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Introdução

As peroxirredoxinas (Prx) são 
caracterizadas como peroxidases com 
especificidade relativa de substrato, reduzindo 
peróxido de hidrogênio (H2O2) e peróxidos de 
hidrogênio alquil à água e seu álcool 
correspondente, e peroxinitrito à água e nitrito. 
Uma das características marcantes das 
peroxirredoxinas é que são peroxidases que não 
contêm grupos heme e dessa forma necessitam 
de um doador de elétrons externo para 
compensar a falta do grupo prostético. Como
esse doador de elétrons é frequentemente a 
tiorredoxina reduzida, as peroxirredoxinas são 
frequentemente chamadas de peroxidases 
tioredoxinas. Essas proteínas parecem ser 
ubíquas de archaebactérias a mamíferos. Os 
diversos substratos peróxido reagem com um 
resíduo específico de cisteína localizado na 
extremidade N-terminal. Todas as isoformas das 
Peroxirredoxinas contêm uma cisteína 
conservada na extremidade N-terminal, sítio 
catalítico identificado por mutagênese sítio 
dirigida [1]. Independente do substrato, a 
cisteína catalítica é transformada em ácido 
sulfênico após a redução dos hidroperóxidos. 
Além disso, o mecanismo de regeneração das 
Prxs reduzida é o mesmo nas diferentes classes 
dessa enzima. 

As peroxirredoxinas possuem uma ou 
duas cisteínas características em motivos de 
sequências altamente conservadas e assim 
podem ser divididas em 4 subgrupos [2]. 

Até o momento, as funções das 
diferentes Prxs de planta não foram ainda 
completamente elucidadas, mas todas as 
enzimas parecem ter uma função comum de 
detoxificação do acil peróxido nos diferentes 
compartimentos das plantas. As 
peroxirredoxinas de plantas fazem parte da 
defesa antioxidante geral, contudo, devido a 
suas diferentes localizações subcelulares elas 
ainda funcionam no contexto metabólico 
específico [3,4].

O papel desempenhado pelas 
peroxirredoxinas presentes no citosol não está 
ainda bem elucidada, mas o perfil de expressão 
em diferentes condições sugere que essas 
isoformas sejam constitutivas e assim 
ubiquitárias, a despeito das condições 
ambientais. Particularmente, a Prx Q parece 
estar envolvida na proteção do fotossistema II 
face à produção de H2O2 [5].

Existe atualmente pouca informação a 
respeito de peroxirredoxinas em plantas de 
feijão de corda e as mesmas não foram ainda 
caracterizadas. Dessa forma, é de extrema 
importância ampliar os conhecimentos das 
sequências nucleotídicas de peroxirredoxinas 
em plantas dicotiledôneas enfocando 
principalmente naquelas evolutivamente 
próximas das plantas de feijão de corda (Vigna 
unguiculata L. Walp) para que se possa 
correlacionar esses genes com os possíveis 
genes encontrados em feijão de corda e utilizá-
las como referências para estudá-los através de 
ferramentas de bionformática. Convém salientar 
que, a bioinformática é uma das áreas científicas 
de maior crescimento na última década, mais de 
40 milhões de seqüências foram depositadas até 
hoje nos bancos de genes especializados. Por 
isso a análise dessa informação gerada faz-se 
necessária para produzir informação útil, 
demonstrando um papel central na compreensão 
de sistemas biológicos e sua complexidade.

Objetivo
O objetivo desse trabalho foi realizar o 

levantamento das sequências de nucleotídeos e 
de aminoácidos das diferentes peroxirredoxinas 
em plantas dicotiledôneas disponíveis em 
bancos de dados NCBI, além de avaliar e 
organizar essas sequências. 
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Material e Métodos

Obtenção de sequências nucleotídicas das 
Peroxirredoxinas em diferentes 
dicotiledôneas

As sequências nucleotídicas das diferentes 
peroxirredoxinas foram obtidas em banco de 
dados do NCBI (National Center for 
Biotechnology Information) disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov. 

Obtenção de sequências de aminoácidos das 
Peroxirredoxinas em diferentes 
dicotiledôneas

As sequências de aminoácidos das 
diferentes peroxirredoxinas foram obtidas em 
banco de dados do NCBI (National Center for 
Biotechnology Information) disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.

A pesquisa foi feita utilizando as seguintes
palavras-chave:
Peroxiredoxin/viridiplantae/eudicotyledons.

Dentre as sequências encontradas, foram 
analisadas e identificadas uma a uma para 
selecionar e certificar se as sequências eram 
provenientes de plantas dicotiledôneas e se eram 
seqüências comprovadamente de Prx. Dessa 
forma, foram selecionadas 30 sequências de 
proteínas e 30 sequências de aminoácidos que 
serão utilizadas para as etapas subseqüentes.

Resultados
A fig.1 mostra 4 sequências de 

aminoácidos representando diferentes Prx
encontradas em Medicago truncatula, Populus 
trichocarpa, Pisum Sativum e Phaseolus 
vulgaris

 A figura 2 apresenta 3 sequências de 
nucleotídeos de diferentes Prx em Populus 
trichocarpa, Phaseolus vulgaris e Sedum 
lineare.

As sequências tanto de aminoácidos como 
de nucleotídeos encontradas incluem várias 
classes de peroxirredoxinas. As diferentes 
classes de peroxirredoxinas apresentaram 
diferentes seqüências nucleotìdicas e de 
aminoácidos, revelando a presença de famílias 
multigênicas codificando as diferentes 
peroxirredoxinas em plantas dicotiledôneas. 

Discussão
A bioinformática está envolvida na 

elucidação dos aspectos desconhecidos da 
estrutura e função de genes e proteínas, 
sobretudo com a explosão de informações 
relativas a sequências e estruturas disponíveis 
aos pesquisadores. O presente trabalho utilizou 
informações contidas em banco de dados com o 
intuito de transformar o conhecimento estático

em informação útil, o qual poderá ser utilizado
na caracterização e na identificação de genes de 
peroxirredoxinas em plantas dicotiledôneas.  

Esse trabalho mostra a importância da 
interdisciplinaridade e do compartilhamento de 
informações científicas que foram geradas em 
diferentes partes do mundo, possibilitado pela 
utilização desses bancos de dados.

Os resultados apresentados representam uma 
fase preliminar do projeto. Como perspectiva de 
trabalho será feita análise comparativa da 
sequência de aminoácidos e de nucleotídeos das 
diferentes peroxirredoxinas em plantas 
dicotiledôneas e análise das sequências 
conservadas. As sequências encontradas serão 
utilizadas para o desenho de primers e no futuro 
para caracterização dos genes-prx e em posterior 
clonagem gênica em plantas de feijão de corda.
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gi|49618728|gb|AAT67997.1| 1-cys peroxiredoxin [Medicago truncatula]
MPGLTIGDTIPDLEVDTTQGKIKLHHFCSDSWTILFSHPGDFTPVCTTELGKMAQYASEFNKRGVMLLGMSCDDLESHKEWIKDIEAH
TPGAKVNYPIISDPKREIIKQLNMVDPDEKDSNGNLPSRALHIVGPDKKIKLSFLYPAQTGRNMDEVLRVVESLQKASKYKIATPANW
KPGEPVVISPDVTNDQAKEMFPQGFKTADLPSKKEYLRFTNV

gi|222868024|gb|EEF05155.1| 2-cys peroxiredoxin [Populus trichocarpa]
MACSATSTTLISSIAAAATATTTKSMAFPISKNITLPNSFFGTRKSFQSRVPRSISLTRGSHSRSTFVVKASSELPLVGNIAPDFEAE
AVFDQEFINVKLSDYIGKKYVILFFYPLDFTFVCPTEITAFSDRHEEFEQINTEVLGVSIDSVFSHLAWVQTDRKSGGLGDLKYPLIS
DVTKSISKSYGVLIPDQGVALRGLFIIDKEGVIQHSTINNLAIGRSVDETKRTLQALQYVQENPDEVCPAGWKPGEKSMKPDPKLSKD
YFAAI

gi|189095942|pdb|2PWJ|B Chain B, Structure Of A Mitochondrial Type Ii Peroxiredoxin From 
Pisum Sativum
AKVATGTDILSAASNVSLQKARTWDEGVESKFSTTPVNDIFKDKKVVIFGLPGAYTGVCSSKHVPPYKHNIDKFKAKGVDSVICVAIN
DPYTVNAWAEKIQAKDAIEFYGDFDGSFHKSLELTTDLSAGLLGIRSERWSAYVVDGKVKALNVEESPSDVKVSGAETILGQI

gi|11558244|emb|CAC17804.1| peroxiredoxin [Phaseolus vulgaris]
MASSAPCASLISSNPNILFSPKFPSSSFSSLSFPNSPNSLFKPLRTSLNPSSPPLRTFVARASSELPLVGNTAPDFEAEAVFDQEFIK
VKLSDYIGKKYVILFFYPLDFTFVCPTEITAFSDRYAEFEALNTEILGVSVDSVFSHLAWVQTDRKSGGLGDLNYPLISDVTKSISKS
YDVLIPDQGIALRGLFIIDKEGVIQHSTINNLAIGRSVDETKRTLQALQYVQENPDEVCPAGWKPGEKSMKPDPKLSKEYFSAI

Figura 1. Sequências de aminoácidos de Peroxirredoxinas em diferentes especies de plantas. As referidas sequências 
foram coletadas em banco de dados NCBI. As letras maiúsculas representam os diferentes aminoácidos. G=Glicina; 
A=Alanina; P=Prolina; V=Valina; I=Isoleucina; L=Leucina; F=Fenilalanina; M=Metionina; S=Serina; C=Cisteina; 
T=Treonina; N=Asparagina; Q=Glutamina; H= Histidina; Y=Tirosina; W=Triptofano; D=Acido aspártico; (E) Acido 
glutâmico; K= Lisina e R= Arginina. Gi= identificador GenInfo;Gb=numero de acesso ao GenBank(A) 
peroxirredoxina 1-cys em Medicago truncatula (B) 2-cys peroxiredoxin de Populus trichocarpa (C) peroxirredoxina
de Mitocondria de Pisum Sativum (D) peroxiredoxin de Phaseolus vulgaris.

>gi|224101486|ref|XM_002312265.1| Populus trichocarpa 1-cys peroxiredoxin (PtrcPrx1-
Cys), mRNA
ACAATCACAAAAAAACAGAGAAAACAGACTATTTCTCACACTTTGACAATGCCAGGCCTTACTATTGGAGACAGTGTCCCAAACCTTG
AAGTTGAGACCACTCATGGAGTTATCAAGCTTCATGACTACATAGATACCTGGACCATTCTCTTCTCGCACCCAGGTGATTTCACACC
AGTTTGTACTACCGAGCTTGGAAAGATGGCTGCTCATGCTCCAGAATTTGCTAAGAGAGGGGTCAAACTGTTGGGATTGTCCTGTGAT
GATGTTTCGTCTCATGCTGAGTGGGTCAAGGACATTGAAGCCTACACTCCTGGATGCAAGGTTACATATCCAATAATTGCAGATCCTA
AGAGGGAACTCATTAAGATACTTAATATGGTGGATCCAGACGAGAAAGACTCTTCAGGGCACAATGTTCCATCTCGAGCTCTGCATAT
TGTTGGTGCCGACAAGAGGATCAAGTTGAGCTTTCTGTACCCAGCAAGCACTGGCCGCAACATGGATGAAGTAGTGAGGGTCTTAGAT
TCTCTAGAGAGGTCATCAAAGAACAAGATTGCGACTCCGGCAAATTGGAAGCCAGGTGAAGATGTCGTCATCTCCCCTAGTGTCTCTG
ATGAGGAAGCTAAAAAGTTGTTTCCTCAGGGATTCAAGACTGTTGGAATTCCATCTAATAAAGGATATCTCCGCTTCACCAATGTTGA
TCATTAGAATATGATCAGTGGACTTCCTTTTCACTGCGGAGATGAACAAGCTCGCCAACTTTATCTATCACATGTGGTTTTTGTAGAC
TGATTTCCAAATAAGTCCCTTCTGTGTGCGAGTGACTAGTTGTTTGTCACATGTGTATTTTGTTGAAAGAAAACTCCTTTGTCTACAG
GACCATTTCAAGTTTTCAACTCGTCATTTCTGTTTGTT

>gi|11558241|emb|AJ288895.1| Phaseolus vulgaris mRNA for peroxiredoxin (2-Cys PRx gene)
TCTATTCTATCTACACTCACTCTCTCACTCTCCCACTCTCCCATGGCTTCCTCAGCTCCCTGTGCTTCTCTCATATCCTCAAACCCTA
ACATTCTCTTCTCTCCCAAATTCCCTTCTTCTTCCTTTTCTTCCCTCTCCTTCCCCAATTCCCCCAACTCTCTTTTCAAACCTTTACG
CACTTCTCTCAATCCTTCATCTCCCCCTCTCAGAACCTTCGTTGCCAGGGCTTCGAGTGAACTTCCATTAGTTGGGAACACAGCACCG
GATTTTGAAGCAGAGGCCGTTTTTGATCAGGAGTTCATCAAGGTCAAACTATCTGATTATATTGGGAAAAAATATGTTATCCTCTTTT
TCTATCCACTGGACTTCACATTCGTTTGTCCGACAGAAATCACTGCCTTCAGTGACCGGTATGCAGAGTTTGAGGCACTAAATACAGA
AATTTTGGGTGTTTCAGTTGACAGTGTTTTTTCACACCTTGCATGGGTTCAAACTGATAGAAAGTCGGGTGGTCTTGGCGACTTGAAT
TATCCATTGATTTCTGATGTCACCAAATCCATCTCAAAATCTTATGATGTTCTCATTCCCGATCAGGGGATTGCATTGAGAGGATTGT
TCATTATTGACAAGGAAGGGGTTATTCAGCATTCTACCATTAACAACCTGGCCATTGGTAGAAGTGTTGATGAGACAAAGAGAACGCT
CCAGGCCTTGCAGTATGTGCAGGAGAACCCAGATGAAGTTTGCCCAGCTGGGTGGAAGCCTGGTGAGAAGTCCATGAAACCAGACCCT
AAACTTAGCAAAGAGTACTTCTCTGCTATTTAGGGAGGATAATGGTTGAAGAGTAGCAATTGCTCATATGTATCAATCAATGATAATT
TGTATAATGCAACGCAAGTTTATAAAGTTTTGATTGAGAGGGTCTCATGATTATACAAAAAAAA

>gi|6899841|dbj|AB037598.1| Sedum lineare prxQ mRNA for peroxiredoxin Q, partial 
cdsCAAACCCTACAAACCTCATCTCAATCTCAGTTTCACGGCCTTAAATTCTCCCACGCTTCATCTTTCAAATCCCCGTCAGCTCCTT
TGCGGAAAAATTCAATCTTTGCTAAGGTTACGAAAGGGTCGACGCCACCGCCTTTTACACTTAAGGATCAGGAAGGGAGGCCTGTAAG
CTTGTCCAAGTTTAAAGGAAAGCCAGTAGTTGTGTATTTCTATCCTGCCGATGAAACTCCAGGATGCACCAAGCAGGCATGTGCATTC
AGAGATTCGTACGAAAAGTTCAAGAAAGCAGGAGCTGAGGTTGTTGGAATAAGCGGGACAGTTCAGAGTCACACAAGGCATTTGCCAA
GAAATACAAGCTACCATTTACGTTATTGAGCGTGAGGGCAACAAGGTGAGGAAAGAATGGGGAGTGCCGTCAGATTTGTTTGGAACAT
TGCCTGGGAGGGAAACATATGTTCTTGACAAGAATGGTGTTGTTCAGCTTGTGTACAATAATCAGTTTCAACCTGAAAAGCATATAGA
CGAGACTTTGAAATTACTTCAGAGCCTTAAATGAAGATTTCATGCTTAGGTTTGTTTGTTTCATTGTATCTGCTGTTTCATTTATCCT
TGTTTTGGTGTAAACTTTGTACATCGTTGTATGAGAAAATTGA

Figura 2. Sequências de nucleotídeos de Peroxirredoxinas em diferentes espécies de plantas. As referidas sequências 
foram coletadas em banco de dados NCBI. As letras maiúsculas representam os diferentes nucleotidios. A=Adenina; 
C=Citosina; G=Guanina; T=Timina; Gi= identificador GenInfo; (A) peroxirredoxina 1-cys em Populus trichocarpa
(B) 2-cys peroxiredoxin de Phaseolus vulgaris (C) Peroxirredoxina Q de Sedum lineare.
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