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RESUMO
A proteína  kin17  foi  descoberta  em 1989,  em células  de  rato,  devido  à  reação  cruzada de  anticorpos  policlonais
monoespecíficos, dirigidos contra a proteína RecA de Escherichia coli. Entre os eucariotos, o gene da proteína kin17 é
bem conservado filogeneticamente, o que indica um papel extremamente importante dessa proteína para o organismo. O
objetivo deste trabalho foi analisar a expressão da kin17 através de clonagem e sequenciamento em células de Bombyx
mori. O resultado do sequenciamento da clonagem do gene da kin17 em células Bm5 apresenta uma identidade de 99%
com a sequência de  B. mori anotada no banco de dados NCBI. O alinhamento entre o gene clonado e o gene da
sequência da kin17 em humanos apresentam uma alta similaridade, porém, não apresentam similaridade na região da
cauda KOW, indicando a degeneração ou inexistência desta região neste insetos. Este trabalho é o primeiro a fornecer
dados da sequência clonada em B. mori e análise in sílico entre este organismo e humanos. 

PALAVRAS-CHAVE: proteína kin17; análise in sílico; Bombyx mori; células Bm5.

1 INTRODUÇÃO

A replicação do DNA em eucariotos é um fenômeno complexo não muito bem compreendido,
porém sabe-se que há milhares de origens de replicação e de proteínas envolvidas nesta função,
afim de que seja realizada com alto grau de fidelidade e em um espaço de tempo relativamente
curto. Apesar de ter sido identificado um grande número de proteínas envolvidas na replicação,
recombinação e reparo do DNA, os mecanismos envolvidos nesses processos e as interações entre
eles, assim como entre as proteínas relacionadas, permanecem por ser elucidados (MICCOLI  et. al,
2005). 

Dentre  as  proteínas  envolvidas  na  replicação  do  DNA,  temos  a  proteína  kin17.  Esta  foi
descoberta em 1989 devido à reação cruzada com anticorpos policlonais dirigidos contra a RecA de
Escherichia coli (ANGULO et. al, 1989), a qual participa do reparo recombinacional do DNA e da
regulação  de  genes  da  resposta  SOS.  Entre  os  eucariotos,  os  genes  kin17  são  bastante
conservados  filogeneticamente,  o  que  aponta  para  um papel  essencial  do  mesmo  (DESPRAS,
2006).

A análise da estrutura e dos domínios da proteína kin17 apresenta um motivo dedo de zinco
(Zn), que está situado entre os resíduos 28 e 50, permitindo a interação da proteína kin17 com o
DNA  (MAZIN et.  al,  1994).  Sequencialmente  apresenta  uma  hélice  volta  hélice  com  domínios
mediadores de interação ao DNA entre os resíduos 51 a 160 (CLOUTIER et. al, 2015). Seguido de
uma região homóloga a proteína RecA, que apresenta uma homologia de 49% com a extremidade
C-terminal da proteína RecA bacteriana (ÂNGULO et.  al,  1991). Um sinal de localização nuclear
(NLS) que está situado entre os resíduos de aminoácidos 240 e 258 (STEINER  et. al, 2002). Um
domínio duplo SH3 com um motivo KOW, está relacionado com o metabolismo do RNA, interações
proteína-proteína e proteína-RNA, localizado entre os resíduos 330 e 363 (BIARD et. al, 2002).

Células transfectadas com RNA antisenso da kin17 apresentam taxa reduzida de síntese de
DNA,  acúmulo  de  células  na  fase  S  e  maior  sensibilidade  à  mutagênese.  Em contrapartida,  a
superexpressão da proteína em diferentes linhagens celulares de mamíferos inibe a proliferação
celular (DESPRAS et. al,, 2003; KANNOUCHE; ANGULO, 1999). 
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A  proteína  kin17  foi  descrita  em  diversos  organismos,  entre  eles  os  da  classe  Insecta
pertencentes ao reino Animalia, filo Artropoda. Este filo foi descrito com mais de 750 mil espécies
descritas, constituindo o maior filo dos eucariotos, três vezes maior que a somatória de todas as
espécies restantes. São animais altamente especializados e evoluídos, e isso se deve à sua grande
capacidade adaptativa, conseguindo colonizar todos os ambientes (ALVES, 1998; RUPPERT  et. al,
1996).

Bombyx mori L., popularmente conhecido como bicho-da-seda, foi descrito pela primeira vez
por  Linnaeus  no  ano  de  1758.  Este  lepidóptero,  pertencente  a  classe  insecta,  apresenta
metamorfose completa, ou seja, passa por quatro estágios no seu ciclo de vida: ovo, larva, pupa e
mariposa (ARUGA, 1994).

Tendo em vista a importância do conhecimento sobre os mecanismos de envolvimento da
proteína kin17 nos processos de replicação, recombinação e reparo do DNA, este trabalho propôs
fornecer dados da análise a respeito da kin17 em Bombyx mori, visando uma melhor compreensão e
entendimento de sua conservação.

1 MATERIAL E MÉTODOS

Material Biológico 

A linhagem de células  Bm5 de  Bombyx mori é  derivada de tecido embrionário  e foram
gentilmente cedidas por Maria Elita B. Castro (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia). As
células foram inoculadas na concentração de aproximadamente 6x105células/mL em garrafas de
cultura de 25cm2 com meio TNMFH (GIBCO® Invitrogen Corporation, CA, USA), suplementado com
10%  de  soro  fetal  bovino  e  adicionado  1%  de  ampicilina-estreptomicina  (GIBCO® Invitrogen
Corporation, CA, USA). Estas foram mantidas a 27°C e replicadas assim que atingiram a confluência
de 90 a 100% da garrafa de cultura.

Extração de RNA total e síntese da primeira fita de cDNA

As  amostras  de  RNA  total  de  células  Bm5  foram  extraídas  com  o  reagente  TRIZOL  e
ressuspendidas em água ultrapura  tratada com DEPEC (dietil  pirocarbonato),  a  fim de evitar  a
degradação do RNA. O RNA total foi dosado no equipamento NanoDrop 2000 (Thermo), a fim de
estipular  a  quantidade de RNA que seria  tratado com DNase I  (Biolabs).  Após o tratamento,  a
síntese  da  primeira  fita  de  DNA  complementar  (cDNA)  ocorreu  utilizando  a  enzima  M-MLV
transcriptase reversa (Invitrogen), juntamente com random primers, de acordo com as instruções do
fabricante.  A eletroforese foi  realizada em géis de  agarose com concentrações de 0,7% a 1%,
utilizando tampão TBE 0,5x (Tris-HCl 40mM; ácido bórico 45mM; EDTA 1mM, pH 8,3).  Caso as
amostras fossem compostas por RNA, foi feito um gel desnaturante, adicionando à receita acima,
1,2mL de água sanitária comercial para cada 50mL de tampão TBE 0,5x (15).  Após a migração, o
gel foi fotografado sob luz UV através do sistema de fotodocumentação UVP Bio lmaging System. 

PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) 

Utilizando o s software FAST PCR (versão 4.0.27 desenvolvida por Ruslan Kalendar), foram
desenhados dois iniciadores específicos para as reações de PCR. (primers) para a amplificação por
PCR das sequências. Os  primers foram desenhados de acordo com a sequência depositada no
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GenBank, número de acesso AK377488.1, para amplificar a região codificadora de 1099pb do gene
da proteína kin17 em B. mori.

A reação de PCR foi  realizada segundo as recomendações do fabricante da enzima Taq
Polimerase: tampão 1 X da enzima, 2,5mM de cada dNTPs, 0,6mM de MgCl2,  25mMol de cada
primer; 150ng de DNA e 1U de Taq DNA polimerase (Invitrogen), em um volume final de 15µL. A
amplificação foi realizada em termociclador Mastercycler gradiente (Eppendorf) com temperatura de
60°C de anelamento e 30 ciclos.

Após a amplificação, os produtos obtidos foram submetidos à eletroforese em gel de agarose
1% para  verificação da qualidade do  produto.  O gel  foi  fotografado em sistema de captura  de
imagem UVP Biolmaging System.

Clonagem do fragmento

Os produtos de tamanhos 470pb e 629pb respectivamente, obtidos por meio de PCR, foram
clonados no vetor pGEM-T Easy Vector System (Promega), de acordo com as especificações do
fabricante.  A transformação foi  realizada em bactérias  competentes  DH5 por  meio  do choque
térmico (16). A extração do DNA plasmidial dos clones selecionados foi realizada pelo método do
CTAB (17) e a presença do inserto foi confirmada por gel de eletroforese 0,7%.

Sequenciamento de DNA

Os clones selecionados foram amplificados  por  PCR utilizando  o  par  de  primers  M13,  o
produto resultante foi purificado com polietilenoglicol e sequenciado utilizando o kit DYEnamicTM ET
Terminator (Amersham Biosciences) e o equipamento MegaBACE 1000 (Molecular Dynamics), de
acordo com as especificações do fabricante.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sequenciamento realizado com os primers obtidos a partir da sequência predita no banco
de dados, para a obtenção da sequência da proteína kin17 em Bombyx mori mostrou-se eficiente. O
produto do sequenciamento da clonagem das células de B. mori apresentou um tamanho de 1086pb
e a análise proteica deste produto apresenta 358 resíduos de aminoácidos, contados a partir da
Metionina (M). A análise da sequência proteica apresenta um peso molecular teórico (mW) de 42,7
kDa e um Ponto Isoelétrico teórico (pI) de 9.12.

O resultado obtido foi comparado com a sequência de RNA mensageiro de disco imaginal de
B.  mori anotada  no  banco  de  dados  com  o  número  de  acesso  AK377488.1.  Esta  sequência
apresenta  peso  molecular  e  ponto  isoelétrico  teórico  de  51,4kDa  e  9,71,  respectivamente.  O
alinhamento de nucleotídeos entre as sequências clonada e notada, apresentou uma identidade de
99%, mostrando a eficiência do sequenciamento. 

Para a análise da conservação da proteína, foi realizado o alinhamento entre as sequencias
de  Drosophila melanogaster, Bombyx mori, e Homo Sapiens.  Baseando-se na figura proposta por
Cloutier,  2014,  foi  possível  identificar  os  motivos estruturais  nas sequências de insetos.  Com o
resultado do alinhamento, foi possível observar o motivo conservado da região dedo de zinco (Zn)
variando apenas 1 resíduo de aminoácido. A região do motivo hélice volta hélice também se mostrou
altamente conservada. No entanto, a região referente a RecA apresentou baixa identidade, mas uma
similaridade entre os resíduos de aminoácidos. As regiões de sinalização nuclear e o motivo KOW
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apresentaram  uma  baixa  identidade  e  similaridade  entre  estes,  sugerindo  que  eles  sejam
degenerados ou inexistentes na proteína.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A clonagem e sequenciamento do gene da kin17 em células em cultura de  Bombyx mori
mostrou-se eficiente a partir de primers desenhados sobre a sequência predita no banco de dados
NCBI. A sequência predita e a obtida através do sequenciamento se mostraram com alta identidade,
confirmando a veracidade da sequência notada no banco de dados.  O resultado do sequenciamento
mostra que de fato este gene pertence a proteína kin17, visto que é possível identificar os domínios
de homologia com outros genes da proteína em outros eucariotos.

O resultado do alinhamento entre as duas sequências de insetos contra a sequência humana
apresentou alta identidade e homologia nas regiões da RecA e do domínio da hélice. No entanto, o
motivo  de  localização  ao  núcleo  e  a  região  da  cauda  KOW  da  proteína  kin17  apresentam-se
degenerados ou inexistentes, quando alinhada à mesma proteína humana, não sabendo-se o motivo
desta perda ou degeneração.
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