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ACTH é o hormônio trófico que estimula a esteroidogênese, promove o 
crescimento e a manutenção do córtex adrenal. Porém, em linhagens 
adrenocorticais, assim como em culturas priniárias, ACTH inibe a proliferação 
ce!u!ar. 

A linhagem Y-I de células adrenocorticais de camundongo tem as 
seguintes respostas a ACTH: aumento da esteroidogênese, arredondamento 
celular, bloqueio do ciclo celular em G1 e indução dos proto-oncogenes fos e jun. 
Esta linhagem também responde .muito Sem â FGF2, um protótipo da família dos 
FGFs (Fibroblast Growth Factors) que regula diferenciação e proliferação de 
diversos tipos celulares, sendo estimulada a transitar pelas fases GO+GI+S do 
ciclo celular. ACTH antagoniza este efeito de FGF2, inibindo parcialmente a 
entrada em S induzida por FGF2. 

Este projeto buscou compreender o papel de c-Myc no controle do ciclo 
celular de Y-I, com ênfase nos efeitos de ACTH e FGF2 na expressão e atividade 
de c-Myc. 

Mostramos que os dois principais controles da expressão de c-Myc em Y-I 
são transcrição e degradação da proteína, sendo a concentração de c-Myc o único 
controle sobre o sistema MyclMaxIMad, uma vez que a expressão de IVlax e de 
Mad-I , Mad-4 e Mxi é constitutiva em células Y-I . 

FGF2 induz a expressão de c-Myc através da indução da transcrição e 
aumento da estabilidade da proteína de forma totalmente dependente da via de 
Erk-MAPK. ACTH, por outro lado, não interfere com a transcrição de c-myc, mas 
promove fortemente a degradação da proteína, dependentemente da via de PKA. 

Utilizando um sistema de transfecção .transiente, transfectamos unia 
quimera da proteína c-Myc com o receptor de estrógeno, MycER. Quando ativada 
por tamoxifen, a quimera migra para o núcleo e reverte a ação anti-mitogênica de 
ACTH sobre FGF2, porém, não tem efeito sobre células carenciadas tratadas ou 
não com ACTH apenas. Em conclusão, o antagonismo entre ACTH e FGF2 no 
controle da transição GO+GI+S do ciclo celular de Y-I pode ser explicado pelas 
suas ações antagôriicas sobre a estabilidade da proteína c-Myc. 



SUMMARY 

ACTH is the trophic hormone that stimulates steroidogenesis, promotes 
growth and maintenance of the adrenal cortex. However, in adrenal cell lines, as 
well as in primary cultures, ACTH inhibits cell proliferation. 

ACTH effects on Y-I cells are: increasing in steroidogenesis, cell rounding, 
cell cycle blocking in G1 phase and induction of fos and jun proto-oncogenes 
expression. Y-I cell line displays a robust response to FGF2, a member from the 
FGFs family (Fibroblast Growth Factors), which regulates differentiation and 
pro!iferati~r! ir! rnany cel! bfpes, heing induced t~ enter GI'+G? +S phases of fhe 
cell cycle i,ipon FGF2 stimulation. ACTH antagonizes FGF2 effect, partially 
inhibiting cell cycle progression stimulated by FGF2. 

This project aimed to investigate c-Myc role in Y-I cell cycle control, with 
emphasis on ACTH and FGF2 effects on its expression and activity control. 

We have shown that there are two main controls of c-Myc expression in Y-I 
cells, transcription and protein stability. c-Myc concentration regulates the system 
Myc/Max/Mad, once Max and also Mad-I, Mad-4 and Mxi expression is 
constitutive in Y-I cells. 

FGF2 induces c-Myc expression by increasing its transcription rate and 
stabilizing the protein in an Erk-MAPK pathway dependent manner. ACTH, on the 
other hand, does not control c-myc transcription but promotes a strong degradation 
of the protein through the PKA pathway. 

Using a transient transfection system, we were able to express MycER, a 
chimera of c-Myc and estrogen receptor in Y-I cells. When activated by tamoxlfen, 
MycER is translocated to cell nucleus, where it abolishes the anti-mitogenic effect 
of ACTH over FGF2. However, it has no effect on cell cycle progression of serum 
starved cells treated or not with ACTH only. In conclusion, their antagonist effects 
on c-Myc protein stability can explain the antagonist effects of ACTH and FGF2 on 
the control of GOGI S transition of Y-I cell cycle. 
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o Ciclo Celular em Mamíferos

A divisão celular implica na duplicação do DNA genômico, que ao contrário

do que se pensava há cerca de 50 anos, ocorre durante uma fase discreta do ciclo

celular. O ciclo celular mitótico foi dividido em fases com base em experimentos do

tipo "pulso e caça", onde um pulso de precursor de DNA radioativamente marcado

(timidina tritiada) era fornecido ao animal e então, analisava=se periodicamente,

por auto-radiografia, a evolução da porcentagem de mitoses radioativamente

marcadas em função do tempo (Quastler & Sherman, 1959). As fases do ciclo

celular são:

G1: fase entre o fim de uma mitose e o início de síntese da DNA da

seguinte. Durante esta fase há síntese de RNA e proteína, mas não há síntese de

DNA.

S: é a fase onde ocorre a replicação do DNA, ao final desta fase a célula

tem um conteúdo de DNA 4n.

G2: é o período entre a replicação do DNA e a divisão celular. Durante este

período as células mantêm dois conjuntos de cromossomos diplóides.

M: fase onde ocorre a divisão da célula em duas, mitose propriamente dita

(Baserga, 1985).

Existem pontos de checagem durante o ciclo celular em que decisões

quanto à progressão pelo ciclo têm que ser tomadas, um deles, chamado ponto de

restrição ocorre em G1, quando a célula se "compromete" a replicar o DNA

genômico, isto quer dizer que mesmo que o estimulo para a divisão seja retirado,

a célula continua o ciclo até replicar o DNA (Pardee, 1989). A passagem pelo

ponto de restrição em G1 está relacionada com a expressão das Ciclinas e

atividade de CDKs (Cyclin Dependent Kinases). Ciclinas são proteínas expressas

na fase G1, ativando especificamente CDKs responsáveis pela fosforilação de

pRb. Uma vez fosforilado, pRb dissocia-se de E2F deixando-o ativo. E2F constitui

uma pequena família de fatores de transcrição responsáveis pela indução da

expressão de genes necessários à progressão do ciclo celular. Outros pontos de
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checagem do ciclo celular dizem respeito ao controle da replicação do DNA,

havendo replicação incompleta ou danos no DNA, a célula pára o ciclo celular até

que os erros sejam corrigidos, ou entra em processo de morte programada,

apoptose, dependente de p53.

Nos tecidos de mamíferos encontramos células terminalmente

diferenciadas que não se dividem e células replicantes em diferentes fases do

ciclo celular. Células embrionárias ou de tecidos em proliferação, como por

exemplo, o epitélio de revestimento do intestino, terminam a mitose de um ciclo e

entram diretamente na fase G1 de outro ciclo. Há ainda o caso de células

diferenciadas, como os hepatócitos, que têm competência para se dividir, caso

sejam estimuladas adequadamente. São terminalmente diferenciados as fibras

musculares estriadas e os neurônios.

Cultura de células de mamíferos, em geral fibroblastos, tem sido

amplamente utilizada para estudo do controle do ciclo celular, principalmente da

transição GO~G1~S. Esta transição é estimulada por fatores de crescimento e

hormônios. Estes fatores têm o papel de ativar receptores que por sua vez ativam

vias de transdução de sinal, que mandam mensagens para o núcleo da célula

onde haverá indução da expressão gênica, resultando na síntese de proteínas

necessárias para a progressão do ciclo celular (Pardee, 1989).

Transição GO-+G1-+S

Fatores que promovem a transição GO~G1~S

Os fatores que promovem a transição GO~G1~S são basicamente os

fatores de crescimento e hormônios clássicos, por exemplo, os hormônios tróficos.

Entre os fatores de crescimento mais conhecidos estão: PDGF (Plateled

Derived Growth Factor), EGF (Epidermal Growth Factor), FGF (Fibroblast Growth

Factor), IGF (Insulin-like Growth Factor) TGF (Transforming Growth Factor), GM-

16



CSF (Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor), NGF (Nerve Growth

Os fatores de crescimento são peptídeos que têm ação parácrina ou

autócrina, sendo secretados por células, eles têm papel fundamental na

comunicação local entre células de um mesmo tecido ou de tecidos diferentes.

São de ação endócrina trófica os hormônios peptídicos hipofisários, entre

os quais se encontra a adrenocorticotropina, um peptídeo secretado pela

adenohipófise que age especificamente no córtex adrenal, induzindo secreção de

hormônios esteróides e sendo responsável pelo crescimento e manutenção deste

tecido.

o mecanismo de ação de fatores de crescimento e hormônios envolve

reconhecimento, ligação e ativação de receptores transmembranares específicos,

entre os quais dois tipos principais se destacam. Receptores com domínios

tirosina quinase e uma única cadeia polipeptídica transmembranar, que são

reconhecidos por fatores de crescimento. São proteínas que uma vez ligadas ao

fator de crescimento dimerizam-se e se autofosforilam em resíduos de tirosina.

Estes resíduos fosforilados de tirosina são reconhecidos por domínios SH2 (Src

Homology domain) presentes em várias proteínas que servem, normalmente de

acopladores entre o receptor e as primeiras proteínas de cascatas de sinalização.

Exemplos de receptores tirosina quinase são os receptores de PDGF e EGF.

Outro tipo de receptor é o de sete hélices, reconhecido por hormônios,

cruza a membrana sete vezes apresentando alças na parte externa da célula e no

citoplasma, ativa proteínas G. Ambos tipos de receptores são capazes de ativar ou

inibir múltiplas vias de transdução de sinal, alterando o fenótipo da célula, através

do controle da expressão diferencial de genes.
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Interação de vias de transdução de sinal - vias
ativadas por receptores tirosina guinase versus vias
ativadas por receptores de sete hélices acoplados a proteína
G

Após a ligação de um hormônio ao seu respectivo receptor celular, uma ou

mais vias de transdução de sinal são ativadas. Abaixo serão descritas algumas

relacionadas a este trabalho, representadas na Figura 1.

Uma via de transdução de sinal importante é a via clássica ativada por

proteínas G. Proteínas G são formadas por três subunidades, a subunidade a. tem

atividade de hidrólise de GTP em GDP. Quando ligada a GTP esta subunidade

encontra-se na sua forma ativa, e ao hidrolisar GTP a GDP volta a sua forma

inativa. Quando ligada a GTP, dissocia-se das subunidades f3 e y. A subunidade ex

é dividida em algumas subclasses, cada uma delas ativa diferentes efetores. O

dímero f3y também é capaz de ativar outras enzimas, por exemplo, a fosfolipase

A2 e fosfolipase C (Inglese et ai, 1995). As várias isoformas de adenilato ciclase

são os mais conhecidos efetores ativados por proteína G, esta enzima quando

ativada, catalisa a hidrólise ATP em AMP cíclico. cAMP, juntamente com Ca+2

foram os primeiros segundos mensageiros celulares conhecidos, sendo também

os principais. cAMP ativa a enzima PKA (Protein Kinase A ou Proteína Quinase

dependente de cAMP). Esta enzima é composta por quatro subunidades, duas

regulatórias e duas catalíticas, as regulatórias possuem sítios de ligação a cAMPo

Quando cAMP liga-se às subunidades regulatórias de PKA, estas se dissociam

das subunidades catalíticas que se tornam ativas. PKA regula uma série de

processos celulares, entre eles o metabolismo do glicogênio, através da

fosforilação da glicogênio sintase, e transcrição gênica através da fosforilação de

CREB (CRE Binding Protein). CREB é um fator de transcrição que reconhece

elementos responsivos a cAMP (CRE) em promotores de vários genes, por

exemplo, o da somatostatina (Yamamoto et ai, 1988), o da gonadotrofina coriônica

(Delegeane et ai, 1987) e o de c-fos (Sassoni-Corsi et ai, 1988).
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mitógenos). As últimas enzimas desta cascata quando ativadas, são translocadas

para 0 "".'......1....0 .... at'''am pO" ç........" .................. ::. ..... "a+o.......... ,.I ..... +...... "" ...c ..,ça-o .....om..... ClI, 'S"n oIIUvlC c IV 11, I IV.,IVIIIOyaV, I, l IC., uc li aI I., 11 v 11 V CI" \ U Clt

Tonks, 1994; McCormick, 1993; Feig, 1993). Os fatores de transcrição ativados

por fosforilação promovem a transcrição de uma série de genes chamados gene

de resposta primária, cuja indução independe de síntese de proteínas.
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Figura 1: Vias de transdução de sinal ativadas por receptores tirosina quinase

e receptores de sete hélices.

Gene X

hormônio

P
CREB ~ CREB

TK

- fator de crescimento

----.PKAB J
ativa -+-

alvos"-
citoplasmáticos PKA

FT~

Controle de expressão gênlca
Alteração do repertório de proteínas celulares

Esquema representativo de vias de transdução de sinal. Oesquema representa as

membranas citoplasmática, amarelo claro, e nuclear, amarelo escuro. As principais vias estão

representadas por diferentes cores, azul everde as desencadeadas pelo receptor de sete hélices

(HR) acoplado aproteína Gtrimérica, onde asubunidade a ativa adenilato ciclase, aumentando a

concentração citoplasmática de cAMP e levando à ativação de PKA. PKA tem vários alvos

citoplasmáticos, um deles aquinase MEK, da via das MAPK quinases, cuja atividade é inibida por

PKA, e alvo nuclear, CREB que é o fator de transcrição responsivo aPKA, uma vez fosforilOOo,

recruta p300 para opromotor provocando alterações da estrutura da cromatina e ativando

transcrição gênica, por exemplo, do promotor do gene Xaqui representado em verde claro. As

subunidades P/y (verde) de proteína Gativam fosfolipase C(PlC), que provoca um aumento local,

na membrana, de diacilglicerol efosfatidil inositol 3fosfato, recrutando desta maneira PKC para a
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membrana, ativando-a. PKC tem diversos efetores , entre eles MEK, ativando avia de MAPK. Por

outro lado, entre as vias ativadas por receptores tirosina quinase (RTK), avia de MAP quinases, em

vermelho, que chega ao núcleo onde MAPK quinase catalisa afosforilação de fatores de transcrição

como Elk, que também écapaz de ativar, juntamente com outros fatores aexpressão do gene X, ea

via de PI3K eAkt, também ativada por Ras ligado a GTP (a ativação de Ras neste caso também

ocorre através de proteínas adaptadoras como Grb2 e de uma G~F como Sos, não foi representado

por falta de espaço), também chega ao núcleo controlando expressão gênica através de fosforilação

de fatores de transcrição (FT). Ras éativado quando há fosforilação cruzada de cadeias de

receptores tirosina quinase devido à sua ativação por um fator de crescimento. Os resíduos de

tirosina fosforilados são reconhecidos por proteínas com domínio SH2 (Src Homology domain 2),

como Grb2. Estas proteínas são capazes de ativar outras através de seu domínio SH3 (Src

Homology Oomain 3), GEFs (Guanine nucleotide Exchange Factor) são ativadas por Grb2, por

exemplo, Sos, que catalisa a troca de GOP por GTP em Ras, ativando-a. Os grupos fosfato estão

representados em laranja escuro. As proteínas ancoradas à membrana estão representadas com

"gancho" preto da proteína à membrana.

Observação: É importante ressaltar que este esquema é uma generalização que utiliza

informações de diversos sistemas e ignora várias também, visando afocalização do leitor no

contexto que queremos explorar. Não existe ainda um modelo da arquitetura básica do sistema de

vias de transdução de sinal, acompanhada dos vários subtipos expressos em diferentes células

especializadas.
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Genes Envolvidos no Controle da Progressão do Ciclo
Celular

Quando uma célula quiescente passa de GO para G1, há indução de

transcrição de vários genes. A primeira onda de transcrição é constituída dos

chamados genes de resposta primária, independente de síntese protéica, por

exemplo, os genes das famílias fos e jun. Parte dos produtos dos genes de

resposta primária são fatores de transcrição que provocam uma nova onda de

transcrição gênica, dos chamados genes de resposta secundária, por exemplo, a

clássica família AP-1 (activator protein-1) formada por homo e heterodímeros das

famflias Fos e Jun regulam a expressão de genes de resposta secundária (Bravo

et ai, 1986; Cochran et ai, 1984; Greenberg & Ziff, 1984; Bravo et ai, 1987; Chiu et

ai, 1988; Ryseck et ai, 1988; Ryder & Nathans, 1988) (Figura 2).

Muitos dos genes que controlam a progressão do ciclo celular são

chamados proto~oncogenes. Assim classificados porque alterações como

mutação, amplificação ou translocação destes genes, que causem super

expressão ou atividade constitutiva da proteína, podem levar à perda do controle

do ciclo celular provocando neoplasias e tumores. Por outro lado, genes que

inibem a progressão do ciclo celular são comumente chamados genes

supressores de tumor, neste caso, a falta da expressão do gene ou mutação que

deixe inativa a respectiva proteína podem provocar crescimento celular

descontrolado.

Importantes entre os genes de resposta secundária estão as ciclinas.

Ciclinas são proteínas expressas em fases específicas do ciclo celular. Elas são

as subunidades regulatórias dos complexos Ciclinas/CDKs (Cyclin Dependent

Kinase), quando estes complexos são formados, as CDKs fosforilam substratos

como pRb liberando E2F (Sherr, 1994 e1995), que por sua vez controla a

expressão de outros genes relacionados com a progressão do ciclo celular, por

exemplo, ciclina E, que tem que ser expressa durante a transição G1~S (Geng et

ai, 1996).
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Outros genes, importantes supressores de tumor, são os inibidores dos

complexos de Ciclina/CDK, KIP (Cyclin Kinase Inhibitor) os INKs (Inhibitors of

Kinase 4) e KIPs (Kinase Inhibitor Protein). São proteínas que se ligam aos

complexos de CiclinalCDK inibindo a atividade quinásica de CDK e, portanto,

bloqueando a progressão do ciclo celular. Entre estes inibidores estão p161NK
,

p27K
!P e p21 c1P

, cuja expressão é desencadeada por p53.
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Figura 2: Controle de GO~G1~S, expressão gênica e atividade dos

produtos protéicos.

Estímulo
mitogênico

Fatores de
transcricão

)~J>l."'-'uul .

p27'<1P ~ degradaçlo1Il. ubiqultina

p27K1P -......J
CycO/COK ...... '~O/CDK E/COK

\.~
pRb ~pRb.

E2.F. Ciclina E

GO/G1---------- G1 G1/S --+

Atransição GO~G1~S édisparada por estímulo mitogênico. Omitógeno ativa vias de

transdução de sinal, como as representadas na Figura 1J levando à expressão dos genes de

resposta primária, tos, jun ec-myc. Os produtos destes ede outros genes vão controlar a

progressão por G1 através do controle de uma segunda onda de expressão gênica, genes de

resposta secundária. Aqui está representada Ciclina O, que forma um complexo com CoK

(CycD/CDK), catalisando afosforilação de pRB e liberando E2F. E2F regula aexpressão de diversos

genes envolvidos no controle do ciclo celular, inclusive de Ciclina E, que também forma um

complexo com uma CoK específica (E/CoK) e retroalimenta avia de fosforilação de pRb liberando

mais E2F. p27K1P é um inibidor dos complexos Ciclina/CDK, sua expressão é regulada por

degradação da proteína cuja expressão éelevada em células em GO. Adegradação de p27 parece

ser mediada por c-Myc, um dos produtos dos genes de resposta primária.
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o Proto-oncogene c-myc e a Rede Myc/MaxIMad

c-myc é um proto-oncogene importante na transição GO~G1~S, c-myc é

expresso em células estimuladas para entrada em G1 e os níveis do mRNA e da

proteína são mantidos durante G1 (Kelley et ai, 1983; Cochran et ai, 1983). Em

1984, Armelin demonstrou que a expressão ectópica de c-myc promove entrada

em S e em 1987, Heikkila demonstrou que a expressão de c-myc é necessária

para a progressão de G1, uma vez que a utilização de oligonucleotídeo

"antisense" contra mRNA de c-myc bloqueia o ciclo celular (Armelin et ai, 1984;

Heikkila, 1987).

Na mesma família existem ainda os genes N=m}'c, L-m}'c e 8=myc, cuja

expressão é mais acentuada durante o desenvolvimento embrionário, são, porém

genes com alta identidade, seus produtos também são fatores de transcrição

(Marcu et aI, 1992; Ryan & Birnie, 1996).

Estrutura

o gene de c-myc em camundongos contém três sítios de início de

transcrição e em humanos quatro (três em comum), a maior parte da transcrição

deste gene ocorre a partir dos sítios de iniciação P1 e P2. Existem vários tipos de

elementos "enhancer" que controlam o início de transcrição deste gene e também

a elongação da cadeia de mRNA, entre eles sítios para o fator de transcrição E2F,

sítios para ligação do fator de transcrição Sp1 e Sp3, para ets-1, e para proteínas

que se ligam nos elementos ME1a1 e ME1a2 (Myc Exon 1 a1 e a2).

Os sítios de início de transcrição mais utilizados são o P1 e o P2 originando

mRNAs maduros de diferentes tamanhos: 2,2 Kb, 2,4 Kb e 2,3 Kb de P1, P2 e P3

respectivamente. O mRNA tem meia-vida de aproximadamente 15 a 30 min,

podendo ser regulada. Apenas os exons 2 e 3 são traduzidos. Existem também

dois sítios de iniciação da tradução, resultando em uma proteína de 67KDa ou

64KDa.
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Função

o dímero c-Myc/Max reconhece a seqüência consenso CAC(G/A)TG

(Blackwell et aI, 1990; Blackwood & Eisenman, 1991; Kerkhoff et aI, 1991;

Prendergast et ai, 1991; Prendergast & Ziff, 1991; Blackwood et ai, 1992)

conhecida como E-box e reconhecida por outros fatores como USF.

A lista de genes alvos de c-Myc é grande, há, porém, muita controvérsia em

relação a este assunto. Muitos dos dados acumulados sobre alvos de c-Myc não

comprovam que de fato os referidos genes são alvos diretos. Mais ainda, c-Myc é

capaz de ativar e reprimir transcrição, inclusive a sua própria. Entre os genes cuja

expressão é estimulada por c-Myc estão: ornitina descarboxilase (cujo produto é a

enzima que catalisa o passo limitante da via de síntese de poliaminas), u

protimosina (a proteína é expressa durante a fase S, mas sua função não foi

totalmente esclarecida), CAD (enzima da via de síntese de pirimidinas), elF 2a e

elF 4E (proteínas envolvidas na tradução de proteínas), cdc 25 (fostatase

envolvida na ativação da via de ciclinas e CDKs). Entre os genes reprimidos por c

Myc estão: c-myc (Bello-Fernandez et ai, 1993; Eilers et ai, 1991, Gaubatz et ai,

1995, Eisenman, 1997; Cole & McMahon, 1999; O'Haga et ai, 2000), C/EBPa (Li

et ai, 1994), gadd34, gadd45, gadd153, "growth arrest and DNA damage inducible

genes" (Amundson et ai, 1998).

Outra discussão não acabada sobre o papel de c-Myc no controle do ciclo

celular, é sua relação com as Ciclinas, principalmente Ciclina O e Ciclina E. Em

relação a Ciclina 01, aceita=se hoje que c-Myc não tenha nenhum efeito sobre a

indução da expressão desta proteína. Acredita-se que c-Myc tenha um papel no

controle da atividade do complexo CiclinaE/COK2/p27. p27 é um inibidor da

atividade de Ciclina E/COK2, e para que o complexo seja funcional, p27 tem que

ser degradado. Acredita-se que c-Myc tenha um papel na degradação de p27, não

direto, mas talvez por induzir a expressão de uma proteína ainda desconhecida,
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que se ligaria a p27, forçando sua dissociação do complexo Ciclina E/CDK2 e sua

degradação (revisado em Obaya et aI, 1999).

A proteína c-Myc também esta relacionada com processo de morte celular,

principalmente no caso de proliferação descontrolada e falta de nutrientes. Sabe

se, por exemplo, que a expressão constitutiva de c·Myc leva à transformação

celular de vários tipos de linhagens estudadas, mas a superexpressão de c-Myc

pode levar à morte celular. Há muita discussão em torno deste tema,

principalmente se morte celular induzida por c-Myc é ou não relacionada a p53

(proteína cuja expressão é bastante aumentada quando há dano no DNA celular,

esta proteína leva a um bloqueio do ciclo celular ou dispara o mecanismo de

apoptose). Alguns autores concordam que c-Myc criaria uma pane na sinalização

celular ao ser expressa em condições de carência de nutrientes, outros acham

que o fato de c-Myc induzir proliferação faz com que seja uma proteína que tem

intrinsecamente a capacidade de aumentar o número de mutações acumuladas e

com isso chegar a induzir morte assim como é capaz de induzir transformação

celular.

Mecanismo de Ação

Houve progressos em relação ao mecanismo de ação de c-Myc. A proteína

c-Myc pode ser dividida em dois domínios: o domínio C terminal, onde se encontra

o sítio de dimerização a Max e sítio de ligação a DNA, e o domínio N terminal,

correspondente a aproximadamente dois terços da proteína, seria o domínio

transativador (Blackwood &Eisenman, 1991). O domínio transativador pode Iigar

se a várias proteínas celulares, principalmente através dos sítios Mbl e Mbll

(Figura 3) e sabe-se agora que é capaz de recrutar TRRAP

(Transactivation/tRansformation~domainAssociated Protein) (Figura 4). TRRAP é

um cofator nuclear que faz parte do complexo SAGA (Saleh et ai, 1998). O

complexo SAGA por sua vez é um importante mediador transcricional, uma vez

que um de seus fatores é uma histona acetiltransferase, e é cada vez mais aceito

que a modificação da cromatina através da acetilação de histonas é fundamental
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para a transcrição de genes pela holoenzima RNA PollI (Grant et ai, 1998, Sthrul,

1999). Recentemente McMôhon e colôborôdores demonstrõrõm qüe c-Myc, não

só é capaz de recrutar complexos mediadores que contém atividade de hístona

acetilase, como mostraram que uma quimera c-Myc/hGCN5 (histona acetil

transferase humana) é capaz de ativar promotor contendo sítio consenso E box

(Mc Mahon et ai, 2000).

Os dados mencionados acima indicam que o dímero c-MyclMax pode

funcionar como um regulador geral da estrutura da cromatina. Por outro lado, este

dímero pode agir como um fator de transcrição ao modelo de outros como AP-1

(dímeros de Fos e Jun). Neste caso, c-Myc/Max ativaria ou modularia transcrição

através da interação com fatores de transcrição da maquinaria basal no promotor

do gene alvo (revisado em Cole & McMahon, 1999).

O dímero c-Myc/Max pode também inibir transcrição. Este evento foi

caracterizado em genes cujo promotor não contém a seqüência TATA, mas o

elemento Inr. No caso destes genes a transcrição é iniciada não pela ligação de

TFIID, mas por TFIII. O dímero MyclMax pode ligar-se a TFIII e impedir a ligação

dos fatores de transcrição basais inibindo desta forma a transcrição (Roy et ai,

1993 a, b).

A atividade do dímero Myc/Max pode ser regulada pela ligação com outras

proteínas, por exemplo, p1 07, da família de pRb, uma vez ligada ao dímero

Myc/Max, p107 inibe a atividade do dímero através da ligação ao domínio Mb 1\ de

c-Myc, impedindo desta forma a ligação de TRRAP (Beijersbergen et ai, 1994).

Fosforilação também regula a atividade de c-Myc, os resíduos mais

importantes são Ser-62 e Thr-58. Este resíduos são fosforilados, respectivamente,

por MAPK e Glicogênio Sintase Quinase. Aparentemente, fosforilação de Ser62

tem efeito estimulatório sobre a atividade de c-Myc, e mutação deste resíduo

diminui drasticamente a atividade transformante de c-Myc (Henriksson et ai, 1993;

Lutterbach & Hann, 1994). Já o resíduo Thr 58 quando fosforilado tem efeito

inibitório, e está envolvido com a estabilidade da proteína, mutação neste resíduo

é comum em casos de linfoma de Burkitt e em genes myc retrovirais onde se

observa que a proteína c-Myc é muito mais estável do que o normal (Bathia et aI,
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1993; Henriksson et ai, 1993; Lutterbach & Hann, 1994; Papas & Lautenberger,

1985; Showe et a', 1985; Yano et aI, 1993). Recentemente foi demonstrado que a

degradação de c-Myc ocorre através de ubiquitinação e que de fato o resíduo de

Thr 58 está envolvido na sinalização para a degradação de c-Myc, sendo

necessário para eficiente ubiquitinação da proteína, há também a seqüência

PEST, aminoácidos 226 a 270 que são necessários para rápida degradação de c

Myc, mas não para ubiquitinação. (Bahram et ai, 2000; Gregory & Hann, 2000).

Controle da expressão de c-Myc

Os efeitos biológicos de c-Myc dependem da sua abundância na célula. As

células têm vários mecanismos para controlar a expressão de c-Myc, como

mencionado acima, a proteína é degradada por um sistema bem controlado, o

sistema do proteasoma 26S.

Porém, a expressão de c~m}'c é controlada em diversos níveis, iniciação da

transcrição, como mencionado anteriormente, o promotor do gene c-myc é

bastante complexo e apresenta sítios de ligação para diversos fatores de

transcrição, inclusive E2F e c-Myc.

c-Myc é produto de um gene de resposta primária e vários grupos

demonstraram que sua expressão é ativada por fatores de crescimento através de

vias clássicas como a das MAP quinases e a via de PKC (Roussel et ai, 1994;

Barone & Courtneidge, 1995; Kerkoff et ai, 1998). Porém, contrariamente ao que

ocorre com outros genes de resposta primária que têm um pico de expressão

durante a transição GO/G1 e depois voltam ao nível basal, ou deixam de ser

expressos, c=Myc é mantido em um nível relativamente alto durante G1.

O gene c-myc possui um sítio de atenuação na porção 3' do exon 1 (Figura

3) (Bentley & Groudine, 1988). Este sítio de atenuação é responsável por uma

pausa na transcrição após a iniciação que pode resultar ou não em elongação

eficiente do mRNA, dependendo das proteínas e fatores ligados ao promotor, por

exemplo, recrutamento de TFIIE e TFIIH levaria a continuação da transcrição de c

myc e a elongação seria eficiente, por outro lado a falta destes fatores levaria à
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A família Mad é composta por quatro proteínas: Mad-1, -3, -4 e Mxi (ou
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embrionário, apresentando expressão subseqüente bastante regulada, além disso,

o pico de expressão destas proteína ocorre durante a organogênese e

normalmente não são expressas em tecidos onde há proliferação intensa ou

marcação positiva para c-Myc ou N-Myc (Quéva et ai, 1998). Resumidamente,

Mad-1 está mais associada à diferenciação e normalmente não é expressa em

tecidos onde há proliferação, já Mxi e Mad-4 têm uma expressão mais ubíqua,

tanto em tecidos embrionários como em adultos, estando presentes tanto em

tecidos diferenciados como em tecidos com células em proliferação.

Não há um consenso em relação a diferenças entre as proteínas da família

Mad. Elas possuem regiões de alta identidade correspondentes aos domínios de

ligação com Max e de recrutamento de mSin3 (será explorado adiante), possuem

a mesma capacidade de reverter transformação causada por c-Myc (Ayer et ai,

1993; Hurlin et ai, 1995; Chín et ai, 1995; Vastrik et ai, 1995). Porém é possível

que apresentem diferentes afinidades por seqüências ligeiramente diferentes no

DNA de promotores de genes alvo.

Deleção de Mad~1 não tem efeito fisiológico marcante provavelmente

devido à compensação por outras proteínas da família. Por outro lado, deleção de

Mxi provoca diferentes graus de neoplasia em vários tecidos, o que tem indicado

esta proteína como um supressor de tumor (revisado em Foley & Eisenman,

1999).

O mecanismo de ação do dímero Mad/Max é exatamente o oposto de

Myc/Max. Consiste no recrutamento das proteínas mSin3 AlB, que por sua vez

recrutam histona desacetilases, impedindo remodelamento da cromatina e inibindo

a transcrição (Ayer et ai, 1995; laherty et ai, 1997; revisado em Claasen & Hann,

1999) (Figura 4).

Considera-se normalmente que em células onde prevalece o dímero

Myc/Max a tendência é proliferação, enquanto que em células onde prevalece o

dímero Mad/Max há a tendência de bloqueio do ciclo celular e diferenciação (Chin

et ai, 1995).
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Figura 4: Fisiologia e mecanismo de ação dos dímeros c-Myc/Max e

Mad/Max.

A Proliferação c-Myc___..... Mad-1
Crescimento ~ L-Myc MAX~ --Mxi ~. .
Trans.formação "".::::::--- ~ Diferenciação

N-Myc ~ Mad-3
Apoptose Mad-4

diferenciação
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'---~-==------'''''''''''----

proliferação

8 Nívelde
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da proteína

Myc/Max
CACGTG --.~ TRANSCRiÇÃO

mSin3 (atividade de deacetilase)

C
SAGA complex

HAT

Mad/Max

CACGTG x
Modificação da estrubJra da cromatina,
ação geral de transativação.

Mediador da estrutura da cromatina, porém
fixando a estrutwa, repri....do transcrição.

A. Efeitos biológicos dos dimeros Myc/Max e Mad/Max - Max pode formar hererodímero com uma

das proteínas Myc, este dímero promove proliferação, crescimento e transformação celular, além de,

em determinadas circunstâncias, promover apoptose. Já os heterodímeros formados com as

proteínas da família Mad promovem diferenciação celular. B. Mostra um modelo aceito para a

regulação da formação de dímeros com Max, segundo este esquema, aformação de dímeros com

Max depende da concentração de Myc ou Mad na célula, sendo que cada uma delas seria expressa

em resposta aestímulos diferentes epromoveriam respostas celulares diferentes. C. Representa o

mecanismo de ação de cada um destes dímeros, sendo que odimero Myc/Max recruta para o

promotor de seus genes alvo complexos que contém enzimas com atividade de histona-acetil

transferase (HAT), por exemplo, ocomplexo SAGA. Já odímero Mad/Max recruta mSin3, que por

sua vez recruta enzimas com atividade de histona desacetilase (HDAC). Não esta representada
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neste esquema aatividade repressora de c-Myc/Max em promotores que dependem de seqüência

Inr para iniciação da transcrição, ou interação com fatores da maquinaria basal de transcrição, cujo

efeito é estimulatório.
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Y-1. um modelo para estudo da ação de ACTH

ACTH

ACTH, hormônio adrenocorticotrópico ou corticotropina, é um hormônio

peptídico de trinta e nove aminoácidos, produto da clivagem da proteína pro

opiomelacortina (POMC), que é processada pela adenohipófise e liberada na

corrente sanguínea em resposta ao fator liberador de corticotropina (CRF). O

tecido alvo de ACTH é o córtex das glândulas adrenais.

Os principais efeitos de ACTH sobre as glândulas adrenais são controle do

desenvolvimento fetal da glândula, indução da síntese e secreção de hormônios

esteróides e manutenção e crescimento do córtex adrenal no adulto.

O receptor de ACTH só foi donado e seqüenciado em 1992, revelando um

receptor com sete hélices transmembranares que se associa à proteína G

(Mountjoy et ai, 1992). O receptor de ACTH é o menor da grande família dos

GPAR (G Protein Associated Receptor) e apresenta na sua estrutura primária

seqüências de fosforilação por PKA, PKC e caseína quinase 11.

A Linhagem Y-1

As células Y-1 foram isoladas e clonadas de tumor funcional de córtex

adrenal de camundongo, (Yasumura et aI, 1966).

As células desta linhagem apresentam amplificação do gene c-Ki-ras (50 a

80 cópias por célula), com alta expressão do mRNA (10 a 20 vezes mais do que

um fibroblasto 3T3) e proteína, sendo que aproximadamente 16% do total de

proteína Ras encontra-se constitutivamente ativa (ligada a GTP) (Armelin et ai,

1996).
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A alta expressão e atividade de Ras são, provavelmente, a causa, ou uma

das causas, da transformação destas células e também provavelmente o fator que

leva a uma expressão basal alta do proto-oncogene c-myc.

Esta linhagem tem se mostrado bastante estável em cultura (Schimmer,

1981), sendo possível fazer testes em populações que estejam em crescimento

exponencial, em meio com 10% de soro fetal bovino, ou ainda em células

carenciadas para soro por 48 horas. Em nosso laboratório, consideramos que

após 48 horas de carenciamento as células Y-1 estejam no que denominamos

fase liGO Iike". Chamamos de GO like a fase em que as células estão quiescentes,

param de proliferar, ou seja, não há síntese de DNA, mais que isto, para que as

células voltem a sintetizar DNA, elas necessitam de estímulo mitogênico e

passagem pela fase G1. Durante esta transição vários genes e proteínas são

expressos, e alguns deles têm sido usados como marcadores de transição, c-tos é

um deles (Armelin, 1990; Bravo, 1990). Há um ponto importante a ser destacado,

a manutenção das células Y~1 em meio livre de soro não é capaz de sincronizar

100% das células da população em GO. O que observamos, ao invés disto, é que

uma porcentagem das células escapa ao carenciamento e continua a ciciar.

Apesar de tumorigênica, esta linhagem celular mantém as principais

características do córtex adrenal, respondendo a tratamento por ACTH

sintetizando e secretando esteróides. Por ter mantido as principais características

do córtex adrenal e por ser uma linhagem bem estabelecida em cultura esta

linhagem celular tem sido utilizada como modelo para estudo do mecanismo de

ação de ACTH (Schimmer, 1981).

Células Y-1 tratadas com ACTH apresentam as seguintes respostas:

arredondamento celular, aumento da esteroidogênese, indução ou bloqueio de

proliferação dependendo do tempo de tratamento, indução da expressão dos

proto-oncogenes fos e jun e bloqueio da expressão do proto-oncogene c-myc

(Yasumura et aI, 1966; Armelin et aI 1977, Wiedman & GiII, 1977; Kimura et aI,

1983; Kimura & Arme/in, 1988; Kimura et ai, 1993a).

A linhagem Y-1 responde muito bem a FGF2. FGF2 é um fator de

crescimento típico, que ativa um receptor do tipo tirosina quinase. Em Y-1, FGF2
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ativa a expressão de genes de resposta primária como fos e jun, ativa a via de

MAPK, induz a expressão de Ciclina D1 e estimula entrada em S (Armelin & lotfl,

1999, Schwindt &Armelin, resultados não publicados) (Figura 5).

o Mecanismo de Ação de ACTH

o hormônio ACTH como citado anteriormente reconhece na membrana

celular um receptor específico do tipo sete hélices transmembranares, sendo este

receptor ligado à proteína G. Em Y-1, certamente há expressão de Gs, uma vez

que a via de adenilato ciclase é ativada por ACTH, mas não há dados em relação

a outros tipos de proteína G. O trabalho de Schimmer e colaboradores mostrou

que há ativação da via adenilato ciclase-cAMP-PKA por ACTH, e que esta via é

obrigatória no mecanismo de ação de ACTH (Rae et ai, 1979). Este grupo

demonstrou que mutantes de Y-1 PKA-, não produzem hormônios esteróides

quando estimulados com ACTH, o mesmo tem sido demonstrado em nosso

laboratório (Kimura & Armelin, 1990).

De fato, os principais efeitos de ACTH em células Y~1 são mimetizados por

derivados de cAMP (8Br-cAMP e dibutiril-cAMP) (Kimura & Armelin, 1990; Kimura

et ai, 1993a), são estes: arredondamento celular, aumento da esteroidogênese,

indução da expressão de c-fos, bloqueio do ciclo celular em G1. Porém evidências

experimentais indicam que PKA não é a única via de transdução de sinal ativada

por ACTH e seu receptor, por exemplo, em mutantes Y-1 PKA-, ACTH induz a

expressão de c-Fos, mostrando que este efeito deve ocorrer através de uma outra

via de sinalização.

Existem indicações de que a via de PKC seja uma das vias ativadas pelo

receptor de ACTH. PMA (Phorbol-Miristate-Acetate) que mimetiza DAG, e é um

conhecido ativador de PKC (Nishisuka, 1992), também é capaz de mimetizar

efeitos de ACTH em células Y-1, principalmente no que diz respeito à indução da

expressão dos genes e proteínas das famílias fos e jun. Experimentos feitos em

nosso laboratório (Frigeri & Armelin, 1996) mostraram que ACTH é capaz de

promover aumento da atividade de PKC em Y-1.
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o Prof. Schimmer da Universidade de Toronto, Canadá, que vem se
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anteriormente, obteve recentemente resultados mostrando que as subunidades P/y

da proteína G ativada pelo sinal de ACTH também teriam um papel no mecanismo

de ação deste hormônio, pelo menos no que diz respeito à indução da expressão

do Pr':'",r;o ""c"p·o" "j" Af'TH IA;" ". ai 1 996)IVP" IC c l • UC' V I I \~IU Cl " • .

Ou seja, o mecanismo de ação deste hormônio é complexo e não está

desvendado, PKA é uma via obrigatória na ação de ACTH em Y-1, mas

certamente não é a única.

Em relação ao controle da proliferação celular, ACTH tem um forte efeito

anti-mitogênico, que aparece claramente quando células são estimuladas por

mitógenos, por exemplo, ACTH tem efeito antagônico ao de FGF2, inibindo uma

parcela das células, aproximadamente 50%, estimuladas por FGF2 a entrar em S.

Células em crescimento exponencial tratadas com ACTH também sofrem bloqueio

do ciclo celular na fase G1. Este tipo de efeito de ACTH já foi bem caracterizado e

aparece não apenas em Y~1, que é uma linhagem estabelecida, mas também em

cultura primárias de adrenal, onde ACTH bloqueia o ciclo celular (Masui & Garren,

1971; Armelin et ai, 1977; Weidman & Gill, 1977; Ramachandran & Suyama, 1975;

Viard et aI, 1993).

Por outro lado tempos de curtos de tratamento, uma a duas horas (sobre

células carenciadas para soro, no que assumimos ser uma fase liGO like") ACTH

estimula a transição G0--7G1--78, acreditamos, portanto que ACTH tenha também

um efeito mitogêníco fraco (Armelin et ai, 1996; Lotfi et ai, 1997). Este conjunto de

resultados indica que apesar de ser um hormônio trófico in vivo, e apresentar, em

circunstâncias determinadas, um efeito trófico limitado em Y-1, ACTH comporta-se

mais tipicamente como um agente anti=mitogênico nesta linhagem. A Figura 5

resume os principais eventos promovidos por ACTH e FGF2, do que foi descrito

até o momento, em relação ao controle do ciclo celular em Y-1.

Resultados publicados pelo nosso laboratório em 1993 mostravam o

seguinte: A. células em crescimento exponencial apresentam alta expressão do

mRNA e da proteína c-myc, B. ensaios de Northern blot mostraram redução do
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nível de expressão do mRNA de c-myc em células Y-1 em crescimento

exponencial tratadas com ACTH, C. ensaios de imunoprecipitação de c-Myc em

células que incorporaram metionina marcada em pulsos de 45 min, observou-se

também redução da expressão da proteína c-Myc (se não redução da expressão,

pelo menos redução da síntese) (Kimura et ai, 1993b), D. derivados de cAMP têm

o mesmo efeito inibitório sobre a expressão de c-myc, enquanto que PMA tem um

efeito estimulatório sobre a expressão desta proteína. Devido à importância que c

Myc tem sobre o controle do ciclo celular, foi levantada a hipótese de que o efeito

inibitório de ACTH sobre o ciclo celular seria causado pela inibição da expressão

de c-Myc.

Figura 5: Cascata de eventos promovidos por ACTH e FGF2 em células Y-1.

FGF2
Citoplasma núcleo

Entrada em S

-Myc

".Ciclina D1

/
fos, jun _--..~ fos, Jun
c-myc mRNAs

p./' ,./ff

....
esteroidogênese

Akt

/
PI3K -

ATP

AC

tempo 2' 10' 30' 1-2h S-6h 8-9h

Esquema de eventos desencadeados por ACTH e FGF2 em células Y-1 apartir da ligação

dos mesmos aos seus receptores específicos. Aligação de cada fator ao seu receptor ativa cascatas
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de sinalização, acascata de MAP quinases e PI3K (fosfatidil inositol3 quinase) através de Ras por

FGF2 eavia adenilato ciclase-cAMP-PKA atiavés de proteína Gtíimérica por ACTH, em um período

de 2a 10 mino Cada uma destas vias chega eventualmente ao núcleo, onde irá regular expressão

gênica. FGF2 induz aexpressão de genes das famílias fos ejun, de Ciclina D1, sendo um forte

promotor da entrada em S.

ACTH induz aexpressão de c-fos inclusive da proteína, inibe aexpressão do mRNA eda

proteína c-Myc e bloqueia aentrada em S. Avia de PKA media amaior parte dos efeitos de ACTH,

inclusive oaumento da esteroidogênese. Os eventos estão representados segundo uma escala

aproximada de tempo indicada abaixo. AC- adenilato ciclase, Gal3r - proteina Gtrimérica, Erk

rJ.APK, CREB - Proteína que reconhece oelemento responsivo acAMPo P- fusforilação catalisada

por outra proteína, sempre que aparece, neste esquema, significa que aproteína foi ativada

(receptor de FGF2 eErk).
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OBJETIVOS

Objetivo Geral

o objetivo principal deste projeto é compreender o papel da proteína c-Myc

no controle do ciclo celular das células adrenocorticais Y-1, com ênfase no estudo

dos efeitos de ACTH e FGF2 na expressão e atividade de c-Myc.

Objetivos Específicos

Definir os pontos de controle da expressão de c-Myc em células

Y-1.

Verificar se há expressão regulada da proteína Max e das

proteínas da família Mad em células Y-1.

Verificar se e como a expressão de c-Myc é estimulada pela ação

mitogênica de FGF2.

Verificar se e como a expressão de c-Myc é inibida pela ação de

ACTH.

Verificar se expressão ectópica de c-Myc torna células Y-1

resistentes à ação anti-mitogênica de ACTH.
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MATERIAIS E MÉTODOS
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Materiais

Linhagem Y-1

A linhagem Y-1 foi isolada partir de tumor funcional de adrenocórtex de

camundongo (Yasumura et ai; 19õ6J. A linhagem Y~1, sublihhagem HSR, mantida

no -laboratório -foi-obtida da -ATCC(Amerioan T-ype -Culture-Collection) -há -vinte e

sete anos. Possuímos estoques congelados em nitrogênio líquido que fornecem

as células necessárias para a cultura e experimentos.

Clones PKA. Células Y-1 transfectadas permanentemente com o vetor

G324D contendo o gene da subunidade regulatória de PlQ'\ mutado, resultando

em um aumento de 100 vezes no Km para cAMP (Olson et ai, 1993). Estes clones

foram produzidos, isolados e caracterizados em nosso laboratório (Eichler &

Armelih, resultados não publicados).

Bactérias e Plasmídeos

Bactérias DH5a., uma cepa também derivada de E. colí, congeladas em

20% glicerol.

Myc-ER - plasmídeo pBabe puromicina, contém a fusão c-myc/receptor de

estrógeno clonada no sítio Eco RI (Uttlewood et aI; 19"9"5). Esta quimera é

constitubvamente-e-xpressana-célula ea -proteína -acumula-se -no-citoplasma. A

atividade de c-Myc é induzida por 4-0H-tamoxifen que provoca o transporte da

proteína para o nücleo onde se verifíca a atividade transativadora de c-~1yc (Eilers

et-al, 1989-). -Esteplasmídeofoi-gentilmente cedidopelo-Prof. -Robert-Eisenman,

Fred Hutchinson Cancer Research Center - Seattle, WA.
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pLS - vetor contendo o cDNA, 1,47 Kb (seqüência codificadora) de c-myc de

camundongo, clonada de células J55ffplasmocitoma (cedido pelo Prof Kenneth

·Marcu).

GADPH/Blues - pBluescript SK+ contendo um fragmento correspondente ao

cDNA de GAPDH de camundongo de 1 a 400 (construído no laboratório).

pEGFP - vetor contendo EGFP elonado sob o controle de SV40 - Clontech

Laboratories lhe.

Deg 14 c-fos - cDNA c-fos, fragmento de 1,6 Kb (obtido do laboratório de

Rodrigo Erravo, ErristorM}'ers Squibb Ihstitute, Nutley, NJ).

PGEM1-fosB - cDNA fosB, fragmento de 1,8 Kb (Zerial et ai, 1989).

cDNA fra-1, fragmento de 1,5 Kb (obtido do laboratório de Rodrigo Bravo,

-gtistórMyers Squibblnstitute, l'rinceton, -NJ).

PGEM-fra-2 - cDNA fra-2, fragmento de 1,2 Kb (obtido do laboratório de Tom

Curran, "Rochelnstitute 6fMólecular"Biólogy, -Nutley, -NJ).

LK588 c-jun - cDNA c-jun, fragmento de 2,2Kb (Kovary, não publicado).

Bluescript junB - cDNA junB, fragmento de 1,5 Kb (Almendral et ai,1988).

Bluescript junD - cDNA junD, fragmento de 1,4 Kb (Hirai et ai, 1989).

Anticorpos

Anti c-Myc policlonal, Santa Cruz Biotechnology.
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Anti c-Myc policlonal- Laboratório Prot. Eisenman, Fred Hutchinton,

Seattle.

-Anti-Max-policlonal,-Santa-Cruz-Biotechnology.

Anti Mad policlonal, Pharmingen

Anti Mad-1 policlonal Santa Cruz Biotechnology

Anti'Mad-4 policlonalSanta Cruz"Biotechnology

Anti Mxi policlonal· Santa- Cruz Biotechnology,

Anti-receptor de estrógeno a, Santa Cruz Biotechnology

Anti mouse"lgG e Anti ràbbit'lgG cotijugados com peroxidase - Amershan

Pharmacia

Anti mouse IgG conjugado com FITC

Anti--bromodeoxiuridina monocloncit, Amershan - l'harmacia.

Ready-To-Go T4 DNA Ligase, Pharmacia.

Sequenase version z.a DNA Sequencihg Kit, USS-.

BigDie --Perkin -Elmer

Anti-rabbit IgG ABC Kit Vectastain, Vector Laboratories, Inc.

ECl Western blbttihg - Ehhanced' Chemilumihescence, Amersham

,Pharmacia

Peptídeos, Antibióticos e Reagentes

ACTH - peptídeo de 39 resíduos, sintetizado e purificado no laboratório do

'Prol. 'Lliis Jliliano, 'Departamento de"Bi6fíSica,UNrFESP. "Estoque f04 M em

PBSA

Adrenocorticotropina - Sigma, extrato de hipófise de porco. Mantido em

estoque lOUU/ml em "P'BSA.
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FGF2 - proteína recombinante produzida no laboratório do Prof. Angelo

Gambaríni, Departamento de Bioquímica, lO, USP. Estoque 1mg/ml. Diluído

sempr€em 1 mg/m-I BSA.

Actinomicina O - Sigma, estoque 5 mg/ml em etanol.

Gene Porter Reagent 2 - Gene Therapy Systems.
,

PD98Q59 - ínibidor MEK-1, Biol.abs = New England.

4'OH Tamoxi-fen - Sigma, estoque 10IJM em etano!.

Geneticina - Gibco BRL, estoque 100 mg/ml em água.

BSA = albumina -bovina = Sigma.

A-mpicilina - Sigma, estoque 100 mg/ml- em água.

Trizol - Gibco BRL.

DNA de esperma de salmão = dissoNido em H20 e fragmentado com seringa

h-ipodérmica.

Reagente de Bradford- Bio-Rad Protein Assay, Oye Reagent Concentrate.

Isótopos radioativos

y 32p dATP (3000 Cilmmo/), procedência Ou Pont

a 32p dA P (3000 Ci/mmol), procedência Amershan ou Du Pont

a 32p dCTP (3000 Ci/mmol), procedência Du Pont

a 32p UTP (3000 Gi/mmol), proc-edência Amers-hanou Ou P-ont

a 32p ATP (3000 Ci/mmo/), procedência Amershan ou Ou Pont

Oligonucleotídeos

Random Primer, procedência Pharmacia
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Oligonucleotídeos para análise de expressão de mRNA por RT
peR

Desenhados no laboratório, utilizando-se o programa Gene Runner, e

sintetizados pela empresa Biosynthesis.

c-myc sense 5'GCA AAC ACA GCA CCA GCC TGA G3'

c-myc antisense 5'TTG CGG TTG TTG CTG ATC TGC3'

myn (mouse max homologue)

sense 5'CM GCG GGC TCA CCA TM TGC3'

mynant~sense -5TGG CCT CCA TCC GGA GTT TC3'

mad-1 sense 5'GTC GGG ATG AAC ATC CAG CTG C3'

mad-1 antisense 5'CCC GCT GAA GCT GGT CTA TTT GG3'

mad4 sense 5'AAC AGC TTC AGC GGG AAC ATC G3'

mad4 antisense 5'GTG GTC ATC GGC ATC ACT GCT G3'

mxi sense 5'TCC CGC TG GCC CAG ACT GCA CC3'

mxi antisense 5'CGC TCC ATC TCC TGA GGC CCC TGC3'

Métodos

Cultura de Células

Em cultura, as células são mantidas em garrafas de poliestireno, em meio

DME (Dubberco's Modiffed Eagle's Medfum, Sigma), suplementado com 1,2 gll

bicarbonato -de sódio, 25 mg/~ ampicHina, HlO mgn sulfatodeestreptom~dna € 1D%
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soro fetal bovino (FCS) obtido da Cultilab, em estufa com circulação de mistura de

are5% CO2 .

Troca-se o meio de cultura das garrafas a cada dois ou três dias. Quando

necessário, as células são subcultivadas ou expandidas. O procedimento consiste

em aspirar o meio da garrafa, lavar as células com PBSA (solução salina isotônica

sem sais de Ca+2 e Mg+2
), soltar as células do substrato através de digestão com

tripsina. A suspensão é diluída em PBSA ou DME 10% FCS e distribuída em

várias garrafas, no caso de expansão ou uma fração é transferida para outra

garrafa, no caso de subcultura. O mesmo procedimento é utilizado para

plaqueamentos e a suspensão de células é distribuída em placas de Petri com

meio de cultura.

Carenciamento

O carenciamento é feito com as células em subconfluência, consiste em lavar

a placa duas vezes com PBS e então adicionar o volume adequado de meio DME

sem soro fetal bovino ou qualquer outro fator de crescimento. O carenciamento

dura 48horas, em seguida é feito o experimento.

Manipulação de Bactérias e Preparação de Plasmídeos

Bactérias DH5a. foram feitas competentes segundo o método Hanahan

(1983).

As bactérias utilizadas foram sempre crescidas em LB com 1OO~g/ml

Ampicilina.

Plasmídeos para transfecção foram isolados por Iise alcalina seguida de

gradiente em CsC\, conforme descrito em Sambrook et ai, 1989.

Mini-preps foram feitas por lise alcalina, seguida de extrações

fenol/clorofórmio e precipitação com etanol, também descrito em Sambrook et ai,

1989.

Todas as preparações de plasmídeos foram checadas e quantificadas em

ge/1 % agarose em 1X TBE corado com O, 1~g/ml Brometo de Etídio e também por

absorbância a 260 e 280 nm.
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Ensaio de elongação de cadeia nascente de RNA - run-on

Principais objetivos do ensaio

Este ensaio foi utilizado com o propósito de medir-se as intensidades ou

graus de transcrição dos genes de interesse em células Y=1 tratadas com

diferentes fatores. O ensaio consiste do isolamento dos núcleos de células

tratadas, de forma que retenham o complexo de transcrição com capacidade de

terminar as cadeias de RNA já iniciadas, mas sem capacidade de iniciar novas

cadeias.

Os núcleos isolados são incubados com precursores radioativos e demais

condições que permitam a terminação das cadeias de RNA em polimerização.

Para medir o grau de transcrição dos genes de interesse o RNA radioativo isolado,

após incubação, é utilizado em ensaio de Northern reverso. Para tanto, as sondas

de DNA dos genes de interesse são desnaturadas e fixadas em tiras de

membrana de nitrocelulose, que são hibridizadas com o RNA radioativo isolado e

expostas a filme de raio X (Ausubel et ai, 1987).

Depois de revelados, os filmes de raio X podem ser densitometrados para

estimar graus de transcrição. Portanto o ensaio baseia=se na medida da

quantidade de cadeias de RNA iniciadas por gene num dado momento e nas

condições escolhidas (Figura 6).

É importante notar que graus de transcrição medidos por run=on, dependem

do tamanho do gene. Logo, é possível fazer-se comparação de valores para um

mesmo gene, mas comparação entre diferentes genes pode ser enganosa.
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Figura 6: Representação de ensaio de elongação de cadeia nascente de RNA

e resultado esperado.

Controle de transcrição - ensaio de elongação de cadeia nascente de RNA (run-on)
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000 ••

00000

o gene A
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hibridização COm sondas específicas,
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Esquema de uma reação de elongação de cadeia nascente de RNA. No esquema estão

representados os complexos de transcrição, círculos verdes, que estão transcrevendo um gene

qualquer em núcleos isolados no momento em que eles são extraídos econgelados-A. ORNA

nascente é marcado metabolicamente por incorporação de precursores radioativos, no caso a

32PUTP, oRNA marcado está representado parcialme.-'1te em preto, aporção que já havia sido

polimerizada eem vermelho, aporção marcada-S. ORNA nuclear é extraído ehibridizado com uma

membrana contendo sondas de DNA. Afigura mostra o que seria oresultado obtido com a

exposição de um filme ámembrana:C. Neste modelo hipotético, ObSeTVâ=Se que há variação da taxa

de transcrição dos genes A, KeXem função do tempo de tratamento ou concentração da droga

com que as células foram tratadas. Ogene Ztem transcrição constitutiva, e serve como controle

intemo para oexperimento.
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Procedimento

Isolamento de núcleos

Células Y-1 foram semeadas em placas de 500 cm2
, ao atingirem a

densidade desejada as células foram carencladas em meio livre de soro por 48

horas.

As células foram submetidas a tratamentos com 5ng/ml FGF2, 20% soro fetal

bovino ou 0,1 Ulml adrenocorticotropina por períodos variados. Após os citados

tratamentos as células foram Iisadas e os núcleos isolados como descrito a seguir:

1. Cada placa foi lavada duas vezes com PBS-A gelado.

2. As células foram raspadas em PBS-A com o auxílio de um "ceU scraper" ou

"policial" e transferidas para um tubo cônico.

3. As células foram sedimentadas por centrifugação a 3000 rpm em centrífuga

clínica.

4. O sedimento foi disperso por agitação em "vortex", em velocidade máxima.

5. Sobre o sedimento, ainda em agitação, pipetou-se 4ml de tampão de lise,

agitou-se por mais 10s.

6. A suspensão foi incubada em gelo por 5 mino

7. A suspensão, agora de núcleos, foi sedimentada em centrifuga analítica a 2000

rpm por 5 mino

8. O sobrenadante foi descartado, o sedimento de núc!eos foi disperso sob

agitação máxima em "vortex". Procedeu-se como nos passos 4 e 5.

9. A suspensão foi sedimentada como no passo (7).

10. O sobrenadante foi descartado e a superfície do sedimento de núcleos foi

lavada com tampão de estocagem e em seguida, o sedimento nuclear foi

ressuspenso em 1501-'1 de tampão de estocagem e imediatamente congelado em

nitrogênio líquido.
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Observações:

1. Todos os reagentes utilizados foram esterilizados e utilizados a 4 Q C ou

mantidos em gelo, assim como a centrífuga foi pré-resfriada e utilizada à

temperatura de 4°C.

2. Alíquotas foram retiradas da suspensão de núcleos no tampão de

estocagem e o número de núcleos foi determinado por contagem em

hemocitômetro (Câmara de Neubauer). O procedimento fornece de 2,0 a 2,S.107

núcleos por placa.

Tampão de lise: 10,0 mM Tris HCI, pH 7,4

10,0 mM NaCI

3,0 mM MgCI2

O,S% Nonidet P-40

Tampão de estocagem: 40% glicerol

S,O mMMgCb

SO,O mM Tris HCI, pH 8,0

0,1 mM EDTA

Preparação das membranas com as sondas de DNA

Cada preparação de RNA nuclear foi hibridizada com uma tira de membrana

de nitrocelulose contendo 2IJg de fragmento de DNA de interesse, no caso

fragmentos de c-myc, GAPDH e c-fos, ou ainda, o plasmídeo SK+ Bluescript como

controle negativo e DNA genômico de Y-1 como controle positivo.

Os fragmentos de DNA foram obtidos por digestão dos plasmídeos e

purificação por eletro-eluíção após a separação dos fragmentos em gel de

agarose. No caso de DNA genômico de Y-1, este foi obtido por ultracentrifugação

de lisados de Y-1 em 4M guanidina isotiocianato e S,7M Cloreto de Césio,

conforme descrito em Sambrook et ai, 1989.
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As sondas foram desnaturadas em tubos Eppendorf incubados em água

feíVendo por 10 mino Os frôgmentos desnôturôdos foram diluídos em solução 8x

SSC e fixados na membrana utilizando-se o aparato "The Convertible Filtration

Manifold System" da Gibco BRL. Após a aplicação dos fragmentos, as membranas

foram fornadas a ao°c por 2h, estando prontas para a hibridização.

Reação de elongação das cadeias nascentes de RNA

Esta parte do experimento é a polimerização das cadeias de RNA já

iniciadas que possibilitará a marcação do RNA através da incorporação de

precursor marcado.

Os núcleos foram descongelados à temperatura ambiente e imediatamente

diluídos em 1 volume de tampão de reação, recém preparado, em seguida a

suspensão foi levada a banho a 3rC, com agitação periódica por 30 mino

Imediatamente os núcleos foram lisados por adição de 1ml de 4M guanidina

isotiocianato com 1mM p-mercaptoetanol. A partir deste lisado foi feita a extração

do RNA nuclear.

Tampão de reação:

2x tampão de reação sem precursores

40 U/ml RNasin (Pharmacia)

10 mM CTP

10mM GTP

0,40 mCi a 32p UTP

0,40 mCi a 32p ATP

0,1 mM DTT

Tampão de reação sem precursores: 1O,OmM Tris HCI pH a,o
5,OmM MgCI2

0,3 M KCI
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Extração e purificação do RNA nuclear

A extração do RNA nuclear foi feita de acordo com procedimento descrito por

Sambrook et ai, 1989, (modificado a partir de Stroiman et ai, 1977 e MacOonald, et

ai, 1989) que utiliza ultracentrifugação do Iisado em colchão de cloreto de césio.

As amostras de RNA obtidas após a extração e purificação foram imediatamente

diluídas em solução de hibridização, desnaturadas por temperatura e hibridizadas.

Alíquotas de cada amostra foram retiradas, as atividades dos RNAs obtidos foram

determinadas em cintilador, em média a atividade das preparações de RNA, em

diferentes experimentos, oscilou entre 1.106 a 5.106 cpm/preparação de RNA.

Pré-hibridização, hibridização, lavagem e exposição das membranas

contendo as sondas de cDf'JA

As membranas foram hibridizadas e pré-hibridizadas em solução contendo:

50% formamida, 5x SSPE, 5x Oenhardt, 0,1 % SOS e 0,1 mM NaPPi. As

membranas foram pré-hibridizadas por uma hora a 42°C e hibridizadas por 24

horas à mesma temperatura.

Após a reação de hibridização as membranas foram lavadas 4 vezes em 2x

SSPE, 0,1% SDS e 1mM NaPPi, 2 vezes por 5 min e 2 vezes por 15 min, à

temperatura ambiente. E em seguida lavadas 2 vezes em 0,1 x SSPE e 0,1% SOS

por 15min cada vez, a primeira à temperatura ambiente e a segunda a 50°C.

As membranas foram parcialmente secas em papel de filtro, embrulhadas em

filme PVC, e colocadas em cassete com um filme de raio X exposto em freezer 

lO°C por períodos entre uma semana e um mês.
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Análise da meia-vida do mRNA de c-myc

Principais objetivos do ensaio

Este ensaio foi utilizado com o propósito de detectar alterações na

estabilidade do mRNA de c-myc em células Y-1 após tratamento com ACTH ou

FGF2.

Contrariamente a ensaios de elongação de cadeia nascente de RNA (run

on), onde se estima grau e cinética de transcrição, portanto de síntese de um dado

RNA, ensaios de Northern Blotting nos permitem medir a abundância de um dado

RNA na população de RNA total (steady state), isto é, o nível resultante do

equilíbrio entre síntese e degradação.

O racional do experimento aqui descrito é bloquear a síntese de RNA com

Actinomicina O após um período de estimulação das células com ACTH ou FGF2,

e então coletar células após períodos variados para medirmos a cinética de

degradação do RNA de interesse uma vez que sua síntese foi inibida. Como a

degradação deve obedecer a uma cinética de primeira ordem, um gráfico semi-Iog

permitirá uma estimativa de meia-vida do RNA de interesse (Figura 7).
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Figura 7: Análise da meia-vida do mRNA de c-myc - protocolo e resultado

esperado.
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A. Oprotocolo para análise da meia-vida do mRNA de c-myc foi aestimulação da síntese do

mesmo por um fator qualquer, e no pico de indução máxima da expressão adição de um inibidor de

transcrição, no caso Actinomicina D. Após aadição do inibidor coletam-se amostras de material em

períodos variados para aextração de RNA eensaios de Northern blotting. Os dados obtidos

pennitem chegar auma cinética do decaimento do mRNA como demonstrado abaixo. 8. Ográfico

representa acinética da expressão do mRNA após estímulo com os fatores Aou B. Oinibidor de

transcrição foi adicionado durante opico de expressão do RNA em questão.Observa-se que os

fatores AeBmodulam diferentemente aestabilidade do mRNA. Os valores de meia-vida em cada

caso podem ser deduzidos da inclinação da reta obtida.
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Procedimento

Extração de RNA

Para ensaios de Northern blotting, foi feita a extração de RNA total de

células Y-1 com TRIZOL, Gibco BRL, seguindo as recomendações do fabricante.

Resumidamente, as células foram semeadas em placas de 60 ou 100 mm de

diâmetro, após atingirem a densidade ideal foram carenciadas em meio livre de

soro por 48 horas e então foi feito o experimento.

Após as adições necessárias, o meio de cultura de cada placa foi

descartado e o excesso cuidadosamente retirado antes da adição de Trizol.

Utilizamos 0,5 a 1,0 ml de Trizol dependendo do número de células a ser lisado.

O RNA resultante da extração foi dissolvido e congelado em água MilliQ

tratada com 0,1% de Dietilpirocarbonato. As amostras de RNA foram quantificadas

a 260 nm, e o grau de pureza analisado pela relação Abs. 260nm/280nm.

Northern Blotting

De cada amostra de RNA, 15).1g foram diluídas em 1X tampão de amostra,

desnaturadas a 65°C por 5 min e aplicadas em gel desnaturante (1 % agarose,

3,7% formaldeído, 1X MOPS).

A eletroforese foi feita em tampão MOPS 1X, com uma ddp de

aproximadamente 5V por cm do comprimento do gel.

Após a corrida, o gel foi lavado abundantemente com água, sob agitação, 3

vezes de 30 mino Em seguida foi saturado com 15X SSC e então foi montada a

transferência para membrana de nitrocelulose por capilaridade.

Após a transferência a membrana foi passada rapidamente por uma

solução 6X SSC e enfornada por 2 horas a 80oe.
Tampão de amostra 5X: 50% formamida deionizada

3,7% formaldeído

1X MOPS
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1X corante

Corante 5X: 50% glicerol

0,125% xileno cianol

0,125% azul de bromofenol

TE

Preparação da sonda radioativa

A sonda foi marcada com a32PdCTP por "random priming", ou seja, o DNA

correspondente à sonda foi desnaturado na presença de um oligonucleotídeo

hexâmero randômico, e em seguida adicionou-se precursores para polimerização

das fitas complementares do DNA, a partir do oligonucleotídeo randômico, DNA

polimerase e um tampão adequado.

Para cada hibridização, utilizamos 25ng de DNA, fragmento de cDNA. O

DNA foi fervido juntamente com 100IJM de oligonucleotídeo randômico pdN6 por 5

min e imediatamente colocado no gelo.

À mistura de DNA adicionou~se 0,1 mM de dNTP(~dCTP),1X "filling in

buffer", 1U Klenowe 50jJCi de a32p dCTP. A reação foi incubada a 37°C por pelo

menos 3 horas, em seguida foram feitas duas extrações com fenol/clorofórmio e

precipitação com etanol, utilizamos até 10jJg de RNA transportador de levedura

como carregador. Foram utilizadas apenas sondas com atividade específica igual

ou superior a 108cpm/jJg de DNA.

Hibridização

As membranas foram pré-hibridizadas por, no mínimo 3 horas, a 42°C em:

50% formamida, 5X Oenhardt, 5X SSPE, 0,1% SOS, 200jJg/ml ONA esperma de

salmão. Em seguida, a solução de pré-hibridização foi descartada, e as

membranas foram hibridizadas em solução: 50% formamida, 5X Denhardt, 5X

SSPE, 0,1% SDS, 200jJg/ml DNA esperma de salmão, 5% sulfato dextrana e a

sonda desnaturada, por aproximadamente 20h a 42°C.
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Em seguida, as membranas foram lavadas da seguinte forma: 2 vezes de

20min, à temperatura ambiente em 1X SSC, 0,1% SDS, e 2 vezes de 30 min, uma

à temperatura ambiente e outra a SO°C, em 0, 1X SSC, 0,1% SDS, 1 mM NaPPi.

Cada membrana foi embrulhada em filme plástico e um filme de raioX foi

exposto a ela em cassete com telas intensificadoras, a -BO°C.

Detecção dos mRNAs da família Mad em Y-1 através de RT
peR

Para a detecção dos mRNAs da família mad, em Y-1, utilizamos amostras

de RNA total de Y-1 utilizadas também nos ensaios de Nothern 8lotting, de forma

que o método de extração e purificação de RNA neste caso é o mesmo que o

descrito anteriormente.

Reação de Transcriptase Reversa

Para cada reação de transcriptase reversa foram tomados de 1 a 2 IJg de

RNA total de Y-1 e tratado com DNase I livre de RNase, segundo especificação do

fabricante. Alíquotas dos RNAs assim tratados foram separadas para teste para

presença de DNA através de reação de PCR, mas sem prévia síntese da fita de

cDNA.

Os RNAs tratados com DNase I foram utilizados para a reação de

Transcriptase Reversa com Superscript 11- Gibco BRL, utilizando-se oligo dT como

primer para a reação. Em geral foi utilizado aproximadamente 1IJg de RNA por

reação.
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peR

As reações de PCR foram feitas com 100 a 200 ng de cDNA, seguindo as

especificações do fabricante da enzima.

Os produtos das reações de PCR foram analisados em gel 1% agarose em

1X TBE corado com brometo de etídeo.

Estudo da expressão de proteínas em células Y-1

O estudo da expressão de proteínas foi feito por Western Blotting ou

ensaios de imunocitoquímica, utilizando reação de peroxidase e precipitação de

substrato para revelação da reação.

A diferença fundamental entre os dois métodos é que um analisa

quantidade ou concentração da proteína de interesse por quantidade de proteína

total do lisado do qual foi detectada - Western Blotting. Por outro lado, o ensaio de

imunocitoquímica permite uma análise da população, ou seja, permite verificar em

uma população de células quantas expressam a proteína em questão, sendo

pobre para a determinação da concentração de proteína por célula. Idealmente um

pesquisador gostaria de utilizar os dois métodos e ter informações

complementares, porém cada um deles apresenta limitações técnicas que serão

brevemente discutidas adiante, já que este foi um dos passos limitantes para o

desenvolvimento deste projeto.

A principal limitação para detecção de proteínas é a obtenção de anticorpos

de boa qualidade. No caso de c-Myc nós testamos diversos anticorpos comerciais

e alguns anticorpos gentilmente cedidos pelo Prof. Robert Eisenman, Fred

Hutchinton - Seattle, pelo Prof. Don Ayer, University of Utah e pelo Prof. Paulo Lee

Ho, Instituto Butantã. Uma questão importante em relação a anticorpos contra c

My'c é que a esmagadora maioria é feita contra antígenos humanos, e de fato

encontram-se, na literatura, excelentes resultados de Western Blotting,

imunoprecipitação, imunocitoquímica em sistemas onde há expressão endógena
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a proteína em ensaios de Western Blotting apesar de funcionarem da mesma

forma em ensaios de imunocitoquímica.

Conseguimos em nosso laboratório detectar a proteína Max em ensaios de

imunocitoquímica, em ensaios de retardamento de oligonucleotídeo em gel

(resultados não serão apresentados) e ensaios de imunoprecipitação, mas não em

Western Blotting. As proteínas Mad só foram detectadas em ensaios de Western

Blotting. A proteína c-Myc foi detectada em ensaios de imunocitoquímica e

Western Blotting.

Um ponto que é bastante discutido é a quantificação de experimentos de

imunocitoquímica, não em relação ao estudo da população, mas em relação à

intensidade de marcação obtida. Há obviamente, variações de um experimento

para outro, devido a variadas razões, entre elas, reagentes de lotes diferentes,

lamínulas lavadas de forma diferente. Pode-se, porém observar que em dadas

condições observa-se uma forte marcação, enquanto em outras fraca marcação. A

reprodutibilidade de experimentos que apr sentam o mesmo padrão nos dá uma

idéia grosseira de nível de expressão da proteína por célula.

Ensaio de Imunocitoquímica

Principais objetivos do ensaio

Este procedimento consiste na detecção da proteína de interesse in situ,

através da fixação das células em lamínulas, seguida de uma imunoreação. Uma

das grandes vantagens deste tipo de experimento é o pequeno número de células

necessário para o ensaio. Além disso, conta-se aproximadamente 500 células por

lamínula e duas lamínulas por condição, ou seja, por experimento, conta-se 1000

células de cada condição. Levando-se em conta que a resposta de cada célula é

um evento independente, a amostra para teste é bastante grande.

Utilizamos esta metodologia também para determinação da cinética de

degradação de c-Myc. Neste caso, após carenciamento, as células foram tratadas

com ACTH, FGF2 ou combinação de ambos, ou não tratadas, de forma que
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houvessem várias lamínulas em cada placa em uma das condições citadas. Após

4 horas de incubação, retirou-se uma duplicata de lamínulas de cada placa para

controle e adicionou-se 5!Jg/ml Cicloheximida a cada placa, sendo retiradas e

fixadas, a períodos determinados, duas lamínulas, até que todas as lamínulas

fossem fixadas. As células fixadas foram submetidas ao procedimento descrito

abaixo e a porcentagem de células marcadas determinada por contagem ao

microscópio. A cinética de degradação da proteína foi determinada indiretamente

pela detecção de núcleos marcados na população, ou seja, através da curva de

diminuição da porcentagem de núcleos marcados para c;Myc pode;se inferir a

meia-vida da proteína.

Procedimento

As células são semeadas em lamínulas redondas, aproximadamente

1,Ox10s células/cm2 em meio DMé 10% FCS. Após 24 horas do plaqueamento as

células são carenciadas em DME livre de soro por 48 horas, ou para experimentos

com células em crescimento exponencial, o meio é trocado 24 horas antes do

experimento. Após tratamentos as células foram lavadas 2 vezes com PBS e

fixadas em 3,7% formaldeído em água ultrapura por 20 min, temperatura

ambiente. O período de manutenção das células em formaldeído pode ser

aumentado (até 40 min) se for percebido posteriormente que as células soltam-se

da lamínula. Em seguida as células foram lavadas com PBSA 3 vezes e

guardadas na geladeira em PBSA, até posterior utilização.

O procedimento a seguir foi feito invertendo as lamínulas de modo que as

células ficassem em contato com uma gota de 40 IJI das soluções citadas. Todas

as lavagens foram feitas invertendo-se novamente as lamínulas em bandejas

multiwell com P8SA a temperatura ambiente, sem agitação.

64



Tratamento com detergente - facilitação da difusão do anticorpo na célula

fixada

As células fixadas foram permeabilizadas em solução de 1% NP-40 em

PBSA por 20 min, à temperatura ambiente e, em seguida, lavadas uma vez com

PBSA.

Bloqueio com proteína inespecífica

Foi executada então uma etapa de bloqueio com 5% soro de boi ou cabra

em solução 0,3% TritonX100 em PBSA, incubada por 1 hora à temperatura

ambiente em câmara úmida.

Após esta incubação as lamínulas foram lavadas 3 vezes com PBSA, 10

min cada lavagem.

Reação com anticorpos específicos

As células foram então incubadas com anticorpo primário diluído em

solução 0,3% TritonX100, 1mglml BSA (Bovine Serum Albumin) em PBSA durante

a noite a 4°e em câmara úmida.

Novamente as células foram lavadas três vezes com PBSA, 10 min cada

lavagem.

Em seguida, fez-se a reação com o anticorpo secundário (anti-rabbit, kit

Vectastain) diluído 1:200 em solução contendo 15 JJllml soro bovino ou de cabra,

0,3% TritonX100 em PBSA. A incubação foi feita a temperatura ambiente por 1

hora em câmara úmida.

Novamente as células foram lavadas três vezes com PBSA, 10 min cada

lavagem.

65



As células foram então incubadas com um complexo avidina/biotina (kit

Vectastain) 5J.11 de cada reagente/ml da solução 0,3% TritonX100 em P8SA por 1

hora à temperatura ambiente em câmara úmida.

Novamente as células foram lavadas três vezes com PBSA, 10 min cada

lavagem.

Foi feita então a reação de detecção do anticorpo através da reação de

oxidação de 3,3'-diaminobenzidina (utilizado na forma de tabletes Sigma Fast, que

já contém peróxido de hidrogênio, dissolvido em H20) o que produz um

precipitado de cor marrom, onde o anticorpo está ligado.

As lamínulas foram coladas em lâminas de vidro com Entellan, secas,

contra-coradas com hematoxilina e diferenciadas com carbonato de lítio (solução

saturada). O processo de contra-coloração e diferenciação cora de azul os

núcleos não marcados facilitando a contagem das células ao microscópio.

Novamente as lâminas foram secas e sobre cada lamínula foi colocada uma gota

de óleo mineral e uma lamínula. As lâminas foram analisadas em microscópio

Nikon nos aumentos de 200 e 400 vezes.

Western Blotting

Os ensaios de Western Blotting foram utilizados para a detecção de c-Myc,

e das proteínas Mad em Iisados totais ou em produtos de imunoprecipitação com

anti-Max. Neste caso, o lisado celular foi fracionado em gel desnaturante de

poliacrilamida e o material foi transferido para membrana de nitrocelulose, onde

então, fez~se reação com anticorpos específicos e detecção.

Extrato total de células Y-1

As células foram semeadas em placas de 100 ou 60 mm de diâmetro,

densidade de aproximadamente 105 células/cm2
. Após 24 horas, as células foram

carenciadas por 48 horas e então tratadas.
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Todo o procedimento foi executado no gelo com soluções geladas.

Cada placa foi lavada duas vezes com PBSA, removendo=se todo o excesso.

Adicionou-se de 100 ou 200 1-11 de tampão de NP-40 (placas 60 e 100 mm de

diâmetro, respectivamente) para extrato total e rasparam-se as placas com o

auxílio de um policial. Transferiu-se o conteúdo para um tubo Eppendorf, incubou

se no gelo por 20 minutos. Centrifugou=se a 14000 RPM por 15 minutos. O

sobrenadante foi recuperado, aliquotado e imediatamente congelado em gelo

seco.

Tampão NP-40 para extrato total - 1% Nonidet P-40

10 mM NaCI

20 mM Tris HCI pH 7,4

1,0 mM ortovanadato de sódio

2 I-1g/ml aprotinina

2 I-1g/ml pepstatina

11-1g/mlleupeptina

1mM PMSF

1mM DTT

Quantificação de proteínas

Proteínas foram quantificadas colorimetricamente através de reagente de

Bradford (20%) com leitura de absorbãncia a 595nm.

SDS-PAGE e Blotting

Tomaram-se 100 a 150 I-1g de proteína do extrato total e adicionou-se

tampão de amostra na concentração final 1x. A seguir as proteínas foram fervidas

por 10 mino As proteínas foram fracionadas em gel 10 ou 12% poliacrilamida (Myc

e Mad respectivamente). A seguir fez-se a transferência para membrana de

nitrocelulose (Hybond-C) aplicando-se uma voltagem de 20V por 1h. A membrana

foi corada com Ponceau para verificação da eficiência da transferência.
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2 X Tampão de Amostra de SOS-PAGE - 100 mM Tris HCI

200mM ditiotreitol

4%SOS

0,2% azul de bromofenol

20 % glicerol

Tampão Transferência - glicina 39mM

Tris base 48mM

SDS 0,037%

20% metanol

Tampão de Corrida SOS-PAGE - 25 mM Tris-base

250 mM glicina

0,1% SOS, pH 8,3.

Corante Ponceau - 0,1% Ponceau, 10% ácido acético glacial.

Reação com anticorpos específicos e detecção das proteínas

Fez-se o bloqueio das membranas incubando-se cada uma delas em 20 ml

de solução de 5% leite desnatado em TSST por 1 hora, sob agitação à

temperatura ambiente. A membrana foi lavada três vezes com TBST e incubou-se

com o anticorpo primário diluído 1:1000 em TBST com 1mg/ml BSA por 1 hora (no

caso dos anticorpos anti~Mad), ou com o primário diluído 1:300 em TBST por no

mínimo 2 horas (no caso do anticorpo anti-c-Myc Santa Cruz), ou ainda com

anticorpo primário diluído 1:2000 em 1mg/ml BSA em TBST por 1 hora (anti-c-Myc

doado pelo Prof. Sob Eisenman).

Lavou-se três vezes novamente com TBST e incubou-se com o anticorpo

secundário HRP (Horseradish Peroxidase) diluído 1:1000 em TBST por 1hora.

Lavou~se a membrana três vezes com TBST e fez~se a detecção com o kit ECL

(Enhanced Chemiluminescence).

ECL Western Blottíng é um método não radioativo de emissão de luz,

utilizado amplamente para detecção de antígenos específicos. O princípio da

reação de quimiluminescência é a oxidação do luminol por H202. Após a oxidação

68



o luminol encontra-se no estado excitado e decai para o estado fundamental por

emissão de luz. A oxidação do luminol em presença de "enhancers", como, por

exemplo, fenóis, resultando em um aumento de cerca de 1000 vezes na emissão

de luz. O tempo de exposição dos filmes varia de 5 segundos a 30 mino

TBST -150 mM NaCI, 50 mM Tris.HCI, 1% Tween-20, pH 7,5.

Imunoprecipitação com anti-Max para detecção de c-Myc e Mad

O objetivo deste ensaio foi verificar se diferentes tratamentos feitos com Y-1

que modulam a expressão de c;Myc, teriam também efeito sobre a proteína que

estaria preferencialmente ligada a Max. Este seria um dado importante uma vez

que não existem homodímeros biologicamente ativos de c-Myc, desta forma a

proteína ligada a Max deve ser a mais importante para a determinação dos efeitos

biológicos de FGF2 e ACTH em Y-1.

Para imunoprecipitações utilizamos os lisados totais descritos acima.

"Pré-c/earing"

Utilizamos 500J,Jg de lisado total de células Y-1 que foram incubados com

50J,J1 de Proteína A Sepharose sob agitação por 30 min a 4°C. Este passo tem

como objetivo limpar o lisado de proteínas com alta afinidade por proteína A

Sepharose e assim diminuir o número de bandas inespecíficas obtidas no final do

experimento.

Após esta incubação de 30 min, a suspensão de Proteína A Sepharose e

lisado foi centrifugada por 2 min a 10 Krpm. O sobrenadante foi recuperado e

transferido para um tubo limpo.
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Imunoprecipitação

A cada amostra foram adicionados mais 501J1 de proteína A Sepharose e

anticorpo anti-Max na proporção de 1:200 a cada lisado recuperado do passo

anterior. Esta suspensão foi incubada durante a noite sob agitação a 4°C.

No dia seguinte foram feitas quatro lavagens com o tampão de lise NP-40 e

mais uma lavagem com o mesmo tampão adicionado de 0,1% SOS. Cada

lavagem foi feita ressuspendendo-se a resina de Proteína A Sepharose em 1 ml

de solução, agitando-se manualmente e centrifugando-se por 2 min a 10Krpm.

Após a última centrifugação, adicionou-se 401J1 de tampão de amostra a

cada tubo e ferveu-se por 5 min para a dissociação do complexo Proteína A

sepharose/anticorpo/proteína. Foi feita nova centrifugação - 5 min a 12 Krpm e o

sobrenadante de cada tubo foi aplicado em gel de poliacrilamida para SOS-PAGE

como descrito anteriormente.

Proteína A Sepharose - saturada em água e depois lavada cinco vezes

com 10mM Tris pH 7,5.

Tampão NP-40 para extrato total - 1% Nonidet P-40

10 mM NaCI

20 mM Tris HCI pH 7,4

1,0 mM ortovanadato de sódio

2 J.lg/ml aprotinina

2 J.lg/ml pepstatina

1J.lg/ml leupeptina

1mM PMSF

1mM DTT

4X Tampão de Amostra de SOS-PAGE - 100 mM Tris HCI

200mM ditiotreitol

4%SDS

0,2% azul de bromofenol

20 % glicerol
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As membranas resultantes deste ensaio foram utilizadas para reação com

anti-c-Myc e anti=Mad a fim de que pudéssemos detectar possíveis variações da

quantidade destas proteínas ligadas a Max.

Expressão ectópica de c-Myc e relação com ciclo celular

Sistema MycER

Esta construção é um vetor retroviral que contém o gene quimérico c-myc

humano/receptor de estrógeno sob controle de um promotor forte, podendo ser

transferido para células em cultura por transfecção ou infecção.

O sistema consiste em expressão constitutiva da quimera c-Myc/receptor

de estrógeno e acúmulo desta proteína no citoplasma. Esta quimera é ativada por

adição de 4'OH tamoxifen, sendo liberada do complexo inibitório de hsp90 e

transportada para o núcleo, onde c-Myc tem atividade transativadora.

O receptor de estrógeno utilizado nesta quimera é o clone murino G525R,

um mutante não ligante a estrógeno, responsivo apenas a 4'OH Tamoxifen,

evitando o uso de estrógeno e seus efeitos secundários nas células onde se

deseja induzir a atividade transativadora do c-Myc exógeno (Figura 8).
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Figura 8: Estrutura e mecanismo da quimera MyclER.

1 43~ )81 G>R 599

A I===::=:C~-M~Y:::C==::JI~.~::tj~l.~~c~:=tl.i.ÍI iERiiT.M__t_.1

Citoplasma Núcleo

B
Complexo

hsp90

c

Complexo
hsp90

A. Construção feita no laboratório do Praf. Gerard Evan, Imperial Fund for Cancer Research

(Littlewood et ai, 1995). Aseqüência codificante de c-myc humano foi ligada ao mutante G525R de

receptor de estrágeno murino. Amutação que torna este clone do receptor de estrágeno resistente a

estrógeno ou (3-estradiol está indicada. B. Esta quimera éconstitutivamente expressa em células de

mamíferos, ficando, porém, retida no citoplasma em complexos como ode hsp90. C. Adição de

4'OH tamoxifen (triângulo vermelho) leva adissociação da quimera dos complexos que amantém no

citoplasma, transporte para onúcleo onde c-Myc pode finalmente formar heterodímero com Max e

ativar transcrição gênica.
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Transfecção

Utilizamos como reagente para transfecção Gene Porter 2, Gene Therapy

Systems. A vantagem deste reagente em relação a lipotectamina ou lipotectina,

Gibco-BRL, foi a reprodutibilidade dos experimentos, apesar de que detectamos

variação da eficiência de transfecção entre um lote e outro de reagente (Figura 9).

Observamos que o segundo lote de reager"lte adquirido mostrou~se muito mais

eficiente que o primeiro, a diferença foi de 50% para 80% de células transfectadas

do primeiro para o segundo lote.

O protocolo de transfecção com este sistema consistiu em transfecção após

24 horas do plaqueamento em meio sem soro e sem antibióticos. As células foram

incubadas nestas condições por até 6 horas, então se adicionou um volume de

DME 20% FCS (final 10%) ainda sem antibiótico e incubou-se durante toda a

noite. Na manhã seguinte, as células foram carenciadas para soro por 48 horas e

então foi feito o experimento (Figura 10).

Em geral, para cada placa de 100 mm de diâmetro foram utilizadas 12 I.Jg

de DNA e 601.J1 de lipossoma (relação 1/5 sugerida pelo fabricante). Das 12I.Jg de

DNA utilizadas, 10l.Jg eram do plasmídeo de interesse, ou seja, pBabe-MycER ou

pBabe, e 2I.Jg de pEGFP para controle da eficiência de transfecção. A Figura 10

mostra um experimento controle, onde variamos a concentração de DNAl51.J1 de

lipossoma para chegar as melhores condições experimentais possíveis.
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Figura 9: Eficiência de transfecção em células Y-1.
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A. porcentagem de células expressando GFP após 48 horas de transfecção utilizando o

sistema Gene Porter 2. As células foram transfectadas segundo oprotocolo descrito, utilizando-se

somente pEGFP para atransfecção. Neste caso, a transfecção foi feita em placas de 35mm de

diâmetro, earelação DNNlipossoma foi 1/5, mantendo-se constante onúmero de células

transfectadas evariando-se aquantidade de DNA por placa. B. Eficiência de transfecção obtida com

novo lote do mesmo reagente. Contamos expressão de GFP após 48 horas de transfecção e

expressão de receptor de estrógeno, após 48 horas de transtecção emais 4horas de tratamento

com 200nM tamoxifen (induzido) ou células não induzidas (ii induzido). Não detectamos expressão

de receptor de estrágeno no citoplasma conforme citado no texto.
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Após transfecção, carenciamento das células por 48 horas, indução de

MycER e tratamento das células por 12 horas, foram adicionados 100IJM

Bromodeoxiuridina ao meio de cultura e incubado por mais 12 horas (Figura 9). As

células foram então fixadas e processadas para a detecção de bromodeoxiuridina.

Fixação das células e desnaturação do DNA

Após a incorporação de bromodeoxiuridina, as células foram lavadas duas

vezes com P8S e fixadas em metanol gelado por 10 min (o metanol é colocado

sobre as células gelado, mas a fixação é feita à temperatura ambiente).

Em seguida as células foram lavadas três vezes com PBSA.

A desnaturação do DNA foi feita em meio ácido e para tanto, as células

fixadas foram incubadas em 2ml por duplicata de lamínulas de solução 1,5M HCI

por 30 min, sob agitação, à temperatura ambiente.

Em seguida as lamínulas foram lavadas três vezes com PBSA estando

prontas para incubação com anticorpo primário.

Reação com anticorpos

Cada lamínula foi invertida sobre uma gota de 40IJI de anticorpo

antibromodeoxiurudina por 30 mino

Em seguida foram feitas três lavagens de 5 min cada em PBSA, sob

agitação, à temperatura ambiente.

Cada lamínula foi então invertida sobre uma gota de 40111 de anticorpo anti~

mouse IgG conjugado com FITC, diluído 50 vezes. Esta incubação foi feita em

câmara escura, por 30 min, à temperatura ambiente.

Novamente as lamínulas foram lavadas em P8SA, por três vezes de 5 min

cada, sob agitação, à temperatura ambiente, em câmara escura.

76



Coloração dos núcleos

A reação com os anticorpos permite visualização dos núcleos de células

que incorporaram bromodeoxiuridina, porém para sabermos a porcentagem de

células em S, é necessário saber o número total de células. Isto foi conseguido

através da coloração dos núcleos com DAPI. Este é um corante de DNA, intercala

se nas bases nitrogenadas e fluoresce em um comprimento de onde diferente de

FITC. Com isto podemos contar o número de núcleos totais por campo analisado.

Para corar os núcleos com DAPI, invertemos cada lamínula sobre uma gota

de 40~1 5~g/ml DAPI e incubamos por 20 min, em câmara escura, à temperatura

ambiente.

Em seguida foram feitas três lavagens de 5 min cada em PBSA, sob

agitação, à temperatura ambiente, em câmara escura.

As lamínulas foram então coladas sobre lâminas para microscopia com

Entellan, secas, e sobre cada lamínula foi colocada uma gota de óleo mineral e

outra lamínula foi colada por cima.

As lâminas assim montadas foram guardadas na geladeira para posterior

análise em microscópio de fluorescência.

Testes estatísticos

Teste qui-quadrado

Experimentos com medidas de porcentagem de núcleos marcados

(imunocitoquímica para c-Myc, imunofluorescência indireta para marcação com

BrdU) foram analisadas pelo teste de qui-quadrado. Nestes casos os valores de

porcentagem de núcleo marcados obtidos nas diversas repetições do mesmo

experimento foram agregados levando a uma amostra muito grande, ou seja,

sempre maior que 1000.

o teste x2 foi aplicado comparando-se a porcentagem de núcleos marcados

em cada par de condições com um grau de liberdade.
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Teste Mann-Whitney

o teste de Mann-Whitney foi aplicado para comparar valores de meia-vida

do mRNA e proteína c-Myc. Neste caso, tínhamos poucas amostras que poderiam

não obeder à distribuição normal. Este é um teste não paramétrico que exige

ranqueamento dos dados e baseia-se no tamanho das populações a serem

analisadas e a diferença entre a somatória dos valores ranqueados de cada uma

delas.

Ranqueamos os dados obtidos de até quatro experimentos, comparando cada

para de condições por vez, por exemplo, valores de meia-vida de c-myc em

células controle com os de células tratadas com ACTH, ou de células controle com

células tratadas com FGF2, e assim por diante até compararmos todas as

combinações possíveis. De cada teste, tira=se um valor de p, para valores de p

muito pequenos, assume-se que as populações são diferentes e valores de p

grandes (>0,1), assume-se que não há diferença entre as populações.
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RESULTADOS
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Controle da expressão de c-mvc em Y-1

Basal de expressão de c-Myc em Y-1 - chave de controle?

Os resultados apresentados abaixo mostrarão que há um basal da

expressão de c-Myc em células Y-1. Durante o desenvolvimento deste projeto

percebemos que há uma variação da expressão basal de c-Myc e esta variação

parece estar relacionada ao controle mais ou menos rígido do ciclo celular em Y-1.

De modo que observamos que amostras de células Y-1 recém descongeladas, ou

seja, com poucas passagens em cultura, apresentam um nível basal de c-Myc

relativamente baixo, entre 10 e 20 % de células marcadas após doze horas de

incorporação de BrdU após 60 horas de carenciamento para soro Com a

manutenção das células em cultura o nível de expressão de c;Myc tende a

aumentar, chegando a 50% ou mais. Da mesma forma, as células mantidas por

mais tempo em cultura tendem a apresentar maior "escape" do carenciamento.

Como citado anteriormente, após carenciamento de 48 horas, nem todas as

células são sincronizadas na fase que denominamos "GO-Iike", mas uma

porcentagem continua ciciando e chega a replicar o seu DNA. Em culturas mais

velhas observa;se que esta porcentagem de células que continua cicIando tende a

aumentar. Em culturas novas a porcentagem de núcleos marcados após 48 horas

de carenciamento chega a 10%, após incorporação de bromodeoxiuridina por 12

horas, já células com mais tempo em cultura chegam a apresentar até 40% de

núcleo marcados com bromodeoxiuridina após 12 horas de incorporação.

Em resumo, concomitantemente com a progressiva independência a fatores

de crescimento, ocorre um aumento da expressão basal de c-Myc.

Os ensaios de imunocitoquímica para detecção de c-Myc foram bastante

úteis neste ponto, pois este é um experimento rápido, que utiliza um número

pequeno de células e que dá uma estimativa da porcentagem de células

expressando c~Myc nas condições experimentais. De forma que as células podiam
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ser monitoradas através deste tipo de ensaio. Para que as células continuassem

sendo utilizadas para experimentos elas deveriam, apesar de ter um basal

variável, apresentar indução da expressão de c-Myc em resposta a FGF2.

Durante a apresentação deste trabalho, perceber-se-á que os resultados

mostram a citada variação da expressão basal de c-Myc, havendo experimentos

onde há expressão basal de 20 a 50% de células marcadas.

Controle da transcrição de c-myc

Anteriormente já havíamos demonstrado que há um basal da transcrição de

c~mY'c em células Y~1 em crescimento exponencial. Demonstramos também que

ACTH é capaz de regular transcrição de genes das famílias fos e jun, como c-fos,

fos B, c-jun e JunB, mas não de c-myc nestas condições (Armelin et ai, 1996).

A Figura 11 mostra um exe....nplo de ensaio de elongação de cadeia

nascente de RNA, run-on, a partir de células carenciadas para soro. Observa-se

que novamente há um basal de transcrição de c-myc. ACTH induz a transcrição

de c~fos, fosB e junB principalmente, mas não altera a taxa de transcrição basal de

c-myc. Soro fetal bovino e FGF2 induzem transcrição de c-fos e tem também um

efeito indutor sobre a transcrição de c-myc.

Um ponto a ser destacado é o fato deste experimento demonstrar que a

transcrição de c;myc é efetiva, pois conseguimos detectar hibridização com um

fragmento correspondente à porção codificante do mRNA de c-myc, ou seja, um

fragmento que não hibridiza com o exon 1. Como descrito anteriormente, um dos

pontos de controle da expressão de c-myc é o controle da elongação do mRNA.

Nossos resultados mostram que a transcrição de c-myc é efetiva, porque quando

há perda do complexo da Polimerase 11 após pausa no exon 1, este é

normalmente o único exon transcrito, ou seja, se este fosse um mecanismo de

controle de c-myc em Y-1, nós não veríamos hibridização com a sonda que foi

utilizada.
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Figura 11: Controle de transcrição de c-myc.
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Ensaio de elongação de cadeia nascente de RNA para medida da cinética de transcrição,

run on. Células Y-1 carenciadas em meio livre de soro por 48 horas foram tratadas com 0,1 U/ml

adrenocorticotropina, ACTH, ou 5 ng/ml FGF2, ou 20% soro fetal bovino, FCS, pelos períodos

indicados em cada figura. Os RNAs nucleares obtidos após as reações de elongação foram

hibridizados com as sondas indicadas (fragmentos de DNA desnaturados e fixados na membrana).

DNA genômico - últimas duas linhas de "dots' (FGF e FCS) ou última linha (ACTH) corresponde a

DNA genômico de Y-1, no caso de FGF e FCS, a primeira linha contém 500ng/dot de DNA ea

segunda linha contém SOng/dot, no caso de ACTH utilizamos 200 ng DNA genômico/dot.
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Controle da expressão do mRNA de c-myc

Os resultados apresentados abaixo mostram que, assim como há um basal

de transcrição, há um basal de expressão do mRNA de c-myc em células Y-1,

mesmo após carenciamento de 48 horas em meio livre de soro. Novamente,

ACTH não tem efeito sobre a expressão do mRNA de c-myc. O mesmo não

acontece com FGF2, este fator de crescimento induz a expressão do mRNA de c

myc sobre o basal em aproximadamente 3 a 4 vezes. O tratamento simultâneo de

ACTH e FGF2 mostra que ACTH praticamente não tem efeito sobre a indução de

c-myc por FGF2 (Figura 12).
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Figura 12: Expressão do mRNA de c-myc.
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Northem blot. 15J..1g de RNA total de Y-1 foram aplicados por condição. Células Y-1

carenciadas (C) foram estimuladas com 10-9MACTH, 5ng/ml FGF2 ou combinação de ambos (F+A)

pelos períodos indicados. Amembrana foi hibridizada primeiramente com cONA de c-myc, após

exposição, asonda foi retirada com duas lavagens com 0,1% SOS 100°C. Foi então feita

hibridização com GAPDH para controle interno. Ográfico mostra aquantificação do experimento

mostrado acima. Para ocálculo dos valores relativos apresentados no gráfico subtraiu-se do valor

absoluto de cada banda um valor médio de bandas de "background", este processo foi feito tanto

para c-myc como para GAPDH, dos valores obtidos fez-se a razão c-myclGAPDH o que permitiu a

correção de possíveis diferenças de quantidade de material aplicado por cada condição no gel -
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representado no gráfico como (myc/GAPDH). As colunas do gráfico correspondem exatamente às

bandas do autorradiograma acima, na mesma seqüência.

Tendo em vista que a população de qualquer RNA na célula é composta

por um equilíbrio entre transcrição (síntese) e degradação, e sabendo-se que a

estabilidade do mRNA de c-myc pode ser controlada, alterando desta forma a

expressão do mRNA, fizemos medidas da meia-vida deste mensageiro após

bloqueio da síntese (Figuras 13 e 14). Nestas condições, a estimativa da meia=

vida de um RNA indica se há alteração da estabilidade do mesmo no sistema em

que estamos efetuando as medidas. Estimamos que a meia-vida de c-myc em Y-1

é aproximadamente 20 min, o que corresponde a dados da literatura e mostra que

nem ACTH e nem FGF2 regulam a estabilidade deste RNA neste sistema. A

Figura 13 mostra a dispersão dos dados de meia-vida obtidos de experimentos

independentes. Estes dados foram testados não-parametricamente pelo método

de Mann-Whitney, ver Materiais e Métodos, a aplicação deste teste em nossos

dados mostra que não há variação significativa entre as medidas de meia-vida do

mRNA de c-myc em nenhuma das condições testadas. O controle da expressão

do mRNA de c-myc é, portanto, exclusivamente transcricional, onde a transcrição

de c-myc é estimulada por FGF2 o que provoca um aumento do nível "steady

state" do mRNA.
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experimental, neste caso as células foram estimuladas da mesma forma do que em Ae B, porém

tratadas, onde indicado, com 5fJg/ml Actinomicina D15 min antes da adição dos outros fatores.

Como descrito acima, amembrana foi hibridizada primeiramente com cDNA de c-myc edepois de

lavada esta sonda, amembrana foi hibridizada com cDNA de GAPDH.
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Controle da Expressão da Proteína c-M~

Células Y-1 apresentam também um basal da expressão da proteína c-Myc,

soro. ACTH tem um claro efeito inibitório sobre a expressão de c-Myc em células

Y-1. Por outro lado, FGF2 é um forte indutor da expressão de c-Myc.

As Figuras 15 e 16 mostram curvas dose-resposta de ACTH em relação à

expressão de c-Myc, assim como a cinética de inibição da proteína em células em

crescimento exponencial e carenciadas (15 e 16 respectivamente). Podemos

perceber que a inibição é um efeito rápido e que concentrações fisiológicas de

ACTH (1 O-10M} são suficientes para inibir a expressão de c-Myc em células Y-1 em

crescimento exponencial e em células carenciadas.

Por outro lado, FGF2, um fator de crescimento típico, induz a expressão de

c-Myc sobre o basa', por um mecanismo de ação que depende da via de Erk

MAPK. A Figura 17 mostra a indução da expressão de c-Myc por FGF2. Observa

se que a indução de c-Myc é dose-dependente e que depende da via de Erk

MAPK, pois a utilização do inibidor de MEK-1, PD98059, inibe o efeito de FGF2

sobre a indução da expressão de c-Myc.

O efeito indutor de FGF2 sobre a expressão de c-Myc é antagonizado por

ACTH, na Figura 18, observa-se que após indução da expressão de c-Myc com

FGF2, ACTH tem um efeito inibitório ainda mais robusto do que em células não

tratadas com FGF2.

Como citado anteriormente, um dos mecanismos de controle da expressão de

c-Myc é a estabilidade da proteína. À semelhança dos experimentos para medida

da cinética de degradação do mRNA de c-myc, medimos também a cinética de

degradação da proteína c-Myc após a inibição da síntese protéica por

Cicloheximida. A Figura 19A mostra micrografias representativas de uma cinética

de degradação de c-Myc em células Y-1. Nota-se que após 4 horas de tratamento

com FGF2 os núcleos estão intensamente corados com anti-c-Myc, enquanto que

no controle os núcleos positivos para c-Myc são fracamente corados. Portanto, a
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comparação de porcentagem de núcleos positivos para c-Myc subestima a

indução desta proteína por FGF2. Este fato é evidenciado na Figura 18, onde o

experimento de imunocitoquímica representado mostra indução por FGF2 de 2,6

vezes a expressão de c-Myc sobre o basal, enquanto que o ensaio de Western

blotting mostra um aumento de pelo menos cinco vezes sobre o basal nas

mesmas condições.

A Figura 19B mostra uma cinética representativa de degradação de c-Myc,

onde células estimuladas por 4 horas com ACTH, FGF2, ou combinação de

ambos tiveram a síntese protéica inibida por Cicloheximida e os valores

representados são resultantes da contagem de núcleos de células fixadas em

períodos variados após a inibição. A Figura 19C mostra a distribuição dos valores

de meia-vida de c-Myc, obtidos da plotagem da curva de decaimento da proteína

em escala semi-Iogarítimica (Figura 19B).

As Figuras 18B e 21 B mostram experimentos onde células Y-1 tratadas

com FGF2 por 4 horas, foram lavadas e mantidas em meio com ACTH ou não,

pode-se observar que em células mantidas em ACTH, há maior inibição da

expressão de c-Myc, indicando aumento da degradação, porém se medirmos os

valores de meia-vida, eles serão diferentes dos obtidos com uso de inibidor de

Cicloheximida, fato este devido às obvias diferenças de protocolo.

Ensaios de Western blotting não foram suficientemente precisos para

estimar meia-vida de c-Myc. Por outro lado, porcentagem de núcleos marcados é

contada com precisão, mas as curvas de decaimento de c-Myc estimadas por este

parâmetro são apenas aproximadas.
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imunocitquímica foi utilizada diluição do anticorpo 1:1000, e no ensaio eWestern blotting diluição de

1:800.
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expressão de c-Myc em clones PKA-, mas sim em clone controle PKA+ (Figura

20).

A Figura 21 mostra a comparação do efeito de ACTH sobre a indução da

expressão de c-Myc por pulso de FGF2. Observa-se que enquanto ACTH

apresenta o mesmo tipo de efeito inibitório sobre a expressão de c-Myc induzida

por FGF2 em clone controle PKA+ que o observado na linhagem parental, em

clone PKA-, a adição de ACTH após pulso de FGF2 não tem nenhum efeito, as

células comportam-se como se estivessem em DME.

O mesmo tipo de evento é observado em curvas dose~resposta para ACTH

e ACTH sobre FGF2. A Figura 22 mostra que no clone controle, ACTH inibe a

expressão de c-Myc induzida por FGF2 de forma dose dependente, enquanto que

no clone PKA-, mesmo concentrações farmacológicas de ACTH, 10-8 a 10-7M, não

têm efeito sobre a expressão de c-Myc.

Este conjunto de resultados mostra estreita correlação entre inibição da

expressão de c-Myc e bloqueio do ciclo celular por ACTH em células Y-1,

conclusão perfeitamente compatível com a reconhecida importância de c-Myc no

controle e progressão do ciclo celular.
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Expressão de Mad em Y-1

A expressão dos mRNAs de mad-1, mxi e mad-4 foi detectada por RT-PCR

a partir de RNA total de células Y-1 (Figura 24).

Diante deste resultado adquirimos anticorpos contra estas proteínas para

verificar se havia modulação da expressão das mesmas por ACTH ou FGF2 em

células Y-1 .

A Figura 25 mostra os resultados de Western blot obtidos, pode-se verificar

que de fato, Y-1 expressa todas estas proteínas de forma constitutiva. Este é um

fato curioso, uma vez que não há nenhum caso descrito na literatura de uma

linhagem celular que expresse várias proteínas da família Mad ao mesmo tempo e

sem nenhum tipo de controle sobre esta expressão. Porém, a maior parte dos

dados disponíveis até o momento trata da proteína Mad-1, a primeira a ser

descoberta, e que esta normalmente associada a processo de diferenciação. Em

relação à expressão concomitante de caMyc e Mad em Y-1, isso sim existe

descrito na literatura, inclusive em células em processo de diferenciação que

envolve expansão clonal, como é o caso da linhagem 3T3L1.

Por outro lado, obtivemos dados que indicam que há uma troca do parceiro

de Max dependendo de como a célula é tratada. Ensaios de imunoprecipitação

com anti-Max seguido de Western blot com anti-c-Myc ou anti-Mad, mostram que

em células carenciadas Mad está ligado a Max e que tratamento com soro fetal

bovino promove diminuição da ligação de Mad a Max e aumento da ligação de

Myc a Max. Estes resultados indicam que a variação de complexos Mad/Max ou c

Myc/Max em Y-1 depende somente da concentração de caMyc na célula uma vez

que não há alteração da expressão das proteínas da família Mad (Figura 26).
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Papel de c-Mvc no ciclo celular de Y-1

A correlação entre inibição da expressão de c-Myc e bloqueio do ciclo

celular por ACTH, indicada pelos dados anteriormente apresentados sugere que a

inibição de c-Myc é o mecanismo, ou parte do mecanismo, pelo qual o hormônio

bloqueia o ciclo celular de Y-1.

Para testar esta hipótese utilizamos um sistema de expressão de c:Myc

ectópico e medimos os efeitos do aumento da concentração de c-Myc exógeno no

controle do ciclo celular em Y-1, através de ensaios de entrada em S por

incorporação de bromodeoxiuridina. Esperávamos como possíveis efeitos da

expressão ectópica de c-Myc:

a) Complementação da atividade mitogênica fraca de ACTH.

b) Eliminação da ação anti-mitogênica de ACTH sobre FGF2.

A expressão e entrada de MycER no núcleo foram monitoradas por ensaio

de imunocitoquímica, utilizando-se anticorpo anti-ER. A Figura 27 mostra que

4'OHT promove abundante marcação nuclear com anti:ER, independentemente

da presença de ACTH (Tabela 1). Estes resultados demonstram que a quimera

MycER é estável em presença de ACTH de tal maneira que se a eficiência de

transfecção for alta, a maior parte dos núcleos ficam marcados com anti-ER após

tratamento com tamoxifen.

A indução da atividade de c-Myc através do sistema MycER é capaz de

reverter o efeito anti-mitogênico de ACTH sobre FGF2 na indução da entrada em

S. Ou seja, a célula torna-se resistente ao efeito inibitório que ACTH apresenta

sobre a entrada em S induzida por FGF2.

A Figura 28 mostra a somatória dos dados de quatro experimentos

independentes de transfecção e ativação de MycER em Y=1. Neste caso, foram

transfectados o plasmídeo pBabe ou a construção pBabeMycER e foi medida a

porcentagem da população entrando em S. Um modo mais explícito de

demonstrar este efeito biológico está demonstrado na Figura 29, onde

comparamos o incremento de entrada em S em células induzidas e não induzidas

com tamoxifen.
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Por outro lado, a indução de Myc não é capaz de fazer com que células Y-1

carenciadas ou tratadas apenas com ACTH progridam pelo ciclo celular e entrem

na fase S.

Figura 27: Detecção do receptor de estrógeno no núcleo de células Y-1

~
W
u
~

::E-O

-40HT

•

+40HT

•

Imunocitoquímica com anti-receptor de estrágeno. Células Y-1 carenciada, C, ou tratadas com

10-9MACTH (ACTH) por 4 horas após transfecção MycER (/MycER) eestimulação ou não com 200

nM 4'OH tamoxifen, - ou +40HT, foram fixadas e submetidas aensaio de imunocitoquímica. Os

núcleos marrons ou com pontos marrons são positivos e os azuis negativos. Percebe-se que não há

marcação no citoplasma em células transfectadas com MycER enão induzidas com 4'OH tamoxifen,

nossa hipótese é de que aproteína esteja inacessível ao anticorpo por estar ligada agrandes

complexos protéicos, não sendo, portanto detectada nestas condições. Uma vez liberada do

complexo e no núcleo, aproteína passa aser detectada pelo anticorpo. Anticorpo diluído 1:1000.
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Tabela 1: Porcentagem de núcleos marcados com anti-ER após transfecção

de células Y-1.

-4'OHT +4'OHT
Controle
ACTH

9,75 88,00
8,34 79,78

Valores em porcentagem, obtidos da contagem de células de experimentos

como O ..e.....e"e...·a"'o n'" C'gu""''''7 Ce'I"la" v 1 ~oram ·"a"'''~''''ct'''''''''s "'om II"V"'COI ",r ':l III U I a rI ra iC.. ru ':l 1- r' rr li Ir':lIC aua \J "IVI1 \JC,""

carenciadas para soro por 48 horas e então induzidas ou não com 200nM de

4'OH-tamoxifen (4'OHT) por 30 min e posteriormente tratadas com 10-9M ACTH

(ACTH) ou não (Controle) por 4 horas.
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A linhagem adrenocortical Y-1 tem sido utilizada como modelo de estudo

pa""" O" meca.... ·s......os d" ""ç~o d" 1\ r'TH 11.·"""0 I ""bor""+o'rio +"...... ...."sta ~""a "'''mola ~ I 111 III e;; a a e;; nv I . IYV~~ la at I te;;III, 11e;; ale;;, VV I

interesse principal, o controle da proliferação celular.

O mecanismo de ação de ACTH é complexo. Este hormônio peptídico,

produzido e processado na hipófise, a partir da proteína pró=opimelanocortina, é

liberado na corrente sanguínea e tem como alvo as glândulas adrenais. Sobre o

tecido adrenal, in vivo, ACTH tem efeito trópico, estimulando síntese de hormônios

esteróides, e também efeito trófico, sendo importante para o desenvolvimento

embrionário deste tecido e para a manutenção do tecido no adulto. Alterações Que

levam à secreção descontrolada de ACTH promovem hipertrofia do tecido adrenal.

Por outro lado, in vitro, tanto em linhagens estabelecidas em cultura como em

culturas primárias, ACTH inibe proliferação, provocando um bloqueio do ciclo

celular na transição GO/G1 (Masui & Garren, 1972; Armelin et ai, 1977; Weidman

&Gill, 1977; Ramachandran & Suyama, 1975; Viard et ai, 1993).

A nível molecular, pouco é sabido a respeito de ACTH. Sabe-se Que ACTH

reconhece um receptor transmembranar da família dos GPAR (G Protein

Associated Receptor) (Mountjoy et ai, 1992) e sabe-se Que o sinal desencadeado

ativa adenilato ciclase, PKA e eventualmente chega a ativação de SF1 (Wong et

ai, 1997; Frigeri, et ai, 2000). Sabe-se Que PKA é uma via obrigatória no

mecanismo de ação de ACTH e está envolvida no controle da esteroidogênese, da

expressão de c-fos e no bloqueio do ciclo celular (Rae et ai, 1979; Kimura &

Armelin, 1990; Kimura et ai, 1993; Eichler & Armelin, não publicado).

Parte do mecanismo de ação de ACTH está bem estabelecido, sabe-se Que

o aumento da esteroidogênese e o bloqueio do ciclo celular são eventos

dependentes da via de PKA (Rae et ai, 1979). Existem, porém, evidências de que

ACTH poderia ativar, pelo menos na linhagem Y-1, a via de PKC (Proteína

quinase dependente de Cálcio), a via de PI3K (Fosfatidil inositol-3 quinase) e a via

de MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase) (Frigeri & Armelin, 1996; Lepique et

ai, 2000) (Figura 31).

114



Estabilidade de células Y-1 e controle da expressão de c
mvc/c-Illyc

Observamos que células Y-1 apresentam um basal de transcrição de c

myc, que pode ser induzido por mitógenos, mas não é regulado por ACTH (Figura

11). Já havíamos observado este tipo de resposta em células em crescimento

exponencial (Armelin et ai, 1996).

Estas células apresentam também um basal, bastante variável da

expressão da proteína c-Myc. Nossas observações mostram que há uma

correlação entre a independência da célula a fatores mitogênicos e aumento da

expressão basal de c~Myc, onde as células que apresentam maior basal de

entrada em S após carenciamento, apresentam também maior basal da expressão

de c-Myc.

Níveis de regulação de c-myc/c-Mvc

Apesar de haver um nível basal de transcrição de c-myc em Y-1, este gene

é induzido por FGF2 e soro fetal bovino. Também observamos, através de ensaios

de Northern blot, que há um basal da expressão do mRNA de c-myc em células Y

1. Novamente observamos um aumento da expressão de c-myc sobre o basal em

células tratadas com FGF2 em conformidade com a indução da transcrição. Não

fomos capazes de identificar nenhum efeito inibitório de ACTH sobre a expressão

do mRNA de c-myc. Nem sobre o basal, nem sobre a expressão induzida por

FGF2.

Como descrito anteriormente, a expressão de c-myc pode ser controlada

em diversos níveis, entre eles a estabilidade do mRNA pode ser regulada, de

forma que mesmo que a transcrição não seja alterada, um aumento da

instabilidade do mRNA pode resultar em inibição da expressão da proteína e vice

versa. Decidimos, portanto, estimar a meia-vida de c-myc em células Y-1 tratadas

em diversas condições. Nossos resultados apresentados nas Figuras 13 e 14

mostram que nem ACTH nem FGF2 têm efeito sobre a estabilidade do mRNA de
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c-myc. Nós observamos que em Y-1, c-myc tem meia-vida de aproximadamente

20 min, como descrito na literatura (Bonnieu et aI, 1988; Herrick & Ross, 1994).

Estes dados mostram que transcrição é uma das etapas principais no controle da

expressão de c-Myc em Y-1 .

A expressão de c-Myc é inibida por ACTH em doses fisiológicas, 1O-10M,

tãntõ êm céiuiãS êm cfêsclmêntõ êxpõnênciãi Cõmõ êm céiuiãS cãfênciãôãs Pãfã

oro. O efeito inibitório de ACTH sobre a expressão de c-Myc é ainda mais

acentuado em células estimuladas com FGF2 e então tratadas com ACTH.

A indução da expressão de c-Myc por FGF2 seria de fato esperada, uma

vez que FGF2 tem efeito estimulatório sobre a transcrição do gene. A indução da

expressão de c-Myc por FGF2 é dependente da via de Erk-MAKP, uma vez que

inibidor específico de MEK1 anula o efeito de FGF2. Este poderia ser considerado

um efeito clássico de FGF2, que inclui ativação do receptor específico, do tipo

tirosina quinase, ativando cascata de quinases dependentes de mitógeno e

induzindo a expressão de genes de reposta primária, no caso c-Myc, através da

fosforilação de fatores de transcrição.

ACTH, por outro lado, utiliza a via de PKA para a inibição da tradução de c~

Myc. Observamos que derivados de cAMP, que mimetizam a maior parte dos

efeitos de ACTH em Y-1, também são capazes de inibir a expressão de c-Myc. E

de fato, observamos que clones de Y-1 que superexpressam a subunidade

regulatória de PKA mutada, tornando PKA não funcional, ficam resistentes ao

efeito inibitório de cAMP e de ACTH, mesmo concentrações farmacológicas de

ACTH.

Através da utilização do inibidor de síntese protéica, Cicloheximida,

demonstramos que a estabilidade da proteína é outro importante ponto de controle

da expressão de c-Myc em Y-1.

Nossos dados não demonstram que há controle da tradução da proteína c

Myc em Y-1, ao contrário, a tradução de c-Myc parece ser dependente da

disponibilidade do mRNA. O controle de ACTH sobre a expressão de c-Myc

consiste unicamente no controle da estabilidade da proteína, seu efeito inibitório

deve-se ao aumento da degradação de c-Myc. FGF2, além de controlar a
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transcrição de c-myc aumenta a estabilidade da proteína agindo de duas formas

dl·~ere".e'" 0 1 ,.j , em v -t fCõgU 3'"I' rH .:)",aravv lIuvrcuCv-nrryv 11 r-r \rr ra v/.

Recentemente, demonstrou-se que fatores de crescimento que ativam a via

de Ras provocam estabilização e acúmulo de c-Myc através da via Ras/Raf/MAPK

e inibição da degradação da proteína pelo proteasoma 26S (Sears et ai, 1999).

Este pode ser o mecanismo pelo qual FGF2 estabiliza c-Myc, já que FGF2 é um

fator de crescimento típico que ativa Ras e a via de MAPK.

A proteína c-Myc é degradada pelo proteasoma 26S após ubiquitinação. A

fosforilação do resíduo de treonina 58 é um ponto importante no controle da

estabilidade de c-Myc, a fosforilação deste resíduo promove rápida ubiquitinação

da proteína, e mutação deste mesmo resíduo estabiliza c-Myc (Papas &

Lautenberger, 1985; Showe et ai, 1985; Bathia et ai, 1993; Henriksson et ai, 1993;

Lutterbach & Hann, 1994; Yano et ai, 1993; Bahram et ai, 2000). Este resíduo

assim como serina 62 podem ser fosforilados por várias quinases, MAPK,

glicogênio sintase quinase e caseína quinase \I (revisado em Facchini & Penn,

1998). O receptor de ACTH pode ativar glicogênio sintase quinase, tanto pela via

de PKA 'como pela via de PI3K. Nossos resultados indicam que a inibição de c

Myc por ACTH ocorre via PKA, sendo glicogênio sintase quinase um provável

candidato na via de ação de ACTH para inibir c-Myc. Vale mencionar aqui que nós

testamos inibidor de PI3K em células Y-1 para checar um possível efeito desta via

sobre a expressão de c;Myc, porém nenhum efeito foi observado.
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a Max na célula determina se a célula deve proliferar ou diferenciar. Em Y-1,

percebemos que há Mad preferencialmente ligado a Max em células carenciadas,

enquanto que em células tratadas com soro fetal por 3 horas há uma troca,

havendo principalmente c-Myc ligado a Max. Como a expressão de Mad não varia,

então o controle da troca do parceiro de Max em Y-1 é dado pela concentração de

c-Myc na célula. Desta forma em células carenciadas prevalece o complexo que

direciona as células para bloqueio do ciclo celular e em células estimuladas com

fatores de crescimento prevalece o complexo que direciona as células para
,'ç ~pro.l.eraçao.

Papel de c-Myc na regulação da transição GO~G1~S por
ACTH

Se c-Myc é a chave do sistema MyclMaxlMad e c-Myc é alvo da ação

inibitória de ACTH, então expressão ectópica de um c=Myc resistente à

degradação promovida por ACTH deveria tornar as células Y-1 resistentes ao

efeito anti-mitogênico de ACTH ou talvez complementar seu fraco efeito

mitogênico.

O sistema MycER consiste de uma quimera de c;myc humano e o receptor

de estrógeno mutado, não responsivo a estrógeno, mas responsivo a 4'OH

tamoxifen. Este sistema tem sido exaustivamente utilizado em diversos tipos

celulares, inclusive em células de camundongo, e seu efeito restrínge;se aos

efeitos de c-Myc (revisado em Cole & McMahon, 1999). Mostramos que a quimera

MycER é resistente ao efeito inibitório de ACTH, havendo eficiente transporte para

o núcleo em células estimuladas com tamoxifen, mesmo na presença de ACTH. A

expressão da quimera no núcleo dependeu apenas da eficiência de transfecção.

A ativação de MycER em células Y-1 tornou as células resistentes ao efeito

anti-mitogênico de ACTH sobre FGF2, mostrando que c-Myc é, ao nível molecular,

o ponto de convergência no antagonismo funcional entre ACTH e FGF2 no que

concerne ao controle da transcrição GO~G1~S do ciclo celular.
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A indução da atividade de MycER não teve efeito mitogênico em células

carenciadas, bloqueadas em GOIG1, tratadas ou não com apenas ACTH. Ou seja,

apenas a indução e manutenção da expressão de MycER em células tratadas com

ACTH não são suficientes para fazer com que células Y-1 entrem em S.

No caso da linhagem Y-1, alguns fatores devem ser levados em conta.

Como citado anteriormente, importantes controladores da progressão do ciclo

celular são as Ciclinas e os inibidores de Ciclinas e CDKs. Em células Y-1

carenciadas há um basal muito baixo de Ciclina 01, que não é alterado por ACTH,

mas é induzido por FGF2 e ACTH, neste caso, não antagoniza o efeito de FGF2

(Schwindt & Armelin, resultados apresentados no International Adrenal Cortex

Conference, 2000). Por outro lado, células Y-1 carenciadas apresentam altos

níveis de p27K1P
, além disto a expressão de p27 é ainda aumentada por ACTH

(Schwindt, Forti & Armelin, dados não publicados)

Isso nos deixa com um quadro complexo, porém bastante lógico, em

células carenciadas, tratadas ou não com ACTH, há baixa expressão de Ciclina

01 e alta expressão de p27, uma situação tipicamente inibitória para a progressão

do ciclo celular. Já em células tratadas simultaneamente com ACTH e FGF2, há

alta expressão de Ciclina 01, alta expressão de p27, e expressão reduzida de c

Myc, quando comparado a células tratadas apenas com FGF2. Nessa situação, a

indução da atividade de MycER foi suficiente para reverter o efeito inibitório de

ACTH. Provavelmente, expressão ectópica simultânea de c-Myc e Ciclina 01 em

células carenciadas e tratadas com ACTH promoverá progressão do ciclo celular,

apesar dos altos níveis de p27, hipótese atualmente sendo testada no laboratório.

A Figura 31 mostra um resumo dos mecanismos anti-mitogênico de ACTH e

mitogênico de FGF2 e como c~Myc está envolvido nestes mecanismos.
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CONCLUSÕES
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1. Há em células Y-1, um basal da expressão de c-myc, isto é observado a

nível transcricional, e traducional. Nossas observações indicam que há

uma correlação entre o aumento do basal de expressão de c-Myc e a

independência das células a fatores mitogênicos.

2. Os principais pontos de controle sobre a expressão de c-Myc são

•........s"riç...o ,.. e"·...bl·lõ", ...",e d'" "'''o·e;'''a FGc') .",..... "'fei.", "".imu'... j...; ..I· .... p......lI011 '-' I o c ;:no lUou o tJl I. 111. 1 ,r;. I.CIII C II.V C;:)1.I1 10l.VI V VI

aumentar a transcrição de c-myc e promover grande estabilização da

proteína, já ACTH tem efeito inibitório por promover a degradação da

proteína.

3. O efeito estimulatório de FGF2 ocorre através da via de rv1APK,

enquanto que o efeito inibitório de ACTH ocorre através da via de PKA.

4. Há expressão constitutiva das proteínas Mada 1, Mxi e Mada 4 em V;1.

5. O controle sobre o sistema Myc/MaxlMad em Y-1 depende

exclusivamente da concentração celular de c-Myc. Em células

carenciadas há preferencialmente o complexo Mad/Max, enquanto em

células estimuladas por fatores mitogênicos, há preferencialmente o

dímero Myc/Max.

6. Indução da atividade de MycER anula o efeito anti-mitogênico de ACTH

sobre FGF2, mostrando que c-Myc é, de fato, o ponto de convergência

que explica, a nível molecular, as ações antagônicas destes reguladores

do ciclo celular em células Y-1.
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