII, interage com GlnZ pela região lateral dos trímeros e a 
especificidade da interação DraG-GlnZ se dá pelos resíduos D68, Q69, Q72, T21 e 
L23 de GlnZ. A formação dos complexos DraG-GlnZ e AmtB-PII parece ser regulada 
principalmente pela concentração de 2-OG, que controla a ocupação dos sítios de 
ligação de efetores por ADP ou ATP.  Quando na presença de ADP, DraG, GlnZ e 
AmtB podem formar um complexo ternário que parece ser o responsável in vivo pela 
inativação do substrato, mas in vitro, a enzima DraG permanece enzimaticamente 
ativa mesmo quando complexada a GlnZ ou GlnZ-AmtB, indicando que o complexo 
não é suficientemente estável para impedir a catálise (remoção ADPR de NifH) e 
reforçando a hipótese de que o sequestro de DraG para membrana é necessária 
para inativação de DraG. 
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ABSTRACT 
 

 
Azospirillum brasilense is a diazotrophic organism with the ability to associate with 
many plants of economic interest. Due to the energetic cost of nitrogen fixation 
process, this process is highly regulated at the transcriptional and post-translational 
levels. In A. brasilense, nitrogenase posttranslational regulation is performed by 
DraG and DraT, which remove/adds a ADP-ribose to NifH protein, leading to switch 
on/switch off of NifH. PII proteins are signal transducing proteins, ubiquitous in 
bacteria. They are involved in the regulation of nitrogen metabolism and act primarily 
by direct interaction with target proteins. In A. brasilense two PII proteins were 
indentified,  GlnB and GlnZ, that interact with DraT and DraG, respectively, regulating 
DraT and DraG activities. Furthermore, proteins PII can interact with the membrane 
protein AmtB in response to variation in cellular levels of ammonium that, in turn, 
afffect the intracellular levels of the PII effectors ADP, ATP and 2-OG. In response to 
ammonium, GlnZ, DraG and AmtB interact to form a ternary complex.  Despite their 
high similarity, PII proteins from A. brasilense are highly specific for interaction with 
their target proteins. The structural basis for such specificity is unknown. The 
objectives of this study were to determine structural motifs responsible for the ability 
PII to interact specifically with DraT and DraG in Azospirillum brasilense and also to 
investigate how changes in the cellular levels of 2-OG and energy can influence the 
activity of PII proteins in this organism. DraG interacts with GlnZ by the lateral region 
of the trimer and the specificity of the interaction DraG-GlnZ occurs by residues D68, 
Q69, Q72, T21 and L23 of GlnZ.The formation of the complexes DraG-GlnZ and 
AmtB-PII are regulated mainly by the concentration of 2-OG, which controls the 
occupation of PII proteins by ADP or ATP. In the presence of ADP, DraG, GlnZ and 
AmtB form a ternary complex that seems to be responsible for DraG inactivation in 
vivo, however, in vitro, DraG remains enzymatically active even when complexed the 
GlnZ or GlnZ-AmtB, indicating that the complex is not stable enough to prevent 
catalysis (removal of ADPR NifH) and supports the hypothesis that the sequestration 
of DraG to membrane is required for inactivation of DraG. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Azospirillum 

 

 

As bactérias do gênero Azospirillum são microrganismos diazotróficos 

(capazes de fixar nitrogênio atmosférico), aeróbios, sendo encontradas no solo e 

associadas com raízes de várias plantas como o milho, trigo, sorgo, arroz, banana e 

abacaxi, em regiões temperadas, subtropicais e tropicais (DÖBEREINER; DAY, 

1976; DÖBEREINER, 1991; GUNARTO et al., 1999; CRUZ et al., 2001).   

Azospirillum spp. são bactérias Gram negativas, curvas, móveis e de várias 

origens geográficas. Este gênero pertence à subdivisão α das Proteobactérias 

(YOUNG, 1992) e atualmente são descritas quinze espécies pertencentes ao gênero 

Azospirillum: A. brasilense, A. lipoferum (TARRAND et al., 1978), A. halopraeferens 

(REINHOLD et al., 1987), A. amazonense (MAGALHÃES et al., 1983), A. irakense 

(KHAMAS et al., 1989), A. largimobile (DEKHIL et al., 1997), A. doebereinerae 

(ECKERT et al., 2001), A. oryzae (XIE ; YOKOTA, 2005), A. melinis (PENG et al., 

2006), A. canadense (MEHNAZ et al., 2007a), A. zeae (MEHNAZ et al., 2007b), A.  

rugosum (YOUNG et al., 2008), A. palatum (ZHOU et al., 2009), A. picis (LIN et al., 

2009) e  A. thiophilum (LAVRINENKO et al., 2010). Entre as várias espécies, A. 

brasilense e A. lipoferum são as mais caracterizadas (BALDANI; BALDANI, 2005). 

Essas duas espécies tiveram seus genomas recentemente sequenciado 

(WISNIEWSKI-DYE  et al., 2011). 

 As bactérias do gênero Azospirillum têm um grande potencial de uso como 

biofertilizante, devido à capacidade de colonizar raízes de várias espécies de 

plantas, sua ampla distribuição geográfica e sua eficiência na fixação de nitrogênio 

in vitro (PEDROSA, 1987). Essas bactérias já foram isoladas de raízes de mais de 

100 espécies de plantas, podendo também ser aplicadas em raízes de plantas que 

não apresentam histórico de colonização com Azospirillum (BASHAN et al., 2004). 

Essas bactérias são potencialmente benéficas para a agricultura, podendo 

influenciar positivamente o crescimento vegetal, o rendimento da safra e o conteúdo 

de nitrogênio da planta (STEENHOUDT ; VANDERLEYDEN, 2000).  
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Em experimentos de inoculação em campo, organismos deste gênero foram 

capazes de aumentar o rendimento de várias gramíneas economicamente 

importantes como trigo, sorgo e milho, em solos e regiões climáticas diferentes 

(PATRIQUIN et al., 1983; OKON ; VANDERLEYDEN, 1997). O uso de inoculantes 

contendo Azospirillum poderia ajudar na redução do uso de fertilizantes químicos 

diminuindo os custos e a contaminação causada por fertilizantes nitrogenados 

(HUNGRIA et al., 2010). Seu uso como biofertilizante já foi aprovado no Brasil pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para as culturas de 

milho e trigo. 

A inoculação de A. brasilense permite a redução de 50% do fertilizante 

nitrogenado, mantendo a mesma produtividade. Somente no Brasil isto corresponde 

a cerca de 52 kg de N ha-1  em 14,1 milhões de hectares para o milho e para o trigo, 

cerca de 35 kg de N ha-1 em 2,4 milhões de ha-1 gerando uma economia de  

aproximadamente US$ 1,2 bilhões por ano. Portanto, o uso de inoculantes 

contendo Azospirillum pode contribuir  para a meta de reduzir o uso de fertilizantes 

químicos (HUNGRIA et al., 2010).  

 

 

1.2. Fixação biológica de nitrogênio 

 

 

O nitrogênio é um elemento essencial para a síntese de inúmeras 

biomoléculas como proteínas e ácidos nucléicos sendo assim fundamental para a 

manutenção da vida na terra. O gás dinitrogênio, N2, é a forma mais abundante 

deste elemento constituindo quase 80% da atmosfera da Terra. Embora a fixação de 

nitrogênio não seja encontrada em eucariotos (POSTGATE, 1982; TORTORA et al., 

1995) vários grupos filogenéticos de procariotos, conhecidas como diazotrofos, 

conseguem metabolizar o N2 (DIXON ; KAHN, 2004). 

Procariotos podem utilizar diversos compostos como fonte de nitrogênio, 

desde dinitrogênio a nitrato até compostos complexos como aminoácidos ou 

nucleosídeos. O amônio, NH4
+, é geralmente o composto nitrogenado preferencial 

por ser de mais fácil utilização em procariotos e proporcionar uma maior velocidade 

de crescimento se comparado a outras fontes nitrogenadas. Porém, em diversas 

situações, a bactéria é precisa utilizar outras fontes de nitrogênio e para isso, esses 
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organismos são capazes de sintetizar proteínas envolvidas na captação e 

metabolização destas fontes alternativas de nitrogênio. Normalmente a síntese e, em 

alguns casos, a atividade dessas proteínas é altamente regulada em relação à 

disponibilidade desses compostos (MERRICK ; EDWARDS, 1995). 

A fixação biológica de nitrogênio é o processo de redução do dinitrogênio 

gasoso a amônia, catalisado pelo complexo enzimático denominado nitrogenase. 

Esse processo ocorre exclusivamente em procariotos e requer condições ambientais 

favoráveis. Entre estas, incluem-se ausência de nitrogênio fixado, baixas tensões de 

oxigênio, presença de molibdênio e temperatura adequada (POSTGATE, 1982). 

Nitrogênio fixado e oxigênio afetam a expressão e atividade das proteínas 

envolvidas na fixação de nitrogênio nos diversos organismos diazotrofos estudados 

(POSTGATE, 1982; EADY, 1986). Este processo é parte importante do ciclo do 

nitrogênio como repositor do conteúdo global de nitrogênio na biosfera. 

A disponibilidade de nitrogênio fixado é geralmente um fator limitante para a 

produtividade agrícola, gerando a necessidade de utilização de fertilizantes 

químicos. As consequências são alteração no ciclo do nitrogênio e emissão de 

óxidos de nitrogênio na atmosfera, acidificação do solo (DIXON ; KAHN, 2004) e 

vazamento para rios, lagos e aquíferos, gerando eutrofização dessas águas e 

surgimento de áreas de hipóxia nas costas (CANFIELD et al., 2010). A aplicação de 

fertilizantes nitrogenados também é um dos processos mais caros na agricultura 

(PEDROSA, 1987; BHATTACHARJEE et al., 2008). O nitrogênio fornecido pelo 

processo de fixação biológica é menos propenso a lixiviação e volatilização já que 

ele é utilizado in situ, sendo assim uma alternativa barata, limpa e sustentável para o 

fornecimento de nitrogênio na agricultura comercial (PEDROSA, 1987).  

 

 

1.3. Nitrogenase 

 

 

A nitrogenase é a enzima que catalisa a redução biológica do dinitrogênio a 

amônia. O complexo da nitrogenase geralmente é composto de duas proteínas: a 

dinitrogenase redutase, proteína Fe (contém ferro) ou NifH e a dinitrogenase, 

proteína Fe-Mo (contém ferro e molibdênio) ou NifDK  (DEAN ; JACOBSEN, 1992; 

HOWARD ; REES, 1996; DIXON ; KAHN, 2004). A proteína NifH é um dímero γ2
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(produto do gene nifH), contém um núcleo 4Fe-4S e sua função é transportar 

elétrons até a proteína NifDK que, por sua vez, é um tetrâmero α2β2
  

(produto dos 

genes nifDK) contendo dois grupos prostéticos: 2 centros P e 2 cofatores ferro 

molibdênio (FeMo) (BURRIS, 1991). Os componentes da nitrogenase são 

extremamente sensíveis ao oxigênio devido a seus grupos metálicos que estão 

expostos ao solvente.  

Esta enzima catalisa a redução do dinitrogênio gasoso (N2) a amônio como 

mostra a seguinte reação (EADY, 1986; POSTGATE, 1982):  

N
2 

+ 10H+
 
+ 8e-

 
+ 16Mg.ATP →2NH4

+
 
+ H

2 
+ 16Mg.ADP + 16Pi  

A nitrogenase desempenha seu papel hidrolisando 16 moléculas de ATP por 

molécula de N2 fixada. Em vista do alto gasto energético envolvido na redução do N2
 

a NH3, o processo de fixação de nitrogênio é altamente regulado tanto na atividade 

da nitrogenase como na expressão de seus genes (POSTGATE, 1982). 

 

 

1.4. Genes nif 

 

 

Os genes nif (genes envolvidos com a fixação de nitrogênio) codificam 

proteínas essenciais para a biossíntese do complexo nitrogenase (MERRICK et al., 

1982) e são mais bem estudados em Klebsiella pneumoniae. Nesse organismo 

foram identificados e seqüenciados 20 genes nif agrupados em um único regulon e 

distribuídos em 8 operons (nifJ, nifHDKTY, nifENX, nifUSVW, nifZM, nifF, nifLA, e 

nifBQ) (MERRICK, 1988, 1993) sendo que desses 20, pelo menos 14 são essenciais 

para a biossíntese das proteínas do complexo nitrogenase (MERRICK, 1988). Os 

genes nifHDK são os genes estruturais para o complexo da nitrogenase, enquanto 

os genes nifLA codificam para os reguladores transcricionais dos demais genes nif, 

as proteínas NifL e NifA (MERRICK, 1983, 1988; MERRICK et al., 1982).  

Em A. brasilense os genes nif encontram-se espalhados em regiões distintas do 

genoma e não de forma agrupada como em K. pneumoniae, (PLAZINSKI et al., 

1983; SINGH et al., 1989; GALIMAND et al., 1989; PASSAGLIA et al., 1991). 

Enquanto em K. pneumoniae o gene nifA faz parte do operon nifLA, em A. 

brasilense este gene é monocistrônico e não foi detectado gene ortólogo ao nifL 
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(SINGH et al., 1989; ARSENE; KAMINSKI; ELMERICH, 1996). Em A. brasilense a 

proteína NifA tem sua atividade controlada pelos níveis de amônio e de oxigênio de 

forma independente de NifL. 

 

 

1.5. Regulação Transcricional da Nitrogenase 

 

 

A fixação do nitrogênio é regulada a nível transcricional em resposta aos 

níveis ambientais de oxigênio e amônia. Uma vez que a nitrogenase apresenta 

componentes lábeis ao oxigênio, é vantajoso para a bactéria reprimir a transcrição 

quando os níveis de oxigênio são altos, assim como é vantajoso reprimir esse 

sistema, que apresenta alto custo energético, quando os níveis celulares de 

nitrogênio fixado são suficientemente altos (HALBLEIB ; LUDDEN, 2000).  

 Nas proteobactérias, os genes estruturais da enzima nitrogenase (nifHDK) 

estão sujeitos a ativação da proteína NifA juntamente com o fator σ54 da RNA 

polimerase (DIXON; KHAN, 2004). A proteína NifA pertence à família das EBP’s 

(enhancer-binding proteins), envolvida na ativação da transcrição de genes em 

resposta a estímulos celulares. A NifA se liga a uma região UAS 

(Upstream Activation Sequence) caracterizada pelo motivo TGTN10ACA, no promotor 

dos genes nif  localizada a montante do sítio de início da transcrição (BUCK,1986).  

Em muitos diazotrofos estudados, a expressão do gene nifA está sob controle 

do sistema Ntr. Em K. pneumoniae, NifA é ativada pela proteína NtrC fosforilada, 

NifA ativa a transcrição do regulon nif incluindo os genes estruturais da nitrogenase 

nifHDK (MERRICK, 1992), e NifA é inibida por NifL na presença de altas 

concentrações de amônio e oxigênio. O controle da atividade inibitória de NifL sobre 

a proteína NifA em resposta aos níveis de amônio é mediado pela proteína da 

família PII, GlnK (JACK et al., 1999). Em A brasilense, a proteína NifL não foi 

detectada. Neste organismo, NifA é expressa constitutivamente em uma forma 

inativa, sendo a proteína PII GlnB necessária para sua ativação em condições de 

fixação de nitrogênio (ARAÚJO et al., 2004; ARSENE; KAMINSKI; ELMERICH, 

1996). 
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1.6. Regulação pós-traducional da nitrogenase 

 

 

A fim de prevenir a fixação de nitrogênio improdutiva em situações de 

limitação de energia ou nitrogênio suficiente, vários procariotos fixadores de 

nitrogênio desenvolveram mecanismos para inativação reversível da nitrogenase 

quando o ambiente é desfavorável para a fixação de nitrogênio. Estes 

mecanismos são diversos e incluem (i) modificação covalente de NifH em 

proteobactérias, (ii) interação das proteínas inibidoras NifL com NifDK  em archaea e 

possivelmente também em outras bactérias anaeróbias, (iii) outros 

mecanismos desconhecidos que foram relatados em bactérias diazotróficas 

(HUERGO et al., 2012) e (iv) bloqueio do fluxo de elétrons para nitrogenase 

(SARKAR et al., 2012).  

A regulação pós-traducional da nitrogenase também é conhecida como 

“switch-off/switch-on” (ZUMFT; CASTILLO, 1978) e é encontrada em diversas 

bactérias fixadoras de nitrogênio. Em A. brasilense, a regulação da nitrogenase se 

dá por ADP-ribosilação de NifH e é controlada pela presença de amônia no meio 

externo e pela diminuição da carga energética ocasionada por anaerobiose. A ADP-

ribosilação de NifH é catalisada pela enzima DraT  (dinitrogenase redutase ADP-

ribosiltransferase) através da transferência de um grupo ADP-ribose do NAD+ à 

arginina 101 de uma subunidade do dímero de NifH. A enzima DraG (dinitrogenase 

redutase glicohidrolase) pode remover o grupo ADP-ribose e restituir a atividade da 

NifH (HUERGO et al., 2012) (Figura 1). O resíduo de arginina-101 está localizado na 

face de contato entre NifH e NifDK durante os ciclos de transferência de elétrons 

necessários para a redução do nitrogênio. A ADP-ribosilação deste resíduo 

aparentemente impede o contato entre estas proteínas bloqueando a atividade da 

nitrogenase (SCHINDELIN et al., 1997). 

Os genes draT e draG de A. brasilense estão localizados a montante dos 

genes nifHDK e são constitutivamente expressos na orientação contrária dos genes 

nif (FU et al., 1989; ZHANG et al., 1993). Esses genes são co-transcritos num 

operon (ZHANG et al., 1992) que também contém o gene draB que parece controlar 

parcialmente a atividade das enzimas DraT e DraG (HALBLEIB et al., 2000). 

.  
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Comparações de sequencias de A. brasilense, A. lipoferum, R. rubrum e R. 

capsulatus mostraram alta similaridade no operon draTG nesses organismos 

(ZHANG et al., 1997). 

 
Figura 1 - Esquema da inativação reversível de NifH por ADP-ribosilação. Os dímeros da 
proteína NifH estão representados em azul, a letra R indica o resíduo de arginina 101, R-ADPR indica 
o resíduo de Arg101 modificado por ADP-ribose. Fonte: HUERGO, 2006. 
 

1.6.1. As proteínas DraT e DraG 

 

 

As proteínas DraT e DraG foram primeiramente purificadas e estudadas em 

R. rubrum (SAARI  et al., 1984; LOWERY ; LUDDEN, 1988). A proteína DraT desse 

organismo é monomérica com massa molecular de 30KDa e está presente em 

baixos níveis dentro da célula, tendo como único substrato conhecido a proteína 

NifH. A proteína DraT pode utilizar várias moléculas além do NAD+ como doadores 

do grupo ADP-ribose (LOWERY e LUDDEN, 1988), sendo incapaz de agir sobre a 

proteína NifH que foi previamente desnaturada pela exposição ao oxigênio. DraT 

não é capaz de exercer a remoção do grupo ADP-ribose ou atividade glicohidrolítica 

(HALBLEIB ; LUDDEN, 2000).  Sabe-se ainda que DraT sozinha não é capaz de 

ligar NAD+, sugerindo que o sítio de ligação para NAD+ seja formado quando DraT e 

a proteína NifH estão complexadas (GRUNWALD ; LUDDEN, 1997). 
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 A proteína DraG de R. rubrum é monomérica, possui massa molecular de 

32kDa e apresenta um núcleo de dois manganês (SAARI et al., 1984; NORDLUND, 

2000). DraG catalisa a hidrólise da ligação entre o grupo ADP-ribose e a arginina 

101 da proteína NifH de R. rubrum, esta reação é dependente de Mg-ATP e um 

cátion divalente como Mn2+ e Fe2+ (SAARI et al., 1984), sendo ainda capaz de clivar 

ligações α-N-glicosídica de vários análogos de ADP-ribosilarginina (POPE et al,. 

1985). A ligação de Mn2+ parece ser essencial para a atividade da proteína uma vez 

que alterações em aminoácidos que levam à perda do núcleo de manganês tornam 

a proteína inativa (ANTHERAVALLY et al., 2001). A maioria das proteínas com 

atividade ADP-ribosil hidrolase são dependentes de Mg2+, mas DraG apresenta 

máxima atividade catalítica na presença de Mn2+, seguido de Fe2+, enquanto 

concentrações muito altas de Mg2+ são necessárias para a obtenção de uma 

pequena atividade de DraG (BERTHOLD et al., 2009). DraG de A. brasilense, assim 

como a de R. rubrum,  pode ser ativada in vitro por Mg2+, Fe2+ e Mn2+, sendo que 

Mn2+ tem sido reportado como mais efetivo in vitro (LJUNSGSTRÖM et al., 1989). 

Em A. brasilense, DraG contém 297 aminoácidos distribuídos em 15 α-hélices (H1-

H15)  com 2 íons Mg2+ presentes no sitio ativo e apresenta alta similaridade 

estrutural com a proteína ADP-ribosilhidrolase de mamíferos (LI et al., 2009).  

DraT e DraG apresentam especificidade oposta a MgADP- e MgATP- ligado a 

NifH, sendo que DraT apresenta maior afinidade à NifH ligada a MgADP- e DraG 

reconhece como substrato apenas a forma de NifH reduzida ligada a MgATP-. 

Entretanto, as flutuações dos níveis de ATP e ADP durante o ciclo de 

inativação/ativação parecem ser insuficientes para uma regulação dramática da 

nitrogenase (HALBLEIB; LUDDEN, 2000). 

 

 

1.7. Proteínas PII em A. brasilense 

 

 

As proteínas da família PII possuem um importante papel na coordenação da 

regulação de processos metabólicos centrais. Elas são amplamente distribuídas em 

Bacteria, Archaea e cloroplastos de algas vermelhas e plantas de uma forma muito 

conservada, estando envolvidas na regulação do metabolismo de nitrogênio. As 

proteínas PII são transdutoras de sinais de carbono, nitrogênio e energia, que, na 
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célula, correspondem à concentração de 2-oxoglutarato (2-OG), glutamina e 

ATP/ADP, respectivamente. As interações das proteínas do tipo PII com suas 

moléculas alvo respondem e dependem da variação da concentração destas 

moléculas (ARCONDÉGUY et al., 2001).  

As proteínas PII mais estudadas são as proteínas GlnB e GlnK, codificadas 

pelos genes glnB e glnK, respectivamente (ARCONDÉGUY et al., 2001). Estes 

genes foram inicialmente descritos em E. coli por Son e Rhee (1987) e por van 

Heeswijk et al. (1996). Proteínas PII já cristalizadas apresentam alta similaridade na 

estrutura, sendo compactas, homotriméricas com massa de 12-13 kDa por 

monômero. Cada subunidade apresenta um loop exposto ao solvente, denominado 

loop T (figura 2) que é altamente conservado e flexível, sendo vital para a interação 

das PII com diversos alvos (FORCHHAMMER, 2008; TRUAN, et al., 2010). As 

subunidades apresentam ainda fendas laterais entre as subunidades, nas quais dois 

loops menores (B e C) contribuem para a formação do sítio de ligação a 

nucleotídeos onde ADP ou ATP podem se ligar de forma competitiva (TRUAN et al., 

2010). Uma característica das proteínas PII em proteobactérias é a capacidade de 

sofrer modificação pós-traducional reversível por uridililação no resíduo tirosina 51 

localizado no loop T. Esta modificação é realizada pela enzima bifuncional GlnD 

(uridililtransferase/removedora de uridilil - UTase/UR).  
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Figura 2 - Representação da estrutura do trímero de GlnZ. O trímero com ATP (rosa), 2-OG 
(verde) e Mg2+ (azul) é mostrado em vista superior (A) e lateral (B). Loop T (resíduos 37–55), loop B 
(resíduos 82–88), e loop C (resíduos 102–105) são indicados por setas. Fonte: Truan e 
colaboradores, 2010. 
 

A proteína GlnB de E. coli sensoria o estado de nitrogênio da célula 

integrando o sinal de 2-OG e glutamina, o primeiro por ligação alostérica e o 

segundo pelo efeito que a glutamina tem sobre a enzima GlnD (LEIGH; 

DODSWORTH, 2007). A alta concentração de glutamina ativa a função UR de GlnD, 

que remove os grupamentos uridilil de PII. Em E. coli GlnB desuridililada interage 

com a enzima Adenilil transferase (ATase), sinalizando alta concentração de 

nitrogênio e promovendo a inativação da glutamina sintetase (GS) por adenilação 

progressiva de suas 12 subunidades. Quando a concentração de nitrogênio fixado é 

baixa, a GS é ativada por desadenililação também catalisada pela ATase 

complexada à proteína GlnB-UMP (NINFA e JIANG, 2005; LEIGH; DODSWORTH, 

2007). GlnB não uridililada regula ainda a atividade da proteína NtrB que, por sua 

vez, regula o estado de fosforilação da proteína NtrC. 

A proteína paráloga de GlnB, GlnK, em E. coli é co-expressa com o gene 

amtB que codifica para uma proteína transmembrana envolvida no transporte de 
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amônio (AmtB). As proteínas GlnK e GlnB de E. coli apresentam 67% de identidade 

(VAN HEESWIJK, 1996).  Em E. coli, GlnB e GlnK apresentam funções sobrepostas, 

como o controle da atividade de NtrB e da adenililtransferase (ATase), embora GlnB 

seja mais efetiva nessas funções (ATKINSON e NINFA, 1999).  GlnK também 

responde a sinais de estado de nitrogênio por uridililação no resíduo 51 (ATKINSON; 

NINFA, 1998). Uma das funções mais discutidas de GlnK é a sua interação com 

AmtB, bloqueando o canal transportador de amônia. Essa interação ocorre pela 

região do loop T, em função disto, ocorre apenas quando GlnK encontra-se livre 

(desuridililada) (RADCHENKO; THORNTON; MERRICK, 2010; RODRIGUES et al., 

2011). 

O gene glnB de A. brasilense foi identificado por de Zamaroczy e 

colaboradores (1990) e codifica para a proteína GlnB. Esta proteína é sintetizada em 

altos níveis sob condições limitantes de nitrogênio e em baixos níveis sob condições 

de excesso de nitrogênio (de ZAMAROCZY et al., 1990; de ZAMAROCZY et al., 

1993; HUERGO et al., 2003). Em 1996, de Zamaroczy e colaboradores identificaram 

um gene que codifica para outra proteína PII em A. brasilense e denominaram-na 

GlnZ. A expressão de glnZ é monocistrônica e controlada pela proteína NtrC, sendo 

aumentada em condições de limitação de nitrogênio (DE ZAMAROCZY, 1998). 

As proteínas PII de A. brasilense, GlnB e GlnZ, apresentam 112 resíduos de 

aminoácidos e 81% de similaridade entre si (Figura 3) (de ZAMAROCZY et al., 

1996). Apesar da alta similaridade entre essas proteínas, elas apresentam diferentes 

funções. Em A. brasilense, GlnB está envolvida com a ativação da proteína NifA e 

com a desfosforilação de NtrC sob condições de excesso de nitrogênio. GlnZ e GlnB 

estão relacionadas com o transporte de íons amônio (de ZAMAROCZY, 1998; 

HUERGO et al., 2007) e regulação pós-traducional da nitrogenase em resposta à 

amônia (HUERGO et al., 2005; 2007; KLASSEN et al., 2005), sendo que GlnB 

sensoria o rápido aumento na concentração de amônio enquanto GlnZ é 

principalmente responsável por sinalizar o retorno a condições de depleção de 

amônio (KLASSEN et al., 2005). Tanto a proteína GlnZ quanto GlnB de A. brasilense 

tem capacidade de ligar AmtB (HUERGO, et al., 2007). 
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Figura 3 – Alinhamento (clustal W) das proteínas GlnZ e GlnB de A. brasilense. Resíduos 
conservados são mostrados em preto; resíduos similares são mostrados em cinza; resíduos 
diferentes são mostrados em branco. As regiões dos loops estão indicadas. 
 

PII apresentam sítios de ligação a efetores (ATP, ADP e 2-OG) localizados 

nas três fendas laterais entre os monômeros. A ligação desses efetores pode 

promover alterações conformacionais no loop T, interferindo (positiva ou 

negativamente) na interação das proteínas PII com proteínas alvo (XU et al., 1998; 

TRUAN et al., 2010). A estrutura de GlnZ ligada a Mg-ATP e 2-OG é mostrada na 

figura 2.  

Ensaios in vitro com as proteínas GlnB e GlnZ indicam que as proteínas PII de 

A. brasilense são uridililadas pela enzima GlnD na presença de ATP e 2-OG, sendo 

a uridililação inibida por glutamina (ARAÚJO et al., 2004; 2008). As proteínas PII de 

proteobactérias em geral podem ser encontradas como trímeros livre, mono, di ou 

tri-uridililados e sua modificação covalente é importante para direcionar sua 

interação com suas proteínas alvo, como DraT, DraG e AmtB (VAN DOMMELLEN et 

al., 2002; ZHU et al., 2006; HUERGO et al., 2006a, 2007 e 2009; RODRIGUES  et 

al., 2011).  

Proteínas PII são reconhecidas por sensoriar e regular o estado de nitrogênio 

celular, que é principalmente sinalizado por glutamina e 2-OG, em ligação a GlnD e 

PII, respectivamente (KAMBEROV et al., 1995). 2-OG sinaliza o estado de nitrogênio 

da célula por participar da sua assimilação. Muitos procariotos possuem a via de 

assimilação GS/GOGAT (Glutamato sintase ou Glutamina: 2-oxoglutarato 

aminotransferase) na qual GS assimila amônia pela conversão de glutamato a 

glutamina e GOGAT então transfere o grupo amino da glutamina para 2-OG, 

gerando 2 glutamatos e, desta forma, reduzindo os níveis de 2-OG. Depois de 

sintetizados, glutamato e glutamina darão origem a outros compostos (LEIGH; 

DODSWORTH, 2007). Desse modo, 2-OG serve como esqueleto carbônico para a 

síntese de aminoácidos e sua concentração intracelular pode sinalizar deficiência 

(alto 2-OG) ou suficiência (baixo 2-OG) de nitrogênio. A. brasilense apresenta ainda 
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a enzima glutamato desidrogenase (GDH), mas esta apresenta um papel menor na 

síntese de glutamato, com afinidade menor que GS (WESTBY et al., 1987). 

Proteínas PII apresentam três sítios de ligação a efetores localizados nas 

fendas laterais entre as subunidades dos trímeros (figura 2). Esses sítios podem ser 

ocupados por ATP e 2-OG ou ADP, sendo que em E. coli, a ligação de ATP aos 

sítios apresenta cooperatividade negativa e ADP se liga de maneira competitiva com 

ATP (FORCHHAMMER, 2004; RADCHENKO; THORNTON; MERRICK, 2010). Um 

único trímero de PII pode apresentar seus três sítios ocupados por diferentes 

ligantes (exemplo: 2 ATPs e 1 ADP). Desse modo, surgiu a hipótese de que essas 

proteínas poderiam sensoriar o estado energético da célula refletido na relação 

ATP/ADP. Dados de dosagem in vivo desses metabólitos em E. coli revelaram que 

2-OG varia bem mais que ADP ou ATP após choque de amônio em células 

crescidas em condição limitante de nitrogênio, diminuindo ~5 vezes sua 

concentração, enquanto ADP aumentou ~2 vezes e ATP diminuiu muito pouco 

(RADCHENKO; THORNTON; MERRICK, 2010). Apesar disto, a proporção ATP/ADP 

variou bastante, indo de 7 (limitação N) para 3 em 30 segundos após choque de 

amônio. Esse mesmo grupo detectou que a ligação de 2-OG a GlnK de E.coli  está 

relacionado ao aumento da afinidade desta proteína por ATP e diminuição da 

afinidade por ADP, sendo que este efeito antagonista 2-OG-ADP parece ser crítico 

para a formação do complexo GlnK-AmtB (RADCHENKO; THORNTON; MERRICK, 

2010).  

Os níveis de 2-OG têm potencial de sinalizar suficiência de carbono celular, 

além de sinalizar deficiência de nitrogênio. Assim, surgiu a hipótese de que 

proteínas PII podem sensoriar a relação C/N celular, integrando um sinal de 

nitrogênio (glutamina e 2-OG), com um sinal de carbono (2-OG) (NINFA et al, 2000;. 

NINFA; JIANG, 2005;. COMMICHAU et al, 2006). Recentemente, foi mostrado que 

proteínas PII são capazes de regular enzimas dedicadas ao metabolismo de 

carbono, suportando que estas proteínas podem sensoriar os níveis de carbono 

celular. A proteína PII de A. thaliana se localiza no cloroplasto e é capaz de inibir a 

enzima chave na biossíntese de lipídeos Acetil-CoA carboxilase e essa inibição é 

diminuída na presença de 2-OG, oxaloacetato (OAA) ou piruvato (FERIA 

BOURRELLIER et al., 2010). Estudos anteriores com GlnB de E. coli indicaram que 

ela pode ligar OAA ou piruvato, embora com menor efetividade que 2-OG 
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(KAMBEROV et al., 1995). Estes dados suportam que proteínas PII têm potencial de 

sensoriar o estado de carbono na célula. 

 

 

1.8. Proteína AmtB 

 

 

A proteína AmtB pertence a família de transportadores de amônio 

Amt/Mep/Rh. Dentre os organismos que têm seu genoma completamente 

sequenciado, os genes codificadores para proteínas da família Amt não foram 

encontrados apenas em algumas bactérias patogênicas (THOMAS et al., 2000). Em 

Bacteria, Archaea, fungos e plantas as proteínas Amt facilitam a entrada de amônia 

quando os níveis extracelulares de amônia estão baixos (WINKLER, 2006).  

Em E. coli e muitos outros procariotos, o gene que codifica AmtB (amtB) está 

em um operon junto com o gene que codifica para a proteína PII GlnK (glnK) 

(THOMAS et al., 2000). Em A. brasilense, o gene amtB é expresso de forma 

monocistrônica, e tem sua expressão aumentada em condições de limitação de 

nitrogênio, de forma dependente do fator σ54 da RNA polimerase e da proteína NtrC 

(VAN DOMMELEN et al., 1998). A estrutura 3D da proteína AmtB de E. coli revelou 

ser um homotrímero no qual cada subunidade passa a membrana 11 vezes, 

formando um estreito canal dentro de cada monômero, o qual, se acredita, conduz a 

amônia desprotonada (NH3)  (KHADEMI et al., 2004). 

As proteínas GlnB e GlnK de E. coli, GlnK de Azotobacter vinelandii e GlnB e 

GlnZ de A. brasilense associam-se à membrana interna de forma dependente de 

amônio e da proteína AmtB  (COUTTS  et al., 2002; HUERGO et al., 2006) assim 

como GlnK de Corybebacterium glutamicum, R. rubrum, Rhodobacter capsulatus, 

Bacillus subtilis,  Methanococcus jannaschii e Herbaspirillum seropedice (WOLFE et 

al., 2007; TEIXEIRA et al., 2008; STROSSER et al., 2004; DETSCH; STULKE, 2003; 

YILDIZ et al., 2007; HUERGO et al., 2010). A formação do complexo foi ainda 

postulada em Archaeoglobus fulgidus (ANDRADE et al., 2005).  A interação de 

proteínas da família PII
 
com a membrana de forma dependente da proteína AmtB foi 

relatada em Firmibactérias, Actinomicetos e γ-proteobactéria (DETSCH; STULKE, 

2003; STROSSER, et al, 2004; COUTTS et al., 2002), sugerindo que a interação 

entre proteínas PII e AmtB seja um processo universal em procariotos.  
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Dados cristalográficos do complexo AmtB e GlnK de E. coli confirmam que 

esta interação depende exclusivamente do loop T de GlnK (Figura 4). A interação 

bloqueia o canal de amônia de AmtB através do resíduo R47 de GlnK (CONROY, et 

al., 2007; GRUSWITZ et al., 2007). Esta interação também promove o sequestro de 

proteínas PII na membrana (HUERGO et al., 2006; HEINRICH et al.,2006)  podendo 

levar ao sequestro de outras proteínas envolvidas no metabolismo de nitrogênio por 

intermédio da formação de complexos ternário com PII. Devido a interação AmtB-PII 

ser altamente conservada, pode-se deduzir que a interação PII-AmtB em outros 

organismos também ocorra de forma semelhante a observada na estrutura do 

complexo AmtB-GlnK de E. coli. 

 

 
Figura 4 – Representação do complexo AmtB-GlnK de E. coli. Vista lateral do complexo AmtB-
GlnK (PDB 2NUU) (CONROY et al., 2007). As cadeias em marrom, rosa e azul correspondem a 
monômeros de AmtB (trímero). As cadeias verde, laranja e ciano correspondem a monômeros de 
GlnK (trímero). As setas brancas indicam os loops de GlnK e a seta cinza indica o ADP ligado na 
fenda lateral do trímero. 
 
 

 

 



28 

 

1.9. Papel das proteínas GlnB, GlnZ e AmtB na regulação de DraT e DraG 

 

 

A regulação do processo de fixação de nitrogênio mediada pelas proteínas PII 

é caracterizada por interações proteína-proteína. As proteínas PII de A. brasilense, 

GlnB e GlnZ, interagem diretamente com as proteínas reguladoras da NifH, DraT e 

DraG, respectivamente. Quando em condição de fixação de nitrogênio (O2 e baixo 

NH4), GlnB e GlnZ encontram-se uridililadas no citoplasma (HUERGO, 2006). 

A interação GlnB-DraT é dependente do estado de uridililação de GlnB, sendo 

que a formação do complexo é favorecida quando GlnB está desuridililada  e em alta 

concentração de ADP, mas pode também ocorrer quando GlnB está uridililada 

(HUERGO et al., 2006b; HUERGO et al., 2009). A interação DraT-GlnB é favorecida 

em condições de alta concentração de amônia, tendo como consequência a ativação 

de DraT e inativação da NifH, uma vez que as condições são desfavoráveis à 

fixação (Figura 5). 

DraG por sua vez, interage com GlnZ tanto na forma uridililada quanto 

desuridililada, mas a interação é mais forte quando GlnZ encontra-se desuridililada, 

sendo que essa interação ocorre na presença de ADP mas não de ATP ou AMP 

(HUERGO et al., 2009). O modelo proposto com base em evidências experimentais 

obtidas até agora indicam que em condições de fixação, DraG se encontra no 

citoplasma desligada de GlnZ uridililada (HUERGO et al., 2012), e assim, NifH está 

ativa. Após um choque de amônio, GlnZ é desuridililada e se liga a DraG. Essa 

ligação GlnZ-DraG não altera a estrutura de DraG (Figura 6), indicando que uma 

alteração estrutural devido a interação com GlnZ não seria a causa de sua 

inativação. Quando desuridililada e na presença de ADP, GlnZ interage 

simultaneamente com AmtB e DraG, formando um complexo ternário AmtB-GlnZ-

DraG que é necessário para inativação de DraG in vivo (HUERGO, 2006; HUERGO 

et al., 2007, 2009) (figura 5).  
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 Figura 5 – Modelo para regulação das atividades das enzimas DraT e DraG em resposta a 
adição de amônio em A. brasilense. Fonte: HUERGO, 2006, com modificações. GlnB* and GlnZ* 
indicam proteínas completamente uridililadas. GlnB

+ and GlnZ
+ indicam proteínas desuridililadas e 

ligadas a ADP. 
 

 
Figura 6 – Estrutura da proteína DraG quando ligada ou não ligada a GlnZ. Sobreposição da 
estrutura da DraG (PDB 3G9D – LI et al., 2009) e DraG-GlnZ (PDB 3O5T – RAJANDRAN et al., 
2011). As cadeias em vermelho correspondem a proteína DraG sem interação enquanto as cadeias 
em verde correspondem a estrutura da DraG quando ligada a GlnZ. Fonte da figura: L.F. Huergo. 
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Huergo (2006) verificou que após o choque de amônio, o mutante amtB 

apresentava baixa quantidade de NifH ADP-ribosilada, indicando que nessa 

condição (ausência de AmtB) a proteína DraG encontrava-se ativa, removendo 

grupos ADP-ribose e ativando NifH mesmo em condições contrarias à fixação 

(choque de amônio). Este dado reforça a hipótese de que a formação do complexo 

ternário DraG-GlnZ-AmtB necessária para inativação de DraG. 

Após o choque de amônio, a proteína GlnB encontra-se desuridililada, 

provavelmente ligada a ADP, podendo interagir fisicamente com AmtB e DraT. 

Porém, dados experimentais sugerem que um complexo ternário entre as três 

proteínas não é formado in vivo, indicando que, provavelmente, DraT e AmtB ligam-

se a GlnB de forma competitiva, provavelmente através do loop T da proteína GlnB. 

De fato, a construção de mutantes GlnB de R. rubrum e análise por sistema duplo-

híbrido revelou que a interação DraT-GlnB requer a região do loop T pois mutantes 

nos aminoácidos H42, V52 e F55 perderam a capacidade de interagir com DraT 

(ZHU et al., 2006). Além disso, o estado de uridililação do loop T interfere na 

formação do complexo DraT-GlnB em A. brasilense, sendo favorecido quando GlnB 

encontra-se desuridililada (HUERGO et al., 2009).  

As proteínas DraT e DraG não apresentam similaridade entre si, porém seus 

ligantes GlnB e GlnZ apresentam 81% de similaridade (Figura 6). Embora essa 

similaridade seja alta, GlnB e GlnZ são altamente específicas para interação com 

DraT e DraG, sendo que as bases estruturais para esta especificidade ainda não 

são compreendidas. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

O processo de fixação biológica de nitrogênio é amplamente estudado devido 

à possibilidade de ser empregado para a otimização da produtividade de plantas. O 

uso de inoculantes contendo bactérias fixadoras de nitrogênio pode acarretar em 

uma economia de bilhões de dólares/ano (HUNGRIA et al., 2010) com a diminuição 

do uso de fertilizantes nitrogenados. Além disso, a redução desses fertilizantes é 

hoje uma preocupação mundial devido aos impactos ambientais causados pelo uso 

dos mesmos. 

Devido à grande capacidade que A. brasilense tem de colonizar raízes de 

gramíneas de interesse agrícola, sua ampla distribuição geográfica e sua eficiência 

em fixar nitrogênio, este organismo é uma alternativa promissora para suprir as 

gramíneas com nitrogênio fixado (PEDROSA, 1987). 

Visando aprimorar cada vez mais a utilização desses organismos em 

associação com plantas, é de suma importância que seu metabolismo seja bem 

conhecido. Considerando-se o fato das proteínas DraG, DraT e PII exercerem um 

papel fundamental no processo de fixação biológica do nitrogênio, estando 

relacionadas com processos regulatórios desta via, faz-se necessário um melhor 

entendimento de como elas atuam e como se comportam diante de alterações 

fisiológicas (presença/ausência de N, estado energético da célula).  

Com essa finalidade, o presente trabalho tem como objetivos determinar 

motivos estruturais nas proteínas PII responsáveis pela especificidade na interação 

com as enzimas DraT e DraG em Azospirillum brasilense e investigar como 

alterações nos níveis celulares de 2-oxoglutarato e energia influenciam a atividade 

das proteínas PII. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

 

Determinar motivos estruturais nas proteínas PII responsáveis pela 

especificidade na interação com as enzimas DraT e DraG em Azospirillum brasilense 

e investigar como alterações nos níveis celulares de 2-oxoglutarato e energia 

influenciam a atividade das proteínas PII neste organismo. 

. 
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3.2.  Objetivos específicos 

 

 

• Expressar e purificar as proteínas His-DraT, DraG, His-DraG, GlnB, GlnZ, His-

GlnD e His-AmtB de A. brasilense  

• Expressar e purificar formas mutantes das proteínas GlnZ e GlnB [GlnZ (D68S; 

Q69L; D68S-Q69L; Q39K; S52V-S54D; Q42H-S52V-S54D; D95P; D68S-D95P, 

∆42-54), GlnB (H42Q; ∆42-54) e quimeras BZ e ZB de A. brasilense  

• Analisar a estrutura quaternária das proteínas mutantes  PII através de 

eletroforese nativa  

• Avaliar as proteínas mutantes quanto a capacidade de interação com as 

proteínas DraT, DraG  e AmtB in vitro  

• Determinar a capacidade de uridililação das proteínas PII mutantes pela enzima 

GlnD de A. brasilense 

• Determinar o papel da relação ATP/ADP, diferentes concentrações de 2-

oxoglutarato e dos metais Mg2+, Mn2+ e Ca2+ nas interações in vitro entre as 

proteínas AmtB- PII e DraG-GlnZ 

• Determinar as flutuações nos níveis celulares de ATP, ADP e 2-oxoglutarato em 

resposta a um choque de amônio em A. brasilense. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1. Bactérias e Plasmídeos 

 

 

TABELA 1 – ESTIRPES DE BACTÉRIAS 

Escherichia coli Característica Referência 

BL21 (λDE3)  

 

 

hsdS, gal(λclts 857 ind1 Sam7 

nin5 lacUV5-T7 gene 1)  

 

SAMBROOK et al., 1989 

DH10B  Smr, F’[proAB+lacZ∆M15]  SAMBROOK et al.,1989  

A. brasilense   

FP2  Nalr
 

Smr
 

Estirpe selvagem, 
SP7 Nif+

 
 

Pedrosa e Yates, 1984  

UB4  Nalr
 
Kmr

 
Nif+

 
draG::km  Zhang et al., 1992  

 

TABELA 2 – PLASMÍDEOS 

Plasmídeos Característica Referência 
 
pMSA4 
 

 
Kmr. Expressa a proteína GlnZ de 
A. brasilense  promotor T7 

 
MOURE et al., 

2012 
pET28a Vetor de expressão/ promotor T7 Novagen 

pLH25PET Kmr. Expressa a proteína GlnB de 
A. brasilense  promotor T7 

HUERGO et 
al., 2006a 

pLH25PET delloopT Kmr. Expressa a proteína mutante  
GlnB del loop T (∆42-54) de A. 
brasilense  promotor T7 

SCARDUELLI, 
2010 

pLH25PETGlnB H42Q Kmr. Expressa a proteína mutante 
GlnB H42Q de A. brasilense 
promotor T7 

SCARDUELLI, 
2010 

pLHDK7PZHis Cmr. Expressa a proteína GlnZ-
His de A. brasilense promotor T7 

HUERGO et 
al., 2006a 

pLHPETDRAGwt Kmr (pET28a) Expressa a 
proteína DraG de A. brasilense 
promotor T7 

HUERGO et 
al., 2006b 

pLHPETDRAT  Km
r 

(pET28a) Expressa a 
proteína His-DraT de A. 
brasilense promotor T7  

HUERGO, 
2006 
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pMSA4 D68SD95P Kmr. Expressa a proteína mutante  
GlnZ D68S D95P de A. 
brasilense  promotor T7 

SCARDUELLI,  
2010 

pMSA4 delllopT Kmr. Expressa a proteína GlnZ de 
A. brasilense  com deleção do 
loop T (∆42-54). Promotor T7 

SCARDUELLI, 
2010 

pMSA4 Q22HS52VS54D Kmr. Expressa a proteína mutante 
GlnZ Q22HS52VS54D de A. 
brasilense  promotor T7 

SCARDUELLI, 
2010. 

pMSA4 S52VS54D Kmr. Expressa a proteína mutante 
GlnZ S52VS54D de A. brasilense  
promotor T7 

SCARDUELLI, 
2010 

pMSA4 D68S Kmr. Expressa a proteína mutante 
GlnZ D68S de A. brasilense  
promotor T7 

SCARDUELLI, 
2010 

pMSA4 D95P Kmr. Expressa a proteína mutante 
GlnZ D95P de A. brasilense  
promotor T7 

SCARDUELLI, 
2010 

pMSA4 Q69L Kmr. Expressa a proteína mutante 
GlnZ Q69L de A. brasilense  
promotor T7 

Este trabalho 

pMSA4 D68SQ69L Kmr. Expressa a proteína mutante 
GlnZ D68SQ69L de A. brasilense  
promotor T7 

SCARDUELLI, 
2010 

pMSA4Q39E Kmr. Expressa a proteína mutante 
GlnZ Q39E de A. brasilense  
promotor T7 

SCARDUELLI, 
2010 

pMSA4Q39K Kmr. Expressa a proteína mutante 
GlnZ Q39K de A. brasilense  
promotor T7 

SCARDUELLI, 
2010 

pMSGlnBZ Kmr Quimera N-terminal de GlnB 
e C-terminal de GlnZ. BgI II. 
promotor T7 

SCARDUELLI, 
2010 

pMSGlnZB1 Kmr Quimera N-terminal de GlnZ 
e C-terminal de GlnB. Promotor 
T7. SacII/Bam HI 

SCARDUELLI, 
2010 

pLHPEThisDRAG Kmr. Expressa His-DraG de A. 
brasilense (Kmr) 

HUERGO et. 
al., 2006b 

 

 

4.2. Meios de Cultura 

 

 

Os meios de cultura utilizados no cultivo das estirpes de E.coli foram: Luria-

Broth (LB) e LA com as seguintes composições: 

Luria-Broth ou LB (SAMBROOK et al., 1989):  
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extrato de levedura     5 g/L 

NaCl                           10 g/L 

Triptona                      10 g/L 

LA (SAMBROOK et al., 1989): meio LB + 15 g/L de ágar.  

 

As estirpes de A. brasilense foram cultivadas a 30°C em meio NFb lactato. A 

composição e o preparo do meio NFb estão descritos abaixo. 

O meio NFB lactato possui a seguinte composição: 

 

MgSO4.7H2O                      2,0 x 10-1 g/L  

NaCl                                   1,0 x 10-1 g/L  

CaCl2                                  2,0 x 10-2 g/L  

Ácido nitrilo-triacético         5,6  x 10-2 g/L  

FeSO4.7H2O                      2,0  x 10-2 g/L  

Lactato de sódio                 5,0 g/L  

Biotina                                1,0 x 10-4  g/L  

NaMoO4.2H2O                    2,0 x 10-3 g/L  

MnSO4.H2O                        2,35 x 10-3 g/L 

H3BO3                                 2,8 x 10-3  g/L  

CuSO4.5H2O                       8,0 x 10-5 g/L  

ZnSO4.7H2O                       2,4 x 10-4 g/L  

pH                                       6,5 

  

Como fonte de nitrogênio foi utilizado NH4Cl 20 mM ou glutamato 5 mM. As 

soluções de fosfatos (K2HPO4 17,8 g/L e KH2PO4 159,5 g/L) e cloreto de amônio 

foram autoclavadas separadamente e adicionadas frias ao meio no momento de 

uso. O meio NFb lactato sólido foi obtido adicionando-se ágar bacteriológico na 

concentração de 15 g/L ao meio líquido. 
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4.3. Antibióticos 

 

 

Os antibióticos empregados e suas respectivas concentrações finais foram: 

canamicina (Km) 100 µg/mL, ácido nalidíxico (Nal) 20 µg/mL, cloranfenicol (Cm) 30 

µg/mL e estreptomicina (Sm) 20 µg/mL para E. coli ou 80 µg/mL para A. brasilense. 

As soluções estoque dos antibióticos foram preparadas como descrito por 

SAMBROOK et al., 1989 e mantidas a 4°C. 

 

 

4.4. Determinação da atividade da nitrogenase  

 

 

A atividade da nitrogenase foi determinada pelo método de redução do 

acetileno a etileno (DILWORTH, 1966; SCHOLLHORN e BURRIS, 1967). Células de 

A. brasilense foram ensaiadas para atividade de nitrogenase em meio NFb lactato 

líquido.  

As estirpes de A. brasilense foram cultivadas a 30°C em meio NFb lactato 

contendo antibióticos adequados e NH4Cl 20 mM ou glutamato 0,5 mM como fonte 

de nitrogênio. A atividade de nitrogenase em meio líquido foi realizada em frascos de 

250 mL contendo 100 mL de meio NFb lactato, adicionado de fosfato (50 mL/L), 

Glutamato 5 mM e 1% de LB.  Como inóculo foi utilizado 2 ou 4 mL de uma cultura 

saturada previamente cultivada em meio NFb lactato contendo 20 mM de NH4Cl 

como fonte de nitrogênio. Após 18 – 24 horas de crescimento a 30°C, os frascos 

foram vedados com fita crepe e então injetado acetileno gasoso (10% do volume da 

fase gasosa do frasco). A cultura foi incubada nas mesmas condições por 40 

minutos, foi coletada uma amostra de 500 µL da fase gasosa para análise do etileno 

formado em cromatógrafo gasoso. Foi utilizado um cromatógrafo gasoso equipado 

com uma coluna de Porapak N e detector de ionização de chama. A temperatura da 

coluna foi mantida em 120°C e do detector em 200°C. O gás de arraste foi o 

nitrogênio. Para o cálculo do etileno formado foi utilizado um padrão de etileno 

fornecido pela White Martins S.A. A atividade da nitrogenase foi expressa como 

nmol de etileno total formado por minuto por miligrama de proteína total na cultura. 
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4.5.  Amplificação de DNA através de PCR 

 

 

Para amplificar DNA, foi utilizado o sistema de reação em cadeia da 

polimerase (PCR) (KOCHER e WILSON, 1991). Os "primers" utilizados foram 

sintetizados pela Invitrogen. A maioria das reações foi compostas por: tampão de 

PCR (20 mM Tris-HCl pH 8,4 e 50 mM KCl), 0,2 mM de dNTPs, 10 pmol de cada 

primer, 1,5 mM MgCl2, aproximadamente 20ng de DNA molde e 1U de Taq DNA 

polimerase em 25 µL de volume final de reação. Algumas reações de PCR foram 

realizadas usando-se a enzima PfuTurbo da Stratagene, seguindo especificações do 

fabricante. Vários parâmetros de ciclos de amplificação foram testados.  

 

 

4.6. Purificação de DNA plasmideal 

 

 

A purificação do DNA plasmideal nas bactérias E. coli foi realizado segundo o 

método de lise alcalina (SAMBROOK et al., 1989). Um e meio mililitros de uma 

cultura de células, incubada durante a noite em meio LB a 37°C, foi centrifugada a 

13.000 rpm por 30 segundos. O sedimento foi suspenso em tampão GET (50 mM 

glucose, 25 mM Tris-HCl pH 8,0 e 10 mM de EDTA pH 8,0) e a lise celular efetuada 

com a adição de 1% SDS e 0,2 M NaOH. DNA cromossomal e proteínas foram 

precipitados com Kcaf (acetato de potássio 3 mol/L pH 4,8 e ácido fórmico 1,8 

mol/L). Após incubação por 10 minutos em banho de gelo, os tubos foram 

centrifugados por 5 minutos a 13.000 rpm. O sobrenadante foi transferido para um 

novo tubo e a ele foram adicionados 100 µL de fenol:clorofórmio:álcool isoamílico 

(25:24:1), a amostra foi agitada em agitador de tubos sendo então centrifugada. A 

fase aquosa foi coletada e adicionada de 2 volumes de etanol 96% com a finalidade 

de precipitar o DNA plasmideal. A mistura foi centrifugada a 13.000 rpm por 10 

minutos, o precipitado foi lavado com etanol 80%, centrifugada a 13.000 rpm por 10 

minutos e seco a vácuo ou em bancada e depois ressuspenso em água. 

Alternativamente, DNA plasmideal foi purificado usando-se o kit de purificação de 

plasmídeos da Novagen, segundo recomendação dos fabricantes. 

 



39 

 

4.7. Eletroforese de DNA 

 

 

As eletroforeses de DNA foram realizadas em gel agarose horizontal 

conforme descrito por SAMBROOK et al (1989). O DNA foi visualizado após 

tratamento com solução de brometo de etídeo (0,5 mg/ml) em transiluminador de luz 

ultravioleta  e o perfil eletroforético foi registrado fotograficamente utilizando um 

sistema de vídeo-imagem acoplado (UVP).  

 

 

4.8. Reação de Mutagênese 

 

 

 As modificações pontuais dos nucleotídeos dos genes glnB e glnZ foram 

realizadas a partir de kit de mutagênese sítio dirigida (Agillent) com a enzima pfu 

Turbo  seguindo recomendações do fabricante e plasmídeos sem a mutação como 

molde. A reação foi preparada num volume final de 50 µL, sendo composta por 

tampão 1X, 10 pmol de cada primer (3’ e 5’), 100 ng de DNA molde, 0,2 µM dNTP 

mix e 2,5 U da enzima pfu Turbo (Stratagene). Nessa reação são utilizados dois 

plasmídeos (forward e reverse) contendo a mutação de interesse que apresentam 

uma região sobreponível. Após os ciclos de PCR, os plasmídeos replicados 

apresentam-se sobrepostos, mas não fechados (cíclicos). A ciclização dos 

plasmídeos ocorre depois que estes são transformados em bactérias competentes. 

As condições utilizadas para PCR foram 1 ciclo de 95°C por 1 minuto e 30 ciclos - 

95°C 50 segundos, 55°C 50 segundos, 68°C por 12 minutos. Após o PCR, as 

amostras foram tratadas com a enzima de restrição DpnI para que o DNA molde  

(metilado) fosse fragmentado, restando assim apenas o DNA sintetizado durante a 

PCR, contendo a mutação .  

O primer mutagênico e os plasmídeos molde utilizados são mostrados na 

tabela 3. 
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TABELA 3 - PLASMÍDEO UTILIZADO COMO MOLDE E PRIMERS MUTAGÊNICOS USADOS 

PLASMÍDEO-

MOLDE 

MODIFICAÇÃO ESPERADA COM O  

USO DOS PRIMERS MUTAGÊNICOS 

pMSA4 

(glnZ) 

Q69L (5'-gtgtccgacgacctgtacgagcaggtg-3') 

Q69L antisense 5'-cacctgctcgtacaggtcgtcggacac-3' 

 

 

4.9. Transformação bacteriana por choque térmico  

 

 

4.9.1.  Preparo de células  

 

 

A preparação de células termocompetentes foi realizada segundo Chung et al. 

(1989). Cinco mililitros de células (BL21 ou DH10B) foram crescidos durante a noite 

em meio LB. Na manhã seguinte as culturas foram diluídas em meio LB (1:100 v/v) 

de acordo com a quantidade de células a serem transformadas (1 mL por 

transformação). A cultura foi então crescida até densidade óptica a 600 nm (DO600) 

entre 0,2 e 0,5. Alíquotas de 1mL de cultura foram transferidas para tubos de 1,5 mL 

pré-resfriados em gelo e incubadas por 10 minutos, sendo em seguida centrifugadas 

por 1 minuto a 13400 rpm. O sobrenadante foi descartado e o precipitado de células 

foi ressuspenso em 100 µL de TSS (LB com PEG 10% (m/v), DMSO 5% (v/v) e 30 

mM Mg2+ (MgSO4 ou MgCl2; pH 6,5; filtrada em filtro de 0,22µm). As alíquotas foram 

submetidas a choque térmico ou congeladas a -80°C. 

 

 

4.9.2. Choque térmico  

 

 

As alíquotas de células foram mantidas no gelo por 30 minutos. O DNA 

plasmideal de interesse foi adicionado à mistura de células, mantendo-se no gelo 

por 30 minutos, seguido de banho a 42°C por 2 minutos e novamente banho de gelo 

por 2 minutos.  As células suspensas em 1 mL de LB, e recuperadas a 37°C por 40 
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minutos. Alíquotas de 100 µL foram plaqueadas em meio LA contendo antibióticos 

adequados. 

 

 

4.10. Eletroforese de proteínas sob condições desnaturantes 

 

 

Eletroforese de proteínas, sob condições desnaturantes (contendo SDS), 

foram realizadas em gel de poliacrilamida de 7,5% a 12,5%, dependendo o tamanho 

da proteína a ser analisada, como descrito por LAEMMLI (1970). As soluções 

utilizadas foram preparadas conforme descrito por Huergo (2006). 

 As eletroforeses foram realizadas em sistema vertical seguindo 

recomendação do fabricante (Biorad).  As corridas foram realizadas a 100-200 V em 

tampão de corrida 1X por 1 a 2 horas. Após a corrida o gel foi corado com 

Coomassie Blue ou com prata, ou transferido para membranas (western blot) 

dependendo do ensaio. 

 

 

4.11. Expressão das proteínas de interesse 

 

 

A expressão das proteínas  DraG, His-DraG, His-DraT e PII (nativas e 

mutantes) de A. brasilense foi realizada em E. coli BL21 (λDE3), contendo o 

plasmídeo que expressa a proteína de interesse. Células de E. coli BL21 foram 

cultivadas durante a noite em 20 ml de meio LB contendo o antibiótico adequado, a 

37°C.  Esse pré-inóculo foi então vertido em 400 ml de LB, contendo 40 mM de 

NH4Cl e antibiótico adequado, sendo cultivado a 37°C  até densidade óptica a 600 

nm de 0,5 (DraG ou DraT) ou 0,7 (PII). À cultura, adicionou-se então 0,3 mM de 

IPTG, sendo incubada a 37°C por 3 horas ou durante a noite a 20°C (16°C para 

DraT) sob agitação.  

 As culturas foram mantidas por 30 minutos em gelo e depois coletadas por 

centrifugação (5 minutos, 5000 rpm 4°C) e ressuspensas em 20 mL de tampão de 

sonicação: para DraT (50 mM Tris-HCl pH8; NaCl 300 mM; Glicerol 10%), para DraG 

(50 mM Tris-HCl pH8; NaCl 100 mM; Glicerol 10%), para PII (50 mM Tris-HCl pH7,5; 
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KCl 100 mM; Glicerol 20%). As células foram lisadas por sonicação em banho de 

gelo (15 ciclos de 15 segundos com 15 segundos de intervalo) e novamente 

centrifugadas (30 minutos, 30.000 x g a 4°C). As frações solúvel e insolúvel foram 

separadas, as proteínas solúveis foram analisadas por eletroforese em géis de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) como descrito por LAEMMLI (1970). Os géis foram 

corados com Coomassie Blue. 

Para as proteínas PII, após a sonicação, o extrato celular foi aquecido por 15 

minutos a 70°C e depois mantido em gelo por 10 minutos, antes da centrifugação 

por 30 minutos a 30.000 x g e 4°C. Essa etapa de aquecimento elimina grande parte 

dos contaminantes, resultando em uma purificação mais eficiente (MOURE et al., 

2012). Os sobrenadantes foram aplicados a colunas cromatográficas. 

 

 

4.12.  Purificação da proteína His-DraG de A. brasilense 

 

 

A proteína DraG fusionada com uma seqüência de 6 histidinas na porção N-

terminal (His-DraG) foi purificada conforme Huergo et al., 2005. A coluna HiTrap 

Chelating-Ni+2 (GE Healthcare)  de 1 ml acoplada a uma bomba peristáltica foi 

carregada com NiCl2
 
como descrito pelo fabricante. A coluna foi equilibrada com 5 

mL do tampão 1 (TP1 50 mM Tris-HCl pH 8; 0,1 M NaCl; Glicerol 10%) e em 

seguida, 20 mL do extrato livre de células, preparado como descrito no item 4.11, 

foram aplicados na coluna. A coluna foi lavada com 2 mL de TP1 e 10 mL de TP2 

(TP1 contendo 10 mM de imidazol). A eluição da proteína His-DraG foi realizada em 

gradiente crescente de imidazol. Foram adicionados 5 mL de TP3 (50 mM Tris-HCl 

pH8; 0,1 M NaCl; 50 mM imidazol; glicerol 10%), 5 mL de TP4 (TP3 contendo 100 

mM de imidazol), 5 mL de TP5 (TP3 contendo imidazol 300 mM), 5 mL de TP6 (TP3 

contendo 500 mM de imidazol). Foram coletadas frações de 1 mL, as frações foram 

analisadas em eletroforese SDS-PAGE. Após a purificação uma pequena parte da 

proteína purificada precipitou. Em função disso, as frações foram centrifugadas 

(20.000 x g, 20 minutos, 4°C) e as frações solúveis com maior grau de pureza foram 

agrupadas, dialisadas, aliquotadas e armazenadas a -70°C.  
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4.13. Purificação da proteína His-DraT de A. brasilense  

 

 

A proteína DraT fusionada com uma seqüência de 6 histidinas na porção N-

terminal (His-DraT) foi purificada de maneira semelhante à proteína His-DraG. A 

coluna Hi-Trap foi carregada com NiCl2
 
como descrito pelo fabricante. A coluna foi 

equilibrada com 5 mL do tampão de sonicação para DraT (TP1: 50 mM Tris-HCl 

pH8; NaCl 0,3 M; Glicerol 10%) em seguida, 20 mL do extrato livre de células, 

preparado como descrito no item 4.11, foram aplicados na coluna. A coluna foi 

lavada com 10 mL de TP1 e 5 mL de TP2 (TP1 contendo 10 mM de imidazol). Foram 

adicionados 5 mL de TP3 (50 mM Tris-HCl pH8; 0,3 M NaCl; 50 mM de imidazol; 

glicerol 10%), 5 mL de TP4 (TP3 contendo 100 mM de imidazol), 5 mL de TP5 (TP3 

contendo 300 mM de imidazol), 5 mL de TP6 (TP3 contendo 500 mM de imidazol). 

Foram coletadas frações de 1 mL, diluídas em 9mL de tampão de sonicação. Essa 

diluição foi utilizada devido a proteína His-DraT apresentar um limite solubilidade 

relacionado à concentração, precipitando quando em altas concentrações. Devido a 

essa precipitação, muita proteína era perdida nos protocolos utilizados. Com a etapa 

de diluição, a concentração obtida é menor, porém em volume maior, resultando em 

maior quantidade de proteína purificada (mg), sendo obtida em quantidades 

suficientes para os ensaios realizados.  

As frações foram analisadas em eletroforese SDS-PAGE, as frações com 

maior grau de pureza foram agrupadas e estocadas em alíquotas a -20°C, sem a 

etapa de diálise. 

 

 

4.14. Purificação da proteína His-AmtB de A. brasilense  

 

 

A proteína His-AmtB foi purificada de acordo com Rodrigues e colaboradores 

(2011) e gentilmente cedida por Thiago Estefano Rodrigues. 
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4.15. Purificação da proteína DraG de A. brasilense 

 

 

A proteína DraG foi purificada de acordo com Huergo e colaboradores, 2007. 

A purificação foi realizada em coluna de Heparina de 5 mL (HiTrap Heparina GE 

Healthcare) acoplada ao sistema ÄKTA (GE Healthcare). A coluna foi equilibrada 

com 10 volumes de tampão A (Tris-HCl pH8; NaCl 0,1M) em seguida, 20 mL do 

extrato livre de células, preparado como descrito no item 4.11, foram aplicados na 

coluna. A coluna foi lavada com 5 volumes de tampão A e a eluição foi realizada 

com gradiente linear crescente de tampão B (TrisHCl pH8; NaCl 1,0 M) num fluxo de 

1 mL/min, com volume total de eluição de 10 volumes de coluna e frações coletadas 

de 1 mL. 

As frações foram analisadas em eletroforese SDS-PAGE. Após a purificação, 

as frações com maior grau de pureza foram agrupadas, dialisadas, aliquotadas e 

armazenadas a -70°C.  

 

 

4.16. Purificação das proteínas GlnZ, GlnB e mutantes PII de A. brasilense 

 

 

As proteínas PII GlnB e GlnZ nativas e mutantes foram purificadas em coluna 

de heparina (HiTrap Heparina) de 1 ml, acoplada a bomba peristáltica. A coluna foi 

pré-equilibrada com 10 mL de tampão 1 (TP1: 50 mM Tris-HCl pH 7,5; KCl 0,1 M; 

Glicerol 20%) e em seguida, 20 mL do extrato livre de células, preparado como 

descrito no item 4.11, foram aplicados na coluna. A coluna foi lavada com 10 mL de 

TPA (50 mM Tris-HCl pH 7,5; KCl 0,1 M). A eluição da proteína foi realizada em 

gradiente crescente de tampão B (50 mM Tris-HCl pH 7,5; KCl 1 M). Foram 

adicionados 5 mL de TP2 (10% TPB; 90% TPA), 2 mL de TP3 (15% TPB; 85% 

TPA), 2 mL de TP4 (20% TPB; 80% TPA), 2 mL de TP5 (25% TPB; 75% TPA), 2mL 

de TP6 (30% TPB; 70% TPA), 2 mL de TP7 (35% TPB; 65% TPA), 2mL de TP8 

(40% TPB; 60% TPA) e 2 mL de TP9 (60% TPB; 40% TPA). Foram coletadas 

frações de 1 mL, e as frações obtidas foram analisadas em eletroforese SDS-PAGE. 

As frações mais puras foram agrupadas, dialisadas, aliquotadas e armazenadas a -

20°C. 
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Todas as proteínas mutantes se mostraram solúveis, apresentando 

comportamento semelhante às proteínas nativas durante a purificação e sendo 

eluídos entre 20 e 30% de TPB. 

 

 

4.17. Purificação parcial da proteína NifH de A. brasilense 

 

 

Para purificação da proteína NifH, células de A. brasilense UB4 foram 

crescidas conforme descrito no item 4.4. Esta estirpe foi escolhida por apresentar 

mutação no gene que codifica a enzima DraG, com isso, os grupos ADP-ribose não 

são removidos da proteína NifH. Isso é necessário para a realização de ensaios de 

atividade da proteína DraG in vitro, pois assim pode se monitorar o desaparecimento 

da banda correspondente a NifH-ADPR através de western blot. 

Oitocentos mililitros de cultura celular foram crescidos em meio NFb lactato,  

em condições de fixação de nitrogênio, com glutamato 5 mM como fonte de 

nitrogênio, por aproximadamente 18 horas. A atividade da nitrogenase foi verificada 

conforme descrito no item 4.4 para se certificar que a nitrogenase estava sendo 

expressa. Foi adicionado 10 mM de NH4Cl à cultura e a cultura foi mantida por 5 

minutos a 120 rpm a 30°C. As células foram coletadas por centrifugação (5.000 rpm, 

10 minutos 4°C). O pellet foi ressuspenso em 30 mL de tampão de sonicação (Tris 

HCl pH 8 100 mM; 2 mM MgCl2, 0,5 mM MnCl2, DTT 0,1 mg/mL) sonicado em banho 

de gelo (15 ciclos de 15 segundos com 15 segundos de intervalo) e centrifugado 

(30.000 x g, 30 minutos a 4°C). O sobrenadante foi aplicado a coluna Q sepharose 

FF (Amersham Bioscience) de 20 mL acoplada ao sistema ÄKTA (GE Healthcare), 

pré equilibrada com TPA (Tris-HCL pH 8 50 mM; NaCl 0,1 M). A coluna foi lavada 

com 2 volumes de tampão A e a eluição foi realizada com gradiente linear crescente 

de TPB (Tris-HCL pH 8 50 mM; NaCl 1 M) de 0 a 70%, em 3 volumes de coluna. A 

lavagem da coluna foi feita com 70% de B (um volume de coluna). O fluxo utilizado 

foi de 5 mL/min e as frações coletadas foram de 1 mL, com detecção UV a 280 nm. 

As frações que apresentaram maior quantidade de proteína foram aplicadas 

em gel SDS-PAGE 12,5% e coradas com Comassie Blue. Algumas bandas foram 

analisadas por espectrometria de massa (MALDI-TOF) para identificar quais 

correspondiam a proteína NifH. As frações contendo mais NifH foram agrupadas e 
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concentradas em filtro Amicom (Millipore) de 10000 MW em ciclos de 20 minutos, 

5000 rpm a 4°C até a obtenção do volume de 1 mL. A fração obtida foi submetida a 

gel filtração em coluna Superose 12 10/300 de 24 mL, acoplada ao sistema ÄKTA. A 

eluição foi realizada com tampão deaerado (Tris-HCl pH 8 50 mM e NaCl 100 mM), 

com corrida isocrática e volume final de eluição igual a 1,5 volumes de coluna 

(~36mL). O fluxo utilizado foi de 0,5 mL/min e as frações coletadas, 1 mL. As frações 

equivalentes aos picos obtidos foram aplicadas em gel SDS-PAGE 12,5% e 

analisadas por western blot e coloração com Comassie Blue. 

 

 

4.18. Dosagem de proteína 

 

 

As proteínas purificadas foram quantificadas pelo método de Bradford 

(BRADFORD, 1976), utilizando o Reagente de Bradford (Sigma). As reações foram 

preparadas em microplacas de 96 poços, sendo utilizados 20 µL de amostra e 180 

µL de reagente. Para curva padrão, foi utilizado albumina bovina (BSA) em 

concentrações de 20 a 100 µg/mL. A leitura da absorbância foi realizada em leitor de 

microplacas, em 595 nm. 

 

 

4.19. Identificação de proteínas por MALDI-TOF/MS  

 

 

A identificação de proteínas por MALDI-TOF/MS foi realizada de acordo com 

Shevchenko e colaboradores (1996) com modificações. A bandas de interesse foram 

extraídas do gel SDS-PAGE e descoradas em tubos de plástico por sucessivas 

lavagens com uma solução de bicarbonato de amônio a 25 mM pH 8,0 e 50% de 

acetonitrila. Os fragmentos foram então desidratados com acetonitrila 100%. A 

digestão foi realizada com tripsina através de reidratação do gel com uma solução 

contendo tripsina 15 ng/µL em tampão bicarbonato de amônio 40 mM pH 8 e 

acetonitrila 10% durante 30 minutos a 4°C e, em seguida, este sistema foi incubado 

durante 16 horas a 37 ºC. Um microlitro do sistema de digestão foi misturado com 1 

µL de uma solução de acetonitrila 50% e ácido trifluoracético 0,1% saturada com a 
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matriz HCCA (ácido α-ciano-4-hidroxicinamico). As amostras foram aplicadas em 

uma placa de MALDI até cristalizarem. Os espectros foram adquiridos usando um 

espectrômetro MALDI-TOF/TOF Autoflex II (Bruker Daltonics, Bremen, Germany). A 

aquisição das massas foi realizada no modo positivo utilizando voltagem de 20 kV. A 

lista de picos foi criada usando o software FlexAnalysis 3.0 (Bruker Daltonics). A 

identificação das proteínas foi realizada usando o software Mascot 2.2 e o banco de 

dados de proteínas de A. brasilense sp245 (WISNIEWSKI-DYÉ et al., 2011). 

  
 

4.20. Interação das proteínas DraG, DraT e AmtB com PII (nativas e 

mutantes) por ensaio de co-preciptação (pull-down) in vitro 

 

 

Para os ensaios de interação as proteínas DraG-His, DraT-His e AmtB-His 

foram imobilizadas em resina de Ni2+. Para cada uma destas proteínas, foram 

realizados ensaios de interação com as proteínas GlnZ e GlnB nativas e as 

diferentes proteínas mutantes. 

Os ensaios de interação in vitro foram realizados utilizando a técnica de co-

precipitação dos possíveis complexos formados na resina MagneHis-Ni2+ (Promega), 

segundo Huergo e colaboradores (2007), com adaptações. O tampão utilizado foi 

50mM Tris-HCl pH 8, 10% glicerol (v/v), 100mM NaCl, 20mM imidazol, 5mM MgCl2 e 

0,05% (p/v) LDAO (His-DraG e His-AmtB) ou 0,05% de Tween 20 para os ensaios 

utilizando a enzima His-DraT. Além de concentrações variadas dos efetores ADP, 

ATP e 2-OG, dependendo do ensaio realizado. Para cada reação, foram utilizados 

12,5 µL de beads magnéticos. Os beads foram lavados com 200 µL de tampão, e 

então, foi adicionado 500 µL de tampão, 10 µg da proteína His-DraG ou 5 µg da 

proteína His-AmtB ou His-DraT, e 10 µg de proteína PII nativa ou mutante. A reação 

ocorreu por 5 minutos à temperatura ambiente, e então foram realizadas três 

lavagens com 300 µL de tampão. Após as etapas de lavagem, as proteínas ligadas à 

resina foram eluídas com 1M de imidazol (AmtB-His) ou 15µL tampão de amostra, 

aplicadas e separadas em gel de poliacrilamida SDS-PAGE 12,5% e coradas com 

Coomassie Blue, permitindo assim posterior análise dos resultados. 
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4.21. Eletroforese de proteínas sob condições não – desnaturantes 

 

 

As condições de eletroforese não-desnaturantes foram realizadas conforme 

descrito por ARAÚJO (2003). Os géis de poliacrilamida não-desnaturantes foram 

utilizados para analisar a conformação das proteínas, uma vez que esta técnica 

mantém a conformação nativa das proteínas, permitindo que pequenas alterações 

(mutações) sejam percebidas. 

As amostras utilizadas nos experimentos foram diluídas em tampão de 

amostra contendo 50 mM Tris-HCl pH 6,8, 20% glicerol e 0,005% azul de 

bromofenol. Foi utilizado gel de empilhamento contendo acrilamida 4%, 0,0625 M 

TrisHCl, pH 6.8, 5 µL de TEMED, persulfato de amônio 0.05% (m/v), 0,0625% 

Nonidet P40 (v/v). A concentração do gel separador foi de 7,5% de acrilamida 

(acrilamida/bis 9/0,24), 0,45 M TrisHCl, pH 8.8, 5 µL de TEMED, 0,05% persulfato de 

amônio (m/v), 0,025% Nonidet P40 (v/v). As eletroforeses foram realizadas a 100 V 

por 4 horas, em tampão contendo Tris base e glicina (tampão 1x: Tris 3 g/L; glicina 

14,4 g/L), em um sistema de minigéis BioRad.  

 

 

4.22. Reação de uridililação da proteína PII de A. brasilense 

 

 

As reações de uridililação foram realizadas utilizando a proteína GlnD de A. 

brasilense, parcialmente purificada gentilmente cedida pela Dra Maria Luiza de 

Araújo (ARAÚJO, 2003). 

O sistema de reação de uridililação continha tampão de uridililação (Tris-HCl 

100 mM pH 7,5, KCl 100 mM, MgCl2 25mM), 2-oxoglutarato 5mM e ATP 1mM,  UTP 

1mM, 3µg de PII nativa (trimérica) 0,1 µM de  His-GlnD de A. brasilense. 

 As reações foram incubadas por 30 minutos a 30ºC e interrompidas pela 

adição de 5µL de tampão de amostra (0,5 M TrisHCl pH 6,8, 10% de glicerol, e 

0,05% (m/v) Azul de bromofenol e 0,5 µL de EDTA 0,5 mM pH 8,0). Todo o volume 

da reação foi aplicado em gel 7,5% e submetidas à eletroforese nativa, como 

descrito no item 4.21. Os géis foram corados com Coomassie blue ou prata. 
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4.23.  Western Blot  

 

 

Amostras a serem analisadas foram aplicadas em gel de poliacrilamida 

desnaturante utilizando o método descrito por LAEMMLI (1970) (item 4.10). Após a 

corrida, o gel foi equilibrado no tampão cátodo (C – 0,025M Tris pH10; 20% metanol; 

0,04M ácido capróico). A membrana de PVDF (Hybond ECL – GE Healthcare) foi 

previamente ativada em metanol. O sistema foi montado num aparato de 

transferência semi-seco. A placa do anôdo foi inicialmente coberta com 3 camadas 

de papel filtro previamente imersas em tampão A1 (0,3M Tris pH10; 20% metanol). 

Uma camadas de papel filtro contendo tampão A2 (0,025M Tris pH10; 20% metanol) 

foram colocadas no sistema, seguido da membrana de PVDF previamente imersa no 

tampão A2. O Gel foi então colocado sobre a membrana sempre se tomando o 

devido cuidado para evitar bolhas de ar no sistema. Duas camadas de papel filtro 

contendo tampão C foram colocadas sobre o gel. Uma pipeta de vidro foi utilizada 

para comprimir o sistema de transferência e expelir eventuais bolhas de ar. A placa 

do catôdo foi colocada sobre as folhas de papel filtro, o sistema foi conectado a uma 

fonte de eletroforese a 80mA por 1 hora. A transferência foi avaliada utilizando um 

marcador de proteína pré-corado (Rainbow- Invitrogen). 

Todo o tratamento da membrana foi realizado em tampão TBST (Tris pH 7,6; 

2,42g/L; NaCl 8g/L; tween 20 1mL/L). Depois da transferência, a membrana foi 

bloqueada com solução de leite em pó desnatado 5% em TBST por 1 hora a 

temperatura ambiente. A membrana foi lavada com TBST e colocada incubada com 

20mL de solução com o anticorpo primário em leite 1% TBST, sendo mantida sob 

agitação durante 1hora a temperatura ambiente.  

Os anticorpos primários utilizados, bem como as diluições, são descritos na 

tabela abaixo (Tabela 4).  

 

TABELA 4 – ANTICORPOS E DILUIÇÕES 

Anticorpo  Diluição  Fonte do anticorpo  

Anti-NifH  1/5.000  Huergo et al., 2005 

Anti-GS  1/10.000  Wally Van Heeswijk  

 

Após incubação com o anticorpo primário, a membrana foi lavada 3 vezes por 

5 minutos com TBST. A membrana foi incubada com 20mL de solução contendo o 
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anticorpo secundário (anti IgG de coelho conjugado com a enzima peroxidase – GE 

Healthcare) na diluição de 1/5.000 a temperatura ambiente por 1 hora. Após 3 

etapas de lavagens com TBST (3X de 5 minutos), a membrana foi submetida à 

etapa de revelação utilizando o sistema ECL (GE Healthcare) seguindo as 

recomendações do fabricante. Os sinais foram capturados e revelado em filmes de 

raio-X (BioMax – GE Healthcare) segundo recomendações do fabricante. 

 

 

4.24. Ensaio de atividade de DraG 

 

 

A atividade da enzima DraG foi testada de duas maneiras: substrato sintético 

ou substrato natural. 

A reação com substrato sintético análogo a nitrogenase foi realizada com 

dansil-arginina-ADP-ribose (DAAR), obtido da reação de uma arginina-dansilada 

com um NAD+ e a toxina da cólera e gentilmente cedido por Victor E. P. Souza 

(SOUZA, 2010). Reações de 10 µL foram montadas contendo tampão de reação 

(concentração final: Tris-HCl pH8 50 mM; NaCl 100 mM; MgCl2 20 mM; LDAO 

0,05%; ADP 1 mM; BSA 1 µg/(µL de reação)), diferentes concentrações de DraG e 2 

µL de DAAR (concentração inicial 208 µM). O tempo zero (controle) consistiu do 

mesmo sistema, mas sem adição de DraG. As reações foram iniciadas com a adição 

de DAAR e incubadas a 30°C por diferentes tempos (conforme indicado). As 

reações foram paradas com 1 µL de EDTA 500 mM e em seguida, 1 µL da reação foi 

aplicado em duplicata em uma placa de sílica onde foi corrida uma TLC. A TLC foi 

corrida em n-butanol:ácido acético:água 4:1:2. Após a corrida, a placa foi analisada 

através de exposição a luz UV 365 nm. Ao ocorrer a reação de hidrólise, ADP-

Ribose e dansil-arginina são separados, o aparecimento de danil-arginina livre é 

indicativo da atividade de DraG. A quantidade de dansil-arginina liberada foi 

quantificada a partir da comparação com curva padrão de dansil-arginina 

(linearidade de 1 a 7 µM).  

Uma vez determinada a melhor concentração de DraG, os ensaios foram 

realizados com 5 ng de DraG, 800 ng de GlnZ ou GlnZ ∆42-54 ou 3 µg de AmtB + 

800ng de GlnZ (para cada 10 µL de reação). O tempo utilizado para quantificação foi 
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de 5 minutos de reação a 30°C, sendo que a reação foi linear no intervalo de 2 a 10 

minutos.  

A fim de se verificar se a formação do complexo DraG-GlnZ altera a atividade 

glicohidrolase de DraG sobre NifH-ADP-ribosilada, um ensaio foi desenvolvido para 

monitoramento da atividade de DraG a partir da observação do desaparecimento da 

banda correspondente à proteína NifH ADP-ribosilada (NifH-ADPR) por western blot. 

Primeiramente os ensaios foram realizados apenas com DraG e NifH semi-

purificada (item 4.17). Para análise de cada tempo 10 µL de reação foram coletados 

nos tempos 2, 5 10 e 20 minutos ou como indicado nos experimentos. As reações 

continham tampão de reação (concentração final: Tris-HCl pH8 50 mM; NaCl 100 

mM; MgCl2 20 mM; LDAO 0,05%; ADP 1mM), 1,6µg de NifH semi purificada para 

cada 10 µL de reação e diferentes concentrações de DraG. O tempo zero (controle) 

consistiu do mesmo sistema, mas sem adição de DraG. Os tubos com as reações 

foram incubados a 30°C e as reações foram paradas com tampão de amostra para 

SDS-PAGE contendo EDTA para garantir a inativação da enzima DraG. Depois de 

coletados todos os tubos, as amostras foram aquecidas por 1 minuto a 100°C e 

aplicadas em gel “low cross-link” (acrilamida:bis 172:1) (KANEMOTO e LUDDEN, 

1984) 12,5%. Após a corridas, as proteínas foram transferidas para membrana por 

western blot (4.23) e reveladas com anticorpo Anti-NifH. 

Uma vez determinada a melhor concentração de DraG, os ensaios foram 

realizados na ausência ou presença de GlnZ ou GlnZ ∆42-54 ou GlnZ-AmtB em 

diferentes concentrações, conforme descrito nos ensaios. 

 

 

4.25. Cultivo de célula de A. brasilense selvagem (FP2) para extração de 

metabólitos e determinação do desligamento-religamento da 

nitrogenase  

 

 

As células de A. brasilense FP2 foram cultivadas conforme descrito no item 

4.4. Após a determinação da atividade da nitrogenase, as células foram plaqueadas 

em meio NFb lactato sólido, contendo antibiótico, e incubadas a 30°C por 3 dias 

para contagem do número de células. A contagem de células é utilizada para 

determinar a concentração molar dos metabólitos analisados (itens 4.27 e 4.28). 



52 

 

Para a extração de metabólitos, alíquotas de 2 ou 15 mL foram rapidamente 

coletadas, sob agitação, nos tempos -5, 0, 1/2, 1, 2, 5, 10 e 20 minutos, sendo o 

tempo -5 anterior ao choque de amônio (200 µM de NH4Cl) e o tempo 0 

imediatamente anterior ao choque. Logo após coletadas, as amostras foram 

resfriadas em nitrogênio líquido por 10 segundos e mantidas em gelo até o 

processamento. Em paralelo, para se analisar a modificação pós-traducional das 

proteínas GS e NifH, 33 µL da cultura de A. brasilense fixando nitrogênio  foram 

coletadas nos tempos indicados anteriormente, misturados rapidamente com 17 µL 

de tampão de amostra para eletroforese de proteínas 3X concentrado. A mistura foi 

congelada em nitrogênio liquido sendo então armazenada a -80°C. 

As alíquotas de 2 e 15 mL foram processadas conforme descrito no item a 

seguir. As alíquotas de 33 µL fervidas por 1 minuto, centrifugadas a 13.000 rpm por 

5 minutos, 6 µL do sobrenadante foram aplicados em gel de proteína. A 

concentração dos géis de acrilamida foram de 7,5% para GS e 12,5% para NifH. 

Para NifH, utilizou-se gel de acrilamida “low cross-link” (acrilamida:bis 172:1) 

(KANEMOTO e LUDDEN, 1984). Em seguida foram submetidas a western blot, 

como descrito acima (4.23) e reveladas com Anti-NifH e Anti-GS. 

 

 

4.26. Extração dos metabólitos para determinação da concentração 

intracelular de ADP, ATP, 2-OG, Glutamina e Glutamato 

 

 

A metodologia utilizada para extração de metabólitos foi adaptada da 

metodologia proposta por Bennett e colaboradores (2009).  As amostras coletadas 

no item 4.25 foram centrifugadas por 2 minutos a 20.000 x g, a 4°C (2 mL) ou 5 

minutos a 5000 rpm, a 4°C (15mL) e os pellets foram coletados e processados. Para 

o processamento, os pellets foram ressuspendidos em 60 µl (2 mL) ou 500 µl (15 

mL) de tampão de extração gelado – -20°C (acetonitrila:metanol:água 40:40:20 e 

ácido fórmico 0,1 M – o ácido é utilizado para garantir a desnaturação rápida e 

completa de proteínas) e mantidos por 20 minutos a -20°C. Logo em seguida, os 

tubos foram centrifugados por 3 minutos a 20.000 x g a 4°C e o sobrenadante 

transferido para um tubo novo. Ao pellet, adicionou-se novamente 60 ou 500 µL de 

tampão de extração, e repetiu-se o processo anterior, misturando-se os dois 
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sobrenadantes obtidos. O sobrenadante combinado foi neutralizado para pH ~8,0 

com 4 ou 33 µL de hidróxido de amônio para evitar a degradação de metabólitos por 

ácido. Os tubos foram então novamente centrifugados para remoção de possíveis 

partículas em suspensão (20.000 x g, 20 minutos, 4°C). O sobrenadante foi utilizado 

para análise LC-MS.  

 

 

4.27. Análise dos metabólitos por LC-MS 

 

 

4.27.1.Padronização de metabólitos 

 

 

Soluções padrão dos metabólitos analisados foram preparadas frescos, na 

concentração de 1 mM em água ultrapura e aplicadas inicialmente por injeção direta 

com fluxo de 0,2 mL/min para determinação da relação massa/carga (m/z) de cada 

molécula e otimização das condições de ionização. Foram injetadas soluções de 

ADP, ATP, 2-OG, glutamina, glutamato, AMP, ADP-Ribose, NADH, NAD+, NADP e 

NADPH isoladamente. Em seguida, soluções de ADP, ATP e 2-OG foram 

misturadas em concentração final de 1 mM de cada metabólito e separadas por 

cromatografia líquida para determinação dos tempos de retenção (RT) e verificação 

de possível sobreposição dos espectros. Não ocorreu sobreposição no tempo de 

retenção sendo possível uma separação satisfatória desses metabólitos, soluções 

padrão da mistura ADP/ATP/2-OG nas concentrações 0,001, 0,005, 0,01, 0,05, 0,1 

0,5, 1, 5, 10, 25, 35, 50, 75 e 100 µM foram analisadas em duplicata como descrito a 

seguir para determinação do limite de detecção (mínimo) e limite de linearidade. 

Para os metabólitos glutamina e glutamato, foram analisadas as concentrações 2,5, 

5, 7,5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 250, 350, 500 e1000 µM. Uma vez determinado o 

limite de linearidade para cada um dos compostos, foram construídas curvas padrão 

para posterior quantificação das amostras. As curvas obtidas para ATP, ADP, 2-OG 

e glutamato foram lineares, enquanto a curva obtida para glutamina foi de função 

quadrática. 
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4.27.2.Cromatografia líquida acoplada a MS – LC-MS 

 

 

A separação dos metabólitos foi realizada em um equipamento UFLC 

Prominence (Shimadzu). As fases móveis foram compostas de ácido acético 15mM 

e tributilamina 10mM (A) e metanol (B). A separação dos metabólitos ocorreu em 

coluna XR-ODS ShimPack (30 mm de comprimento  X 3 mm de diâmetro interno, 

tamanho de partícula de 2,2 µm) mantida sob temperatura fixa de 40°C. As amostras 

foram aliquotadas em vials e mantidas no auto-injetor a 4°C. 10 µL de amostra foram 

injetados por corrida num fluxo de 0,2 mL/min. As corridas foram realizadas em 

duplicata ou triplicata. O gradiente utilizado foi linear com concentração de B 

crescente, num intervalo de 30 minutos (0,01’ 0%B, 30’ 100% B) seguido de 10 

minutos de lavagem com tampão A. A pressão máxima foi fixada em 150 Kgf/cm2.  

 

 

4.27.3. Detecção dos metabólitos por Espectrometria de Massa 

 

 

 A quantificação dos metabólitos foi realizada em um espectrômetro de 

massas de alta resolução MicrOTOF-Q IITM (Bruker Daltonics, Billerica, EUA) 

equipado com fonte de ionização electrospray ortogonal. O modo utilizado foi o 

modo negativo. O intervalo de aquisição de cada espectro foi de 50 a 1000 m/z com 

aquisição de 1 espectro por segundo. A voltagem do capilar foi mantida a 3.500 V e 

a voltagem na placa terminal (end plat offset) foi de -500 V. O fluxo de gás 

nebulizador foi de 2,0 bar e o fluxo do gás de secagem de 6,0L/min a 180°C. Antes 

de cada análise o equipamento foi calibrado em modo “enhanced quadratic” com 

uma solução de formiato de sódio 0,1 M. Nestas condições parte do ATP foi 

convertida em ADP durante o processo de ionização (in source fragmentation), 

entretanto, isto não ocasionou problemas de quantificação uma vez que ATP e ADP 

foram efetivamente separados durante a cromatografia líquida apresentando tempos 

de retenção distintos. Como gás nebulizador e gás de secagem foi utilizado gás 

nitrogênio produzido em um gerador de nitrogênio peak scientific acoplado ao 

espectrômetro. O fluxo volumétrico de entrada de amostra na fonte foi de 0,2 mL/min 

e não foi realizado split (descarte de parte da amostra) após passagem pela coluna. 
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4.27.4. Análise dos dados obtidos 

 

 

 As amostras foram analisadas inicialmente no programa DataAnalysis (versão 

2.0 SP1 – Bruker) para verificação da m/z e tempo de retenção (RT). Os metabólitos 

foram analisados por extração do íon de interesse (usando a opção base peak 

chromatogram) com janela de erro de 0,05±0,01 da relação m/z obtida com injeção 

direta dos metabólitos. Posteriormente, os metabólitos foram analisados no 

programa QuantiAnalysis (ESI compass 1.3 para micOTOF versão 4,0 SP1 Bruker). 

Foram construídas curvas padrões para cada um dos metabólitos analisados e 

determinada a concentração das amostras de acordo com a área obtida para o pico 

extraído para cada metabólito. A concentração intracelular foi calculada com base no 

número de células coletadas (número de células por mL X volume coletado) e no 

volume intracelular de A. brasilense (2,356 µm3 - 1µm diâmetro x 3 µm altura). 

 

 

4.28. Dosagem enzimática de 2-OG 

 

 

4.28.1.Extração de 2-OG 

 

 

A dosagem enzimática de 2-OG foi realizada conforme Radchenko, Thornton, 

Merrick (2010). Células de A. brasilense FP2 foram crescidas e coletadas conforme 

descrito no item 4.26, exceto que o metabolismo foi parado com o tampão de 

extração. Dois mililitros de células foram coletados em duplicata e centrifugados por 

30s a 13000 rpm a temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado e o 

precipitado foi ressuspenso em 120 µl de tampão de extração (HClO4 0,3M; EDTA 

1mM) a 0°C. Os tubos foram vortexados e mantidos a temperatura ambiente por 20 

minutos, sendo em seguida centrifugados por 1 minuto a 13000 rpm. O 

sobrenadante foi coletado em um novo tubo e a ele foi adicionado 18 µl de K2CO3 

2M para neutralização do ácido. Os tubos foram centrifugados por 5 minutos a 

13000 rpm para remoção dos precipitado KClO4 e o sobrenadante foi analisado por 

ensaio fluorimétrico. 
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4.28.2.Ensaio Fluorimétrico 

 

 

A concentração de 2-OG foi quantificada por ensaio com a enzima Glutamato 

desidrogenase, através da conversão de 2-OG a glutamato, com oxidação de NADH 

a NAD+, sendo o desaparecimento de NADH monitorado. A reação foi montada em 

placa de 96 poços preta. A reação utilizada foi: 

60 µl 0,5M Imidazol (0,5 M imidazol; 0,5 M acido acético)  

30 µl 0,625M Acetato de Amônia 

7,5 µl 0,4mM NADH 

100 µl amostra ou padrão 

102,5 µl H2O. 

A curva padrão utilizada foi de 1 a 50 µM de 2-OG. A fluorescência do NADH 

foi medida no espectrofluorímetro TECAN (excitação 340 nm e emissão 460 nm). Foi 

realizada uma leitura de fluorescência e em seguida adicionado 10 µl da enzima 

glutamato desidrogenase (0,001 g/mL) e realizada nova leitura. Os valores de 

fluorescência utilizados para quantificação foram obtidos pela extração da 

fluorescência inicial menos a final. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. Obtenção das proteínas mutantes 

 

 

Sabe-se que DraG interage com GlnZ mas não com GlnB, e que DraT 

interage com GlnB mas não com GlnZ, embora essas duas proteínas sejam 

altamente similares (81% de similaridade - Figura 3). Com a finalidade de identificar 

regiões estruturais das proteínas PII envolvidas na especificidade de interação com 

DraT e DraG foram construídos uma série de mutantes pontuais em aminoácidos 

localizados na superfície das proteínas PII. As proteínas mutantes foram construídas 

antes da obtenção da estrutura do complexo DraG-GlnZ com alteração em 

aminoácidos que diferiam entre GlnZ e GlnB em regiões de possível interação com 

DraG e DraT. A escolha das regiões mutagenizadas se baseou, inicialmente, no 

pressuposto de que DraG pode formar um complexo ternário com AmtB e GlnZ e 

como a ligação GlnZ-AmtB é dependente da região do loop T, a ligação DraG-GlnZ 

deveria ocorrer pela região oposta. Desse modo, foram construídas proteínas GlnZ 

mutantes nos resíduos 68, 69 e 95 por se localizarem na superfície da proteína GlnZ 

em região oposta à região do loop T epor serem os únicos resíduos expostos nessa 

região que diferiam entre GlnZ e GlnB, onde inicialmente se esperava  que 

ocorresse a interação DraG-GlnZ. Para isso, as proteínas mutantes GlnZ D68S, 

D68S/D69Q, D95P, D68S/D95P e ∆42-54 foram construídas e gentilmente cedidas 

por Marcelo Scarduelli. A mutante GlnZ Q69L foi construída durante o 

desenvolvimento desse trabalho por mutagênese sítio dirigida e confirmada por 

sequenciamento (dados não mostrados). 

A interação DraT-GlnB provavelmente ocorre pela região do loop T de GlnB. 

Para confirmar essa hipótese, foram construídas as mutantes GlnZ 

Q42H/S52V/S54D, S52V/S54D e GlnB H42Q e ∆42-54. Foram construídas ainda 

duas proteínas quiméricas, BZ (1-92 GlnB, 93-102 GlnZ) e ZB (1-48 GlnZ, 49-102 

GlnB) para avaliação da participação das regiões C- e N-terminal de GlnZ e GlnB 

nas interações DraT-GlnB e DraG-GlnZ  e duas proteínas mutantes no resíduo Q39 

– GlnZ Q39E e Q39K para investigação da participação desse resíduo na ligação de 



58 

 

efetores em A. brasilense. Todas essas proteínas foram construídas e gentilmente 

cedidas por Marcelo Scarduelli. 

 

 

5.2. Purificação de proteínas  

 

 

As proteínas His-DraG, His-DraT, His-AmtB, DraG, GlnZ e GlnB foram 

purificadas conforme descrito na metodologia, com obtenção de concentração e 

pureza adequadas para os experimentos realizados neste trabalho. 

 

 

5.2.1. Purificação das proteínas mutantes PII   

 

 

As proteínas PII de A. brasilense mutantes GlnZ (D68S; Q69L; D68S-Q69L; 

Q39K; S52V-S54D; Q42H-S52V-S54D; D95P; D68S-D95P, ∆42-54), GlnB (H42Q 

e∆42-54) e quimera ZB de A. brasilense foram expressas a partir do vetor pET28a 

em  E. coli BL21 em 400 ml de meio LB e induzidas por IPTG durante a noite, a 

20°C. As mutantes GlnZ D68S Q69L e ∆42-54 foram as primeiras a serem 

purificadas e por isso não foram submetidas a etapa de aquecimento antes da 

purificação, por não se saber qual seria o seu comportamento. As demais mutantes 

foram testadas quanto a essa etapa em pequena escala, com expressão em 10 mL 

antes da expressão para purificação, não apresentando problemas quanto à 

solubilidade em razão do aquecimento e sendo então purificadas conforme as 

proteínas nativas. A purificação foi realizada em coluna de heparina (HiTrap) de 1 

mL acoplada a bomba peristáltica. A eluição foi realizada com tampão KCl (Tampão 

A: 10 mM KCl, tampão B: 1 M KCl; concentrações de eluição: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 

40 e 60% de B, 2 ml de cada tampão). Todas as proteínas mutantes se mostraram 

solúveis, sendo purificadas da mesma forma que as proteínas nativas (figura 7). 

Todos as proteínas mutantes foram eluídos entre 25 e 30% de tampão B, assim 

como as proteínas nativas. A quimera BZ purificada foi gentilmente cedida por 

Marcelo Scarduelli. Já a quimera ZB foi apenas parcialmente purificada, pois ela não 

se ligou à coluna de heparina como os demais mutantes. 
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Figura 7 – Perfil eletroforético das frações obtidas durante a purificação de proteína GlnZ 
mutante. GlnZ D68S D95P. Perfil eletroforético em SDS-PAGE 12,5%. FS – fração solúvel após 
sonicação. FNL – fração de lavagem (não ligada à coluna). Todos as proteínas mutantes purificadas 
apresentaram perfil eletroforético semelhante, com exceção da proteína mutante GlnZ ∆42-54 que 
apresentou além da banda equivalente aos monômeros (~12 KDa), uma banda equivalente à proteína 
trimérica em razão do não aquecimento da amostra antes de ser aplicada no gel. Frações foram 
eluídas da coluna HiTrap Heparina, com gradiente de KCl. Gel corado com Coomassie Blue. 

 

Para todas as proteínas purificadas, as frações contendo mais proteína e 

menos contaminantes foram reunidas e dialisadas, dosadas quanto ao teor proteíco, 

aliquotadas e armazenadas a -20°C. Alíquotas contendo 5 µg de proteínas foram 

aplicadas em gel SDS-PAGE para verificação da presença de contaminantes (Figura 

8).  

Alguns mutantes apresentaram alguns contaminantes após a purificação. A 

análise densitométrica é mostrada na tabela 5. Todas as proteínas mutantes 

apresentaram pureza superior a 75%. 
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Figura 8 – Perfil eletroforético das frações contendo as proteínas purificadas após diálise. 5µg 
de cada proteína PII purificada foram aplicadas em gel SDS-PAGE gel 12,5%. O gel foi corado com 
Coomassie Blue.  
 
TABELA 5 – ANÁLISE DENSITOMÉTRICA DAS PROTEÍNAS PII PURIFICADAS. 

Proteína Pureza (%) 
GlnZ 86,7 
GlnZ D68S 95,7 
GlnZ D68S Q69L 76,3 
GlnZ D95P 81,3 
GlnZD68S D95P 91,6 
GlnZ Q39K 90,8 
BZ 89 
GlnZ ∆42-52 83,2 
GlnB ∆42-52 98,7 
GlnB H42Q 99,3 
GlnZ Q42H S52V S54D 91,9 
GlnZ S52V S 54D 95,3 

 

 

5.2.2. Análise da conformação das proteínas mutantes através de 

gel nativo 

 

 

Para se verificar se as proteínas mutantes obtidas apresentavam 

conformação semelhante à proteína nativa, elas foram analisadas em eletroforese 

não desnaturante (Figura 9 e Figura 24). Todas as proteínas mutantes apresentaram 

padrão de migração esperado para conformação nativa de homotrímero, sugerindo 

que as mutações introduzidas não afetam a trimerização da proteína. As proteínas 

mutantes  GlnZ D68S Q69L, GlnZ D68S, GlnZ ∆42-54, GlnZ Q39K, GlnZ D95P, GlnZ 

D68S D95P e GlnB ∆42-54 , migraram menos que a proteína GlnZ nativa. Isso era 
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esperado uma vez que no gel nativo as proteínas migram de acordo com as cargas 

que possuem, migrando do polo negativo para o positivo. GlnZ D68S Q69L, GlnZ 

D68S e GlnZ D95P possuem uma carga negativa a menos no pH de corrida (8,8) 

por monômero em relação a proteína nativa, pois tiveram a substituição de um 

aminoácido negativo (aspartato) por um sem carga (leucina, serina e prolina, 

respetivamente). Já a proteína mutante Q39K teve a alteração de um aminoácido 

sem carga (glutamina) por um positivo (lisina). Assim esses mutantes apresentam 

uma migração um pouco menor que a proteína GlnZ nativa. A quimera BZ 

aparentemente migra mais que as proteínas nativas, assim como as proteínas 

mutantes  GlnZ Q42H V52S V54D e GlnZ V52S V54D (figura 24) que apresentam 

uma carga negativa a mais no pH de corrida que as proteínas nativas (aspartato 

substituindo valina). As proteínas PII nativas (GlnZ e GlnB) tem um perfil de 

migração semelhante, e este mesmo perfil foi apresentado pela proteína mutante 

GlnB H42Q (figura 24). 

 
           

 
Figura 9 – Perfil eletroforético das proteínas mutantes PII em gel nativo. 3µg das proteínas PII 
nativas ou mutantes foram aplicadas em gel nativo 10%. Gel foi corado com Coomassie Blue. 
 

 

5.3. Ensaios de interação (co-precipitação) das proteínas PII com DraG-His 

e AmtB-His 

 

 

As proteínas mutantes PII obtidos foram analisados quanto à capacidade de 

interação com DraG (Figura 11), AmtB (figura 12) e DraT (Figura 16) in vitro.  
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Os ensaios de co-precipitação foram realizados na presença dos efetores 

ADP ou ATP. Ensaios com E. coli e A. brasilense (COUTTS et al., 2002; HUERGO 

et al., 2006, 2007) indicam que as proteínas PII interagem com AmtB e DraG quando 

na presença de ADP. 

Os ensaios de interação foram realizados com beads magnéticos carregados 

com níquel (MagneHis-Ni2+, Promega). Devido à presença do níquel, as proteínas 

contendo cauda His (6 histidinas) podem se ligar com alta afinidade a esses beads, 

e uma vez que sejam adicionadas proteínas com a capacidade de interagir com 

estas proteínas ligadas, as duas proteínas (com e sem cauda His) podem ser co-

precipitadas. Após a adição das proteínas com cauda His e PII, a reação ocorreu por 

5 minutos e em seguida, os beads foram lavados 3 vezes com o tampão de reação 

para evitar ligações inespecíficas. As proteínas PII nativas e mutantes foram 

testadas quanto a interações inespecíficas com a resina e não têm capacidade de 

interagir com a resina, sendo co-eluídas apenas quando são capazes de interagir 

com a proteína His ligada à resina. A única excessão foi a proteína mutante GlnZ 

Q39E que, por interagir com a resina, não foi testado em ensaios de co-precipitação. 

Nos ensaios de interação (Figuras 11 e 12), verificou-se que, na presença de 

ADP, DraG interage com GlnZ (controle positivo) mas não com GlnB (controle 

negativo) e GlnZ e GlnB interagem com AmtB, confirmando dados anteriores 

(HUERGO et al., 2007). Todas as interações observadas foram na presença de ADP 

1mM, não sendo detectada nenhuma interação na presença de ATP (figura 12 - 

AmtB e dados não mostrados - DraG). Dados de Huergo e colaboradores (2007) 

mostram que a interação AmtB-GlnZ pode ocorrer com ATP. Porém os dados aqui 

obtidos e obtidos por Rodrigues e colaboradoes (2011) indicam que esta interação 

ocorre apenas na presença de ADP. Estes resultados foram confirmados em 

diferentes preparações de AmtB e GlnZ. Em um estudo recente com AmtB/GlnK de 

E. coli, também foi observada interação apenas na presença de ADP  

(RADCHENKO; THORNTON; MERRICK, 2010), embora este mesmo grupo 

previamente tivesse reportado que esta interação ocorria também na presença de 

ATP. De acordo com os autores, essa interação na presença de ATP poderia ter 

ocorrido por hidrólise do ATP por alguma ATPase contaminante. A mesma 

explicação pode ser utilizada para os dados obtidos por Huergo e colaboradores, 

2007 (RODRIGUES et al., 2011) 
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A ligação de efetores, como descrito anteriormente, leva a uma alteração 

conformacional da PII que pode favorecer ou prejudicar a estabilidade do complexo 

formado. Para a interação DraG-GlnZ, a presença de ADP favorece a formação do 

complexo, isso porque os resíduos 38 e 40 da GlnZ (localizados na base do loop T)  

estão envolvidos na interação DraG-GlnZ, estes resíduos apresentam conformações 

diferenciadas quando ADP ou ATP estão ligados à GlnZ (RAJENDRAN et al., 2011; 

figura 10). Já para que a interação AmtB-GlnZ ocorra é de extrema importância a 

conformação extendida do loop T (RADCHENKO; THORNTON; MERRICK, 2010). 

Quando na presença de ADP, Q39 e K58 interagem entre si, e por estarem 

localizados próximos a base do loop T, levam a alteração da conformação do loopT 

de PII (RADCHENKO; THORNTON; MERRICK,  2010; TRUAN, et al., 2010) 

favorecendo a interação com AmtB. 

 

 
Figura 10 – Representação da interface DraG-GlnZ. Sobreposição de GlnZ-ADP (vermelho) e GlnZ 
MgATP 2-oxoglutarate (azul) de A. brasilense. A superfície da DraG está representada em escala de 
cinza. Resíduos Q39 e K58 estão marcados em verde. A parte desordenada do loop T GlnZ está 
representada como linha pontilhada vermelha. Linha pontilhada em preto indica interação iônica entre 
Q39 e K58 na presença de ADP. Fonte da figura: L.F. Huergo. 
 

A proteína mutante GlnZ Q69L (dado não mostrado) e a dupla mutante GlnZ 

D68S Q69L perderam a interação com DraG (Figura 11) na presença de ADP, 

enquanto a proteína mutante simples D68S (Figura 11) e a dupla  D68S D95P 

(Figura 11) continuam interagindo, embora essa interação seja menor que a 

observada a proteína nativa, (note na figura 11 que a intensidade de GlnZ co-

precipitada para estas mutantes é menor em relação a GlnZ selvagem). Estes dados 
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indicam que os  aminoácidos 68 e 69 estão envolvidos na interação DraG-GlnZ. Já 

as proteínas mutantes  GlnZ D95P, GlnZ Q42H S52V S54D e GlnZ S52V S54D co-

precipitaram com His-DraG de forma semelhante a GlnZ nativa, indicando que  a 

alteração desses aminoácidos não altera a formação ou a estabilidade do complexo 

DraG-GlnZ. As proteínas mutantes  GlnZ Q69L, D68S e D68S Q69L foram 

construídas por diferirem entre GlnZ e GlnB e estarem localizados na interface de 

ligação GlnZ-DraG com base na análise da estrutura do complexo. As proteínas 

mutantes D95P e D68S D95P foram construídas devido à suspeita de que DraG se 

ligaria a face oposta do loop T na GlnZ. Todas essas mutantes interagiram 

normalmente com AmtB (Figura 12) na presença de ADP, não sendo detectada 

interação na presença de ATP, indicando que as proteínas mantêm sua 

conformação e sítio de ligação a ADP funcionais.  

A quimera BZ não interage com DraG (figura 11), mas sim com AmtB (figura 

12). Essa quimera apresenta a região N-terminal da proteína GlnB (1-91) e a região 

C-terminal da proteína GlnZ (92-112). Essa não-interação com DraG indica que a 

região N-terminal é importante para a interação GlnZ-DraG. A quimera ZB (GlnZ 1-

48; GlnB 49-112) também não apresentou interação com DraG. Esses dados 

reforçam a importância dos resíduos 68 e 69, pois em ambas quimeras, estes dois 

resíduos são da proteína GlnB (S e L, respectivamente). 

 
Figura 11 – Ensaio de interação (co-precipitação) DraG-PII. 10µg DraG-His e 10µg de cada uma 
das proteínas PII foram adicionadas em tampão contendo ADP 1mM. DraG ct corresponde ao 
controle, sem adição de PII. Depois de três lavagens, a eluição foi realizada com tampão de amostra 
(contendo SDS e β-mercaptoetanol) e as amostras foram aplicadas em gel SDS-PAGE 12,5%e 
coradas com Coomassie Blue. 
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Figura 12 – Ensaio de interação (co-precipitação) AmtB-PII. 10µg AmtB-His e 10µg de cada uma 
das proteínas PII foram adicionadas a resina  em tampão contendo ADP ou ATP 1mM. A eluição foi 
realizada com tampão de amostra (contendo SDS e β-mercaptoetanol) e as amostras foram aplicadas 
em gel SDS-PAGE 12,5% e coradas com prata. 

 

A estrutura cristalográfica do complexo DraG-GlnZ publicada recentemente 

(RAJENDRAN et al., 2011) revelou que esta interação ocorre na estequeometria de 

3 monômeros de DraG para 1 trímero de GlnZ (figura 13 A), o que difere dos dados 

obtidos por Huergo e colaboradores (2007), onde por gel filtração, a estequeometria 

obtida foi de 1:1 (monômero DraG:trímero GlnZ). A estrutura revelou ainda que cada 

monômero de DraG interage com dois monômeros de GlnZ (B e B’) (figura 13 B), 

estando envolvidas com a interação os segmentos S1 (T21-I25), S2 (D68-V73) e C-

terminal (R101-L112) de GlnZ-B e região N-terminal do loop T de GlnZ-B’. Os dados 

cristalográficos confirmam a participação dos resíduos D68 e Q69  de GlnZ 

interagindo com os resíduos H112 e R117 de DraG através de contato pela cadeia 

lateral (figura 14 - RAJENDRAN et al., 2011). Além desses resíduos, estão também 

envolvidos na interação os resíduos G24, Q72, R103, E110 e L112 de GlnZ-B e K40 

e R38 (base do loop T) de GlnZ-B’. Dentre os resíduos envolvidos, apenas D68, 

Q69, Q72, E110 e L112 diferem de GlnZ para GlnB (S68, L69, R72, D110 e I112), 

provavelmente E110/D110 e L112/I112 apresentam as mesmas características de 

interação e provavelmente não afetam a formação do complexo. Logo, a 

especificidade da interação DraG-GlnZ é oriunda da interação com os resíduos D68, 

Q69 e Q72, localizados no segmento S2  da GlnZ. Os dados cristalográficos 

revelaram ainda que T21 e L23, que estão localizados em S1, também contribuem 



66 

 

para a especificidade DraG-GlnZ pois a substituição desses resíduos pelos 

equivalentes em GlnB (H21 e V23) causaria perturbação das forças de van der 

Waals locais gerando desordem nessa região da proteína que está envolvida com a 

formação de um bolsão hidrofóbico que interage com M111 de DraG (RAJENDRAN 

et al., 2011).  

A elucidação da estrutura do complexo DraG-GlnZ confirma que esta 

interação ocorre pela face lateral de GlnZ, entre dois monômeros, de modo diferente 

das outras interações de proteínas PII e proteínas alvo conhecidas que ocorrem pelo 

loop T. A interação DraG-GlnZ deixa livre o loop T que está apto a interagir com 

AmtB, viabilizando a formação do complexo ternário DraG-GlnZ-AmtB conforme o 

modelo estrutural apresentado na Figura 15. 

 

 
Figura 13 – Estrutura do complexo DraG-GlnZ. A - Representação dos três monômeros de DraG 
(verde) ligadas ao trímero de GlnZ (amarelo, rosa e ciano). As moléculas de ADP ligadas às fendas 
laterais de GlnZ são mostradas em vermelho; íons Mg2+ ligados ao sítio ativo de DraG são 
mostrados como esferas vermelhas. B – Vista ampliadas da interface GlnZ-DraG envolvendo dois 
monômeros de GlnZ B e B’ (ciano e rosa claro, respectivamente). DraG (verde) interage com 
segmentos S1, S2 e C do monômero GlnZ-B (regiões destacadas em azul escuro); região N-terminal 
do loop T de GlnZ-B’ participa da interação (rosa escuro); ADP é mostrado em bastões amarelos. 
Fonte: RAJENDRAN et al., 2011. 
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Figura 14 – Interações detalhadas entre GlnZ e DraG. Um monômero de DraG (verde) interage 
com dois monômeros de GlnZ (B e B’). Átomos da cadeia principal e/ou lateral dos resíduos 
envolvidos em pontes de hidrogênio ou ligações iônicas (linhas pretas tracejadas) são mostrados com 
representação de bastões. O loop T desordenado é mostrado como linha pontilhada. A – interações 
entre DraG – GlnZ-B (amarelo). O contatos hidrofóbicos de M111 também são mostrados. B – 
contatos entre DraG e GlnZ-B’ (cinza). ADP ligado entre B e B’ está representado por bastões 
amarelos. Fonte: RAJENDRAN et al., 2011. 

 

A proteína mutante GlnZ ∆42-54 tem quase todo o loop T deletado, mantendo 

três resíduos anteriores (38-40) e dois posteriores à região deletada, para que a 

proteína não sofresse alteração conformacional, e a conexão da proteína nessa 

região fosse mantida. De acordo com dados cristalográficos já obtidos para 

proteínas PII de outros organismos, sabe-se que a interação AmtB-GlnZ se dá pela 

região do loop T, enquanto a interação GlnZ-DraG ocorre pela face lateral do trímero 

de GlnZ (figura 15) mas com envolvimento dos aminoácidos K40 e R38 localizados 

na base do loop T (figura 14B). A proteína mutante GlnZ ∆42-54 apresentou 

interação com DraG mas não com AmtB, confirmando a necessidade do loop T para 

interação AmtB-GlnZ em A. brasilense (figuras 11 e 12). É importante notar que a 

interação DraG-GlnZ ∆42-54  parece ser mais forte que a interação DraG-GlnZ, pois 



68 

 

nos ensaios de co-precipitação, GlnZ ∆42-54 co-precipitou mais que GlnZ nativa 

(dados não mostrados) sugerindo uma interação mais estável. Possivelmente, a 

ausência do loop T, que é bastante flexível, diminuindo a entropia e aumentando a 

estabilidade dessa interação. Quando presente, a flexibilidade do loop T pode 

causar impedimento estérico para a interação DraG-GlnZ. 

 

 
Figura 15 – Representação do complexo ternário AmtB-GlnZ-DraG. Sobreposição AmtB-GlnK 
(PDB 2NUU – Conroy et al.,2007) de E. coli  e GlnZ-DraG de A. brasilense (PDB 3O5T- Rajendran et 
al., 2011). Laranja – AmtB, Branco – DraG, Vermelho – ADP-GlnZ. Fonte da figura: L.F. Huergo. 

 

Mutantes GlnZ Q39 foram construídos devido ao envolvimento desse 

aminoácido com a ligação de efetores e conformação do loop T (TRUAN et al., 

2010). Quando na presença de ADP, a cadeia lateral deste aminoácido está 

envolvida em uma ligação iônica com o resíduo K58, resultando em uma 

conformação do loop T que favorece a estabilização do complexo DraG-GlnZ (figura 

10). Já quando ATP, 2-OG e Mg2+ estão presentes, este resíduo realiza 

coordenação com o íons Mg2+ gerando uma conformação do loop T que inviabilisa a 

formação do complexo DraG-GlnZ ou AmtB-GlnZ. Mutações nas proteínas GlnB, 

GlnK e GlnJ no aminoácido Q39 foram realizadas em R. rubrum (JONSSON e 

NORDLUND, 2007; TEIXEIRA  et al., 2008) e em GlnB de E. coli (JIANG et al., 1997) 

com a alteração da glutamina para glutamato (Q39E), onde a alteração desse 

aminoácido levou à diminuição na ligação de 2-OG (JIANG et al., 1997) ou à 

insensibilidade à presença de MgATP-2-OG (TEIXEIRA  et al., 2008). A troca de 
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uma glutamina (polar sem carga) por um glutamato (carregado negativamente em 

pH fisiológico) poderia mimetizar a estrutura de GlnZ ligada a ADP, pois a carga 

negativa poderia formar uma interação iônica com o resíduo K58, estabilizando o 

loop T de maneira independente da ligação de efetores e permitindo a formação de 

complexos como DraG-GlnZ ou AmtB-GlnZ. Em R. rubrum o complexo GlnJ Q39E-

AmtB1 foi detectado mesmo na presença de 1mM de 2-OG (TEIXEIRA  et al., 2008), 

reforçando que essa ligação poderia estabilizar a estrutura de forma favorável à 

interação. Esse mutante foi construído para A. brasilense, mas não pode ser testado 

nos ensaios de co-precipitação por interagir com a resina magnética.  

  Já na proteína mutante Q39K, ao se trocar uma glutamina por uma lisina, 

esperava-se que a ligação iônica com K58 fosse perdida (repulsão de cargas), assim 

como a coordenação com o íon metálico, também com carga positiva, necessário 

para a ligação de 2-OG. Nos ensaios de interação, a proteína mutante GlnZ Q39K 

não apresentou interação em nenhuma condição (ADP ou ATP), nem com DraG 

(Figura 12), nem com AmtB (dado não mostrado). O fato desse mutante não 

interagir com nenhuma das proteínas reforça a importância desse resíduo para 

resposta das proteínas PII aos efetores. 

 

 

5.4. Interação da proteína His-DraT com proteínas PII nativas e mutantes 

 

 

 Os primeiros estudos sobre formação do complexo DraT-GlnB foram 

realizados in vivo e confirmaram a interação destas proteínas em A. brasilense 

(HUERGO et al., 2006b), R. rubrum (ZHU et al., 2006) e R. capsulatus 

(PAWLOWSKI et al., 2003). A primeira detecção desse complexo in vitro foi 

realizada por HUERGO e colaboradores em 2009. Eles observaram que a formação 

do complexo ocorria na presença de ADP ou ATP (quando na ausência de 2-OG), 

sendo que a presença de ADP estimulou a formação do complexo com GlnB 

desuridililada ou uridililada, enquanto ATP favoreceu a formação do complexo entre 

DraT e GlnB desuridililada apenas (HUERGO et al., 2009). Ainda nesse trabalho, foi 

proposto que a interação dessas duas proteínas se dava pela região do loop T, 

sendo a interação é afetada pelo estado de uridililação do loop T. A mesma 

sugestão foi reforçada por Zhu e colaboradores (2006), onde mutantes GlnB em R. 
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rubrum nos resíduos do loop T foram testados utilizando um sistema de duplo 

hibrido e apresentaram interação diminuída com DraT. 

 A fim de confirmar essa hipótese, mutantes GlnZ foram construídos com 

alteração dos aminoácidos que diferem de GlnB para GlnZ na região do loop T 

assim como um mutante com deleção da região 42-54 de GlnB. As proteínas 

mutantes  GlnZ Q42H S52V S54D e GlnZ S52V S54D possuem modificação nos 

únicos aminoácidos que diferem de GlnZ para GlnB na região do loop T (o loop T de 

GlnZ Q42H S52V S54D é idêntico ao de GlnB). Esses mutantes GlnZ passaram a 

interagir com His-DraT, embora tenham co-precipitado menos que GlnB, indicando 

interação menor que GlnB nativa e sugerindo que aminoácidos que não estão 

localizados na região do loop T também sejam importantes para que essa interação 

ocorra de forma estável. A proteína mutante GlnB V52D testado em R. rubrum 

confirma o envolvimento desse resíduo com a formação do complexo DraT-GlnB 

uma vez que ele perdeu quase totalmente a interação com DraT (ZHU et al., 2006). 

A proteína mutante GlnB ∆42-52 perdeu a capacidade de interagir com His-DraT 

(figura 16) e His-AmtB (dados não mostrados) confirmando a importância dessa 

região para que a interação ocorra com ambas as proteínas. A proteína mutante 

GlnB H42Q apresentou interação semelhante a GlnB, mas em R. rubrum este 

mutante  teve a interação DraT-GlnB diminuída, indicando que o resíduo H42 

participa desta interação (ZHU et al., 2006). A quimera BZ interagiu de forma 

semelhante à proteína nativa. Esta quimera tem os resíduos 1-91 de GlnB e 92-112 

de GlnZ, sendo toda a região N-terminal, incluindo o loop T, pertencente a GlnB. 

Assim, os resíduos 42, 52 e 54 são importantes para a ligação DraT-GlnB, embora 

outros aminoácidos externos ao loop T pareçam interferir nessa interação, seja por 

contato direto ou por posicionamento de cadeias laterais. 
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Figura 16 – Ensaio de Interação (co-precipitação) DraT-PII. 5µg de DraT-His e 10µg de cada uma 
das proteínas PII foram adicionadas em tampão contendo ADP 1mM. Depois de diversas lavagens, a 
eluição foi realizada com tampão de amostra (contendo SDS e β-mercaptoetanol) e as amostras 
foram aplicadas em gel SDS-PAGE 12,5%e coradas com Coomassie Blue. 

 

Estudos in vitro sugerem que a estequiometria do complexo DraT-GlnB de A. 

brasilense é de 1 monômero de DraT para 1 trímero de GlnB. É possível que apenas 

um loop T do trímero de GlnB seja necessário para interação entre DraT e GlnB. 

Para investigar esta hipótese, as proteínas GlnB e GlnB ∆42-54 foram misturadas 

em diferentes proporções e aquecidas a 95°C por 2 minutos seguidos por 10 

minutos no gelo. Esse procedimento permite a separação dos trímeros pelo 

aquecimento e formação de heterotrímeros ao renaturar (RODRIGUES, et al., 2011). 

A formação de heterotrímeros foi confirmada por gel nativo, através da visualização 

de bandas intermediarias a GlnB e GlnB ∆42-54 (dados não mostrados). Os 

heterotrímeros nas diferentes proporções GlnB: GlnB ∆42-54 foram ensaiados com 

His-DraT em ensaio de co-precipitação in vitro (figura 17). Nas proporções de 1:3 e 

1:5 (GlnB:GlnB ∆42-54) é possível a visualização de duas bandas nas proteínas co-

precipitadas (essa visualização é possível no gel original, mas não na figura). A 

banda de maior massa corresponde a proteína GlnB e a de menor massa a GlnB 

∆42-54. GlnB ∆42-54 aparece como banda de menor peso devido a ausência do 

segmento 42-54. A presença de duas bandas co-precipitadas suporta a hipótese de 

que não são necessários os 3 loops T do trímero de GlnB para que a formação do 

complexo GlnB-DraT ocorra. A proteína GlnB ∆42-54 sozinha não é capaz de 

interagir com DraT (figuras 16 e 17). 
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Figura 17 – Ensaio de interação da proteína DraT com GlnB, GlnB∆42-54 e diferentes 
proporções do heterotrímero GlnB:GlnB ∆42-54. 5µg de DraT-His e 15µg de cada uma das 
proteínas PII foram adicionadas em tampão contendo ADP 1mM. A eluição foi realizada com tampão 
de amostra (contendo SDS e β-mercaptoetanol) e as amostras foram aplicadas em gel SDS-PAGE 
12,5% e coradas com Coomassie Blue. 
 

 

5.5. Ensaio de atividade da enzima DraG in vitro 

 

 

DraG é regulada por sua interação com GlnZ, mas apenas a formação do 

complexo não é suficiente para promover a inativação de DraG, a formação do 

complexo ternário AmtB-GlnZ-DraG é necessária para inativação da DraG in vivo 

(HUERGO, 2006). A formação do complexo DraG-GlnZ não leva a alterações na 

estrutura de DraG (figura 6), mas parece causar impedimento estérico para acesso 

do substrato NifH-ADPR que é uma molécula grande. Na figura 18 é possível 

visualizar que a formação do complexo DraG-GlnZ provavelmente oclui o sítio ativo 

de DraG tornando-o inacessível para a interação com o dímero de NifH. 
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Figura 18 – Modelo da ligação de NifH ADP-ribosilada à DraG de A. brasilense. Sobreposição do 
complexo DraG(verde)-GlnZ(ciano) com um modelo do dímero de NifH mono-ADP-ribosilado 
(subunidades em rosa claro e escuro). Cadeia lateral de R101 ADP-ribisolada é mostrado em bastões 
amarelos e o íon Mg2+ no sitio ativo de DraG como uma esfera vermelha. Fonte: RAJENDRAN et al., 
2011. 

 

 A constante de dissociação (Kd) do complexo DraG-GlnZ foi determinada por 

Rajendran e colaboradores (2011) na presença de ADP (condição na qual ocorre 

formação do complexo) e foi de 1,5±0,1 µM, e esta afinidade é modesta para 

interação proteína-proteína. No mutante amtB, DraG permanece ativa mesmo 

quando as condições para interação com GlnZ são ideais (HUERGO, 2006). Desse 

modo, surgiu a hipótese de que a formação do complexo ternário DraG-GlnZ-AmtB 

seria o principal regulador da atividade de DraG, a ligação do loop T de GlnZ à 

proteína AmtB tornaria o complexo DraG-GlnZ mais estável promovendo a 

inativação da enzima de forma eficiente devido a oclusão por impedimento estérico 

da ligação de NifH-ADPR ao sítio ativo. 

 

 

5.5.1. Atividade de DraG com DAAR como substrato 
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A fim de se investigar se a interação DraG-GlnZ ou DraG-GlnZ-AmtB 

interferem na atividade de DraG, dois ensaios foram desenvolvidos. 

A enzima DraG foi testada sozinha, na presença de GlnZ ou GlnZ ∆42-54 ou 

GlnZ-AmtB com o substrato sintético dansil-arginina-ADPR (DAAR) (SOUZA, 2010), 

que é uma molécula pequena análoga ao grupo ADPR ligado ao resíduo R101 da 

NifH. A atividade de DraG foi quantificada através de curva padrão de dansil arginina 

(1 a 7 µM). Em todos os ensaios, DraG foi primeiramente incubada com GlnZ ou 

GlnZ ∆42-54 ou GlnZ-AmtB para permitir a formação dos complexos e as reações 

foram disparadas com DAAR. Quando ativa, DraG cliva o grupo ADPR, liberando 

dansil-arginina e ADPR. Dansil arginina (mas não DAAR) é capaz de se mover na 

placa de TLC, sendo detectado no topo da placa, enquanto DAAR (que não é móvel 

na TLC) permanece na origem (figura 19). A quantidade de dansil arginina é 

quantificada comparando o sinal em cada reação com uma curva padrão. 

 

 
Figura 19 – Ensaio de atividade da enzima DraG utilizando DAAR como substrato. A- curva 
padrão de Dansil-arginina; B- atividade de DraG com DAAR como substrato. Controle: reação sem 
DraG. Uma fração de 1µL de cada reação foi aplicada na origem da placa de TLC de sílica. Após 
secagem da amostra aplicada, a corrida foi realizada em n-butanol:ácido acético:água (4:1:2).  A 
revelação foi realizada após exposição da placa com luz UV 365nm e detecção através do sistema 
UVP. As setas indicam onde as amostras foram aplicadas (origem), o substrato não clivado dansil-
arginina-ADP-ribose (DAAR) e o produto Dansil-arginina. 

 

DraG se mostrou ativa em todas as condições testadas (figura20), e não foi 

observada diferença entre a atividade quando DraG sozinha ou complexada. A 

atividade de DraG complexada a GlnZ ∆42-54 foi testada por essa interação parecer 

ser mais estável do que com a proteína GlnZ nativa,  não foi observada alteração na 

atividade de DraG. Do mesmo modo, a formação do complexo ternário DraG-GlnZ-
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AmtB não alterou a atividade de DraG. Como esse substrato é uma molécula 

pequena, é possível que ele consiga ter acesso ao sitio catalítico de DraG mesmo 

com outras proteínas associadas. 

 

 
 

Figura 20 – Ensaio de atividade da ENZIMA DraG in vitro com substrato análogo DAAR. Os 
ensaios foram realizados com 5 ng de DraG, 800 ng de GlnZ ou GlnZ ∆42-54 (Gln∆ loop) ou 3 µg de 
AmtB + 800 ng de GlnZ. O tampão de reação continha ADP 1 mM para permitir a formação do 
complexo. A reação foi preparada sem a adição de DAAR e incubada por 5 minutos a 30°C antes da 
adição para permitir a interação entre as proteínas. A reação foi iniciada com DAAR e parada 5 
minutos depois com a adição de EDTA. Dansil-arginina liberado foi quantificado por TLC e 
comparado com curva padrão. Barras de erro indicam desvio padrão das replicatas da reação. 
 

 

5.5.2. Purificação parcial de NifH-ADPR 

 

 

 Para verificar a atividade da enzima DraG sobre seu substrato natural  a 

proteína NifH ADP ribosilada foi parcialmente purificada. A proteína NifH de A. 

brasilense é um homodímero de aproximadamente 60 KDa que contém um cluster 

metálico de [4Fe-4S] entre as duas subunidades  (ANGOVE et al., 1998) e que é 

altamente sensível a O2. Desse modo, todos os protocolos de purificação desta 

proteína são realizados em anaerobiose (LUDDEN e BURRIS, 1978; 

HALLENBECK,et al.,1982; DAVIS et al., 1995). Para o intuito de testar a atividade 

de DraG, optou-se por purificar a proteína NifH em condições aeróbicas por tornar 

mais fácil a manipulação durante todo o processo.  
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Células de A. brasilense estirpe UB4 mutantes na proteína DraG foram 

crescidas em 800 mL de meio Nfb lactato em condição de fixação de nitrogênio. 

Essa estirpe foi escolhida por não possuir a enzima DraG e assim não ocorre a 

remoção dos grupos ADP ribose adicionados por DraT após o choque de amônio 

dado antes das células serem coletadas. As células foram coletadas por 

centrifugação 10 minutos após adição de 10 mM de cloreto de amônio para 

promover a ADP-ribosilação da proteína NifH. O precipitado celular foi 

ressuspendido em 30 mL tampão de sonicação, sonicado em banho de gelo e 

centrifugado. O sobrenadante foi aplicado a coluna Q sepharose FF (Amersham 

Bioscience) de 20 mL acoplada ao sistema ÄKTA (GE Healthcare), pré equilibrada 

com TPA (Tris-HCL pH 8 50 mM; NaCl 0,1 M). A eluição foi realizada conforme 

descrito em materiais e métodos (4.17). As frações de 30% a 65% de B 

apresentaram coloração amarela, podendo indicar presença de componentes da 

nitrogenase em decorrência do ferro presente na proteína. As frações obtidas foram 

aplicadas em gel SDS-PAGE 12,5%. O perfil eletroforético obtido é mostrado na 

figura 21 A.  

Para determinação de quais frações continham NifH, as bandas mais 

abundantes no gel de eletroforese  bem como as com peso molecular próximo de 

30KDa (peso molecular aproximado do monômero de NifH) foram analisadas por 

espectrometria de massa (MALDI-TOF). 

Quatorze amostras foram analisadas, algumas correspondentes a várias 

bandas e outras a bandas individuais. Três amostras deram positivo para NifH com 

massa teórica de 31,709 KDa, sendo que dessas 3, 2 eram bandas duplas estraídas 

correspondendo provavelmente a NifH e NifH-ADPR. As proteínas NifDK também 

foram identificadas (58 e 53,8KDa) e correspondem as bandas mais abundantes 

obtidas. 

Devido a grande quantidade de diferentes proteínas co-purificadas com NifH, 

diferentes abordagens foram testadas com intuito de melhorar a purificação. As 

frações que apresentaram NifH foram reunidas e dentre as abordagens, testou-se 

uma segunda etapa cromatográfica com coluna de heparina. A coluna de heparina 

permitiu uma boa separação das proteínas NifDK mas levou a perda de grande parte 

de NifH (dados não mostrados). Foi ainda testada a coluna hidrofóbica phenyl Hitrap 

sem sucesso.  
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A melhor abordagem foi a filtração seguida de gel filtração. As frações 

contendo NifH foram reunidas e concentradas por filtração em filtro Amicom 

(MILLIPORE) de 10000MW. Nessa etapa, foram eliminados o sal do tampão e 

proteínas menores que 10KDa. A amostra foi concentrada 24 vezes. O volume final 

foi de 1mL e foi aplicado em coluna de gel filtração Superose 12 10/300, com eluição 

isocrática. A proteína NifH foi eluída em 12,1mL com massa de aproximadamente 

32KDa, indicando que ela se encontrava na forma monomérica. A desnaturação do 

dímero em monômero pode ter sido ocasionada pela oxidação pelo oxigênio 

atmosférico do cluster metálico ferro-enxofre que fica na interface dos monômeros 

de NifH. O perfil eletroforético da fração obtida é mostrado na figura 21 B e o 

western blot para confirmação da presença de NifH na figura 21 C.  

Mesmo após a gel filtração a fração apresentava muitos contaminantes, mas 

ainda assim foi possível a realização dos ensaios. Análise de western-blot indica que 

a preparação de NifH obtida apresenta duas bandas correspondentes a NifH-ADPR 

(maior peso molecular) e NifH (menor peso molecular). 
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Figura 21 – Purificação parcial da proteína NifH ADP-ribosilada. A - Perfil cromatográfico UV 280 
nm e eletroforético das frações obtidas durante a purificação da proteína NifH. B – Perfil eletroforético 
das frações submetidas a gel filtração. C – western blot da fração obtida após gel filtração. Células de 
A. brasilense UB4 mutante na enzima DraG foram  crescidas e coletadas em condições de fixação de 
nitrogênio. Extratos celulares foram submetidos a SDS-PAGE (B) seguido de western blot usando 
anticorpo para NifH (C).  Controle corresponde a fração previamente semi-purificada contendo NifH 
(confirmada por MALDI-TOF e western blot). As três linhas observadas para controle e fração 
purificada em B e C correspondem a diluições da amostra. As setas indicam as proteínas 
identificadas. NifH-ADPR indica a proteína NifH ADP-ribosilada. NifH é indicada pelo quadrado azul e 
NifDK são indicadas pelo retângulo vermelho. 
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5.5.3. Atividade in vitro da enzima DraG com NifH ADP-ribosilada 

como substrato 

 

 

A atividade de DraG com NifH-ADPR como substrato foi monitorada no 

decorrer do tempo pelo desaparecimento da banda de maior peso correspondente a 

NifH-ADPR por western blot, comparada ao tempo inicial (zero). Inicialmente, 

diferentes concentrações de DraG foram testadas para que fosse possível a 

visualização da reação em sua fase inicial, meio e fim. Com a adição da enzima e ao 

longo da incubação é possível notar o desaparecimento da banda correspondente a 

NifH-ADPR (figura 22), indicando que DraG foi eficiente na remoção do grupo ADPR 

da proteína NifH monomérica que apesenta conformação distinta da proteína in vivo 

(figura 22). 

 

 
Figura 22 – Ensaio de atividade da proteína DraG in vitro com NifH-ADPR como substrato. Os 
ensaios foram realizados com diferentes concentrações de DraG. 1,6 µg de proteína NifH-ADPR semi 
purificada foram adicionados por reação. A reação foi incubada a 30°C e parada nos tempos 
indicados com tampão de amostra contendo EDTA. A reação controle corresponde à reação sem 
adição de DraG. As reações foram disparadas com a adição de NifH-ADPR. As amostras foram 
submetidas a SDS-PAGE (“low cross link” 12,5%) seguido de western blot, usando-se anticorpo anti-
NifH. As setas indicam as proteínas identificadas. NifH-ADPR indica a proteína NifH ADP-ribosilada. 
 

Uma vez determinada a melhor concentração de DraG, o ensaio foi realizado 

de forma semelhante ao com substrato sintético DAAR. A reação foi inicialmente 

montada com DraG + GlnZ, GlnZ ∆42-54 ou GlnZ+AmtB e incubada por 5 minutos a 

30° para permitir a formação dos complexos. A concentração de DraG usada foi de 

20 ng/reação e diferentes concentrações das proteínas ligantes foram testadas. Foi 

então adicionado 1,6 µg de NifH semi-purificada por reação. As reações foram 

paradas com EDTA 500 mM nos tempos 0 (controle sem DraG), 5 ou 25 minutos 

após o inicio da reação. As amostras foram analisadas por western blot conforme 

descrito na metodologia. 

Os ensaios com GlnZ e GlnZ ∆42-54 são mostrados na figura 23. Apesar do 

ensaio não ser quantitativo, aparentemente DraG apresentou atividade semelhante 
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ao controle quando na presença de GlnZ (figura 23), GlnZ ∆42-54 (figura 23) ou 

GlnZ+AmtB (dados não mostrados). Estes ensaios foram realizados no mesmo 

tampão onde é detectada interação in vitro entre DraG e GlnZ sugerindo que a 

formação do complexo não é suficiente para impedir que ela remova o grupo ADP 

ribose de NifH.  

A análise estrutural do complexo DraG-GlnZ suporta que o sítio catalítico da 

DraG seja ocluído da interação com o dímero de NifH ADP-ribosilada (figura 18). No 

ensaio utilizado NifH não se encontra na sua conformação nativa, a análise por gel 

filtração sugere sua massa corresponde a um monômero. Portanto, é provável que o 

substrato utilizado tenha uma estrutura desenovelada que permita a interação com o 

sítio ativo da DraG mesmo quando esta se encontra complexada a proteína GlnZ. 

Ensaios com a proteína NifH ativa purificada na ausência de oxigênio (dimérica com 

cluster metálico) serão necessários para se entender como a formação de 

complexos com GlnZ e AmtB controla a atividade de DraG in vitro.  

 

 

 
Figura 23 – Ensaio de atividade in vitro da proteína DraG + GlnZ ou DraG + GlnZ ∆42-54 com 
NifH como substrato. Os ensaios foram realizados com 20ng de DraG e diferentes concentrações 
de GlnZ ou GlnZ ∆42-54 (100, 500, 1000 ou 2000 ng). O tampão continha ADP 1mM para permitir a 
formação do complexo DraG-PII. As reações contendo tampão, DraG e PII foram incubadas por 5’ a 
30°C para permitir a formação do complexo e em seguida foram adicionados 1,6 µg de proteína NifH 
semi purificada por reação. A reação foi incubada a 30°C e parada nos tempos indicados com tampão 
de amostra contendo EDTA. O tempo zero corresponde à reação antes da adição de DraG e a 
reação controle, à reação sem PII. As amostras foram submetidas a SDS-PAGE (cross link 12,5%) 
seguido de western blot, usando-se anticorpo anti-NifH. As setas indicam as proteínas identificadas. 
NifH-ADPR indica a proteína NifH ADP-ribosilada. 
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5.6. Ensaio de Uridililação das proteínas PII por GlnD 

 

 

Em Proteobacterias as proteínas PII sofrem uridililação no resíduo Tyr51. 

Essa reação é catalisada pela proteína GlnD (ARCONDEGUY, JACK e MERRICK, 

2001). O estado de uridilililação das proteínas PII pode ser visualizado em gel de 

acordo com a quantidade de grupos (PII livre, PII-UMP1, PII-UMP2 ou PII-UMP3) 

(FORCHHAMMER e TANDEAU de MARSAC, 1994). A adição do grupo UMP à PII 

aumenta sua taxa de migração permitindo a separação das proteínas de acordo com 

a quantidade de UMP. 

A proteína GlnZ de A.brasilense ou sua ortóloga GlnK em H. seropedice e E. 

coli podem ser obtidas in vivo e in vitro nos diferentes estágios de uridililação 

(FORCHHAMMER e TANDEAU de MARSAC, 1994; BONATTO et al., 2007; 

ARAUJO et al, 2008), enquanto a proteína GlnB  de A. brasilense apresenta apenas 

duas bandas, correspondendo ao trímero não modificado ou completamente 

uridililado (ARAUJO et al, 2008; INABA, 2009). Este comportamento ainda não foi 

encontrado em nenhuma proteína do tipo PII (HUERGO et al., 2006; ARAÚJO et al., 

2008). Em A. brasilense, ATP e 2-OG são requeridos para a uridililação de GlnZ e 

GlnB, sendo que nesse organismo o estado de uridililação dessas proteínas também 

é controlado pelos níveis de glutamina (pela resposta da enzima bifuncional GlnD) 

(ARAÚJO et al., 2008).  

As proteínas mutantes purificadas foram analisadas quanto à capacidade de 

serem uridililadas por GlnD o que serve com indicativo de que elas de encontram 

funcionais e com a conformação adequada. O ensaio foi realizado na presença de 

ATP e 2-OG, que são condições que favorecem a uridililação in vitro. De todos as 

proteínas mutantes  analisados até aqui, esperava-se que apenas as proteínas 

mutantes  com alteração no loop T apresentassem alteração na uridililação. Isso 

porque o aminoácido Y51, que recebe o grupo uridilil, está ausente neste mutante.  

O perfil de uridililação observado (Figura 24) mostra que as proteínas mutantes  

GlnB ∆42-52, GlnZ ∆42-52 não são uridililados, enquanto as demais proteínas 

mutantes apresentam perfil de uridililação similar as proteínas selvagens. A 

migração diferencial observada entre o controle e a proteína uridililada é devida a 
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adição de cargas negativas provenientes dos grupos uridilil, promovendo uma 

migração maior que proteína controle (não uridililada) em direção ao polo positivo. A 

diferença de migração entre as proteínas mutantes , já discutida anteriormente, se 

deve a alteração dos aminoácidos, interferindo na carga global da proteína. Os perfis 

de uridililação obtidos indicam que as proteínas mutantes analisadas não sofreram 

alterações conformacionais em função da mutação, e são capazes de ligar MgATP e 

2-OG como a proteína selvagem. 

   

 
Figura 24 – Perfil de Uridililação das proteínas mutantes PII. Ensaio de uridililação, contendo ATP 
1mM e 2-OG 5mM, foi realizado com proteína GlnZ, GlnB e mutantes. +UMP – amostras submetidas  
a uridililação; -UMP – reações controle. A reação ocorreu por 30 minutos, a 30°C, na presença de 
GlnD mais 3µg de cada proteína PII. Após 30 minutos, foi adicionado a cada tubo 5µL de tampão de 
amostra (com EDTA e sem SDS) e as amostras foram aplicadas em gel nativo10%. Os géis  foram 
corados com Comassie Blue. 
 

 Mutantes no resíduo Q39 já foram testados em proteínas PII de E. coli e  R. 

rubrum. Esse resíduo parece ser importante para a uridililação. Como já discutido, 
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este resíduo tem um importante papel estrutural alterando a conformação do loop T 

conforme a molécula efetora ligada a PII. GlnD uridilila proteínas PII quando estas 

encontram-se ligadas a ATP e 2-OG (ARCONDEGUY, JACK e MERRICK, 2001; 

NINFA e JIANG, 2005; ARAÚJO et al., 2008), levando a uma conformação do loop T 

que é substrato para GlnD. Em E. coli o mutante GlnB Q39E perdeu a capacidade 

de se ligar a 2-OG e a capacidade de ser uridililado na presença de Mg2+, mas pode 

ser uridililada na presença de Mn2+ (JIANG et al.,1997). Já em R. rubrum, as 

proteínas mutantes  GlnB e GlnK Q39E não são uridililados nem na presença de 

Mg2+ nem Mn2+, enquanto o mutante GlnJ Q39E é uridililada no presença de Mn2+, 

embora em níveis muito menores que a proteína selvagem (JONSSON e 

NORDLUND, 2007).  

Foram testadas as proteínas mutante GlnZ Q39E (que não foi utilizada nos 

ensaios anteriores por interagir com os beads utilizados para os ensaios de 

interação) e Q39K. De maneira semelhante aos resultados obtidos com R. rubrum e 

E. coli, estas proteínas em A. brasilense não foram uridililadas na presença de Mg2+, 

mas apresentaram uridililação parcial na presença de Mn2+ embora muito menor que 

a proteína nativa (figura 25), indicando que também em A. brasilense a alteração no 

resíduo 39 leva a incapacidade de ligar 2-OG impossibilitando assim que o loop T 

adquira a conformação necessária à uridililação. 

 

 
Figura 25 – Papel do resíduo Q39 na uridililação de GlnZ. Ensaio de uridililação, realizado na 
presença de ATP 1 mM, 2-oxoglutarato 5 mM e 1 mM de Mg2+ ou Mn2+. A reação ocorreu por 30 
minutos, a 30°C, na presença de GlnD mais 3 µg de proteína PII. Após 30 minutos, foi adicionado a 
cada tubo 5 µL de tampão de amostra com EDTA, as amostras foram aplicadas em gel nativo10%. As 
reações controle não foram submetidas a uridililação. O gel foi corado com Comassie Blue. 
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5.7. Efeito das concentrações de ADP, ATP e 2-OG nas interações DraG-

GlnZ e AmtB-PII 

 

 

As interações de proteínas PII com seus ligantes ocorrem na célula como 

sinalização de respostas metabólicas. Acredita-se que proteínas PII possam 

sensoriar o estado energético da célula respondendo a alterações na concentração 

de 2-OG e a variação da proporção ATP/ADP. 

A formação dos complexos DraG-GlnZ e AmtB-PII é afetada pela variação 

desses metabólitos, os complexos formam-se apenas quando as proteínas PII estão 

ligadas a ADP. Desta forma, a formação destes complexos permite detectar, 

indiretamente, os níveis de PII ligadas a ADP. A fim de verificar como esses efetores 

interferem nas interações PII-DraG e PII-AmtB, diferentes proporções de ATP/ADP 

foram testadas, assim como diferentes concentrações de 2-OG.  

Como esperado, na presença de ADP foi detectada co-precipitação de GlnZ 

com His-DraG indicando formação do complexo (figura 26). Não houve co-

precipitação quando apenas ATP foi adicionado (figura 26, linhas 1A; 1, 6 e 11B) 

confirmando resultados anteriores (HUERGO et al., 2007). Na presença de ATP e 

ADP numa razão de 9:1 a interação DraG-GlnZ foi detectada numa intensidade de 

GlnZ co-precipitada correspondente a 48% da observada quando apenas ADP 

estava presente. Este resultado sugere que GlnZ é parcialmente ocupada por ADP 

mesmo quando ATP é nove vezes mais abundante que ADP.  

A adição de 2-OG às reações contendo diferentes razões ATP/ADP alterou os 

resultados de maneira dependente da concentração de 2-OG. A maior concentração 

de 2-OG testada (2 mM) impediu a formação do complexo em quase todas as 

proporções ATP/ADP testadas (figura 26 B – linhas 1-4), sendo que quando ADP é o 

único nucleotídeo, 2 mM de 2-OG reduz apenas 23% da interação das proteínas. 

Nas demais concentrações de 2-OG testadas (0,1 e 0,01 mM), a formação do 

complexo DraG-GlnZ com ADP como único nucleotídeo foi semelhante à obtida na 

ausência de 2-OG (figura 26 A: linha 5; B: linhas 10 e 15). 

 O uso de 0,01 mM de 2-OG gerou resultados semelhantes aos observados 

na ausência de 2-OG, com formação do complexo mesmo quando ATP era 9 vezes 

mais abundante que ADP (figura 26B – linhas 11-15). Já a concentração de 0,1 mM 

resultou em respostas intermediárias (figura 26B - linhas 6-10), sendo observada 
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pouca co-precipitação nas proporções ATP/ADP de 0,9/0,1 e 0,75/0,25 e ~40% 

menos co-precipitação na proporção 0,5/0,5 (figura 26B linha 9) quando comparado 

a 0,01 mM de 2-OG (figura 26B linha 14). É provável que in vivo, as respostas 

observadas sejam semelhantes às obtidas para 0,1 e 2 mM de 2-OG, que são as 

concentrações mais próximas das fisiológicas encontradas em E coli - 0,3 a 3 mM 

(RADCHENKO; THORNTON; MERRICK,2010; BENNETT et al., 2009; YAN et al. 

2011).  

 

 

Figura 26 – Efeito de diferentes proporções ATP/ADP e diferentes concentrações de 2-OG na 
interação DraG/GlnZ. Dados em B – gerados po M. Scarduelli. A – ausência de 2-OG; B – linhas 1 a 
5: 2-OG 2mM, linhas 6 a 10: 2-OG 0,1 mM , linhas 11 a 15: 2-OG 0,01 mM. Linhas 1, 6 e 11 ATP 
1mM apenas; linhas 2, 7 e 12 ATP/ADP razão 0,9/0,1 mM; linhas 3, 8 e 13 ATP/ADP, 0,75/0,25 mM; 
linhas 4, 9 e 14 ATP/ADP, 0,5/0,5 mM; linhas 5, 10 e 15 ADP 1mM apenas. Amostras foram 
analisadas em gel SDS-PAGE 12,5% e coradas com Comassie Blue. O gráfico abaixo do gel indica o 
percentual de interação de cada linha em relação ao ensaio com ADP apenas. 
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Resultados semelhantes foram observados em experimentos para determinar 

a formação dos complexos AmtB-GlnB e AmtB-GlnZ. As respostas obtidas para 

GlnB e GlnZ foram semelhantes, mas diferiram ligeiramente das obtidas para GlnZ-

DraG quanto à estabilidade do complexo. Para as interações com AmtB, foram 

testadas 6 proporções diferentes de ATP/ADP, sendo a 0,95/0,05 a única não 

testada pra DraG-GlnZ. Para os complexos com AmtB, a concentração 0,01mM de 

2-OG (figura 27B) interferiu mais que para o complexo DraG-GlnZ, levando à 

diminuição na formação do complexo nas proporções ATP/ADP de 0,095/0,05 a 

0,5/0,5 (figura 27 B). Para a concentração 0,1 mM de 2-OG, a formação do 

complexo também foi mais afetada, sendo observada co-precipitação apenas para a 

proporção 0,5/0,5 (figura 27C linhas 5 e 11) e para ADP sozinho (figura 27C linhas 6 

e 12). Quando 2-OG estava presente na concentração 2 mM foi observada formação 

do complexo apenas quando ADP era o único nucleotídeo na reação (figura 27D). É 

notável que o complexo AmtB-PII (figura 27) parece menos estável que o complexo 

DraG-GlnZ (figura 26) quando na presença de 2-OG, indicando que a interação 

AmtB-PII é mais sensível à variação de 2-OG. A interação AmtB-PII apresenta três 

pontos de contato que são os loops T. Os dados de Rodrigues e colaboradores 

(2011) sugerem que a perda de um ponto de contato reduz a afinidade 

drasticamente, ou seja,  um trímero de PII com um sítio de ligação ocupado por ATP 

já seria suficiente para que não fosse vista interação nesse tipo de ensaio. Já com o 

complexo DraG-GlnZ de acordo com a estrutura do complexo (RAJENDRAN et al., 

2011), em princípio, poderia ocorrer interação mesmo com 2 sítios ocupados por 

ATP e apenas 1 ocupado por ADP. 

 



87 

 

  
Figura 27 – Efeito de diferentes proporções ATP/ADP e diferentes concentrações de 2OG na 
interação AmtB/PII. Linhas 1-6 correspondem a interações AmtB-GlnZ e 7-12, interações AmtB-
GlnB. Interações foram realizadas na ausência de 2-OG (A) ou com 2-OG 0,01 (B), 0,1 (C) ou 2 (D) 
mM em diferentes proporções de ATP/ADP. Linhas 1 e 7 ATP 1 mM apenas; linhas 2 e 8 ATP/ADP 
razão 0,95/0,05 mM; linhas 3 e 9 ATP/ADP razão 0,9/0,1 mM; linhas 4 e 10 ATP/ADP, 0,75/0,25 mM; 
linhas 5 e 11 ATP/ADP, 0,5/0,5 mM; linhas 6 e 12 ATP/ADP 0/1 mM. Amostras foram analisadas em 
gel SDS-PAGE 12,5% e coradas com prata. O gráfico abaixo do gel indica o percentual de interação 
de cada linha em relação ao ensaio com ADP apenas. 

 

Radchenko, Thornton e Merrick (2010) examinaram combinações de efetores 

para o complexo AmtB-GlnK de E. coli e obtiveram resultados semelhantes quanto 

ao efeito dos efetores, e determinaram ainda a constante de dissociação de ADP e 

ATP à GlnK quando na presença de 2-OG 0,1 ou 2 mM. A alta concentração de 2-

OG leva à diminuição do Kd para ATP (KD1 0,1 mM 2-OG 81,2 µM; KD1 2 mM 2-OG  7,2 µM) e 
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aumento para ADP (KD1 0,1 mM 2-OG 14,92 µM; KD1 2 mM 2-OG  56,9 µM) indicando 

sinergismo positivo com ATP e efeito antagônico com ADP. Além disso, quando 2-

OG está presente existe um efeito de cooperatividade negativa entre as 

subunidades para a ligação de ATP (1mM 2-OG: KD1 7,2 µM; KD2  28,9 µM; KD3 

141,3 ) ou ADP (1mM 2-OG: KD1 56,9 µM; KD2 135,9 µM; KD3 347,1 µM) 

(RADCHENKO; THORNTON; MERRICK, 2010; JIANG e NINFA, 2009). 

O fato do aumento da concentração de 2-OG favorecer a ligação de ATP e 

inibir a ligação de ADP às proteínas PII pode ser explicada pela estrutura 

cristalográfica de GlnZ de A. brasilense ligada a MgATP e 2-OG (TRUAN et al., 

2010). ATP, 2-OG e a cadeia lateral de Q39 participam da coordenação octaédrica 

do Mg2+, o grupo 5-carboxil de 2-OG também está envolvido em uma interação 

iônica com K58 (figura 28). Quando ADP está ligado, a cadeia lateral de Q39 

interage com K58, ocupando o espaço do 2-OG. Isto explica porque 2-OG facilita a 

ligação de ATP, mas não interfere na ligação de ADP quando ATP não está 

presente (figuras 26 B linha 5 e 27D linhas 6 e 12). 

 

 
Figura 28 – Sítio de ligação a 2-OG em GlnZ de A. brasilense. 2-OG e ATP são mostrados em 
bastões verdes, Mg2+ é mostrado como esfera ciano e a coordenação é mostrada como linhas 
pontilhadas pretas. Resíduos de GlnZ são mostrados em bastões rosa e cinza. Pontes de hidrogênio 
são mostradas em linhas pontilhadas vermelhas. Fonte: Truan et al., 2010. 
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Os dados obtidos indicam que a concentração e 2-OG é o fator que determina 

a ocupação dos sítios de ligação de nucleotídeos de GlnZ e GlnB por ADP ou ATP, 

sendo que a presença de 2-OG favorece a ligação de ATP e diminui a de ADP. Além 

disso, GlnZ e GlnB aparentemente podem sensoriar a variação na proporção 

ATP/ADP em baixas concentrações de 2-OG, como 0,1 mM (figuras 26B, linhas 6 a 

10; 27C) onde variações na relação ATP/ADP afetaram a formação do complexo 

DraG-GlnZ de maneira significativa. 

 

 

5.8. Efeito de Mg2+, Mn2+ e Ca2+ no complexo GlnZ-DraG 

 
 

De acordo com dados estruturais e bioquímicos, a presença de 2-OG facilita a 

ligação de ATP, entretanto, isto ocorre apenas na presença de Mg2+ (JIANG e 

NINFA, 2009; RADCHENKO; THORNTON; MERRICK, 2010; TRUAN et al, 2010). A 

fim de confirmar isto, ensaios de formação do complexo GlnZ-DraG foram realizados 

na ausência ou presença de 2-OG 2 mM e na ausência ou presença de 5mM dos 

metais bivalentes Mg2+, Mn2+ e Ca2+ (figura 29A). A presença de 2-OG interferiu na 

formação do complexo DraG-GlnZ apenas quando os metais presentes eram Mg2+ 

ou Mn2+, sendo que na presença de Ca2+ nenhuma interferência foi notada. 

Apesar de Ca2+ poder formar complexos octaédricos com oxigênio de forma 

semelhante a Mg2+e Mn2+ (PADIYAR E SESHADRI, 1998), ele foi incapaz de facilitar 

a ligação de 2-OG com GlnZ. Isso poderia ser explicado pelo raio e distância de 

coordenação maiores do cálcio (HARDING, 2000). Foi demonstrado que Ca2+ 

remove o efeito inibitório do ATP sobre a interação NAGK-PII 

(MAHESWARAN, URBANKE e FORCHHAMMER, 2004), sugerindo que Ca2+ possa 

interagir com os fosfatos do ATP, podendo competir com Mg2+ por essa ligação, 

sendo que apenas MgATP seria capaz de ligar 2-OG. Desse modo, Ca2+ poderia 

atuar como modulador de PII a respostas a 2-OG. Para verificar essa hipótese, 

diferentes proporções Mg2+/Ca2+ foram testadas, na proporção de ATP/ADP 

0,75/0,25 mM e na presença de 0,1 mM de 2-OG para a formação do complexo 

DraG-GlnZ. 

Os resultados obtidos mostram que a quantidade de GlnZ co-precipitada é 

maior quando apenas Ca2+ está presente ou quando sua concentração é cinco 
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vezes maior que a concentração de Mg2+ (figura 29B, linhas 2 e 5) indicando que 

Ca2+ é capaz de inibir o efeito de 2-OG, mas apenas quando é o único metal 

presente na reação ou quando está em concentração superior à Mg2+. Quando Ca2+ 

e Mg2+ estão presentes em razão 1:1, há formação do complexo, porém menos GlnZ 

co-precipitada é detectada, indicando que esta formação é menor do que a que 

ocorre quando apenas Ca2+ está presente (figura 29B, linha 3). Porém in vivo, a 

concentração intracelular de Ca2+ livre encontrada é de 0,1 a 3,1 µM em E. coli 

(NORRIS et al.,1996; DOMINGUEZ, 2004) e de ~0,4 µM na cianobactéria 

Synechococcus elongatus (LEGANÉ, FORCHHAMMER E FERNÁNDEZ-PINÃS, 

2009), enquanto Mg2+ encontra-se na faixa de mM, indicando que Ca2+ não é capaz 

de competir com Mg2+ pela ligação a ATP in vivo. 

 

 
Figura 29 – Efeito de diferentes metais na interação DraG/GlnZ. A – linhas 1 e 5: sem metal; 
linhas 2 e 6: Mg2+ 1 mM; linhas 3 e 7: Mn2+ 1 mM; linhas 4 e 8: Ca2+ 1 mM. B – linha 1- Mn2+ 1 mM; 
linha 2- Ca2+ 1 mM; linha 3- Mg2+ 1 mM e Ca2+ 1 mM; linha 4: Mg2+ 5 mM  e Ca2+ 1 mM; linha 5: Mg2+ 
1 mM e Ca2+ 5 mM. As reações foram realizadas por ensaio de pull-down na presença de ATP 0,5 
mM e ADP 0,5 mM (A) ou ATP 0,75 mM e ADP 0,25 mM (B) e ausência de 2-OG (A 1-4) ou 2-OG 2 
mM (A 5-8) ou 2-OG 100 µM (B). As amostras foram analisadas em gel SDS-PAGE 12,5% e coradas 
com Comassie Blue. 
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5.9. Análise de metabólitos em A. brasilense (FP2) 

 

 

Grande parte do controle do processo de fixação biológica de nitrogênio é 

realizado pelas proteínas PII e estas são reguladas pela concentração de 

metabólitos como ADP, ATP e 2-OG. A concentração desses metabólitos é refletida 

nas interações de PII com suas proteínas alvo, como DraT, DraG e AmtB. A fim de 

determinarmos a variação desses metabólitos em função do estado de nitrogênio da 

célula, células de A. brasilense FP2 foram crescidas e coletadas conforme descrito 

na metodologia e o metabólitos foram separados e analisados por LC/MS. A 

atividade específica da nitrogenase variou entre 6,76 e 12,6 nmol de etileno formado 

por minuto por mg de proteína para todas as estirpes testadas. A concentração de 

proteínas nas culturas durante o ensaio de atividade da nitrogenase variou de 0,23 

mg/mL a 0,34 mg/mL. 

Os principais metabólitos analisados foram ATP, ADP, 2-OG, glutamina e 

glutamato (figura 30). Para esses metabólitos, diferentes concentrações foram 

analisadas nas mesmas condições que as amostras, para determinação do limite de 

detecção e faixa de linearidade. Para ATP, o limite de detecção (inferior) foi 15µM, 

sendo linear na faixa de 15 a 75 µM. Para o ADP, o limite de detecção foi 5 µM, 

sendo linear de 5 a 50 µM. Já 2-OG, apresentou limite de detecção igual ao ADP, 

mas linearidade mais ampla, de 5 a 75 µM. Para Glutamato, o limite de detecção foi 

de 5 µM e a linearidade de 50 a 500 µM. Glutamina apresentou melhor ajuste em 

função quadrática, nas concentrações de 5 a 100 µM. Essas curvas foram utilizadas 

para determinação da concentração desses metabólitos nas amostras processadas. 
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Figura 30 – Curvas padrões para ADP, ADP, 2-OG, Glutamina e Glutamato em análise LC-MS 
em modo negativo. Concentração em µM. Para cada metabólito, foram realizadas corridas em 
duplicata para cada concentração utilizada. O valor médio foi utilizado para construção de curva 
padrão. Curvas obtidas no programa QuantiAnalysis – Bruker. 
 
 
 Após análise das amostras de extratos foi possível a detecção e quantificação 

absoluta dos metabólitos ADP, ATP, 2-OG, glutamina e glutamato e detecção dos 

metabólitos ADP-ribose, NADH, NAD+, NADPH e AMP. As massas monoisotópicas 

obtidas e os tempos de retenção são apresentados na tabela 6 e na figura 31. 
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Figura 31 – Sobreposição de cromatogramas de íons de metabólitos selecionados em extratos 
de A. brasilense. Perfil do espectro obtido no pico de eluição de cada molécula. À direita são 
apresentados o nome da molécula, a relação massa carga m/z e o tempo de retenção. As setas 
indicam o pico correspondente a cada molécula. 
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 TABELA 6 – MASSA MONOISOTÓPICA, TEMPO DE RETENÇÃO E ERRO OBSERVADOS 
PARA DEZ METABÓLITOS DE A. brasilense ANALISADOS POR LC/MS. 

Metabólito m/z observada Massa 
monoisotópica 
teórica (MH-) 

Tempo de 
retenção (min) 

Erro (ppm) 

Glutamina 145,0672 145,0619 1,0 36,88 
Glutamato 146,0501 146,0459 1,2 28,96 
NAD+ 662,1105 662,1018 6,2 13,11 
AMP 346,0624 346,0558 9,4 19,13 
2-OG 145,0202 145,0142 11,9 41,10 
ADP-ribose 558,0578 558,0644 12,9 -11,79 
ADP 426,0353 426,0221 13,5 30,91 
NADH 664,1256 664,1175 13,7 12,24 
ATP 506,0030 504,989 16,4 27,75 
NAPH 744,1198 744,0838 16,6 48,38 

 
 

A concentração de 2-OG foi ainda analisada por método enzimático, para fins 

de comparação e validação da análise por LC/MS.   

 Quando analisado por LC/MS, as concentrações de 2-OG obtidas diferiram de 

acordo com a quantidade inicial de células coletadas para extração (figura 32A) 

variando de 0,75 mM quando extração ocorreu com 2 mL de células a 1,7-4,5 mM 

quando extração ocorreu com 15mL de célula. A análise por método enzimático 

apresentou resultados semelhantes às amostras analisadas por LC/MS a partir de 

15 mL de células (LC/MS 15) (figura 32A, linhas roxa e azul, respectivamente). É 

possível que a redução do volume possa ser prejudicial para a extração de 2-OG, 

embora tenha sido mantida uma proporção de concentração semelhante (15 vezes 

para 15 mL e 16,5 vezes para 2 mL). Para os demais metabólitos, as concentrações 

obtidas foram semelhantes nas duas condições (figura 32). 

 A concentração de 2-OG nas análises enzimáticas e LC/MS 15 variou de 4,5 

a 1,7 mM, sendo a concentração de 1,7 mM observada 1 minutos após o choque de 

amônio, subindo logo em seguida, mas voltando a baixar depois de 5 minutos (figura 

32A). Entretanto, estes resultados não foram reproduzidos em diferentes 

experimentos. Também é possível notar que as amostras coletadas antes as 

perturbação metabólica com a adição de NH4Cl (tempos -5 e 0) apresentaram 

grande variação. Uma análise recente de quantificação de 2-OG em E. coli indica 

que este metabólito tem um tempo de meia vida muito curto (1/2 s) e vários fatores 

durante a coleta de células e manipulação do extrato influenciaram 

significativamente na sua quantificação absoluta (YAN; LENZ; HWA, 2011). 
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Portanto, novos experimentos são necessários para se obter uma quantificação mais 

precisa dos níveis de 2-OG em A. brasilense. 

ADP e ATP variaram pouco (figura 32B), sendo observada uma leve queda na 

concentração de ATP 1 minuto após a adição de NH4Cl (3,7 para 3,4 mM) mas sem 

alterar a proporção ATP/ADP. A principal variação observada nos metabólitos foi à 

concentração de glutamina (figura 32C) que aumentou 11 vezes após a adição de 

amônio (de 0,07 para 0,83 mM). A concentração de glutamato seguiu um padrão 

semelhante ao 2-OG, com pequena queda após o choque (1,46 vezes menor em 1 

minuto em relação ao tempo zero) (figura 32D). As concentrações de 2-OG obtidas 

foram um pouco mais altas que as obtidas por Radchenko, Thornton e Merrick, 

(2010) e Bennett e colaboradores (2009) para E. coli (0,3-1,4 e 0,44 mM 

respectivamente). Já a concentração de ATP ficou entre os valores obtidos por 

Radchenko, Thornton e Merrick (2010) que foi de 1,8 a 4,0 mM, assim como a 

concentração de ADP que variou de 0,59 a 0,75 mM e de glutamato (56-83 mM), 

estando próximas a valores relatados na literatura (RADCHENKO; THORNTON; 

MERRICK, 2010; BENNET  et al., 2009; OKANO et al; 2010). Apenas a 

concentração de glutamina (0,07-0,83 mM) ficou bem abaixo de valores relatados na 

literatura (1,9-5,0 mM), mas estes valores correspondem à concentração de 

glutamina quando em suficiência de amônia (YUAN et al.,2009; BENNET  et al., 

2009; OKANO et al; 2010).  
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Figura 32 – Dosagem de metabólitos intracelulares em A. brasilense em condição de fixação 
de nitrogênio. A – 2-OG; B – ADP e ATP; C – glutamina; D – glutamato. Células selvagem (FP2) 
expressando a enzima nitrogenase foram submetidas a um choque de amônio (NH4Cl 200 µM ) no 
tempo zero. Alíquotas nos tempos -5, 0, 0,5, 1, 2, 5, 10 e 20 minutos foram coletadas, processadas e 
analisadas por LC/MS. Os dados aprsentados em B, C e D são médias de três replicatas biológicas. 
Em A, “enzimático” corresponde a média de quatro replicatas biológicas, “LC/MS 15” a uma replicata 
e “LC/MS 2” a média de duas replicatas biológicas. Os resultados foram calculados com base em 
curva padrão de cada um dos metabólitos e convertidos em mM de acordo com o número de células 
coletadas. Para 2-OG enzimático: as células foram coletadas nos mesmos tempos, mas a análise foi 
realizada em espectrofluorímetro. Enzimático: análise por método enzimático, tendo sido coletado 
2mL de amostra inicial; LC/MS 2: análise por LC/MS, tendo sido coletado 2 mL de célula inicialmente; 
LC/MS 15: análise por LC/MS, tendo sido coletado 15 mL de célula inicialmente. O tempo zero 
corresponde ao momento do choque de amônio. O desvio padrão dos gráficos A e B não foram 
mostrados, mas foram altos.  
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Com exceção da glutamina, os demais metabólitos apresentaram alto desvio 

padrão entre os ensaios. Todas as amostras foram analisadas em duplicata e o 

desvio entre as replicatas técnicas foi baixo. Entretanto, o desvio entre amostras 

biológicas diferentes foi alto (entre 3 e 36%). Os dados obtidos são provenientes de 

médias de três replicatas biológicas diferentes, tendo sido 2 analisados por extração 

de 2mL de células e um por extração de 15 mL de células.  Essa variação pode ser 

decorrente, principalmente, de dois fatores: 1- parada de metabolismo: durante a 

coleta de células para a extração, os tubos foram imersos por segundos em 

nitrogênio líquido para parada de metabolismo, mas o metabolismo pode não ter 

sido parado eficientemente ou pode não ter sido parado em tempos iguais para 

todos os tubos; 2- diferença de volume inicial da solução de extração: a extração de 

metabólitos foi realizada com solução contendo metanol, que é altamente volátil, o 

que pode interferir no volume final e consequentemente, na concentração dos 

metabólitos. Ao se utilizar 15 mL de células, o volume de extração foi de 1 mL, onde 

a volatilização não teria grande efeito, mas a extração a partir de 2mL é realizada 

com 120µL de solução de extração, onde qualquer volatilização interfere na 

concentração final. A concentração de 2-OG, especificamente, talvez seja o 

metabólito mais critico para quantificação. Segundo Yan, Lenz e Hwa (2011), os 

pools de 2-OG na célula são extremamente sensíveis a pequenas variações, tendo 

uma meia vida de 0,5s e podendo ser depletados ou acumulados rapidamente em 

resposta a pequenas variações como de temperatura durante a coleta e 

centrifugação e alteração no acesso a oxigênio e nutrientes após a precipitação de 

células por centrifugação. Isso explicaria a variação nas concentrações de 2-OG 

determinadas. 

Quanto aos demais metabólitos detectados (tabela 6), o único que apresentou 

diferença no tempos analisados foi ADP-ribose, sendo observado aumento na área 

correspondente ao pico de ADPR detectado no cromatograma nos tempos 

correspondentes à inativação de NifH (dados não mostrados; figura 34A). Nos 

ensaios realizados com células de A. brasilense que não estavam fixando nitrogênio, 

ADPR encontra-se aumentado em todas as amostras (dados não mostrados). Esse 

aumento poderia estar relacionado à modificação por ADP-ribosilação de NifH, 

podendo servir como indicativo desta modificação. Entretanto, mais experimentos 

com quantificação deste metabólito serão necessários para se confirmar se de fato 

ele pode ser utilizado como marcador de ADP-robosilação de NifH. 
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Foram ainda analisadas a concentração de 2-OG, ADP e ATP em células de 

A. brasilense que não estavam fixando nitrogênio embora estivessem sob condição 

de limitação de nitrogênio (glutamato 5mM) (figura 33). Foram analisadas três 

replicatas biológicas, e o desvio padrão obtido entre elas também foi alto mas o 

mesmo perfil foi observado em todas elas. É interessante destacar que a 

concentração de ATP aumenta de 1,2 mM para 1,8 mM depois da adição de amônio, 

o que pode indicar que a síntese de bases nitrogenadas para a síntese de ATP está 

prejudicada na ausência de nitrogênio e aumenta significativamente após a adição 

de NH4
+. Mesmo 20 minutos após a adição de NH4Cl a concentração de ATP e ADP 

permanece aumentada, indicando que com a adição de amônio novas moléculas 

podem ter sido sintetizadas. As concentrações de ADP, ATP e 2-OG obtidas para A. 

brasilense não fixando nitrogênio estão muito próximas das concentrações obtidas 

por Radchenko, Thornton e Merrick, (2010) para E. coli, e também nesse organismo 

foi observado um aumento na concentração de ATP a partir de 5 minutos após o 

choque de amônio. 

 

 
Figura 33 – Dosagem de metabólitos intracelulares em A. brasilense em condição de não-
fixação de nitrogênio. Células selvagem (FP2) crescidas em meio NFb lactato+glutamato 5 mM, 
mas  não fixando nitrogênio foram submetidas a um choque de amônio (NH4Cl 200 µM) no tempo 
zero. Alíquotas nos tempos de 15 mL foram -5, 0, 0,5, 1, 2, 5, 10 e 20 minutos foram coletadas, 
processadas e analisadas por espectrometria de massa. Os resultados foram calculados através da 
média de três experimentos, com base em curva padrão de cada um dos metabólitos e convertidos 
em mM de acordo com o número de células coletadas. 

 

A concentração de glutamina reflete o amônio abundante na célula decorrente 

do choque de NH4Cl, assim como a depleção de 2-OG que é convertido a glutamato. 

Os dados obtidos estão de acordo com o esperado para a incorporação de amônio 

pelo sistema GS/GOGAT. O aumento na concentração de glutamina leva à ativação 

da atividade removedora de uridilil (UR) de GlnD, levando à desuridililação das 
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proteínas PII que podem então interagir com seus alvos, como as proteínas DraG, 

DraT e AmtB, resultando na inativação de NifH. Uma diminuição na concentração de 

2-OG pode favorecer a troca de ATP por ADP. Entretanto, as concentrações de 2-

OG obtidas para A. brasilense são superiores àquelas testadas nos ensaios in vitro, 

e não apresentaram uma variação significativa. Entretanto, conforme já discutido, 

isto pode ser em decorrência das condições experimentais utilizadas e não 

necessariamente reflete o que ocorre in vivo. A proporção ATP/ADP permaneceu 

próxima a 5 durante todo o ensaio, sendo que em 1 minuto após o choque, as 

concentrações de ATP e ADP foram 3,4 e 0,59 mM respectivamente, condição que 

não favorece a formação de complexos devido à alta concentração de 2-OG. 

Radchenko, Thornton e Merrick (2010) observaram uma diminuição de ~5 vezes na 

concentração de 2-OG em E. coli em resposta a choque de amônio, variando de 1,4 

a 0,3 mM, juntamente com aumento na concentração de ADP de 0,3 para 0,6 mM e 

diminuição da razão ATP/ADP de 7 para 3. Nessas condições, 0,4 mM de 2-OG, a 

concentração de ADP é suficiente para que a formação dos complexos ocorra. 

Entretanto, quando a razão ATP/ADP é ~5 e a concentração de 2-OG é 1,4 mM, 

dificilmente ADP irá se ligar aos sítios de ligação de PII, sendo favorecida a 

desestabilização dos complexos DraG-GlnZ e AmtB-PII.  Porém, in vivo a formação 

destes complexos ocorre, indicando que ou a dosagem de algum dos metabólitos 

não equivale ao seu valor fisiológico ou que algum outro sistema é responsável por 

regular as interações PII-proteínas alvo. Novos experimentos visando dosar variação 

nos metabólitos utilizando diferentes metodologias serão necessários para se obter 

dados de concentração intracelular mais confiáveis. 

Os mesmos tempos analisados quanto aos metabólitos, foram analisados 

quanto a modificação de NifH e GS para verificação da resposta fisiológica de A. 

brasilense ao choque de amônio. Em A. brasilense, assim como em várias outras 

bactérias, a enzima GS é modificada em resposta a adição de amônio por 

adenililação de um resíduo de tirosina em cada uma das subunidades. Esta 

modificação leva a inativação progressiva da enzima GS quando os níveis de 

nitrogênio (glutamina) intracelular são elevados, servindo como um controle interno 

dos níveis de nitrogênio (glutamina) intracelular. Em A. brasilense, diferentemente de 

E. coli, as proteínas GlnB e GlnZ não influenciam significativamente a modificação 

da GS (DE ZAMAROCZY et al., 1998), sugerindo que a enzima ATase deve ser 
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regulada apenas por efeito alostérico causado pela ligação a glutamina, como ocorre 

também em E. coli (JIANG et al., 1998).  

A modificação de NifH por ADP-ribosilação se iniciou 30 segundos após a 

adição de amônio e ainda permanece 20 minutos após o choque, embora a 

modificação máxima ocorra em 10 minutos (figura 34A). Já GS começa a ser 

modificada 1 minuto após o choque, estando totalmente desadenililada 20 minutos 

após o choque (figura 34B). O tempo de modificação das duas proteínas 

corresponde ao tempo de aumento da concentração intracelular de glutamina (figura 

32C), confirmando que a modificação destas proteínas está diretamente relacionada 

à concentração intracelular de glutamina. O perfil observado corresponde ao 

esperado para resposta a choque de amônio em A. brasilense FP2 fixando 

nitrogênio descrito anteriormente (HUERGO, 2006). 

 

 
Figura 34 – Perfil de modificação das proteínas NifH e GS após choque de amônio na estirpe 
selvagem A. brasilense FP2. Células selvagem (FP2) expressando a enzima nitrogenase foram 
submetidas a um choque de amônio (NH4Cl 200 µM ) no tempo zero. Alíquotas foram coletadas, 
processadas e analisadas por western blot nos tempos indicados, conforme descrito em Material e 
Métodos. Extratos celulares foram submetidos a SDS-PAGE seguido de western blot usando 
anticorpo para NifH (A) ou GS (B). Os painéis 1 e 2 indicam duplicatas biológicas. As setas indicam 
as proteínas identificadas. NifH-ADPR indica a proteína NifH ADP-ribosilada; GS-AMP indica a 
proteína GS adenililada. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

1. Os resíduos D68 e Q69 de GlnZ são essenciais para que a interação DraG-

GlnZ ocorra e a análise estrutural indica que juntamente com os resíduos 68 e 

69, os resíduos Q72, T21 e L23 os responsáveis pela especificidade GlnZ-

DraG. O loop T da proteína GlnZ é dispensável e parece interferir 

negativamente na interação DraG-GlnZ. 

2. A interação DraT-GlnB se dá pelo loopT, mas também requer a participação 

de resíduos externos ao loop. O trímero de GlnB não requer os três loops T 

funcionais para que esta interação ocorra. 

3. As proteínas mutantes  GlnZ Q39E e Q39K aparentemente perderam a 

capacidade de ligar 2-OG, e consequentemente, de serem uridililados na 

presença de Mg2+, ATP e 2-OG, não podendo assumir a conformação 

necessária para reconhecimento de substrato por GlnD. Isto confirma a 

importância desse resíduo para a ligação de efetores e alteração da 

conformação de proteínas PII de A. brasilense. 

4. A enzima DraG permanece enzimaticamente ativa mesmo quando 

complexada a GlnZ ou GlnZ-AmtB, indicando que o complexo não é 

suficientemente estável para impedir a catálise (remoção ADPR de NifH) e 

reforçando a hipótese de que o sequestro de DraG para membrana é 

necessária para inativação de DraG. 

5. As proteínas PII de A. brasilense são capazes de sensoriar a razão ATP/ADP 

em baixas concentrações de 2-OG, mas o controle principal da ocupação dos 

sítios de ligação a nucleotídeos por ADP ou ATP é exercido pela 

concentração de 2-OG. 

6. A modificação pós-traducional de NifH e GS em A. brasilense ocorre em 

paralelo com o aumento da concentração de glutamina intracelular decorrente 

de choque de amônio. 

7. A análise de metabólitos sugere que a síntese de ATP é altamente limitada 

pela disponibilidade de nitrogênio em A. brasilense. 
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