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A enzima bifuncional com atividade de ATP sulfurilase e de EPA 

quinase atua em dois passos em vias de ativação por sulfato. O 

primeiro passo é a transferência de um grupo sulfato para ATP para 

produzir 5'-fosfossulfato de adenosina (APS), e o segundo passo é 

a transferência de um grupo fosfato do ATP para APS produzindo o 

3'-fosfoadenililsulfato (PAPS: doador ativado de sulfato usado pela 

sulfotransferase). Em mamíferos, PAPS é a única fonte de sulfato. 

A enzima 3'-fosfoadenosina 5'-fosfossulfato sintase 2 é codificada 

pelo gene PAPSS2. Na esteroidogênese a sulfatação da 

desidroepiandrosterona (DHEA) ocorre por ação da enzima 

SULT2A1 convertendo DHEA para o sulfato inativo DHEAS 

principalmente nas glândulas supra-renais e no fígado, evitando a 

transformação de DHEA em andrógenos. Tal conversão é 

intermediada pela PAPSS2 através de sua ação doadora de 

sulfato. Recentemente, mutações no gene PAPSS2 foram 

identificadas em crianças com pubarca prematura e 

hiperandrogenismo. O gene PAPSS2 é formado por 12 exons que 

se estendem por 86 kb no braço longo do cromossomo 10. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a sequência do gene PAPSS2 em 

pacientes 46,XX com pubarca precoce encaminhados pelo grupo 

de médicos do GIEDDS.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 

“Análise molecular do gene PAPSS2 em pacientes 

46,XX com pubarca precoce” 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

METODOLOGIA 
• Amplificação e Sequenciamento 

A extração do DNA genômico foi feita segundo método descrito por 

De Araújo et al. (1996). Para a triagem de mutações no gene 

PAPPS2 foi utilizada a técnica de sequenciamento direto dos 

genes amplificados, éxon a éxon, por PCR e seus produtos foram 

purificados utilizando o Kit Wizard SV Gel and PCR Clean-UP 

System (Promega®). Após a purificação as amostras foram 

quantificadas usando o marcador de peso molecular Low Mass 

DNA Ladder (GIBCO®). Para as reações de sequenciamento foi 

utilizado kit BigDyeTM Terminator Cycle Sequencing Kit V2.0 

Ready Reaction (ABI PRISM/PE Biosystems®) e a leitura das 

sequências foi feita no sequenciador automático ABI PRISM™ 

3130 (Perkin Elmer®).  

• Análise estrutural 

Para estudo estrutural da proteína foi feito o levantamento junto ao 

banco RCSB Protein Data Bank de estruturas PDB para a proteína 

PAPSS2. Neste banco apenas a estrutura baseada na forma 

cristalizada do domínio quinase havia sido depositada  (2AX4). Foi 

utilizada a estrutura da PAPSS1 que apresenta uma similaridade 

de 74% com a proteína PAPSS2. O programa Swiss Model com 

acesso on-line gerou os arquivos pdb para as proteínas PAPSS2 

normal e mutante. A análise estrutural e os contatos internos feitos 

pelos resíduos normal e mutante foram analisados com o auxílio 

dos programas PyMOL® program e STING Millennium (CNPTIA-

Embrapa, Brasil) de acesso livre. 
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A parte A é a estrutura normal ressaltando o resíduo R, que representa o aminoácido arginina 

(vermelho); em B a estrutura mutante, ressaltando o resíduo W – triptofano (amarelo); em C 

alinhamento das duas estruturas, mostrando que não há modificações drásticas estruturais entre elas e 

em D o detalhe mostrando a divergência das estruturas específicas dos aminoácidos envolvidos na 

mutação. 
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Com o arquivo pdb que contém as informações 

estruturais além da sequência de aminoácidos, foi 

feita a análise no programa Sting Milenium 

disponibilizado pela EMBRAPA. Na figura superior 

são mostradas as interações internas que o 

resíduo selvagem arginina faz com seus vizinhos. 

As cores representam os diferentes tipos de 

interações químicas, como pontes de hidrogênio, 

interações aromática e interações de carbono tanto 

de cadeia principal quanto de cadeia secundária. 

Nas figuras B, C, D, e E são mostradas por sua vez 

as interações do resíduos que interagem com a 

R309 na proteína selvagem. 

Sequencia normal dos nucleotídeos:   GAGGATAAGACACGGCTGGAA 

Sequencia mutante dos nucleotídeos: GAGGATAAGACATGGCTGGAA 

Sequencia normal dos aminoácidos:       E     D    K      T      R     L     E 

Sequencia mutante dos aminoácidos:     E     D    K      T      W    L     E 

p. R.314.W 
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No resíduo mutante W309, as interações feitas 

com os resíduos F316, S246 e D306 são 

suprimidas e é criada uma nova interação com o 

resíduo E305. A interação com K307 é mantida, 

mas suas interações com outros resíduos são 

modificadas. 
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CONCLUSÃO 
A troca de aminoácidos encontrada provavelmente alterará a função da proteína em 

questão mas, para que essa alteração seja comprovada, faz-se necessário a realização 

de estudos bioquímicos. Além disso, há a necessidade de finalizar o sequenciamento de 

todos os éxons para possível identificação de outras mutações uma vez que a condição é 

autossômica recessiva. 

Em uma paciente foi identificada uma nova mutação missense que está sendo descrita 

pela primeira vez na literatura.  


