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1.Resumo 

Entender os mecanismos moleculares que regulam o crescimento vegetal é da 

maior importância para obtenção de mais biomassa para as diversas aplicações 

biotecnológica. Um dos reguladores de crescimento mais bem descrito e conservado 

em todos os eucariotos é a proteína quinase TOR (Target of Rapamycin). Esta 

proteína tem sua atividade quinase inibida quando na presença de rapamicina, uma 

droga capaz de formar um complexo ternário envolvendo uma segunda proteína, a 

FKBP12 (FK506-binding protein). Com o objetivo de caracterizar a formação deste 

complexo em planta Setaria italica, foram realizados estudos de caracterização da 

proteína FKBP12 de S. italica (SiFKBP12). Foi observado que a proteína SiFKBP12 

apresenta substituição de aminoácidos preditos como sendo importantes para a 

interação com a rapamicina. Em análise funcional de complementação fenotípica em 

levedura, a cepa com deleção da FKBP12 nativa transformada SiFKBP12 foi capaz 

de restaurar o fenótipo selvagem de sensibilidade a rapamicina. Além disso, 

plântulas de S. italica tratadas com droga apresentaram diminuição de crescimento 

de raiz em relação ao controle.  

 

2.Introdução 

Um dos reguladores de crescimento mais bem descrito e conservado em 

todos os eucariotos é a proteína quinase TOR que está envolvida no controle de 

diversos processos biológicos incluindo transcrição, tradução e metabolismo central 

energético (CALDANA et al., 2013). Embora o estudo da função da TOR de levedura 

e mamíferos tenha sido vastamente realizado com o uso do antibiótico rapamicina 

capaz de inibir sua atividade de fosforilação de proteínas “cascata abaixo” levando à 

inibição do crescimento destes organismos, em planta Arabidopsis o tratamento com 

rapamicina não resulta em um fenótipo claro de inibição de crescimento, devido a 

alterações nos aminoácidos da proteína FKBP12 críticos para a interação com a 

rapamicina, impossibilitando a formação de um complexo estável com TOR (XU et 

al., 1998). Recentemente, a planta Setaria italica teve seu genoma seqüenciado e foi 

indicada como plantas modelo para o estudo dos mecanismos de plantas com 

fotossistema do tipo C4, tendo sendo escolhida como organismo de estudo do 

presente trabalho para a elucidação da formação do complexo TOR-rapamicina-

FKBP12 em plantas. 

 



 

3. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo principal a caracterização da resposta molecular 

de inibição do crescimento de S. italica por rapamicina, através de: identificação e 

análise filogenética da proteína FKBP12;  estudo da função da proteína FKPB12 de S. 

italica avaliando sua atividade de complementação de fenótipo em levedura mutante; 

análise fenotípica de plantas de S. italica tratadas com diferentes concentrações de 

rapamicina.  

 

4. Metodologia 

A análise de alinhamento das sequencias de aminoácidos das proteínas 

FKBP12 dos diferentes organismos avaliados (disponível do banco de dados público do 

NCBI) foi realizada utilizando-se o programa ClustalW (http://www.ebi.ac.uk). 

A clonagem da FKBP12 de S. italica (SiFKBP12) foi realizada em vetor de 

expressão de levedura pRS316GU através do método de recombinação descrito por 

Oldenburg et al., (1997). As cepas utilizadas nos ensaios de complementação 

fenotípica foram a selvagem BY4741 (MATa his3∆1 leu2∆0 met15∆0 ura3∆0) e a cepa 

mutante nulo para FKBP12 (∆fpr1) MATa his3Δ1 leu2Δ0 met15Δ0 ura3Δ0 

YNL135c::kanMX4, seguindo o protocolo previamente descrito por Crespo et al., 2005. 

Para a análise fenotípica de S. italica tratadas com rapamicina, as plântulas 

crescidas em meio ½ meio mínimo Murashige Skoog (MS) sólido foram crescidas 

foram mantidas em fotoperíodo de 12h luz/12h escuro e temperatura de 28ºC luz/ 25ºC 

escuro, com intensidade luminosa cerca de 115 µmol. 

 

5. Desenvolvimento 

Para avaliar a função da SiFKBP12 in vivo em ensaios de complementação 

fenotípica de levedura o cDNA da SiFKBP12 previamente obtido em nosso grupo de 

pesquisa, foi clonado em vetor de expressão de levedura pRS316GU e transformado 

em levedura mutante ∆fpr1. As cepas selvagem e deletada foram crescidas em meio 

líquido seletivo, e a expressão da SiFKBP12 na cepa ∆fpr1 foi induzida com galactose 

2% + etanol 1% + glicerol 1%. Em seguida, foram realizadas diluições seriadas de cada 

cepa e aplicadas em placas de Petri contendo meio seletivo e 0,25 ou 0,50 µM de 

rapamicina (tratamento), ou 0,1% de DMSO (controle). O fenótipo de resistência ou 



sensibilidade à rapamicina foi observado pelo número de células crescidas em placas 

de Petri na presença ou ausência da droga. 

Para a análise fenotípica de S. italica tratadas com rapamicina, as sementes 

foram esterilizadas e germinadas em meio (MS) sólido, e após 3 dias as plântulas 

foram transferidas para meio contendo rapamicina a 10 µM ou 0,1% de DMSO.  

 

6. Resultados preliminares 

Foi possível observar que em relação às sequências analisadas de tomate, 

sorgo, milho, arroz e Arabidopsis, a FKBP12 de S. italica e de S. viridis possuem 

substituição nos resíduos de leucina (L) 55 e de serina (S) 57. Estes resíduos foram 

identificados em levedura e humano como responsáveis pela interação com 

rapamicina (CHOI et al., 1996), e na sequência da SiFKBP12 apresentaram 

propriedades físico-química semelhantes a FKBP12 de S. cerevisiae que possui 

maior sensibilidade a rapamicina (CRESPO et al., 2005) em relação às plantas 

superiores aqui analisadas.  

Em análise de complementação de fenótipo pode-se observar que a cepa 

mutante expressando SiFKBP12 sob indução de galactose apresentou crescimento 

na presença de rapamicina, revertendo parcialmente o fenótipo selvagem de 

sensibilidade a droga. 

Plântulas de S. italica tratadas com rapamicina a 10µM durante dois dias 

apresentaram menor ramificações do sistema radicular e menor zona meristemática da 

raíz quando comparada com plântulas tratadas com o controle (DMSO 0,1%). 
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