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Resumo
Ácido retinóico (AR) regula a transcrição de uma série de genes envolvidos em
proliferação celular, diferenciação celular e apoptose através de sua ligação com o
receptor de ácido retinóico (RAR) ligado com o receptor de retinóide X (RXR) na forma
de heterodímero. A proteína ligante de ácido retinóico celular (CRABP2) é envolvida no
transporte do AR do citoplasma para o núcleo, atuando assim como uma proteína
coativadora dos receptores retinóides nucleares. Com o objetivo de melhor entender o
mecanismo de sinalização celular por ácido retinóico envolvendo CRABP2, foi utilizado
o sistema de duplo-híbrido em levedura como uma ferramenta para identificação de
interações físicas proteína-proteína. Um total de 20 proteínas candidatas ligantes de
CRABP2 foram identificadas no rastreamento de duplo-híbrido, das quais cinco são
relacionadas com regulação da transcrição, mais especificamente com o processo de
remodelagem da cromatina: polipeptídeo do complexo T (TCP1), histona H3/família 3A
(H3F3A), histona H3/família 3B (H3F3B), tubulina beta (TUBB) e fator associado ao
CTD relacionado com SR (SCAF1). Esses resultados sugerem um papel mais direto de
CRABP2 na remodelagem de cromatina e poderá revelar novos aspectos da regulação
da transcrição mediada por receptores de ácido retinóico. Além disso, também foi
abordado neste trabalho um estudo dos níveis de expressão dos receptores de ácido
retinóico em resposta a agentes desmetilantes.

PALAVRAS-CHAVE: CRABP2, duplo-híbrido e ácido retinóico
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Abstract
Retinoic acid (RA) regulates the transcription of a series of genes involved in cell
proliferation, differentiation and apoptosis by binding to RA Receptor (RAR) and
Retinoid X Receptor (RXR) heterodimers. The cellular retinoic acid-binding protein 2
(CRABP2) is involved in the transport of RA from the cytosol to specific RA receptors in
the nucleus, acting as a coactivator of nuclear retinoid receptors. In order to have a
better understanding of the mechanism of cellular signaling by retinoic acid involving
CRABP2, we used the yeast two-hybrid system as a tool for the identification of physical
protein-protein interactions. A total of twenty putative CRABP2-interacting proteins were
identified in the two-hybrid screen, out of which five are related to transcription
regulation, more specifically to the process of chromatin remodeling: t-complex 1
(TCP1); H3 histone, family 3A (H3F3A); H3 histone, family 3B (H3F3B); tubulin beta
(TUBB) and SR-related CTD-associated factor 1 (SCAF1). These results suggest a
more direct role for CRABP2 in chromatin remodeling and may reveal new aspects of
the control of transcription by RA receptors. Furthermore, we have also investigated the
expression levels of the retinoic acid receptors, in mammalian cells in response to
demethylating agents.

Keywords: CRABP2, two-hybrid and retinoic acid
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“Yeast extract, Peptone, Dextrose” (meio rico para levedura)

xg
X-Gal

aceleração gravitacional
5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactosídeo
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1.1. A PROTEÍNA CRABP2
A proteína ligante de ácido retinóico (“Cellular Retinoic Acid Binding Protein 2”,
CRABP2), também designada CRABP-II ou RBP6, é uma proteína envolvida com o
metabolismo, estocagem e transporte de ácido retinóico (Dong et al., 1999; Noy, 2010).
A vitamina A e os seus derivados biológicos (retinol, retinaldeído e ácido
retinóico), coletivamente chamados de retinóides, são responsáveis pela regulação de
múltiplos processos biológicos, incluindo embriogênese, apoptose, proliferação e
diferenciação celular (De Luca, 1991; Altucci e Gronemeyer, 2001). O ácido retinóico
(AR), principalmente, tem sido apontado por muitos estudos ser útil na prevenção e
tratamento de diferentes tipos de cânceres humanos. Esses estudos têm demonstrado
a sua eficácia no tratamento de cânceres de cabeça e pescoço (Büntzel e Küttner,
1998), de pulmão (Arrieta et al., 2011), de pele (Niles, 2002), de mama (Bryan et al.,
2011) e também no tratamento da leucemia promielocítica aguda (Huang et al., 2012).
A ação biológica do AR é mediada por receptores específicos que fazem parte
da superfamília de receptores nucleares, o receptor de ácido retinóico (“Retinoic Acid
Receptor”, RAR) e o receptor retinóide X (“Retinoid X Receptor”, RXR). Cada família
apresenta os subtipos

,

e

. Além disso, início de transcrição e "splicing"

alternativos dão origem a diferentes isoformas dos subtipos de RAR e RXR. Existem
duas isoformas para o receptor RAR

( 1e

receptor RAR , há quatro isoformas ( 1,

2) e para RAR
2,

3 e

identificado pelo menos duas isoformas para RXR
RXR

( 1 e

( 1e

2). Já para o

4). Similarmente, tem sido

( 1 e

2), RXR

( 1e

2) e

2) (Leid et al., 1992). O receptor RXR, assim como suas múltiplas

isoformas, é ativado pelo isômero 9-cis-AR, enquanto que todas as isoformas do
receptor RAR respondem tanto ao isômero 9-cis-AR, como também ao all-trans-AR
(Chambon, 1996).
Os receptores RAR e RXR se ligam a elementos responsivos específicos em
regiões promotoras de genes-alvo, atuando como fatores de transcrição ligantedependentes. O receptor RXR pode ligar-se ao DNA e ativar a transcrição na forma de
homodímero. Já a ligação com o DNA e a ativação da transcrição pelo receptor RAR,
geralmente ocorre via uma heterodimerização com o receptor RXR. Esses
heterodímeros associam-se com sequências específicas do DNA ("retinoic acid
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response elements", RARE) compostas de uma repetição direta de duas sequências
consenso PuG(G/T)TCA, separadas por 2 bp (DR-2) ou 5 bp (DR-5) (Chambon, 1996).
O heterodímero RAR-RXR se liga a regiões regulatórias desses genes-alvo,
aumentando sua taxa de transcrição quando ligado ao AR (Mangelsdorf et al., 1995).
Anormalidades na expressão ou na função dos receptores retinóicos,
especialmente a supressão da expressão de RAR , tem sido encontrada em vários
tipos de cânceres, incluindo lesões orais pré-malignas (Hu, 1991) e linhagens de
carcinoma celular escamoso de cabeça e pescoço (HNSCC) (Zou et al., 1994).
Curiosamente foi observado que a expressão de RAR 2 é silenciada por
hipermetilação do DNA de sua região promotora em amostras de carcinomas
escamosos celulares de cabeça e pescoço e linhagens celulares derivadas de HNSCC
(Youssef et al., 2004). Posteriormente, foi demonstrado que a ausência ou bloqueio da
ação de RAR

está diretamente ligado à repressão transcricional de RAR 2,

demonstrando a complexidade do controle de sinalização por AR (Ren et al., 2005).
O AR é uma molécula hidrofóbica que deve ser solubilizada no citoplasma e
transferida para o núcleo onde se ligará aos seus receptores. Duas proteínas chamadas
de proteínas ligantes de ácido retinóico (CRABP1 e CRABP2) se ligam ao AR no
citoplasma e regulam sua concentração efetiva dentro da célula, seja pela ligação ao
excesso de AR e/ou aumentando a metabolização de AR na célula através de
interações com enzimas catabolizantes (Napoli, 1999).
Essas proteínas pertencem à família de proteínas ligantes de lipídios
intracelulares (iLBPs), que é caracterizada por uma estrutura tridimensional em forma
de barril- , altamente conservada, a qual permite a sua ligação com moléculas
hidrofóbicas específicas (Banaszak et al., 1994). CRABPs são proteínas solúveis
pequenas, constituídas por aproximadamente 136 aminoácidos, com o peso molecular
de aproximadamente 15-16 kDa (Aström et al., 1991). Elas são altamente conservadas
ao longo da evolução, sendo que CRABP1 de rato apresenta uma identidade de 99,3%
com a proteína de humano, enquanto que CRABP2 possui uma identidade de 94%. Já
as proteínas CRABP1 e CRABP2 de humanos são 74% idênticas entre si, sugerindo
uma diferença de função entre essas duas proteínas (Donovan et al., 1995). Além
disso, as duas CRABPs exibem padrões de expressão distintos com relação a
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diferentes células e estágios de desenvolvimento. Em adultos, CRABP1 é altamente
expressa, enquanto que a expressão de CRABP2 é restrita a pele, útero, ovário, plexus
coróide e em células hematopoiéticas. Ambas são expressas durante a embriogênese,
porém não nas mesmas células. Esses padrões distintos de expressão fortalecem a
hipótese de que as duas CRABPs apresentam funções diferentes no metabolismo do
AR (Dong et al., 1999). De fato, experimentos mostram que CRABP1 aumenta a
atividade de enzimas que catalisam a degradação do AR (Boylan e Gudas, 1991),
enquanto CRABP2 aumenta a atividade transcricional de AR (Dong et al., 1999). Esse
último estudo mostra que a expressão de CRABP2, mas não de CRABP1, aumenta a
transcrição de gene repórteres dirigidos pelos elementos responsivos ao AR (Dong et
al., 1999). Foi também demonstrado, tanto in vivo como in vitro, que CRABP2 associase fisicamente com RAR

e RXR , e na presença do ligante, CRABP2 aumenta a

atividade transcricional do heterodímero RAR -RXR

(Delva et al., 1999).

Esse efeito de co-ativação na presença de AR é resultado da interação física de
CRABP2 com o domínio conservado de ligação ao ligante (LBD) dos receptores RAR
e RXR

(Bastie et al., 2001), a qual facilita a passagem do isômero all-trans AR da

proteína CRABP2 para o receptor RAR

(Dong et al., 1999). No entanto, existe na

literatura uma discordância a respeito da necessidade de CRABP2 estar ligada ou não
ao AR para que se ligue com maior afinidade ao RAR

e RXR

(Delva et al., 1999;

Budhu e Noy, 2002).
Interações diretas entre CRABP2 e receptores nucleares requerem que esses
dois tipos de proteínas localizem-se no mesmo compartimento celular. Uma vez que a
atividade dos receptores RAR e RXR ocorre no núcleo e a proteína CRABP2 é
predominantemente citoplasmática, na presença do ligante, CRABP2 deve ser
transportada até o núcleo para associar-se com RAR

(Budhu e Noy, 2002). O

transporte de proteínas do citoplasma celular para núcleo ocorre devido ao
reconhecimento de um sinal de localização nuclear ("nuclear localization signal”, NLS).
O sinal de localização nuclear é reconhecido por um grupo de proteínas
citoplasmáticas, as importinas

, que se ligam a proteína a ser importada e a conduz

até o núcleo (Stryer, 1988). Uma vez que CRABP2 não contém um NLS clássico em
sua sequência primária, esse sinal deve ser reconhecido em sua estrutura terciária.
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Dessa maneira, foi verificada a presença deste NLS na conformação holo-CRABP2,
mas não na apo-CRABP2. Análises subsequentes demonstraram que o AR induz a
associação de CRABP2 com uma importina

, a qual é responsável pela localização

nuclear dessa proteína (Sessler e Noy, 2005).
Assim, após sua ligação com o AR no citoplasma, a holo-CRABP2 desloca-se
para o núcleo, onde irá associar-se com apo-RAR para formar um complexo que
possibilita a passagem direta do AR, facilitando assim a ligação do AR com RAR e
aumentando a sua atividade transcricional (Budhu e Noy, 2002). Apesar de este mesmo
estudo propor que CRABP2 deve-se desligar de RAR

após a transferência do AR

para que ocorra ativação transcricional por RAR -RXR

(Budhu e Noy, 2002), outro

estudo mostra que a associação da proteína ciclina D3 ao complexo CRABP2-RAR
aumenta a estabilidade desse complexo e também modula positivamente a ativação
transcricional de CRABP2 mediada por AR in vivo (Despouy et al., 2003). Dessa forma,
permanece indeterminado se a ligação de CRABP2 ao RAR -RXR , após
transferência do AR, afeta a atividade transcricional desse heterodímero. Recentemente
foi demonstrado que o AR induz a interação entre CRABP2 e a enzima SUMO E2
ligase Ubc9, e a sumoilação da proteína CRABP2 (Majumdar et al., 2011). Esse mesmo
trabalho

mostrou

também

que

a

apo-CRABP2

está

associada

ao

retículo

endoplasmático e que a sumoilação de CRABP2 em resposta a AR é crítica para a
dissociação de CRABP2 do retículo endoplasmático e consequentemente para o
deslocamento da proteína para núcleo e sua cooperação com RAR (Majumdar et al.,
2011).
Apesar dessa correlação funcional entre CRABP2 e RAR, ratos transgênicos
deficientes em CRABP2 são viáveis e férteis, apresentando-se normais tanto durante o
seu desenvolvimento, como na vida adulta (Lampron et al., 1995). Isso indica que
CRABP2 não é essencial para a atividade transcricional de RAR. Porém, a atividade
potencializadora de CRABP2 é significativa quando os níveis de AR ou RAR são
limitantes, ou seja, sob condições em que é necessário aumentar a eficiência do
direcionamento do AR (Budhu e Noy, 2002). Como em doses farmacológicas o AR é
altamente tóxico (Maden, 1994), essa atividade da proteína CRABP2 é de fundamental
importância, uma vez que o AR pode inibir a proliferação celular de vários tipos de
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cânceres (Büntzel e Küttner, 1998; Niles, 2002; Arrieta et al., 2011; Bryan et al., 2011;
Huang et al., 2012). Dessa maneira, em um estudo da efetividade de CRABP2 em
camundongos com câncer de mama, verificou-se que a injeção de um adenovírus
expressando CRABP2 dentro de células da linhagem SC115 de carcinoma mamário
desses camundongos resultou em um aumento da habilidade do AR de suprimir a
proliferação celular, mesmo na ausência de administração de AR exógeno. A expressão
de CRABP2 nestas células elevou a atividade transcricional de RAR e, ao mesmo
tempo, reduziu o potencial tumorigênico celular. As células que super-expressavam
CRABP2 foram capazes de causar poucos tumores e estes apresentaram uma taxa de
crescimento mais lenta (Manor et al., 2003).
A ação biológica de AR pode também ser mediada por uma outra família de
receptores nucleares, os receptores ativados por proliferadores de peroxissomo β/δ
(“Peroxisome Proliferator-Activated Receptors”, PPARβ/δ) (Schug et al., 2007). Assim
como RARs, PPARs formam heterodímeros com RXR e associam-se com elementos
responsivos ao hormônio (PPRE) em regiões regulatórias de genes alvos específicos
(Mangelsdorf e Evans, 1995). A ativação de PPARβ/δ por AR estimula a expressão de
genes pró-proliferativos, o que resulta no estímulo de crescimento celular e inibição da
apoptose (Schug et al., 2008). Entretanto, o direcionamento de AR para o receptor RAR
ou PPARβ/δ depende dos nivéis citoplasmáticos de CRABP2 e de uma outra proteína
transportadora de AR, a proteína ligante de ácido graxo 5 (“Fatty Acid-Binding Protein”,
FABP5) (Schug et al., 2007). Assim, CRABP2 e FABP5 podem ligar AR no citoplasma e
deslocar-se para o núcleo, onde irão direcionar AR seletivamente para RAR ou
PPARβ/δ, respectivamente (Budhu e Noy, 2002; Chapellier et al., 2002).
Dessa forma, uma vez que a resposta ao AR mediada por CRABP2/RAR é a
responsável pelos efeitos anti-proliferativos induzidos pelo tratamento com AR nos de
diversos tipos de cânceres humanos, é muito importante a identificação de novos
ligantes para CRABP2 que possam aumentar a compreensão do controle da
sinalização do AR dentro da célula, necessária para uma eficiente terapia utilizando AR.
Como já citado, foi observado que a proteína ciclina D3 interage fisicamente com
CRABP2. Utilizando o sistema de duplo-híbrido, CRABP2 foi usado como isca em um
rastreamento de proteínas ligantes a partir de uma biblioteca de cDNA humano de
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linhagem celular de leucemia promielocítica humana (HL-60). Foi verificado que a
ciclina D3 forma um complexo ternário com CRABP2 e o receptor RAR . Deste modo,
a interação CRABP2-RAR

é estabilizada, aumentando a atividade transcricional do

complexo (Despouy et al., 2003). Além da ciclina D3, também foi visto que CRABP2
pode funcionar como homodímero, interagindo com outra proteína CRABP2 (Rual et al.,
2005). Recentemente, também foram descritas as interações entre CRABP2 e Ubc9,
como já citado anteriormente (Majumdar et al., 2011) e entre CRABP2 e SUMO2
(“Small Ubiquitin-related MOdifier 2”) (Tatham et al., 2011). Assim, a procura de novas
interações de CRABP2 com fatores celulares e o posterior estudo do papel dessas
interações físicas na função de CRABP2 poderão contribuir de maneira importante no
entendimento do complexo mecanismo celular de sinalização por AR.

1.2.

CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO
O termo câncer de cabeça e pescoço descreve uma diversidade de tipos de

câncer de histologias distintas que ocorrem em vários sítios anatômicos (Dawson e
Okamura, 1990). Esta terminologia tem sido aplicada primariamente aos tumores que
ocorrem em regiões como a cavidade oral, a orofaringe, a hipofaringe e a laringe. Por
causa da variabilidade de sítios anatômicos, da origem dos tecidos, da biologia do
crescimento do tumor, dos padrões de metástases e dos limites da extensão do tumor,
os sinais e sintomas dessa doença são muito variados (Bast et al., 2000).
O processo da carcinogênese de cabeça e pescoço envolve interações
dinâmicas entre vários fatores de risco. Aproximadamente 90% destes tumores ocorrem
depois da exposição aos conhecidos carcinógenos como o tabaco, o fumo e
substâncias como o betel. Sabe-se que o uso de álcool está intimamente ligado ao
tabaco na carcinogênese e faz parte do grupo de agentes que podem potencializar a
carcinogênese relacionada ao tabaco. Outros fatores importantes são os vírus,
predisposição genética, ocupação, radiação e dieta (Kulkarni e Saranath, 2004).
Nos últimos anos, têm sido intensamente investigados marcadores moleculares
que possam ser utilizados como alvos terapêuticos ou que auxiliem no diagnóstico
precoce desse grupo de neoplasias, no seu prognóstico e na identificação de
populações de risco. No entanto, muitos dos eventos genéticos responsáveis pela
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doença

permanecem

desconhecidos

e

poucos

marcadores

moleculares

são

comumente utilizados na prática médica (Greenman et al., 2000; Ransohoff, 2003).
A carcinogênese constitui um processo em múltiplos passos, caracterizando-se
pela ocorrência ou acúmulo de alterações genéticas como: aneuploidia, perda de
heterozigose, deleções, inserções, mutações pontuais, amplificação gênica e, pelas
alterações epigenéticas, as quais se caracterizam por um processo herdado durante a
divisão celular, sem a ocorrência de alterações na sequência do DNA (SanchezCespedes et al., 2000; Feinberg, 2001; Smiraglia e Plass, 2002).
A metilação de citosinas em dinucleotídeos CpG em sequências ricas em CpG
(denomindas ilhas CpG) localizadas no promotor gênico é um evento epigenético que
resulta na repressão da expressão gênica e está envolvida em vários processos
biológicos normais tais como controle de desenvolvimento, proteção do genoma contra
elementos transponíveis, imprinting genômico e inativação do cromossomo X (Hendrich
e Bird, 1998; Jones e Laird, 1999). A metilação dessas sequências é introduzida
enzimaticamente por DNA metiltransferases que exibem uma interação sequência
específica com o DNA e utilizam a S-adenosil-L-metionina (AdoMet) como doador de
grupos metila (Cheng e Roberts, 2001).
A metilação anormal do DNA é fortemente implicada no desenvolvimento do
câncer (Esteller et al., 2001) e afeta a expressão de mais de uma centena de genes
supressores de tumor ou relacionados com a regulação da proliferação e apoptose e
com o reparo do DNA.
Em tumores de cabeça e pescoço, alguns genes estão comumente
hipermetilados, como o p16, o DAPK, o E-cad, o RASSF1A e o RAR 2 (Rosas et al.,
2001; Hasegawa et al., 2002; Kwong et al., 2002). A recorrência desses tumores parece
ser mais frequente quando há inativação do gene p16 (Kresty et al., 2002), enquanto a
invasão óssea está associada com hipermetilação do gene DCC (Ogi et al., 2002). Tais
resultados abrem a possibilidade de utilização de painéis de genes hipermetilados para
o prognóstico desses pacientes.
Realmente,

as

alterações

epigenéticas

podem

ser

empregadas

como

marcadores no monitoramento da gênese e da progressão do câncer e constituem
alvos terapêuticos potenciais em função de sua reversibilidade. Tratamento com
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inibidores da metilação do DNA pode restaurar a atividade de genes silenciados e
diminuir a taxa de crescimento de células tumorais em um modo herdável. Portanto, é
possível a reversão parcial do fenótipo tumoral pelo uso de inibidores da metilação
(Brown e Strathdee, 2002; Christman, 2002; Worm e Guldberg, 2002).
Pelo exposto, o estudo da metilação do DNA e a caracterização cuidadosa dos
padrões de metilação no câncer humano são muito importantes. A precisa quantificação
do status de metilação de ilhas CpG pode, sem dúvida, resultar no desenvolvimento de
um marcador molecular para diagnóstico e prognóstico de neoplasias e, ainda, levar à
identificação de novos alvos terapêuticos.
Entre os genes diferencialmente metilados identificados pelo nosso grupo em
tumores de cabeça e pescoço está CRABP2 (Calmon et al., 2009). Este estudo revelou
que CRABP2 é reativado por 5-aza-2’-desoxicitidina (5-aza), um agente desmetilante
que inibe as DNA metiltransferases (Bender et al., 1998) e que este gene está
frequentemente hipermetilado em linhagens de carcinoma celular escamoso de cabeça
e pescoço (HNSCCs). Além disso, este estudo mostrou que a ausência da proteína
CRABP2 está associada com diminuição das taxas de sobrevida livre de doença,
apoiando assim o uso potencial dos níveis de expressãode CRABP2 como biomarcador
de bom prognóstico para o carcinoma epidermóide (Calmon et al., 2009).

1.3.

SISTEMA

DE

DUPLO-HÍBRIDO

DE

LEVEDURA

NA

PROCURA

DE

INTERAÇÕES FÍSICAS PROTEÍNA-PROTEÍNA
O sistema de duplo-híbrido é baseado na importante característica modular de
uma série de fatores de transcrição eucarióticos, bastante estudados durante os anos
80 (Fields e Sternglanz, 1994). Esses estudos mostraram que o domínio de ligação ao
DNA (binding domain - BD) e o domínio de ativação da transcrição (activation domain AD) desses fatores podem ser separados fisicamente, mantendo sua funcionalidade
(Brent e Ptashne, 1985; Hope e Struhl, 1986; Keegan et al., 1986). O domínio BD é
responsável pela ligação do fator a sequências específicas do DNA genômico,
enquanto o domínio AD recruta a maquinaria de transcrição para ativar a transcrição
gênica. Além de não ser necessário que ambos os domínios BD e AD pertençam ao
mesmo fator, para que a transcrição seja ativada, eles não precisam estar presentes no

39

mesmo polipeptídio (Brent e Ptashne, 1985; Ma e Ptashne, 1988). Assim, se separados
os domínios BD e AD de um fator de transcrição, a transcrição de um determinado gene
não pode ser mais ativada. No entanto, se os domínios BD e AD forem novamente
aproximados através da sua fusão com outras proteínas que interagem fisicamente, a
ativação transcricional é reconstituída no local do DNA onde existe o sítio de ligação do
domínio BD (Figura 1).
O princípio do duplo-híbrido foi inicialmente demonstrado utilizando os domínios
BD e AD do fator de transcrição Gal4 fundidos às proteínas Snf1 e Snf4, que
conhecidamente interagem fisicamente, e o gene para beta-galactosidase de
Escherichia coli como repórter da interação (Fields e Song, 1989). Gal4 contém dois
domínios essenciais: na porção amino, um domínio de ligação a sequências específicas
de DNA (BD) e na porção carboxila, um domínio com regiões acídicas que é necessário
para a ativação da transcrição (AD). Os domínios são independentes e podem ser
fusionados separadamente a outras proteínas que, quando interagem, reconstituem a
sua proximidade natural e podem ativar a transcrição de genes regulados por UASG
(Gal-Upstream Activating Sequences). O rastreamento pelo sistema de duplo-híbrido
utiliza uma biblioteca genômica ou de cDNA fusionada ao domínio de ativação de Gal4,
e a proteína de interesse fusionada a um domínio de ligação ao DNA, de forma que
proteínas que interagem com a proteína de interesse possam ser identificadas.
O sistema de duplo-híbrido tem sido utilizado para a procura de novas
interações, assim como para análise direta de duas proteínas de interesse. Além disso,
esse sistema tem sido modificado constantemente no intuito de reduzir as limitações
dos sistemas de duplo-híbrido tradicionais que utilizam os domínios BD e AD de Gal4.
Outras proteínas com capacidade de se ligar a sequências específicas do DNA, como a
proteína LexA de procariotos, também são utilizadas com sucesso em substituição ao
domínio de ligação de Gal4. Foi demonstrado que o domínio de ativação da proteína
Gal4 de S. cerevisiae podia ser fusionado à proteína de ligação ao DNA LexA de E. coli
para criar um ativador transcricional funcional em levedura (Brent e Ptashne, 1985).
Esse sistema de duplo-híbrido explora o fato de que a proteína LexA é incapaz de ativar
a transcrição a não ser quando associada a um domínio de ativação.
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Uma grande vantagem da utilização do sistema de duplo-híbrido é a
possibilidade de poder detectar interações protéicas in vivo e, portanto, as proteínas
podem ser testadas em conformações semelhantes às suas conformações nativas.
Entretanto, este sistema apresenta algumas limitações, como o fato de ficar
condicionado pelo ambiente nuclear onde ocorrem as interações protéicas, ou ainda
pela possível falha de aquisição da estrutura correta das proteínas de fusão
(Sobhanifar, 2003). Além disso, a detecção da interação entre duas proteínas no
sistema do duplo-híbrido não implica necessariamente a sua associação in vivo. As
proteínas podem ser expressas em diferentes tipos de células, em compartimentos
celulares diferentes ou durante diferentes fases do desenvolvimento (Kolonin et al.,
2000; Serebriiskii e Golemis, 2001; Sobhanifar, 2003). O aparecimento de falsos
positivos é um dos maiores problemas do sistema de duplo-híbrido, podendo surgir
como resultado de uma interação não específica com a proteína isca, ou ainda, uma
das proteínas híbridas possuírem a capacidade de ativarem sozinhas a transcrição dos
genes repórteres (Sobhanifar, 2003).
Assim, com objetivo de diminuir o aparecimento de falsos-positivos, vem sendo
utilizado sistema de duplo-híbrido com mais de um gene repórter e diferentes níveis de
sensibilidade, o que tem possibilitado a utilização desse sistema para proteínas de
diferentes funções celulares e os mais variados tipos de interação física (Causier, 2004;
Gietz, 2005).

41

FIGURA 1. Esquema do sistema de duplo-híbrido utilizado para análise de interação
proteína-proteína. Os genes das proteínas X e Y clonados em vetores de expressão em
Saccharomyces cerevisiae, levam à produção de proteínas em fusão com os domínios de
interação a DNA (BD, “binding domain”) e de ativação de transcrição (AD, “activation domain”),
respectivamente. No caso de interação entre X e Y, é restaurada artificialmente a proximidade
física entre os domínios AD e BD, levando à expressão de genes repórteres que tenham a
sequência de ligação em suas regiões ativadoras de transcrição (“Upstream Activating
Sequences” - UAS). Dessa forma, é possível determinar a existência de interação entre duas
proteínas conhecidas ou rastrear ligantes de uma proteína utilizando uma biblioteca de cDNA
através da observação da ativação da transcrição dos genes repórteres.
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2.

OBJETIVO GERAL
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Estudar a proteína CRABP2, codificada por gene identificado como silenciado por
metilação em tumores de cabeça e pescoço.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1.1. Identificar proteínas ligantes de CRABP2 por duplo-híbrido.
O sistema de duplo-híbrido é uma importante ferramenta na procura e
estudo de interações físicas. Como já citado, Despouy e colaboradores já realizaram
um rastreamento de duplo-híbrido em levedura com o objetivo de encontrar proteínas
que interagem com CRABP2, onde foi utilizado CRABP2 como isca em um
rastreamento de proteínas ligantes a partir de uma biblioteca de cDNA humano de
linhagem celular de leucemia promielocítica humana (HL-60), utilizando a linhagem
Y190 (Despouy et al., 2003). Porém, os sistemas de duplo-híbrido utilizados neste
trabalho possuem características diferentes daquele já utilizado, como o tipo de
biblioteca e as linhagens das leveduras (Mav203 e L40), possibilitando assim, encontrar
novas proteínas ligantes de CRABP2. Uma vez que CRABP2 é expresso em cérebro
durante o desenvolvimento (Maden, 1994), o rastreamento de duplo-híbrido deste
trabalho foi realizado empregando uma biblioteca de cDNAs de cérebro fetal humano e
utilizando como “isca” a proteína CRABP2. Além disso, o fato de leveduras não
produzirem, metabolizarem ou serem sensíveis a AR (Salerno et al., 1996) torna
possível a sua utilização durante o rastreamento.

2.1.2. Validação das interações reveladas por duplo-híbrido
Como descrito na introdução, o aparecimento de falsos positivos é um dos
maiores problemas do sistema de duplo-híbrido e por essa razão os ligantes revelados
nesse sistema devem ser validados por outros ensaios de interação. Assim, neste
trabalho foi realizado também ensaios de co-purificação, co-imunoprecipitação e colocalização
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2.1.3. Verificar a expressão dos subtipos

,

e

dos receptores RAR e

RXR, nas linhagens tratadas e não tratadas com 5-aza.
O silenciamento devido a hipermetilação das ilhas CpG do DNA, associada a
uma configuração de cromatina fechada e a perda de acesso a fatores de transcrição
tem sido visto como importante mecanismo molecular alternativo para a perda de
função dos genes supressores de tumor, que é uma das principais classes de genes
responsáveis pelo início dos processos neoplásicos (Esteller et al., 2001). Uma vez que
a metilação é um processo epigenético, tem o potencial de ser revertido. Dessa forma,
o uso de 5-aza-2’-desoxicitidina (5-aza), um agente desmetilante que inibe as DNA
metiltransferases, permite a reativação da transcrição de genes silenciados pela
metilação de DNA (Bender et al., 1998). Apesar de já ter sido detectada a diminuição da
expressão de CRABP2 em tumores de carcinomas escamosos de orofaringe HPVpositivos e em câncer de próstata, os mecanismos pelos quais ocorrem esses
silenciamentos não estão descritos (Okuducu et al., 2005; Martinez et al., 2007). Por
outro lado, já foi descrito que a diminuição da expressão de RARβ2 se dá devido à
metilação de sua região promotora tanto em amostras de tumores, como em linhagens
HNSCC (Youssef et al., 2004). No entanto, não existe nenhum estudo abrangente a
respeito dos níveis de expressão dos receptores de AR em resposta a agentes
desmetilantes. Curiosamente, duas linhagens celulares utilizadas em um estudo do
nosso grupo de pesquisa para identificação de genes diferencialmente metilados em
tumores de cabeça e pescoço, a linhagem UM-SCC17A (linhagem tumoral proveniente
de tumor primário de supraglote) e UM-SCC-38A (linhagem tumoral proveniente de
tumor primário de tonsila pilar sem tratamento quimioterápico prévio) apresentam
dimunuição nos níveis de expressão de RARβ2 devido à metilação (Youssef et al.,
2004) e a linhagem UM-SCC17A, juntamente com as linhagens FaDu (carcinoma
epidermóide de células escamosas da faringe) e UMSSC14A (tumor de assoalho de
boca) também apresentam esse comportamento para CRABP2 (Calmon et al., 2009).
Levando em conta a existência dessa correlação, neste trabalho foi realizada
também a verificação dos níveis de expressão dos subtipos α, β e γ dos receptores
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RAR e RXR em linhagens de carcinomas de cabeça e pescoço tratadas e não tratadas
com 5-aza.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
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3.1. MATERIAL
As leveduras utilizadas nos experimentos estão listadas na Tabela 1. Os
plasmídeos e os oligonucleotídeos utilizados estão listados nas Tabelas 2 e 3,
respectivamente. A manutenção e cultivo das linhagens de S. cerevisiae e E. coli, bem
como a composição e o preparo dos meios de cultura e soluções seguiram os
procedimentos padrão (Sambrook, 2001; Ausubel, 2012).

TABELA 1. Linhagens de leveduras utilizadas nos experimentos deste trabalho.
Linhagem

Descrição

Referência

MaV203
(VZL772)

MATα leu2-3, 112 trp1-901 his3∆200 ade2-101 gal4∆ gal80∆
SPAL10::URA3 GAL1::lacZ HIS3UAS GAL1::HIS3@LYS2 can1R cyh2R

Invitrogen

VZL803

VZL772 transformada com o plasmídeo isca (pDEST32-CRABP2)
para o sistema de duplo-híbrido da linhagem MaV203

Este
trabalho

VZL813

VZL772 transformada com os plasmídeos pEXP32-Krev1 (pVZ963) e
pEXP22-RalGDSwt (pVZ893). Controle de interação forte para o
sistema de duplo-híbrido da linhagem MaV203

Este
trabalho

VZL814

VZL772 transformada com os plasmídeos pEXP32-Krev1 (pVZ963) e
pEXP22-RalGDSm1 (pVZ894). Controle de interação fraca para o
sistema de duplo-híbrido da linhagem MaV203

Este
trabalho

VZL815

VZL772 transformada com os plasmídeos pEXP32-Krev1 (pVZ963) e
pEXP22-RalGDSm2 (pVZ895). Controle negativo de interação para o
sistema de duplo-híbrido da linhagem MaV203

Este
trabalho

VZL830

VZL772 transformada com os plasmídeos pDEST32-CRABP2 e
pDEST22. Controle negativo da isca do sistema de duplo-híbrido do
sistema da linhagem MaV203

Este
trabalho

L40
(VZL86)

MATa trp1 his3 leu2 ade2 LYS2::lexAop(4x)-HIS3 URA3::lexAop(8x)lacZ

(Mcdonald,
2001)

VZL804

VZL86 transformada com o plasmídeo isca (pBTM116-CRABP2)
para o sistema de duplo-híbrido da linhagem L40

Este
trabalho

VZL86 transformada com os plasmídeos pBTM116-CRABP2 e
pACT. Controle negativo da isca do sistema de duplo-híbrido do
sistema da linhagem L40

Este
trabalho

VZL831
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VZL899

VZL86 transformada com os plasmídeos pBTM116-eIF5A e pACTDys1. Controle da interação positiva forte do sistema de duplohíbrido do sistema da linhagem L40

(Thompson
et al.,
2003)

VZL900

VZL86 transformada com os plasmídeos pBTM116-eIF5A e pACTLia1. Controle da interação fraca do sistema de duplo-híbrido do
sistema da linhagem L40

(Thompson
et al.,
2003)

VZL901

VZL86 transformada com os plasmídeos pBTM116-eIF5A e pACT.
Controle da negativo do sistema de duplo-híbrido do sistema da
linhagem L40

(Thompson
et al.,
2003)

VZL902

VZL86 transformada com o plasmídeo pBTMKan-CRABP2. Nova
isca do sistema de duplo-híbrido do sistema da linhagem L40

Este
trabalho

VZL903

VZL86 transformada com os plasmídeos pBTMKan-CRABP2 e
pACT. Controle negativo da isca do sistema de duplo-híbrido do
sistema da linhagem L40

Este
trabalho

TABELA 2. Plasmídeos utilizados nos experimentos deste trabalho.
Plasmídeos

Descrição

Origem

pCR8

Plasmídeo para geração de clone de entrada do sistema
“Gateway” (SpectinomicinaR)

Invitrogen

pCR8-CRABP2
(pVZ941)

Plasmídeo de entrada (pCR8) contendo o gene de
CRABP2

Este
trabalho

pDEST32
(pVZ860)

Vetor de expressão em levedura de proteína de fusão com
domínio de ligação ao DNA de Gal4 (Gal4-BD) (LEU2,
CEN, GentamicinaR)

Invitrogen

pBait-CRABP2
(pVZ942)

CRABP2 clonado no plasmídeo pDEST32

Este
trabalho

pDEST22
(pVZ861)

Vetor de expressão em levedura de proteína de fusão com
o domínio de ativação da transcrição de Gal4 (Gal4-AD)
(TRP1, CEN, AmpicilinaR)

Invitrogen

pEXP-AD502
(pVZ896)

Vetor de expressão em levedura de proteína de fusão com
o domínio de ativação da transcrição de Gal4 (Gal4-AD)
(TRP1, CEN, AmpicilinaR)

Invitrogen
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pEXP32-Krev1
(pVZ964)

Controle para duplo-híbrido do sistema da linhagem
MaV203, codifica Gal4-BD-Krev1

Invitrogen

pEXP22-RalGDSwt
(pVZ893)

Controle para duplo-híbrido do sistema da linhagem
MaV203, codifica Gal4-AD-RalGDSwt (selvagem)

Invitrogen

pEXP22RalGDSm1
(pVZ894)

Controle para duplo-híbrido do sistema da linhagem
MaV203, codifica Gal4-AD-RalGDSm1 (mutante 1)

Invitrogen

pEXP22RalGDSm2
(pVZ895)

Controle para duplo-híbrido do sistema da linhagem
MaV203, codifica Gal4-AD-RalGDSm2 (mutante 2)

Invitrogen

pBTM116
(pVZ148)

Vetor de expressão em levedura de proteína de fusão com
a proteína de ligação ao DNA LexA (TRP1, 2µ,
AmpicilinaR)

(Bartel e
Fields, 1995)

pBTM-CRABP2
(pVZ943)

CRABP2 clonado no plasmídeo pBTM116

Este
trabalho

pBTM-eIF5A
(pVZ278)

TIF51A clonado no vetor pBTM116

(Thompson
et al., 2003)

pBTM-Dys
(pVZ549)

DYS1 clonado no vetor pBTM116

(Thompson
et al, 2003)

Vetor de expressão em levedura de proteína de fusão com
o domínio de ativação da transcrição de Gal4 (LEU2, 2µ,
AmpiclinaR)

(Bartel e
Fields, 1995)

pACT2

Vetor de expressão em levedura no qual foi gerada a
biblioteca de cDNAs de cérebro fetal humano para
produção de proteína presa (Gal4-AD) (LEU2, 2µ,
AmpicilinaR)

(Bartel e
Fields, 1995)

pACT-Lia
(pVZ940)

LIA1 clonado no vetor Pact

(Thompson
et al., 2003)

pACT-Dys
(pVZ558)

DYS1 clonado no vetor pACT

(Thompson
et al., 2003)

pBTMKan
(pVZ993)

pBTM116 com a marca de seleção em bactéria modificada
para canamicinaR

Nilson
Zanchin

pACT
(pVZ149)
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pBTMKanCRABP2
(pVZ1018)

CRABP2 clonado no plasmídeo pBTMKan

Este
trabalho

PUB1 clonado no vetor plasmidial pBTM116

(Apponi et
al., 2007)

(pSV58)

Vetor plasmidial para clonagem e expressão em levedura
(ARSH4, CEN6, TRP1, AmpicilinaR)

(Sikorski e
Hieter, 1989)

pDEST15
(pVZ1118)

Vetor de expressão em bactéria de proteína de fusão com
GST (AmpicilinaR)

Este
trabalho

pDEST15-CRABP2
(pVZ1120)

CRABP2 clonado no vetor plasmidial pDEST15

Este
trabalho

pGEX-4T

Vetor de expressão em bactéria de proteína de fusão com
GST (AmpicilinaR)

Amersham
Biosciences

pGEX-CRABP2

CRABP2 clonado no vetor plasmidial pGEX-4T

Este
trabalho

pGEX-HuR

HuR clonado no vetor plasmidial pGEX-4T

Laboratório
Dra Noy

pET-28a

Vetor de expressão de proteína de fusão com cauda de
histidinas em bactéria (canamicinaR)

Amersham
Biosciences

pET-28a-CRABP2

CRABP2 clonado no vetor plasmidial pET28a

Este
trabalho

pCMVFlag Tag 2B-

Vetor de expressão em células de mamífero de proteína
de fusão com FLAG

Laboratório
Dra Noy

pCMVFlag Tag 2BCRABP2

CRABP2 clonado no vetor plasmidial pCMVFlag Tag 2B

Laboratório
Dra Noy

pKH3

Vetor de expressão em células de mamífero de proteína
de fusão com HA

Laboratório
Dra Noy

pKH3-SCAF1

SCAF1 clonado no vetor plasmidial pKH3

Laboratório
Dra Noy

pBTM116-PUB1
(pSV424)
pRS314
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CMX-1H-Ubc9

Ubc9 clonado em vetor de expressão em células de
mamífero de proteína de fusão com HA CMX-1H

Laboratório
Dra Noy

TABELA 3. Oligonucleotídeos utilizados nos experimentos deste trabalho.
Sítio de restrição1

Oligonucleotídeo

Descrição

SVO135

5’ TAC CAC TAC AAT GGA TG 3’

SVO199

5’ CAC GAT GCA CAG TTG 3’

SVO536

5’ CCG GAA TTC ATG CCC AAC TTC TCT G 3’

EcoRI

SVO537

5’ CCG GAA TTC TAT CCT AGA AGG AGG G 3’

EcoRI

5’CCC AAG CTT GTG ACC ATG GAG GAA GAA
SCAF1-For

GAT GAG TC 3'
TGC TCT AGA GAG AGG GGG CAG GGG CAG

SCAF1-Rev

GCC

RARβ2-For

5’ GGT TCA CCG AAA GTT CAC TCG GAT 3’

RARβ2-Rev

5’ CAG GCT TGC TCG GCC AAT CCA 3’

1

HindIII

XbaI

Os sítios de restrição introduzidos estão em negrito.

3.2. MÉTODOS

3.2.1. Subclonagem de DNA
3.2.1.1. Digestão de plasmídeos
Os plasmídeos de interesse foram digeridos em um volume de 20 µL, utilizando
as condições recomendadas para as diferentes enzimas de restrição (New England
Biolabs).

3.2.1.2. Desfosforilação do vetor
Após digestão do vetor, foram adicionadas 2 unidades de fosfatase alcalina
(CIAP-Calf Intestinal Alkaline Phosphatase) e a reação incubada a 37ºC por 30 minutos.
A reação foi interrompida por aquecimento a 75ºC por 10 minutos.
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3.2.1.3. Purificação de inserto e vetor
Após digestão dos plasmídeos e realização das modificações necessárias, os
produtos obtidos foram separados por eletroforese em gel de agarose 0,8% em TAE
(Tris 40 mM, ácido acético glacial 0,11% e EDTA 1 mM), contendo 0,5 µg/mL de
brometo de etídio. Ao DNA foi adicionado tampão de amostra (azul de bromofenol
0,125%, xileno cianol 0,125% e glicerol 50%) e a solução foi aplicada no gel. O gel foi
submetido à voltagem de 80 V. O DNA foi visualizado utilizando luz ultravioleta e a
imagem documentada utilizando o aparelho AlphaImager 2200 (Alpha Innotech
Corporation). Os fragmentos desejados foram purificados utilizando o kit “QIAquick Gel
Extraction” da Qiagen, seguindo as orientações do fabricante.

3.2.1.4. Reação de ligação
Os fragmentos (vetor e inserto), após a purificação, foram analisados por
eletroforese em gel de agarose 0,8% para avaliar a pureza e estimar a concentração
dos mesmos. A reação de ligação foi realizada utilizando um volume final de 20 µL,
tampão apropriado, um excesso de inserto em relação ao vetor (usualmente 10 vezes)
e 200-400 unidades de T4 DNA ligase. A reação foi incubada a 16ºC por 4-24 horas. A
introdução dos produtos da reação de ligação em E. coli DH5α competente foi realizada
como descrito no item 3.2.4.2.

3.2.2. Clonagem empregando a reação de polimerase em cadeia (PCR)
3.2.2.1. Reação de PCR
As reações de PCR foram realizadas em tubos de microcentrífuga de 0,5 mL
contendo

1

μM

de

cada

oligonucleotídeo,

1

μL

de

uma

mistura

de

desoxirribonucleotídeos 100 μM cada (dATP, dTTP, dCTP e dGTP), 20 a 40 ng de DNA
plasmidial e 2 U da enzima HiFi Taq DNA polimerase (Invitrogen) num volume final de
reação de 100 μL. As condições das reações foram estabelecidas de acordo com a
temperatura de desnaturação dos oligonucleotídeos utilizados. Após o último ciclo, as
reações foram mantidas a 72ºC por 5 minutos. Os produtos das reações foram
analisados por eletroforese em gel de agarose 0,8% em tampão TAE e então
purificados utilizando o kit “QIAquick PCR Purification” da QIAGEN.
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3.2.2.2. Clonagem do produto de PCR
Os produtos amplificados e purificados foram submetidos à digestão com as
enzimas de restrição requeridas, seguindo as condições recomendadas pelo fabricante
(New England Biolabs). Os produtos de digestão foram purificados após eletroforese
em gel de agarose 0,8%, utilizando o kit “QIAquick Gel Extraction” da QIAGEN. Os
fragmentos (vetor e inserto) foram analisados por eletroforese em gel de agarose 0,81% para avaliar a pureza e estimar a concentração dos mesmos. A reação de ligação e
a introdução dos produtos da reação de ligação em E. coli DH5α competente foram
realizadas como descrito nos itens 3.2.1.4 e 3.2.4.2, respectivamente.

3.2.3. Clonagem utilizando o sistema Gateway (Invitrogen)

3.2.3.1. Geração do clone de entrada
O kit “pCR8/GW/TOPO” foi utilizado para gerar clones contendo o fragmento de
PCR ligado ao vetor pCR8 (Tabela 2). Para reação, o volume de 4 µL do produto de
PCR foi misturado com 1 µL de “salt solution” fornecida no kit e com 1 µL de “TOPO
vector” (pCR8-topoisomerase I) e, posteriormente, incubada por 30 minutos a 25ºC.
Em seguida, esse vetor foi utilizado para transformar E. coli competente, utilizando o
antibiótico espectinomicina como marcador de seleção. O clone de entrada gerado
possui sítios de recombinação attL flanqueando o fragmento de PCR inserido.

3.2.3.2. Geração do clone destino
Para geração dos plasmídeos de duplo-híbrido para expressão das proteínas de
fusão isca contendo o domínio de ligação ao DNA de Gal4 (Gal4-BD), foi utilizado o
vetor pDEST32 (pVZ860), o qual possui os sítios de recombinação attR. Já para a
geração dos plasmídeos de expressão da proteína de fusão com GST foi utilizado o
vetor pDEST15 (pVZ1118) A reação de recombinação LR foi realizada em tubo de
microcentrífuga de 1,5 mL contendo 150 ng de plasmídeo de entrada, 150 ng do vetor
de destino e 2 µL de “LR Clonase II” (Invitrogen). O volume final de 10 µL foi ajustado
com tampão TE (Tris 10 mM e EDTA 1 mM) pH 8,0. A reação foi incubada a 25ºC por 2
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horas. Em seguida, a reação foi tratada com 2 µg de Proteinase K por 10 minutos a
37ºC. Por fim, metade do volume total de reação foi utilizada para transformar E. coli
competente, utilizando o antibiótico adequado para cada vetor como marcador de
seleção.

3.2.4. Transformação de bacteria por choque térmico
3.2.4.1. Competência
Uma colônia de E.coli foi inoculada em 10 mL de meio LB (extrato de levedura 5
g/L; NaCl 10 g/L; triptona 10 g/L) e incubada a 37ºC sob agitação por uma noite. A
cultura foi então diluída em 250 mL de meio SOB (triptona 20 g/L, extrato de levedura 5
g/L, NaCl 10 mM, KCl 2,5 mM, MgCl2.4H2O 10 mM e MgSO4.7H2O 10 mM) até atingir
D.O.600nm=0,6. A cultura foi incubada em banho de gelo por 10 minutos e centrifugada
a 2.500xg a 4ºC por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e as células foram
suspensas em 80 mL de solução TB (Pipes pH7,0 10 mM, MnCl2.4H2O 55 mM,
CaCl2.2H2O 15 mM e KCl 250 mM) gelada e incubadas no gelo por 10 minutos. As
células foram centrifugadas e suspensas em 20 mL de TB gelado adicionado de 1,5 mL
de DMSO. As células foram novamente incubadas em gelo por 10 minutos. Para
armazenamento, 200 µL de células foram alíquotados e congelados a -80ºC.

3.2.4.2. Transformação
As células de E. coli DH5α competentes estocadas foram descongeladas em
banho de gelo. Em um tubo de microcentrífuga foram adicionados 100 µL das células
competentes e 50–250 ng de DNA plasmidial ou a reação de ligação. Os tubos foram
mantidos em banho de gelo por 30 minutos e submetidos ao choque térmico em banhomaria a 42ºC por 2 minutos. A seguir, 1 mL de meio LB líquido foi adicionado ao tubo, o
qual foi incubado por 1 hora a 37ºC, sob agitação. Finalmente, as células foram
plaqueadas em meio seletivo (meio LB contendo ampicilina 50 µg/mL) e incubadas a
37ºC até a obtenção de colônias.

55

3.2.5. Eletroporação de bactérias

3.2.5.1. Competência
Uma cultura estacionária da linhagem DH5α de E.coli foi diluída 100 vezes em
1L de meio LB fresco e incubada a 37ºC, sob agitação até atingir D.O.600nm= 1,0-1,2.
As células foram coletadas por centrifugação a 3.200xg por 20 minutos a 4ºC e lavadas
uma vez com 500 mL de água gelada e duas vezes com 250 mL de água gelada. Uma
nova lavagem com 30 mL de glicerol 20% gelado foi realizada. As células foram
suspensas em 3 mL de glicerol 20% gelado e congeladas em alíquotas de 40 μL a
-80ºC.

3.2.5.2. Transformação
2μL de DNA plasmidial purificado de levedura foram adicionados a 40μL de
células eletrocompetentes. Estas foram transferidas para uma cubeta de eletroporação
(0,1cm) e submetidas a um pulso elétrico com as seguintes constantes elétricas:
voltagem 1,7 kV, resistência 200 Ω e capacitância 25 μF. Em seguida, as células foram
removidas da cubeta com 1 mL de meio LB e incubadas a 37ºC por 1 hora sob
agitação. Finalmente, as células foram plaqueadas em meio seletivo para possibilitar a
seleção do plasmídeo contendo a marca desejada. A seguir, as placas foram incubadas
a 37ºC até a obtenção de colônia.

3.2.6. Isolamento de DNA plasmidial a partir de bactéria em pequena escala –
Miniprep
Células da linhagem de E. coli

DH5α contendo os plasmídeos de interesse

foram inoculadas em 3 mL de meio LB contendo antibiótico na concentração
recomendada, e incubadas a 37ºC por aproximadamente 16 horas, sob agitação
constante. A cultura foi centrifugada por 1 minuto a 12.000xg. As células foram
suspensas em 200 μL de TE (Tris 10 mM pH 8,0 e EDTA 1 mM pH 8,0). Foram
adicionados 200 μL de solução NaOH/SDS (NaOH 0,2 M e SDS 1%), incubando-se por
5 minutos a 37ºC. Em seguida foram adicionados 150 μL de acetato de sódio 3 M pH
4,8 e o tubo foi invertido várias vezes. Após centrifugação por 6 minutos a 12.000xg, o
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sobrenadante foi transferido para um novo tubo. A seguir foi adicionado isopropanol (3
vezes o volume da amostra). Após incubação de 5 minutos a 37ºC, o tubo foi
centrifugado por 10 minutos a 12.000xg. O sobrenadante foi descartado e o precipitado
lavado duas vezes com etanol 75%. Depois de seco, o DNA foi suspenso em 50 μL de
TE pH 8,0.

3.2.7. Transformação de leveduras
Uma colônia da linhagem de levedura desejada foi inoculada em 5 mL de meio
adequado e incubada a 30˚C sob agitação por toda a noite. 1,5 mL da cultura foram
centrifugados na velocidade máxima por 5 segundos. Após descarte do sobrenadante,
as células foram lavadas com 1 mL de água estéril, suspensas em 1 mL de solução de
acetato de lítio 100 mM e então incubadas por 5 minutos a 30ºC. As células foram
coletadas por centrifugação e o sobrenadante foi removido. Foram adicionados, na
seguinte ordem, 240 μL de PEG 50%, 36 μL de acetato de lítio 1 M, 25 μL de DNA de
esperma de salmão, 5 μL de DNA plasmidial, completando-se o volume de reação com
45 μL de água. O tubo foi então agitado vigorosamente (vortex) por 1 minuto e incubado
a 42ºC por 20 minutos. As células foram centrifugadas na velocidade máxima por 10
segundos. Após o sobrenadante ter sido removido, as células foram suspensas em 150
μL de água estéril e então plaqueadas em meio seletivo apropriado. As placas foram
incubadas a 30ºC até o aparecimento de colônias.

3.2.8. Transformação de leveduras de alta eficiência
Uma colônia da linhagem de levedura de interesse foi inoculada em 10 mL de
meio adequado e incubada a 30ºC sob agitação por toda a noite. A partir desta cultura
inoculou-se 5,0x106 células/mL em 10 mL de meio pré-aquecido. As células foram
incubadas a 30ºC até que a concentração atingisse 2,0x107 células/mL, centrifugadas a
3.000xg por 5 minutos e lavadas com água. Após centrifugação, as células foram
suspensas em 600 μL de solução de acetato de lítio 100 mM e incubadas por 15
minutos a 30ºC. Coletou-se novamente as células por centrifugação e removeu-se o
sobrenadante. Foram adicionados, na seguinte ordem, 480 μL de PEG 50%, 72 μL de
acetato de lítio 1 M, 50 μL de DNA de esperma de salmão, 1 μg da biblioteca de cDNA
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completando-se o volume de reação com 108 μL de água. O tubo foi então agitado
vigorosamente (vortex) por 1 minuto e incubado a 30ºC por 30 minutos. O choque
térmico foi dado incubando-se o tubo a 42ºC por 20 minutos, tomando-se cuidado de
inverter o tubo a cada 5 minutos para equilíbrio da temperatura. As células foram
centrifugadas como descrito acima, suspensas em 2 mL de água, plaqueadas em meio
seletivo e incubadas a 30ºC até o aparecimento das colônias.

3.2.9. Isolamento de DNA plasmidial a partir de leveduras
De uma cultura estacionária da linhagem de levedura desejada, um volume de
1,5 mL foi centrifugado a 12.000xg por 1 minuto. A seguir, o sobrenadante foi
desprezado, as células lavadas com 1 mL de água e suspensas em 200 μL de tampão
de lise (Triton X-100 2%, SDS 1%, NaCl 100 mM, Tris-HCl pH 8,0 10 mM e EDTA
1mM). Foram adicionados 200 μL de fenol:clorofórmio:álcool isoamílico (24:25:1) e 300
mg de pérolas de vidro. O tubo foi então agitado vigorosamente (vortex) por 5 minutos e
centrifugado a 16.000xg por 1 minuto. A fase aquosa foi transferida para um novo tubo
e adicionada de igual volume de isopropanol. Após centrifugação de 10 minutos a
16.000xg, o sobrenadante foi removido e o precipitado lavado com 500 μL de etanol
75% gelado. O precipitado, depois de seco, foi suspenso em 50 μL de água.

3.2.10. Rastreamento por duplo-híbrido
O sistema de duplo-híbrido desenvolvido por Fields e Song em 1989 (Fields e
Song, 1989) é um método pelo qual interações entre proteínas são identificadas in vivo
através da reconstituição da atividade de um fator de transcrição. Neste trabalho foram
utilizados dois sistemas.

3.2.10.1. Sistema da linhagem MaV203 (Pro-Quest, Invitrogen)
Inicialmente, o sistema utilizado foi o de duplo-híbrido Pro-Quest da Invitrogen, o
qual utiliza um sistema Gal4-BD e Gal4-AD e os genes repórteres HIS3, URA3 e lacZ.
Dessa forma, o cDNA que codifica CRABP2 foi clonado pelo sistema Gateway no vetor
de fusão com o domínio de ligação ao DNA de Gal4 pDEST32 (LEU2) para produzir a
proteína alvo. Após a confirmação da expressão da proteína de fusão na linhagem
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MaV203 por western blot, a levedura já possuindo a proteína alvo foi transformada com
o plasmídeo contendo o domínio de ativação de Gal4 pDEST22 (TRP1) vazio para
verificar se a fusão Gal4-BD-CRABP2 ativa inespecificamente os genes repórteres
HIS3, URA3 e lacZ. Em seguida, o rastreamento foi iniciado.
A linhagem MaV203 contendo a fusão Gal4-BD-CRABP2 foi transformada com o
plasmídeo pEXP-AD502 contendo uma biblioteca de cDNA de cérebro fetal humano em
fusão com o domínio de ativação de Gal4. A seleção dos transformantes foi realizada
em meio de cultura sintético sem histidina e uracila (SC-his,-ura). Após o surgimento de
colônias, os transformantes foram cultivados em meio SC-leu,-trp (seleção apenas para
os plasmídeos) e então confirmados utilizando os fenótipos His+ (na presença de
diferentes concentrações de 3-AT), Ura+, 5-FOA e β-galactosidade+ (atividade de βgalactosidade).

3.2.10.2. Sistema da linhagem L40
Esse sistema é baseado nas propriedades das proteínas Gal4 de levedura e
LexA de procarioto e utiliza a linhagem L40 para rastrear uma biblioteca de cDNA
clonada em fusão com o domínio de ativação de Gal4 no vetor pACT2 (LEU2). Esta
linhagem contém os dois marcadores do sistema de duplo-híbrido HIS3 e lacZ. Os
clones da biblioteca de cDNA que codificarem proteínas capazes de interagir com a
proteína de interesse serão identificados pela capacidade de gerar ativação destes
genes repórteres (HIS3 e lacZ).
Inicialmente, o gene da proteína CRABP2 foi clonado no vetor pBTM116 (TRP1)
e posteriormente no vetor pBTMKan (TRP1) para produzir a proteína alvo em fusão
com a proteína de ligação ao DNA LexA (pBTM-CRABP2 e pBTMKan-CRABP2,
respectivamente). Após a avaliação da correta expressão das proteínas de fusão por
western blot, o próximo passo foi introduzir nas linhagens L40, já possuindo as
proteínas de fusão com LexA, o plasmídeo pACT vazio. Os transformantes obtidos
foram então testados para verificar a capacidade de causar a ativação dos genes
repórteres (HIS3 e lacZ).
Após os testes de expressão e auto-ativação, o rastreamento por duplo-híbrido
foi iniciado. Resumidamente, a levedura L40 possuindo o plasmídeo contendo pBTM-
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CRABP2 ou pBTMKan-CRABP2 foi transformada com uma biblioteca de cDNA de
cérebro fetal humano (Clontech) clonada em fusão com o domínio de ativação da
transcrição de Gal4. A seleção dos transformantes foi realizada em meio de cultura
sintético sem histidina na presença e na ausência de AR. Após o surgimento de
colônias, os transformantes foram cultivados em meio SC-leu,-trp (seleção apenas para
os plasmídeos) e então confirmados utilizando os fenótipos His+ e β-galactosidade+
(atividade de β-galactosidade). Em seguida, os clones candidatos positivos para a
expressão dos genes HIS3 e lacZ passaram pela etapa de “plasmid linkage” (ensaio de
ligação do plasmídeo) e os genes contidos nos clones que confirmaram a
especificidade da interação física foram identificados por sequenciamento.

3.2.11. Análise de fenótipo de crescimento
As leveduras a serem analisadas foram crescidas a 30ºC em 10 mL de meio
seletivo até aproximadamente 1-2x107 células/mL. Após centrifugação a 3.000xg por 10
minutos e remoção do meio de cultura, as células foram suspensas na concentração de
2,5x108 células/mL. 200 µL da suspensão foram transferidos para um poço de
microplaca e a suspensão foi diluída seriadamente (1:10) em meio líquido apropriado.
Utilizando um pipetador multicanal, 4 µL da suspensão original e das diluições foram
aplicados nos meios de cultura de interesse. A seguir, as placas foram incubadas a
30ºC até a observação de crescimento.
3.2.12. Ensaio de β-galactosidase
As linhagens de interesse foram cultivadas a 30ºC em 5 mL de meio seletivo até
aproximadamente 1-2x107 células/mL. Após centrifugação a 3.000xg por 10 minutos e
remoção do meio de cultura, as células foram ressuspendidas na concentração de
2,5x108 células/mL. 3 µL da suspensão foram aplicados sobre uma membrana de
nitrocelulose (Amersham Biosciences) sobre meio sólido YPD, e deixados crescer
durante uma noite a 30ºC. A membrana foi então retirada da placa e colocada sobre um
papel alumínio flutuando em nitrogênio líquido com as células voltadas para cima. Após
30 segundos, a membrana foi submergida no nitrogênio líquido por 5 segundos e
retirada para descongelar em temperatura ambiente. Um papel de filtro (Whatman) foi
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colocado em uma placa de petri de 100 mm e umidecido com 1,5 mL de Tampão Z
(Na2HPO4 60 mM, NaH2PO4 40 mM, KCl 10 mM, MgSO4 1 mM pH7,0) adicionado de Xgal (0,5 mg/mL). A membrana, com as células voltadas para cima, foi colocada sobre
este papel de filtro e incubada a 30ºC em câmara úmida até o desenvolvimento de
coloração azul.

3.2.13. Sequenciamento de DNA
O sequenciamento foi realizado utilizando-se o kit “BigDye Terminator v3.1 Cycle
Sequencing Kit” e o sequenciador 3130 (Applied Biosystems).

3.2.14. Ensaio de expressão de CRABP2 em fusão com GST em bactéria, teste de
solubilidade e purificação, utilizando FPLC
O gene CRABP2 foi clonado pelo sistema Gateway (Invitrogen) no vetor
pDEST15 (pVZ1118), o qual permite a produção da proteína de fusão com GST,
utilizando o sistema Gateway (item 3.2.3). Uma colônia da linhagem de E. coli BL21
(pLys) contendo a construção plasmidial para expressão de GST-CRABP2 foi inoculada
e crescida em 5 mL de meio LB líquido, acrescido de ampicilina (50
cloranfenicol (50

g/mL) e

g/mL) a 37ºC durante uma noite sob agitação. Em seguida, a cultura

foi diluída para a D.O.600nm=0,1 em 50 mL de meio de cultura fresco e crescida nas
mesmas condições até atingir a D.O.600nm=0,6. Retirou-se uma alíquota de 400

L da

cultura. Após centrifugação da alíquota a 12.000xg por 5 minutos e descarte do
sobrenadante, as células foram suspensas em 40

L de tampão de amostra para

proteína. No restante da cultura foi induzida a expressão da proteína de fusão com 0,2
mM de IPTG e, após 1, 2 e 3 horas de crescimento foram retirados 400

L de amostra.

Da mesma forma, as células foram coletadas por centrifugação e suspensas em 60
80

L e 110

L,

L de tampão de amostra para proteína, respectivamente. Todas as

amostras foram armazenadas a -80ºC e fervidas por 5 minutos, antes de serem
resolvidas por eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE).
Para testar a solubilidade da proteína recombinante expressa pela linhagem E. coli
BL21 (pLys), após a indução de 3 horas à 37oC, 25 mL da cultura foram centrifugados a

61

4.000xg por 20 minutos à 4oC e o restante incubado à 25oC por 16 horas e
posteriormente também centrifugados a 4.000xg por 20 minutos a 4oC. A seguir, as
células foram lavadas em 20 mL de PBS (NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4 10,1
mM, KH2PO4 1,8 mM pH7,4) gelado e centrifugadas a 4.000xg por 20 minutos a 4 C. O
sobrenadante foi descartado e a lavagem repetida. As células foram armazenadas a
-80 C. Então, as células foram descongeladas em banho de gelo e suspensas em
tampão de lise contendo Tris pH7,5 50 mM, PMSF 2 mM, EDTA 10 mM, DTT 2 mM e
coquetel de inibidores de proteases 1x – Roche. Posteriormente, as células foram
submetidas à sonicação de 4 segundos de pulso e 9,9 segundos de repouso durante 2
minutos em uma amplitude de 30%. A seguir, as células foram centrifugadas a
20.000xg por 20 minutos a 4 C. Uma alíquota do sobrenante e do precipitado foram
ressuspendidas em tampão de amostra para proteína. Todas as amostras foram
armazenadas a -80ºC e fervidas por 5 minutos, antes de serem resolvidas por
eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE).
Para a produção em larga escala e purificação de GST-CRABP2, uma colônia da
linhagem de E. coli BL21 (pLys) transformada com o plasmídeo contendo GSTCRABP2 foi inoculada e crescida em 100mL de meio LB líquido, acrescido de
antibióticos adequados, a 37 C durante uma noite sob agitação. Em seguida, a cultura
foi diluída para a D.O.600nm=0,1 em 1.000 mL de meio de cultura fresco e crescida nas
mesmas condições até atingir a D.O.600nm=0,6. Neste momento, a cultura foi induzida
com 0,2 mM de IPTG e, após 3 horas de incubação a cultura foi centrifugada a 4.000xg
por 20 minutos a 4 C e o sobrenadante foi desprezado. A seguir, as células foram
lavadas em 250 mL de PBS gelado e centrifugadas a 4.000xg por 20 minutos a 4 C. O
sobrenadante foi descartado e a lavagem repetida. As células foram armazenadas a
-80 C. Então, as células descongeladas em banho de gelo e suspensas em tampão de
lise. Posteriormente, as células foram submetidas à sonicação de 4 segundos de pulso
e 9,9 segundos de repouso durante 2 minutos em uma amplitude de 60%. A seguir, as
células foram centrifugadas a 20.000xg por 20 minutos a 4 C e o sobrenadante filtrado
em filtro de 0,45

m. O lisado clarificado e filtrado das células expressando a proteína

de fusão com GST foi submetido ao processo de purificação por afinidade à resina de
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glutationa-sepharose utilizando o sistema cromatográfico FPLC, de acordo com as
recomendações do fabricante (Amersham Biosciences). Resumidamente, após a
aplicação da amostra das proteínas fusionadas com GST na coluna, esta foi lavada
com tampão de lavagem (PBS 1x e NaCl 50 mM). Em seguida, foi feita a eluição da
proteína de fusão GST com o tampão de eluição (Tris pH8,0 0,1 M, NaCl 50 mM e
glutationa reduzida). As frações obtidas da cromatografia foram analisadas por SDSPAGE e coloração por “Coomassie Blue”. As frações contendo a proteína recombinante
foram reunidas e concentradas em concentrador vertical Centriplus (Amicon).
Posteriormente, os eluatos obtidos foram quantificados pelo método de Bradford,
utilizando o Kit “Bio Rad Protein Assay” da Bio Rad.

3.2.15. Ensaio de expressão de CRABP2 e HuR em fusão com GST e de CRABP2
em fusão com 6xHis-"tag” em bactéria, teste de solubilidade e purificação,
utilizando coluna por gravidade
Para a proteína de fusão 6xHis-CRABP2, seguiu-se as condições de indução
pré-estabelecidas no laboratório da Dra. Noa Noy. Para analisar a expressão de GSTCRABP2 e GST-HuR, uma colônia da linhagem de E. coli BL21 (pLys) contendo a
construção plasmidial para expressão do gene de interesse em fusão com GST foi
inoculada e crescida em 5 mL de meio LB líquido, acrescido de antibióticos adequados,
a 37ºC durante uma noite sob agitação. Em seguida, a cultura foi diluída para a
D.O.600nm=0,1 em 50 mL de meio de cultura fresco e crescida nas mesmas condições
até atingir a D.O.600nm=0,6. Retirou-se uma alíquota de 400 μL da cultura. Após
centrifugação da alíquota a 12.000xg por 5 minutos e descarte do sobrenadante, as
células foram suspensas em 40 μL de tampão de amostra para proteína. No restante da
cultura foi induzida a expressão das proteínas de fusão com 0,5 mM de IPTG. Após 1, 2
e 3 horas de crescimento foram retirados 400 μL de amostra. Da mesma forma, as
células foram coletadas por centrifugação e suspensas em 60 μL, 80 μL e 110 μL de
tampão de amostra para proteína, respectivamente. Todas as amostras foram
armazenadas a -80ºC e fervidas por 5 minutos, antes de serem resolvidas por
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eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE). Para testar a
solubilidade das proteínas recombinantes expressa pela linhagem E. coli BL21 (pLys),
após a indução de 3 horas à 37ºC, as células foram centrifugados a 4.000xg por 20
minutos à 4ºC. A seguir, as células foram lavadas duas vezes com 20 mL de PBS
gelado e centrifugadas a 4.000xg por 20 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi descartado
e as células suspensas em tampão de lise B-PER (Thermo Scientific), o qual dispensa
a necessidade de lise mecânica por meio da sonicação. A seguir, as células incubadas
sob agitação constante por 10 minutos a temperatura ambiente e então centrifugadas a
20.000xg por 20 minutos a 4ºC. Uma alíquota do sobrenante e do precipitado foram
ressuspendidas em tampão de amostra para proteína. Todas as amostras foram
armazenadas a -80ºC e fervidas por 5 minutos, antes de serem resolvidas por
eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE).
Para a produção em larga escala, uma colônia da linhagem de E. coli BL21
(pLys) transformada com os plasmídeo que permitem a expressão dos genes das
proteínas de fusão com GST foi inoculada e crescida em 100 mL de meio LB líquido,
acrescido de antibióticos adequados, a 37ºC durante uma noite sob agitação. Em
seguida, a cultura foi diluída para a D.O.600nm=0,1 em 2 L de meio de cultura fresco e
crescida nas mesmas condições até atingir a D.O.600nm=0,6. Neste momento, a
cultura foi induzida com 0,5 mM IPTG e com 1 mM de IPTG para 6xHis-CRABP2 e,
após o tempo de incubação de 3 horas para as proteínas de fusão com GST e de 4
horas para 6xHis-CRABP2, a cultura foi centrifugada a 4.000xg por 20 minutos a 4ºC e
o sobrenadante foi desprezado. A seguir, as células foram lavadas em 250 mL de PBS
gelado e centrifugadas a 4.000xg por 20 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi descartado
e a lavagem repetida. As células foram suspensas em 8 mL de tampão de lise B-PER
(Thermo Scientific). A seguir, as células incubadas sob agitação constante por 10
minutos a temperatura ambiente e então centrifugadas a 20.000xg por 20 minutos a
4ºC. Os lisados clarificados foram submetido ao processo de purificação por afinidade à
resina de glutationa-sepharose 4B (GE Healthcare), enquanto que o lisado clarificado e
filtrado das células expressando a proteína CRABP2 em fusão com 6xHis-“tag” foi
submetido à cromatografia de afinidade utilizando-se uma coluna contendo a resina “Ni-
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Sepharose 6 fast flow” (GE Healthcare). Primeiramente, a coluna foi empacotada com 2
mL de resina, lavada com 10 mL de água destilada e então equilibrada com 10 mL de
tampão de lise P-BER. Em resumo, após a aplicação da amostra das proteínas
fusionadas com GST na coluna, as frações não retidas foram separadas por gravidade
e a coluna foi lavada três vezes com tampão de lavagem (PBS 1x e NaCl 50 mM). Em
seguida, foi feita a eluição da proteína de fusão GST com o tampão de eluição (Tris
pH8,0 0,1 M, NaCl 50 mM e glutationa reduzida 20 mM). Já para as proteínas
fusionadas com 6xHis-“tag”, após a aplicação da amostra na coluna, as frações não
retidas foram separadas por gravidade e a coluna foi lavada três vezes com tampão de
lavagem (NaH2PO4 50 mM, NaCl 300 mM, Imidazol 20 mM). Em seguida, foi feita a
eluição da proteína de fusão através da lavagem com tampão de eluição (NaH2PO4 50
mM, NaCl 300 mM) com concentrações crescentes de imidazol (50 mM, 100 mM, 200
mM e 500 mM, respectivamente). As frações obtidas foram analisadas por SDS-PAGE
e coloração por “Coomassie Blue”. As frações contendo a proteína recombinante GSTCRABP2 ou 6xHis-CRABP2 ou GST-HuR foram reunidas e concentradas em
concentrador vertical Centriplus (Amicon). Posteriormente, os eluatos obtidos foram
quantificados pelo método de Bradford, utilizando o Kit “Bio Rad Protein Assay” da Bio
Rad.

3.2.16. Western blot
As amostras protéicas foram separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida
na presença de SDS (SDS-PAGE) e transferidas para membrana de nitrocelulose
utilizando tampão de transferência (24,8 mM Tris-HCl, 192 mM glicina) e tensão de
100V por 60 minutos. A transferência foi avaliada por coloração com Ponceau-S. A
membrana foi bloqueada a temperatura ambiente por 60 minutos em tampão PBST
(PBS 1X, Tween-20 0.25%) contendo 5% de leite desnatado sob agitação. A membrana
foi então incubada por 2 horas a temperatura ambiente ou por 16 horas a 4ºC com uma
diluição adequada do anticorpo primário de interesse em PBST contendo 5 % de leite
desnatado. Posteriormente, a membrana foi lavada 3 vezes por cinco minutos com
PBST. A seguir, a membrana foi incubada por 45 minutos com anti-IgG do animal onde
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o anticorpo primário foi produzido conjugado com peroxidase (Sigma), em PBST
contendo 5 % de leite desnatado. Após três novas lavagens de cinco minutos com
PBST, a membrana foi tratada com reagentes quimioluminescentes (ECL-Amersham
Biosciences) e exposta a filme de raios-X.

3.2.17. Cultura de células de mamífero
Os experimentos que utilizaram cultivo de células de mamífero foram realizados
em colaboração com Dr. Érico Tosoni Costa, do Instituto Ludwig de Pesquisa sobre
Câncer em São Paulo-SP ou com a Dra Noa Noy, da Case Western Reserve University
(CWRU), Cleveland, Ohio, Estados Unidos durante meu doutorado-sanduíche (abril de
2011 à janeiro de 2012). A linhagem celular derivada de câncer de mama humano,
(MCF-7) e a linhagem epitelial de rim embrionário humano, (HEK293T) foram mantidas
em meio de cultivo celular DMEM (Dulbecoo’s modified Eagle’s medium – Sigma),
acrescidos de 10% (v/v) de soro fetal bovino (SFB) (Gibco) e de 1% de penicilina (5.000
u/mL) - estreptomicina (5.000 µg/mL) (Gibco). Para os experimentos que utilizaram
tratamento com ácido retinóico realizados durante meu doutorado-sanduíche, as células
foram cultivadas em meio DMEM contendo 10% de SFB previamente tratado com
carvão ativado. Este pré-tratamento do soro tem a finalidade de eliminar hormônios
esteróides nele presentes e foi realizado pela adição de carvão dextrana ativado (50
mg/mL), seguindo-se de incubação no gelo sob agitação constante por 1 hora. O
carvão foi removido após centrifugação a 5.000 rpm por 15 minutos e filtragem do
sobrenadante (filtro 0,22 μM). As culturas foram mantidas em estufa umidificada a 37°C
com atmosfera de 5% de CO2. Após atingirem subconfluência, ou seja, ocuparem cerca
de 80% da superfície do frasco de cultivo, as células foram subcultivadas através da
tripsinização (solução de tripsina 0,25%/EDTA 0,03%) para a separação das células e
então as células foram transferidas para novos frascos de cultivo para a ampliação da
cultura celular.
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3.2.18. Transfecção de células de mamífero utilizando o polímero PEI
(polietilenoimina, Polysciences)
Para cada placa de cultivo de 10 cm, foram adicionados em tubo falcon de 50
mL, 700 μL de meio de cultivo DMEM sem SFB, 14 μL de tampão Hepes 1M pH7,5, 15
μL de PEI (1mg/mL, pH7,5) diretamente no meio e, por fim, 5 μg de cada plasmídeo.
Misturar gentilmente e incubar a temperatura ambiente por 10 minutos. Posteriomente,
300 μL de meio de cultivo DMEN sem SFB foram adicionados no tubo falcon,
misturados cuidadosamente e todo o conteúdo foi vertido em uma placa de petri já
contendo 2 mL de células HEK293T recém plaqueadas. Após 16 horas, o meio de
cultura foi trocado para DMEM contendo 10% de SFB pré-tratados ou não com carvão
ativado e após 48 horas as células foram coletadas.

3.2.19. Ensaio de co-purificação – GST-“Pull-down”, utilizando células da
linhagem MCF-7
Na tentativa de confirmar as interações físicas encontradas no rastreamento de
duplo híbrido, foi realizado um ensaio de co-purificação. Para este ensaio, foi utilizado
extrato total de células da linhagem MCF-7 como fonte das proteínas ligantes de
CRABP2, e proteína recombinante GST-CRABP2 e GST sozinha. Após 48 horas de
cultivo de MCF-7, foi adicionado 1 μM de ácido retinóico (AR) ou de DMSO
(dimetilsulfóxido, utilizado como controle negativo, uma vez que foi o veículo utilizado
para diluir o AR) às células de MCF-7. Após 30 minutos de incubação a 37oC com
atmosfera de 5% de CO2, as células foram lavadas com PBS 1X, lisadas utilizando o
tampão de lise, Tampão A (Tris-HCl pH7,4 20 mM, NaCl 150 mM, NP40 1%) adicionado
de coquetel de inibidores de proteases e fosfatases (Thermo Scientific) e a
concentração de proteína total foi então quantificada por Bradford. Primeiramente, a
resina de glutationa sepharose foi preparada misturando-se 665 μL da suspensão
original (Glutathione SepharoseTM 4B – GE) com 5 mL de PBS 1X gelado.
Posteriormente, a suspensão foi centrifugada a 500xg por 5 minutos. A resina foi lavada
com Tampão A gelado (KAc100 mM, MgAc 2 mM, Hepes 30 mM pH 7,5, βMercaptoetanol 7 mM, PMSF 1 mM e inibidores de proteases: pepstatina, leupeptina,
aprotinina e quimostatina – Sigma e ressuspendida em 500 μL de Tampão A gelado.
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Em seguida, 90 µg da proteína recombinante foram adicionados à 110 µL de resina
preparada, o volume foi acertado para 1 mL e a ligação foi realizada durante 1 hora a
4 C sob agitação constante. Posteriormente, a resina foi lavada novamente com PBS
1X gelado e então centrifugada a 500xg por 5 minutos a 4 C. Uma quantidade de 1 mg
de extrato protéico total de células da linhagem MCF-7 tratada ou não com AR foi
adicionada nos tubos contendo GST e GST-CRABP2 pré-ligados as “beads” de
glutationa-sepharose. Novamente, o volume foi completado para 1 mL das diferentes
amostras com Tampão A. Após 2 horas a 4 C no agitador orbital, os tubos contendo a
resina foram centrifugados a 500xg por 5 minutos a 4 C e uma alíquota do
sobrenadante foi retirada (fração não ligada). A resina foi lavada mais 5 vezes com 1
mL de Tampão A e então foi fervida com 110 μL de tampão de amostra 2x para SDSPAGE. Um volume de 20 µL foi aplicado em gel SDS-PAGE 12% e a co-purificação
checada por western blot utilizando os anticorpos específicos anti-CRABP2 (Chemicon
– 1:500), anti-histona H3 (Sigma – 1:1000) e anti-TUBB (Sigma – 1:1000).

3.2.20. Ensaio de co-purificação – GST-“Pull-down”, utilizando células da
linhagem HEK293T
Na tentativa de encontrar as condições necessárias de co-purificação de CRABP2
com seus ligantes, um protocolo de co-purificação diferente foi utilizado durante meu
doutorado-sanduíche no laboratório da Dra Noa Noy. Células da linhagem HEK293T
foram utilizadas como fonte das proteínas ligantes histona H3, EEF1γ e SUMO. As
células HEK293T transfectadas com o plasmídeo contendo SCAF1 fusionado com HA
ou somente com o plasmídeo vazio foram utilizadas como fonte da proteína ligante
SCAF1. Finalmente, as células HEK293T transfectadas com o plasmídeo contendo
Ubc9 fusionado com HA ou somente com o plasmídeo vazio foram utilizadas como
fonte da proteína ligante Ubc9. Após 48 horas de cultivo, foi adicionado 1 μM de AR ou
de etanol (utilizado como controle negativo, uma vez que foi o veículo utilizado para
diluir o AR) às células HEK293T. Após 30 minutos de incubação a 37oC com atmosfera
de 5% de CO2, as células foram lavadas com PBS 1X, lisadas utilizando o tampão de
lise L-RIPA (Tris-HCl 50 mM, NaCl 150 mM, EGTA 1 mM e Triton X-100 1%) adicionado
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de inibidores de proteases e fosfatases (Thermo Scientific) e a concentração de
proteína total foi então quantificada por Bradford. Neste experimento, a resina de
glutationa sepharose foi preparada de maneira similar à descrita no item anterior, com a
diferença que neste protocolo a resina foi lavada com tampão L-RIPA e ressuspendida
em 500 μL de tampão L-RIPA adicionado de inibidores de proteases e fosfatases
(Thermo Scientific). Em seguida, 20 µg da proteína recombinante foram adicionadas a
50 µL de resina preparada, o volume foi acertado para 1 mL adicionando o tampão LRIPA e a ligação foi realizada durante 1 hora a 4 C sob agitação constante.
Posteriormente, a resina foi lavada 3 vezes com PBS 1X gelado e então centrifugada a
500xg por 5 minutos a 4 C. Uma quantidade de 3 mg de extrato protéico total de
células da linhagem HEK293T tratada ou não com AR foi adicionada nos tubos
contendo GST e GST-CRABP2 pré-ligados às “beads” de glutationa-sepharose e,
novamente, o volume foi completado para 1 mL das diferentes amostras com tampão LRIPA. Após 2 horas a 4 C no agitador orbital, os tubos contendo a resina foram
centrifugados a 500xg por 5 minutos a 4 C. A resina foi lavada mais 5 vezes com 1 mL
de tampão L-RIPA e, então, fervida com 60 μL de tampão de amostra 2x para SDSPAGE. Um volume de 25 µL foi aplicado em gel SDS-PAGE 12% e a co-purificação
checada por western blot utilizando os anticorpos específicos, anti-CRABP2 (Chambon
– 1:1000), anti-HA (Sigma – 1:000) e anti-EEF1γ (Santa Cruz – 1:200).

3.2.21. Ensaio de co-purificação – GST-“Pull-down”, utilizando duas proteínas
recombinantes
Devido ao baixo rendimento da proteína de fusão GST-HuR purificada, para esse
procedimento foram utilizados 100 μL das “beads” de glutationa sepharose já ligadas à
proteína GST-HuR e 1,25 μM da proteína CRABP2 fusionada com 6xHis-“tag” (HisCRABP2) purificada. Para analisar a interação entre as proteínas CRABP2 e HuR de
maneira dose-dependente ao AR, esse experimento foi realizado na presença de
concentrações crescentes de AR (0 μM 0,2 μM, 0,4 μM, 0,8 μM, 1,0 μM e 2 μM). O
volume foi acertado para 500 μL utilizando o tampão de ligação in vitro (NaCl 300 mM,
Tris 100 mM pH7,4 e glicerol 5%). Após a incubação por 2 horas a 4 C, as “beads”
foram centrifugadas a 8.000 rpm por 3 minutos e os sobredanantes descartados. As
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“beads” foram lavadas três vezes com o tampão de ligação e, então, fervidas com 30 μL
de tampão de amostra 2x para SDS-PAGE. Um volume de 25 µL foi aplicado em gel
SDS-PAGE 12% e a co-purificação checada por coloração com Coomassie Blue.

3.2.22. Ensaio de co-imunoprecipitação
Outra metodologia utilizada para tentar confirmar as interações reveladas no
rastreamento de duplo-híbrido foi a co-imunoprecipitação. Para esse experimento foram
utilizadas as células da linhagem MCF-7 como fonte das proteínas ligantes histona H3
fosforilada, EEF1γ e HuR. As células da linhagem HEK-293T transfectadas com o
plasmídeo contendo SCAF1 fusionado com HA ou somente com o plasmídeo vazio
foram utilizadas como fonte da proteína ligante SCAF1. Antes de testar a coimunoprecipitação de CRABP2 e histona H3 fosforilada, foi realizada a sincronização da
cultura celular em mitose através da adição de 0,6 μg/mL de nocodazol nas células da
linhagem MCF-7. Esse agente foi utilizado porque é capaz de interferir na polimerização
dos microtúlulos e assim bloquear as células na fase G2/M. Posteriormente, as células
foram tratadas ou não com AR e lisadas usando o tampão de lise L-RIPA adicionado de
inibidores de proteases e fosfatases (Thermo Scientific). Primeiramente, 3 mg de
extrato protéico total foram incubadas com 6 μg de anticorpo específico da proteína a
qual se deseja imunoprecipitar ou com 6 μg de IgG total do organismo onde o anticorpo
utilizado para imunoprecipitar foi produzido (controle negativo), por 16 horas a 4 C em
agitador orbital. Para o teste da co-imunoprecipitação de CRABP2 com o ligante
SCAF1, as células transfectadas com o plasmídeo vazio foram utilizadas como controle
negativo. Posteriormente, as “beads” de proteína A/G-agarose foram adicionadas ao
tubo e incubadas por 2 horas a 4 C sob agitação constante. Em seguida, as “beads”
foram centrifugadas 8.000 rpm por 3 minutos a 4 C. O sobrenadante foi coletado
(fração não ligada) e as “beads” foram lavadas três vezes com o tampão de lise L-RIPA.
Então, 60 µL de tampão de amostra 2X para SDS-PAGE foram adicionados no tubo,
aquecidos a 96 C por 5 minutos e, então, o sobrenadante foi separado das “beads”
por centrifugação a 12.000xg por 30 segundos a 4 C. Para a visualização do resultado,
foi realizado um western blot utilizando os anticorpos específicos anti-CRABP2
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(Chambon – 1:1000), anti-histona H3 fosforilada (Upstate – 1:1000), anti-HA (Sigma –
1:1000), anti-EEF1γ (Santa-Cruz – 1:200) ou anti-HuR (Santa Cruz – 1:200).
3.2.23.

Ensaio

de

co-imunoprecipitação

utilizando

o

kit

“Protein

G

Immunoprecipitation kit” (Sigma)
Após 48 horas de cultivo, foi adicionado 1 μM de AR ou de DMSO às células da
linhagem MCF-7. Após 30 minutos de incubação a 37 C com atmosfera de 5% de CO2,
as células foram lavadas com PBS 1x e, posteriormente, lisadas e utilizadas no
experimento de co-imunoprecipitação usando o kit “Protein G Immunoprecipitation kit”
(Sigma). Um total de 2,8 mg de extrato protéico total de células da linhagem MCF-7 e
25 μg de anticorpo anti-CRABP2 (Chemicon) foram utilizados neste experimento.
Primeiramente, as “beads” de proteína G-agarose foram incubadas com o extrato
celular por 3 horas a 4 C em temperatura ambiente em agitador orbital (préclareamento). Essa etapa foi realizada para reduzir o “background” causado por
ligações inespecíficas de proteínas celulares com as “beads” de proteína G agarose.
Após essa etapa, as “beads” foram centrifugadas por 30 segundos a 12.000xg a 4 C, o
sobrenadante coletado (extrato celular clarificado) e, então, incubado com o anticorpo
em uma coluna do kit por 2 horas a 4 C sob agitação constante. Posteriormente, as
“beads” de proteína G agarose foram adicionadas e incubadas por uma noite a 4 C
sob agitação. A ponta da coluna foi quebrada e então colocada dentro de um tubo
eppendorf de 2 mL e centrifugada 12.000xg por 30 segundos a 4 C. O sobrenadante
foi descartado e as “beads” foram lavadas 5 vezes com o tampão de lise do Kit
adicionado de inibidores de proteases e fosfatases (Thermo Scientific) e a última vez
com o tampão de lise diluído 10x. A ponta da coluna foi fechada novamente e inserida
em um novo tubo. Em seguida, 100 µL de tampão de amostra 2X para SDS-PAGE
foram adicionados na coluna, aquecidos a 96 C

por 5 minutos e, então, o

sobrenadante foi separado das “beads” por centrifugação a 12.000xg por 30 segundos
a 4 C. Para a visualização do resultado, foi realizado ensaios de western blot utilizando
os anticorpos específicos anti-CRABP2 (Chemicon – 1:1500), anti-histona H3 (Sigma –
1:1000) ou anti-TUBB (Sigma -1:1000).
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3.2.24. Ensaio de co-imunoprecipitação utilizando o kit “Anti-Flag M2 Affinity Gel”
(Sigma)
Para essa metodologia foram utilizadas células da linhagem HEK293T
transfectadas com o plasmídeo contendo CRABP2 fusionado com Flag ou somente o
plasmídeo vazio para o teste da co-imunoprecipitação de CRABP2 com histona H3,
histona H3 fosforilada, TUBB, CCND3, EEF1γ e HuR. Já para o teste da coimunoprecipitação de CRABP2 e SCAF1 por esse procedimento, foram utilizadas
células da linhagem HEK293T transfectadas com o plasmídeo contendo SCAF1
fusionado com HA e transfectadas concomitantemente com o plamídeo contendo
CRABP2 fusionada com Flag ou somente o plasmídeo vazio. Quando necessário, as
células foram sincronizadas através da adição de 0,05 μg/mL de nocodazol.
Posteriormente, foi adicionado 1 μM de AR ou de DMSO e após 30 minutos de
incubação a 37 C com atmosfera de 5% de CO2, as células foram lavadas com PBS 1x
e posteriormente lisadas utilizando o tampão de lise L-RIPA adicionado de inibidores de
proteases e fosfatases (Thermo Scientific), com exceção do procedimento utilizado na
Figura 9D, onde foi usado um tampão de lise diferente, Tampão B (Hepes pH7,5 50
mM; NaCl 140 mM, desoxicolato de sódio 0.1%, Triton X-100 1% e PMSF 0,5 mM)
adicionado de inibidores de proteases e fosfatases (Thermo Scientific). Primeiramente,
as “beads” de anti-Flag M2 agarose foram lavadas 3 vezes com tampão TBS (Tris-HCl
20 mM pH 7,4 e NaCl 120 mM), incubadas com glicina-HCl pH3,5 por 10 minutos a
4 C em agitador orbital e então lavadas mais uma vez com tampão TBS. Um total de 3
mg de extrato proteico total foram incubadas com as “beads” já contendo o anticorpo
anti-Flag (Sigma) por 16 horas a 4 C sob agitação constante. Após essa etapa, as
“beads” foram centrifugadas por 1 minuto a 8.000xrpm a 4 C, o sobrenadante coletado
(fração não ligada) e então foram lavadas três vezes em tampão de lavagem contendo
50 mM de tris-HCl pH7,5 e 150 mM de NaCl). Em seguida, 60 µL de tampão de amostra
2X para SDS-PAGE foram adicionados no tubo, aquecidos a 96 C por 5 minutos e
então o sobrenadante foi separado das “beads” por centrifugação a 12.000xg por 30
segundos a 4 C. Para a visualização do resultado, foi realizado ensaios de western
blot utilizando os anticorpos específicos para as proteínas de interesse anti-histona H3
(Cell Signaling – 1:1000), anti-histona H3 fosforilada (Upstate – 1:1000), anti-TUBB
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(Sigma – 1:1000), anti-HA (Sigma – 1:1000), anti-CCND3 (Santa Cruz – 1:500), antiEEF1γ (Santa Cruz – 1:200) ou anti-HuR (Santa Cruz – 1:200).

3.2.25. Ensaio de co-imunoprecipitação usando o procedimento de “shake-off” e
extração ácida de histonas
Para esse experimento, duas placas de cultura foram necessárias. Após 24
horas de cultivo das células da linhagem MCF-7, em uma das placas foi adicionado 0,1
μg/mL de colcemida e, então, as células foram cultivadas por mais 16 horas para
sincronização. Posteriormente, as células mitóticas foram destacadas mecanicamente
(procedimento de “shake off”), lavadas com PBS 1x e posteriormente lisadas utilizando
o tampão de lise, Tampão C contendo Tris/HCl 50mM pH8,0, NaCl 150mM, EDTA 1
mM, NP40 1% e desoxicolato de sódio 0,25% adicionado de inibidores de proteases e
fosfatases (Thermo Scientific). Para a realização da extração ácida de histonas, foi
adicionado ao extrato proteico total 0,2 M de HCl e incubados no gelo por 30 minutos.
Após a incubação, foi realizada uma centrifugação a 11.000xg por 10 minutos a 4 C e
o sobrenadante foi dialisado contra 200 mL de 0,1 M de ácido acético por duas vezes
de 2 horas cada e posteriormente dialisado contra 200 mL de água por três vezes de 1
hora, 3 horas e 16 horas, respectivamente. Posteriormente, 300 μg do extrato dialisado
foram misturados com 300 μg de extrato total proteico proveniente da segunda placa de
cultivo lisado com tampão D (Tris/HCl 20mM, NaCl 150 mM, triton X-100 1% e EDTA 10
mM) e a mistura foi incubada por 16 horas a 4 C sob agitação constante. Após essa
etapa, 4 μg de anticorpo anti-histona H3 fosforilada foi adicionado ao tubo e incubado
novamente por 16 horas a 4 C sob agitação constante. Então, as “beads” de proteína
A agarose foram adicionadas, incubadas por 2 horas a 4 C sob agitação constante e
centrifugadas 12.000xg por 30 segundos a 4 C. O sobrenadante foi coletado (fração
não ligada) e as “beads” foram lavadas 4 vezes com o PBS gelado. Em seguida, 60 µL
de tampão de amostra 2X para SDS-PAGE foram adicionados na tubo, aquecidos a
96 C

por 5 minutos e então o sobrenadante foi separado das “beads” por

centrifugação a 12.000xg por 30 segundos a 4 C. Para a visualização do resultado, foi
realizado ensaios de western blot utilizando os anticorpos anti-CRABP2 (1:500 Chemicon) e anti-histona H3 fosforilada (1:1.000 - Upstate).
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3.2.26. Ensaio de imunofluorescência
Para essa técnica foram utilizadas células da linhagem MCF-7 tratadas ou não
com AR e quando indicado sincronizadas em mitose. Aproximadamente 80X103 células
da linhagem MCF-7 foram crescidas em lamínulas de vidro circular em placa de 24
poços por 24 horas a 37 C com atmosfera de 5% de CO2. Após a incubação por 16
horas, as células foram lavadas uma vez com PBS 1X e fixadas com formaldeído 3,7%
na temperatura ambiente. Após 30 minutos de incubação, as células foram lavadas
novamente com PBS 1X e então permeabilizadas mergulhando as lamínulas em
acetona gelada por 3 segundos e imediamente re-hidratadas voltando ao PBS 1X. Após
5 minutos de incubação, foram adicionados sobre cada lamínula 500 µL de solução
PBS + Triton 0,2% e a placa incubada por 20 minutos a 37 C. O bloqueio das ligações
inespecíficas foi realizado incubando as lamínulas com solução PBS + SFB 5% +
Tween-20 0,1% por 1 hora a 37 C. Posteriormente, foi realizada a incubação com
anticorpo primário. Para isso, a tampa da placa de 24 poços foi revestida com parafilme
e então foi colocada uma gota de 40 µL do anticorpo primário diluído em solução PBS
1X + SFB 5% + Tween-20 0,1%. Cada lamínula foi colocada com as células viradas
para baixo em cima da gota e incubadas em câmara úmida por uma noite a 4 C. As
lamínulas foram recolocadas nos poços da placa e lavadas 3 vezes com PBS + Tween20 0,1% (PBST) durante 5 minutos cada vez. O mesmo procedimento foi feito para a
incubação com anticorpo secundário. Após 45 minutos de incubação a temperatura
ambiente no escuro, as lamínulas foram lavadas 3 vezes durante 5 minutos cada e
então foi realizada a coloração com DAPI por 5 minutos no escuro. As lamínulas foram
lavadas 3 vezes com PBS 1X e uma vez com água destilada. Para a montagem das
lâminas, foi utilizado 20 µL de “prolong gold antifade reagent” (Invitrogen) para colar as
lamínulas na lâmina. Foram utilizados os anticorpos primários anti-CRABP2 (Chemicon
-1:500), anti-histona H3 (Sigma – 1:500) e anti-histona H3 fosforilada (Upstate – 1:400).
Os anticorpos secundários utilizados foram “AlexaFluor 568 goat anti-mouse”
(Invitrogen – 1:400) e “AlexaFluor 488 goat anti-rabbit” (Invitrogen – 1:400) ou
AlexaFluor 568 goat anti-rabbit” (Invitrogen – 1:400) e “AlexaFluor 488 goat anti-mouse”
(Invitrogen – 1:400).
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A visualização da localização de CRABP2 e do ligante foi realizada utilizando
microscópio de fluorescência (Olympus-modelo BX61) ou microscópio confocal (Leica,
modelo TCS-SP II) com a colaboração do pesquisador Dr. Érico Tosoni Costa, do
Instituto Ludwig de pesquisa sobre câncer, São Paulo – SP e com a colaboração da
Dra. Noa Noy, durante meu estágio sanduíche.

3.2.27. Ensaio de imunoprecipitação de cromatina (ChIP)
Para o experimento de imunoprecipitação de cromatina (ChIP – “Cromatin
Immunoprecipitation”), foram utilizadas um total de 10 placas de petri de 100 mm de
células da linhagem HEK293T transfectadas com o plasmídeo contendo CRABP2
fusionado com Flag e mais 10 placas de células da linhagem HEK293T transfectadas
somente o plasmídeo vazio. Essas células foram cultivadas em meio DMEM contendo
10% de SFB previamente tratado com carvão ativado.

3.2.27.1. Fixação e fragmentação da cromatina
Após 48 horas de cultivo, o meio foi substituído pelo mesmo meio fresco para
eliminar as células mortas 3 horas antes do início do experimento. Inicialmente, as
células foram tratadas com 1 μM de AR ou DMSO (veículo) por 30 minutos e então foi
adicionado formaldeído 1% e as placas foram mantidas a 37 C por 10 minutos a fim de
promover ligações cruzadas para a fixação das proteínas associadas à cromatina. Em
seguida, o meio foi incubado com glicina 125 mM por 5 minutos, para interromper a
formação das ligações cruzadas e, posteriormente o meio foi removido. As células
foram lavadas 3 vezes com PBS gelado contendo inibidores de proteases e fosfatases
(Thermo Scientics). Com as células sobre o gelo, 1 mL de PBS gelado foi adicionado
em cada placa e, então, as células foram raspadas e transferidas para um tubo de 1,5
mL. As células foram coletadas por centrifugação a 3.000 rpm por 5 minutos a 4 C,
lavadas uma vez com PBS gelado e o sobrenadante descartado. O precipitado de
células foi ressuspendido em 1 mL de tampão de lise (Pipes 5 mM, KCl pH 8.0, 85 mM,
NP40 0.5% e inibidores de fosfatases e proteases). As células novamente centrifugadas
e ressuspendidas em tampão de lise nuclear (Tris/HCl 50 mM, EDTA pH 8.0, 10 mM,
SDS 1% e inibidores de proteases e fostatases). Para a fragmentação da cromatina os
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extratos celulares foram submetidos a 7 pulsos de 10 segundos cada, com um período
de descanso de 1 minuto em banho de gelo entre cada pulso em sonicador “Branson
Sonifier” modelo 450. Para a avaliação da fragmentação do DNA em um tamanho
médio de 200-1000 pb, adequada para a realização da ChIP (Das et al., 2004), foi feita
a reversão das ligações cruzadas adicionando 2 μL de uma solução de NaCl 5M a 10
μL das amostras sonicadas e a mistura foi mantida a 65 C por uma noite. Em seguida,
o DNA foi precipitado utilizando o kit “QIAquick PCR Purification” da QIAGEN,
quantificado e a distribuição do tamanho dos fragmentos foi verificada após eletroforese
em gel de agarose 1% corado com brometo de etídeo.

3.2.27.2. Imunoprecipitação com anticorpo anti-Flag
A cromatina fragmentada (130 μL, aproximadamente 25 μg) foi diluída em 1.300
μL de tampão de diluição (SDS 0.01%, Triton X-100 1.1%, EDTA 1.2 mM, Tris/HCl 16.7
mM, pH 8.0, NaCl 167 mM) e pré-clarificada por 1 hora a 4 C com uma solução
contendo 20 μL de “beads” de proteína A/G, 2 μL de espema de salmão (10 mg/mL) e 1
μL de BSA (10 mg/mL). Após centrifugação a 3.000xg por 5 minutos, os sobrenadantes
foram transferidos para um novo tubo e incubados durante uma noite a 4 C com 5 μg
de anticorpo anti-Flag (Sigma). Como controle positivo, foi utilizado o anticorpo antiRXR (Santa Cruz) e como controle negativo nenhum anticorpo foi adicionado. Para a
realização da imunoprecipitação dos complexos anticorpo-proteína –DNA, as amostras
foram incubadas com 80 μL da mistura de “beads” de proteína A/G, esperma de salmão
e BSA por 2 horas a 4 C sob agitação constante. Em seguida, as amostras foram
centrifugadas por 5 minutos a 3.000xg e uma alíquota do sobrenadante foi coletada
(input). As “beads” foram então lavadas duas vezes a 4 C, de 10 minutos cada, com
quatro diferentes tampões na seguinte ordem: tampão de diluição, tampão de lavagem
TSE-500 (SDS 0.1%, Triton X-100 1%, EDTA 2 mM, Tris/HCl 20 mM, pH 8.0, NaCl, 500
mM), tampão de lavagem LiCl (Tris/HCl 100 mM, pH 8.0, LiCl 500 mM, NP40 1%, ácido
desoxicolato 1%) e, finalmente, com tampão TE. Os complexos foram eluídos das
“beads” de proteína A/G com 250 μL de tampão de eluição (NaHCO3 50 mM, SDS 1%)
a temperatura ambiente por 15 minutos e a reversão das reações cruzadas foi realizada
adicionando 20 μL de NaCl 5M e incubação a 65 C por uma noite. Posteriormente, as
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amostras foram tratadas com proteinase K e RNAse a 45 C por 1 hora. O DNA
resultante da imunoprecipitação e o DNA input foram purificados e a imunoprecipitação
do

complexo

anticorpo-proteína-DNA

foi

analisada

por

PCR

utilizando

os

oligonucluotídeos RARβ2 For: 5’GGT TCA CCG AAA GTT CAC TCG CAT 3’ e RARβ2
Rev: CAG GCT TGC TCG GCC AAT CCA.

3.2.28. PCR em tempo real
Foram utilizadas amostras de cDNA previamente obtidas a partir das linhagens
de tumores de cabeça e pescoço FaDu (linhagem tumoral ATCC:HTB-43 proveniente
de carcinoma epidermóide de células escamosas da faringe de grau I), UM-SCC-14A
(linhagem tumoral derivada de recidiva de tumor de assoalho de boca previamente
submetido à radioterapia), UM-SCC-17A (linhagem tumoral proveniente de tumor
primário de supraglote) e UM-SCC-38A (linhagem tumoral proveniente de tumor
primário de tonsila pilar sem tratamento quimioterápico prévio) tratadas ou não tratadas
com o agente desmetilante 5-aza-2´-desoxicitidina (5-aza) (Sigma). Para esse
tratamento as células foram cultivadas por 48 horas (106 células/10 cm/ placa) e
tratadas durante 4 dias com solução fresca de 2,5 μM de 5-aza dissolvida em 50% de
ácido acético. Assim, a metodologia de PCR em tempo real foi utilizada para determinar
os níveis de mRNA produzidos para os genes RARα, RARβ, RARγ, RXRα, RXRβ e
RXRγ, usando oligonucleotídeos iniciadores específicos.
Primeiramente, foram desenhados, com auxílio do programa Primer Express 2.0
(Applied Biosystem), iniciadores inter-exons para cada transcrito selecionado, ou seja,
para os genes alvos e para os genes TUBA6, GAPDH e HPRT, os quais foram
escolhidos como controles endógenos (tabela 7). Posteriormente, foram realizadas
reações de otimização, para escolher a melhor concentração de oligonucleotídeo
iniciador a utilizar na análise de cada gene alvo e controle endógeno (concentração
mínima de oligonucleotídeos iniciadores possível, sem que haja alteração na eficiência
de amplificação). As concentrações testadas foram 0,2 µM, 0,4 µM, 0,5 µM e 0,7 µM. O
sistema de detecção utilizado foi o sistema SYBRTM Green, baseado no fluorocromo
SYBR, fazendo uso do kit Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems).
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As reações de otimização foram realizadas em equipamento para PCR em
tempo real ABI Prism® 7500 (Applied Biosystem), em triplicatas para cada gene
contendo 20 ng de cDNA, 10 µl de Master Mix SYBRTM Green (Applied Biosystem) e os
oligonucleotídeos iniciadores, cujas concentrações variaram como descrito acima. As
condições das reações foram 10 minutos a 95ºC, 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC e 1
minuto a 60ºC para extensão. Ao final, acrescentou-se um passo de dissociação que
compreende duas etapas de 15 segundos 95ºC, intercaladas por uma etapa de 30
segundos a 60ºC. A curva de dissociação tem como objetivo a verificação de ocorrência
de primer dimer, produtos inespecíficos e de contaminações.
Posteriormente, foi iniciada a etapa de validação com a finalidade de analisar se
a eficiência de amplificação dos oligonucleotídeos iniciadores é a mesma (90% - 110%)
para as diferentes concentrações de amostra. Para tanto, foram realizadas diluições
seriadas de cDNA: 100 ng, 50 ng, 25 ng, 12,5 ng e 6,25 ng. Essa etapa foi realizada
para cada gene utilizando a concentração de iniciadores otimizada anteriormente.
Após padronização das reações de PCR em tempo real utilizando os
oligonucleotídeos específicos e confirmação da eficiência de amplificação, foram
realizadas as reações com testes em triplicada para cada amostra. A diferença dos
níveis de cada gene analisado foi calculada utilizando o método de Pfaffl, 2001 (Pfaffl,
2001). Esse modelo leva em consideração a eficiência de amplificação dos iniciadores
no cálculo da expressão relativa, permitindo a quantificação relativa da expressão
quando as eficiências de amplificação dos iniciadores são diferentes entre si.
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4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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4.1. RASTREAMENTO DE DUPLO-HÍBRIDO PELO SISTEMA DA LINHAGEM
MAV203 (PRO-QUEST, INVITROGEN)
O sistema de duplo-híbrido da Pro-Quest da Invitrogen utiliza o domínio de
ligação ao DNA e de ativação da transcrição da proteína Gal4 de levedura fusionados
separadamente nas proteínas de interesse que, quando interagem entre si,
reconstituem a proximidade natural destes domínios, promovendo a transcrição de
genes regulados por este fator de transcrição. A linhagem utilizada neste sistema,
MaV203 (VZL772), contém os genes repórteres HIS3, URA3 e lacZ sob o controle de
promotores responsíveis à proteína Gal4.

4.1.1. Clonagem de CRABP2 em vetor pDEST32 e análise da expressão da
proteína de fusão gerada
CRABP2 foi usada como isca no rastreamento de duplo-híbrido empregando
uma biblioteca de cérebro fetal humano. Assim, o gene que codifica a proteína CRABP2
foi obtido por meio de PCR utilizando os oligonucleotídeos SVO536 e SVO537 a partir
da biblioteca de cDNA de cérebro fetal humano (Invitrogen). O produto de PCR obtido
foi inserido no vetor de entrada pCR8 (Tabela 2) e, posteriormente, transferido para o
plasmídeo pDEST32 (pVZ860) por meio de recombinação LR, dando origem à
construção pBait-CRABP2 (pVZ942) (Figura 2, Painel A). O Painel B da Figura 2 mostra
os fragmentos gerados após as digestões com as enzimas SacII e XhoI ou PstI e PvuII
combinadas. Os fragmentos esperados após a digestão com PstI e PvuII são de 3.730,
2.480 e 1.027 pb (Figura 2, Painel B, canaleta 2), enquanto que, após a digestão com
SacII e XhoI, são de 8.540, 1.718, 670 pb (Figura 2, Painel B, canaleta 3). Assim, a
presença do fragmento contendo CRABP2 e sua orientação correta com relação ao
vetor pDEST32 foram confirmados por diagnóstico de restrição.
Uma vez confirmada, a construção plasmidial pBait-CRABP2 foi introduzida na
linhagem MaV203 (VZL803). Com o intuito de checar a produção da proteína de fusão
Gal4-BD-CRABP2, um transformante foi analisado por western blot utilizando anticorpo
policlonal anti-CRABP2 (Chemicon). Como pode ser visto na Figura 2, Painel C, a fusão
Gal4-BD-CRABP2 (31 kDa) está presente na canaleta 2, correspondente à linhagem
VZL803. A canaleta 1 corresponde à linhagem MaV203 sem plasmídeo, utilizada como
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controle negativo. Este resultado confirma a produção da proteína de fusão Gal-BDCRABP2 pelo transformante selecionado.

4.1.2. Ensaio de auto-ativação da isca
Após a clonagem do gene que codifica CRABP2 no vetor pDEST32 (pBaitCRABP2) e a checagem da produção da proteína de fusão Gal4-BD-CRABP2, é
necessário realizar o teste de auto-ativação dos genes repórteres com o objetivo de
verificar se a isca construída por si só consegue ativar a transcrição dos genes
repórteres deste sistema de duplo-híbrido. Inicialmente, a linhagem MaV203 já
contendo o plasmídeo pBait-CRABP2 foi transformada com o plasmídeo pDEST22
(pVZ861), que codifica Gal4-AD. Posteriormente, foi utilizada a técnica de diluição
seriada para avaliar a diferença de crescimento entre o clone contendo a proteína de
fusão Gal4-BD-CRABP2 + Gal4-AD (pBait-CRABP2+pDEST22) e os controles positivos
e negativo.
O sistema de duplo-híbrido Pro-Quest inclui quatro plasmídeos controles
baseados na interação conhecida entre a proteína Krev1 (um membro da família Ras) e
a proteína RalGDS (“Ral guanine nucleotide dissociator stimulator protein”) (Herrmann
et al., 1996; Serebriiskii et al., 1999). As mutações m1 e m2 na proteína RalGDS afetam
a interação com Krev1 em intensidades diferentes. Assim, a levedura MaV203 contendo
concomitantemente os plasmídeos pEXP-Krev1 e pEXP22-RalGDSwt (VZL813)
funciona como controle positivo de interação forte, a levedura MaV203 contendo os
plasmídeos pEXP32-Krev1 e pEXP22-RalGDSm1 (VZL814) funciona como controle
positivo de interação fraca, já a levedura contendo os plasmídeos pEXP32-Krev1 e
pEXP22-RalGDSm2 (VZL815) funciona como controle negativo de interação. Os meios
de cultura utilizados foram: SC-leu,-trp, como controle de crescimento; SC-leu,-trp,his+25 mM de 3-aminotriazol (3AT), SC-leu,-trp,-ura e SC-leu,-trp+5FOA (ácido 5-flúororótico) para testar a auto-ativação.
O Painel D da Figura 2 mostra claramente que os repórteres HIS3 e URA3 não
estão sendo ativados inespecificamente pela fusão, pois nenhum dos três clones
contendo os plasmídeos pBait-CRABP2 + pDEST22 foi capaz de crescer nos meios
SC-leu,-trp,-his e SC-leu,-trp,-ura, respectivamente. Além disso, todos os clones foram
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capazes de crescer em meio SC-leu,-trp+5FOA, confirmando assim que o repórter
URA3 não está sendo ativado inespecificamente pela fusão. No teste de auto-ativação
do gene para β-galactosidase (lacZ), foi usado o teste em membrana de nitrocelulose, e
os mesmos clones descritos acima foram utilizados. A coloração azul indica a
degradação do substrato X-Gal pela enzima β-galactosidase. Como mostrado também
no Painel D da Figura 2, foi verificado que a fusão Gal4-BD-CRABP2 não ativa
inespecificamente este gene repórter do sistema de duplo-híbrido.
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cDNA de cérebro fetal humano (Invitrogen). Após uma série de 3 transformações, um
total de 1,1x105 transformantes foram rastreados, sendo que 226 deles produziram
colônias no meio SC-leu,-trp,-his+25 mM 3AT. Esses clones foram recuperados em
meio SC-leu,-trp e, então, seus fenótipos His+ (na presença de 25 mM de 3-AT), Ura+,
5-FOA foram comparados com os controles positivo de interação forte, positivo fraco e
negativo deste sistema. No entanto, nenhum clone chegou às etapas finais do
rastreamento.
Este resultado pode ser devido à baixa expressão da proteína CRABP2, já que
neste sistema o plasmídeo utilizado é de baixo número de cópias (CEN). Com o
objetivo de contornar esta questão, foi iniciado o rastreamento por duplo-híbrido
utilizando outro sistema, o da linhagem L40 (VZL86). Neste sistema, o plasmídeo
utilizado é de alto número de cópias (2µ), o que garante produção em maiores níveis da
proteína de fusão isca.

4.2. RASTREAMENTO DE DUPLO-HÍBRIDO PELO SISTEMA DA LINHAGEM L40,
UTILIZANDO AMPICILINA COMO MARCA DE SELEÇÃO DO PLASMÍDEO
CODIFICADOR DA ISCA
Esse sistema de duplo-híbrido utiliza a proteína LexA em substituição ao
domínio de ligação ao DNA e o domínio de ativação da transcrição da proteína Gal4 de
levedura. A linhagem utilizada neste sistema, L40 (VZL86), contém os genes repórteres
HIS3 e lacZ.

4.2.1. Clonagem de CRABP2 em vetor pBTM116 e análise da expressão da
proteína de fusão gerada
Nesse contexto, o gene CRABP2 foi inicialmente clonado no vetor pBTM116
(pVZ148), para produzir CRABP2 em fusão com a proteína LexA (pBTM-CRABP2).
Para a obtenção da proteína CRABP2 em fusão com a proteína de ligação ao DNA
LexA, o gene que codifica CRABP2 foi subclonado a partir da construção plasmidial
pCR8-CRABP2 (pVZ941), após sua remoção com a enzima de restrição EcoRI. O
fragmento EcoRI- EcoRI foi introduzido no sítio EcoRI do vetor pBTM116, gerando a
construção pBTM-CRABP2 (pVZ943) (Figura 3, Painel A). O Painel B da Figura 3
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mostra os fragmentos gerados após as digestões com as enzimas PstI e EcoRV e SacII
e HindIII combinadas. Os fragmentos esperados após a digestão com PstI e EcoRV são
de 4.780, 648, 422 e 343 pb (Figura 3, Painel B, canaleta 2), enquanto que após a
digestão com SacII e HindIII são de 4.622, 1.065, 516 pb (Figura 3, Painel B, canaleta
3). Assim, a presença do fragmento contendo CRABP2 e sua orientação correta com
relação ao vetor pBTM116 foram confirmados por diagnóstico de restrição.
Uma vez confirmada, a construção plasmidial pBTM-CRABP2 foi introduzida na
linhagem L40 (VZL804). Com o intuito de checar a produção da proteína de fusão
LexA-CRABP2, um transformante foi analisado por western blot utilizando anticorpo
policlonal anti-LexA (Millipore). Como pode ser visto no Painel C da Figura 3, a fusão
LexA-CRABP2 (37 kDa) está presente na canaleta 3, correspondente à linhagem
VZL804. A canaleta 1 corresponde à linhagem L40 sem plasmídeo, utilizada como
controle negativo. Este resultado confirma a produção da proteína de fusão LexCRABP2 pelo transformante selecionado.

4.2.2. Ensaio de autoativação da isca LexA-CRABP2
Também para esse sistema, a etapa subsequente à checagem da produção da
proteína de fusão LexA-CRABP2 consistiu na análise da auto-ativação dos genes
repórteres deste sistema de duplo-híbrido. Para tanto, a linhagem L40 já contendo o
plasmídeo pBTM-CRABP2 foi transformada com o vetor pACT para testar a capacidade
de crescer em meio SC-leu,-trp,-his (repórter HIS3) e a atividade da enzima βgalactosidase (repórter lacZ). Interações entre proteínas já caracterizadas em nosso
laboratório (Thompson et al., 2003), foram utilizadas como controles deste sistema.
Assim, a interação entre as proteínas eIF5A e Dys1 foi utilizada como controle de
interação positiva forte (++), a interação entre as proteínas eIF5A e Lia1 foi utilizada
como controle de interação positiva fraca (+), enquanto que a levedura contendo pBTMeIF5A + pACT foi usada como controle negativo de interação. No Painel D da Figura 3,
é possível observar que não houve crescimento dos três transformantes contendo
pBTM-CRABP2 + pACT em meio SC-leu,-trp,-his e nem houve desenvolvimento de
coloração azul no ensaio de β-galactosidase. Dessa forma, o transformante que produz
a proteína de fusão LexA-CRABP2 e não gera auto-ativação dos genes repórteres do
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sistema da linhagem L40 foi usado para o rastreamento por duplo-híbrido utilizando
uma biblioteca de cDNA de cérebro fetal humano em pACT2.

B
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D

FIGURA 3. Caracterização da construção plasmidial pBTM-CRABP2, confirmação da
expressão e teste de autoativação. A. Esquema representativo da clonagem de CRABP2 no
vetor de duplo-híbrido pBTM116 e dos sítios de restrição utilizados na confirmação da
construção plasmidial pBTM-CRABP2. B. Diagnóstico de restrição após eletroforese em gel de
agarose 0,8%. L: padrão de tamanho molecular “1kb Ladder Plus” (Invitrogen); canaleta 1:
pBTM-CRABP2 sem digerir; canaleta 2: pBTM-CRABP2 digerido com as enzimas PstI e EcoRV
(4.780, 648, 422 e 343 pb); canaleta 3: pBTM-CRABP2 digerido com as enzimas SacII e HindIII
(4.622, 1.065, 516 pb). C: Lisados da linhagem L40 sem plasmídeo (canaleta 1) e transformada
com o plasmídeo pBTM-CRABP2 (LexA-CRABP2) (canaleta 2) foram submetidos a SDS-PAGE
12% e western blot utilizando anticorpo policlonal anti-LexA - Millipore (1:2.000). A proteína de
fusão LexA-CRABP2 está indicada por uma seta. D: Células da L40 contendo
concomitantemente a construção plasmidial pBTM-CRABP2 e vetor pACT (três transformantes)
foram plaqueadas em meio SC-leu,-trp, SC-leu,-trp,-his e ensaiadas para β-galactosidase em
membrana de nitrocelulose. A linhagem L40 contendo pBTM-eIF5A+pACT-Dys1 (++), pBTMeIF5A+ pACT-Lia1 (+) e pBTM-eIF5A+pACT (-) foram utilizadas como controles positivo forte,
positivo fraco e negativo, respectivamente.

4.2.3. Rastreamento de duplo-híbrido com a isca pBTM-CRABP2
Uma vez que foram preenchidos os requisitos para iniciar o rastreamento de
duplo-híbrido, a confirmação da expressão da isca e ausência de auto-ativação dos
genes repórteres HIS3 e lacZ por LexA-CRABP2, a linhagem L40 foi inicialmente
transformada com o plasmídeo pBTM-CRABP2 (VZL804) e, posteriormente, com a
biblioteca de cDNA de cérebro fetal humano (Clontech). Após uma série de 4
transformações, um total de 2,1x105 transformantes foram rastreados neste sistema,
dos quais 550 foram inicialmente positivos para His+. Os transformantes foram então
cultivados em meio SC-leu,-trp. A seleção dos clones positivos para marca His+ foi
realizada após nova passagem em meio SC-leu,-trp,-his. Desses, 182 transformantes
confirmaram a marca His+ e foram testados para β-galactosidase. Em seguida, 19
foram selecionados para passar pela etapa do “plasmid linkage” por serem capazes de
induzir a expressão do gene repórter lacZ. Essa etapa consiste em confirmar a ligação
dos plasmídeos com a expressão dos genes repórteres do sistema duplo-híbrido. Para
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isto, os plasmídeos da biblioteca (LEU2) dos clones confirmados foram recuperados e
reintroduzidos na linhagem VZL804. Após esse teste, 9 clones confirmaram a ligação
dos marcadores His+ e β-gal+ com a presença do plasmídeo LEU2. No painel A da
Figura 4 podemos observar um clone representativo de cada um dos genes
encontrados (Figura 4A).
Para testar a especificidade dessas ligações, as respectivas construções
plasmidiais isoladas da biblioteca foram transformadas inicialmente na linhagem L40
contendo a construção plasmidial pBTM116-PUB1 (pSV424), que codifica uma proteína
isca (LexA-Pub1) diferente daquela utilizada para o rastreamento. A seguir, as mesmas
construções plasmidiais foram introduzidas na linhagem L40 contendo o vetor
plasmidial pRS314 (TRP1, pSV58), para testar a capacidade da proteína presa de se
ligar ao promotor de LexA no gene repórter e assim ativar a transcrição
independentemente da proteína isca. Os Painéis B e C da Figura 4 mostram os
resultados obtidos com a construção plasmidial pBTM116-PUB1 e com o vetor
plasmidial pRS314, respectivamente. Como pode ser visto nesta figura, nenhuma
construção plasmidial das proteínas presa foi capaz de ativar o sistema nas duas
condições testadas.
Em seguida, as extremidades dos cDNAs presentes nos 9 clones selecionados
foram sequenciadas, utilizando os oligonucleotídeos iniciadores SVO135 e SVO199,
para a identificação dos genes (Tabela 4), que foi realizada pelo alinhamento das
sequências obtidas juntamente à base de dados de humanos do NCBI. Assim, após o
sequenciamento dos insertos contidos nos clones identificados, alfa-macroglobulina 2
(A2M) (2 clones), ciclina D3 (CCND3), canal aniônico dependente de voltagem 2
(VDAC2), tubulina alfa 1 (TUBA1), tubulina alfa 2 (TUBA2), tubulina beta (TUBB), fator
de ligação ao “enhancer” do gene interleucina 2 (ILF2) e desoxi-hipusina sintase
(DHPS) emergiram como ligantes de CRABP2.
Ciclina D3 já foi descrita como uma proteína ligante de CRABP2 (Despouy et al.,
2003)., o que valida este rastreamento No estudo em questão, também foi observada a
interação de ciclina D3 com o receptor RARα, e ensaios subsequentes sugeriram
formação de um complexo ternário CCND3-RARα-CRABP2, capaz de induzir um
aumento da atividade transcricional dependente de RAR (Despouy et al., 2003).
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Alfa-macroglobulina 2 é uma proteína de plasma sanguíneo inibidora de
proteases, incluindo tripsina, trombina e colagenase (Kan et al., 1985) e transportadora
de citocinas (Borth e Luger, 1989; James, 1990). Uma vez que não se conhecem
funções citoplasmáticas de A2M e como CRABP2 é uma proteína intracelular (Chytil e
Ong, 1987), é mais provável que esta interação física não tenha relevância biológica,
sendo portanto, algum tipo de artefato gerado pela produção de uma forma
citoplasmática de A2M.
VDAC2 emergiu como um ligante fraco de CRABP2 neste rastreamento. Os
canais aniônicos dependentes de voltagem VDACs estão localizados na membrana
externa da mitocôndria e têm sido apontados como mediadores da transição da
permeabilidade da membrana mitocondrial induzida por cálcio (Shimizu et al., 2001) e
indução do estresse oxidativo (Madesh e Hajnóczky, 2001). Cheng e colaboradores em
2003 mostraram que VDAC2, especificamente, age como um agente citoprotetor
através de sua interação com a proteína pró-morte BAK e subsequente inibição de sua
ativação, regulando assim o processo de apoptose dependente da mitocôndria (Cheng
et al., 2003). Além disso, foi demonstrado que erastin, um agente anti-câncer seletivo
capaz de causar letalidade em células cancerígenas humanas com mutações nos
oncogenes HRAS, KRAS ou BRAF, induz morte celular oxidativa dependente da
sinalização RAS-RAF-MEK via ligação direta com VDAC2 (Yagoda et al., 2007).
Tanto as tubulinas alfa 1 e 2 como a tubulina beta emergiram como ligantes de
CRABP2 neste rastreamento. As tubulinas são componentes dos microtúbulos, os
quais fazem parte do citoesqueleto celular. Interessantemente, além de compor os
microtúbulos, já foi verificada a interação no núcleo de TUBB com uma proteína coativadora do receptor RAR, NCOA6 (co-ativador 6 de receptor nuclear) (Goo et al.,
2003). Ambas fazem parte de dois complexos de proteínas, ASCOM e ALR/MLL2,
envolvidos com ativação da transcrição via metilação de histona H3 em resposta a RAR
(Goo et al., 2003; Issaeva et al., 2007). Recentemente, foi demonstrado que TUBB
interage especificamente com histona H3 no núcleo, sugerindo que o recrutamento dos
complexos ASCOM e ALR/MLL2 para regiões alvos no DNA pode ser facilitado ou
reforçado por esta ligação (Akoumianaki et al., 2009). Assim, a interação de CRABP2
com TUBA1, TUBA2 e TUBB e a participação de TUBB nos complexos de ativação da

89

transcrição de genes, incluindo de receptores nucleares de AR, indicam uma
participação de tubulina na regulação da transcrição de genes alvos de AR.
Outro parceiro físico de CRABP2 revelado neste trabalho foi o fator de ligação ao
“enhancer” do gene interleucina 2 (ILF2). O gene ILF2 codifica uma proteína chamada
fator nuclear 45 (NF45), a qual participa na regulação da expressão de interleucina 2
(IL2) (Zhao et al., 2005), uma citocina essencial para a regulação da proliferação de
células T (Smith, 1988). Já foi visto que AR em níveis fisiológicos estimula a
proliferação de células T humanas normais do sangue periférico pelo aumento da
produção de IL2 através de mecanismos ainda não conhecidos, envolvendo os
receptores RARs (Ertesvag et al., 2002; Engedal et al., 2006). Além disso, foi
observado que AR também leva a um aumento da produção de IL2 em linhagem celular
derivada de células T humanas HUT-78 (Goto et al., 2008). Entretanto, esses dados
contrariam o resultado obtido por Felli e colaboradores em 1991, que mostraram pela
primeira vez a influência do AR na expressão de IL2. Neste estudo, foi observado que o
AR diminuiu a expressão de IL2 em linhagem de linfócitos T derivada de leucemia de
células T de adulto (células Jurkat), também via mecanismos envolvendo RARs (Felli et
al., 1991). Além disso, estudos in vivo têm demonstrado um efeito negativo do AR em
relação à produção de IL2, uma vez que foi observada uma redução da expressão do
gene de IL2 em camundongos na presença de AR (Ertesvag et al., 2009) e, ainda,
camundongos deficientes de vitamina A demonstraram um aumento da secreção de IL2
(Wiedermann et al., 1993; Ertesvag et al., 2009). Enfim, todos os resultados citados
acima indicam a participação de AR na regulação da expressão do gene de interleucina
2

de maneira dependente do tipo celular e modelo utilizado. Assim, o estudo da

interação de CRABP2 e NF45 poderá ajudar a entender os mecanismos envolvidos na
regulação da expressão de interleucina 2 por AR.
A proteína desoxi-hipusina sintase (DHPS) também surgiu como um ligante de
CRABP2 neste rastreamento por duplo-híbrido. DHPS é uma enzima essencial para o
primeiro passo da modificação pós-traducional do fator de início de tradução (eIF5A).
Esta enzima catalisa a transferência do grupo aminobutil da poliamina espermidina para
o amino grupo livre de um resíduo específico de lisina no precursor de eIF5A para
formar um intermediário contendo o resíduo desoxi-hipusina. O intermediário formado é
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4.3. RASTREAMENTO DE DUPLO-HÍBRIDO PELA SISTEMA DA LINHAGEM L40,
UTILIZANDO CANAMICINA COMO MARCA DE SELEÇÃO DO PLASMÍDEO
CODIFICADOR DA PROTEÍNA ISCA
A
Uma vez que o plasmídeo da biblioteca (LEU2) possui a mesma marca de
seleção em bactéria (resistência à ampicilina) que o plasmídeo isca, no rastreamento
apresentado anteriormente houve uma grande dificuldade para o isolamento desse
plasmídeo. Dessa forma, uma nova isca com marca de seleção diferente em bactéria
(resistência canamicina) foi construída, com a finalidade de agilizar essa etapa.

4.3.1. Clonagem de CRABP2 em vetor pBTMKan e análise da expressão da
proteína de fusão gerada
Para a clonagem de CRABP2 em vetor pBTMKan (pVZ993), o gene que codifica
para a proteína CRABP2 foi subclonado a partir da construção plasmidial pBTMCRABP2 (pVZ943). Após a digestão com EcoRI, o fragmento EcoRI-EcoRI foi
introduzido no sítio EcoRI do vetor pVZ993, gerando a construção pBTMKan-CRABP2
(pVZ1018) (Figura 5, Painel A). O Painel B da Figura 5 mostra os fragmentos gerados
após as digestões com as enzimas SacII e HindIII combinadas e PstI e EcoRV
combinadas. Os fragmentos gerados após a digestão com SacII e HindIII, são de 4.622,
1.065, 516 pb (Figura 5, Painel B, canaleta 2), enquanto que após a digestão com PstI
e EcoRV são de 4.780, 648, 426 e 353 pb (Figura 5, Painel B, canaleta 3). Assim, a
presença do fragmento contendo CRABP2 e sua orientação correta com relação ao
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vetor pBTMKan foram confirmados por diagnóstico de restrição. Uma vez confirmada, a
construção plasmidial pBTMKan-CRABP2 (pVZ1018) foi introduzida na linhagem L40.
Com o intuito de checar a expressão da proteína de fusão LexA-CRABP2 no vetor
pBTMKan, três transformantes foram analisados por western blot utilizando anticorpo
policlonal anti-LexA (Millipore). Como pode ser visto no Painel C da Figura 5, a fusão
LexA-CRABP2 (37 kDa) está presente na canaleta 3, 4 e 5, correspondente à linhagem
L40 transformada com o plasmídeo pVZ1018. A canaleta 1 e 2 correspondem à
linhagem L40 sem plasmídeo e a linhagem L40 contendo o plasmídeo pBTMKan vazio,
respectivamente. Como controle de carregamento foi usado um anticorpo anti-Pub1 (60
kDa). Este resultado confirma a produção da proteína de fusão Lex-CRABP2 pelos
transformantes selecionados.

4.3.2. Ensaio de autoativação do plasmídeo pBTMKan-CRABP2
A etapa subsequente à checagem da produção da proteína de fusão LexAKanCRABP2 consistiu na análise da auto-ativação dos genes repórteres do sistema de
duplo-híbrido. Para tanto, a linhagem L40 já contendo o plasmídeo pBTMKan-CRABP2
foi transformada com o vetor pACT para testar a capacidade de crescer em meio SCleu,-trp,-his (repórter HIS3) e a atividade da enzima

-galactosidase (repórter lacZ).

Como controles, foram utilizadas as interações entre as proteínas já descritas no item
4.2.2. No Painel D da Figura 5, é possível observar que não houve crescimento dos três
transformantes contendo pBTMKan-CRABP2 + pACT em meio SC-leu,-trp,-his e nem
houve desenvolvimento de coloração azul no ensaio de

-galactosidase.

Dessa forma, um dos transformantes foi utilizado para uma nova transformação
com a biblioteca de cDNA de cérebro fetal humano em pACT2, facilitando assim a
etapa da purificação do plasmídeo da biblioteca.
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FIGURA 5. Caracterização da construção plasmidial pBTMKan-CRABP2, confirmação da
expressão e teste de autoativação. A: Esquema representativo da clonagem de CRABP2 no
vetor de duplo-híbrido pBTMKan e dos sítios de restrição utilizados na confirmação da
construção plasmidial pBTMKan-CRABP2. B: Diagnóstico de restrição após eletroforese em gel
de agarose 0,8%. L: padrão de tamanho molecular “1kb Ladder Plus” (Invitrogen); canaleta 1:
pBTMKan-CRABP2 sem digerir; canaleta 2: pBTMKan-CRABP2 digerido com as enzimas SacII
e HindIII (4.622, 1.065, 516 pb); canaleta 3: pBTMKan-CRABP2 digerido com as enzimas PstI e
EcoRV (4.780, 648, 426 e 353 pb); C: Lisados da linhagem L40 sem plasmídeo (canaleta 1),
transformada com o plasmídeo pBTMKan vazio (canaleta 2) e transformada com o plasmídeo
pBTMKan-CRABP2 (LexA-CRABP2) (canaleta 3, 4 e 5 ) foram submetidos a SDS-PAGE 12% e
western blot utilizando anticorpo policlonal anti-LexA (1:2.000) ou anti-Pub1 (1:10.000). A
proteína de fusão LexA-CRABP2 está indicada por uma seta; D: Células da linhagem L40
contendo concomitantemente a construção plasmidial pBTMKan-CRABP2 e vetor pACT (três
transformantes) foram plaqueadas em meio SC-leu,-trp, SC-leu,-trp,-his e ensaiadas para βgalactosidase em membrana de nitrocelulose. A linhagem L40 contendo pBTM-eIF5A + pACTDys1 (++), pBTM-eIF5A + pACT-Lia1 (+) e pBTM-eIF5A + pACT (-) foram utilizadas como
controles positivo forte, positivo fraco e negativo, respectivamente.
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4.3.3. Rastreamento de duplo-híbrido utilizando novo plasmídeo isca (pBTMKanCRABP2), na presença de ácido retinóico
Como mencionado na introdução, a proteína CRABP2 é predominantemente
citoplasmática, porém na presença de AR, CRABP2 é transportada até o núcleo para
associar-se com RARα (Budhu e Noy, 2002). A ligação de CRABP2 com AR provoca
modificações conformacionais e o surgimento de um sinal de localização nuclear (NLS)
reconhecido por importinas α, que se ligam à proteína e a conduzem até o núcleo
(Sessler e Noy, 2005). Assim, as mudanças conformacionais de CRABP2 induzidas por
AR podem levar a interações físicas com diferentes proteínas.
Dessa forma, com o objetivo de encontrar novos ligantes de CRABP2, foi dado
início ao rastreamento de duplo-híbrido na presença de AR. O fato de leveduras não
produzirem, metabolizarem ou serem sensíveis a AR (Salerno et al., 1996) torna
possível a sua utilização durante o rastreamento. A funcionalidade do AR foi confirmada
em ensaios de MTT, onde foi observada a diminuição do crescimento celular da
linhagem MCF-7 em resposta ao tratamento com AR (dados não mostrados).
Assim, uma vez que foram preenchidos os requisitos para iniciar o rastreamento
de duplo-híbrido, a confirmação da expressão da isca e ausência de auto-ativação dos
genes repórteres HIS3 e lacZ por LexA-CRABP2, a linhagem L40 contendo o
plasmídeo pBTMKan-CRABP2 (VZL 902) foi posteriormente transformada com a
biblioteca de cDNA de cérebro fetal humano (Clontech). As colônias capazes de crescer
no meio SC-leu,-trp,-his com adição de 1 µM de AR, seletivo para as marcas presentes
nos dois plasmídeos e para o gene repórter HIS3, foram selecionadas. Um total de
1,8x105 transformantes foram rastreados neste sistema na presença de AR, dos quais
548 foram inicialmente positivos para o fenótipo His+. Os candidatos isolados foram
então cultivados em meio SC-leu,-trp. A seleção dos clones positivos para marca His+
foi

realizada

após

nova

passagem

em

meio

SC-leu,-trp,-his.

Desses,
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transformantes confirmaram a marca His+ e foram testados para β-galactosidase. Em
seguida, 78 foram selecionados para passar pela etapa do “plasmid linkage” por serem
capazes de induzir a expressão do gene repórter lacZ. Após esse teste, 21 clones
confirmaram a ligação dos marcadores His+ e β-gal+ com a presença do plasmídeo
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LEU2. No painel A da Figura 6 está é possível observar um clone representativo de
cada um dos genes confirmados pela etapa do “plasmid linkage” e pelo teste de
especificidade das interações descrito a seguir.
Para testar a especificidade dessas ligações, as respectivas construções
plasmidiais isoladas da biblioteca foram transformadas inicialmente na linhagem L40
contendo a construção plasmidial pBTM116-PUB1 (pSV424), que codifica uma proteína
isca (LexA-Pub1) diferente daquela utilizada para o rastreamento. A seguir, as mesmas
construções plasmidiais foram introduzidas na linhagem L40 contendo o vetor
plasmidial pRS314 (TRP1, pSV58), para testar a capacidade da proteína presa de se
ligar ao promotor de LexA no gene repórter e assim ativar a transcrição
independentemente da proteína isca. Os Painéis B e C da Figura 6 mostram os
resultados obtidos com a construção plasmidial pBTM116-PUB1 e com o vetor
plasmidial pRS314, respectivamente. Como pode ser visto nesta figura, o clone 15 foi
capaz de ativar o sistema nas duas condições testadas e, portanto, foi desconsiderado
deste estudo.
Em seguida, as extremidades dos cDNAs presentes nos 20 clones selecionados
foram sequenciadas, utilizando os oligonucleotídeos iniciadores SVO135 e SVO199,
para a identificação dos genes (Tabela 5), que foi realizada pelo alinhamento das
sequências obtidas juntamente à base de dados de humanos do NCBI. Os 20 clones
obtidos no rastreamento revelaram 13 ligantes de CRABP2 por duplo-híbrido, sendo
que 1 destes, TUBB, já havia sido revelado no rastreamento sem a presença de AR.
Assim, após o sequenciamento dos insertos contidos nos clones isolados, foram
identificados os genes das proteínas complexo T 1 (TCP1), tubulina beta 2A (TUBB2A),
tubulina beta (TUBB), fator de elongação da tradução 1-gama (EEF1G), fator de
elongação da tradução 1-alfa 1 (EEF1A1), proteína ligante de DNA dano específico 1
(DDB1), histona H3/família 3A (H3F3A), histona H3/família 3B (H3F3B), olfactomedina
2 (OLFM2), proteína ribossomal L10 (RPL10), proteína ribossomal L22 (RPL22), fator
associado ao CTD relacionado com SR (SCAF1) e dipeptidil-peptidase 6 (DPP6).
No Painel A da Figura 6 é possível observar que alguns ligantes apresentaram
uma diferença de crescimento na presença de AR no meio de cultura. A maior parte
dos clones apresentou alguma melhora de crescimento na ausência de AR, enquanto
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que DDB1 apresentou um melhor crescimento na presença de AR. Apesar de a maior
parte ter mostrado alguma diminuição de crescimento, é improvável que isso se deva à
toxicidade por AR, uma vez que os controles não foram alterados e um dos clones
mostrou aumento de crescimento na presença de AR. Assim, esses resultados
juntamente com o fato de apenas um dos clones, TUBB, ter aparecido nos dois
rastreamentos, podem refletir alguma especificidade dos ligantes com relação às
formas de CRABP2 ligada ou não a AR.
Olfactomedinas são glicoproteínas secretadas, identificadas como o principal
componente da camada de muco que circunda os dendritos dos neurônios olfativos
(Yokoe e Anholt, 1993). Como não se conhecem funções citoplasmáticas de OLFM2,
assim como para A2M revelada no rastreamento anterior, provavelmente essa
interação tenha ocorrido por algum tipo de artefato gerado pela produção de uma forma
citoplasmática de OLFM2.
A proteína DPP6 também apareceu como ligante de CRABP2. O gene DPP6
codifica a proteína dipeptidil peptidase 6, que é uma proteína transmembrana do tipo II,
expressa predominantemente no sistema nervoso central (Kin et al., 2001). Essa
proteína é membro da família de serino-proteases DPPIV, que é um complexo
enzimático de inativação de hormônios peptídeos e neuropeptídeos por meio de
clivagem após a prolina ou alanina da fração N-terminal (Rasmussen et al., 2003). No
entanto, a proteína DPP6 não tem atividade enzimática devido às mutações em sua
região catalítica (Yokotani et al., 1993), e tem sido descrita como uma subunidade do
canal de potássio dependente de voltagem (canal Kv4 K+), tendo assim um importante
papel na regulação da excitabilidade de células eletricamente ativas (Nadal et al.,
2003).
Algumas proteínas relacionadas com o processo de síntese protéica também
surgiram como ligantes de CRABP2, como os fatores de elongação da tradução 1gama (EEF1G) e 1-alfa 1 (EEF1A1) e as proteínas ribossomais L10 (RPL10) e L22
(RPL22). Os fatores EEF1A1 e EEF1G possuem papéis fundamentais na síntese de
proteínas, uma vez que são subunidades do complexo de elongação fator-1 (eEF1), o
qual é responsável pela transporte do t-RNA aminoacil para os ribossomos durante a
elongação (Riis et al., 1990). Já os genes RPL10 e RPL22 codificam proteínas
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componentes da subunidade 60S do ribossomo (Wool, 1979). A interação de CRABP2
com essas proteínas pode indicar um papel de CRABP2 na regulação do processo de
elongação da tradução.
Curiosamente, diversas proteínas relacionadas com remodelagem de cromatina
foram reveladas como ligantes de CRABP2 DDB1, TCP1, TUBB, H3F3A, H3F3B e
SCAF1.
A proteína ligante de DNA dano específico 1 (DDB1) juntamente com a proteína
ligante de DNA dano específico 2 (DDB2) formam o fator ligante ao DNA danificado por
luz UV (UV-DDB) (Dualan et al., 1995). Esse fator reconhece várias lesões do DNA,
incluindo as induzidas pela irradiação UV, e participa do complexo NER (“nucleotide
excision repair”), através do qual uma modificação no DNA pode ser revertida (Tang et
al., 2000). Interessantemente, já foi observada a interação de DDB1 com um complexo
eucariótico de histona acetil-transferase (HAT), denominado STAGA (Martinez et al.,
2001) e com proteínas HAT da família CBP/p300 (Datta et al., 2001), sugerindo que a
participação da proteína DDB1 no mecanismo de reparo de DNA se dá pelo
recrutamento de proteínas HAT nos locais danificados da cromatina, induzindo à
remodelagem da cromatina para facilitar o acesso do complexo NER (Li et al., 2006).
No entanto, não está claro na literatura se DDB1 atua diretamente na transcrição ou no
processo de remodelagem de cromatina em si.
O gene TCP1 codifica uma chaperona que faz parte do complexo chaperonina
de eucariotos, conhecido como TRiC/CCT (“TCP1 ring complex/chaperonin containing
TCP1”) (Lewis et al., 1992). Inicialmente, foi proposto que esse complexo estava
envolvido exclusivamente na aquisição da estrutura funcional das tubulinas e actinas
(Sternlicht et al., 1993), mas atualmente inúmeras outras proteínas foram identificadas
como substrato do complexo TRiC/CCT, como ciclina E (Won et al., 1998), miosina II
(Srikakulam e Winkelmann, 1999) e várias proteínas contendo domínios constituídos
apenas
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Interessantemente, a enzima histona deacetilase 3 (HDAC3) também é substrato para o
complexo TRiC/CCT (Guenther et al., 2002). As HDACs são uma classe de enzimas
responsáveis pela diminuição dos níveis de acetilação das histonas, levando à
repressão da expressão gênica (De Ruijter et al., 2003). Curiosamente, HDAC3 é
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ativada através da formação de um complexo estável com proteínas co-repressoras do
receptor RAR, SMRT/N-CoR (Wen et al., 2000; Guenther et al., 2001). A proteína
HDAC3 inativa associa-se primeiramente com o complexo TRiC/CCT, que permite a
interação de SMRT/NCoR e ativação de HDAC3 (Guenther et al., 2002). Assim, a
interação de CRABP2 com TCP1, e a participação do complexo TRiC/CCT na ativação
de HDAC3, podem indicar uma participação de CRABP2 no controle da repressão da
transcrição de genes alvos de AR.
A tubulina beta e a tubulina beta 2A também emergiram como ligantes de
CRABP2 neste rastreamento. Interessantemente, TUBB já havia sido revelado no
rastreamento sem a presença de AR. Assim, a interação de CRABP2 com TUBB e
TUBB2A e a participação de TUBB nos complexos de ativação da transcrição de genes,
incluindo de receptores nucleares de AR (Goo et al., 2003) indicam uma participação de
tubulina na regulação da transcrição de genes alvos de AR.
Outro ligante de CRABP2 revelado neste rastreamento é a proteína SCAF1. As
SCAFs (de “SR-like CTD-associated factors”, que significa fator associado ao CTD
relacionado com SR) são proteínas ricas em serina/arginina, pertencentes à família de
proteínas relacionadas com SR (“SR-related proteins”). Esse grupo de proteínas é
caracterizado por ter uma região que interage com o domínio C-terminal (CTD) da RNA
polimerase II (Corden e Patturajan, 1997). Já foi visto que a proteína SCAF1 interage
com o domínio C-terminal da RNA polimerase II parcialmente ou inteiramente
fosforilado e por esta razão foi proposto que essas proteínas estavam associadas com
a maquinaria transcricional (Yuryev et al., 1996).
As histonas H3, pertencentes a família 3A (H3F3A) e 3B (H3F3B), também foram
isoladas como ligantes de CRABP2. Apesar de serem dois genes distintos, localizados
em cromossomos diferentes, a proteína gerada é idêntica. As histonas H3, juntamente
com as histonas H4, H2A e H2B, são responsáveis pela estrutura da unidade
fundamental da cromatina, o nucleossomo (Luger et al., 1997). As caudas N-terminal
das histonas estão sujeitas a uma rica variedade de modificações por ligações
covalentes pós-traducionais, como acetilação, fosforilação e metilação. Estas
modificações podem desempenhar um papel importante na regulação dos genes, como
por exemplo, a acetilação de resíduos de lisina específicos na porção amino-terminal da
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cauda das histonas atua neutralizando as cargas positivas da porção N-terminal,
ocasionando uma diminuição da sua afinidade pelo DNA, levando a uma menor
compactação e, consequentemente, aumentando a acessibilidade dos fatores de
transcrição à sequência alvo do DNA. Como já descrito anteriormente, já foi vista a
interação tubulina e histona H3 no núcleo (Akoumianaki et al., 2009). Assim, a interação
de CRABP2 com TUBB e histona H3, somado à participação de TUBB nos complexos
de ativação da transcrição de genes, incluindo de receptores nucleares de AR, podem
ser um indício de que CRABP2 está envolvida nesse mecanismo de ativação da
transcrição.
Diante do exposto, com este trabalho foi possível identificar dois grupos
principais de proteínas candidatas a parceiras físicas de CRABP2. O primeiro está
relacionado com o processo de elongação da tradução. No segundo grupo estão
proteínas relacionadas à regulação da transcrição, mais especificamente, com o
processo de remodelagem da cromatina. Considerando a função de CRABP2 como coativador da transcrição mediada por RARs (Delva et al., 1999; Dong et al., 1999; Wolf,
2000), decidiu-se dar continuidade ao estudo do papel de CRABP2 neste contexto,
através da relação funcional com os ligantes revelados neste trabalho
Assim, a partir desses ligantes encontrados neste rastreamento de duplo-híbrido,
foi possível propor um modelo em que CRABP2 possui um papel mais ativo na
transcrição mediada por receptor RAR, ao invés de apenas transportar ácido retinóico
do citoplasma para o núcleo (Figura 7). Na ausência de AR, o heterodímero RAR/RXR
associa-se com um complexo co-repressor, o qual inclui a enzima HDAC3 (histona
deacetilase 3), induzindo condensação da cromatina e repressão da transcrição
(revisado por Noy, 2010). Nesse momento, CRABP2 poderia atuar na inativação desse
complexo co-repressor através da sua interação com TCP1, o qual é um ativador da
enzima HDAC3 (Guenther et al., 2002). Após sua ligação com AR, os receptores
nucleares recrutam um complexo co-ativador, o qual possui atividade histona acetiltransferase requerida para ativação transcricional de genes responsivos a ácido
retinóico (revisado por Noy, 2010). CRABP2 poderia também interagir com TUBB e
histona H3, facilitando o recrutamento de complexo co-ativador para a região de
elementos responsivos no DNA, uma vez que TUBB é parte de um complexo co-
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ativador (Goo et al., 2003) e também interage com histona H3 (Akoumianaki et al.,
2009). Finalmente, como SCAF1 interage com o domínio C-terminal da RNA polimerase
II parcialmente ou inteiramente fosforilado (Yuryev et al., 1996), CRABP2 poderia
também atuar na ativação da RNA polimerase II através da interação com SCAF1,
levando assim à indução da transcrição do receptor RAR (Figura 7). Dessa forma,
esses resultados sugerem um papel mais direto de CRABP2 na remodelagem de
cromatina e poderá revelar novos aspectos da regulação da transcrição mediada por
receptores de ácido retinóico.

A

B
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FIGURA 6. Ligantes da proteína CRABP2 revelados no rastreamento de duplo-hídrido
utilizando o sistema da linhagem L40 na presença de ácido retinóico. Diluição seriada
(1:10) de culturas da linhagem L40 contendo o plasmídeo pBTMKan-CRABP2 e o plasmídeo
pACT-cloneX (obtido no rastreamento) foram crescidos em meio SC-leu,-trp, SC-leu,-trp,-his,
SC-leu,-trp,-his+1μM de AR e ensaiadas para β-galactosidase em membrana de nitrocelulose.
B: Diluições seriadas (1:10) da linhagem L40 contendo a construção plasmidial pBTM116-PUB1
e a construção plasmidial contendo o cDNA selecionado pACT2-cloneX ou C: Diluições
seriadas (1:10) da linhagem L40 contendo o vetor plasmidial pRS314 e a construção plasmidial
contendo o cDNA selecionado pACT2-cloneX. Nos três painéis a linhagem L40 contendo
pBTM-eIF5A + pACT-Dys1 (++), pBTM-eIF5A + pACT-Lia1 (+) e pBTM-eIF5A + pACT (-) foram
utilizadas como controles positivo forte, positivo fraco e negativo, respectivamente.

TABELA 5. Ligantes de CRABP2 identificados neste estudo por duplo-híbrido na
presença de ácido retinóico.
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4.4. ENSAIOS DE CO-PURIFICAÇÃO E CO-IMUNOPRECIPITAÇÃO
Como o rastreamento por duplo-híbrido pode gerar artefatos, os ligantes
revelados devem ser validados por outros ensaios de interação física. Para isso, dois
ensaios já realizados com sucesso em nosso laboratório e no laboratório da
colaboradora Dra. Noa Noy foram escolhidos, co-purificação (“Pull-down”) e coimunoprecipitação. Uma breve descrição das estratégias desses ensaios realizados
para cada um dos ligantes pode ser observado na Tabela 6. Assim, nessa tabela estão
contidas as condições experimentais dos ensaios cujos resultados estão apresentados
nas Figuras de 9 à 15. Esses ensaios foram realizados na tentativa de revelar as
interações de CRABP2 com as proteínas histona H3, TUBB, SCAF1, EEF1γ, CCND3,
histona H3 fosforilada, Ubc9, SUMO e HuR. Os ligantes histona H3, TUBB e SCAF1
foram escolhidos por estarem relacionados com a remodelagem da cromatina e a razão
da análise da interação de CRABP2 com as outras proteínas serão explicadas mais
adiante, separadamente.
Infelizmente, nenhuma das estratégias utilizadas foi capaz de revelar a interação
física com os ligantes encontrados no rastreamento de duplo-híbrido testados, porém
as figuras referentes a esses experimentos foram incluídas nesse capítulo com o
objetivo de documentar todos os protocolos utilizados.
Nesses experimentos foram utilizados como fonte das proteínas ligantes os
extratos celulares das linhagens responsivas ao ácido retinóico MCF-7, a qual tem uma
alta expressão de CRABP2 (Schug et al., 2007) e de HEK-293T, a qual é facilmente
transfectável. Para a análise da co-purificação envolvendo SCAF1, foi necessário
primeiramente realizar a clonagem de SCAF1 no vetor pKH3, para produção da
proteína de fusão SCAF1-HA, uma vez que o anticorpo comercial para essa proteína
não estava disponível (dados não mostrados).
Em todos os experimentos de co-purificação foi utilizada GST-CRABP2
purificada a partir de E. coli. (Figura 8), com exceção do ensaio in vitro com o ligante
HuR, em que foi utilizada a proteína de fusão 6xHis-CRABP2 (Figura 15). A
funcionalidade dessas proteínas recombinates foi testada através do ensaio de ligação
com AR (dados não mostrados).
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Uma vez que todos os anticorpos disponíveis para a proteína CRABP2, da Santa
Cruz, Chemicon e gerado no laboratório do Dr.Chambon (Gaub et al., 1998), não foram
capazes de imunoprecipitar a proteína endógena (Figuras 10A, 12A. 12B), em todos os
ensaios de imunoprecipitação foram utilizados anticorpos comerciais anti a proteína
ligante ou foram utilizadas células transfectadas com plasmídeo para a produção de
CRABP2-Flag e a imunoprecipitação realizada com anticorpo anti-Flag comercial. Além
disso, alternativamente, foram utilizadas células transfectadas com o plasmídeo para a
produção de proteína ligante fusionada a um “tag” adequado para fazer a
imunoprecipitação e seu respectivo anticorpo comercial. O sucesso de todas as
transfecções realizadas foi confirmado por western blot (dados não mostrados ou inputs
na Figuras 9D, 9E, 10C, 10D, 12C, 13 e 14). GST-CRABP2 e CRABP2-Flag foram
corretamente purificadas pelas estratégias utilizadas (Figuras 9, 10C, 10D, 12C, 13B,
14A).
Apesar de que todos os anticorpos utilizados funcionarem para western blot, sua
utilização nos ensaios de co-imunoprecipitação não foi possível ou devido ao fato de o
tamanho das proteínas em questão (TUBB e EEF1γ) ser igual ao da cadeia pesada de
IgG (50 kDa) ou o ensaio revelou problemas no controle negativo de imunoprecipitação
(Figuras 10B, 11, 13A,14B).
Ao longo da realização desses ensaios para as proteínas identificadas no
rastreamento de duplo-híbrido, outras proteínas ou a forma fosforilada da proteína
foram incluídas por razões diversas nas análises. Assim, devido aos primeiros
resultados de co-localização de CRABP2 e histona H3 fosforilada obtidos nos ensaios
de imunofluorescência, mostrados adiante (item 4.5), a interação de CRABP2 e histona
H3 fosforilada também foi testada através dos ensaios de co-imunoprecipitação,
utilizando diferentes protocolos (Tabela 6). Como histona H3 fosforilada é um marcador
de mitose, para os testes envolvendo essa proteína, a cultura celular foi previamente
sincronizada em mitose através da adição de nocodazol ou colcemida. Esses agentes
foram utilizados porque são capazes de interferir na polimerização dos microtúlulos e
assim bloquear as células em G2/M. Assim, apesar de todas as imunoprecipitações
realizadas
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para esse ligante, essa mesma banda aparece nos dois controles negativos utilizados,
IgG total (Figura 10B) e imunoprecipitação com o anticorpo anti-SHP2 (Figura 11).
Apesar desse fato, utilizando o protocolo de “shake off” com extração ácida (item
3.2.25) foi possível observar CRABP2 co-imunoprecipitando com histona H3 fosforilada,
porém, também foi observado essa co-imunoprecipitação com o controle negativo
(Figura 11), o que sugere que apesar de SHP2 ser uma fosfatase de tirosina
citoplasmática e, em teoria, não relacionada com CRABP2 e histona H3, esse não foi
um controle negativo adequado e portanto esse experimento deveria ser repetido
utilizando um controle negativo diferente.
Além disso, pelo fato de CCND3 já ser um parceiro físico descrito anteriormente
para CRABP2 (Despouy et al., 2003), foi realizada a análise da interação de CRABP2 e
CCND3 na busca de encontrar um controle positivo para os ensaios de validação
realizados. Apesar de já ter sido demonstrado anteriormente que CCND3 coimunoprecipita com CRABP2 na presença e na ausência de AR, utilizando células da
linhagem COS-6 (linhagem celular de rim de macaco) superexpressando CCND3 e
CRABP2 e imunopurificando CCND3, nos nossos ensaios, a proteína CRABP2-Flag
não co-imunoprecipitou CCND3 (Figura 12C). Isso mostra que talvez os ensaios não
foram realizados nas condições adequadas para a indentificação das interações
proteína-proteína em questão.
Com o mesmo objetivo de encontrar um controle positivo para as estratégias
escolhidas para validar as interações reveladas por duplo-híbrido, a análise da
interação de CRABP2 e Ubc9 foi realizada. Já foi demonstrado que CRABP2 associase com a enzima sumo E2 ligase Ubc9 e, então, é sumoilada em resposta a AR
(Majumdar et al., 2011). Além disso, experimentos de duplo-híbrido realizados em
nosso laboratório utilizando a mesma isca usada nesse trabalho (pBTMKan-CRABP2)
também revelaram esta interação (Brantis, C. C. E., dados não publicados). Apesar de
GST-CRABP2 ter sido corretamente purificada pela estratégia utilizada, Ubc9 não coimunoprecipitou com CRABP2 (Figura 9E).
Uma vez que já foi descrita a interação física de CRABP2 com SUMO2 (Tatham
et al., 2011), a análise da interação de CRABP2 e SUMO2 também foi realizada com a
tentativa de encontrar um controle positivo. Assim como mencionado para Ubc9,
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experimentos de duplo-híbrido realizados em nosso laboratório utilizando a mesma isca
também revelaram esta interação (Brantis, C. C. E., dados não publicados). Contudo,
apesar de GST-CRABP2 ser capaz de imunoprecipitar com uma banda referente ao
tamanho de SUMO, a mesma banda aparece no controle negativo (Figura 9C).
Apesar do possível ligante EEF1γ não estar relacionado com remodelagem da
cromatina e ser uma proteína citoplasmática, esse fator de elongação da tradução foi
também um dos ligantes de CRABP2 encontrados em um estudo de interação física
realizado no laboratório da Dra. Noa Noy. Por esse motivo, essa proteína também foi
incluída nos testes de validação das interações reveladas pelo sistema de duplohíbrido. Apesar de GST-CRABP2 e CRABP2-Flag serem capazes de co-purificar com
uma banda referente ao tamanho de EEF1γ nas diferentes condições testadas, a
mesma banda aparece nos controles negativos (Figuras 9C e 14A).
Finalmente, foi analisada a interação de CRABP2 e HuR (“human antigen R”).
Essa proteína contém três domínios de ligação ao RNA, se liga em sequências
consenso de mRNA do tipo ARE (“AU-rich elements”) e induz a estabilização desses
mRNA, regulando assim expressão gênica no nível de degradação de mRNA (Fan e
Steitz, 1998). O laboratório da Dra. Noa Noy tem se empenhado em descrever funções
citoplasmáticas de CRABP2, independentes de AR. Nesse sentido foi descrito que a
superexpressão de CRABP2 em células da linhagem MCF-7, cultivadas na ausência de
AR, resultou em clivagem das caspases 7 e 9 a um aumento dos níveis de mRNA de
Apaf-1, fator componente do apotossomo (Donato e Noy, 2005). Além disso, no
laboratório da Dra. Noy foi juntamente observado que CRABP2, assim como HuR, ligase ao mRNA de Apaf-1. Sendo assim, esse ligante de CRABP2 também foi incluído nas
análises desse trabalho. No entanto, nas condições testadas no ensaio de coimunoprecipitação, HuR também co-imunoprecipitou com o controle negativo utilizado.
Uma vez que, especialmente para o ligante HuR, havia o interesse em buscar o
efeito de AR na interação CRABP2-HuR e o ensaio de co-imunoprecipitação utilizando
extrato celular total não funcionou, partiu-se para o ensaio de co-purificação in vitro.
Para isso, foi utilizada a proteína recombinante de E. coli 6xHis-CRABP2 (Figura 15A),
cuja a produção já estava padronizada no laboratório da Dra. Noa Noy, e foi necessário
padronizar a produção e purificação de HuR recombinante. Após uma série de
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tentativas utilizando diferentes vetores de E. coli (dados não mostrados), foi possível
produzir e purificar GST-HuR (Figura 15B). Assim, utilizando o ensaio in vitro, foi
possível identificar a interação entre essas duas proteínas na ausência de AR, a qual é
perdida após a adição de AR (Figura 15C). Além disso, esse ensaio in vitro também foi
realizado na presença de doses crescentes de AR, e o resultado mostrou que a
interação de CRABP2 e HuR é desfeita de maneira dose-dependente ao tratamento
com AR (Figura 15D).
Dessa forma, apesar de nenhum dos protocolos utilizados (Tabela 6) terem sido
capazes de confirmar as interações entre CRABP2 e os seus ligantes candidatos
revelados por duplo-híbrido da Figura 7, interações já descritas anteriormente para a
proteína CRABP2 por outros grupos de pesquisa, como CCND3, Ubc9, SUMO
(Despouy et al., 2003; Majumdar et al., 2011; Tatham et al., 2011), EEF1γ e HuR
(comunicação pessoal, Noa Noy), também não foram verificadas utilizando essas
metodologias (Figuras 9C, 9E, 12A, 12C, 14A e 14B). Assim, esses resultados sugerem
que os protocolos utilizados possivelmente não sejam os mais adequados para revelar
as interações descobertas por duplo-híbrido no caso de CRABP2. Além disso, em um
trabalho de revisão onde foram discutidas diferentes técnicas para analisar interações
proteína-proteína, descreve que as razões para as discrepâncias de resultados
utilizando diferentes técnicas é devido ao fato de que o rastreamento de duplo-híbrido
tende a detectar interações transientes, enquanto que os métodos de purificação de
proteínas tendem a identificar interações mais estáveis (Zhou e Veenstra, 2007).
A confirmação de interações físicas de proteínas ligadas à cromatina pode ser
mais complicada devido a diminuição de solubilidade de proteínas quando ligadas ao
DNA. Assim, se as interações encontradas nesse rastreamento dependem da ligação
da cromatina para ocorrerem, pode ser que o insucesso em revelar essas interações
pelas metodologias descritas na Tabela 6 deva-se pelo fato de que o complexo DNAproteína esteja sendo perdido durante os passos de clarificação e centrifugação dos
protocolos de co-purificação e co-imunoprecipitação, não estando assim mais
disponíveis para ser purificados. Dessa forma, os próximos passos para tentar
confirmar essas interações reveladas no sistema de duplo-híbrido seria utilizar um
protocolo de co-imunoprecipitação de cromatina modificado (mChIP), o qual permite
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uma eficiente purificação dos complexos DNA-proteína, pelo fato de introduzir um
passo de fragmentação do DNA, seguido de breve e suave centrifugação na
preparação das amostras, o que leva a um aumento da solubilidade dos complexos
DNA-proteína (Lambert et al., 2009).
As considerações feitas para as proteínas ligadas à cromatina não justificam o
insucesso na detecção da interação de CRABP2 com as proteínas EEF1γ, HuR e Ubc9
utilizando as estratégias por co-purificação e/ou co-imunoprecipitação usando o extrato
celular total, uma vez que essas interações não são preditas de acontecer no contexto
nuclear de proximidade à cromatina, já que EEF1γ é uma proteína citoplasmática, a
interação de CRABP2 e HuR foi observada na ausência de AR e a interação de
CRABP2 e Ubc9 foi observada fora do núcleo. Contudo, foi possível verificar a
interação CRABP2-Hur utilizando co-purificação totalmente in vitro, o que traz um
questionamento se as concentrações das proteínas envolvidas nesses experimentos
não estariam abaixo daquelas necessárias para a detecção da interação física por
estas metodologias. Assim, a estratégia de co-purificação in vitro poderia ser mais
adequada para a análise da interação de CRABP2 com os outros ligantes selecionados.
Além disso, outras estratégias para a detecção de interação física direta poderiam ser
utilizadas, como experimentos de co-purificação GST-“Pull-down” utilizando proteínas
marcadas radiotivamente produzidas por transcrição/tradução in vitro.
Pelo exposto, esse trabalho revelou novos ligantes por duplo-híbrido para
CRABP2, os quais sugerem um papel dessa proteína na remodelagem de cromatina,
indicando que essa proteína poderia estar participando mais ativamente no controle da
transcrição mediada por AR e não apenas no transporte de AR do citoplasma para o
núcleo. Entretanto, o modelo sugerido na Figura 7 necessita ainda ser validado por
outras metodologias.
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TABELA 6. Estratégias utilizadas para a confirmação das interações físicas entre
CRABP2 e os seus diferentes ligantes.

Ensaios
Ligantes

histona H3

co-purificação
(GST-“Pull-down”)

FIGURA 9C
• GST-CRABP2 recombinante
purificada;
• extrato celular total da linhagem
HEK293T;
• protocolo 3.2.20 (L-RIPA).

co-imunoprecipitação
FIGURA 12B
• anti-CRABP2 (Chemicon);
• extrato celular total da linhagem
MCF-7;
• protocolo 3.2.23 (tampão do kit).
FIGURA 12C
• anti-Flag M2 Affinity Gel (Sigma);
• extrato celular total da linhagem
HEK293T transfectadas com
CRABP2-Flag ou vetor vazio (∅);
• sincronização celular com
nocodazol;
• protocolo 3.2.24 (L-RIPA).
FIGURA 10A
• anti-CRABP2 (Santa Cruz);
• extrato celular total de linhagem
MCF-7;
• sincronização celular com
nocodazol;
• protocolo 3.2.22 (L-RIPA).

histona H3
fosforilada

FIGURA 12A
• anti-CRABP2 (Chambon);
• extrato celular total de linhagem
MCF-7;
• sincronização celular com
nocodazol;
• protocolo 3.2.22 (L-RIPA).
FIGURA 10B
• anti-histona H3 fosforilada
(Upstate);
• extrato celular total de linhagem
MCF-7;
• sincronização celular com
nocodazol;
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• protocolo 3.2.22 (L-RIPA).
FIGURA 10C
• “anti-Flag M2 Affinity Gel” (Sigma);
• extrato celular total de linhagem
HEK293T transfectada com
CRABP2-Flag ou vetor vazio (∅);
• sincronização celular com
nocodazol;
• protocolo 3.2.24 (L-RIPA).
FIGURA 10D
• “anti-Flag M2 Affinity Gel” (Sigma);
• extrato celular total de linhagem
HEK293T transfectada com
CRABP2-Flag ou vetor vazio (∅);
• sincronização celular com
nocodazol;
• protocolo 3.2.24 (tampão B).

FIGURA 9A e 9B
• GST-CRABP2 recombinante
purificada;
• extrato celular total de linhagem
MCF-7;
• protocolo 3.2.19 (tampão A).
TUBB

FIGURA 11
• anti-histona H3 fosforilada
(Upstate);
• extrato celular total de linhagem
MCF-7;
• sincronização celular com
colcemida;
• protocolo 3.2.25 (Tampões C e D)
FIGURA 12B
• anti-CRABP2 (Chemicon);
• extrato celular total da linhagem
MCF-7;
• protocolo 3.2.23 (tampão do kit).
FIGURA 12C
• “anti-Flag M2 Affinity Gel” (Sigma);
• extrato celular total de linhagem
HEK293T transfectada com
CRABP2-Flag ou vetor vazio (∅);
• protocolo 3.2.24 (L-RIPA).

FIGURA 9D
• GST-CRABP2 recombinante
purificada;
• extrato celular total de linhagem

FIGURA 13A
• anti-HA (Sigma);
• extrato celular total de linhagem
HEK293T transfectada com
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SCAF1

HEK293T transfectada com
SCAF1-HA ou vetor vazio (∅);
• protocolo 3.2.20 (L-RIPA).

SCAF1-HA ou vetor vazio (∅);
• protocolo 3.2.22 (L-RIPA).
FIGURA 13B
• “anti-Flag M2 Affinity Gel” (Sigma);
• extrato celular total da linhagem
HEK293T transfectada com
SCAF1-HA ou vetor vazio (∅);
• protocolo 3.2.24 (L-RIPA).
FIGURA 12C
• “anti-Flag M2 Affinity Gel” (Sigma);
• extrato celular total de linhagem
HEK293T transfectada com
CRABP2-Flag ou vetor vazio (∅);
• protocolo 3.2.24 (L-RIPA).

CCND3

Ubc9

SUMO

EEF1γ

FIGURA 9E
• GST-CRABP2 recombinante
•
purificada;
•
• extrato celular total de linhagem
HEK293T transfectada com Ubc9HA;
•
• protocolo 3.2.20 (L-RIPA).

FIGURA 14B
anti-HA (Sigma);
extrato celular total de linhagem
HEK293T transfectada com Ubc9HA;
protocolo 3.2.22 (L-RIPA).

FIGURA 9C
• GST-CRABP2 recombinante
purificada;
• extrato celular total de linhagem
HEK293T;
• protocolo 3.2.20 (L-RIPA).

FIGURA 9C
• GST-CRABP2 recombinante
purificada;
• extrato celular total de linhagem
HEK293T;
• protocolo 3.2.20 (L-RIPA).

FIGURA 14A
• “anti-Flag M2 Affinity Gel” (Sigma);
• extrato celular total de linhagem
HEK293T transfectadas com
CRABP2-Flag ou vetor vazio (∅);
• protocolo 3.2.24 (L-RIPA).
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HuR

FIGURA 15C e 15D
• GST-HuR recombinante purificada; •
• 6xHis-CRABP2 recombinate
•
purificada;
• protocolo 3.2.21 (tampão de
•
ligação in vitro).

FIGURA 12A
anti-CRABP2 (Chambon);
extrato celular total de linhagem
MCF-7;
protocolo 3.2.22 (L-RIPA).

FIGURA 12C
• “anti-Flag M2 Affinity Gel” (Sigma);
• extrato celular total de linhagem
HEK293T transfectadas com
CRABP2-Flag ou vetor vazio (∅);
• protocolo 3.2.24 (L-RIPA).
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m 3.2.14. Lissados obtid
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ura antes e após 1, 2, 3
utiliza
horass de indução com IPTG
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pectivamen
nte). As cana
aletas 6 e 7 apresentam
a pro
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o sobrenada
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respe
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e e as canaletas 8 e 9 apresentam
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após 16 horas d
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B: Análise da purifica
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ST-CRABP2
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esina (FT) ((canaleta 2)), alíquota da
d
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e lavagem d
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2 e teste de
e solubilidad
de
ando o prottocolo desccrito no item
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oteína no precipitado (Prec.)
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e no
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FIGU
URA 9. Ens
saio de co-p
purificação
o utilizando
o a proteína de fusão
o GST-CRA
ABP2. A e B
B:
Análise da co-p
purificação de CRABP
P2 e TUBB. Em ambo
os painéis fforam utilizzados extrato
celula
ar total da linhagem M
MCF-7 trata
ada com ve
eículo (can
naletas 1 a 4) ou trata
ada com A
AR
(cana
aletas 5 a 8
8). As cana
aletas 3, 4, 7 e 8 corre
espondem à
às frações utilizando a proteína de
d
fusão
o GST-CRA
ABP2, enqu
uanto as ca
analetas 1, 2, 5 e 6 co
orrespondem às fraçõ
ões utilizand
do
GST sozinha. Ass frações nã
ão ligadas (NL)
(
corresp
pondem às canaletas 2,
2 4, 6 e 8. JJá as fraçõe
es
ligada
as (L) corre
espondem às canaleta
as 1, 3, 5 e 7. O paín
nel A mostrra o gel de
e SDS-PAG
GE
corad
do com Coo
omassie Blu
ue utilizado ccomo contro
ole de carre
egamento. O paínel B ttraz a análisse
da intteração de CRABP2 co
om TUBB utilizando
u
oss anticopos anti-CRABP
P2 (1:500 - Chemicon) e
anti-T
TUBB (1:10
000 - Sigma
a). C: Análisse da co-pu
urificação de CRABP2 e histona H3, EEF1γ e
SUMO utilizand
do extrato celular
c
tota
al da linhag
gem HEK293T. O we
estern blot foi revelad
do
utiliza
ando os an
nticorpos an
nti-CRABP2
2 (Chambon
n - 1:1000)), anti-histona H3 (Celll Siganling 1:100
00), anti- E
EEF1γ (Santa Cruz -1::1000) e an
nti-pan-SUM
MO (Thermo Scientic – 1:500). D
D:
Análise da co-p
purificação de CRABP
P2 e SCAF1
1 utilizando
o extrato ce
elular total da linhagem
293T transffectada com
m o plasmídeo conten
ndo SCAF1
1-HA. O we
estern blot foi revelad
do
HEK2
utiliza
ando os an
nticorpos anti-CRABP2
2 (Chambo
on - 1:1000
0) e anti-HA
A (Sigma - 1:1000) E
E:
Análise da co-p
purificação de CRABP
P2 e Ubc9 utilizando extrato ce
elular total da linhagem
293T transfectada com o plasm
mídeo conte
endo Ubc9--HA. O we
estern blot foi revelad
do
HEK2
utiliza
ando os an
nticorpos an
nti-CRABP2
2 (Chambon
n - 1:1000)) e anti-HA (Sigma - 1
1:1000). No
os
painé
éis C, D e E as célulass foram trattadas com vveículo (-) o
ou com AR (+). As can
naletas 1 e 2
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corre
espondem ao
a input (exxtrato celular total). A
As canaletass 3 e 4 co
orrespondem
m às fraçõe
es
utiliza
ando a protteína de fusão GST ssozinha, enquanto as canaletas 5 e 6 corre
espondem à
às
frações utilizando GST-CRA
ABP2.

B

A

FIGU
URA 10. Análise da co-imunop
precipitaçã
ão de CRA
ABP2 e da
a proteína histona H3
H
fosfo
orilada. A: Análise d
da co-imuno
oprecipitaçã
ão utilizand
do anticorpo anti-CRA
ABP2 (Santa
Cruz)). Foram utilizados lisa
ados de célu
ulas da linh
hagem MCF
F-7 tratadass com veículo (canaleta
as
2, 4, 6, 8 e 10) o
ou com AR (canaletas 3, 5, 7, 9 e 11). A canaleta 1 corrresponde àss células nã
ão
das com no
ocodazol e as canale
etas de 2 a 13 corresspondem às
à células ttratadas com
tratad
nocodozol. As ca
analetas 2 e 3 corresp
pondem aoss inputs (exttrato celularr total) de ca
ada uma da
as
condições testadas. As ca
analetas 4 e 5 corresspondem àss frações n
não ligadass do controle
negativo (IgG to
otal), enqua
anto que ass canaletas 6 e 7 corrrespondem às fraçõess não ligada
as
utiliza
ando o anticorpo anti-CRABP2
2. As can
naletas 8 e 9 correspondem às fraçõe
es
imuno
oprecipitada
as do contrrole negativvo e as can
naletas 10 e 11 às fra
ações imuno
oprecipitada
as
com o anticorpo
o anti-CRAB
BP2. B: An
nálise da co-imunopre
ecipitação utilizando
u
an
nticorpo antina h3 fosfo
orilada (Up
pstate). Forram utilizad
dos lisados de célulass MCF-7 tratadas com
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nocodazol e possteriormente
e tratadas trratados com
m veículo (ccanaletas 1,, 3, 5, 7 e 9)
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condições testadas. As ca
analetas 7 e 8 corresspondem àss frações n
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otal) e as canaletas 9 e 10 às fra
ações não ligadas utiliizando o an
nticorpo antinegativo (IgG to
na H3 fosfforilada. As canaletas 3 e 4 corrrespondem
m às frações imunopre
ecipitadas do
d
histon
contrrole negativvo, enquantto que as canaletas 5 e 6 às frações im
munoprecipittadas com o
antico
orpo anti-hiistona H3 fosforilada.
f
nálise da co
o-imunopreccipitação utilizando o kkit
C e D: An
“Anti--Flag M2 Afffinity Gel” (Sigma). Fo
oram utilizados lisadoss de célulass da linhage
em HEK293
3T
transfectadas co
om o plasmídeo para a produção da
d proteína de fusão C
CRABP2-Fla
ag (canaleta
as
as como con
ntrole negattivo (canaletas 1, 2, 5, 6,
3, 4, 7, 8, 11 e 12) ou com o vetor vazio (ø) usada
as 1, 3, 5, 7, 9 e 11) ou
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12). No Painel C as célula
as foram lisadas com
m tampão de
e lise L-RIP
PA e no P
Painel D com
tampão de lise B (item 3.3.24). As can
naletas 1, 2, 3 e 4 corre
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aos inputs de
d cada um
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das ccondições ttestadas. A
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m às fraçõe
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ecipitadas do
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as a partir das célula
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FIGU
URA 11. A
Análise da co-imunoprecipitaçã
ão de CRA
ABP2 e h
histona H3 fosforilad
da
utilizzando o pro
ocedimento
o de “shak
ke off” com
m extração ácida. Foram utilizado
os lisados de
d
célula
as MCF-7 sincronizad
das com co
olcemida. A canaleta 1 correspon
nde ao input 1 (extrato
celula
ar total obtiido por extrração ácida
a) e a canaleta 2 corre
esponde ao
o input 2 (exxtrato celula
ar
total). A canale
eta 3 corre
esponde à fração imu
unoprecipita
ada (IP) co
om anticorp
po anti-SHP
P2
naleta 4 à ffração imun
noprecipitad
da com o an
nticorpo anti-histona H
H3
(conttrole negativvo) e a can
fosforilada (Upstate). A can
naleta 5 co
orresponde à fração nã
ão ligada do controle negativo e a
canaleta 6 à fra
ação não lig
gada utilizan
ndo o anticorpo anti-hiistona H3 fo
osforilada (Upstate).
(
O
Os
antico
orpos utiliza
ados para rrevelar as proteínas
p
po
or western b
blot foram a
anti-CRABP
P2 (Chemico
on
– 1:500) e anti-h
histona H3 fo
osforilada (U
Upstate – 1:1000).
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FIGU
URA 12. An
nálise da co-imunopr
c
recipitação
o de CRAB
BP2 e das proteínas histona H3,
histo
ona H3 fosfforilada, TU
UBB, HuR e CCND3. A: Análise da co-imun
noprecipitaçção utilizand
do
antico
orpo anti-C
CRABP2 (Ch
hambon). Foram
F
utilizzados lisado
os de células da linha
agem MCF--7
tratad
das com nocodazol e p
posteriormente tratadass com veícu
ulo (canaleta
as 1, 3, 5, 7 e 9) ou com
AR (ccanaletas 4,
4 6, 8 e 10)). As canale
etas 1 e 2 corresponde
c
em aos inpu
uts (extrato celular tota
al)
de ca
ada uma da
as condiçõess testadas. As canaleta
as 7 e 8 correspondem
m às fraçõess não ligada
as
(NL) do controle negativo (IgG total)) e as can
naletas 9 e 10 às fra
ações não ligadas (NL)
ando o anticcorpo anti-h
histona H3 fosforilada. As canalettas 3 e 4 co
orrespondem
m às fraçõe
es
utiliza
imuno
oprecipitada
as do con
ntrole nega
ativo, enqua
anto que as canalettas 5 e 6 às fraçõe
es
imuno
oprecipitada
as com o anticorpo anti-histtona H3 fosforilada. B: Análise da co
oimuno
oprecipitaçã
ão de CRA
ABP2 utiliza
ando o kit “Protein G Immunoprrecipitation kit” (Sigma
a).
Foram
m utilizadoss lisados de
e células da
a linhagem MCF-7 trata
adas com vveículo (can
naletas 1, 3 e
5) ou
u tratados com
c
AR (ccanaletas 2,, 4 e 6). A
As canaletass 1 e 2 co
orrespondem
m às fraçõe
es
imuno
oprecipitada
as com o an
nticorpo antti-CRABP2 (Chemicon)). As canale
etas 3 e 4 co
orrespondem
às fra
ações não liigadas, enq
quanto as ca
analetas 5 e 6 correspo
ondem aos inputs de cada uma da
as
condições testad
das. C: Análise de co
o-imunopreccipitação utiilizando o kkit “Anti-Flag M2 Affinity
Gel” (Sigma). F
Foram utilizados lisado
os de HEK
K293T transsfectada co
om o plasm
mídeo para a
produ
ução da pro
oteína de fu
usão CRAB
BP2-Flag (ccanaletas 3,, 4, 7, 8, 11 e 12) ou com o veto
or
vazio
o (ø) usadas como con
ntrole nega
ativo (canale
etas 1, 2, 5
5, 6, 9 e 10
0), tratadas com veículo
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(cana
aletas 1, 3, 5, 7, 9 e 11
1) ou com AR
A (canaleta
as 2, 4, 6, 8
8, 10 e 12). As canaleta
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corre
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0),
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ada (Upstatte – 1:1000
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o, NL=não liigado e IP=imunoprecipitação.

B

FIGU
URA 13. Análise da co
o-imunopre
ecipitação d
de CRABP2
2 e da proteína SCAF
F1. A: Análisse
da co
o-imunopreccipitação de
e CRABP2 e SCAF1 utilizando a
anticorpo an
nti-HA. Fora
am utilizado
os
lisado
os de HEK2
293T transffectada com
m o plasmídeo para a p
produção de
e SCAF1-H
HA (canaleta
as
3, 4, 7, 8, 11 e 12) ou com o vetor vazio (ø) usada
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4.5. ENSAIO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DE CRABP2 E HISTONA H3
Nas técnicas descritas anteriormente, co-purificação e co-imunoprecipitação, a
observação da interação física é realizada após o complexo proteína-proteína ser
extraído da célula ou ser formado após a obtenção do extrato celular. Alternativamente,.
verificar a co-localização celular de duas proteínas ligantes pode revelar possivelmente
a presença de ambas em uma mesma subestrutura celular, o que sugere a interação
física de duas proteínas no contexto celular. Assim, atualmente o escaneamento de
lâminas contendo as proteínas de interesse marcadas com fluorescência utilizando
microscópio confocal tem sido muito utilizado para validar possíveis interações de
proteína-proteína (Zhou e Veenstra, 2007). Por esse motivo, foi utilizado o ensaio de
imunofluorescência para analisar a co-localização subcelular de CRABP2 e histona H3,
identificada como uma proteína ligante de CRABP2 no rastreamento de duplo-híbrido.
Para a realização desse ensaio foram utilizadas células da linhagem MCF-7, na
qual já foi observada o deslocamento de CRABP2 do citoplasma para o núcleo em
resposta ao tratamento com AR (Sessler e Noy, 2005) e os anticorpos primários antiCRABP2 (Chemicon) e anti-histona H3 (Sigma). Todos os anticorpos usados foram
testados quanto a sua especificidade para a proteína de interesse (dados não
mostrados). Primeiramente, as células foram crescidas em lamínulas de vidro circular
em placas de 24 poços e preparadas como descrito no item 3.2.26. Curiosamente, em
algumas células analisadas utilizando microscópio de fluorescência foi observada a
localização da proteína CRABP2 no DNA de células em mitose (evidenciadas pelos
núcleos mais compactados por conta dos cromossomos condensados), como pode ser
visto na Figura 16A. O mesmo fato ocorre quando analisamos a localização simultânea
das proteínas CRABP2 e histona H3 (Figura 16B). Para confirmar esse fato, também
analisamos a localização de CRABP2 e da histona H3 fosforilada, utilizando o anticorpo
anti-histona H3 fosforilada (Upstate), o qual é um marcador de mitose. Como podemos
ver na Figura 16C, CRABP2 apareceu associado ao DNA somente nas células que
estão em mitose.
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Em seguida, para verificar se CRABP2 e a histona H3 fosforilada co-localizam,
realizamos um escaneamento das lâminas utilizando um microscópio confocal. A Figura
17 mostra a proteína CRABP2 mais uma vez localizada associada ao DNA quando a
célula está se dividindo, o que é evidenciado pela presença do anel de divisão. Já na
Figura 18, é possível observar as proteínas CRABP2 e histona H3 fosforilada colocalizando nas células de MCF-7. A co-localização dessas duas proteínas foi
observada no mesmo plano focal, evidenciando assim a co-localização de CRABP2 e
histona H3 e não apenas uma sobreposição (dados não mostrados).
Até o momento, esse dado ainda não foi mostrado em nenhuma publicação
científica e então foi melhor investigado durante o meu doutorado-sanduíche no
laboratório da Dra. Noa Noy. Apesar do resultado descrito acima ter sido obtido
independentemente por três vezes em colaboração com o pesquisador Dr. Érico Tosoni
Costa no Instituto Ludwig em São Paulo, não foi possível reproduzi-lo no laboratório da
Dra. Noa Noy nos Estados Unidos. O experimento foi repetido diversas vezes utilizando
a mesma linhagem celular usada anteriormente, MCF-7, e os mesmos anticorpos
primários, invertendo apenas os secundários, e mesmo as lamínulas sendo preparadas
da mesma forma que na Figura 18 (item 3.2.26), não se observou a co-localização de
CRABP2 e histona H3 fosforilada (Figura 19).
Além disso, no intuito de conseguir observar novamente a co-localização de
CRABP2 e histona H3 fosforilada, as células foram sincronizadas em mitose através do
tratamento com nocodazol, com o objetivo de aumentar os níveis de histona H3
fosforilada nas células e, assim, facilitar a sua visualização. As células foram tratadas
ou não com AR e então as lamínulas foram preparadas como descrito no item 3.2.26.
Porém, como pode ser visto na Figura 20, a co-localização de CRABP2 e histona H3
fosforilada não foi observada.
Após meu retorno ao Brasil, o ensaio de imunofluorescência foi repetido como
anteriormente e, mesmo sendo repetido exatamente nas mesmas condições onde a colocalização de CRABP2 e histona H3 fosforilada havia sido pela primeira vez (Figura
18), o mesmo resultado não foi reproduzido (Figura 21). Algumas modificações no
protocolo do ensaio de imunofluorescência foram realizadas com a colaboração do Dr.
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Érico T. Costa, porém a co-localização verificada anteriormente não foi observada
(dados não mostrados).
Dessa forma, possivelmente o resultado observado na Figura 18 deve ter sido
artefactual, ou possivelmente essa co-localização pode estar ocorrendo em um
momento muito específico da divisão celular, o que dificultaria a reprodução do dado de
co-localização por essa técnica. Outras metodologias deveram ser utilizadas para
encontrar o momento extato dessa co-localização, como por exemplo sincronização
celular e acompanhamento da localização subcelular de CRABP2 durante as fases do
ciclo celular.
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FIGU
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4.6. ENSAIO DE IMUNOPRECIPITAÇÃO DE CROMATINA (ChIP)
O ensaio de imunoprecipitação de cromatina é utilizado para determinar se
existe a ligação direta ou muito próxima de uma proteína de interesse à uma região
específica do genoma. O princípio da técnica é a fixação (“crosslinking”) das proteínas
ligadas ao DNA por formaldeído, fragmentação da cromatina e imunoprecipitação da
cromatina com anticorpo específico para a proteína de interese. Por fim, realiza-se a
reversão do “crosslinking” e o conteúdo de DNA de interesse é extraído e analisado
(Spencer et al., 2003). O esquema geral deste experimento está descrito na Figura 22.
Apesar de CRABP2 não conter nenhum domínio conhecido de ligação direta ao
DNA, esse ensaio foi realizado durante meu estágio-sanduíche com o objetivo de
analisar se CRABP2 era capaz de imunoprecipitar cromatina através de sua associação
com os ligantes revelados pelo rastreamento de duplo-híbrido. A região da cromatina
escolhida para verificar se existe a associação de CRABP2 com o DNA foi a região
promotora de um dos genes regulados por ácido retinóico, RARβ2 (Liu et al., 1996),
para analisar se CRABP2 poderia estar atuando mais diretamente como um modulador
da transcrição. Além disso, foi demonstrado que a inibição da expressão de CRABP2
endógeno por RNAi leva a uma onda de repressão da cromatina de múltiplos genes
responsivos ao ácido retinóico, inclusive RARβ2 (Corlazzoli et al., 2009).
Como todos os anticorpos comerciais disponíveis para CRABP2 testados nos
ensaios de co-imunoprecipitação não foram capazes de imunoprecipitar a proteína
endógena (Figuras 10A, 12A. 12B), para esse experimento foi utilizado o anticorpo anti-
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Flag (Sigma – F1804) para imunoprecipitar a cromatina de células da linhagem
HEK293T transfectadas com a construção plasmidial que codifica para a proteína
CRABP2-Flag (pCMVFlag Tag 2B-CRABP2) ou com o plasmídeo vazio. O anticorpo
anti-Flag foi capaz de imunoprecipitar CRABP2-Flag com sucesso (dados não
mostrados). Como controle positivo da imunoprecipitação da cromatina, foi utilizado o
anticorpo anti-RXR (Santa Cruz - sc774), o qual já foi utilizado anteriormente com
sucesso para imunoprecipitar cromatina (Morgan et al., 2010) e o ensaio realizado sem
a presença de anticorpo foi usado como controle negativo.
Esse ensaio foi realizado de acordo com o protocolo descrito no item 3.2.27. As
sequências de DNA precipitadas com anticorpo anti-Flag (Flag), anti-RXR (RXR) e na
ausência de anticorpo (controle negativo) foram quantificadas (dados não mostrados) e
utilizados na reação de PCR para a amplificação da região promotora de RARβ2
contendo o elemento responsivo ao ácido retinóico. A eletroforese dos produtos da
PCR revelou um fragmento de 316 pb nas amostras input de todas as condições
testadas, com excessão de duas amostras (5 e 7) que tiveram sua quantidade reduzida
devido à quebra do tubo durante a centrifugação (Figura 23, canaletas de 1 a 12).
Como esperado, este fragmento do DNA foi amplificado nas amostras precipitadas com
anticorpo anti-RXR (Figura 23, canaletas 14, 17, 20 e 23) e não foi amplificado nas
amostras precipitadas na ausência de anticorpo (Figura 23, canaletas 16, 19, 22 e 25).
Porém, o fragmento do DNA alvo não foi amplificado nas amostras imunoprecipitadas
com anticorpo anti-Flag (Figura 23, canaletas 15, 18, 21 e 24), indicando assim que a
CRABP2 não é capaz de imunoprecipitar juntamente com essa região do DNA nas
condições testadas. Dessa forma, o nosso resultado sugere que CRABP2 não está
associada com cromatina, contudo, apenas uma região do genoma foi testada e talvez
CRABP2 não esteja ligada nessa região específica e seria necessário testar outras
regiões do genoma.
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4.7. ANÁLISE DA EXPRESSÃO DOS SUBTIPOS α, β E γ DOS RECEPTORES RAR
E RXR, NAS LINHAGENS TRATADAS E NÃO TRATADAS COM 5-AZA-2’DESOXICITIDINA (5-AZA) POR PCR EM TEMPO REAL
Como descrito na introdução, o silenciamento devido à hipermetilação das ilhas
CpG do DNA leva à inibição da transcrição e como a metilação é um processo
epigenético, tem o potencial de ser revertido com o uso de 5-aza-2’-desoxicitidina (5aza) (Bender et al., 1998). Como já citado anteriormente, duas linhagens celulares
utilizadas em um estudo do nosso grupo de pesquisa para identificação de genes
diferencialmente metilados em tumores de cabeça e pescoço, a linhagem UM-SCC17A
e UM-SCC-38A apresentam dimunuição nos níveis de expressão de RARβ2 devido à
metilação (Youssef et al., 2004) e a linhagem UM-SCC17A, juntamente com as
linhagens FaDu e UMSSC14A também apresentam esse comportamento para CRABP2
(Calmon et al., 2009). Assim, considerando a existência dessa correlação, neste
trabalho foi realizada também a verificação dos níveis de expressão dos subtipos α, β e
γ dos receptores RAR e RXR em linhagens de carcinomas de cabeça e pescoço
tratadas e não tratadas com 5-aza, na tentativa de investigar se diferentes
componentes da via de AR poderiam estar reprimidos nestas linhagens celulares.
Antes de iniciar os ensaios de PCR em tempo real com as amostras de cDNA a
partir das linhagens de tumores de cabeça e pescoço FaDu, UM-SCC-14A, UM-SCC17A e UM-SCC-38A tratadas ou não tratadas com o agente desmetilante 5-aza-2´desoxicitidina, foi necessário determinar as concentrações ideais dos oligonucleotídeos,
assim como sua especificidade em amplificar apenas o fragmento de interesse. Além
disso, também foi necessário determinar a eficiência de amplificação de cada
fragmento.
Para isso, foram realizadas reações de amplificação com os pares de
oligonucleotídeos para cada subtipo α, β e γ dos receptores RAR e RXR e dos controles
endógenos. A Figura 23 apresenta as curvas de dissociação dos fragmentos
amplificados de RARα, RARβ1, RARβ2, RARγ, RXRα, RXRβ, RXRγ, GAPDH, HPRT e
TUBA6. Como pode ser verificado, é possível observar apenas um pico de dissociação
para pares de oligonucleotídeos dos genes analisados, com exceção apenas do gene
TUBA6, o qual foi desconsiderado das análises (Figura 24). Para os pares de
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oligonucleotídeos dos genes que comprovam que apenas um fragmento está sendo
amplificado,

independentemente

da

concentração

de

oligonucleotídeos,

foram

estabelecidas as concentrações ideais de dos pares de oligonucleotídeos (Tabela 7).
Para determinação da eficiência de amplificação dos oligonucleotídeos, foi
utilizada uma curva de concentração de amostras contendo diferentes concentrações
de cDNA. A partir dos valores de “slope” das curvas de concentração, foi possível
calcular as eficiências de cada par de oligonucleotídeos (Tabela 7).
Após a etapa de padronização da técnica de PCR em tempo real, foi dado início
a análise da expressão diferencial dos genes selecionados. Como o gene HPRT
apresentou melhor eficiência de amplificação comparada com o outro endógeno
(GAPDH), esse gene foi escolhido para os cálculos da expressão relativa. As amostras
foram testadas em triplicata com controles negativos. A diferença dos níveis de cada
gene analisado foi calculada utilizando o método de Pfaffl (Pfaffl, 2001). O cut-off para
validar a diferença de expressão de cada gene nas amostras tratadas com 5-aza em
relação às não tradadas foi de ≥ 3.0 fold change, tanto para expressão reduzida como
aumentada (Calmon et al., 2009).
A Figura 25 mostra as análises de expressão dos receptores utilizando cDNA da
linhagem UM-SCC14A (Painel A), linhagem UM-SCC17A (Painel B), linhagem UMSCC38A (Painel C) e linhagem FaDu (Painel D). Como pode ser visto nesta figura, não
foi possível detectar o nível de expressão do receptor RXRγ em nenhuma das
linhagens analisadas. Além disso, também podemos observar que apesar de já ter sido
observado uma diminuição nos níveis de expressão de RARβ2 devido à metilação nas
linhagens UM-SCC17A e UM-SCC38A (Youssef et al., 2004), neste estudo não foi
possível verificar a diferença de expressão desse gene nessas linhagens e na linhagem
UM-SCC14A devido aos baixos níveis de expressão desse subtipo de receptor.
Em todas as linhagens utilizadas é possível observar uma pequena variação da
expressão dos subtipos dos receptores, porém nenhum dos genes analisados
apresentou uma expressão aumentada ou diminuída com valor superior ao cut-off ≥ 3.0
(Figura 25). Dessa forma, esse dado sugere que a expressão dos subtipos α, β e γ dos
receptores RAR e RXR não está controlada por metilação nas linhagens de tumores de
cabeça e pescoço estudadas.
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FIGURA 24. Curva de dissociação dos produtos de PCR obtidos. Os gráficos representam
as curvas de dissociação térmica do DNA e a consequente dissociação do fluoróforo SYBR
Green dos fragmentos gerados com os oligonucleotídeos para a amplificação de RARα,
RARβ1, RARβ2, RARγ, RXRα, RXRβ, RXRγ, GAPDH, TUBA6 e HPRT.

TABELA 7. Sequência e concentração otimizada dos oligonucleotídeos utilizados para
amplificação por PCR em tempo real dos receptores de ácido retinóico e dos genes
HPRT e GAPDH (controles endógenos).
Gene

Oligonucleotídeo (5’-3’)

Concentração

Eficiência de

otimizada

amplificação

0,4 µM

100,5%

0,4 µM

108,6%

0,4 µM

100,1%

0,4 µM

99,8%

0,4 µM

98,6%

0,5 µM

99,6%

0,7 µM

100,1%

0,4 µM

100,7%

F: GCATGTCCAAGGAGTCTGTG
RARα
R: CGTCAGCGTGTAGCTCTCAG
F: ACAGGCTTTTAGCTGGCTTG
RARβ1
R: TCCACCCAACTCCATCAAAC
F: GAGCTGTTCAGAGGCAGGAG
RARβ2
R: AATGCGTTCCGGATCCTAC
F: AGGAAGCTGTGCGAAATGAC
RARγ
R: TTGCTGACCTTGGTGATGAG
F: ACATGGCTTCCTTCACCAAG
RXRα
R: GGTGTAGGTCAGGTCCTTGC
F: TGAAGATGTGAAGCCACCAG
RXRβ
R: GTTTGCCTGAGCTTCTGTCC
F: GGAAGCGATGACCACTCTTG
RXRγ
R: CGTCAGTTCATGTTCCTCTCC
F:GAACGTCTTGCTCGAGATGTGA
HPRT
R: TCCAGCAGGTCAGCAAAGAAT

13
38

F: ACCCACT
A
CCTCCAC
CCTTTGA
GAP
PDH

0,4 µM

99%

R:C
CTGTTGCT
TGTAGCC
CAAATTCG
GT

A

C

FIIGURA 25. A
Análise da
a expressão
o relativa d
dos níveis d
de RNA mensageiro d
dos genes
RAR
Rα, RARβ1
1, RARβ2, RARγ,
R
RXR
Rα, RXRβ, R
RXRγ em diiferentes liinhagens d
de cabeça e
pe
escoço. Para avaliar a expressão diferencial de cada ge
ene alvo foi utilizado
u
om
método de
qua
antificação rrelativa (am
mostra tratad
da com agen
nte desmetiilante 5-aza em relação
o a amostra
a
não tratata)) em compa
aração ao g
gene endóge
eno HPRT. A: Linhagem
m UM-SCC
C14A. B:
Linh
hagem UM-S
SCC17A. C: Linhagem UM-SCC38
8A. D: Linha
agem FaDu
u.
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5. CONCLUSÃO
y

As proteínas ILF2, TUBB, VDAC2, DHPS, CCND3, TUBA2, TUBA1, TCP1,
TUBB2A, EEF1G, DDB1, H3F3A, EEF1A1, H3F3B, SCAF1, RPL10, RPL22 e
DPP6 interagem com CRABP2 pelo sistema de duplo-híbrido em levedura,

y

Cinco proteínas ligantes estão relacionadas com o processo de remodelagem da
cromatina H3F3A, H3F3B, TCP1, SCAF1 e TUBB, sugerindo uma ação mais
direta de CRABP2 na regulação da transcrição mediada por ácido retinóico;

y

As metodologias de co-purificação e co-imunoprecipitação não foram capazes de
confirmar quatro das interações encontradas no sistema de duplo-híbrido e
selecionadas para análise;

y

A interação de CRABP2 e HuR foi observada em ensaio de co-purificação in
vitro de maneira dependente de AR;

y

A co-localização de CRABP2 e histona H3 pode estar ocorrendo em um
momento muito específico da fase M do ciclo celular;
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y

A proteína CRABP2 não se liga à região promotora do gene RARβ2, nas
condições testadas;

y

A expressão dos subtipos α, β e γ dos receptores RAR e RXR não está
controlada por metilação nas linhagens UM-SCC14A, UM-SCC17A, UM-SCC38A
e FaDu, nas condições testadas.
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