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RESUMO
Caracterização subcelular e bioquímica da proteína SAMHD1
Medeiros, A. C., 2019.
Tese de doutorado 93p. Programa de Pós-graduação em Bioquímica da FMRP/USP.
SAMHD1 é uma proteína de 626 aminoácidos com um motivo N-terminal SAM e um
domínio contendo histidina e ácido aspártico (HD). O domínio SAM é envolvido em
interações do tipo proteína-proteína e proteína-DNA/RNA. Proteínas com o domínio HD
fazem parte de uma superfamília de fosfohidrolases comumente envolvidas no metabolismo
de ácidos nucléicos. SAMHD1 tem a função de diminuir o pool de dNTPs intracelular, e
mutações no gene de SAMHD1 está associada a Síndrome de Aicardi-Goutières (AGS). Nesse
trabalho, avaliamos a especificidade de anticorpos comerciais anti-SAMHD1 em diferentes
linhagens celulares, determinamos sua localização subcelular em resposta ao dano no DNA
induzido por camptotecina (CPT) que induz duplas quebras na fita de DNA (DSBs – DoubleStrand Breaks).

Por último, investigamos a possibilidade de existência de uma forma

alternativa truncada endógena de SAMHD1. Vimos que o anticorpo anti-SAMHD1
monoclonal possui reatividade cruzada com uma proteína de aproximadamente 50 kDa, de
função ainda desconhecida, enquanto que o anticorpo policlonal reconhece especificamente
uma banda de massa molecular correspondente a SAMHD1. Além disso, identificamos que a
hiperexpressão de SAMHD1 produz uma forma truncada SAMHD1(ATG2) sem os 114
primeiros aminoácidos, incluindo o domínio SAM. Esta forma foi produzida graças a um
códon de início alternativo localizado a 345 nucleotídeos upstream do ATG1, do gene
SAMHD1.

Por fim, concluímos que SAMHD1 ativa a resposta ao dano, porém não é

recrutada para o foci nuclear, diferente do que foi recentemente publicado na literatura.
Palavras chave: SAMHD1, Início alternativo de tradução, DSBs

ABSTRACT
Biochemical and subcellular characterization of SAMHD1 protein
Medeiros, A. C., 2019.
Tese de doutorado 93p. Programa de Pós-graduação em Bioquímica da FMRP/USP.
SAMHD1 is a 626 amino acid protein in an N-terminal SAM motif and a domain containing
histidine and aspartic acid (HD). The SAM domain is involved in protein-protein and proteinDNA / RNA interactions. Proteins with the HD domain are part of a superfamily of
phosphohydrolases commonly involved in the metabolism of nucleic acids. SAMHD1 has the
function of decreasing the pool of intracellular dNTPs, and mutations in the SAMHD1 gene
are associated with Aicardi-Goutières Syndrome (AGS). In this work, we evaluated the
specificity of commercial anti-SAMHD1 antibodies in different cell lines, determined their
subcellular location in response to DNA damage induced by camptothecin (CPT) that induces
double strand breaks (DSBs). Finally, we investigated the possibility of an endogenous
truncated alternative form of SAMHD1. We have seen that the anti-SAMHD1 monoclonal
antibody has cross-reactivity with a protein of approximately 50 kDa, of yet unknown
function, whereas the polyclonal antibody specifically recognizes a band of molecular mass
corresponding to SAMHD1. In addition, we have identified that the overexpression of
SAMHD1 produces a truncated form SAMHD1 (ATG2) without the first 114 amino acids,
including the SAM domain. This form was produced thanks to an alternative start codon
located at 345 nucleotides upstream of the ATG1, SAMHD1 gene. Finally, we conclude that
SAMHD1 activates the response to the damage, but it is not recruited to the nuclear foci,
different from what has recently been published in the literature.
Key words: SAMHD1, alternative translation start, DSBs

LISTA DE ABREVIAÇÕES

ActD - Actinomicina D
AGS - Síndrome Aicardi-Goutières
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dNTPs - desoxinucleotideo trifosfatase
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DSB - Double-Strand Breaks
FANDS - FBXO25- associated nuclear domains
FBP – F-box protein
HA - Haemaglutinin peptide
HEK - Human embryonic kidney cells
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PML - Promyelocytic leukemia protein
SCF1 - SKP1, CUL1, F-box protein
SUP - Sistema ubiquitina-proteassoma
TIS -Translation Initiation Site
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1. Introdução
1.1.

FBXO25 e SAMHD1

A proteína FBXO25 é uma das 70 proteínas do tipo F-box (FBP) que possuem o
domínio F-box de interação com SKP-1 e que atuam como fatores de especificidade para
a família mais estudada de E3 ubiquitina-ligases humanas, as do tipo RING (Really
Interesting New Gene-Box 1) 1. Esta classe de E3-ligases são complexos oligoméricos
denominados SCF1, compostos por SKP-1, CULLIN-1, ROC-1 e uma FBP, que estão
envolvidos na ubiquitinação de proteínas para degradação via Sistema Ubiquitina
Proteassoma (SUP) ou regulação funcional do substrato. Desta forma, a proteína FBXO25
é um componente de uma E3-ligase do tipo SCF1 capaz de formar um complexo
SCF1FBXO25 estável e ativo em experimentos de ubiquitinação in vitro

2,3

. Ela foi descrita

pela primeira vez in silico em 1999 4,5, e é alvo de estudos em nosso grupo.
Em trabalhos anteriores, nosso grupo identificou que FBXO25 encontra-se no núcleo
sob a forma de “dots”, e parecem estar associados à estrutura da cromatina estando
presentes apenas na fase G1/telófase do ciclo celular. Após estudos de co-localização
com proteínas marcadoras de estruturas subnucleares conhecidas (por exemplo,
Speckles, PML, Cajal etc..) verificamos se tratarem de novas estruturas subnucleares que
foram denominadas “FANDs” (FBXO25 Associated Nuclear Domains) 6. Trata-se do
primeiro e único corpo nuclear composto de proteínas do tipo F-box caracterizado até o
momento e o laboratório tem procurado estudar outras proteínas associadas aos FANDs.
Em busca de informações funcionais de proteínas associadas a FBXO25, foram
utilizados arrays de proteínas humanas ou Protoarrays®. É uma importante ferramenta
por permitir o estudo de forma simultânea de milhares de proteínas ao mesmo tempo.
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Dr Heng Zhu em 2001 apresentou tal metodologia, em que cerca de 90% do proteoma de
levedura foi imobilizado em duplicata de forma direcional (via proteína de fusão GST)
5800 ORFs purificadas em uma lâmina de vidro 7.
Diversos trabalhos vêm utilizando os arrays de proteínas para identificação de
substratos de E3-ligases de mamíferos

8,9,10

. Os Protoarrays contêm 21.120 proteínas

humanas imobilizadas, sendo 8.295 proteínas únicas e 2.122 controles, sendo todas em
duplicata.
Nosso laboratório fez a primeira descrição do uso dessa estratégia para uma enzima
E3 ligase oligomérica tipo SCF. Demonstramos que FBXO25 interage, ubiquitina e medeia
a degradação proteassomal do fator de transcrição ELK-1 envolvido na indução gênica
inicial imediata. Observou-se também que os efeitos celulares dessa atividade de FBXO25
promoveram a redução da ativação dos genes alvos de ELK-1 c-FOS e EGR1 em células
HEK 293T estimuladas pelo mitógeno PMA 11.
Outras proteínas também foram identificadas nesse screening, dentre elas, a
proteína SAMHD1 (Sterile Alpha Motif and Histidine-Aspartic acid Domain containing
protein 1), que é descrita como alvo do SUP.
SAMHD1 foi originalmente descoberta em células dendríticas humanas como
proteína homóloga a uma proteína de camundongo denominada proteína induzida por
IFN-γ derivada de células dendríticas (DCIP), sugerindo uma função na resposta imune
inata 12. SAMHD1 tem atividade antiviral dependente do GTP reduzindo a concentração
de dNTPs abaixo de um limiar utilizável para a replicação eficiente do vírus da
imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1)

13

. Análises bioquímicas subsequentes,

revelaram atividade catalítica hidrolásica de enzima, dependência de íon metálico
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divalente e ativação por nucleotídeos de guanosina14. Recentemente, uma atividade
ribonuclease é discutida, controversamente, como uma segunda atividade antiviral
enzimática 15.
SAMHD1 é uma proteína de 626 aminoácidos que possui um motivo N-terminal
SAM e um domínio contendo histidina e ácido aspártico (HD) na porção central de sua
estrutura. O domínio SAM é comumente envolvido em interações do tipo proteínaproteína e proteína-DNA/RNA

16

. O sinal de localização nuclear que precede o domínio

SAM, confere a localização nuclear observada em vários estudos

17,18

. O domínio HD

define-se pelo seu quarteto característico de metal que coordena resíduos de histidina e
ácido aspártico dentro do sítio ativo da enzima. Proteínas que contem o domínio HD
representam uma superfamília de fosfohidrolases comumente envolvidas no
metabolismo de ácidos nucléicos

19

. É no domínio HD também onde se encontram os

sítios ativos responsáveis pela atividade dNTPase, sítios regulatórios e também é
requisito para interface da oligomerização de SAMHD1

20

. A região C-terminal de

SAMHD1 consiste de uma região distinta importante para a estabilização do estado
oligomérico da enzima e interação com ácidos nucléicos 21.
SAMHD1 foi alvo de estudo do nosso grupo durante o projeto de pós-doutorado
da Dra Claúdia Sossai, em que ela realizou estudos para validar a interação entre FBXO25
e SAMHD1. Para isso, foi feita a imunopreciptação de SAMHD1 de células HEK 293T e por
western blotting foi confirmada a interação dessa proteína com a FBXO25. Demonstrouse que SAMHD1 interagiu tanto com FBXO25WT quanto com a FBXO25ΔF (mutante Fbox que se liga ao seu substrato, mas não a proteína SKP-1, portanto incapaz de formar o
complexo SCF ativo) (Figura 1B).
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A proteína FBXO25 é caracterizada por se acumular no núcleo celular nos FANDs,
que são altamente responsivos ao estado transcrional 6. Já SAMHD1, devido ao seu
domínio SAM, se liga a ácidos nucléicos e está comumente presente em proteínas
envolvidas na transcrição 22. Logo, para investigar a interação e redistribuição de FBXO25
e SAMHD1, foi realizado o tratamento com o inibidor transcricional Actinomicina D
(ActD). Dessa forma, foi demonstrado por microscopia confocal em células HEK 293T,
que os dots de SAMHD1 e FBXO25 se colocalizam na porção nucleoplasmática (Figura
1A). Porém quando as células foram tratadas com 5 µg/mL de ActD por 2 horas, tanto
SAMHD1 quanto FBXO25 foram redistribuídas no nucleoplasma, perdendo suas
estruturas em forma de dots e diminuindo a colocalização dessas duas proteínas. Esses
resultados nos levaram a estudar e caracterizar a interação de FBXO25 com a proteína
SAMHD1.

16
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A)

B)

Figura 1: Estrutura subnuclear rica em SAMHD1 co-localiza com FBXO25 e ambas são alteradas
pelo tratamento com ActD. A) Análise confocal de dupla marcação utilizando anticorpos antiSAMHD1 monoclonal e anti-FBXO25 em células HEK 293T transfectadas com GST-FBXO25-FLAG
tratadas com ActD. DAPI - para marcação de núcleo e nucléolo. Barra - 5 µm. B) Células HEK 293T
foram transfectadas com pcDNA3 (vetor vazio - controle), GST-FBXO25WT-FLAG ou GST-FBXO25ΔFFLAG. Após 48 horas, os lisados foram submetidos a imunoprecipitação com o anticorpo antiSAMHD1. Em seguida, foi realizado um western blotting marcando com o anti-FBXO25. As análises
mostraram que SAMHD1 endógena interage tanto com FBXO25WT quanto com FBXO25ΔF. IgG-HC:
cadeia pesada do anticorpo.
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1.2.

SAMHD1 e Resposta Imune Antiviral
Uma das principais funções de SAMHD1 na resposta imune inata consiste na

diminuição do pool de dNTPs intracelular, como no caso do vírus HIV-1 em que SAMHD1
bloqueia a infecção em células não-cíclicas como macrófagos, células dendríticas e
células T CD4+ quiescentes

23

, reduzindo a transcrição reversa e a síntese de cDNA do

HIV-1 24.
Como uma proteína multifuncional, SAMHD1 tem funções importantes na
progressão do ciclo celular 25,26, desenvolvimento de câncer 27 e imunidade adaptativa 28.
Algumas retroviroses como o HIV-2 e o vírus da imunodeficiência símia (SIV) contém uma
proteína viral chamada proteína X (Vpx) que antagoniza a função antiviral de SAMHD1,
por recrutar SAMHD1 ao complexo E3 ubiquitina ligase CRL4DCAF1 29. Esse recrutamento
resulta em uma degradação dependente do proteassoma, através do qual o Vpx alivia a
mediação de SAMHD1 na restrição da replicação lentiviral em células mielóides 30,31.
Mutações em SAMHD1 causam a Síndrome Aicardi-Goutières (AGS), um grave
distúrbio genético neurodegenerativo que mimetiza a infecção viral congênita

32

caracterizada por ativação imunológica inadequada e grande secreção de interferon alfa
33-35

. Da mesma forma, mutações no gene da exonuclease TREX1 e nos três genes que

codificam a endonuclease RNase H2 podem causar AGS, ligando o metabolismo de
ácidos nucléicos com este distúrbio autoimune

36-38

. TREX1 é a principal 3’-exonuclease

que degrada DNA celular de fita simples e dupla 39-45. Em células infectadas pelo HIV-1, o
TREX1 degrada transcritos não-produtivos evitando cDNA viral em excesso, impedindo a
ativação da resposta imune inata

46,47

presentes em duplex de RNA / DNA

. A RNase H2 reconhece e cliva ribonucleotídeos
48,49

e o silenciamento da RNAse H2 dificulta a
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replicação do HIV 50. Isso sugere que SAMHD1 e outras proteínas associadas à AGS, estão
envolvidas com a regulação da resposta imune inata 51.

1.3.

Atividade de reparo de DNA de SAMHD1

SAMHD1 promove a integridade do genoma, por manter baixo os pools de dNTPs
na célula, por meio de sua atividade dNTPase

52-55

. No entanto, o aumento espontâneo

de dano no DNA e dos pools de dNTPs foi observado em pacientes com AGS

54

. Além

disso, mutações heterozigóticas associadas ao câncer colorretal, impedem a atividade
dNTPase de SAMHD1. Assim, elevados índices de dNTPs combinados com uma falha no
reparo do DNA, aumentam o índice de mutações, sugerindo cânceres associados a
SAMHD1 26.
Estudos mostraram que SAMHD1 é recrutada para locais de dano em resposta a
agentes como camptothecina (CPT) conhecidos por causarem duplas quebras na fita de
DNA (DSBs – Double-Strand Breaks), e que estava envolvida na resposta a DSBs por
interagir com proteínas específicas de reparo 55.
Em um trabalho mais recente, foi demonstrado que SAMHD1 promove o reparo
de DSBs predominantemente na fase S do ciclo celular, fase em que o reparo por
recombinação homóloga (HR) acontece

56

. Além disso, SAMHD1 colocalizou-se com

γH2AX, marcador de DSBs, e com RAD51, marcador para HR. A HR tem início com a
ressecção do DNA e tem a participação de duas endonucleases, a CtBP (proteína de
ligação C-terminal) que interage com o complexo MRN (MRE11-RAD50-NBS1)

62-67

, se

transformando na proteína de interação (CtIP) que realiza o processamento das
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extremidades 5’ das DSBs 57-61 e geram um curto overhang na extremidade 3’ do DNA de
fita simples (ssDNA), que será estendido pelas nucleases EXO1 ou DNA2 junto com BLM
ou WRN helicase

68-73

. Esse 3’ssDNA overhang é ligado por RPA, que é então deslocado

por RAD51, para formar RAD51-ssDNA, um microfilamento de nucleoproteínas, que com
ajuda de proteínas mediadoras, incluindo BRCA2, medeiam a HR 74 (Figura 2). RPA-ssDNA
também recruta ATRIP para ativar ATR kinase checkpoint 75. Sendo assim, a ressecção do
DNA é um determinante crítico para o reparo do DNA e ativação de checkpoints.
Nesse mesmo estudo, foi mostrado que SAMHD1 promove a HR e ativação de
ATR, por promover a ressecção do DNA, de maneira independente de sua atividade de
dNTPase bem estabelecida. SAMHD1 facilita o recrutamento de CtIP, que por sua vez
coopera com a MRN para promover a ressecção final do DNA demonstrando que
SAMHD1 tem um papel direto na manutenção do genoma independente do seu papel na
regulação do pool de dNTPs 56.

20
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Figura 2: SAMHD1 atua no reparo de DNA via recombinação homóloga (HR). SAMHD1
promove o reparo de DSBs por HR independente de sua atividade de dNTPase bem
estabelecida. SAMHD1 facilita o recrutamento de CtIP, que por sua vez coopera com a MRN
para promover a ressecção final do DNA. Quando há deficiência de SAMHD1, o reparo por HR
é impedido e a estabilidade genômica comprometida (Modificado: Daddacha et al., 2017).

21
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Iniciamos nossos estudos a partir da interação da proteína FBXO25 e SAMHD1
utilizando o anticorpo monoclonal Origene Technologies e vimos que SAMHD1 apresentava
marcação nuclear dot-like, que colocalizavam com FBXO25. No entanto, por western
blotting, esse mesmo anticorpo marcava, além da banda de massa molecular
correspondente a SAMHD1, outra banda de massa molecular de aproximadamente 50 kDa
(p50). Para confirmar esses dados e estudar a possibilidade de um inicio alternativo de
tradução, adquirimos o anticorpo policlonal Proteintech Group, que não apresentou
marcação dot-like, nem tampouco reconhecia a p50, o que nos levou a questionar a
especificidade do anticorpo monoclonal. No entanto, Daddacha et al, 2017, utilizou esse
mesmo anticorpo monoclonal para descrever a redistribuição de SAMHD1 para os foci
nucleares, em resposta a DSBs. No presente estudo estabelecemos estratégias para
caracterizar a localização intracelular de SAMHD1, assim como determinar sua distribuição
em resposta ao dano no DNA e investigar a presença de formas endógenas truncadas da
proteína SAMHD1.

Objetivos
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2. Objetivo Geral

Caracterizar a localização intracelular de SAMHD1 em diferentes linhagens celulares
em resposta ao dano no DNA e investigar a presença de formas endógenas truncadas desta
proteína.

2.1.

Objetivos específicos

 Analisar a especificidade dos anticorpos comerciais anti-SAMHD1, monoclonal
Origene Technologies e o policlonal Proteintech Group, em diferentes linhagens
celulares não mielóides;
 Avaliar a existência de um sítio de início alternativo de tradução da proteína
SAMHD1;
 Avaliar a localização celular de SAMHD1 e sua resposta ao dano no DNA induzido por
CPT;
 Identificar as proteínas que possuem reatividade cruzada do anticorpo anti-SAMHD1
monoclonal.

Metodologia
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3. METODOLOGIA
3.1.

Plasmídeos e anticorpos

O plasmídeo que codifica o gene SAMHD1 humana (NM_015474) foi obtido da
Origene Technologies (Rockville, MD). Os anticorpos monoclonais de camundongo antiGAPDH (clone 71.1, #G8795), anti-β-Actina (clone AC74, #A2228), anti-β-Tubulina (clone TUB
2.1, #T4026), e anti-HA (clone HA-7, #H3663) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (St. Louis,
MO). O anticorpo monoclonal de camundongo Anti-SAMHD1 (IgG2b; clone3F5, #TA502024)
contra proteína recombinante inteira, humana, foi adquirido da Origene Technologies
(Rockville, MD). O anticorpo policlonal de coelho Anti-SAMHD1 (#12586-1-AP) produzido
contra os 314 aminoácidos da região N-terminal de hSAMHD1 foi adquirido do Grupo
Proteintech (Chicago, IL). Os plasmídeos que expressam a construção HA-RRAGD, GSK3β-HA
e RAD51-HA foram gentilmente cedidos pelo Dr. Jung Min Han (Universidade Yonsei, Seoul,
Córeia do Sul), Dr. Felipe Roberti Teixeira (Universidade Federal de São Carlos, São Carlos) e
Dr. Francis Lanch (Universidade Rockefeler, Nova York, EUA), respectivamente.
3.2.

Subclonagem e mutagênese

O gene SAMHD1 foi subclonado no plasmídeo pcDNA3.1 usando a construção da
Origene como molde.
A reação de PCR foi realizada utilizando primers com sítios de restrição para EcoRI ou
XhoI em suas respectivas extremidades 3’ e 5’ (Tabela 1). Os produtos de PCR foram
purificados e subclonados no vetor pcDNA3.1. O produto de PCR foi analisado em gel de
agarose 1% através de eletroforese. Esse produto foi então purificado utilizando o QIAquick®
Gel Extraction kit (QIAGEN) de acordo com as recomendações do fabricante e, em seguida,
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digerido com as enzimas de restrição. O produto de PCR e o vetor foram purificados
utilizando o mesmo kit de purificação e em seguida, ligados utilizando T4 DNA ligase
(Fermentas).
As transformações de bactérias contendo essas construções foram realizadas por
heat shock, e as preparações plasmidiais em pequena escala (mini-preps) foram realizadas
com o kit da QIAGEN Plasmid Purification(QIAGEN). As construções foram selecionadas a
partir da análise de enzimas de restrição e os fragmentos analisados em gel de agarose 1%.
O mutante no ATG2 [SAMHD1(AAG2)-HA] foi produzido por mutação sítio dirigida.
Isso gerou uma mutação pontual, trocando o códon da Met 345 por uma Ile. A reação de
PCR foi realizada da seguinte forma: 98 °C por 10s, 18 ciclos de 95 °C por 20s, 68 °C por 30s
e 72 °C por 110 s, seguido por uma última extensão de 5 min a 72 °C. O DNA parental foi
digerido com a enzima DpnI. Essa enzima é responsável pela degradação do DNA metilado (o
da bactéria), deixando apenas o amplicon. Em seguida, as reações foram colocadas em
estufa a 37 °C, overnight, por um período máximo de 18 horas.
As amostras de PCR foram analisadas em gel de agarose 1% para análise dos
fragmentos gerados. Em seguida, bactérias competentes foram transformadas e as colônias
submetidas ao procedimento de extração do DNA plasmidial em pequena escala (Mini-Preps
QIAGEN). O DNA plasmidial purificado foi digerido com a enzima de restrição Pvull (Thermo
Scientific) para análise do perfil dos mutantes gerados. Aquele com perfil de digestão
diferente, comparado com o plasmídeo SAMHD1 WT, foi sequenciado pelo método de
Sanger, para confirmação da mutação.
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Tabela 1- Sequência dos primers utilizados:
Primers

Sequências (5’3’)

SAMHD1-HA sense

CTACGGGAATTCATGCAGCGAGCCGATTCCGAGCAGC

SAMHD1-HA antissense

ACCGAGCTCGAGTCAAGCGTAATCTGGTACGTCGTATGGGTACATTGGGTC
AT CTTTAAAAAGCTGGACTCTGCTTTTG

SAMHD1(ATG2)-HA
sense

AGCTAGGAATTCATGAAGGTAATTAATGATCCTATCC

SAMHD1(ATG2)-HA
antissense

ACCGAGCTCGAGTCAAGCGTAATCTGGTACGT

SAMHD1(AAG2)-HA
sense

ATCCACGTTGATACAATCAAGGTAATTAATGATCC

SAMHD1(AAG2)-HA
antissense

GGATCATTAATTACCTTG ATTGTATCAACGTGGAT

3.3.

Knockout e knockdown de SAMHD1

As células SAMHD1 knockout foram adquiridas da Horizon Discovery (Austria,
#HZGHC000813c007) baseado na linhagem celular humana quase haplóide HAP1 e no
sistema de edição de genoma CRISPR/Cas9 como descrito por Zheng et al. 76. Os clones de
células únicas de HAP1 foram diluídos e isolados e os genótipos foram analisados por PCR e
sequenciados usando os primers forward (5’-CTACCTCGGATGTTCTTCAGCAG-3’) e reverso
(5’-AATAGGCTGCCAATACTCCTTGG-3’) para confirmação.
Para o knockdown de SAMHD1, utilizou-se uma mistura de quatro siRNA ONTARGETplus para SAMHD1 humana, de acordo com as especificações do fabricante
(DharmaconTM, Lafayette, CO). Os siRNAs alvo para SAMHD1 foram direcionados para as
sequências descritas na tabela 2, adquiridas da DharmaconTM (Lafayette, CO). As
transfecções foram carreadas utilizando o reagente de transfecção DharmaFECT®
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(DharmaconTM, Lafayette, CO) de acordo com as especificações do fabricante (Thermo
Scientific) por 48 horas.
Tabela 2- Sequência dos siRNAs utilizados
siRNA

Sequências

J-013950-09
J-013950-10
J-01395 0-11
J-013950-12

GACAAUGAGUUGCGUAUUU
CAUGUUUGAUGGACGAUUU
AAGUAUUGCUAGACGUGAA
UUAGUUAUAUCCAGCGAUU

3.4-

Células: cultivo e transfecção transiente

Células HEK 293T (ATCC, CRL-11268), e Neuro2A (ATCC, CCL-131) foram crescidas em
meio DMEN (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA). Enquanto células Namalwa (ATCC,
CRL-1432) e Jurkat foram crescidas em meio RPMI 1640 (Invitrogen Life Technologies,
Carlsbad, CA). A linhagem celular quase haplóide HAP1 (Haplogen Genomics, Austria) foi
mantida em meio IMDM (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA). Todos os meios foram
suplementados com 10% SFB (soro fetal bovino, Invitrogen, Carlbad, CA) e 5 % CO 2. As
transfecções foram carreadas utilizando Polietilenamina (PEI, linear) 1μg/μL em Tris-HCL pH
7.2, por 48 h. As células HeLa foram tratadas com 2µM de Camptotecina (CPT, SigmaAldrich, St. Louis, MO) por 4hr e processadas para imunofluorescência.

3.5. Microscopia confocal de Fluorescência
Para imunofluorescência direta, células HAP1/HeLa foram crescidas sobre lamínulas
de vidro com meio IMDM ou DMEM, respectivamente, suplementado com 10µg/mL de
estreptomicina e 10 U/mL de penicilina. As células foram fixadas e permeabilizadas por 10
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minutos TA com PBS contendo 2% de paraformaldeído (Eletron Microscopy Science, #15710)
e 0.3% de Triton X-100. Em seguida, as lamínulas foram bloqueadas com PBS/2% BSA. As
incubações com os anticorpos (anti-SAMHD1 monoclonal Origene Technologies 1:1000, e o
anti-SAMHD1 policlonal Proteintech Group 1:200) foram feitas por 1 h a T. A. em PBS/2%
BSA seguido pela incubação com os anticorpos secundários Alexa 488 ou Alexa 594 (1:600),
por 30 minutos. As lamínulas foram montadas com o meio de montagem Prolong ® antifade
contendo DAPI (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA). As amostras foram analisadas
em microscópio confocal Leica TCS SP5 laser scanning (Leica Microsystems, Germany).

3.6.

Western blotting

Para a preparação dos lisados, 5 x 106 células foram lavadas com PBS gelado, e então
foi adicionado 400 µL tampão de lise (25 mM Tris-HCl, pH 7.4, 225 mM KCl, and 1% Nonidet
P-40), mais uma mistura de inibidores de proteases (Sigma-Aldrich) e fosfatases ( NaF 10
mM,

Na3VO4

1mM;

Sigma-Aldrich).

As

amostras

foram

então

vortexadas

e

subsequentemente incubadas no gelo por 30 minutos. Os lisados foram clarificados por
centrifugação 20000×g por 20 min, a 4°C. A concentração de proteínas no lisado celular foi
determinada usando o Reagente de Bradford (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). Assim, sessenta
microgramas de proteína do lisado foram submetidos a eletroforese em gel poliacrilamida
contendo SDS (SDS-PAGE), transferido para uma membrana de nitrocelulose e incubado
overnight com os anticorpos primários. As membranas foram lavadas com TBST (Tampão
Tris Salina com 0,1% de detergente Tween20), incubadas com anticorpos secundários
conjugados a peroxidase e lavados de novo com TBST. As bandas de proteína foram
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visualizadas pelo método de quimioluminescência com ECL (Santa Cruz Biotechnology)
utilizando o programa ImageQuant (GE).

3.7.

Ligação do anticorpo SAMHD1 a resina conjugada a uma mistura de

proteínas A e G usando Dimethylpimelimidate (DMP), para imunopurificação

Para purificação de SAMHD1 de células HEK 293T sem a presença de anticorpos
utilizados na imunoprecipitação, conjugamos covalentemente o anticorpo anti-SAMHD1 à
resina de agarose.
 Imobilização do anticorpo anti-SAMHD1 à resina de agarose-proteína A/G: Em um
tubo, foi adicionado 20 µg do anticorpo anti-SAMHD1 monoclonal (Origene) a 30 µL
de resina de agarose-proteína A/G, e em outro tubo, foi adicionado 20 µg de IgG de
camundongo como controle de acoplamento. A mistura foi deixada sob agitação
overnight a 4°C. Em seguida, as resina foram lavadas três vezes com 1 mL tampão de
ligação (borato de sódio 0,2M, pH 9).
 Crosslinking: O reagente de crosslinking foi preparado momentos antes do uso,
devido sua instabilidade. Foi preparada uma solução de 20 mM de DMP
(dimethylpimelimidate, ThermoFisher ), dissolvido em tampão de ligação. 1 mL dessa
solução foi imediatamente adicionada a cada tubo. A mistura foi deixada sob
agitação T. A. por 40 minutos. Após esse período, a resina foi lavada e ressuspendida
em reagente de “extinção” (0,2M de etanolamina em 50 mM de bicarbonato de
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amônia). As resinas ficaram incubadas por 2 horas T.A. com o reagente de extinção,
para promover a remoção/extinção de todo resíduo de DMP que não foi ligado.
Para remoção das IgGs que não foram acopladas, foi feita a lavagem das resinas com
tampão ácido (0,58% v/v de ácido acético e 150 mM de NaCl), por 3x1 mL. Em
seguida, as resinas foram lavadas 3x com 1 mL de PBS 1x, gelado. Foi adicionado 2
gotas de tampão Tris-HCl pH 12, para neutralização do pH.
Para checar a eficiência de imobilização do anticorpo à resina, uma alíquota (5 µL)
das amostras antes e depois do crosslinking, e depois da lavagem com tampão ácido,
foram eluídas pela adição de tampão de amostra 2x (1M Tris-HCl pH 6,8; 5% βmercaptanol; 2% SDS; 0,004% Azul de bromofenol e Glicerol 10%). As amostras
foram fervidas por 5 minutos a 100 °C e aplicadas em gel de poliacrilamida. Em
seguida, as proteínas do gel foram transferidas para membrana de nitrocelulose. A
membrana foi então incubada com anticorpo secundário de camundongo e de
coelho por 1h T.A., e revelada pelo método de quimioluminescência.
 Imunopurificação: Os lisados foram preparados como descrito no item 3.6. Antes da
aplicação do lisado às resinas acopladas, foi realizado o pre-clearing, que consiste na
adição do lisado à resina A/G não acoplada por 30 minutos. Após essa incubação, a
mistura foi centrifugada e o sobrenadante reservado para IP. 1 mL de lisado foi
adicionado a aproximadamente 25 µL de resina acoplada. A mistura foi deixada sob
agitação overnight, 4°C. Após esse período, a resina foi centrifugada e o
sobrenadante descartado. A resina foi lavada 7x com o tampão de lise (150mM NaCl,
50mM Tris, 10mM EGTA, 0.2% NP40). Após a última lavagem, foi adicionado 40 µL de
Glicina 100 mM pH 2, por 3 horas, para completa eluição do complexo. O eluído foi
analisado por western blotting.
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3.8.

Identificação de reatividade cruzada do anti-SAMHD1 monoclonal utilizando o
Protoarray®
Para determinar a especificidade de ligação do anticorpo anti SAMHD1

Origene frente a outras proteínas, nós utilizamos o Protoarray® v5.0 (Invitrogen Life
Technologies, Carlsbad, CA). Os procedimentos com os Protoarrays® seguiram as
instruções do fabricante. Nesse ensaio, utilizamos 2 lâminas de Protoarray®: uma foi
incubada com o anti-SAMHD1 Origene, e a outra foi incubada apenas com o
anticorpo secundário, como controle negativo do experimento.
As lâminas do Protoarray foram incubadas com tampão de bloqueio (50 mM
de HEPES, 200 mM de NaCl, 0,08% de Triton X-100, 25% glicerol, 20 mM de
glutationa reduzida, 1 mM de ditiotreitol (DTT), e 1% de albumina de soro bovino
(BSA) (Invitrogen) durante 1h a 4 °C em agitação 50 rpm. Após esse período, a
solução de bloqueio foi removida e em seguida foi adicionada uma solução do anti
SAMHD1 0,5 µg/mL, em solução de PBS 1x. A mistura foi deixada sob agitação por 2h,
4 °C. O anticorpo primário foi decantado, e as lâminas foram lavadas 3x10min com o
tampão de lavagem (PBS 10X, Tween 20 10% e sintetic block) Por fim, as lâminas
foram então incubadas com 1,0 µg /µL de anti-mouse AlexaFluor 647 durante 90 min
a 4 °C, com agitação de 50 rpm. Em seguida, elas foram lavadas cinco vezes com
tampão de lavagem e uma vez com água destilada. As lâminas foram secas por
centrifugação a 200 x g por 2 minutos, protegidas da luz. As lâminas foram
escaneadas em GeneScan5000B (Lab. Prof. Dr. Gustavo H. Goldman/Ciências
Farmacêuticas/FCFRP-USP) utilizando o software GenePix.
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Os Protoarrays foram digitalizados, e a aquisição dos dados e subtração do
background local foram adquiridos com software GenePix 4.1 (Molecular Devices) e
os dados analisados em ProspectorAnalyser 5.1 (Invitrogen). As proteínas foram
consideradas somente se todas as replicatas internas fossem consistentemente
detectadas pelo Coeficiente de Variância (CV) de 50%. Os spots foram considerados
hits se possuíssem o Z-factor > 0,45. Isso significa que o sinal apresentado leva em
consideração a variação associada às características do controle e da amostra para
medir

a

qualidade

do

ensaio.

Resultados
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4- RESULTADOS
4.1. Especificidade do anticorpo anti-SAMHD1 (Origene Technologies) em
diferentes linhagens celulares não mielóides
Para avaliarmos a expressão de SAMHD1 em diferentes linhagens celulares não
relacionadas a estudos de infecção viral, utilizamos células HEK 293T (transfectadas ou não
com o plasmídeo SAMHD1 sem tag), Namalwa (linfoma de Burkitt - células linfoblastóide B)
e Neuro 2A (tumor espontâneo de cérebro de camundongo albino). Essas células foram
lisadas em tampão de lise e os sobrenadantes foram submetidos à análise por western
blotting. Inicialmente, utilizamos apenas o anticorpo anti-SAMHD1 monoclonal produzido
contra a proteína SAMHD1 inteira (Origene Technologies), e observamos que anticorpo
monoclonal reconhece três diferentes bandas em HEK 293T não transfectada, uma com
massa molecular maior que 66 kDa (1), outra com massa molecular próximo a 66 kDa (2) e
uma com massa molecular menor que 66kDa (3. Após a transfecção, verificamos mais uma
banda um pouco acima da banda 3. Nas demais células testadas, o anti-SAMHD1 também
reconheceu as três bandas observadas (Figura 3).
Esses dados nos levaram a investigar se as bandas seriam provenientes de um sítio
alternativo de tradução de SAMHD1.
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Figura 3: Expressão de SAMHD1 em diferentes tipos celulares. Lisados de células HEK 293T,
Namalwa e Neuro 2A foram submetidos a análise por western blotting utilizando o anti-SAMHD1
monoclonal Origene Technologies. Observa-se a marcação de 3 bandas: uma com massa molecular
maior que 66 kDa (1), outra com massa molecular próximo a 66 kDa (2) e uma com massa molecular
menor que 66kDa (3) nos tipos celulares utilizados. A membrana também foi incubada com anticorpo
anti-GAPDH como controle de “carregamento”.
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4.2. A hiperexpressão de SAMHD1-HA gera uma proteína SAMHD1 truncada por
tradução alternativa do sítio de iniciação
Subclonamos SAMHD1 humana (hSAMHD1) em fusão com HA tag na região Cterminal para hiperexpressar em células HEK 293T (Figura 4). O lisado celular total foi
submetido a western blotting e incubado com o anticorpo monoclonal anti-HA (Figura 5).
Foram observadas duas bandas proteícas migrando com massas moleculares próximas de
66- e 55-kDa (Figura 5, faixa 1). Uma vez que hSAMHD1 é composta de 626 resíduos de
aminoácidos, com peso molecular teórico de 72.2 kDa, a pequena banda observada poderia
ser uma versão truncada desta proteína.

Figura 4: Versões truncadas de SAMHD1. Representação esquemática indicando a posição dos AUGs
em transcritos humanos. Os retângulos em preto indicam os domínios de hSAMHD1 descritos. O x
indica o local onde foi feita a mutação para deleção do ATG2, e geração dos transcritos
SAMHD1(AAG2).
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Para investigar a possibilidade de um sítio alternativo de tradução localizado a 345
nucleotídeos upstream do ATG1, mutamos o ATG2 (nucleotídeos 345 a 347) para AAG, que
codifica para SAMHD1(AAG2)-HA (Figura 4). Construímos também a versão truncada da
proteína hSAMHD1-HA sem

os primeiros 114 aminoácidos, que codifica para

SAMHD1(ATG2)-HA (Figura 4) . Os lisados totais de células HEK 293T transfectadas com cada
construção

foram

analisados

por

western

blotting

com

anticorpo

anti-HA.

Surpreendentemente, a SAMHD1(AAG2)-HA falhou em gerar uma proteína de 55 kDa ao
passo que a proteína SAMHD1(ATG2)-HA migrou como uma única banda de mesmo peso
molecular que a pequena SAMHD1-HA (Figura 5).
No geral, a hiperexpressão de hSAMHD1-HA full-length e seus mutantes revelaram a
presença de uma versão truncada de hSAMHD1 gerada por um sítio de início de tradução
alternativo localizado no nucleotídeo 345 a 347. Esses resultados nos permitem inferir que a
banda de 50 kDa, reconhecida pelo anticorpo monoclonal da Origene, poderia ser a versão
truncada SAMHD1(ATG2).

39
RESULTADOS

Figura 5: Expressão das versões truncadas de SAMHD1. Lisados de HEK 293T transientemente
transfectadas com as construções de SAMHD1 e analisados por western blotting com o anticorpo
anti-HA.
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Para confirmar a existência de um sítio alternativo de tradução, células HEK 293T
foram transfectadas com siRNA específico para SAMHD1, e processadas para western
blotting. Nossos resultados com o anticorpo monoclonal demonstraram que, usando siRNA,
nós podemos fazer o knockdown da banda de 66 kDa (banda 2), porém o mesmo não ocorre
com a banda 3, de 50 kDa. Esses dados são inconsistentes com a idéia de início de tradução
alternativa de SAMHD1 endógena, e que a banda 3 pode ser decorrente de reação cruzada
do anticorpo monoclonal (Figura 6).
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Figura 6: Avaliação do Knockdown de SAMHD1 utilizando siRNA. Células HEK 293T foram
transfectadas com siRNA específicos ou não para SAMHD1 e os resultados avaliados por western
blotting com o anti-SAMHD1 Origene. A membrana também foi incubada com anticorpo anti-GAPDH
como controle de “carregamento”.

42
RESULTADOS

Utilizamos, portanto, uma segunda abordagem, células humanas HAP1 nocaute para
hSAMHD1 gerada pelo sistema CRISPR/Cas9. A análise de PCR e sequenciamento de Sanger
da região genômica alvo confirmaram a presença de uma adição no gene SAMHD1, levando
a uma mutação de deslocamento de 2 pares de bases no quadro de leitura e um códon de
parada prematuro downstream no éxon 1 de células HAP1 (Anexo 1). Igualmente, o nocaute
de SAMHD1 mediada por CRISPR levou à depleção apenas da banda de 66 kDa sem nenhum
efeito na banda 2 da proteína de 55 kDa (Figura 7).
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Figura 7: Especificidade do anticorpo anti-SAMHD1 monoclonal Origene. Lisados de células HAP1
parentais e nocautes para SAMHD1 foram analisados por western blotting, utilizando o anti-SAMHD1
monoclonal Origene Technologies. Como controle de “carregamento” foi utilizado o anticorpo anti-βactina.
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Os resultados acima mencionados demonstraram que a banda de proteína de 50 kDa
observada usando o anticorpo monoclonal foi resultado de reação cruzada do anticorpo
monoclonal. Então sentimos a necessidade de utilizarmos um segundo anticorpo antiSAMHD1 para confirmação dos nossos resultados.
Utilizamos o anticorpo anti-SAMHD1 policlonal produzido contra o fragmento Nterminal de 314 aminoácidos de hSAMHD1 (Proteintech Group). Testamos a especificidade
do mesmo em lisados de células HEK 293T, e vimos que ao contrário do que ocorre quando
utilizamos o anticorpo monoclonal, o anticorpo policlonal reconhece uma única proteína que
migra com uma massa molecular próximo a 66 kDa em células HEK 293T (Figura 8).
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Figura 8: Expressão de SAMHD1 em células HEK 293T, utilizando o anticopo policlonal. Lisados de
células HEK 293T foram submetidos a análise por western blotting utilizando o anti-SAMHD1
policlonal Proteintech Group.
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Para reforçar nossos dados, utilizamos da mesma estratégia com siRNA e células
HAP1 nocaute para SAMHD1. O anticorpo policlonal marcou somente a banda de 66 kDa,
como mostra a Figura 9A. Com as células nocaute HAP1, é claro o desaparecimento da
banda específica de SAMHD1 de 66 kDa (Figura 9B).

(A)

(B)

Figura 9: Especificidade do anticorpo anti-SAMHD1 policlonal. (A) Lisados de células HEK 293T
transfectados com siRNA específicos para SAMHD1, analisados por western blotting com o anticorpo
policlonal anti-SAMHD1 Proteintech Group, mostrando o knockdown da banda de 66 kDa. Como
controle de “carregamento”, foi utilizado o anti-β-tubulina. (B) Lisados de células HAP1, parental e
nocaute para SAMHD1, foram incubados com o anti-SAMHD1 policlonal Proteintech Group,
mostrando o knockout específico da banda de 66 kDa. Como controle de “carregamento”, foi
utilizado o anti-β-actina.
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Para reforçar esse resultado, utilizamos lisados de células Jurkat, que possuem níveis
muito baixos de hSAMHD1 (nocaute natural) 84, em comparação com HEK 293T para ambos
os anticorpos (Figura 10). Os resultados mostram uma banda específica de hSAMHD1 em 66
kDa e provaram a reação cruzada do anticorpo monoclonal anti-SAMHD1 com as bandas 1 e
3 da Figura 4.
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Figura 10: Expressão de hSAMHD1 em células humanas. Extratos celulares foram preparados e
analisados por western blotting com anticorpos anti-SAMHD1 monoclonal e policlonal. Como
controle de comparação de corrida, utilizamos bandas não específicas do gel coradas com ponceau.
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4.3. SAMHD1 tem localização nuclear e é recrutada para locais onde há dano no
DNA, causada por Camptotecina (CPT).
Para determinar a localização subcelular de SAMHD1 endógena, nós avaliamos por
microscopia confocal a localização desta proteína utilizando anti-SAMHD1 monoclonal
(Origene Technologies) e o anti-SAMHD1 policlonal (Proteintech Group), em células HAP1.
Ambos apresentaram marcação nuclear, e o anticorpo monoclonal também exibiu estrutura
perinuclear dot like que permanece mesmo na linhagem celular HAP-1 nocaute para
SAMHD1 (Figura 11, painel superior) indicando que esta marcação é inespecífica do
anticorpo. Por outro lado, o anticorpo policlonal não apresentou essas estruturas dot like, e
a marcação não foi verificada em células nocautes (Figura 11, painel inferior).
SAMHD1 tem sido descrita como uma proteína essencial no reparo de extremidades
do DNA quando há quebra na dupla fita (DSB) por recombinação homóloga (HR)

55,56

.

Demonstramos que SAMHD1 é recrutada para os locais de ruptura sob estímulo da droga
camptotecina (CPT), que causa danos no DNA, usando o anti-SAMHD1 monoclonal. Embora
também observemos um aumento das estruturas dot-like quando utilizamos tratamento
com 2 μM de CPT por 4h em células HeLa, este efeito não foi observado quando o anticorpo
policlonal foi utilizado (Figura 12).
As DSBs provocam uma reação extensa na cromatina vizinha, caracterizada pela
fosforilação da histona H2AX na serina 139 de sua cauda C-terminal (para formar “γH2AX”).
Para avaliar o recrutamento de SAMHD1 para esses locais de dano, analisamos por
microscopia confocal a dupla marcação com os anticorpos anti-SAMHD1 e o anti- γH2AX,
tratados com CPT. Nós observamos que o anti-γH2AX não colocaliza com o anticorpo
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policlonal de SAMHD1 (Figura 13), e que os dados mostrados por Daddacha et al., 2017, são
decorrentes de marcações inespecíficas do anticorpo monoclonal de SAMHD1.
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Figura 11: SAMHD1 acumula-se somente no nucleoplasma. Células HAP1 parental e células
SAMHD1KO foram marcadas com o anti-SAMHD1 (verde) Origene Technologies e com o anti-SAMHD1
Proteintech Group. O núcleo celular foi marcado com DAPI (azul). Note que a estrutura dot-like
permanece mesmo na linhagem celular HAP-1 nocaute para SAMHD1 indicando que este sinal é
inespecífico para este anticorpo. Barra - 5 µm.
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Figura 12: A sinalização de resposta ao dano do DNA não desencadeia a redistribuição de SAMHD1
para foci nucleares. A) As células HeLa foram tratadas com CPT 2 μM por 4 horas e processadas para
imunofluorescência e análise no confocal com os anticorpos anti-SAMHD1 Origene Technologies e
Proteintech Group. Note que o padrão especulado sob estímulos de dano do DNA não foi observado
com o anticorpo policlonal específico do Proteintech Group. Barra - 5 µm.
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Figura 13: O dano ao DNA induzido por CPT ativa a resposta ɣH2AX, mas não SAMHD1. Células
HeLa foram tratadas com 2 μM de CPT durante 4 h e processadas para análise de microscopia
confocal de imunofluorescência, utilizando dupla marcação com o anticorpo policlonal anti-SAMHD1
Proteintech Group (verde) e γH2AX (vermelho).
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4.4. Avaliação da produção de SAMHD1(ATG2) endógena
A SAMHD1(ATG2)-HA foi identificada sob condições de hiperexpressão de SAMHD1HA em células HEK 293T, mas não tínhamos avaliado seus níveis de expressão endógenos.
Para isso, células HEK 293T foram transfectadas ou não com SAMHD1-HA, SAMHD1(AAG2)HA ou SAMHD1(ATG2)-HA e processadas para western blotting marcando com os anticorpos
anti-SAMHD1 monoclonal e policlonal (Figura 14). Nota-se a expressão de SAMHD1(ATG2)
somente sob condições de hiperexpressão de SAMHD1-HA ou SAMHD1(ATG2)-HA com
ambos os anticorpos (faixas 2, 4, 6 e 8). Como esperado, o mutante SAMHD1(AAG2)-HA não
apresentou expressão da SAMHD1(ATG2)-HA (faixas 3 e 7). Esses dados confirmam a falta de
um códon de início alternativo endógeno no mRNA de hSAMHD1.
No entanto, uma vez observada à expressão deste códon de início alternativo de
SAMHD1 (ATG2) sob a hiperexpressão de SAMHD1-HA do tipo selvagem, a determinação da
função desta forma truncada é importante para distingui-la da versão do tipo selvagem em
estudos envolvendo a hiperexpressão de SAMHD1.
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Figura 14: Análise de SAMHD1(ATG2)-HA por western blotting em extratos de células HEK 293T.
Células HEK 293T foram transfectadas com vetor vazio, SAMHD1-HA, SAMHD1(AAG2)-HA ou
SAMHD1(ATG2)-HA e foram processadas para análises por western blotting, com anticorpos antiSAMHD1 Origene Technologies e Proteintech Group.
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4.5. Imunopurificação das proteínas reativas ao anticorpo anti-SAMHD1
monoclonal
Em nossos estudos, vimos que o anticorpo anti-SAMHD1 Origene Technologies,
reage, além de SAMHD1 (72,2 kDa), com uma outra proteína de aproximadamente 50 kDa
(p50), por western blotting e que pode ser a proteína formadora do dots observado por
microscopia confocal. Para investigar a possibilidade de reação cruzada do anti-SAMHD1,
imobilizamos via reagente DMP de crosslinking como um método de imunopurificação. DMP
crosslinker pode ser utilizado para imobilizar anticorpos em suportes de agarose conjugadas
a proteína A ou proteína G para imunopurificação do antígeno.
O primeiro passo do processo de imunopurificação da proteína alvo consiste na
verificação se o anticorpo anti-SAMHD1 Origene Technologies se ligou corretamente a resina
de agarose. Para isso, separamos alíquotas antes da adição do crosslinking (1), após a adição
do DMP crosslinking (2) e após a lavagem com o tampão ácido (3) (Figura 15), as quais foram
analisadas por western blotting. Assim, conseguimos identificar a ligação bem-sucedida do
anti-SAMHD1 a resina de agarose, pois o resultado indicou uma depleção de IgG entre as
amostras 1 e 2 (pré e pós-ligação), uma vez que a amostra 1 indica a quantidade de IgG livre,
e a amostra 2 a quantidade de IgG que não se ligou à resina (Figura 15). Além disso, a
diminuição de IgG na amostra 3 indica a eficiência de ligação à resina, considerando que um
crosslinking bem sucedido é indicado pela falta de eluição de IgG após a fervura da resina 78.
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Figura 15: Eficiência de imobilização do anti-SAMHD1 à resina de agarose conjugado à proteína
A/G. (1) e (4) representam IgGs livres antes da adição do DMP crosslinking; (2) e (5) representam os
IgGs livres após a adição do reagente de crosslinking; (3) e (6) representam os IgGs livres após a
lavagem com o tampão ácido. O anticorpo anti-SAMHD1 foi ligado à resina de agarose conjugado à
proteína A/G usando DMP crosslinking. Para revelação da membrana, foi utilizado anticorpo
secundário conjugado a peroxidase, anti-mouse e anti-rabbit.
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Em seguida, procedemos com a imunopurificação da proteína alvo a partir de lisados
celulares. Para isso, partimos de um total de 8 placas de 10 cm de HEK 293T, sendo 4 placas
para imunopurificação utilizando a resina de agarose conjugada a proteína A/G que foi
imobilizada ao IgG controle, e 4 placas utilizando a resina de agarose conjugada a proteína
A/G que foi imobilizada ao anti-SAMHD1 Origene Technologies. Após a análise dos
resultados da imunopurificação, vimos que a proteína alvo (p50) não foi enriquecida com o
processo (Figura 16), dessa forma não foi possível purificar a banda para análise por
espectrometria de massas, não sendo possível a identificação dessa proteína por essa
metodologia.
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Figura 16: Imunopurificação usando o anticorpo anti-SAMHD1 Origene. Anti-SAMHD1 monoclonal
foi covalentemente ligada à resina de agarose conjugada a proteína A/G, utilizando DMP crosslinking.
(I) Input; (NL) o lisado que não foi ligado á resina; (E) Eluído Glicina 100 mM pH 2-3.
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4.6. Determinação da especificidade do anticorpo anti-SAMHD1 monoclonal
utilizando microarranjos de Proteína (Protoarrays®)
Para identificar proteínas que tem reatividade cruzada com esse anticorpo,
utilizamos Protoarrays humanos e 0,5 µg/mL do anticorpo anti-SAMHD1 Origene
Technologies e como controle, utilizamos uma lâmina apenas incubada com o anticorpo
secundário. Utilizando os critérios estatísticos descritos na “Metodologia”, identificamos
174 proteínas que reagiram com o anti-SAMHD1 Origene Technologies, subtraindo-se as
proteínas marcadas no controle negativo (Anexo 2). Essas proteínas identificadas foram
agrupadas, utilizando o PANTHER, de acordo com as suas funções biológicas, sendo grande
parte delas (37,1%) proteínas que possuem atividade catalítica como SAMHD1, seguidas por
proteínas de ligação (30,5%), desse total, 38,2% possuem atividade hidrolase como SAMHD1
(Figura 17).
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Figura 17: Classificação das proteínas identificadas de acordo com suas funções nas células. As 174
proteínas foram agrupadas 8 diferentes classes de acordo com sua função molecular que vão desde
proteínas com atividade catalítica, proteínas de ligação entre outras.
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Como vimos, a proteína reconhecida pelo anti-SAMHD1 Origene Technologies possui,
assim como SAMHD1, localização nuclear, então realizamos também a classificação quanto a
compartimentalização dessas proteínas na célula usando outra ferramenta, o STRAP1.5.
Assim, identificamos um total de 46 proteínas nucleares (22%) (Figura 18).

Figura 18: Classificação das proteínas identificadas quanto a sua localização celular. Todas as
proteínas identificadas foram agrupadas de acordo com os compartimentos celulares. A grande
maioria das proteínas são nucleares ou citoplasmáticas.
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Em seguida, fizemos uma nova seleção de proteínas que se encaixam em todos os
parâmetros que havíamos observado: proteína de localização nuclear, com marcação do
tipo dots no núcleo e de aproximadamente 50 kDa, e conseguimos refinar os dados com a
seleção 3 proteínas: RAD51 (DNA repair protein RAD51 homolog 1), GSK3β (Glycogen
synthase kinase-3 beta) e RRAGD (Ras-related GTP-binding protein D) para validação por
western blotting utilizando o anti-SAMHD1. Para isso, transfectamos transientemente
células HEK 293T com os respectivos plasmídeos que expressam as proteínas selecionadas e
realizamos western blotting marcando-os com o anticorpo anti-SAMHD1 Origene
Technologies, e também com o anticorpo anti-HA, uma vez que as construções dos
plasmídeos expressam HA tag e anti-actina, como controle de loading.
Infelizmente, o anti-SAMHD1 não reconheceu (por reação cruzada) nenhuma banda
correspondente as proteínas superexpressas (Figura 19), utilizando o anticorpo anti-HA, para
nenhuma das proteínas testadas, o que demonstra que nenhuma destas proteínas é a p50
observada.
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A)

B)

C)

Figura 19: Análise das proteínas identificadas no Protoarray®, por western blotting. Células HEK
293T foram transfectadas com plasmídeo vazio e: A) HA-RAD51, B) HA-GSK3β ou C) HA-RRAGD. Os
lisados celulares foram analisados por western blotting, e incubados com o anticorpo monoclonal
anti-SAMHD1, anti-HA e anti-actina, para todas as membranas testadas.

Discussão
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5.

DISCUSSÃO DE RESULTADOS
SAMHD1 é conhecida por sua atividade antiviral dependente do GTP que pode

reduzir a concentração de dNTPs abaixo de um limiar utilizável para a replicação eficiente do
vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1) 13. Além disso, uma função independente
da sua atividade dNTPásica foi descrita, que é a capacidade de promover a ressecção final
do DNA, facilitando o reparo de DSBs por HR

56

. Daddacha et al., 2017, mostraram que

SAMHD1 pode ser recrutada para locais onde houve DSBs em resposta a danos no DNA
induzidos por CPT em células HeLa e U2OS

55,56

sendo redistribuída em estruturas dot-like

(ou foci) de DSBs.
Durante nossos estudos da função de SAMHD1 no núcleo celular, testamos dois
anticorpos: o anti-SAMHD1 monoclonal produzido contra a proteína SAMHD1 inteira,
produzida pela Origene Technologies, e o anti-SAMHD1 policlonal criado contra os 314
aminoácidos do fragmento N-terminal de SAMHD1 produzido pelo Grupo Proteintech.
Observamos que o anticorpo monoclonal anti-SAMHD1 exibiu os mesmos resultados obtidos
por Daddacha et al.,2017

56

. No entanto, o anticorpo policlonal não confirmou este

resultado, mostrando-se sem alterações na distribuição de SAMHD1 após a indução de DSBs.
É importante ressaltar que esse mesmo anticorpo monoclonal foi utilizado nos experimentos
de colocalização com a proteína FBXO25, no início de nossos estudos, sugerindo maior
cautela nas análises de colocalização entre FBXO25 e SAMHD1.
Anticorpos comerciais pouco validados podem gerar resultados inconclusivos. Uma
maneira definitiva de demonstrar a especificidade do anticorpo é incorporar o gene nocaute
nos procedimentos de validação de anticorpos

79

. Para isso, duas linhas de evidências

argumentam contra o recrutamento de SAMHD1 para DSBs em resposta a danos no DNA. (1)
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O anticorpo monoclonal, mas não o anticorpo policlonal, detectou as estruturas dot-like,
mesmo nas células HAP1KO, confirmando a não especificidade deste anticorpo. (2) Por
análise de western blotting de lisados celulares de HEK 293T transfectados com siRNA para
SAMHD1 ou HAP1KO, demonstramos que uma banda de aproximadamente 50kDa (p50) foi
detectada apenas pelo anticorpo monoclonal. Além disso, finalmente, confirmamos a banda
inespecífica da proteína p50 pelo anticorpo monoclonal em lisados de células Jurkat, que
não expressam SAMHD1.
A aplicação de anticorpos em pesquisas e desenvolvimento de terapias in vitro e in
vivo requer que o anticorpo exiba alta especificidade. Apesar de se ligarem com alta
afinidade a suas proteínas alvo, os anticorpos podem ter especificidades variáveis

80

. Nesse

sentido é importante ressaltar a reatividade cruzada, que é quando um anticorpo reage com
sítios antigênicos estruturalmente similares em proteínas diferentes

81,82

. Vimos que o

anticorpo monoclonal reconhece três diferentes bandas: uma com massa molecular maior
que 66 kDa, a segunda com massa molecular próximo a 66 kDa e a terceira, com massa
molecular menor que 66 kDa

em HEK 293T, enquanto que o anticorpo policlonal,

reconhece, com alta especificidade uma única banda de 66 kDa. Esses dados, juntos com os
resultados de células nocaute e siRNA para SAMHD1, mostraram que o anticorpo
monoclonal possui reatividade cruzada com a proteína p50.
Para identificar novos parceiros de interação o DSP crosslinker tem sido utilizado
como uma estratégia de purificação por afinidade aliada a espectrometria de massas

83,84

,

sugerindo que o uso de crosslinkers em células pode ser usado caracterizar complexos
transitórios por espectrometria de massas. DSP e DMP crosslinker, são utilizados para
imobilizar anticorpos a suportes conjugados a proteína A/G para purificação de antígenos 85.
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Utilizamos DMP crosslinker como estratégia de purificação por afinidade para subsequente
análise e identificação por espectrometria de massas. Infelizmente, a p50 não foi
enriquecida no nosso eluído, assim, não conseguimos dar prosseguimento com a
identificação da p50 utilizando essa estratégia. Assim, podemos inferir que a interação antiSAMHD1 monoclonal com a p50 pode ser fraca e transiente, podendo ter sido rompida
durante o procedimento.
Muitos métodos são utilizados para avaliar a especificidade do anticorpo, dentre eles,
incluem os arrays de proteínas, western blotting, ELISA e imuno-histoquímica

86

. Em

comparação com outros métodos, os arrays de proteínas oferecem várias vantagens, como a
triagem rápida de milhares de proteínas em um único dia, e o método de detecção mais
sensível do que a detecção baseada em quimioluminescência usada para western blotting,
por exemplo. Uma vez que a identidade de cada proteína impressa no array é conhecida,
qualquer reatividade cruzada de anticorpos com proteínas identificadas na matriz pode ser
consultada para identificar motivos que podem explicar a reatividade cruzada

87

. Várias

publicações demonstraram a utilidade de arrays de proteínas para perfis especificidade de
anticorpos

88, 89,90

. Assim, utilizamos o Protoarray como ferramenta de identificação de

proteínas com reatividade cruzada com o anticorpo anti-SAMHD1 monoclonal, e que se
encaixasse nos parâmetros que já havíamos observado: massa molecular (~50kDa),
localização nuclear e estruturas de marcação do tipo dot-like no núcleo. Dessa forma,
selecionamos três proteínas: RRAGD, GSK3β e RAD51 que foram analisadas por western
blotting, para verificação se o anticorpo monoclonal seria capaz de identificar alguma dessas
proteínas superexpressas.
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A proteína RRAGD tem atividade GTPásica está envolvida no controle de mTORC1 e
na promoção do crescimento de células cancerígenas 91. RRAGD não está envolvia no reparo
de dano no DNA e não foi reconhecida pelo anticorpo monoclonal por western blotting.
Porém, utilizando o programa EMBOSS Water 92, que realiza a busca por similaridades entre
sequências de proteínas, vimos RRAGD possui 33,3% de similaridade de sequência com
SAMHD1, o que poderia explicar a reatividade cruzada com o anticorpo monoclonal de
SAMHD1.
GSK3β é uma serina/treonia quinase multifuncional, regulador chave de várias vias
de sinalização, como controle do ciclo celular, proliferação, diferenciação e apoptose

93,94

.

Em um estudo recente, GSK3β foi translocada do citoplasma para o núcleo, onde induziu o
reparo de DNA por DSBs em células de glioblastoma via fosfo-53BP1
proteína de checagem de dano no DNA
EMBOSS Water

92

96

95

, uma importante

. Além disso, também utilizamos o programa

, e vimos que GSK3β possui 38,6% de similaridade de sequência com

SAMHD1. Esses dados condiziam com nossos achados até o momento, porém o anticorpo
anti-SAMHD1 monoclonal falhou na identificação de HA-GSK3β superexpressa em células
HEK 293T.
RAD51 é uma proteína multifuncional que participa de vias centrais de replicação do
DNA, reparo por recombinação homóloga, e esta envolvida com o desenvolvimento de
câncer 97,98. Foi proposto um modelo de interação entre RAD51 e a sinalização imunológica
em resposta ao dano no DNA e estresse de replicação. RAD51 é recrutado para os locais de
DSBs e forquilhas de replicação perturbada, resultando no bloqueio do excesso de atividade
de exonuclease de MRE11 no genoma recém-replicado e reparo de DSB. Assim, o RAD51
desempenha um papel direto na replicação do DNA e no reparo de DSBs, e está
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indiretamente envolvida na sinalização imunológica

99

. Assim, RAD51 poderia ser a p50

parceira de interação de SAMHD1, porém o anticorpo monoclonal não reconheceu por
western blotting a proteína superexpressa, mesmo com 32,1 % de similaridade de sequência
com SAMHD1.
Além da reatividade cruzada com o anticorpo monoclonal de SAMHD1, que permite
que o anticorpo reconheça a p50, devemos considerar também o início alternativo de
tradução (TIS), responsável por gerar proteínas truncadas no N-terminal com diferentes
funções 100. Esse processo é responsável pela complexidade e variabilidade do proteoma. O
início da tradução da maioria dos mRNAs eucarióticos ocorre por varredura linear, embora
alguns outros mecanismos também sejam possíveis

101-103

. De acordo com o modelo de

varredura, subunidades ribossômicas 40S são recrutadas para a estrutura terminal cap-5’, e
a varredura do mRNA ocorre na direção 5’ 3’. O reconhecimento do tripleto AUG como TIS
depende do seu contexto nucleotídico: se o contexto é ótimo, a maioria das subunidades
ribossômicas 40S reconhecerá o AUG e iniciará a tradução. No entanto, se o contexto estiver
abaixo do ideal, algumas subunidades reconhecem-no como um TIS, mas outras podem
ignorá-lo e continuar a varredura na direção 3’ e iniciar a tradução no primeiro AUG que
encontrar (mecanismo de varredura com vazamento). Sendo assim, a varredura do mRNA
depende do contexto AUG.104. O mRNA transcrito do gene MDM2 humano produz uma
proteína p90 (comprimento total) e uma proteína p75 que é uma mistura truncada de
isoformas da proteína produzidas pelo início da síntese proteica em códons AUG internos na
posição 62 ou 102, respectivamente

105

. Essas proteínas são funcionalmente diferentes, e

outros exemplos foram encontrados para os mRNAs de p53

106

, Sgk1 de camundongo

(quinase 1 induzida por soro e glicocorticóide) 107 e um regulador de sinalização de proteína
G (RGS2) e glicocorticóide humano receptor (hGRalpha)

108,109

. Aqui, descobrimos que o
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RNAm de SAMHD1 produziu duas isoformas de SAMHD1 sob hiperexpressão, uma SAMHD1
de tipo selvagem e uma SAMHD1(ATG2) truncado no N-terminal sem os 114 primeiros
aminoácidos, incluindo o domínio SAM. Essas isoformas podem ter atividades não
identificadas. Esses resultados sugerem a indução do mecanismo de vazamento durante a
varredura do TIS de um gene hiperexpresso, recomendando uma cautela durante a
hiperexpressão de um gene devido a eventos fora do alvo.
Em resumo, nesse trabalho vimos que a proteína SAMHD1 produziu duas isoformas
sob condições de hiperexpressão, uma SAMHD1 do tipo selvagem e uma SAMHD1(ATG2)
truncada no N-terminal sem os 114 primeiros aminoácidos, em decorrência de um start
códon alternativo sugerindo cautela em experimentos de hiperexpressão. Além disso, vimos
que SAMHD1 é recrutada para os locais onde houve DSBs, mas que ao contrário do que foi
apresentado em um trabalho anterior

56

, a sinalização em resposta ao dano no DNA não

levou a redistribuição de SAMHD1 para o foci nuclear. Por fim, observamos que o anticorpo
monoclonal anti-SAMHD1 Origene Technologies possui reatividade com uma proteína de
aproximadamente 50 kDa (p50), que não conseguimos identificar pelas metodologias
utilizadas, portanto continua sem sua função estabelecida. Assim, novas metodologias
precisam ser utilizadas na tentativa de identificar a p50 e sua função relacionada às
proteínas SAMHD1 e FBXO25, e a sua resposta a danos no DNA.

Conclusões

73
CONCLUSÕES

6.

Conclusões

 A proteína SAMHD1 produziu duas isoformas sob condições de hiperexpressão, uma
SAMHD1 do tipo selvagem e uma SAMHD1(ATG2) truncada no N-terminal sem os
114 primeiros aminoácidos, incluindo o domínio SAM;


SAMHD1 é recrutada para os locais onde houve DSBs, ativando a sinalização em
resposta ao dano no DNA, porém, sem causar a redistribuição de SAMHD1 para o foci
nuclear;

 O anticorpo monoclonal anti-SAMHD1 Origene Technologies possui reatividade com
uma proteína de aproximadamente 50 kDa (p50), que continua sem identificação,
podendo ser a proteína que é recrutada para o foci nuclear em situações de DSBs e
colocaliza com FBXO25.
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Anexo 1
Sequenciamento da célula HAP1 knockout para SAMHD1

(A) Representação esquemática do locus de SAMHD1 humana, mostrando o sítio alvo usado para geração da linhagem knockout, gerada a partir da edição
do genoma mediado por CRISPR/Cas9. (B) Análise do DNA genómico das células HAP1, por PCR.
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ANEXO 2:
Proteínas com reatividade cruzada com o anticorpo monoclonal anti-SAMHD1 Origene Technologies, identificadas com o Protoarray®.
Gene

Localização celular

Tamanho (kDa)

Nome completo do gene

ABCF3

Membrana

79

Cassete de ligação a ATP, sub-familia F (GCN20), membro 3 (ABCF3)

ABL1

Mitocondria/Citoplasma/ Nuclear

122

v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1 (ABL1), transcript variant
a;

AK2

Mitocondria

26,4

adenylate kinase 2 (AK2), transcript variant AK2A

ALG13

Retículo endoplasmatico

126

asparagine-linked glycosylation 13 homolog (S. cerevisiae) (ALG13)

ARHGEF5

Nuclear /Citoplasma

126

Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 5 (ARHGEF5)

ARL6

Membrana

21

ADP-ribosylation factor-like 6 (ARL6), transcript variant 1

ARMCX3

Nuclear /Mitocondria

42,5

armadillo repeat containing, X-linked 3 (ARMCX3), transcript variant 1

ATM

Nuclear

350

Serine-protein kinase ATM

BCL2L13

Nuclear

52

BCL2-like 13 (apoptosis facilitator) (BCL2L13)

BIRC5

Nuclear

16,3

baculoviral IAP repeat-containing 5 (survivin) (BIRC5), transcript variant 1

BLOC1S6

Membrana/Citoplasma

19,7

Biogenesis of lysosome-related organelles complex 1 subunit 6

BRSK2

Retículo/Citoesqueleto

89

BR serine/threonine kinase 2 (BRSK2)
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C11orf54

Nuclear

35,11

Ester hydrolase C11orf54

C7orf53

Membrana

14,4

Coiled-coil domain-containing transmembrane protein C7orf53/ Leucine-rich singlepass membrane protein 1

CA2

Membrana

29,2

carbonic anhydrase II (CA2)

CAB39L

Citosol

39

Calcium-binding protein 39-like

CAMK2N1

Membrana

8,5

calcium/calmodulin-dependent protein kinase II inhibitor 1 (CAMK2N1)

CANT1

Golgi/Membrana/Retículo

44,8

calcium activated nucleotidase 1 (CANT1)

CCDC59

Nuclear

28,6

coiled-coil domain containing 59 (CCDC59)

CCL17

Secretado

10,5

C-C motif chemokine 17

CCL4

Secretado

10,2

C-C motif chemokine 4

CD151

Membrana

28,2

CD151 Antigen

CD99L2

Membrana plasmática

CDK7

Nuclear

39

cyclin-dependent kinase 7

CDKL3

Citoplasma

67

Cyclin-dependent kinase-like 3

CERCAM

Retículo endoplasmatico

67,5

CLK3

Nuclear

73

CDC-like kinase 3 (CLK3), transcript variant phclk3/152

CNNM3

Membrana

76

Metal transporter CNNM3

CD99 molecule-like 2 (CD99L2)
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COG4

Golgi

89,6

CXCL5

Secretado

11,9

CYB5R1

Membrana

34

CYBC1

Retículo endoplasmatico

20,7

chromosome 17 open reading frame 62 (C17orf62)/ Cytochrome b-245 chaperone 1

DNAJB14

Nuclear

42,5

DnaJ homolog subfamily B member 14

DNAJC30

Citosol

25,9

DnaJ homolog subfamily C member 30

DNAJC7

Nuclear /Citoplasma

56

DUSP3

Nuclear

20,4

DYRK2

Nuclear

66

dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 2 (DYRK2), transcript
variant 1

EFTUD2

Nuclear

116

elongation factor Tu GTP binding domain containing 2 (EFTUD2)

EXO5

Nuclear /Citoplasma

41,8

Uncharacterized protein C1orf176 - Exonuclease V

FAF2

Retículo endoplasmatico

52,6

FAS-associated factor 2

30,5

family with sequence similarity 122A (FAM122A)

38,4

fibronectin type III and ankyrin repeat domains 1 (FANK1)

FAM122A
FANK1

Nuclear /Citosol

FCER1A

Membrana

FGD6

Citoesqueleto

Conserved oligomeric Golgi complex subunit 4

cytochrome b5 reductase 1 (CYB5R1)

DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 7 (DNAJC7)
dual specificity phosphatase 3 (vaccinia virus phosphatase VH1-related) (DUSP3)

Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; alpha polypeptide (FCER1A)
160

FYVE, RhoGEF and PH domain containing 6 (FGD6)
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FKBP9

Retículo endoplasmatico

63

FK506 binding protein 9, 63 kDa (FKBP9)

FKHL18

Nuclear

35

forkhead-like 18 (Drosophila) (FKHL18)

FOXRED1

Mitocondria

53,8

FOXS1

Nuclear

35,4

GDE1

Membrana plasmática

37,7

GH2

Região extracelular

GJB4

Membrana

30,4

gap junction protein, beta 4 (GJB4)

GNB1L

Membrana

35,6

guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 1-like (GNB1L)

GNMT

Citoplasma

32,7

glycine N-methyltransferase (GNMT)

GNPAT

Peroxissomo

77

GON7

Nuclear

10,8

chromosome 14 open reading frame 142 (C14orf142)

GPRC5C

Membrana

48,1

G-protein coupled receptor family C group 5 member C

GSK3B

Nuclear

46,7

Glycogen synthase kinase-3 beta

GSTM3

Citoplasmática

26,5

glutathione S-transferase M3 (brain) (GSTM3)

GSTP1

Nuclear /Mitocondria

23,8

glutathione S-transferase pi (GSTP1)

GTF2B

Nuclear

34,8

Transcription initiation factor IIB

GTPBP8

Mitocondria

32,1

GTP-binding protein 8

FAD-dependent oxidoreductase domain containing 1 (FOXRED1)

Glycerophosphodiester phosphodiesterase 1
growth hormone 2 (GH2), transcript variant 1

Dihydroxyacetone phosphate acyltransferase
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H1F0

Nuclear

20,8

H1 histone family, member 0 (H1F0)

HACD1

Retículo endoplasmatico

32,8

Very-long-chain (3R)-3-hydroxyacyl-CoA dehydratase 1

HAUS8

Citoesqueleto/Citosol

44,8

HAUS augmin-like complex subunit 8

HDDC2

23

HD domain containing 2 (HDDC2)

HEYL

Nuclear

35,8

HMG14

Nuclear

10,6

HMGN2

Nuclear

9,3

Non-histone chromosomal protein HMG-17

HOMER3

Citoplasmática

39

homer homolog 3 (Drosophila) (HOMER3)

HSH2D

Nuclear

39

hematopoietic SH2 domain containing (HSH2D)

HSPA1L

Citosol/Nuclear

70

heat shock 70kDa protein 1-like (HSPA1L)

ICK

Nuclear/Citosol/Citoesqueleto

70

Serine/threonine-protein kinase ICK

KIAA1568

Membrana

151

Roundabout homolog 2

KLK7

Secretado

27,5

kallikrein-related peptidase 7 (KLK7), transcript variant 1

LCMT1

Citosol/Nuclear

38,3

Leucine carboxyl methyltransferase 1

23,4

LysM, putative peptidoglycan-binding, domain containing 2 (LYSMD2)

LYSMD2

hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif-like (HEYL)

MAPK10

Nuclear/Mitocondrial

52

mitogen-activated protein kinase 10 (MAPK10), transcript variant 1

MARK1

Citoplasmática

89

Serine/threonine-protein kinase MARK1

88
ANEXOS
methylmalonic aciduria (cobalamin deficiency) cblB type (MMAB), nuclear gene
encoding mitochondrial protein

MMAB

Mitocondria

27,8

MOXD1

Retículo endoplasmatico

69,7

DBH-like monooxygenase protein 1

MRPL49

Mitocondria

19,1

39S ribosomal protein L49, mitochondrial

MTAP

Nuclear

31,2

methylthioadenosine phosphorylase (MTAP)

NAA16

Extracelular/Nuclear/Citosol

101

N-alpha-acetyltransferase 16, NatA auxiliary subunit

NARG1L

Nuclear/Citoplasma

101

NMDA receptor regulated 1-like (NARG1L), transcript variant 1

NIPA2

Endossomo/Membrana

NIT2

Citoplasma

30,6

NOLA1

Nucleo

22

nucleolar protein family A, member 1 (H/ACA small nucleolar RNPs) (NOLA1),
transcript variant 1

NUMB

Membrana

70

numb homolog (Drosophila) (NUMB)

PAK 1

Membrana

PAK2

Citoplasma/Membrana/Nucleo

PARVG

Membrana/Citoesqueleto

PCGF3

Nuclear

28,1

polycomb group ring finger 3 (PCGF3)

PDGFRA

Membrana

122

platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide (PDGFRA)

PDRG1

Citoplasma

15

p53 and DNA damage regulated 1 (PDRG1)

non imprinted in Prader-Willi/Angelman syndrome 2 (NIPA2), transcript variant 1
nitrilase family, member 2 (NIT2)

Serine/threonine-protein kinase PAK 1
58

p21 (CDKN1A)-activated kinase 2 (PAK2)
parvin, gamma (PARVG)
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ANEXOS
PDYN

Secretado

28,3

prodynorphin (PDYN)

PHTF2

Nuclear

88

putative homeodomain transcription factor 2 (PHTF2)

PIP4K2A

membrana/nucleo/citoplasma

46

phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase, type II, alpha (PIP4K2A)

PITPNC1

Citoplasma

38,3

PLCD1

Citosol

85

PLDN

Membrana/ Citoplasma

19,4

pallidin homolog (mouse) (PLDN)

PLK1

Nuclear

68,2

Serine/threonine-protein kinase PLK1

PLLP

Membrana

19,8

Plasmolipin

PLSCR1

Nuclear/Membrana

35

PNKD

Nuclear/Mitocondrial

42,8

PNOC

Extracelular

PPAP2C

Membrana

32,7

phosphatidic acid phosphatase type 2C (PPAP2C), transcript variant 1

PPARG

Nuclear

57,6

Peroxisome proliferator-activated receptor gamma

PPIG

Nuclear

88

Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase G

PPP1R14A

Citoplasma

16

protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 14A (PPP1R14A)

PRKD1

Golgi/Membrana/Citoplasma

101

Serine/threonine-protein kinase D1

RAB22A

Endossomo

21,8

RAB22A, member RAS oncogene family (RAB22A)

phosphatidylinositol transfer protein, cytoplasmic 1 (PITPNC1), transcript variant 2
1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase delta-1

phospholipid scramblase 1 (PLSCR1)
paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia (PNKD), transcript variant 1
prepronociceptin (PNOC)

90
ANEXOS
RAB24

Citosol

23,4

RAB24, member RAS oncogene family (RAB24)

RAB3B

Membrana plasmática

27

RAB3B, member RAS oncogene family (RAB3B)

RAD51

Nuclear

42,1

DNA repair protein RAD51 homolog 1

RASD2

Membrana

32,3

RASD family, member 2 (RASD2)

RBJ

Nuclear

30,8

rab and DnaJ domain containing (RBJ)

RCOR2

Nuclear

58

REST corepressor 2 (RCOR2)

RFX3

Nuclear

83

regulatory factor X, 3 (influences HLA class II expression) (RFX3), transcript variant 2

RHOA

Membrana /Citoplasma

21,4

ras homolog gene family, member A (RHOA)

RLN1

Extracelular/ Secretado

18,4

relaxin 1 (RLN1)

RNF111

Nuclear

108

E3 ubiquitin-protein ligase Arkadia

ROS1

Membrana

261

v-ros UR2 sarcoma virus oncogene homolog 1 (avian) (ROS1)

RPL26L1

Citosol

17

ribosomal protein L26-like 1 (RPL26L1)

RRAGD

Citplasma /Nuclear

45,6

Ras-related GTP binding D (RRAGD)

SAR1B

Retículo/Golgi

22,4

SAR1 gene homolog B (S. cerevisiae) (SAR1B), transcript variant 2

SCAMP1

Endossomo/Golgi

34,9

secretory carrier membrane protein 1 (SCAMP1)

SECISBP2

Nuclear/Mitocondria

95

SEMA4G

Membrana

94,1

Selenocysteine insertion sequence-binding protein 2
sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short

91
ANEXOS
cytoplasmic domain, (semaphorin) 4G (SEMA4G)
SERPIND1

Retículo

57

SERPINE2

Extracelular/Secretado

42,8

serpin peptidase inhibitor, clade D (heparin cofactor), member 1 (SERPIND1)
serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1),
member 2
(SERPINE2)

SFXN2

Mitocondria

36,2

sideroflexin 2 (SFXN2)

SLC22A23

Membrana

44,7

Solute carrier family 22 member 23

SLC39A8

Membrana

46,7

Putative sodium-coupled neutral amino acid transporter 8

SNN

stannin (SNN)

SNX4

Endossomo

51,9

sorting nexin 4 (SNX4)

SP2

Nuclear

64,9

Sp2 transcription factor (SP2)

SPANXB1

Nuclear

11,8

SPANX family, member B1 (SPANXB1)

SPN

Nuclear

40,3

sialophorin (leukosialin, CD43) (SPN), transcript variant 2

SPON2

Extracelular/Secretado

40,8

SPONDIN-2

SSPN

Membrana

26,6

sarcospan (Kras oncogene-associated gene) (SSPN)

SUGT1L1
SUSD3

SGT1, suppressor of G2 allele of SKP1 like 1 (S. cerevisiae) (SUGT1L1)
Membrana

27

sushi domain containing 3 (SUSD3)

92
ANEXOS
SYDE1

Citoplasmatica

79,7

Rho GTPase-activating protein SYDE1

SynembrynA

Membrana

59,7

Synembryn-A

TBX22

Nuclear

57,9

T-box 22 (TBX22)

TCTEX1D2

Citoesqueleto

16,2

Tctex1 domain-containing protein 2

46,4

Tubulin epsilon and delta complex protein 2

TEDC2
TIMD4

Membrana

41,5

T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4

TK1

Citosol/Mitocondria

25,4

Thymidine kinase, cytosolic

TMEM192

Lisossomo/Endossomo

30,9

Transmembrane protein 192

TMEM40

MEMBRANA

TRIB2

Citoesqueleto/Citoplasma

38,8

tribbles homolog 2 (Drosophila) (TRIB2)

TRIM47

Nuclear

69,5

tripartite motif-containing 47 (TRIM47)

TRIM65

Nuclear/Citosólica

57

tripartite motif-containing 65 (TRIM65)

TSR2

Nuclear

20,8

TSR2, 20S rRNA accumulation, homolog (S. cerevisiae) (TSR2)

UBD

Nuclear/Citoplasmática

18,4

ubiquitin D (UBD)

UBE1C

Citosol/Nuclear

51,8

ubiquitin-activating enzyme E1C (UBA3 homolog, yeast) (UBE1C), transcript variant 3

UNKL

Nuclear

73,8

unkempt homolog (Drosophila)-like (UNKL)

Transmembrane protein 40
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ANEXOS
UTS2B

Extracelular

13,7

Urotensin-2B

VDAC1

Membrana

30,1

voltage-dependent anion channel 1 (VDAC1)

VEGFD

Secretado

40,4

Vascular endothelial growth factor D

WIF1

Região extracelular

41,5

WNT inhibitory factor 1 (WIF1)

Wnt-3

extracelular ou secretado

ZBED1

Nuclear

Proto-oncogene protein Wnt-3
78,1

Zinc finger BED domain-containing protein 1

