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RESUMO 

A proteína do retardo mental do X frágil (FMRP), codificada pelo gene do 

Retardo Mental do X Frágil (do inglês, Fragile Mental Retardation 1, FMR1) associa-

se a RNA e transita entre o núcleo celular, grânulos citoplasmáticos e polirribossomos. 

No SNC, tem um importante papel como reguladora traducional atuando na maturação e 

eliminação sináptica. A exclusão do éxon 14 de transcritos do FMR1, associada ao uso 

do terceiro sítio de splicing do éxon 15 do FMR1, acarreta mudança da fase de leitura 

dos códons subsequentes, produzindo potencialmente isoformas da FMRP com nova 

região C-terminal, sem o sinal de localização nuclear e o domínio RGG, principal efetor 

de sua associação a RNAs. Sua importância funcional ainda não foi estudada. 

Neste trabalho, avaliamos por RT-qPCR a expressão dos transcritos que incluem 

e excluem o éxon 14 do Fmr1 no SNC de ratos e identificamos o córtex cerebral no 

décimo nono dia embrionário (E19) e no segundo dia pós-natal (P2) como tecido e fases 

do desenvolvimento em que são observados transcritos do Fmr1 com junção entre o 

éxon 13 e o terceiro sítio de splicing do éxon 15. Demonstramos que transcritos com 

essa junção exônica associam-se à proteína 4E de iniciação da tradução de eucarioto 

(eIF4E), indicando sua estabilidade no citoplasma. Geramos um anticorpo que identifica 

proteína de fusão com nova região C-terminal da FMRP. Paralelamente, a triagem por 

elementos em cis (transcritos) e fatores proteicos em trans trouxeram candidatos a 

inibirem o splicing do éxon 14 do FMR1. 
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ABSTRACT 

Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP), encoded by the Fragile Mental 

Retardation 1 (FMR1) gene, is an RNA-binding protein with nucleus-to-cytoplasm 

shuttling, and polyribosome association. In the central nervous system (CNS), FMRP is 

a translation regulator with important roles in synaptic maturation and elimination. In 

primary FMR1 transcripts, exon 14 skipping followed by selection of the exon 15 third 

splicing acceptor site, shifts the open reading frame of the downstream codons creating 

a putative FMRP isoform with a novel C-terminus, which lacks the nuclear localization 

signal and the major RNA binding domain, RGG box. The relevance of such isoform is 

as yet unknown. 

In the present study, we assessed, by RT-qPCR, the expression of rat Fmr1 

transcripts in the CNS, relative to the inclusion of exon 14. We identified the cerebral 

cortex in the nineteenth embryonic day (E19) and the second postnatal day (P2) as the 

most prominent sources of transcripts bearing a splicing junction between exon 13 and 

the third splicing acceptor site in exon 15. Those transcripts are associated with the 

eukaryotic translation initiation factor 4E (eIF4E), indicating its cytoplasmic stability. 

We generated an antibody that recognizes a fusion protein carrying the novel FMRP C-

terminus. Concurrently, a search for cis (transcript) and trans (protein) elements 

identified putative inhibitors of FMR1 exon 14 splicing. 
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PREFÁCIO 

 A proteína do retardo mental do X-frágil (FMRP) é codificada pelo gene 1 do 

Retardo Mental do X Frágil (FMR1), localizado em Xq27.3. A FMRP tem um 

importante papel na maturação e plasticidade sináptica (Huber et al., 2002). A 

elucidação dos seus mecanismos de atuação no sistema nervoso central (SNC) é 

importante não apenas para o esclarecimento das patologias a ela associadas, como 

também para o entendimento geral dos mecanismos sinápticos do SNC em condições 

fisiológicas. O enfoque desta tese são as isoformas da FMRP resultantes de eventos de 

splicing que excluem o éxon 14 de transcritos do FMR1. Devido à importância das 

afecções clínicas associadas a este gene, estas serão brevemente relatadas neste 

Prefácio, embora o presente trabalho não se relacione às disfunções do gene FMR1. 

 Expansões de trinucleotídeos citosina-guanina-guanina (CGG) na região 5’ não 

traduzida (5’-UTR) do FMR1 podem associar-se a três condições clínicas distintas, 

denominadas síndrome do X frágil (SXF, OMIM: 300624), síndrome de tremor e ataxia 

associada ao X frágil (FXTAS; OMIM: 300623) e insuficiência ovariana primária 

associada ao X frágil (FXPOI, OMIM: 311360). 

Em indivíduos da população geral, o número de trincas CGG varia de 6 a 44 

repetições, sendo o alelo com 30 trinucleotídeos o mais comumente observado 

(Maddalena et al.,2001). A SXF ocorre em indivíduos portadores da mutações 

completa, caracterizada por alelos que contêm mais de 200 trincas CGG, o que leva a 

metilação das citosinas da ilha CpG onde se encontram esses trinucleotídeos. Mutações 

completas resultam na repressão transcricional do gene FMR1 com consequente 

ausência do seu produto, a proteína FMRP. Pré-mutações caracterizam-se pela presença 

de alelos com 55 a 200 repetições CGG na região 5’-UTR do gene FMR1 e podem 

causar as síndromes FXTAS e FXPOI. Alelos pré-mutados são instáveis durante a 
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meiose materna, podendo sofrer expansões a mais de 200 trinucleotídeos, passando a se 

classificar como mutação completa. Alelos com 45 a 54 trinucleotídeos são 

denominados intermediários pois podem ser estáveis, como observado para os alelos 

comuns, ou apresentarem certa instabilidade mitótica, como as pré-mutações (Nolin et 

al., 2003). A associação destes alelos com FXPOI, FXTAS, deficiência intelectual não 

sindrômica e transtornos do comportamento tem sido interrogada (Hoen et al, 2011; 

Bodega et al, 2006). 

Sendo o FMR1 um gene do cromossomo X, a SXF tem incidência maior em 

homens do que mulheres (1 a cada 4.000 homens e 1 a cada 8.000 mulheres; revisto por 

Warren e Sherman, 2001). A SXF é a causa hereditária mais comum de deficiência 

intelectual hereditária entre homens (Sutherland et al., 1993; Warren e Nelson, 1994). A 

expressividade da síndrome em mulheres depende da proporção de células com o 

cromossomo X mutado e inativado, podendo caracterizar um desvio da inativação do X, 

tendendo geralmente a casos mais leves (Loesch e Hay, 1998). Os pacientes com a SXF 

podem apresentar deficiência intelectual (quociente de inteligência, QI < 70), com mais 

alta frequência de casos moderados (35 < QI < 50; Nielsen, 1983; Wisniewskis et al., 

1985), atraso no desenvolvimento neuro-psicomotor e da linguagem, e transtornos do 

comportamento que podem incluir autismo (em média 75% diagnósticos de autismo 

entre homens e 20% entre mulheres; Hall et al., 2008). Alterações no tecido conjuntivo 

podem causar hiperextensão das articulações, prolapso da válvula mitral e pé plano 

valgo (Hagerman et al., 1984). Dismorfismos faciais em pacientes com a SXF podem 

incluir face estreita e alongada, fronte e mandíbula proeminentes, orelhas de tamanho 

aumentado e em abano. À puberdade, tais características tornam-se mais evidentes e 

cerca de 80% dos pacientes do sexo masculino apresenta macroorquidia (Meryash et al., 

1984).  
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 Na população geral, a pré-mutação tem frequência de 1 a cada 430 cromossomos 

X humanos no sexo masculino e 1 a cada 209 indivíduos do sexo feminino (Tassone et 

al., 2012). Portadores da pré-mutação podem desenvolver FXTAS a partir da sexta 

década de vida. FXTAS é caracterizada por tremor de intenção progressivo, marcha 

atáxica, declínio cognitivo, neuropatia periférica e disfunção autônoma (Hagerman e 

Hagerman, 2000). Acredita-se que a manifestação da FXTAS esteja relacionada tanto 

ao número de repetições de trincas CGG quanto à idade, afetando aproximadamente 

30% e 75%, respectivamente nas sétima e nona décadas de vida de homens portadores 

da pré-mutação (Jacquemont et al., 2004; Tassone et al., 2007). Em mulheres, observa-

se menor penetrância (8 a 16%) devido à possibilidade de desvio de inativação do 

cromossomo X (Jacquemont et al., 2004).  

Exames anatomo-patológicos em cérebros postmortem de pacientes com FXTAS 

revelaram inclusões intranucleares eosinófilas, positivas para ubiquitina, em neurônios e 

astrócitos, diminuição no número de células de Purkinje e espongiose da substância 

branca cerebelar (Tassone et al., 2000; Kenneson et al., 2001; Greco et al., 2006). 

Alelos pré-mutados não são metilados e apresentam-se ativos à transcrição. Acredita-se 

que a formação de alças na região 5’-UTR dos transcritos do FMR1 de alelos pré-

mutados possa diminuir a eficiência de sua tradução, ocasionando diminuição dos níveis 

da FMRP e retro-alimentação positiva à transcrição do gene FMR1, o que resulta em um 

aumento dos níveis do RNAm contendo as repetições CGG expandidas (Jin et al., 

2003). A presença de transcritos do FMR1 contendo a pré-mutação e proteínas de 

função nuclear nas inclusões neuronais e astrocíticas de pacientes com FXTAS sugere 

que a desregulacão de funções nucleares importantes possa relacionar-se à patogênese 

desta síndrome (Sellier et al, 2010). 
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Mulheres portadoras da pré-mutação, além do risco de geração de prole com a 

SXF, podem desenvolver uma síndrome de insuficiência ovariana primária, denominada 

FXPOI. A incidência de FXPOI entre mulheres portadoras da pré-mutação é de 25%, 

nas quais ocorre a manifestação precoce da menopausa antes dos 40 anos de idade 

(Allingham-Hawkins et al, 1999; Sullivan et al., 2005). Análises de imunoistoquímica 

em tecido ovariano saudável durante a foliculogênese indicam a presença da FMRP em 

ovócitos e células da granulosa sugerindo que, possivelmente, a toxicidade de 

transcritos do FMR1 contendo a pré-mutação atue na disfunção dos folículos ovarianos 

(Willensem e Oostra, 2011). Em modelo animal murino, a presença da pré-mutação 

resultou na redução dos folículos ovarianos levando a insuficiência ovariana (Lu et al., 

2012). 
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I – INTRODUÇÃO 

Ao longo do desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC), a regulação da 

expressão de transcritos específicos é essencial para a plasticidade sináptica e formação 

apropriada dos circuitos neurais. No complexo proteoma cerebral, inúmeras proteínas 

atuam na formação, maturação e eliminação de sinapses, levando ao estabelecimento 

das funções primordiais do SNC, em períodos temporais críticos ao desenvolvimento. 

Neste contexto, a proteína do retardo mental do X frágil (FMRP) desempenha 

importantes papéis como reguladora pós-transcricional da expressão gênica. 

I.1 – A proteína FMRP no contexto cerebral 

O entendimento das funções e interações da FMRP é importante não apenas para 

o esclarecimento das afecções clínicas a ela relacionadas, mas também da fisiologia do 

SNC. A ausência da expressão do gene do retardo mental do X-frágil 1 (FMR1) em 

pacientes com a SXF leva a alterações morfológicas características em estruturas da 

membrana pós-sináptica de neurônios excitatórios, denominadas espinhas dendríticas 

(Rudelli et al., 1985; Hinton et al., 1991; Irwin et al., 2001). O mesmo é observado em 

camundongos knockout (KO) do Fmr1 (Comery et al., 1997; Nimchinsky et al., 2001). 

Sob condições fisiológicas, as espinhas dendríticas estão sujeitas a alterações 

morfológicas dinâmicas. Nos pacientes e modelos animais sem expressão do gene 

Fmr1, as espinhas dendríticas apresentam-se mais numerosas, longas e finas quando 

comparadas ao fenótipo normal característico, em formato de cogumelo, sugerindo que 

a FMRP em neurônios excitatórios tenha funções de maturação e eliminação sinápticas. 

A morfologia destas espinhas dendríticas deficientes em FMRP é semelhante à sua 

estrutura precursora, o filopódio, corroborando a hipótese de que a FMRP atue na 

maturação sináptica (Wieler e Greenough, 1999).  
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A partir da clonagem e caracterização do gene FMR1 em 1991 (Fu et al, 1991; 

Kremer et al, 1991; Oberlé et al, 1991; Verkerk et al, 1991; Yu et al, 1991), a FMRP foi 

primariamente descrita como uma proteína com capacidade de ligação a RNA in vitro 

(Siomi et al., 1993). Observações iniciais sugeriram que a FMRP possui afinidade de 

ligação a homorribopolímeros, preferencialmente poli(U) e poli(G) (Siomi et al., 1993; 

Ashely et al., 1993; Siomi et al., 1994; Adinolfi et al., 1999). Em 1993, Siomi e cols. 

demonstraram que a FMRP tem habilidade de ligação in vitro ao seu próprio RNAm, 

sugerindo que esta proteína possa exercer um controle pós-transcricional da expressão 

da sua própria mensagem (Siomi et al., 1993). A FMRP mostrou-se presente nas frações 

polirribossomais de células em cultura (Khandjian et al., 1996; Corbin et al., 1997; 

Feng et al., 1997a) e de lisados cerebrais (Feng et al., 1997b; Khandjian et al., 2004; 

Stefani et al., 2004). A associação da FMRP aos polirribossomos é sensível ao 

tratamento com baixas concentrações de RNAse A, em que a estrutura ribossomomal é 

mantida mas há a degradação do RNAm essencial à formação de polirribossomos. O 

tratamento com EDTA, que desfaz a associação das subunidades ribossomais 

dependente de magnésio, libera a FMRP em complexos macromoleculares de 

aproximadamente 600kDa (Corbin et al., 1997; Feng et al., 1997b). Estes dados 

sugerem que a FMRP, como parte de complexos RNPs (Eberhart et al., 1996), associa-

se a diferentes complexos ribossomais, inclusive a polirribossomos, de forma 

dependente de RNAm. 

Sabe-se que a maturação sináptica é dependente da síntese proteica (revisto por 

Sutton e Schuman, 2006 e Bramham e Wells, 2007). Demonstrou-se que a FMRP 

associa-se, no cérebro murino, a transcritos expressos a partir de 3,9% do total de genes 

codificadores para proteínas desta espécie, entre os dias pós-natais (P) 11 e P25 (Darnell 

et al., 2011) ou no animal adulto (Brown et al., 2001). Experimentos de interação entre 
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FMRP superexpressa e RNAm expresso a partir de uma biblioteca de cDNA de cérebro 

humano fetal haviam estimado anteriormente que 4% da massa de RNA poliadenilado, 

presente no ensaio, associam-se a esta proteína recombinante (Ashley et al., 1993). 

Alguns mensageiros foram demonstrados de forma reprodutível por se associarem à 

FMRP, tais como RNAm para receptores de glutamato do tipo metabotrópico 5 

(mGluR5) ou ionotrópico NMDA (N-metil-D-aspartato), as proteínas de densidade pós-

sináptica (PSD) 93 (PSD-93) e 95 (PSD-95), SAPAP 1-4 (do inglês, SAP90/PSD-95-

associated proteins 1 to 4), shank 1 a 3, homer 1 e neuroliguinas 1 a 3, entre vários 

outros (Brown et al., 2001; Darnell et al., 2011).  

As análises ontogenéticas in silico de dados obtidos em experimentos como os 

descritos acima revelaram vias de sinalização, relacionadas em potencial aos transcritos 

associados à FMRP, envolvidas na potencialização e na depressão sinápticas a longo 

prazo (respectivamente, LTP e LTD, do inglês, long-term ptentialization and long-term 

depression). Essas vias de sinalização compreendem a dos receptores de glutamato, 

GABA (ácido γ-aminobutírico) e a via de sinalização da proteína CREB (do inglês, 

cAMP response element-binding protein), todos envolvidos nos eventos de LTP e LTD 

(Brown et al., 2001; Miyashiro et al., 2003; Ascano et al., 2012; Darnell et al., 2011). 

Embora a função da FMRP venha sendo amplamente estudada na regulação da via do 

glutamato, há também relatos de que sua a ausência altere a distribuição de receptores 

(i) glutamatérgicos do tipo AMPA (-amino-3-hidroxi-5-metil isoxazol 5-propiônico); 

(ii) colinérgicos dos tipos muscarínico M1 e M4; (iii) dopaminérgicos do tipo D1; (iv) 

canabinóides do tipo CB1; (v) serotoninérgicos do tipo 5HT2A; e (vi) o canal de 

potássio dependente de voltagem Kv4.2 (Wang et al., 2008; Veeraragavan et al., 2011a; 

Veeraragavan et al., 2011b; Xu et al., 2012; Busquets-Garcia et al., 2013; de Esch et al., 

2013). 
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Entre os transcritos-alvo já descritos para a FMRP, em apenas dois a regulação 

da tradução pela FMRP foi demonstrada de forma positiva, sendo eles os RNAm 

codificadores para a proteína superóxido dismutase 1 (SOD1) e para o canal de potássio 

dependente de voltagem Kv4.2 (Bechara et al., 2009; Gross et al., 2011). De forma 

geral, a FMRP atua como reguladora negativa da tradução, inibindo a síntese de 

proteínas relacionadas à função sináptica. No SNC, esta atividade funcional da FMRP é 

regulada pela sua fosforilação. Quando desfosforilada, a FMRP se associa a 

polirribossomos ativos, permitindo a tradução de seus RNAm-alvo enquanto sua 

fosforilação inibe a atividade traducional destas mensagens (Ceman et al., 2003). Há 

fosforilação in vivo no resíduo de serina da posição 500, regulando a atividade da 

FMRP como repressora traducional (Coffee et al., 2012). Neste modelo, a FMRP é alvo 

da fosfatase 2A (PP2A) (Narayanan et al., 2007), enquanto sua fosforilação é regulada 

indiretamente pela cascata de sinalização de ERK (do inglês, extracellular signal-

regulated kinase) e diretamente pela via de fosforilação da cinase alvo da rapamicina 

em mamíferos, mTOR (Costa-Mattioli et al., 2009). As cinases P13K (do inglês, 

phosphatidylinositide 3 kinase) e AKT (do inglês, RAC-alpha serine/threonine-protein 

kinase), reguladas pelo mTOR, levam à fosforilação da FMRP pela cinase S6K1 (do 

inglês, ribosomal protein S6 kinase 1), resultando na inibição da tradução de seus 

transcritos-alvo (Narayanan et al., 2008; Hoeffer e Klann, 2010). Após a desfosforilação 

pela PP2A, além da possibilidade de refosforilação pela S6K1, acredita-se também que 

a FMRP possa ser poliubiquitinada e direcionada à degradação pelo sistema ubiquitina-

proteassomo. Desta forma, a cinase S6K1 deve atuar em moléculas da FMRP recém-

sintetizadas (Nalavadi et al., 2012). 

A regulação do perfil de fosforilação da FMRP ocorre mediante estímulo 

sináptico. Sob condições fisiológicas, a ativação de receptores glutamatérgicos do tipo 
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NMDA e metabotrópicos (mGluR) do grupo 1, especificamente mGluR1 e mGluR5, 

culmina na desfosforilação da FMRP permitindo a tradução de seus transcritos-alvo 

(Bear et al., 2004; Narayanan et al., 2008). Em pacientes com a SXF e em modelos KO 

para o Fmr1, o aumento nos níveis de síntese proteica, ocasionado pela ausência da 

FMRP, acarreta na internalização dos receptores iononotrópicos do tipo AMPA 

(Nakamoto et al., 2007). Os receptores AMPA podem fortalecer ou reprimir a 

capacidade de transmissão sináptica nas espinhas dendríticas levando, respectivamente, 

à LTP ou LTD neuronal (Pfeiffer e Huber, 2006). A saída dos receptores AMPA da 

membrana pós-sináptica diminui a capacidade de resposta das espinhas aos estímulos 

sinápticos, exacerbando o processo de LTD (Matsuzaki, et al., 2001; Koekkoek et al., 

2005; Nosyreva e Huber, 2006). Tais alterações acarretam no comprometimento da 

maturação morfo-funcional das espinhas, resultando no fenótipo dismórfico observado 

em pacientes com SXF e animais KO.  

Como esperado, o padrão de expressão do gene FMR1 no SNC relaciona-se 

diretamente às regiões encefálicas afetadas nas síndromes neurológicas, SXF e FXTAS. 

Em roedores, a FMRP apresenta maior expressão no início do período pós-natal, 

período de intensa sinaptogênese e plasticidade neuronal (Irwin et al., 2000, 2005; Todd 

e Mack, 2000; Todd et al, 2003). No córtex cerebral, a FMRP foi observada nas 

camadas, granular externa, piramidal externa e granular interna, respectivamente, 

camadas I a IV do córtex cerebral (Till et al., 2012). No hipocampo, de camundongos 

adultos, a FMRP é expressa especialmente no giro denteado e na área 3 do corno de 

Ammon (CA3) (Christie et al., 2009). Nesta mesma idade, no cerebelo observa-se 

expressão da FMRP principalmente nas células de Purkinje, sendo encontrada também 

na camada molecular superficial e vérmis (Devys et al., 1993; Hinds et al., 1993; Akins 

et al., 2009). 
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Embora, no início do período pós-natal no cérebro de roedores, a localização da 

FMRP pareça ser primariamente neuronal e pós-sináptica (Feng et al., 1997a; 

Greenough et al., 2001), análises de microscopia eletrônica no cérebro murino 

revelaram que a FMRP é também expressa em axônios e na região pré-sináptica 

(Christie et al., 2009). Nestas localizações, a FMRP é observada em grânulos contento 

duas proteínas parálogas, denominadas FXR1P e FXR2P (Christie et al., 2009; Akins et 

al., 2012). Em camundongos, estes grânulos são observados no início do período pós-

natal no hipocampo, bulbo olfatório e principalmente em regiões relacionadas ao 

controle motor como cerebelo, formação reticular, região cortical do tálamo e córtex 

motor primário e secundário, sugerindo um possível papel para a FMRP na disfunção 

motora observada na SXF (Akins et al., 2012). Aproximadamente 33% do proteoma 

pré-sináptico têm suas mensagens reguladas pela FMRP e, entre elas, estão o RNAm 

codificador das proteínas da família das neuroxinas, sinapsina 1 e 2, sinaptotagminas, 

canais de cálcio, entre outras (Darnell et al., 2011). 

I.2 – A família FXR 

O FMR1 faz parte de uma família gênica (FXR) com os ortólogos autossômicos 

FXR1 (do inglês, Fragile X-Related 1), mapeado em 3q27 e FXR2 (do inglês, Fragile X-

Related 2), mapeado em 17p13, que codificam, respectivamente, para as proteínas 

FXR1P e FXR2P (Coy et al., 1995; Siomi et al., 1995; Zhang et al., 1995). Em 

leveduras e Caenorhabditis elegans não são encontrados representantes desta família 

(Currie e Brown et al., 1999; Shtang et al., 1999), enquanto em Drosophila 

melanogaster, há apenas um membro, a proteína dFmrp, cuja similaridade é mais alta 

com a FMRP (64% com a FMRP; 55% com a FXR2P; e 36% com a FXR1P; Wan et 

al., 2000). Em vertebrados, as três proteínas, FMRP, FXR1P e FXR2P, têm ortólogas 

em várias espécies como Danio rerio (Engels et al., 2004; Tucker et al., 2004), Xenopus 
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tropicalis (Blonden et al., 2005), Xenopus laevis (Huot et al., 2005; Siomi et al., 1995), 

Gallus gallus (Price et al., 1996) e mamíferos (Laval et al., 1992,; Zhang et al., 1995). 

Em camundongos, as proteínas FXRs apresentam similaridade geral de 55% entre si 

(Tamanini et al., 1999). Com exceção da sequência dos éxons 11 e 12 do Fmr1, que 

inexiste em Fxr1 e Fxr2, os tamanhos dos 13 primeiros éxons são semelhantes na 

família FXR e a sequência codificada por eles tem mais alta similaridade entre as três 

ortólogas (86% entre FMRP e FXRP1 e 70% entre FMRP e FXR2P; Tamanini et al., 

1999; Kirkpatrick et al., 2001). A sequência codificada pelos éxons 14, 15, 16 e 17 do 

FMR1 apresenta similaridade mais baixa, resultando em uma região C-terminal menos 

conservada, com homologia de apenas 6% entre seus resíduos de aminoácidos 

(Tamanini et al., 1999; Kirkpatrick et al., 2001). 

FXR1P é amplamente encontrada no cérebro, músculos esquelético e cardíaco 

(Bakker et al., 2000) e, em testículos, é predominantemente expressa em espermátides 

(Bakker et al., 2000; Tamanini et al., 1997). O camundongo KO do Fxr1 exibe um 

fenótipo relacionado à disfunção muscular esquelética (Mientjes et al., 2004). No 

cérebro e ovário, a FXR2P tem um padrão de distribuição semelhante ao da FMRP, 

embora em intensidade mais baixa (Bakker et al., 2000). Embora o camundongo KO 

para Fxr2 não apresente alterações anatomo-patológicas no encéfalo, são observadas 

disfunções de comportamento semelhantes às dos camundongos KO do Fmr1 

(Bontekoe et al., 2002). Assim como o padrão de distribuição tecidual diferenciado na 

vida adulta, FMRP, FXR1P e FXR2P também são diferencialmente expressas durante 

os estágios mais avançados da embriogênese e início da vida pós-natal em humanos e 

camundongos. Em geral, FXRP1 tem maior expressão em estágios embrionários mais 

precoces em relação à FXRP2 e FMRP, e os níveis de expressão da FXRP2 são mais 

baixos no cérebro fetal em comparação aos do cérebro adulto (Bakker et al., 2000).  
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Zhang e cols (1995) demonstraram, em experimentos de precipitação por 

afinidade in vitro e co-imunoprecipitação in vivo, que as proteínas FMRP, FXR1P e 

FXR2P são capazes de interagir entre si, formando heterodímeros ou homodímeros. 

Posteriormente, observou-se que, na proteína FMRP, a sequência de aminoácidos 

localizada nas posições 171-211, codificada pelo éxon 7 do FMR1, é necessária para a 

formação destes dímeros (Siomi et al., 1996). Ensaios de cromatografia de exclusão 

molecular revelaram que dímeros FXR fracionam em complexos maiores que 600 kDa e 

que altas concentrações de sal rompem esses complexos, deixando-os com cerca de 200 

a 300 kDa (Tamanini et al., 1999). 

I.3 – O trânsito intracelular da proteína FMRP 

A atuação da FMRP na regulação de transcritos está relacionada à sua 

capacidade de interação com outros elementos proteicos e ribonucleicos, com 

consequente regulação de sua localização subcelular. O modelo mais considerado pela 

comunidade científica propõe que, após síntese no citoplasma, a FMRP se dirige ao 

núcleo celular, onde deve interagir com seus alvos de RNAm específicos, formando 

complexos ribonucleoproteicos (RNPs; Eberhart et al., 1996; Bagni e Greenough et al., 

2005; Kim, et al, 2009; Willemsen et al., 2011). Os complexos RNPs contendo a FMRP 

devem ser exportados para o citoplasma (Fridell et al., 1996; Willemsen et al., 1996), 

onde devem interagir com ribossomos de forma dependente de RNA (Fig. 1, Darnell et 

al., 2005).  
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Figura 1: Esquema representando um modelo que resume as funções propostas para a proteína 

FMRP no neurônio. A proteína FMRP, sintetizada no citoplasma, entra no núcleo devido ao seu 

sinal de importação nuclear, onde interage com seus alvos de RNAm e outras proteínas. O 

complexo ribonucleoprotéico da FMRP sai do núcleo mediado pelo sinal de exportação nuclear 

da FMRP e outras proteínas. No complexo, os RNAm podem ser inativados por alterações 

conformacionais ou interação da FMRP com integrantes do complexo RISC. O complexo é 

transportado ao longo do dendrito ligado a proteínas motoras associadas ao citoesqueleto. Na 

região da sinapse do neurônio pós-sináptico, os RNAm são traduzidos mediante sinalização por 

neurotransmissão que inibe a FMRP por fosforilação. Fonte: Bagni et al, 2005 

 

Dois motivos, denominados sinal de localização nuclear (NLS, do inglês, 

nuclear localization signal) e sinal de exportação nuclear (NES, do inglês, nucler export 

signal), possibilitam o tráfego da FMRP entre o núcleo celular e o citoplasma. O NLS é 

codificado pelo éxon 5 do FMR1, especificamente pelos resíduos 114-150 (Bardoni et 

al., 1997), sendo os resíduos 114-117 essenciais para sua função (Eberhart et al., 1996).  

A saída da FMRP do núcleo para o citoplasma deve ocorrer pelo 

reconhecimento do NES, codificado pelo éxon 14 do FMR1. Os 17 aminoácidos iniciais 

codificados por este éxon (resíduos 424 a 441), especialmente os dois resíduos de 

leucina localizados nas posições 430 e 432, são fundamentais para a funcionalidade do 

NES (Eberhart et al., 1996; Fridell et al., 1996). Este domínio possui uma região rica 

em leucina que, de forma homóloga ao NES encontrado na proteína Rev do vírus HIV-



__________________________________________________________________INTRODUÇÃO 

 10 

1, deve permitir a transferência da sua carga para o citoplasma através da ligação ao 

fator de exportação nuclear dependente de exportina 1 (Fornerod et al., 1997). Este tipo 

de NES já foi identificado em diferentes proteínas como MAPKK (do inglês, mitogen-

activated protein kinase kinase, Fukuda et al., 1996) e ciclina B1 (Toyoshima et al., 

1998). O tratamento com o antibiótico leptomicina B é capaz de bloquear a interação do 

NES com a exportina-1, potente inibidor do tráfego para o citoplasma de proteínas 

contendo NES dependente de exportina-1 (Fornerod et al., 1997; Ossareh-Nazari et al., 

1997). 

O fracionamento celular de lisado cerebral murino adulto revelou que cerca de 

4% da FMRP cofraciona com o núcleo celular (Feng et al., 1997a). Neste mesmo 

estudo, a análise por microscopia eletrônica apresentou marcação positiva para a FMRP 

no nucleoplasma e em poros nucleares de neurônios, enquanto não foi observada 

marcação nestas estruturas em astrócitos (Feng et al., 1997a). Estes resultados 

corroboram o modelo de atuação da FMRP em que há o trânsito entre núcleo e 

citoplasma, mediado provavelmente pelos sinais de localização NLS e NES. 

Mutação em resíduos funcionais do NES da FMRP, o tratamento com 

leptomicina B ou a superexpressão de FMRP sem o segmento codificado pelo éxon 14 

do FMR1 leva à retenção nuclear desta proteína recombinante (Sittler et al., 1996; 

Eberhart et al., 1996; Feng et al., 1997; Bardoni et al., 1997; Tamanini et al., 1999; Kim 

et al., 2009). Nas proteínas FXRP1 e FXRP2, a inibição do NES resulta na mudança 

destas do citoplasma para o núcleo e nucléolo, respectivamente (Tamanini et al., 

1999a), sugerindo a presença de um sinal de localização nucleolar na proteína FXRP2. 

Alguns estudos já demonstraram que a FMRP também pode se localizar no nucléolo. 

No primeiro deles, realizado em linhagem imortalizada de fibroblastos derivada de 

tecido renal símio (COS-1) com superexpressão da FMRP recombinate sem o éxom 14, 
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análises de microscopia eletrônica demonstraram localização nucleolar da FMRP, 

especificamente nos componentes granulares (Willemsen et al., 1996), local de 

maturação dos precursores ribossomais (Larson et al., 1991; recisto por Boisvert et al., 

2007). Posteriormente, foi observado que isoformas da FMRP sem o éxon 14 eram 

observadas no nucléolo e, após mutação em dois resíduos localizados em um domínio 

de ligação a RNA na sua região N-terminal, a sua distrubuição apresentava-se 

perinucleolar após a superexpressão em células COS-1 (Ramos et al., 2006). 

Uma vez que não foi identificado um sinal de localização nucleolar na FMRP, a 

presença destas isoformas no nucléolo poderia ocorrer por meio de sua interação com 

proteínas que contém esse sinal. De fato, análises de imunofluorescência realizadas 

novamente na linhagem celular COS-1 demonstraram que essas isoformas 

superexpressas colocalizam-se com a proteína nucleolar MSP58 (do inglês, 

MicroSpherule Protein 58, Davidovic et al., 2006). MSP58 é encontrada também no 

nucleoplasma, onde atua na regulação transcricional através da interação com fatores de 

transcrição (Lin et al., 2002; Ivanova et al., 2005), além de controlar a expressão gênica 

ribossomal (Shimono et al., 2005). Desta forma, através da interação com outros 

ligantes protéicos no núcleo celular, as isoformas da FMRP sem o segmento codificado 

pelo éxon 14 do FMR1 poderiam ser transportadas para o nucléolo, no caso de interação 

com FXRP2 ou MSP58. Por outro lado, isoformas com deleção no NES foram 

localizadas no citoplasma em associação com FXRP2 (Tamanini et al., 1999), 

sugerindo que heterodímeros FMRP-FXRP2 poderiam ser transportados ao citoplasma 

às custas do NES da FXRP2.  

No citoplasma de fibroblastos em cultura, tanto de humanos como de linhagem 

celular KO para o Fmr1, foi demonstrado que a FMRP distribui-se entre polissomos e 

grânulos RNPs (Fig. 1, Corbin et al., 1997; Feng et al., 1997; Mazroui et al., 2003; 
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Khandjian et al., 2004). Em cultivo organotípico de tecido hipocampal murino nos dias 

embrionários (E) 15, E18 e E19, receptores metabotrópicos ativados por glutamato 

acionam uma resposta intracelular que desloca grânulos RNPs contendo FMRP à 

densidade pós-sináptica (Fig. 1, Antar et al., 2005; Ferrari et al., 2007). O transporte da 

FMRP em RNPs é realizado livre de polissomos e mediado por cinesinas e dineínas que 

interagem com tubulinas (Ling et al., 2004; Dictemberg et al., 2008). 

Situações de estresse celular, como choque térmico (Mazroui et al., 2002) e 

estresse oxidativo (Kim et al., 2006) podem transferir complexos moleculares contendo 

a FMRP de polissomos a grânulos intracelulares, reprimindo a tradução dos transcritos 

presentes nestes grânulos, às vezes denominados grânulos de estresse (Fig. 1). Assim 

como observado em mamíferos, em drosófila, a superexpressão da dFmrp leva ao seu 

deslocamento dos polirribossomos e formação de grânulos, embora em modelo KO para 

o dFmr1 a ausência da dFmrp não iniba a formação destes grânulos induzida por 

estresse celular, sugerindo que a dFmrp não seja essencial para a sua formação (Gareau 

et al., 2013). A formação dos grânulos parece ser mediada pela região N-terminal da 

dFmrp, especificamente pelos resíduos responsáveis por sua dimerização e interações 

com outras proteínas (Gareau et al., 2013). Sabe-se que, in vitro, a capacidade de 

formação de grânulos RNPs é independente de RNA (Han et al., 2012; Kato et al., 

2012).  

As interações da FMRP nas RNPs e o seu trânsito são modulados por domínios 

funcionais e sinais de localização subcelular, cuja presença na FMRP pode ser alterada 

pelo splicing alternativo (SA) dos transcritos primários do FMR1. Experimentos de RT-

PCR (reação em cadeia da polimerase após transcrição reversa de RNA) demonstraram 

que o éxon 14 do FMR1 pode ser integralmente excluído do transcrito (Huang et al., 

1996). Esta forma de splicing alternativo do FMR1 traz inicialmente duas implicações 
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funcionais em potencial às isoformas da FMRP: (i) exclui-se o sinal de exportação 

nuclear (NES) que é codificado por esse éxon (Sittler et al., 1996); e (ii) há mudança de 

fase de leitura para a síntese da FMRP. O estudo destas isoformas foi abordado nesta 

tese. Para entender melhor estas e outras implicações desse evento de splicing para a 

FMRP, é importante a descrição de domínios funcionais desta proteína. 

I.4 – Domínios de ligação da FMRP a RNA 

Domínios previstos para a FMRP, presentes em outras proteínas, foram 

demonstrados nestas como ligantes de RNA. Estes incluem dois domínios Tudor, dois 

domínios do tipo KH (homólogo à ribonucleoproteína heterogênea nuclear K, hnRNP 

K,) e um domínio arginina-glicina-glicina (RGG, Fig. 2, Bardoni et al., 1997; Feng et 

al., 1997; Darnell et al., 2001; Maurer-Stroh et al., 2003). 

 

Figura 2: Representação esquemática da família FXR. É apresentada a organização exônica dos 

três genes humanos FMR1, FXR1 e FXR2, que segue o mesmo padrão entre mamíferos. A 

numeração refere-se à identificação dos éxons dos respectivos genes. A linha entre os blocos 

representa a localização de íntrons, fora de escala. Para o FMR1, a região de trinucleotídeos 

repetitivos localizada no éxon 1 está representada por (CGG)n. Os domínios com potencial para 

ligação a RNA, representados em azul mais escuro, estão indicados em sua região codificadora 

de cada gene. Os motivos identificados como NLS e NES estão destacados em verde. Os éxons 

documentados por sofrer splicing alternativo nos transcritos do genes FMR1 (éxons 12, 14, 15 e 

17) estão destacados em vermelho. (Nas proteínas FXR1P e FXR2P estão representados apenas 

os domínios descritos como conservados na família FXR. (NLS, sinal de localização nuclear; 

NES sinal de exportação nuclear; HLH, do inglês helix-loop-helix). 
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I.4.1 – Domínio Tudor 

A capacidade de ligação a RNAs da região N-terminal da FMRP (resíduos 1-

214) foi demonstrada por Adinolfi e cols. (1999; 2003). Neste segmento, estão presentes 

dois domínios Tudor, homólogos ao motivo Agenet de plantas (Maurer-Stroh et al., 

2003). Os dois domínios Tudor da FMRP (Fig. 2), Tudor-1 (resíduos 3-50) e Tudor-2 

(resíduos 63-113), são estruturas com dobramentos independentes, formando cada um 

cinco folhas  que definem um módulo em barril que se emparelha ao outro domínio 

Tudor, ligados por uma curta hélice alfa, determinando o domínio N-terminal da FMRP 

(NDF; Ramos et al., 2006; Adams-Cioaba et al., 2010).  

Resíduos do segundo domínio Tudor são necessários para a associação com a 

proteína de 82 kDa que interage com a FMRP (82-FIP) (Adinolfi et al., 2003; Ramos et 

al., 2006) e se distribui entre o núcleo celular e os polissomos citoplasmáticos (Bardoni 

et al., 2003). A proteína 82-FIP é também conhecida como a proteína nuclear 2 que 

interage com a FMRP (NUFIP-2, Bardoni et al., 2003). 

O RNA não codificador (ncRNA), citoplasmático, com expressão no cérebro, 

BC1 (do inglês, brain cytoplasmic RNA1) e seu ortólogo em primatas, BC200, podem 

associar-se ao segundo domínio Tudor (Zalfa et al., 2003; Zalfa et al., 2005; Lacoux et 

al., 2012). Neste, a região da FMRP necessária para a interação estende-se além do 

Tudor-2, compreendendo o segmento de 83 resíduos, imediatamente C-terminal a ele, 

que inclui o sinal de localização nuclear (NLS; Zalfa et al., 2005). A ligação de 

BC1/BC200 à FMRP mascara seu NLS, o que poderia impedir a reentrada da FMRP ao 

núcleo celular (Zalfa et al., 2003). Como citado, FMRP recombinante sem o segmento 

codificado pelo éxon 14 do FMR1 pode apresentar-se perinucleolar (Willemsen et al., 

1996; Ramos et al., 2006). Mutações em resíduos específicos do primeiro domínio 

Tudor levam à perda desta localização (Ramos et al., 2006), levantando-se a hipótese de 
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que esses resíduos possam servir para a interação da FMRP com outras proteínas que 

contenham o sinal de localização nucleolar. 

I.4.2 – O domínio KH 

A proteína FMRP possui dois domínios KH, denominados KH-1 e KH-2, sendo 

o primeiro formado pelos resíduos 205 a 280 (codificados pelos éxons 8 a 9) e o 

segundo constituído pelos resíduos 281 a 422 (codificados pelos éxons 9 a 13, Fig. 2).  

Não se conhece a função do domínio KH-1 da FMRP. Na região N-terminal a 

este, alguns resíduos do NLS fazem parte de um motivo em potencial, hélice-volta-

hélice (HLH, do inglês helix-loop-helix), localizado nas posições 135-217 da FMRP, 

sobrepondo-se ao início do KH-1 (Fig. 2, Sjeklóca et al., 2009). Análises por 

espectroscopia sugeriram que este motivo deve ser flexível, permitindo a movimentação 

do domínio KH-1 de forma semi-independente do restante da proteína FMRP (Sjeklóca 

et al., 2009). Uma hipótese para a via de sinalização da FMRP para o núcleo é que 

mudanças conformacionais no motivo HLH regulem interações com outras regiões da 

própria FMRP ou com outras moléculas (Sjeklóca et al., 2009). 

Uma mutação no domínio KH-2 (p.I304N) causa fenótipo grave de SXF em 

paciente do sexo masculino sem expansão de trinucleotídeos CGG (De Boulle et al., 

1993). Este resíduo mostrou-se importante para a ligação da FMRP a polirribossomos, 

uma vez que esta associação foi deficiente em células do paciente (Mazroui et al., 

2003). Embora camundongos knock-in para a mutação p.I304N expressem a FMRP, 

eles apresentam, assim como o modelo knock-out para o Fmr1, alterações 

morfofisiológicas e neurofisiológicas na sinapse de neurônios glutamatérgicos, 

indicando que a associação do domínio KH-2 aos polirribossomos seja fundamental à 

função sináptica da FMRP (Zang et al., 2009). 
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Demonstrou-se que o domínio KH-2 da FMRP liga-se in vitro a uma estrutura 

secundária de RNA, os complexos em beijo (do inglês, kissing complex, Darnell et al., 

2005). A ligação a estas estruturas de RNA altera a ligação da FMRP a polirribossomos 

devido à competição pelo sítio de ligação localizado no resíduo 304 (Darnell et al, 

2005). Análises de sequenciamento em larga escala demonstraram que a sequência 

conservada ACUK (sendo A, C e U, respectivamente as bases nitrogenadas adenina, 

citosina e uracila e K a possibilidade de a base ser guanina ou timina) deva ser um alvo 

ribonucleico para associação ao domínio KH-2 da FMRP (Ascano et al., 2012). 

Na linhagem celular COS-1, transfectada com o cDNA do FMR1 do paciente 

com a mutação p.I304N, o tratamento com leptomicina B, que inibe o NES, aumenta os 

níveis da FMRP no núcleo celular, sugerindo que essa mutação afete o trânsito da 

FMRP entre o núcleo e o citoplasma (Tamanini et al., 1999). Sugere-se que o 

deslocamento da FMRP de polirribossomos no citoplasma possa aumentar a reentrada 

da FMRP no núcleo celular, alterando sua distribuição intracelular (Tamanini et al., 

1999). 

I.4.3 – O domínio RGG  

O domínio RGG da FMRP, localizado em sua região C-terminal, é caracterizado 

por repetições de aminoácidos arginina(R)-glicina(G)-glicina(G) (RGG), codificados 

pelo éxon 15 do gene FMR1. Embora seja parcialmente conservado entre as proteínas 

parálogas da família FXR (Melko e Bardoni, 2010), apenas a FMRP apresenta 

capacidade de ligação in vitro e in vivo do seu domínio RGG a estruturas específicas de 

RNA formadas por sequências ricas em guanina, denominadas quarteto em G (Schaeffer 

et al., 2001; Darnell et al., 2001; Darnell et al., 2009). A especificidade de 

reconhecimento da estrutura de quartetos em G pela FMRP foi analisada em um ligante 

modelo de RNA selecionado in vitro, denominado sc1, cuja estrutura secundária é rica 
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em quartetos em G (Darnell et al., 2001). Análises de mutagênese dirigida ao sítio e de 

ressonância nuclear magnética demonstraram que os resíduos de arginina das posições 

533 e 538 na região C-terminal ortóloga da FMRP em camundongos são essenciais para 

sua ligação ao sc1 (Blackwell et al., 2010; Phan et al., 2011). Os resíduos localizados 

posições 543 e 545 não são essenciais para a ligação ao sc1 e parecem estar 

relacionados ao reconhecimento de RNAs que contêm outros tipos de quartetos em G, 

como observado para o RNA da tirosina cinase (AATYK) (Blackwell et al., 2010). 

Em 2001, a análise a partir de lisado cerebral de camundongo, dos transcritos 

coimunoprecipitados com a FMRP que foram submetidos a hibridação em sondas de 

microarranjo, demostrou que 67% de um total de 432 transcritos alvo da FMRP 

possuem sequências ricas em guanina, preditas para a formação de quartetos em G. 

(Brown et al., 2001). A partir da observação da alta afinidade de ligação in vitro e in 

vivo pela FMRP aos transcritos contendo os quartetos em G, incluindo o próprio RNAm 

do Fmr1 (Brown et al., 2001; Darnell et al., 2001; Schaeffer et al., 2001) diferentes 

trabalhos buscaram por identificar o perfil dos RNAm associados à FMRP (Miyashiro 

et al., 2003; Todd et al., 2003; Darnell et al., 2005; Menon e Mihailescu, 2007; 

Muddashetty et al., 2007; Westmark e Malter, 2007; Zalfa et al., 2007; Didiot et al., 

2008; Dictenberg et al., 2008; Muddashetty et al., 2011; Darnell et al., 2011).  

Miyashiro e cols (2003) identificaram, pela técnica de amplificação de RNA 

guiada por anticorpo monoclonal anti-FMRP, que os quartetos em G estavam presentes 

em apenas 22% dos 83 RNAm alvo da FMRP identificados. Em uma nova abordagem 

experimental, Darnell e cols. (2011) utilizaram imunoprecipitação de RNPs fixadas por 

luz ultravioleta seguido de sequenciamento em larga escala (HITS-CLIP, do inglês, high 

throughpout sequencing and cross-linked immunoprecipitation), em extratos 

polirribossomais do cérebro de camundongo entre P11 e P25. Entre os 842 transcritos 
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encontrados, 24% haviam sido previamente identificados como alvos da FMRP (Brown 

et al., 2001; Darnell et al., 2001; Miyashiro et al., 2003). Os quartetos em estavam 

presente em 43% dos transcritos alvo da FMRP identificados e em 39% no grupo 

controle, cujos transcritos foram previamente pareados pela expressão neuronal e 

tamanho (Darnell et al., 2011). Devido ao fato de o domínio RGG ser o único cuja 

associação a RNAs tenha sido demostrada in vivo, esperava-se que os quartetos em G 

estivessem enriquecidos no grupo de transcritos alvo da FMRP. Quanto ao sítio de 

ligação destes 842 transcritos, 66% se ligaram à FMRP ao longo de suas regiões 

codificadoras, sugerindo que, no contexto analisado outros fatores além de motivos em 

cis ou estruturais possam ser responsáveis pela ligação da FMRP a estes transcritos. 

(Darnell et al., 2011). Neste estudo de Darnell e cols. (2011), o objeto de análise foram 

frações polirribossomais associadas a FMRP contendo complexos RNPs, em detrimento 

do pool cerebral total de complexos RNP de que a FMRP faz parte, localizados em 

outros compartimentos celulares, como grânulos de estresse, corpos de processamento 

(corpos P) e núcleo celular (Kim e Ceman, 2012). De acordo com o modelo de atuação 

proposto (Bagni e Greenough et al., 2005; Willemsen et al., 2011), a FMRP poderia 

interagir com seus transcritos alvo no núcleo, utilizando estruturas específicas como os 

quartetos em G, que se ligariam ao seu domínio RGG (Tamanini et al., 1999; Kim et al., 

2009). Uma vez transportados para o citoplasma, a FMRP atuaria no controle 

traducional destas mensagens, podendo interagir com ribossomos traducionalmente 

ativos (Ceman et al., 2003), o que poderia justificar o perfil observado de ligação às 

sequências codificadoras dos RNAm a ela associados (Kim e Ceman, 2011). Desta 

forma, o domínio RGG, e outros domínios funcionais da FMRP, poderiam ter atuações 

específicas e relevantes na seleção dos componentes integrantes dos complexos RNPs, 

de acordo com o contexto celular observado. 
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Ao contrário do observado in vitro para o domínio KH-2, em que a presença dos 

complexos em beijo é capaz de dissociar a ligação da FMRP aos polirribossomos, os 

quartetos em G não são capazes de competir com a FMRP pela ligação aos complexos 

polirribossomais oriundos do córtex frontal de camundongos (Darnell et al., 2005b). O 

fracionamento polirribossomal em gradiente de sacarose, após a superexpressão de 

clones do Fmr1 sem o domínio RGG em linhagem celular neuronal de camundongos, 

demonstrou que a ausência deste domínio parece não afetar a distribuição da FMRP ao 

longo das frações polirribossomais (Darnell et al., 2005a). Entretanto, dois estudos 

independentes em linhagem celular de fibroblastos de camundongos KO para o Fmr1, 

mostraram que a ausência do domínio RGG modifica o perfil de interação da FMRP aos 

polirribossomos, aumentando a presença da FMRP nas frações não associadas a estes, 

mas não impede a ligação da FMRP às subunidades ribossomais (Mazroui et al., 2003; 

Blackwell et al., 2010). Isso é condizente com as observações de que a associação da 

FMRP aos polirrobossomos é ocorre de forma dependente de RNA (Feng et al., 1997b). 

A distribuição da FMRP a grânulos in vitro parece ser coordenada pela presença 

de sequências de baixa complexidade, caracterizadas pela baixa representação de alguns 

aminoácidos e aumento de frequência de outros, incluindo sequências repetitivas (Han 

et al., 2012; Kato et al., 2012). Na FMRP, sequências de baixa complexidade foram 

localizadas no domínio RGG (Kato et al., 2012) e, de fato, a ausência deste domínio 

impede a formação de grânulos em células murinas (Mazroui et al., 2002) e diminui a 

formação destes em células de drosófila (Gareau et al., 2013). 

I.5 – Isoformas da FMRP que não expressam o éxon 14 do Fmr1 

A exclusão alternativa do éxon 14 de transcritos do Fmr1 pode associar-se a 

outros dois eventos de splicing alternativo no seu pré-RNAm: o uso dos sítios 
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receptores de splicing do éxon 15 do éxon 17 (Fig. 3). O éxon 15 do Fmr1 apresenta 

três sítios receptores de splicing, denominados 15a, 15b e 15c. Quando o éxon 14 é 

mantido no RNAm do Fmr1, o uso do sítio 15b exclui 12 resíduos (491-502) de 

aminoácidos da FMRP. Na escolha do sítio 15c, há exclusão de 25 resíduos (491-515) 

em relação à forma mais longa da proteína, expressa a partir de RNAm que utilizou o 

sítio 15a. Em ambas as situações mantém-se a fase de leitura para a tradução (Figs. 3-A 

e Tabela 1).  
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Figura 3: Representação esquemática da região 3’ do gene Fmr1, demonstrando as 

possibilidades de transcritos formados pela permanência (A) ou exclusão (B) do éxon 14 e uso 

dos sítios alternativos de splicing dos éxons 15 e 17. (A) Transcritos formados pela permanência 

do éxon 14. Nestas isoformas o NES e RGG são mantidos (B) Transcritos sem o éxon 14 que 

usaram o primeiro ou segundo sítio de splicing do éxon 15 (1315a e 1315b) têm códon de 

parada prematura da tradução, no próprio éxon 15. A ausência do éxon 14 e uso do terceiro sítio 

de splicing do éxon 15 (1315c17a e 1315c17b) desloca a matriz de leitura (ORF) para tradução 

(região hachurada), que é restaurada no éxon 17 quando se usa o sítio 17a, mas não quando se 

usa o sítio 17b. NES: sinal de exportação nuclear.A porção 5’ do FMR1 (éxons 1 a 12) não está 

representada. 
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Metil-transferases específicas modificam os resíduos de arginina localizados nas 

posições 533, 538, 543 e 545 da FMRP de camundongos, codificados pelo éxon 15 do 

FMR1 (Stetler et al., 2006; Blackwell et al., 2010). A metilação in vitro destes resíduos 

diminui a capacidade de o domínio RGG da FMRP ligar-se aos quartetos em G de RNA 

e homorribopolímeros (Denman et al., 2002; Stetler et al., 2006; Dolzanskhaya et al., 

2006a; Blackwell et al., 2010). A metilação não afeta a localização celular da FMRP, 

mas parece regular sua capacidade de dimerização com a proteína FXRP1, tanto in vitro 

como in vivo (Dolzanskhaya et al., 2006b). Apenas as isoformas da FMRP expressas a 

partir de transcritos com o éxon 14 e uso do sítio 15a possuem o sítio de fosforilação 

Ser500, demonstrado in vivo, (Dolzanskhaya et al., 2006a; Evans et al., 2012). Produtos 

proteicos traduzidos a partir da junção éxon 14 ao sítio 15b apresentam padrão de 

metilação semelhante às isoformas cujo RNAm apresentava a junção entre o éxon 14 e 

o sítio 15a, indicando que a perda do sítio de fosforilação não altera o padrão de 

metilação da FMRP (Dolzanskhaya et al., 2006a). Transcritos que utilizaram o sítio 15c 

do éxon 15 geram isoformas sem o sítio de fosforilação e com 25 resíduos a menos. 

Análises de predição estrutural revelam potencial mais alto para formação de 

folhas β em relação a hélices  do que o previsto no caso da das isoformas cujos RNAm 

utilizaram o sítio 15a do éxon 15 (Denman et al., 2002; Dolzanskhaya et al., 2006a). 

Estas alterações resultam na redução de cerca de 80% nos níveis de metilação destas 

isoformas da FMRP (Dolzanskhaya et al., 2006a). O padrão diferenciado de metilação 

pode alterar o perfil de interação a proteínas e RNAs, sugerindo um papel específico 

para estas isoformas geradas a partir deste evento de splicing alternativo (Dolzanskhaya 

et al., 2006a).  

A exclusão do éxon 14 de transcritos do Fmr1 pelo splicing alternativo faz com 

que o éxon 13 seja ligado ao éxon 15 pela escolha de um dos sítios receptores de 
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splicing 15a, 15b ou 15c (Fig 3-B). Na ausência do éxon 14 no RNAm do Fmr1, há 

mudança de fase de leitura da tradução, independente do sítio de splicing usado no éxon 

15 (Sittler et al., 1996). A ligação do éxon 13 aos sítios 15a e 15b gera transcritos com 

códon de parada prematuro no próprio éxon 15 (Ashley et al., 1993; Huang et al., 

1996). Levantou-se a hipótese de que estes transcritos devam ser alvos do sistema de 

decaimento do RNAm mediado por mutação nonsense (NMD) baseando-se nas 

evidências de que transcritos com códon de parada da tradução a 5’ de uma junção 

éxon-éxon possam ser destinados à degradação por NMD (Lewis et al., 2003).  

A nova fase de leitura traducional de transcritos do Fmr1 cujo éxon 13 ligou-se 

ao terceiro sítio receptor de splicing do éxon 15 (15c) tem códon de parada no éxon 17, 

último éxon do gene. Outro evento de splicing alternativo no transcrito do Fmr1 é a 

possibilidade de uso dos dois sítios receptors alternativo de splicing no éxon 17, 

denominado 17a e 17b (Figs. 3-B e Tabela 1). O uso do sítio 17b parece ter frequência 

mais alta em relação ao 17a (Huang et al., 1996). Na ausência do éxon 14 do Fmr1, o 

uso do sítio 15c e 17a restaura a ORF, levando à tradução do terço C-terminal 

parcialmente novo para a FMRP, mas com o mesmo terminal carboxílico que as 

isoformas expressas a partir de RNAm com o éxon 14, devido à resutauração da ORF 

(Fig. 3-B). Isoformas que expressam a sequência codificada por transcritos que usaram 

os sítios 15c e 17b possuem região C-terminal inteiramente nova (Fig. 3-B). Observa-se, 

pois, que o conjunto de eventos alternativos de splicing dos éxons 14, 15 e 17, 

juntamente com os do éxon-cassete 12, não apresentados aqui, tem possibilidade para 

gerar 20 isoformas não redundantes da FMRP (Fig. 3 e Tabela 1). 
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Tabela 1: Terminologia de isoformas da FMRP (ISSO 1 a ISO20) expressas a partir de 

transcritos constitutivo e alternativos do FMR1.  

  1° sítio do éxon 17 (17a) 2° sítio do éxon 17 (17b) 

  Éxon 12 Δ Éxon 12 Éxon 12 Δ Éxon 12 

É
x

o
n

 1
4
 15a (1415a) ISO 1 (71,1)* ISO 7 (68,9) ISO 13 (69,1) ISO 17 (66,9) 

15b (1415b) ISO 2 (69,9) ISO 8 (67,7) ISO 14 (67,9) ISO 18 (65,7) 

15c (1415c) ISO 3 (68,4) ISO 9 (66,2) ISO 15 (66,4) ISO 19 (64,2) 

Δ
 É

x
o

n
 1

4
 

15a (1315a) ISO 4 (50,9) ISO 10 (48,7) ISO 4 ISO 10 

15b (1315b) ISO 5 (49,5) ISO 11 (47,3) ISO 5 ISO 11 

15c (1315c) ISO 6 (61,0) ISO 12 (58,8) ISO 16 (59,0) ISO 20 (56,8) 

*Massa em kilodalton, kDa, indicada entre parênteses para isoformas não redundantes. 

Em azul: Isoformas expressas a partir de transcritos sem o éxon 14 com uso dos sítios 15c do éxon 15 e 17a do éxon 

17, apresentam região C-terminal parcialmente nova;  

Em amarelo: A ausência do éxon 14 e uso dos sítios 15c do éxon 15 e 17b do éxon 17 resultam na mudança 

completa de ORF, formando uma nova região C-terminal para a FMRP. 

 

A superexpressão da FMRP recombinante sem o éxon 14 leva a sua retenção no 

núcleo celular (Eberhart et al., 1996; Willemsen et al., 1996; Tamanini et al., 1999; 

Davidovic et al., 2006), possivelmente devido à ausência do NES localizado neste éxon 

(Sittler et al., 1996). Mutagênese dirigida ao NES confirmou a necessidade deste para a 

localização citoplasmática da FMRP (Fridell et al., 1996; Bardoni et al., 1997; Hu et al., 

2005; Ramos et al., 2006). Tanto a deleção apenas do éxon 14, quanto a mutagênese 

dirigida ao NES não avaliam a mudança de ORF causada pela exclusão do éxon 14 por 

splicing altertivo.  

 Alguns estudos que avaliaram a exclusão do éxon 14 do Fmr1 utilizaram apenas 

isoformas superexpressas que possuem a região C-terminal parcialmente nova devido ao 

uso do sítio 17a de splicing do éxon 17 (Eberhart et al, 1996; Willemsen et al., 1996; 

Tamanini et al., 1999; Ramos et al., 2006; Davidovic et al., 2006), embora o uso do 

sítio 17b seja mais frequente (Huang et al., 1996). Em um caso, houve demonstração de 

localização das isoformas ISO 6 e 12 (Tabela 1) nos corpúsculos de Cajal em linhagem 
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imortalizada humana, mas não murina, com anticorpo dirigido às isoformas expressas a 

partir de RNAm 1315c17a (Dury et al., 2013).  

A análise da expressão endógena dos transcritos do Fmr1 que não possuem o 

éxon 14, bem como a avaliação da expressão de suas isoformas com nova região C-

terminal é relevante para a elucidação dos possíveis mecanismos fisiológicos inerentes a 

estas isoformas da FMRP, e também para o melhor entendimento dos papéis desta 

proteína no SNC. Além do potencial de serem retidas no núcleo celular, um aspecto até 

então não abordado para estas isoformas é o fato de elas não apresentarem o domínio 

RGG de ligação a RNAs. Desta forma, o seu estudo é importante para esclarecer 

aspectos sobre o trânsito da FMRP entre o núcleo e os espaços pré- ou pós-sinápticos 

neuronais, bem como definir em quais situações do desenvolvimento neuronal torna-se 

relevante expressar as isoformas com ou sem o domínio RGG, inferindo quando a 

regulação traducional é mais necessária.  

O presente trabalho apresenta (i) um estudo da expressão de transcritos do Fmr1 

sem o éxon 14 e (ii) análises iniciais de anticorpo dirigido à nova região C-terminal das 

isoformas da FMRP. Apresentamos também (iii) os resultados da busca por elementos 

regulatórios em cis e em trans no éxon 14, relacionados a definição exônica deste no 

RNAm do Fmr1. 
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II – OBJETIVOS 

Os objetivos gerais deste trabalho foram avaliar a expressão do RNAm do Fmr1 

sem o éxon 14 e seus efeitos e buscar por elementos em cis e em trans que definam esse 

segmento gênico como éxon. 

Tivemos os seguintes objetivos específicos: 

1. Avaliar no SNC os níveis de expressão dos transcritos do Fmr1, com ênfase: 

a. no éxon 14 do RNAm do Fmr1, no encéfalo de ratos em 

desenvolvimento embrionário (E14 e E19) e no período pós-natal 

precoce (P2); 

b. na estabilidade dos transcritos do Fmr1 sem o éxon 14, contendo códons 

de parada prematuros; 

2. Avaliar a expressão de isoformas da FMRP contendo nova região C-terminal, 

oriundas da tradução de RNAm sem o éxon 14 e com uso do terceiro sítio 

receptor de splicing do éxon 15 e segundo sítio receptor de splicing do éxon 17, 

a partir da produção de um anticorpo dirigido a essas. 

3. Buscar in silico por elementos em cis regulatórios, auxiliares do splicing do 

éxon 14 do Fmr1, com potencial para definição exônica e seus possíveis fatores 

associados em trans. 
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III – MATERIAL E MÉTODOS 

III.1 – MATERIAL 

III.1.1 – Animais e obtenção de tecidos 

Ratos Wistar (fêmeas prenhas e machos adultos) foram cedidos pelo Centro de 

Bioterismo da Faculdade de Medicina da USP e seu uso experimental seguiu as normas 

da Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais para fins Científico e 

Didático e obteve aprovação pelo comitê de ética do IB-USP (protocolo 077/2008). Os 

animais foram sacrificados em câmara de CO2 produzido pela sublimação de gelo seco 

e as dissecções foram realizadas com material cirúrgico estéril. As vesículas 

telencefálicas em E14 foram microdissecadas, sob observação à lupa do modelo SQF-F 

(Tecnival, São Paulo, Brasil), em aumento de duas ou quatro vezes. Córtex cerebral, 

hipocampo e cerebelo em E19 e P2 foram dissecados e armazenados em tubos 

individuais a -80 °C e RT-qPCR, Western blotting e imunoprecipitação. 

III.1.2 – Oligonucleotídeos 

Os oligonucleotídeos foram desenhados utilizando-se os softwares Primers 3 

(http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3_www) e Beacon 

(http://www.premierbiosoft.com/molecular_ beacons/), e sua especificidade verificada 

através do BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov /BLAST. A síntese foi realizada pela 

empresa IDT (Coralville IA). Os oligonucleotídeos utilizados como iniciadores em 

reações em cadeia da polimerase (PCR) estão listados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Sequência de DNA dos oligonucleotídeos utilizados como iniciadores para 

PCR e RT-qPCR a partir de amostra de DNA (genômico ou complementar ao RNAm, 

cDNA) procedente de rato, vetores ou espécie humana. 

Fonte de 

DNA 

Iniciador Sequência 

Rato 

TSPY-1S 5’-ACAATCCTGGGTTGAGGATG-3’ 

TSPY-1A 5’-GTGCACACAGCCAGTTGAAG-3’ 

BACT-1S 5’-GTCAGAAGGACTCCTACG-3’ 

BACT-1A 5’-CTTCATGGTGCTAGGAGC-3’ 

Fmr1-11S 5’-ACAAAGGAAAACACCCATTTT-3’ 

Fmr1-17A 5’-TGGTTGCAGCCCATCTACGC-3’ 

Fmr1-13S 5’-AGTTGTGAGGGTGAGGATCG-3’ 

Fmr1-12A 5’-TTGGAAGGTAGGGAACTTGG-3’ 

Fmr1-14S 5’-AGTTCTAGGGTAAGGGTGAGGAG-3’ 

Fmr1-14A 5’- CCTTCTTTCTGATCGTAGCTTAA-3’ 

Ppiar-1S 5’-AATGCTGGACCAAACACAAA-3’ 

Ppiar-1A 5’- CCTTCTTTCACCTTCCCAAA-3’ 

Fmr1-1315aR* 5’ –AGAATTAGTTCCTTTAAGTAGTTCAGGTG-3’ 

Fmr1-1315bR* 5’ –TGGTCAATTCTTTAAGTAGTTCAGGTG-3’ 

Fmr1-1315cR* 5’-CTGTTGGAGCTTTAAGTAGTTCAGG-3’ 

Fmr1-48S 5’ –GTGGGAACAAAAGACAGCATCG-3’ 

Fxr1-2S 5’-GTGGCAAATCCTCCATCAGT-3’ 

Fxr1-2A 5’-ACCGCCTACGACGGTTAGTA-3’ 

Fxr2-2S 5’-ACAGAGAATGGCCTGGAAGA-3’ 

Fxr2-2A 5’-CTGCCCGTGAGATGTAGTCA-3’ 

SMAFRAX-12S 5’-CCAGGCCCGGGGCTCCAACAGAGGAAGAGAGG-3’ 

NOTFRAX-11A** 5’-CCAGGGCGGCCGCCTACGCTGTCTGGCTTTTCC-3’ 

Vetor 
pGEX4T-1A 5’-GTCATCACCGAAACGCGCGAGGC-3’ 

pGEX4T1-1S 5’ GTTTGGTGGTGGCGACCATCCTCC-3’ 

Humano 

UPF1-1S 5’-GCACAACCAGATCAGGAACAT-3’ 

UPF1-1A 5’-CTCCCCAGTCTCGTCTTTCA-3’ 

Fmr1-1315aH* 5’-CAGAATTAGTTCCTTTAAATAGTTCAGGTG-3’ 

Fmr1-1315bH* 5’-GTGGTCAGATTCTTTAAATAGTTCAGGTG-3’ 

Fmr1-1315cH* 5’-CTGTTGGAGCTTTAAATAGTTCAGGTG-3’ 

Fmr1-17S 5’-GTGGGAACAAAGGACAGCATCG3-3’ 

HFMR1-16S 5’-GTGGGAACAAAGGACAGCATC-3’ 

HFMR1-17A  5’-TAATCTCTCCAAACGCAACTG-3’ 

HPPIA-1S 5’-AATGCTGGACCCAACACAAA-3’ 

HPPIA-1A 5’-GGCCTCCACAATATTCATGC-3’ 

*Iniciadores quiméricos hibridam em sequências do éxon 13 (não sublinhado) e do éxon 15 (sublinhado);  

**Sítios de restrição em sublinhado duplo. 
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Oligorribonucleotídeos ligados covalentemente a biotina (vitamina H) em sua 

extremidade 3’, por meio do espaçador protéico C6, foram utilizados como iscas para 

ensaios de precipitação por afinidade (IDT, Coralville, IA) e estão listados na Tabela 3. 

Tabela 3: Sequência de RNA dos oligorribonucleotídeos biotinilados utilizados em 

ensaio de precipitação por afinidade com contas de sefarose-estreptavidina para busca 

por proteínas envolvidas na definição do éxon 14 do gene Fmr1. 

Tipo Posição 

(pb)* 

Sequência** 

WT-2 

131 

a 

135 

5’Phos-UGUGACUGAUGAUGGUCAAGGAAUGGGUCGAGGUAGUAGACCUUACAGAA 

-Bio-3’ 

MUT-3 

132 

e 

134 

5’Phos-UGUGACUGAUGAUGGUCAAGGAAUUGUUCGAGGUAGUAGACCUUACAGAA 

-Bio-3’ 

WT-1 

160 

a 

166 

5’Phos-GUAGUAGACCUUACAGAAAUAGGGGGCACGGCAGACGCGGUCCUGGAUAU 

-Bio-3’ 

MUT-1 

161 

e 

163 

5’Phos-GUAGUAGACCUUACAGAAAUAUGUGGCACGGCAGACGCGGUCCUGGAUAU 

-Bio-3’ 

MUT-2 

163 

E 

165 

5’Phos-GUAGUAGACCUUACAGAAAUAGGUGUCACGGCAGACGCGGUCCUGGAUAU 

-Bio-3’ 

*Posição em relação aos 196 pb do éxon 14 do gene Fmr1. Em vermelho estão os elementos em cis identificados 

pelas análises in silico. As bases usadas como substituição para mutagênese estão sublinhadas. 

**As sequências são de oligorribonucleotídeos cujo ribonucleotídeo a 5’ é trifosfatado (5’Phos) e ao ribonucleotídeo 

a 3’ foi conjugado a biotina por meio do espaçador C6 (-Bio-3’). 

 

III.1.3 – Vetores plasmidiais não-recombinantes e recombinantes fornecidos 

O plasmídio pGEX-4T1, gentilmente cedido por Vijaya Ramesh (Massachusetts 

General Hospital, Boston MA) possui 4.969 pb e contém promotor tac, sequência 

codificadora para a glutationa-S-transferase sucedida pelo sítio de clonagem múltipla e 

o gene de resistência AmpR. 

III.1.4 – Anticorpos  

Os anticorpos seguintes foram utilizados em ensaios de Western blotting (com o 

fator de diluição – fd – indicado em seguida). Os anticorpos monoclonais gerados em 

camundongo foram: anti-GST (fd 5.000, Millipore, Temecula CA), anti-eIf4E (fd 200, 

clone FL-217, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz CA), anti-FMRP (fd 2.000, clone 
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2F5-1, Gabel et al, 2004; Iowa WDB, Iowa City, IA), fd 250, anti-FMRP (Clone 1C3, 

Millipore, Temecula CA). As isoformas que possuem a nova região C-terminal da 

FMRP, oriunda da exclusão do éxon 14 de transcritos do Fmr1 e o uso do terceiro sítio 

receptor de splicing do éxon 15 e do segundo sítio do éxon 17 foram avaliadas com o 

soro imune 4A2 (fd 1:5000; soro imune purificado fd 1:250), cujo desenvolvimento foi 

objetivo experimental neste trabalho e está explicado na seção III.2.3. Os anticorpos 

secundários para Western blotting eram conjugados à peroxidase de raiz forte (do 

inglês, whole antibody, Sheep Anti-Mouse IgG–Horseradish Peroxidase; whole 

antibody, Sheep Anti-Rabbit IgG–Horseradish Peroxidase (GE Healthcare, 

Buckinghamshire, Reino Unido). 

III.2 – MÉTODOS 

III.2.1 – Análise semi-quantitativa de níveis de RNAm  

A análise semi-quantitativa dos níveis do RNAm do Fmr1 foi realizada por RT-

PCR (PCR após transcrição reversa de transcritos) em tempo real (RT-qPCR). A seguir, 

são apresentados os métodos para obtenção de cDNA, RT-qPCR e sua análise.  

III.2.1.1 – Extração de RNA total e DNA genômico de tecido de rato 

A extração do RNA total foi realizada pelo método de cloreto de lítio e ureia. 

Um mL de solução de LiCl/Ureia (LiCl a 3 M e ureia a 6 M) foi adicionado a cada 

criotubo contendo tecido congelado (50 mg - 100 mg), homogeneizado em jato em 

seringa (10 mL) com agulha de 8 mm. As soluções foram mantidas a 4 °C, durante 16 

horas, em microtubos (1,5 mL) quando foram centrifugados por uma hora a 16.000 x g 

a 4 C. O sobrenadante foi descartado com micropipetador (para amostras dos embriões 

em E14 e E19 o sobrenadante foi estocado para extração de DNA genômico). Foram 

adicionados ao precipitado 700 L de TES (Tris HCl a 0,1 M, pH 7,4, EDTA a 2 mM, 



__________________________________________________________MATERIAL E MÉTODOS 

 31 

SDS a 0,1%, solução preparada com água previamente tratada com dietilpirocarbonato 

(DEPC) – água-DEPC. A solução foi homogeneizada com pipeta e acrescentados 700 

L de fenol:clorofórmio:álcool isoamílico (25:24:1) e novamente homogeneizada. As 

amostras foram centrifugadas por cinco minutos a 16.000 x g a temperatura ambiente. A 

fase superior foi transferida a um novo tubo ao qual foram adicionados 700 L de 

fenol:clorofórmio:álcool isoamílico (25:24:1), homogeneizado e centrifugado por cinco 

minutos a 16.000 x g a temperatura ambiente. A fase superior foi transferida a um novo 

tubo, uma alíquota de 10 L foi retirada para controle em gel e ao restante foi 

adicionado igual volume de clorofórmio:álcool isoamílico (24:1), homogeneizado e 

centrifugado por cinco minutos a 16.000 x g a temperatura ambiente. A fase superior foi 

coletada e adicionaram-se 10% do volume de acetato de sódio a 3 M, pH 5,2 e dois 

volumes de etanol absoluto gelado. Amostras de RNA em etanol foram estocadas a –

80°C até serem utilizadas. 

O sobrenadante obtido da lise celular durante extração de RNA de tecidos dos 

embriões em E14 ou E19 foi submetido à extração de DNA genômico. A este 

sobrenadante foram adicionados 10% do seu volume de acetato de sódio a 3 M, pH 5,2 

e dois volumes de etanol absoluto gelado. Após 16 horas a –80 °C, os tubos foram 

centrifugados a 16.000 x g a 4 °C por 20 minutos e o sobrenadante foi descartado. O 

precipitado foi lavado em 250 L de etanol a 80%, gelado e centrifugado a 16.000 x g a 

4 °C durante 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e os tubos secos ao ar por 30 

minutos. O precipitado de DNA foi ressuspenso em 50L de água ultrapura. Dez L de 

cada amostra de DNA foram aplicados em gel de agarose a 2% para quantificação por 

comparação ao padrão de dosagem Low Mass DNA Ladder (Life Technologies, 

Carlsbad CA), após eletroforese a 100 V, por 15 minutos, em tampão TBE 1X (Tris-
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base a 89 mM, ácido bórico a 89 mM, EDTA a 2 mM). As amostras foram coradas com 

brometo de etídio (2,5 mM) e observadas à luz ultravioleta. 

III.2.1.2 – Sexagem molecular 

DNA (100 ng) de cada amostra dos embriões em E14 foi utilizado em reação em 

cadeia da polimerase (PCR) com iniciadores TSPY-1S e TPSY-1A específicos para o 

gene Tspy do cromossomo Y de rato. A reação foi realizada em volume final de 10 L 

em tampão (Life Technologies, Carlsbad CA, Carlsbad CA) a 1X, MgCl2 a 1.5 mM 

(Life Technologies, Carlsbad CA), cada desoxirribonucleotídeo (dATP, dCTP, dGTP e 

dTTP) a 200 M, DMSO a 10%, cada iniciador a 0,5 M e 1 U de polimerase Taq de 

DNA (Life Technologies, Carlsbad CA). Em termociclador, após uma desnaturação a 

94°C por dois minutos, as amostras foram submetidas a 35 ciclos de 94 °C por 15 

segundos, 54 °C por 30 segundos e 68 °C por um minuto. A extensão final foi a 68 °C 

por sete minutos. A observação dos produtos de PCR foi feita em gel de agarose a 2% 

com brometo de etídio (2,5 mM), à luz ultravioleta, após eletroforese em tampão TBE 

1X a 100 V por 20 minutos. O padrão de tamanho e massa molecular de DNA Low 

Mass DNA Ladder (Life Technologies, Carlsbad CA) foi aplicado no mesmo gel. 

III.2.1.3 – Quantificação de RNA e síntese de cDNA 

Amostras (100 L) de etanol contendo RNA de animais machos, precipitado 

foram centrifugadas a 16.000 X g a 4 °C, durante 20 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e ao precipitado foram adicionados 250 L de etanol a 80%, gelado. Os 

tubos foram centrifugados a 16.000 x g a 4 °C durante dez minutos. O sobrenadante foi 

descartado e os tubos secos ao ar por 30 minutos. O DNA foi ressuspenso em 50 L de 

água-DEPC. A dosagem de cada amostra de RNA foi realizada em duas canaletas de gel 

de agarose a 0,8%, aplicando-se 5 e 10 L de RNA por canaleta. A eletroforese foi 



__________________________________________________________MATERIAL E MÉTODOS 

 33 

realizada em tampão TBE 1X a 50 V, por 30 minutos. Brometo de etídio foi adicionado 

ao gel anteriormente à polimerização (1/10.000) para observação das amostras à luz 

ultravioleta. O padrão de tamanho molecular Low Mass DNA Ladder foi aplicado no 

mesmo gel para a quantificação do RNA. 

Dois microgramas de RNA foram utilizados para a síntese de cDNA com o 

sistema SuperScript III First-Strand Synthesis System for RT-PCR (Life Technologies, 

Carlsbad CA). Volumes de etanol contendo 2 g de RNA precipitado foram 

centrifugados como descrito acima e o RNA ressuspenso em 16 L de água-DEPC. 

Amostras foram transferidas para microtubos de microcentrífuga de 0,2 mL, onde foram 

adicionados 2 L de tampão de reação para DNAseI (Life Technologies, Carlsbad CA) 

e 2 L de DNAseI (Amplification Grade, Life Technologies, Carlsbad CA). As 

amostras foram incubadas por 15 minutos a temperatura ambiente, a elas foram 

adicionados 2 L de EDTA a 25 mM e aquecidas por dez minutos a 65°C para 

inativação da DNAseI. Foram adicionados imediatamente às amostras de RNA 3 L de 

oligoDT (500 g/mL) e 3 L de iniciadores aleatórios (50 g/mL), incubados a 70°C 

por dez minutos, para hibridação dos iniciadores. Sete L de tampão de PCR 10X, 7L 

de MgCl2 a 25mM, 3.5L de dNTP mix a 10 mM, 7L de ditiotreitol (DTT) a 0,1M e 

4,5 L de água-DEPC foram acrescentados à mistura. As amostras foram centrifugadas 

e recolocadas rapidamente no termociclador a 42°C, temperatura mantida por cinco 

minutos. Foi adicionado 1L da transcriptase reversa SuperScript III, seguido de 

incubação a 42°C por 50 minutos, para reação em termociclador. As amostras foram 

aquecidas a 70°C por 15 minutos e adicionado 1 L de RNAse H, seguido de incubação 

a 37°C, por 20 minutos. As amostras de cDNA foram estocadas a -20°C. 
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III.2.1.4 – Teste dos cDNAs 

Para testar o cDNA sintetizado foram realizadas reações de RT-PCR (PCR após 

reação com a transcriptase reversa). A primeira reação utilizou iniciadores BACT-1S e 

BACT-1A específicos para o gene da actina beta de rato. A segunda reação utilizou 

iniciadores Fmr1-11S e Fmr1-17A que hibridam respectivamente nos éxons 11 e 17 do 

gene Fmr1 de rato. As reações foram realizadas em volume total de 10L contendo 

tampão Taq (Life Technologies, Carlsbad CA) a 1X, MgCl2 a 1,5 mM (Life 

Technologies, Carlsbad CA), cada nucleotídeo, dATP, dTTP, dCTP e dGTP a 200 M, 

DMSO a 10%, cada um dos iniciadores a 0,1 M e 0,5 U de polimerase Taq de DNA 

(Life Technologies, Carlsbad CA). Em termociclador, após uma desnaturação a 94°C 

por dois minutos, as amostras foram submetidas a 35 ciclos de 94°C por 15 segundos, 

52°C por 30 segundos e 68°C por um minuto. A extensão final foi realizada a 68°C por 

sete minutos. A observação dos produtos foi feita em gel de agarose a 2% corado com 

brometo de etídio (2,5 mM) e observadas à luz ultravioleta após eletroforese em tampão 

TBE 1X, a 100 V, por 15 minutos. 

III.2.1.5 – Análise relativa da expressão do éxon 14 do Fmr1 por RT-qPCR 

Os iniciadores Fmr1-13S e Fmr1-12A hibridam na região constante do Fmr1, 

respectivamente, nos éxons 10 e 11. As reações com estes iniciadores foram utilizadas 

para definir um controle interno, representando o nível de expressão combinado de 

todas as variantes de RNAm do gene Fmr1. As reações com iniciadores para o 

amplicom específico para o éxon 14, Fmr1-14S e Fmr1-14A, visam averiguar os níveis 

de expressão apenas das variantes de transcritos que incluem este éxon. Para os 

transcritos maduros do Fmr1 que não possuem o éxon 14, o éxon 13 pode ser ligado ao 

éxon 15 através de uma de três possibilidades de uso de sítios alternativos receptores de 
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splicing do éxon 15 (a, b ou c) produzindo as junções 1315a, 1315b ou 1315c. Tais 

variantes de transcritos foram avaliados com três iniciadores quiméricos, antisenso, cuja 

metade 5’ hibrida no éxon 15 e a metade 3’ hibrida no éxon 13, sobrepondo-se 

respectivamente em cada uma das três junções dos éxons 13 e 15 (Fmr1-1315a, Fmr1-

1315b, Fmr1-1315c). O conteúdo da sequência do éxon 13 ou 15 em cada um dos 

iniciadores quiméricos é mostrado na Tabela 1. Cada um desses iniciadores quiméricos 

antisenso foi utilizado em reações individuais, junto com um iniciador senso que hibrida 

no início do éxon 13. Três genes normalizadores dos níveis de expressão gênica foram 

previamente testados pelo colega de laboratório Fernando Velloso, entre eles a 

ciclofilina A (Ppia, GenBank NM_017101.1); β-actina (Actb, GenBank NM_031144.3) 

e gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (Gapdh, GenBank NM_017008.4). A ciclifilina 

A (iniciadores Ppiar-1S e Ppiar-1A) foi escolhida por apresentar menor variabilidade 

entre os grupos experimentais, possibilitando assim o seu uso como gene normalizador 

na maioria dos testes. Antes das análises de RT-qPCR, os iniciadores foram diluídos a 2 

mM e testados em reações de PCR qualitativas, nas condições descritas na seção 

II.2.3.1. 

As análises de expressão gênica por RT-qPCR foram feitas no Laboratório de 

Neurociência Comportamental e Molecular (Departamento de Farmacologia do Instituto 

de Ciências Biomédicas da USP), com supervisão da Profa. Silvana Chiavegatto, que 

segue as recomendações internacionais propostas no MIQE (Bustin et al., 2009). As 

reações foram feitas no equipamento Rotor Gene 3000 (Corbett Research, Concord, 

Austrália). Na reação de qRT-PCR é determinado o Cq (Ciclo de quantificação) para 

cada amostra, ou seja, o ciclo de amplificação em que o acúmulo de fluorescência na 

amostra atinge uma linha de detecção ótima para todas as amostras da corrida 

(threshold). O resultado é coletado durante a fase exponencial de amplificação, que 



__________________________________________________________MATERIAL E MÉTODOS 

 36 

ocorre quando a emissão de fluorescência é proporcional ao número inicial de cópias do 

produto amplificado ou concentração da amostra. As reações continham iniciadores a 

200 nM, sais, desoxinucleotídeos, a polimerase AmpliTaq Gold de DNA e o composto 

fluorescente Sybr Green I (Life Technologies, Carlsbad CA), otimizados para um 

volume final de 20 l. Para a escolha da concentração ideal do cDNA a ser amplificado, 

foram feitas cinco diluições seriadas respectivamente para 50 ng/L, 25 ng/L, 12,5 

ng/L, 6,25 ng/L e 3,125 ng/L. Após a análise da curva-padrão de amplificação com 

estas diluições para cada par de iniciadores, escolheu-se a concentração de 12,5 ng/L, 

aquela com maior eficiência para a concentração de trabalho. As reações foram 

incubadas a 95°C, por dez minutos, para a ativação da polimerase AmpliTaq Gold de 

DNA, seguido por 45 ciclos de 15 segundos a 95°C para desnaturação, 60 segundos a 

60°C para hibridação, extensão e coleta do sinal de fluorescência. As corridas foram 

planejadas de maneira a incluir simultaneamente todos os grupos experimentais (idades 

ou estrutura cerebral) para cada amplicon e um controle negativo (ausência do cDNA), 

em triplicatas. Após o término de cada corrida, a especificidade do produto de PCR 

formado foi determinada através de um ciclo de dissociação (95 °C por 15 segundos, 

estabilização a 60 °C, seguido de aumento gradual de temperatura de 2°C por minuto). 

Assim, somente foram utilizados os iniciadores cujos produtos amplificados mostraram 

pico único, claro e bem definido à temperatura correta. O software RG-6000 (Corbett 

Research, Concord, Austrália) foi usado para gerar a curva-padrão de cada produto de 

amplificação, as curvas de dissociação e as planilhas contendo os dados brutos de 

fluorescência através dos quais foram calculados os valores de Cq para todas as 

amostras amplificadas com cada par de iniciadores. Para cada estrutura cerebral e idade, 

a quantidade de transcrito, referente ao RNAm de cada amplicom foi determinada a 

partir do Cq da amostra, levando em consideração a eficiência de amplificação de cada 
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amplicon. Quando possível, os resultados brutos foram normalizados pela expressão do 

gene Ppia se não apresentasse variação dentro do grupo nessas condições. Todas as 

análises foram feitas através de planilhas de acordo com as proposições do GeNorm 

(Vandesompele et al., 2002), validadas e amplamente utilizadas (Chiavegatto et al., 

2009 e 2012) 

III.2.2 – Análise da estabilidade de transcritos do Fmr1  

Para verificar a estabilidade dos transcritos do Fmr1 contendo códons de parada 

prematuros, realizamos imunoprecipitação do fator 4E de iniciação da tradução em 

eucariotos, eiF4E, ao qual o RNAm, em sua configuração pró-traducional, se encontra 

associado no citoplasma. 

III.2.2.1 – Imunoprecipitação da proteína eIF4E e avaliação dos níveis de 

transcritos sem o éxon 14 do gene Fmr1. 

Para a imunoprecipitação da proteína eIF4E, o encéfalo de embriões em E19 foi 

lavado em PBS e dissociado com auxílio de homogeneizador de vidro, seguindo o 

protocolo segundo Lynne Maquat (University of Rochester, Rochester, NY; Ishigaki et 

al., 2001; Lejeune et al., 2002). Mantendo-se a proporção de 100 mg/mL, o lisado foi 

obtido em tampão NET-2 (Tris-HCl a 50 mM, pH7,4; NaCl a 300 mM; NP-40 a 

0,05%), contendo 100 U de inibidor de RNase (RNAsin, Promega, Madison, WI) e 

inibidor de protease Complete Mini (EDTA-free, Roche, Mannheim, Alemanha). O 

homogeneizado foi centrifugado a 10.000 X g, por 10 minutos, a 4°C. Para o pré-

clareamento foram adicionados ao sobrenadante 100 µL de proteína A-agarose (GE 

Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido) e soro normal de coelho, e a solução 

mantida sob agitação a 4 ºC, durante 30 minutos e centrifugada a 10.000 X g, por 5 

minutos, a 4°C. 
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Para a reação de imunoprecipitação, ao sobrenadante clareado foram 

adicionados 12,5 µL do anticorpo anti-eIF4E (200 µg/mL), Santa Cruz Biotechnology, 

Santa Cruz, CA) e incubado durante 16 horas, sob agitação, a 4 ºC. Para fins de 

controle, reações sem o anticorpo e sem o lisado foram também realizadas. Após 16 

horas, foram adicionados 0,5 mg de RNAt de levedura, 100 U de inibidor de RNase 

(Promega, Madison, WI), 100 µL proteína A-agarose e mantidos a 4 ºC, por 60 minutos. 

Após centrifugação a 10.000 X g, por 3 minutos, a 4°C, o precipitado foi lavado por 5 

vezes em tampão NET-2 e analisado por Western Blotting. Uma vez padronizadas as 

condições de imunoprecipitação, o precipitado, em novo ensaio, foi utilizado para 

extração de RNA com TRIzol (Invitrogen, Carlsbad, CA), como descrito em III.2.2.1 e 

um µg de RNA foi submetido à síntese de cDNA e análise semi-quantitativa por RT-

qPCR, como descrito em III.2.1.6. 

III.2.3 – Etapas para produção de anticorpo dirigido à nova região C-terminal da 

FMRP 

Desenvolveu-se um anticorpo, que foi denominado 4A2, dirigido à nova região 

C-terminal da FMRP, decorrente da exclusão do éxon 14 de transcritos do Fmr1 e o uso 

dos terceiro e segundo sítios receptores de splicing respectivamente dos éxons 15 e 17 

do Fmr1. As etapas para seu desenvolvimento foram: (i) a clonagem e sequenciamento 

do segmento de cDNA do Fmr1 (do terceiro sítio de splicing do éxon 15 ao códon de 

parada da nova região C-terminal) em fase com a sequência codificadora para 

glutationa-S-transferase (GST) no vetor pGEX-4T1; (ii) a expressão deste clone em 

E.coli BL21 (E. coli B F- dcm ompT hsdS(rB- mB-) gal [malB+]K-12(λ
S)); (iii) a obtenção 

da forma solúvel da proteína de fusão GST-FMRP; (iv) a produção de 600 µg de 

proteína de fusão solúvel; (v) a digestão da proteína de fusão e liberação de fragmento 

recombinante da FMRP; (vi) a purificação da porção FMRP da proteína de fusão; (vii) a 
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conjugação da FMRP recombinante a KLH; (viii) o teste do soro pré-imune dos 

coelhos; e (ix) a injeção da FMRP recombinante em coelhos. 

III.2.3.1 – Preparo do inserto de cDNA para clonagem 

Os experimentos de extração e quantificação de RNA, síntese e teste dos cDNAs 

foram realizados segundo os protocolos previamente descritos. 

Para amplificação pela PCR da sequência entre a primeira base após o terceiro 

sítio receptor de splicing do éxon 15 e o códon de parada no éxon 17 do gene Fmr1, 

foram utilizados dois iniciadores específicos: um iniciador senso, SMAFRAX-12S, 

contendo sítio de restrição para a enzima SmaI a 5’ e um iniciador anti-senso, 

NOTFRAX-11A, contendo um sítio de restrição para a enzima NotI a 5’. Estes 

iniciadores definem uma sequência de 268 pb na sequência do cDNA do Fmr1, quando 

se usa o segundo sítio receptor de splicing do éxon 17 do Fmr1, que se traduz em uma 

sequência de 88 aminoácidos e massa molecular de 9,8 kDa. A sequência C-terminal 

WMGCNHS foi perdida devido ao desenho de iniciadores baseado em sequências 

incompletas de cDNA de rato, as únicas disponíveis nos bancos de dados na época.  

 A reação de amplificação utilizou os iniciadores descritos acima e foi realizada 

em um volume total de 10 µL contendo tampão apropriado 1X e 0,5 U de polimerase de 

DNA (Taq DNA Polymerase; Life Technologies, Carlsbad CA), com MgCl2 a 1,5 mM, 

cada dNTP a 200µM, DMSO a 10%, cada um dos iniciadores a 0,1 µM. Em 

termociclador PT-150 Minicicler (BioRad, Hercules CA), após uma desnaturação a 

95°C por cinco minutos, as amostras foram submetidas a 30 ciclos de 95°C por 30 

segundos, 52°C por 30 segundos e 72°C por um minuto. A extensão final foi realizada a 

72°C por oito minutos. A visualização dos produtos foi feita em gel de agarose a 2% 

corado com brometo de etídio (2,5 mM) e observado à luz ultravioleta após eletroforese 
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em tampão TBE a 1X, a 100V, por 15 minutos. O padrão de tamanho e massa molecular 

Low Mass DNA Ladder (Life Technologies, Carlsbad CA) foi aplicado no mesmo gel. 

As amostras amplificadas foram purificadas com o sistema Illustra GFX (GE 

Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido). O produto de amplificação do inserto (400 

μL) foi distribuído igualmente a quatro tubos (100 μL cada), aos quais se adicionaram 

500 μL de tampão de captura. As amostras foram aplicadas sobre colunas GFX 

Microspin e centrifugadas a 16.000 X g por 30 segundos, a temperatura ambiente. O 

volume coletado foi descartado e 500 μL de tampão de lavagem foram adicionados a 

cada coluna. As amostras foram centrifugadas a 16.000 X g por 30 segundos, a 

temperatura ambiente, e o volume coletado foi descartado. Adicionaram-se 20 μL de 

água ultrapura às colunas, que foram incubadas em temperatura ambiente por um 

minuto e centrifugadas a 16.000 X g por um minuto, a temperatura ambiente. O volume 

coletado das amostras foi reunido em um único tubo. 

Os oligonucleotídeos SMAFRAX-12S e NOTFRAX-11A, utilizados para 

amplificação do fragmento de 268 pb do cDNA de rato, possuem sítios para as enzimas 

SmaI e NotI, permitindo a posterior subclonagem no vetor PGEX-4T1 em seu sítio de 

clonagem múltipla. Para a digestão com a enzima SmaI, o DNA do produto de PCR 

purificado foi digerido em volume final de 100 µL, tampão de reação 1X (Tris-HCl a 50 

mM pH 8,0; MgCl2 a 10 mM, NaCl a 100 mM) e 10 U de SmaI (Life Technologies, 

Carlsbad CA) e incubadas em banho seco a 30°C por 16 horas. O DNA das amostras foi 

precipitado como descrito, ressuspenso em 30 µL de água ultrapura e submetido a 

digestão com a enzima NotI. Para um volume final de 100 µL foi utilizado tampão de 

reação 1X (Tris-HCl a 20 mM pH 7,4; MgCl2 a 5 mM; KCl a 50 mM) e 15 U de NotI 

(Life Technologies, Carlsbad CA) e as amostras foram incubadas em banho a 37°C por 
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16 horas e novamente precipitadas, como descrito acima. As amostras foram 

ressuspensas em um volume final de 20 µL com água ultrapura.  

III.2.3.2 – Preparo do vetor PGEX-4T1 

Cinco g do vetor pGEX-4T1, previamente digerido com as enzimas de 

restrição SmaI e NotI, ressuspensos em 89 L de água ultrapura, foram utilizados para a 

desfosforilação. Para um volume final de 100 L, foram acrescentados 1L da enzima 

Calf Intestinal Alkaline Phosphatase (CIAP) (Life Technologies, Carlsbad CA) diluída 

em 9 L de Dilution Buffer (Life Technologies, Carlsbad CA) e 10 L de 

Dephosphorylation Buffer a 10X, e incubado a 37°C, por 30 minutos. Mais 1 L de 

CIAP diluído foi adicionado à reação e então incubada a 55°C por 45 minutos. 

Adicionou-se um L de EDTA a 0,5 M e a reação foi incubada a 65°C por 15 minutos. 

Realizou-se então extração por fenol/clorofórmio (1:1) e precipitação do DNA em 

etanol, como já descrito. As amostras foram ressuspensas em 50 L de água ultrapura. 

III.2.3.3 – Transformação de bactérias 

A quantificação do inserto preparado (digerido pelas enzimas SmaI e NotI) e do 

vetor pGEX-4T1 (digerido e desfosforilado) em gel de agarose foi realizada como 

descrito acima. Vetor e insertos digeridos e quantificados foram submetidos à reação de 

ligação pela ligase de DNA do bacteriófago T4. Inserto (i) e vetor (v) em duas 

condições de proporção molar (i:v) - 90 fmoles de inserto para 30 fmoles de vetor (3:1) 

e 150 fmoles de inserto para 30 fmoles de vetor (5:1) - foram incubados a 20oC por 20 

horas, em um volume final de 20 L para cada reação, contendo 4 L de 10X DNA 

Ligase Buffer (Life Technologies, Carlsbad CA) e 2 L de T4 DNA Ligase (Life 

Technologies, Carlsbad CA). Uma reação foi preparada substituindo-se o volume de 

inserto por água ultrapura para ser usada como controle negativo (vector-only). A 
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quantidade de DNA em cada reação não ultrapassou 100 ng, marca máxima 

estabelecida pelo fabricante.  

Os DNAs plasmidiais dos clones pGEX recombinante e não recombinante 

(apenas o plasmideo pGEX-4T-1 para expressão da GST) foram usados para 

transformar E. coli DH5α competentes por CaCl2 conforme condições-padrão. As 

bactérias foram ressuspensas em 100 μL de meio Luria Broth (LB, bacto-triptona a 

10g/L, bacto-yeast a 5g/L e NaCl a 10g/L, pH 7,0) e distribuídas em placas contendo 

meio LB com ágar a 1% e ampicilina (50 mg/mL). As placas foram colocadas em estufa 

a 37 ºC por 16 horas e guardadas a 4°C. 

Colônias isoladas, crescidas em placas com meio LB ágar, foram colhidas em 

ambiente estéril e transferidas para tubos plásticos de 15 mL contendo 2 mL de meio 

LB líquido com ampicilina (50μg/mL). Os tubos foram incubados sob agitação, a 37 ºC 

por 16 horas. Um μL de cada meio contendo bactérias foi utilizado em reação de PCR 

com volume final de 10 μL. A PCR foi realizada com dois pares de iniciadores para o 

vetor pGEX-4T1 (pGEX4T-1A e pGEX4T1-1S), e os produtos observados após 

eletroforese em gel de agarose como descrito. 

Do meio de cultura líquido, contendo bactérias recombinantes crescidas 

separadamente, 2 L foram retirados para reação de PCR para sequenciamento com 

BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Life Technologies, Carlsbad CA 

Biosystems) contendo 2 L de BigDye Terminator V3.1 Cycle Sequencing Ready Mix, 1 

L de BigDye Terminator V3.1 5x Sequencing Buffer, 1 L de oligonucleotídeo para 

sequenciamento a 5 M e 4 L de água ultrapura. As reações foram submetidas, em 

termociclador, a um passo inicial a 96°C por um minuto, seguido de 25 ciclos a 96°C 

por 10 segundos, 50°C por 5 segundos e 60°C por 4 minutos. As amostras foram então 
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aplicadas sobre placa contendo Sephadex previamente hidratado e coletadas em placa 

coletora após centrifugação por oito minutos a 887 X g. A placa coletora foi então 

incubada a 95°C por cinco minutos para secagem e submetida a sequenciamento 

automático pelo ABI 3730 DNA Analyzer. 

DNA de clones recombinantes do vetor pGEX-4T1 cuja sequência do inserto 

estava correta foi extraído por lise alcalina com o sistema Illustra Bacteria 

Genomicprep Mini Spin Kit (GE Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido), seguindo 

as especificações do fabricante. DNAs plasmidiais dos clones pGEX recombinante e 

não recombinante foram usados para transformar E. coli BL21, uma linhagem celular 

que apresenta mais alto potencial de expressão de proteinas. Após crescimento em meio 

líquido das colônias isoladas, 700 μL de meio LB contendo células positivas para as 

construções foram transferidas para criotubos aos quais se adicionaram 340 μL de 

glicerol a 87%. Os criotubos foram congelados imediatamente em nitrogênio líquido e 

estocados a -80°C. 

III.2.3.4 – Ensaios de expressão e Western blotting 

Para os ensaios de expressão, colônias recombinantes em E.coli BL21 foram 

crescidas em meio LB contendo ampicilina (50 µg/mL ou 200 µg/mL) durante 16 horas 

e, após esse período, o meio foi diluído em meio LB e sua densidade ótica (DO) 

monitorada. Ao atingirem DO entre 0,4 e 0,6, à absorbância a 600 nm ao 

espectrofotômetro, foi adicionado IPTG (isopropil β-D-1-tiogalactopiranosídeo, Sigma, 

St Louis MO) em diferentes concentrações (0,05 mM, 0,25 mM ou 0,5 mM). As 

amostras foram incubadas sob agitação, a 37°C, durante duas horas. Após indução, as 

amostras foram centrifugadas a 16.000 x g por cinco minutos para obtenção de 

precipitado que deve conter a proteína expressa. O precipitado foi ressuspenso em 
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tampão de amostra GSD para 1 X (glicerol a 10%, SDS a 2%, ditiotreitol a 1 mM, azul 

de bromofenol a 0,004%) e a melhor concentração de IPTG foi definida a partir dos 

resultados obtidos por SDS-PAGE e corados com azul de Coomassie (Sigma, St Louis 

MO) em solução de coloração contendo azul de Coomassie a 0,1%, isopropanol a 25% 

(Merck, Darmstadt, Alemanha) e ácido acético a 5% (Merck, Darmstadt, Alemanha). 

Após incubação por uma hora a temperatura ambiente, foi adicionada solução 

descorante contendo metanol a 20% (Merck, Darmstadt, Alemanha) e ácido acético 

glacial a 8,5% (Merck, Darmstadt, Alemanha) e mantido a temperatura ambiente, por 

pelo menos 16 horas. Para confirmar os resultados obtidos através da coloração com 

azul de Coomassie, foi realizado Western blotting conforme descrito adiante. 

III.2.3.5 – Ensaios de solubilidade 

A fim de verificar em que fração (solúvel ou corpos de inclusão) se encontrava a 

proteína expressa foram realizados ensaios de solubilidade. Para a obtenção da fração 

solúvel, após a indução utlizando-se IPTG a 0,05 mM, as amostras foram centrifugadas 

por um minuto a 16.000 X g, 4°C e ressuspensas em 100 µL de PBS e 15 µL de 

lisozima (Sigma, St Louis MO) a 10 mg/mL e incubadas em gelo por 15 minutos. As 

amostras foram submetidas a quatro ciclos de congelamento e descongelamento em 

nitrogênio líquido e banho-maria (37oC) e centrifugadas por 15 minutos a 16.000 X g, 

4°C. O sobrenadante, que contém a fração solúvel, foi estocado a -20°C. Dez µL foram 

separados para controle em SDS-PAGE a 4-12% e corados com azul de Coomassie 

(Sigma, St Louis MO). 

Para a separação da fração insolúvel, após a indução utilizando-se IPTG a 0,05 

mM, as amostras foram centrifugadas por um minuto a 16.000 X g, 4°C e ressuspensas 

em 100 µL de TNE (NaCl a 100 mM, EDTA a 1 mM, Tris a 50 mM, pH 8,0) e 15 µL 
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de lisozima (Sigma, St Louis MO) a 10 mg/mL, incubadas a temperatura ambiente por 

20 minutos e centrifugadas por dez minutos a 16.000 X g, 4°C. A ressuspensão foi feita 

em 100µL de TNE (acrescido de ácido desoxicólico, DOC, a 0,1%) gelado, seguidas 

por incubação no gelo por 10 minutos. Para uma concentração final de 8 mM foram 

adicionados 1,72 µL de MgCl2 a 1M e 3 µL de Dnase I (172,6U/µL), seguidos de 

centrifugação por 15 minutos a 16.000 X g, 4°C. O precipitado, que contém a fração 

insolúvel, foi lavado duas vezes em TNE (acrescido de NP-40 para 1%) e estocado a -

20°C. Dez µL foram separados para controle em SDS-PAGE a 4-12% e corados com 

azul de Coomassie (Sigma, St Louis MO). 

III.2.3.6 – Purificação da proteína de fusão a partir da fração solúvel 

Para a purificação foi realizada a indução de expressão da proteína recombinante 

seguido do isolamento da fração solúvel. Cem µL do sobrenadante solúvel obtido foram 

separados e adicionaram-se 40 µL de GST Bind Resin (50% suspensão de sefarose-

glutationa, Millipore,Temecula CA), sob agitação, a temperatura ambiente por 20 

minutos. As amostras foram centrifugadas e a sefarose lavada em PBS por três vezes. O 

precipitado foi ressuspenso em tampão de amostra, visualizado em SDS-PAGE a 4-12% 

e corado com azul de Coomassie (Sigma, St Louis MO).  

Para definir a melhor condição de eluição da proteína de fusão das contas de 

sefarose-glutationa foi relizado um gradiente de glutationa (GSH, Millipore,Temecula 

CA) nas seguintes concentrações: 50 mM, 25 mM e 12,5 mM. Glutationa reduzida foi 

diluída para as concentrações indicadas em tampão Tris-HCl a 0,1 M, pH 8,0 e NaCl a 

0,12 M. Para eluição, a solução de glutationa foi incubada com a fração solúvel, sob 

agitação, durante vinte minutos, a temperatura ambiente e centrifugados por um minuto 

a 16.000 X g. O sobrenadante contendo a primeira fração eluída das contas de 
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glutationa-sefarose foi coletado e armazenado. Ao precipitado de contas de glutationa-

sefarose foi adicionada novamente a solução de glutationa e repetiu-se o processo de 

incubação. Após centrifugação o sobrenadante contendo a segunda fração eluída foi 

coletado e armazenado. 

Para a dosagem da proteína purificada e eluída, concentrações conhecidas de 

albumina sérica bovina (BSA) foram submetidas à eletroforese no mesmo gel que as 

amostras. Para padronização, todas as etapas foram feitas em proporções de pequena 

escala e, após a padronização, realizou-se a produção em média e larga escala. A Tabela 

4 descreve as condições utilizadas em cada etapa: 

Tabela 4 – Condições utilizadas nas etapas de produção da fração solúvel, purificação e 

eluição da proteína de fusão em pequena, média e larga escalas. 

 Pequena Média Larga 

Volume utilizado para indução 1,5 mL 5 mL 50 mL 

Ressuspenção em PBS 1X 100 µL 333 µL 3,3 mL 

Fração solúvel ~100 µL ~350 µL ~3,5 mL 

GSH-sefarose 40 µL (20 µL) 60 µL (30 µL) 150 µL (75 µL) 

Lavagem em PBS 1X 200 µL 300 µL 750 µL 

Tampão de eluição 20 µL 30 µL 75 µL 

 

III.2.3.7 – Digestão da proteína de fusão por trombina 

A proteína de fusão construída possui a GST na sua região N-terminal, seguida 

por um sítio de clivagem pela trombina e a nova região C-terminal da FMRP. Para a 

clivagem da proteína de fusão e separação das porções GST e FMRP, foi utilizado o kit 

THROMBIN CleanCleave Kit (Sigma, St Louis MO), segundo as especificações do 

fabricante. Para a padronização das condições de clivagem, foram testados tempos de 

incubação de 2h, 4h, 6h e 24h. Após a padronização, a reação de clivagem foi realizada 

utilizando-se, para cada 1 mL de amostra, 100 µL de trombina-agarose (50% em 

suspensão) e tampão de clivagem 1X (Tris-HCl pH 8,0 a 50 mM; CaCl2 a 10 mM), sob 
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agitação em temperatura ambiente. Após a clivagem, as amostras foram centrifugadas a 

500 X g, por 5 minutos, a 4°C, o sobrenadante coletado e armazenado a -20°C. A 

eficiência da reação de clivagem foi verificada por SDS-PAGE a 14%. 

III.2.3.8 – Purificação da porção FMRP da proteína de fusão 

 Para a purificação da porção FMRP, a solução contendo a proteína de fusão foi 

submetida a cromatografia de troca aniônica, realizada no laboratório do Prof. Luís 

Soares Netto (IB-USP). Para isso, 30 mL da amostra contendo as duas porções da 

proteína de fusão foram submetidas a cromatografia em coluna MonoQ HR10/10 no 

sistema Akta FPLC (Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala, Suécia). A coluna foi 

equilibrada em 40 mL de tampão Tris-HCl a 20 mM, pH 8,0 (Tampão A). As proteínas 

fixadas à resina da fase estacionária da coluna foram eluídas em tampão Tris-HCl a 20 

mM, pH 8,0; NaCl 1 M (tampão B), em gradiente de força iônica crescente (0 a 1M de 

NaCl). As frações eluídas foram coletadas em volumes de 2 mL e selecionadas, segundo 

o cromatograma resultante, para análise em SDS-PAGE a 4-14%. 

 A concentração das amostras obtidas foi realizada pelo processo de evaporação 

em centrifugação a vácuo utilizando o equipamento Refrigerated Centrivap 

Concentrator (Labconco, Kansas City, MO). As amostras foram centrifugadas a 4°C e o 

padrão de evaporação monitorado a cada hora. 

 A dessalinização das amostras e a troca de tampão foram realizadas com a 

coluna PD-10 (GE Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido), segundo as 

especificações do fabricante. Após o equilíbrio da coluna em tampão PBS, frações de 

2,5 mL de amostra foram aplicadas à coluna e o eluído coletado e armazenado a -20°C. 
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III.2.3.9 – Imunização do coelho com a proteína recombinante purificada 

 Para a escolha do coelho a ser imunizado, a triagem do soro pré-imune de cinco 

coelhos foi feita por Western blotting, a fim de evitar a presença de bandas na região de 

50 kDa a 80 kDa, em que são esperadas as isoformas da FMRP com nova região C-

terminal. Trinta µL de lisado de encéfalo de rato (E14) foram submetidos a SDS-PAGE 

4-14% e transferidos para membrana de nitrocelulose, nas condições descritas. Após a 

incubação da membrana com os soros pré-imunes (1:100) dos cinco coelhos e revelação 

em filme radiográfico foi selecionado para imunização o coelho com o perfil de bandas 

mais adequado para SDS-PAGE. 

A conjugação ao KLH, a coleta de soro pré-imune, a imunização e a sangria 

final foram realizadas pela empresa Célula B (Centro de Biotecnologia – UFRGS, Porto 

Alegre). O soro imune recebido no laboratório foi da sangria final do coelho, 14 

semanas após a primeira imunização. O soro imune foi denominado de acordo com a 

identificação do animal, como anticorpo 4A2. 

III.2.4 – Purificação de imunoglobulinas do soro pré-imune e imune 4A2 

A coluna HiTrap Protein A HP (GE Healthcare, Buckinghamshire, Reino 

Unido) foi utilizada para a purificação de imunoglobulinas dos soros pré-imune e imune 

4A2. Com o auxílio de uma bomba peristáltica modelo P-1(GE Healthcare, 

Buckinghamshire, Reino Unido), com velocidade constante de 1 mL/min, a coluna foi 

lavada com 10 mL de tampão de ligação contendo fosfato de sódio a 20 mM. Após a 

lavagem, 4 mL de soro imune e pré-imune, diluídos na proporção de 1:3 em tampão de 

ligação, foram aplicados em colunas independentes. As colunas foram lavadas com 10 

mL de tampão de ligação, sob fluxo constante de 1 mL/min. Para eluição dos soros 

purificados, cinco frações de 1 mL de tampão de eluição contendo ácido cítrico a 100 
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mM pH 3,0 foram adicionados à coluna e coletados em tubos contendo 100 µL solução 

de Tris-HCl a 1 M pH 9,0. As soluções de soros purificados foram armazenadas a -20C. 

III.2.4.1 – Pré-adsorção do soro imune purificado 4A2 

Para controle da especificidade do sinal do soro imune purificado 4A2, fez-se 

sua pré-adsorção pela proteína de fusão contendo a porção com nova região C-terminal 

da FMRP. Soro imune purificado foi diluído 10 vezes e incubado com a proteína de 

fusão sob agitação, por 16 horas, a temperatura ambiente. Foram realizadas reações com 

200 g, 400 g, 800 g e 1.600 g do peptídeo. As soluções com pré-adsorção foram 

diluídas para as concentrações utilizadas nas reações de imunofluorescência como 

descrito no item III.2.5. 

III.2.4.2 – Lisado celular 

Cinquenta mg de cada um dos quatro tecidos cerebrais foram lavados em PBS, 

dissociados com auxílio de uma seringa e submetidos à lise em tampão contendo NaCl a 

150 mM, Tris-HCl a 50 mM, pH 8.0, triton-X-100 a 1%, inibidor de protease Complete 

Ultra Tablets, EDTA-free (Roche, Alemanha) e inibidores de fosfatase (NaF a 1 mM e 

Na3VO4 a 2 mM). O homogeneizado foi mantido em gelo durante 30 minutos, 

centrifugado a 16.000 X g por 30 minutos e o sobrenadante armazenado a -20°C. 

III.2.4.3 – Dosagem de proteínas  

  Os níveis proteicos nos lisados obtidos foram medidos pelo ensaio de Bradford 

(Serva, Heidelberg, Alemanha). Para isso, as amostras foram usadas em diferentes 

diluições (10X, 20X e 40X), em tampão contendo NaCl a 150 mM, Tris-HCl a 50 mM, 

pH 8.0 e Triton-X-100 a 1%. Dez µL de cada uma das diluições foram adicionados a 

uma placa de 96 poços contendo, em cada poço, 360 µL do reagente de Bradford 

diluído cinco vezes e filtrado. Além das diluições das amostras de lisados, foram 
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incluídos controles contendo apenas 10 µL do tampão de diluição e 360 µL de corante 

de Bradford (Serva, Heidelberg, Alemanha). Para definição da curva-padrão, amostras 

contendo 740 ng, 1480 ng, 2960 ng, 4440 ng e 5960 ng de BSA foram adicionadas à 

placa em poços individuais contendo o corante de Bradford. A placa foi submetida à 

leitura em espectrofotômetro sob a absorbância de 595nm em até uma hora após a 

reação. Os resultados foram analisados em uma planilha de Excel e as estimavas de 

concentração proteica foram calculadas a partir do coeficiente de correlação linear e da 

equação da reta obtida.  

III.2.4.4 – Western blotting 

Para a realização de Western blotting, 40 µg ou 80 µg do lisado proteico foram 

submetidos a SDS-PAGE a 14% durante 16 horas. Após a eletroforese a 14 mA 

constantes, a transferência para a membrana de nitrocelulose (45 m, BioRad, Hercules 

CA) foi realizada a 50V, durante 4 horas, a 4C. Para controle da eficiência da 

transferência, corou-se a membrana com o corante vermelho de Ponceau (Sigma, St 

Louis MO) e imediatamente realizou-se a incubação com TBS-T (Tris-HCl a 25 mM, 

pH 8,0, NaCl a 140 mM, tween-20 a 0,1%). A membrana foi bloqueada por 1 hora, a 

temperatura ambiente, em TBS-T contendo caseína a 1%. Após o bloqueio, a membrana 

foi lavada em TBS-T e incubada, por cinco minutos, em peróxido de hidrogênio a 3% 

em TBS-T e, posteriormente, lavado em TBS-T e incubado com o anticorpo primário 

diluído em TBS-T, durante uma hora a temperatura ambiente. Posteriormente à lavagem 

em TBS-T, foi realizada a incubação com o anticorpo secundário, conjugado à 

peroxidase (GE Life Sciences, Piscataway, NJ), durante 1 hora a temperatura ambiente. 

A membrana foi então lavada e submetida à reação de quimioluminescêmcia com o 

substrato ECL Prime (GE Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido) por 5 minutos. 

Após a exposição da membrana ao filme radiográfico (GE Healthcare, 
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Buckinghamshire, Reino Unido), este foi revelado automaticamente no Setor de 

Radiologia do Hospital Universitário-USP. 

III.2.4.5 – Densitometria de bandas de quimioluminescência 

As imagens resultantes dos experimentos de Western blot obtidas em filmes 

fotográficos foram digitalizadas no fotodocumentador ImageQuant 300 (GE Healthcare, 

Buckinghamshire, Reino Unido) utilizando luz branca transmitida. A densitometria das 

bandas foi realizada com o software de código aberto ImageJ (http://rsbweb.nih.gov/ij/). 

Os arquivos de imagem foram convertidos para 8-bit e a intensidade do fundo da 

imagem foi normalizada utilizando-se parâmetros normais da ferramenta. Após a 

seleção das bandas a serem quantificadas, os valores contendo a intensidades das bandas 

correspondentes foram processados em planilhas da dados no Microsoft Office Excel. 

III.2.5 – Análises in silico de reguladores de splicing do éxon 14 

A busca por elementos regulatórios do splicing do éxon 14 do Fmr1 foi realizada 

com as ferramentas discriminadas na Tabela 4. As sequências do éxon 14 do gene Fmr1 

de rato (Genbank #24948), camundongo (Genbank#14265) e humano (Genbank #2332) 

disponibilizadas nos bancos de dados do National Center for Biotechnology Information 

(NCBI http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide) foram utilizadas. Nas análises in silico, 

apenas a sequência da espécie humana foi utilizada. 
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Tabela 5: Ferramentas in silico utilizadas para a busca de elementos que definem o 

éxon 14 do gene FMR1. 

Ferramenta in silico Endereço Eletrônico Referência 

Acescan2 http://genes.mit.edu/acescan2/ Yeo et al., 2005 

ESR search http://esrsearch.tau.ac.il/ Wang et al., 2004 

Spliceaid2 
http://193.206.120.249/splicing_tissu

e.html 
Piva et al., 2012 

Human Splicing Finder http://www.umd.be/HSF/ Desmet et al., 2009 

ASD – Alternative Splicing http://www.ebi.ac.uk/asd Phanaraj et al., 2004 

 

III.2.6 – Busca por proteínas funcionalmente envolvidas no splicing alternativo do 

éxon 14 do gene Fmr1 

A partir da busca por elementos em cis do éxon 14 do gene Fmr1, desenhamos 

dois oligorribonucleotídeos de RNA, biotinilados em 3’ (Tabela 3), equivalentes a 

segmentos diferentes da fita-código do éxon 14 do Fmr1, contendo elementos 

candidatos a reguladores do splicing desse éxon que haviam sido identificados in silico. 

Outros quatro oligorribonucleotídeos foram desenhados, sendo um controle negativo 

(degenerado), dois mutados para o oligorribonuleotídeo tipo-selvagem 1 e um mutado 

para o tipo-selvagem 2 (Tabela 2). Esses oligorribonucleotídeos foram sintetizados 

(IDT, Coralville IA) e utilizados em ensaio de precipitação por afinidade com contas de 

sefarose-estreptavidina. Estes ensaios foram realizados com lisados de extrato nuclear 

padronizado e realizado pelo aluno de mestrado, Marcelo Valpéteris, no Laboratório de 

Genômica Funcional (IB-USP), de acordo com Grabowski, 2005 (Valpéteris, em 

preparação).  
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III.2.6.1 – Extrato nuclear e precipitação por afinidade 

Para a obtenção do extrato nuclear, tecido de córtex cerebral de ratos Wistar 

jovens (entre P21 e P28) foi primeiramente acomodado em placas contendo PBS, e 

então transferido para dois homogeneizadores de vidro (capacidade de 55 mL, Potter-

Elvehjem, Thomas Scientific, Wedesboro NJ) contendo 32,5 mL de tampão de 

homogeneização (HEPES a 10mM, pH 7,6, KCl a 15 mM, EDTA a 1 mM, sacarose a 

2,2 M, glicerol a 5%, espermidina a 0,5 mM, espermina a 0,15 mM) gelado. O tecido 

foi homogeneizado três vezes à velocidade máxima (400 RPM) em um homogeneizador 

Con-torque (Eberbach, Ann Arbor MI), o homogeneizado transferido para tubos de 36 

mL de polipropileno para ultracentrífuga (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA) e 

centrifugado em rotor AH-629 para centrífuga Sorvall Pro80 (Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, MA) a 140.000 X g por uma hora a 4 ºC. Os sobrenadantes foram 

cuidadosamente descartados e os precipitados lavados duas vezes com 0,5 mL de 

tampão C (HEPES a 20 mM e pH 7,6, KCl a 20 mM, MgCl2 a 1,5 mM, glicerol a 25%, 

DTT a 0,5 mM, EDTA a 0,2 mM) e ressuspendidos em 600 μL de tampão C gelado 

com KCl ajustado para 0,25 M. A suspensão foi reunida em um microtubo e 

centrifugada a 16.000 X g por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi descartado e o 

precipitado foi novamente ressuspendido em 1,2 mL de tampão C gelado com KCl 

ajustado para 0,25 M. Essa suspensão foi transferida para um homogeneizador de vidro 

do tipo dounce (capacidade de 15 mL, Kimble Chase, Vineland, NJ), homogeneizada 

manualmente por 10 minutos em gelo e centrifugada a 16.000 X g por 10 minutos a 

4ºC. O sobrenadante contendo o extrato nuclear foi então estocado a -20ºC. 

Para o ensaio de precipitação por afinidade, para o primeiro uso das contas de 

estreptavidina-sefarose, estas tiveram o tampão substituído por tampão composto por 

fosfato de sódio a 20 mM, NaCl a 0,15 M, pH 7,5, lavando-as três vezes, com cada 
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centrifugação a 2.000 X g, por um minuto, a 4 ºC. Quarenta μL de contas de 

estreptavidina-sefarose (GE Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido) do estoque a 4 

ºC foram lavadas três vezes com 200 μL de tampão PBS gelado e uma vez com 50 μL 

de tampão C gelado. Após breve centrifugação e descarte do sobrenadante, foram 

adicionados 600 μg de proteínas do extrato nuclear para pré-clareamento, sob agitação, 

por 15 minutos, a temperatura ambiente, visando à remoção de moléculas endógenas 

por afinidade à estreptavidina ou sefarose. O volume foi centrifugado a 800 X g por 

dois minutos e o sobrenadante transferido para novos tubos. Ao extrato nuclear pré-

clareado foram adicionados 1 μL de RNasin (Promega, Madison, WI), 5 μg de RNAt 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) e 10 nmoles de oligorribonucleotídeo conjugado a 

biotina. A reação foi incubada por 20 minutos, a 30ºC e 40 μL de contas lavadas foram 

adicionadas. A reação foi então incubada em gelo, por 30 minutos e centrifugada a 

2.000 X g por 5 minutos. O sobrenadante foi estocado a -20 ºC. As contas de sefarose 

foram lavadas três vezes com 200 μL de PBS contendo RNasin, ressuspendidas em 100 

μL de tampão de amostra GSD para 1 vez (glicerol a 10%, SDS a 2%, ditiotreitol a 1 

mM, azul de bromofenol a 0,004%) e estocadas a -20 ºC. A ressuspensão final das 

contas de estreptavidina do ensaio de precipitação por afinidade foi submetida à 

eletroforese em gel de SDS-PAGE e o gel corado com azul de Coomassie, como 

descrito anteriormente. 

III.2.6.2 – Análise por espectrometria de massas 

A análise das proteínas por espectrometria de massas foi feita como prestação de 

serviço no Canadá. Dezoito bandas de interesse, obtidas ao SDS-PAGE após o ensaio 

de precipitação por afinidade com contas de sefarose-estreptavidina, foram cortadas do 

gel e enviadas ao Centre Protéomique (Centre de Recherche Du Centre Hôpitalier 

Universitaire, Québec, Canadá), a temperatura ambiente. Lá, foram realizadas a 
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digestão tríptica das proteínas contidas na banda do gel e os experimentos de 

espectrometria de massas. Basicamente, as bandas foram colocadas em poços de placas 

de 96 poços e lavadas com água. As digestões trípticas foram realizadas por robô 

(MassPrep liquid handling robot, Waters, Milford, MA), de acordo com as 

especificações do fabricante e com o protocolo de Shevchenko e cols (1996), com 

modificações sugeridas por Havlis e cols (2003). Em resumo, proteínas foram reduzidas 

por ditiotreitol a 10 mM e alquiladas com iodoacetamida a 55 nM. A digestão tríptica 

foi realizada usando tripsina suína modificada a 126 nM (Sequencing grade, Promega, 

Madison, WI) a 58 ºC, por uma hora. Produtos da digestão foram extraídos com ácido 

fórmico a 1% e acetonitrila a 2%, seguido de ácido fórmico a 1% e acetonitrila a 50%. a 

58°C por 60 minutos. Os extratos recuperados foram combinados em pool, secos por 

centrifugação a vácuo e ressuspensos em 7 µL de ácido fórmico a 0,1%. Dois µL foram 

analisados por espectrometria de massas.  

Amostras de peptídios foram separadas por cromatografia capilar, líquida de fase 

reversa e analisadas por espectrometria de massas de espalhamento de elétrons (ES 

MS/MS). Os experimentos foram realizados com uma bomba do tipo Surveyor (Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, MA), conjugada a uma fonte de íons de nano-espalhamento 

de elétrons (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA). A separação peptídica ocorreu 

em uma coluna PicoFrit (New Objective, Woburn MA) montada com uma coluna 

Jupiter (300 Å, C18, 5u, com diâmetro interno de 10 cm X 0,075 mm, Phenomenex, 

Torrance CA). Os peptídeos foram eluídos com um gradiente linear de solvente B 

(acetonitrila, ácido fórmico a 0,1%) de 2% a 50%, por 30 minutos, a 200 nL por minuto 

(obtido por flow-splitting). Os espectros de massas foram adquiridos usando um modo 

de aquisição dependente dos dados com o software Xcalibur (versão 2.0, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA). Cada espectro de massa com scan completo (400 a 2.000 
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m/z) foi acompanhado pela dissociação induzida por colisão dos sete íons mais intensos. 

A função de exclusão dinâmica (30 segundos de duração da exclusão) foi habilitada e a 

energia de fragmentação colisional relativa ficou a 35%. Os resultados recebidos por 

correio eletrônico foram analisados com o software Scaffold 4 4.3.0 (Proteome 

Software, Portland, OR). 
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IV – RESULTADOS 

Os níveis de transcritos do Fmr1 foram analisados de forma quantitativa por RT-

PCR (RT-qPCR) no SNC de ratos em E14, E19 e P2 (Seção IV.1). Um anticorpo foi 

desenvolvido e reconhece na proteína de fusão a região C-terminal da FMRP codificada 

por transcritos 1315c (Seção IV.2) e seu uso foi padronizado para Western blotting 

(Seção IV.3). Estudos in silico e bioquímicos visando à identificação de elementos em 

cis e em trans que definem o éxon 14 do Fmr1 são apresentados na Seção IV.4. 

IV.1 – Análise dos níveis de transcritos com ou sem o éxon 14 do Fmr1 no SNC de 

ratos 

A análise dos níveis de transcritos do Fmr1 que incluem ou excluem o éxon 14 

foi realizada em duas idades do período embrionário (E) e em uma idade do início do 

período pós-natal (P) de ratos machos. No período embrionário, houve comparação 

entre os níveis desses transcritos obtidos da vesícula telencefálica em E14 e do córtex 

cerebral em E19. No encéfalo de ratos, a partir de E19, é possível dissecar as regiões 

cortico-cerebral, hipocampal e cerebelar. Estas três estruturas foram obtidas em E19 e 

no segundo dia pós-natal (P2) do rato. As comparações foram realizadas entre as idades 

E19 e P2 para cada estrutura anatômica. Essas regiões do SNC foram selecionadas por 

apresentarem sítios de expressão relativamente elevada do gene Fmr1, nesses períodos 

do desenvolvimento (Nimchinsky et al., 2001; Todd e Mack, 2000; Gabel et al., 2004; 

Irwin et al., 2005). 

Após síntese de cDNA, os níveis dos transcritos de interesse foram avaliados por 

RT-qPCR com produtos de amplificação (amplicons) definidos por cinco pares de 

iniciadores. O primeiro par é específico para dois éxons constitutivos do Fmr1 (éxons 

10 e 11), representando a expressão combinada de todos os transcritos maduros do 
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Fmr1 (amplicom Fmr1). O segundo par define um amplicom específico para os 

transcritos que possuem o éxon 14 do Fmr1 (amplicom Exon14-Fmr1) e foi definido 

por um iniciador que hibrida no éxon 13 e outro no éxon 14. Para os transcritos maduros 

do Fmr1 que não possuem o éxon 14, o éxon 13 pode ser ligado diretamente ao éxon 15 

através de uma das três possibilidades de sítios receptores de splicing do éxon 15 (a, b 

ou c), produzindo as junções 1315a, 1315b ou 1315c. Tais variantes de transcritos 

foram avaliadas independentemente por um de três iniciadores antissenso. Cada um 

destes possui uma sequência a 3’ que hibrida no éxon 13 e outra a 5’ em região do éxon 

15 específica para cada transcrito. Desta forma, estes iniciadores hibridam, 

respectivamente, em cada uma das três junções possíveis entre os éxons 13 e 15. Cada 

um deles foi usado com o mesmo iniciador senso que hibrida no éxon 13, definindo os 

amplicons 1315a -Fmr1, 1315b- Fmr1, 1315c -Fmr1. 

Três genes (Ppia, ciclofilina A; Actb, β-actina; Gapdh; gliceraldeído 3-fosfato 

desidrogenase) foram previamente testados como controles normalizadores do cDNA 

obtido do córtex cerebral, hipocampo e cerebelo em E19 e P2 (Velloso, 2013). O gene 

Ppia apresentou menor variabilidade entre os grupos experimentais. Nos experimentos 

realizados para o presente trabalho, na vesícula telencefálica em E14 e no córtex 

cerebral em E19, o gene Ppia mostrou níveis de expressão sem grande variação interna 

ou entre grupos, permitindo seu uso como gene controle. Nestas idades embrionárias, os 

resultados de expressão dos transcritos obtidos para o Fmr1 com ou sem a normalização 

pela Ppia foram semelhantes. Nas análises entre o período embrionário perinatal (E19) 

e o início do período perinatal (P2) no córtex cerebral, hipocampo e no cerebelo, Ppia 

não se mostrou um bom gene controle, devido a variações da sua expressão nesta janela 

temporal. Considerando-se o número amostral analisado (n=9 em E14 vs. E19; n=7 em 
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E19 vs. P2) e a pequena variabilidade interna observada para os diferentes amplicons, 

não utilizamos a normalização por Ppia em nenhum período estudado. 

IV.1.1 – Análise dos níveis de expressão do éxon 14 do Fmr1 na vesícula 

telencefálica (E14) e no córtex cerebral (E19) 

No período embrionário, a expressão global do gene Fmr1 apresentou-se 

semelhante entre idades e estruturas analisadas  vesícula telencefálica em E14 e córtex 

cerebral em E19. Observou-se diminuição estatisticamente significante dos níveis de 

expressão do éxon 14 do Fmr1 (Éxon 14-Fmr1) no córtex cerebral em E19 em relação à 

vesícula telencefálica em E14 (Tabela 6 e Fig. 4). Os níveis de cada um dos três 

amplicons que identificam transcritos sem o éxon 14, 1315a-Fmr1, 1315b-Fmr1, 1315c-

Fmr1, não variaram entre as duas idades analisadas, E14 e E19. A Tabela 5 apresenta os 

valores obtidos para amplicons dos transcritos do Fmr1. 

Tabela 6: Expressão relativa dos transcritos do Fmr1, na vesícula telencefálica em E14 

e no córtex cerebral em E19 de ratos. 

Transcritos 
Vesícula telencefálica      

E14 (n=9) 

Córtex cerebral                    

E19 (n=9) 
Variação em relação a E141 

Fmr1 22,71±3,21 22,31±2,54 0,98 

Éxon 14-Fmr1 12,13±1,69 6,86±0,81** 0,56 

1315a -Fmr1 2,28±0,35 2,33±0,35 1,02 

1315b-Fmr1 12,35±1,52 10,18±1,21 0,82 

1315c-Fmr1 0,67±0,06 0,66±0,94 0,98 

1Relação entre a média dos valores de sete amostras entre E14 e E19; **p≤0,01; teste t de Student. 
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Figura 4: Quantidades relativas (valores arbitrários) obtidas por RT-qPCR, de 

transcritos totais do Fmr1, transcritos que possuem o éxon 14 (Éxon14-Fmr1) e 

transcritos sem o éxon 14 que utilizaram o primeiro (1315a-Fmr1), segundo (1315b-

Fmr1) ou terceiro (1315c-Fmr1) sítios de splicing do éxon 15 na vesícula telencefálica 

em E14 ou no córtex cerebral em E19 de ratos. **p≤0,01; teste t de Student. 

 

IV.1.2 – Análise dos níveis de expressão do éxon 14 do Fmr1 no córtex cerebral, 

hipocampo e cerebelo em E19 e P2 

A quantificação de transcritos do Fmr1 entre E19 e P2 é apresentada para córtex 

cerebral, hipocampo e cerebelo. 

No córtex cerebral, os transcritos éxon14-Fmr1 apresentaram aumento 

estatisticamente significante em P2 em relação a E19 (Tabela 6). Assim como 

observado para o período embrionário (E14 e E19), os níveis dos três amplicons que 
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não possuem o éxon 14 (1315a-Fmr1, 1315b-Fmr1, 1315c-Fmr1), no córtex cerebral, 

não são diferentes entre as idades E19 e P2 (Tabela 7 e Fig. 5). 

Tabela 7: Expressão relativa dos transcritos do Fmr1 no córtex cerebral de ratos nas 

idades E19 e P2. 

Transcritos 
E19 Córtex 

(n=7) 

P2 Córtex 

(n=7) 
Variação em relação a E191 

Fmr1 0,26±0,03 0,58±0,10** 2,23 

Éxon-Fmr1 3,44±0,51 6,80±1,21* 1,98 

1315a-Fmr1 2,47±0,66 2,66±0,28 1,08 

1315b-Fmr1 2,30±0,67 2,76±0,20 1,20 

1314c-Fmr1 0,31±0,07 0,29±0,04 0,93 

1Relação entre a média dos valores de sete amostras entre E19 e P2; *p<0,05, **p≤0,01; teste t de Student. 

 

Figura 5: Quantidades relativas (valores arbitrários) obtidas por RT-qPCR, de 

transcritos totais do Fmr1, transcritos que possuem o éxon 14 (Éxon14-Fmr1) e 

transcritos sem o éxon 14 que utilizaram o primeiro (1315a-Fmr1), segundo (1315b-

Fmr1) ou terceiro (1315c-Fmr1) sítios de splicing do éxon 15 no córtex cerebral de 

ratos em E19 e P2. *p<0,05, **p≤0,01; teste t de Student. 



__________________________________________________________________RESULTADOS 

 62 

No hipocampo, de forma semelhante ao observado para o córtex cerebral, há em 

P2 um aumento significante (p<0,05) da expressão global do Fmr1 e da quantidade do 

amplicom que identifica o éxon 14 (Tabela 7). De forma semelhante ao amplicom 

éxon14-Fmr1, mas ao contrário do amplicom 1315c-Fmr1, os amplicons 1315a-Fmr1 e 

1315b-Fmr1 apresentaram incrementos significativos dos seus valores à RT-qPCR, 

entre amostras de E19 e P2 (Tabela 8 e Fig. 6). 

Tabela 8: Expressão relativa dos transcritos do Fmr1 no hipocampo de ratos nas idades 

E19 e P2. 

Transcritos 
E19 Hipocampo 

(n=7) 

P2 Hipocampo 

(n=7) 
Variação em relação a E191 

Fmr1 6,14±1,02 12,14±2,07* 1,98 

Éxon14-Fmr1 1,81±0,25 4,39±0,95* 2,42 

1315a-Fmr1 15,55±2,18 28,18±5,31* 1,81 

1315b-Fmr1 0,30±0,04 0,84±0,21* 2,8 

1315c-Fmr1 0,11±0,02 0,22±0,07 2,0 

1Relação entre a média dos valores de sete amostras entre E19 e P2; *p<0,05; teste t de Student. 
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Figura 6: Quantidades relativas (valores arbitrários) obtidas por RT-qPCR, de 

transcritos totais do Fmr1, transcritos que possuem o éxon 14 (Éxon14-Fmr1) e 

transcritos sem o éxon 14 que utilizaram o primeiro (1315a-Fmr1), segundo (1315b-

Fmr1) ou terceiro (1315c-Fmr1) sítios de splicing do éxon 15, no hipocampo de ratos 

em E19 e P2. *p<0,05; teste t de Student. 

 

 No cerebelo, entre E19 e P2, foram observados valores significantemente 

superiores para os cinco amplicons em P2 em relação a E19 (Tabela 9 e Fig. 7). 

Tabela 9: Expressão relativa dos transcritos do Fmr1 no cerebelo de ratos nas idades 

E19 e P2. 

Transcritos 
E19 Cerebelo 

(n=7) 

P2 Cerebelo 

(n=7) 
Variação em relação a E191 

Fmr1 1,05±0,27 6,78±0,95*** 6,46 

Éxon14-Fmr1 1,99±0,30 20,36±5,66** 10,23 

1315a-Fmr1 7,74±1,30 29,58±5,53** 3,82 

1315b-Fmr1 3,29±1,05 9,87±1,25** 3,00 

1315c-Fmr1 0,014±0,004 0,05±0,01*** 3,57 

1Relação entre a média dos valores de sete amostras entre E19 e P2; **p≤0,01, ***p<0,001; teste t de Student. 
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Figura 7: Quantidades relativas (valores arbitrários) obtidas por RT-qPCR, de 

transcritos totais do Fmr1, transcritos que possuem o éxon 14 (Éxon14-Fmr1) e 

transcritos sem o éxon 14 que utilizaram o primeiro (1315a-Fmr1), segundo (1315b-

Fmr1) ou terceiro (1315c-Fmr1) sítios de splicing do éxon 15, no cerebelo de ratos em 

E19 e P2. **p≤0,01, ***p<0,001; teste t de Student. 

 

IV. 1.4 – Análise da estabilidade de transcritos do Fmr1 sem o éxon 14 

É previsto que códons de parada prematura no RNAm, a 5’ de junções éxon-

éxon sejam identificados pelo sistema NMD e consequentemente tenham seu RNAm 

degradado (Lewis et al., 2003). Quando há exclusão do éxon 14 de transcritos primários 

do Fmr1, a ligação do éxon 13 a um de três sítios receptores de splicing do éxon 15 

muda a fase de leitura e cria códons de parada prematura nos transcritos 1315a e 1315b. 

A 3’ do códon de parada prematura, há duas junções éxon-éxon (entre os éxons 15 e 16 

e 16 e 17 do Fmr1; Sittler et al., 1996). Esta configuração pode comprometer a 
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estabilidade destes transcritos, diminuindo a quantidade das mensagens que 

permanecem associadas a eIF4E no citoplasma, uma vez ocorrida a vigilância por 

NMD. Para avaliar esta hipótese analisamos a interação do RNAm do Fmr1 em suas 

variantes 1315a-Fmr1, 1315b-Fmr1 e 1315c-Fmr1 com o fator eucariótico de iniciação 

da tradução 4E, eIF4E. 

Adotamos a imunoprecipitação de eIF4E como abordagem experimental para 

verificar se mensagens do Fmr1 nas variantes 1315a, 1315b e 1315c estavam associadas 

a essa proteína e, em consequência, à maquinaria traducional. Os níveis relativos de 

transcritos associados ao complexo formado pelas contas de sefarose-proteinaA-eIF4E 

foram analisados por RT-qPCR.  

O córtex cerebral em E19 foi selecionado para avaliar essa associação, uma vez 

que apresentou quantidades mais baixas de transcritos do Fmr1 com o éxon 14 do que a 

vesícula telencefálica em E14 ou o próprio córtex cerebral em P2. Para a padronização 

das condições de imunoprecipitação da proteína eIF4E, 5 µg, 10 µg ou 20 µg do 

anticorpo anti-eIF4E foram submetidos à imunoprecipitação, a partir de 2,5 mg, 5 mg 

ou 10 mg do lisado proteico de córtex cerebral de rato em E19 (dados não mostrados). 

Após a confirmação das eficiências por Western Blotting, as condições de 5 mg de 

lisado proteico e 5 µg de anticorpo foram definidas para a imunoprecipitação da 

proteína eIF4E (Fig. 8). 
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Figura 8: Análise por Western Blotting da proteína eIF4E, com anticorpo anti-eIF4E 

(Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA), após a imunoprecipitação com 5 µg do 

mesmo anticorpo anti-eIF4E e 5 mg de lisado proteico de córtex cerebral de rato em 

E19. As setas indicam as bandas correspondentes a proteína eIF4E (24 kDa) e as 

cadeias leve e pesada de imunoglobulina (Ig; 25 kDa e 50 kDa, respectivamente). Como 

controles experimentais realizou-se, em condições individuais, a omissão do lisado 

cerebral de córtex em E19 ou do anticorpo anti-eIF4E, como indicado no painel 

superior.  

 

O anticorpo anti-eIF4e, em ensaios de imunoprecipitação, tem suas cadeias leve 

(25kDa) e pesada (50kDa) reconhecidas pelo anticorpo secundário, conjugado à 

peroxidase, usado na análise por Western blotting (Fig. 8). Tal fato não impediu a 

detecção da proteína eIF4E no blot, permitindo observar a banda correspondente a esta 

proteína. Embora a massa molecular esperada da eIF4E seja de 24 kDa, modificações 

pós-traducionais, como a fosforilação do resíduo de serina localizada na posição 209 

(Sonenberg et al, 1998; Topisirovic et al, 2004), podem resultar em uma massa 

molecular observada de aproximadamente 2 kDa a mais em relação à massa esperada 

(Fig. 8). 

Sete amostras individuais contendo lisado proteico de córtex cerebral em E19 

foram submetidas à imunoprecipitação da proteína eIF4E, de acordo com as condições 

padronizadas. Como controle experimental nas reações de RT-qPCR e para fins de 

comparação, o RNA total foi extraído do lisado proteico de córtex cerebral em E19 que 
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havia sido utilizado como input da imunoprecipitação. Espera-se que os RNAm 

associados in vivo à proteína eIF4E sejam co-imunoprecipitados e, por isso, estejam 

presentes nas contas de sefarose-proteínaA-anticorpo anti-eIF4E. Os transcritos obtidos 

a partir dos dois grupos (com ou sem imunoprecipitação) são provenientes de córtex 

cerebral do mesmo pool de indivíduos em E19. Assim, a quantidade de cada amplicom 

foi comparada entre o lisado (input) e o grupo de amostras submetidas à 

imunoprecipitação. Com a imunoprecipitação, observa-se redução da quantidade de 

transcritos correspondentes a todos os amplicons. Os resultados obtidos estão 

apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10: Expressão relativa dos transcritos do Fmr1 no córtex cerebral de ratos em 

E19 (E19) e dos mesmos co-imunoprecipitados com eIf4E (E19-IP). 

Transcritos 

E19 

Córtex cerebral 

(n=6) 

E19-IP 

Córtex cerebral 

(n=6) 

Variação em relação a 

E191 

Fmr1 29,27 ± 3,81 1,44 ± 0,37**** 0,05 

Éxon14-Fmr1 4,76 ± 0,81 1,64 ± 0,40** 0,34 

1315a-Fmr1 1,82 ± 0,17 0,28 ± 0,06**** 0,15 

1315b-Fmr1 0,33 ±0,02 0,07 ± 0,02**** 0,21 

1315c-Fmr1 0,27 ± 0,03 0,08 ± 0,02*** 0,30 

1Relação entre a média dos valores de sete amostras entre E19-IP e E19;  

**p≤0,01, ***p<0,001; ****p<0,0001; teste t de Student. 

 

 

IV.2 – Produção de anticorpo dirigido a região C-terminal da FMRP 

A exclusão do éxon 14 e o uso do terceiro sítio receptor de splicing do éxon 15 e 

do segundo sítio do éxon 17 de transcritos do Fmr1 leva à formação de uma nova região 

C-terminal para algumas isoformas da FMRP (FMRP-14+15CISO, Fig. 9 e 10). Para o 

estudo destas isoformas, tivemos como objetivo o desenvolvimento de um anticorpo 

dirigido a essa nova região C-terminal da FMRP de rato. 
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            ÉXON 11             ÉXON 12                ÉXON 13    . 

14-15A         TKENTHFSQPNSTKVQRVLVVSSIVAGGPQKPEPKAWQGMVPFVFVGTKDSIANATVLLD 60 

14-15B         TKENTHFSQPNSTKVQRVLVVSSIVAGGPQKPEPKAWQGMVPFVFVGTKDSIANATVLLD 60 

14-15C         TKENTHFSQPNSTKVQRVLVVSSIVAGGPQKPEPKAWQGMVPFVFVGTKDSIANATVLLD 60 

13-15A         TKENTHFSQPNSTKVQRVLVVSSIVAGGPQKPEPKAWQGMVPFVFVGTKDSIANATVLLD 60 

13-15B         TKENTHFSQPNSTKVQRVLVVSSIVAGGPQKPEPKAWQGMVPFVFVGTKDSIANATVLLD 60 

13-15C-17A     TKENTHFSQPNSTKVQRVLVVSSIVAGGPQKPEPKAWQGMVPFVFVGTKDSIANATVLLD 60 

13-15C-17B     TKENTHFSQPNSTKVQRVLVVSSIVAGGPQKPEPKAWQGMVPFVFVGTKDSIANATVLLD 60 

               ************************************************************ 

 

                          ÉXON 14                                 . 

14-15A         YHLNYLKEVDQLRLERLQIDEQLRQIGVSSRPPPNRTDKEKGYVTDDGQGMGRGSRPYRN 120 

14-15B         YHLNYLKEVDQLRLERLQIDEQLRQIGVSSRPPPNRTDKEKGYVTDDGQGMGRGSRPYRN 120 

14-15C         YHLNYLKEVDQLRLERLQIDEQLRQIGVSSRPPPNRTDKEKGYVTDDGQGMGRGSRPYRN 120 

13-15A         YHLNYLKEL------ILKHQMLLKQN----------------LTTETNSVIGH*------ 91 

13-15B         YHLNYLKNL----------------------------------TTETNSVIGH*------ 79 
13-15C-17A     YHLNYLKLQ--------------------------------------QRKRGRASCAEET 82 

13-15C-17B     YHLNYLKLQ--------------------------------------QRKRGRASCAEET 82 

               *******                                            *:        

 

                     ÉXON 15     ÉXON 15            ÉXON 15       . 

14-15A         RGHGRRGPGYTSGTNSEASNASETESDHRDELSDWSLAPTEEERESFLRRGDGRRRGGGG 180 

14-15B         RGHGRRGPGYTS------------ESDHRDELSDWSLAPTEEERESFLRRGDGRRRGGGG 168 

14-15C         RGHGRRGPGYTS-------------------------APTEEERESFLRRGDGRRRGGGG 155 

13-15A         ------------------------------------------------------------ 

13-15B         ------------------------------------------------------------ 

13-15C-17A     DGGVEEAEEDKE----------------------------EEEEEEVSKEMTIIPEQIIV 114 

13-15C-17B     DGGVEEAEEDKE----------------------------EEEEEEVSKEMTIIPEQIIV 114 

                                                                               

 

                        ÉXON 16      ÉXON 17           ÉXON 17    . 

14-15A         RGQGGRGRGGGFKGNDDHSRTDNRPRNPRETKG--RTTDGSLQSTSSEGSRLRTGKDRNQ 238 

14-15B         RGQGGRGRGGGFKGNDDHSRTDNRPRNPRETKG--RTTDGSLQSTSSEGSRLRTGKDRNQ 226 

14-15C         RGQGGRGRGGGFKGNDDHSRTDNRPRNPRETKG--RTTDGSLQSTSSEGSRLRTGKDRNQ 213 

13-15A         ------------------------------------------------------------ 

13-15B         ------------------------------------------------------------ 

13-15C-17A     HVIQERLK-------------EEQLMDPCSRVNCNNVPTKPLQSTSSEGSRLRTGKDRNQ 161 

13-15C-17B     HVIQERLK-------------EEQLMDPCR--------APPVKGAGCAPGKIATRRRKSQ 153 

                                                                            

 

                         .                  Massa (kDa) 

14-15A         KKEKPDSVDGLQPLVNGVP* 257                69,2 

14-15B         KKEKPDSVDGLQPLVNGVP* 245                67,8 

14-15C         KKEKPDSVDGLQPLVNGVP* 232                66,3 
13-15A         -------------------                     50,8 

13-15B         -------------------                     49,3 

13-15C-17A     KKEKPDSVDGLQPLVNGVP* 180                60,8 

13-15C-17B     TAWMGCNHS*--------- 162                 58,7 

 

Figura 9: Alinhamento das regiões C-terminais de algumas isoformas da FMRP de rato pelo método 

ClustalW (www.ebi.ac.uk/clustalw). As sequências peptídicas, alinhadas vão do segmento codificado 

pelo início do éxon 11 ao encontro do primeiro códon de parada da tradução. São mostrados os 

segmentos codificados pelos éxons 11 ao 17 do FMR1, de acordo com linhas simples alternadas com 

duplas, acima da primeira sequência peptídica (14-15A). As sequências peptídicas cujos nomes iniciam-

se por 14 contêm o segmento codificado pelo éxon 14; as demais cujos nomes iniciam-se por 13 não 

contêm o segmento codificado pelo éxon 14. 15A, 15B e 15C significam que os transcritos das 

respectivas isoformas utilizaram o primeiro, segundo, e terceiro sítios de splicing do éxon 15, 

respectivamente. Todas as sequências provêm de transcritos que utilizaram o segundo sítio do éxon 15 

do Fmr1, exceto 13151c17A, o qual utilizou o primeiro sítio. Transcritos sem o éxon 14 que usaram o 

primeiro ou segundo sítio de splicing do éxon 15 (13-15A e 13-15B) têm códon de parada prematura da 

tradução, no próprio éxon 15. A ausência do éxon 14 e uso do terceiro sítio de splicing do éxon 15 e 

primeiro sítio de splicing do éxon 17 restauram a região C-terminal (sequência sombreada em cinza). A 

nova sequência C-terminal das isoformas da FMRP encontra-se em letras brancas e fundo preto. Ao 

final de cada sequência estão indicadas as massas moleculares esperadas para cada isoforma. (*) 

indicam resíduos de aminoácidos inteiramente conservados; (-) são intervalos inseridos pelo programa 

para maximizar o alinhamento; (:) indica resíduos semelhantes em relação à natureza bioquímica da 

cadeia lateral dos aminoácidos; (*) indica códon de parada. 

  

15a 15b 15c 

17a 17b 
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                            ÉXON 13                

13-15C-17B (H. sapiens)    GMVPFVFVGTKDSIANATVLLDYHLNYLKLQQRKRGRASCAEETDGGVEGEEEDKEEEDV 

13-15C-17B (M. musculus)   GMVPFVFVGTKDSIANATVLLDYHLNYLKLQQRKRGRASCAEETDGGVEEEEEDKEEEEE 

13-15C-17B (R. norvegicus) GMVPFVFVGTKDSIANATVLLDYHLNYLKLQQRKRGRASCAEETDGGVEEAEEDKEEEEE 

                           *************************************************  *******:  

 

13-15C-17B (H. sapiens)    EEASKETTITPEQIIVHVIQERLKEEQQMDPFRSELTAIMKGVSTLKHYRIPPVKVVGCA 

13-15C-17B (M. musculus)   EEASKETTIIPEQIIVHVIQERLKEEQLMDPC-----------------RVPPVKGAGCA 

13-15C-17B (R. norvegicus) EEVSKEMTIIPEQIIVHVIQERLKEEQLMDPC-----------------RAPPVKGAGCA 

                           **.*** ** ***************** ***                  * **** .*** 

 

13-15C-17B (H. sapiens)    RVKIVTRRKRSQTAWMVSNHS 

13-15C-17B (M. musculus)   RVKIVTRRRKSQTA------- 

13-15C-17B (R. norvegicus) PGKIGTRRRKSQTAWMGCNHS 

                             ** ***::****        

 

Figura 10: Alinhamento da nova região C-terminal da FMRP das espécies Homo 

sapiens (humanos), Mus musculus (camundongos), Rattus norvegicus (ratos) pelo 

método ClustalW (www.ebi.ac.uk/clustalw). As sequências peptídicas, alinhadas 

compreendem o segmento codificado pelo início do éxon 13, terceiro sítio de splicing 

do éxon 15 e segundo sítio de splicing do éxon 17 do FMR1. (*) indicam resíduos de 

aminoácidos inteiramente conservados; (-) são intervalos inseridos pelo programa para 

maximizar o alinhamento; (:) indica resíduos semelhantes em relação à natureza 

bioquímica da cadeia lateral dos aminoácidos. 
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Os iniciadores utilizados na PCR para amplificação da sequência entre a 

primeira base após o terceiro sítio receptor de splicing do éxon 15 e o códon de parada 

no éxon 17 do gene Fmr1, definem uma sequência de 268 pb na sequência do cDNA do 

Fmr1, quando se usa o segundo sítio receptor de splicing do éxon 17 do Fmr1, que se 

traduz em uma sequência de 88 aminoácidos e massa molecular esperada de 9,8 kDa, a 

qual com a GST (27 KDa) cria uma proteína de fusão de 36,8 KDa. A sequência C-

terminal WMGCNHS foi perdida devido ao desenho de iniciadores baseado em 

sequências incompletas de cDNA de rato, as únicas disponíveis nos bancos de dados na 

época.  

 

 

Figura 11: As sequência do vetor pGEX-4T1 codificadora para a porção C-terminal da 

GST da proteína de fusão (em cinza) e sequência codificadora para a nova região C-

terminal da FMRP (em vermelho) estão mostradas em letras minúsculas. Em azul, são 

mostrados os nucleotídeos inseridos pelo iniciador. As setas indicam os sítios de 

clivagem das enzimas SmaI e NotI, que se encontram sublinhados em preto na 

sequência do vetor não recombinante (pGEX-4T1). Cada aminoácido está representado 

por uma letra maiúscula acima do códon equivalente. (*) indica o códon de parada da 

tradução. 

 

O segmento de cDNA do Fmr1 que codifica para a FMRP-14+15CISO foi clonado 

no vetor pGEX-4T1, em fase, a 3’ da sequência codificadora para a glutationa-S-

transferase (GST). 
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A padronização das condições de expressão da proteína recombinante foi 

realizada em E. coli BL21, com três concentrações de IPTG (0,05 mM; 0,25 mM; 0,5 

mM), em meio LB contendo ampicilina (50µg/mL), sob agitação, a 37°C, por duas 

horas (Fig. 12). 

 

Figura 12: Padronização dos experimentos de indução da expressão da proteína 

recombinante com gradiente de IPTG. (A) Membrana de nitrocelulose corada por 

vermelho de Ponceau, após transferência de proteínas a partir de gel de poliacrilamida 

4-12%. As duas primeiras canaletas representam amostras não recombinantes, sem 

indução e com indução a partir de 0,5 mM de IPTG, respectivamente. As outras três 

canaletas mostram as amostras recombinantes, sem indução e induzidas por diferentes 

concentrações de IPTG (0,05 mM; 0,25 mM; 0,5 mM). As setas indicam as bandas de 

27 kDa (GST) e 36,7 kDA (proteína de fusão). As massas moleculares de acordo com a 

migração de bandas do padrão (não mostradas) estão indicadas à esquerda do gel. (B) 

Western blotting da mesma membrana com anticorpo anti-GST.  

 

Segundo o gradiente de concentração de IPTG utilizado, a banda de 27 kDa, 

correspondente à expressão da GST, foi observada sob à concentração de 0,5 mM na 

amostra não recombinante. A expressão da proteína de fusão (36,8 kDa) foi definida 

com IPTG a 0,05 mM (Fig. 12-A). Ao Western blotting, observou-se também a 

expressão da proteína de fusão induzida por IPTG a 0,25 mM e 0,5 mM ou em sua 

ausência, bem como a GST não recombinante nas amostras do clone recombinante ou 
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na ausência de IPTG (Fig. 12-B). Estes dados levaram-nos a testar ampicilina a 200 

µg/mL no meio seletivo (Fig. 13-B). Em paralelo, foram realizados ensaios de 

solubilidade a fim de verificar a distribuição da proteína de fusão em frações solúvel ou 

insolúvel (Fig. 13). 

 

Figura 13: (A) SDS-PAGE 4-12%, coloração com azul de Coomassie. O padrão de 

massa molecular Low Range Prestained SDS-PAGE (BIORAD) encontra-se à esquerda, 

a partir do qual se observou os valores de massa indicados. Em seguida, encontram-se 

as amostras não recombinantes, sem indução e com indução a partir de 0,5 mM de 

IPTG, respectivamente. As canaletas seguintes contêm amostras do clone recombinante 

sem IPTG ou com IPTG para 0,05mM. Todas as culturas foram realizadas em meio 

seletivo com ampicilina a 200µg/mL. As últimas quatro canaletas representam a 

migração eletroforética das proteínas obtidas dos protocolos de extração de proteínas 

com (S) ou sem (I, insolúvel) solubilidade. A banda observada ao azul de Coomassie 

prevista como a proteína de fusão é idnicada por asterisco. (B) Western blotting com 

anticorpo anti-GST das amostras de (A) transferidas a membrana de nitrocelulose.  

 

O aumento da concentração de ampicilina de 50 µg/mL para 200 µg/mL resultou 

na expressão tanto da GST como da proteína de fusão após a indução por IPTG a 0,5 

mM e 0,05 mM de IPTG, respectivamente. Além disso, confirmou-se a presença da 

proteína de fusão em ambas as frações, solúvel e insolúvel (Fig. 13). Experimentos 

realizados a 30°C não mostraram resultados satisfatórios (dados não mostrados). 
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Após associação da proteína de fusão à glutationa (GSH) conjugada à sefarose por 

afinidade à GST, um gradiente de concentração permitiu identificar a concentração de 

12,5 mM de GST como a melhor para a eluição (Fig. 14). Em resumo, as condições que 

se mostraram mais satisfatórias para a expressão da proteína de fusão foram meio 

líquido contendo ampicilina a 200 g/mL e IPTG a 0,05 mM, a 37°C, sob agitação. 

Após sua associação às contas de GSH-sefarose, a proteína de fusão foi eluída por 

afinidade a GSH a 12,5 mM, em solução. 

 

Figura 14: Padronização das condições de eluição da proteína de fusão associada a 

contas de GSH-sefarose. SDS-PAGE 4-14% corado com azul de Coomassie mostrando 

o padrão de massa molecular Kaleidoscope Prestained Standard (BIORAD) à esquerda. 

Em seguida, é mostrada a migração eletroforética de proteínas de extratos de bactérias 

submetidas a indução da expressão de clones por IPTG – e seus controles sem IPTG. A 

fração proteica, solúvel (S) do clone recombinante induzido foi submetido a associação 

a contas de GSH-sefarose, que foi então tratada com GSH em solução ou não (-) para 

eluição da proteína de fusão. Na ausência de GSH, as contas de GSH foram aplicadas ao 

gel, enquanto que as primeira (1ª), segunda (2ª) ou terceira (3ª) eluições tiveram seu 

sobrenadante aplicados ao gel. BSA nas quantidades indicadas foi usada como padrão 

de dosagem em gel para comparação. 
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O sítio na proteína de fusão entre a GST e a porção da FMRP foi utilizado para 

digestão por trombina conjugada a sefarose (Fig. 15). 

 

Figura 15: Padronização das condições de digestão por trombina e tentativa de 

purificação com contas de glutationa-sefarose. SDS-PAGE 4-14% corado com azul de 

Coomassie mostrando o padrão de massa molecular Kaleidoscope Prestained Standard 

(BIORAD) à esquerda. Foram aplicados 15 µL do sobrenadante obtido após digestão 

pela trombina ou após digestão por trombina e incubação com contas de GSH-sefarose, 

como indicado. (+ ou -) O período de incubação com a trombina está indicado (2h, 4h, 

6h e 24h). As bandas correspondentes à proteína de fusão (37 kDa), GST (27 kDa) 

FMRP (9,8 kDa) estão indicadas. 

 

Como não obtivemos sucesso na separação da porção GST da porção FMRP 

pela afinidade à GSH-sefarose, optamos por separar as duas proteínas por cromatografia 

de troca iônica, em gradiente crescente de NaCl entre 0 e 1M. Após a cromatografia, as 

frações positivas à absorbância de 280nm foram analisadas por SDS-PAGE. O 

cromatograma e o perfil eletroforético das reações estão representados na Figura 16. 

 Como observado na Fig. 16, nas frações iniciais, referentes ao primeiro pico, as 

duas porções GST e FMRP estão presentes. As bandas adicionais presentes nestas 

frações podem ser oriundas de contaminantes na coluna de cromatografia. Nas frações 

referentes ao terceiro pico observa-se banda que deve equivaler à porção C-terminal da 

FMRP, em pequena quantidade.  



__________________________________________________________________RESULTADOS 

 75 

 

Figura 16: Separação da GST e FMRP por cromatografia de troca iônica. (A) 

Cromatograma resultante da eluição dos produtos da digestão da proteína de fusão por 

trombina em gradiente de NaCl (0 a 1M). (B) Análise por coloração em azul de 

Coomassie de SDS-PAGE 4-14% das frações correspondentes aos picos (1, 2 e 3) 

referentes a (A). Uma alíquota referente à solução antes da cromatografia foi aplicada 

como controle (input). À esquerda, o padrão de massa molecular é o Low Range 

Prestained SDS-PAGE (BIORAD). A seta indica a porção FMRP purificada. BSA nas 

quantidades indicadas foi usada como padrão de dosagem em gel para comparação. 

 

 Após a conclusão das etapas de padronização da produção do peptídeo 

recombinante para produção do anticorpo foram definidas as seguintes condições: (i) 

indução da expressão do clone recombinante por IPTG a 0,05 mM, em meio líquido 

com ampicilina a 200 µg/mL, a 37°C, por duas horas; (ii) solubilização da proteína de 

fusão em ciclos de congelamento e descongelamento; (iii) ligação às contas de 

glutationa-sefarose; (iii) dois ciclos de eluição das contas de glutationa-sefarose com 

glutationa a 12,5mM; (iv) incubação por 24 horas com trombina-sefarose; e (v) 

purificação da porção C-terminal do peptídio da FMRP por cromatografia de troca 

aniônica.  

Uma vez padronizadas as condições para a produção do peptídio recombinante, 

foi reiniciado o processo de produção em larga escala a fim de obtermos pelo menos 

2,5mg de peptídeo para a imunização de um coelho. Aproximadamente 725 mL da 
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fração solúvel obtida em preparação em larga escala foram ligadas às contas de 

sefarose. Sua eluição com solução de glutationa a 12,5 mM resultou em 27 mL de 

solução de proteína de fusão. A digestão com as contas de trombina-sefarose realizada 

em três ciclos de 24 horas cada (aproximadamente 10mL de solução de proteína de 

fusão por ciclo) produziu, após lavagens, 36 mL de solução contendo as porções GST e 

FMRP após digestão (Fig. 17) que foi submetida à cromatografia de troca iônica (Fig. 

18). 

 

Figura 17: Digestão do eluído das contas de GSH-sefarose por trombina. SDS-PAGE 

4-14%, coloração com azul de Coomassie, padrão de massa molecular Kaleidoscope 

Prestained Standard (BIORAD). Massas indicadas. Foram aplicados 15 µL do 

sobrenadante obtido após digestão pela trombina por 24 horas ou do sobrenadante 

obtido após a lavagem das contas de trombina-sefarose.  As bandas correspondentes à 

proteína de fusão (36,8 kDa), GST (27 kDa) FMRP (9,8 kDa) estão indicadas. BSA nas 

quantidades indicadas foi usada como padrão de dosagem em gel para comparação. 

 

 Entre os quatro picos principais observados no cromatograma, apenas as frações 

correspondentes ao primeiro apresentaram bandas visíveis em gel de poliacrilamida 

corado com azul de Coomassie. Nestas frações, ambas as porções da proteína de fusão 

estão presentes (Fig. 19). 

Após concentração da amostra, foram obtidos 2,5 mL de peptídeo em solução, 

referentes ao primeiro pico, na concentração de 1 mg/mL. O peptídeo foi enviado à 

empresa Célula B (Centro de Biotecnologia – UFRGS, Porto Alegre), que foi 
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responsável pela conjugação ao Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH), coleta de soro pré-

imune, imunização do coelho, dot blot e coleta da sangria final.  

 

Figura 18: Separação da GST e FMRP por cromatografia de troca iônica. (A) 

Cromatograma resultante da eluição dos produtos da digestão da proteína de fusão por 

trombina em gradiente de NaCl (0 a 1 M). (B) Análise por coloração em azul de 

Coomassie de SDS-PAGE 4-14% das frações correspondentes aos picos 1, 2, 3 ou 4 

referentes a (A). À esquerda, o padrão de massa molecular é o Low Range Prestained 

SDS-PAGE (BIORAD). A seta indica a porção FMRP purificada.  

 

 

 

Figura 19: Análise proteica por SDS-PAGE 4-14% dos picos observados ao 

cromatograma. Gel corado com azul de Coomassie evidencia bandas correspondentes a 

porção C-terminal da FMRP e GST, após concentração por centrifugação a vácuo e 

troca de tampão. À esquerda, o padrão de massa molecular é o Low Range Prestained 

SDS-PAGE (BIORAD). BSA nas quantidades indicadas foi usada como padrão de 

dosagem em gel para comparação. 
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IV.2.1 –Teste de soro pré-imune, conjugação ao KLH e imunização  

A fim de evitar a presença de bandas na região de 50 kDa a 80 kDa, em que são 

esperadas as isoformas da FMRP com nova região C-terminal, realizamos a triagem do 

soro pré-imune de cinco coelhos (Fig. 20). 

  

Figura 20: Triagem do soro pré-imune por Western blotting. O soro pré-imune de cada 

um de cinco coelhos foi usado como anticorpo primário diluído 20 vezes. Cada canaleta 

representa o soro pré-imune de um coelho. As linhas pontilhadas delimitam a região em 

que são esperadas bandas referentes às isoformas da FMRP que não expressam o éxon 

14. Dois tempos de exposição da membrana (15 e 30 segundos) ao filme radiográfico 

são mostrados. As massa moleculares indicadas à esquerda são de acordo com a 

migração do padrão de massa molecular Low Range Prestained SDS-PAGE (BIORAD). 

 

Como observado na exposição mais curta, os soros 2, 4 e 5 apresentam bandas 

de intensidade mais baixa na região delimitada. Na exposição mais longa, o soro 4 

apresenta menor quantidade de bandas e em intensidade mais baixa, sendo assim, 

definiu-se o coelho 4 para a imunização. 
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IV.2.2 – Análise e purificação do soro 4A2 imune e pré-imune 

O teste da resposta imune do coelho ao antígeno por dot-bloting revelou a 

obtenção de sinal no soro imune, com titulação acima de 1:2000 (dados não mostrados, 

testes realizados pela empresa Célula B, Porto Alegre, RS). 

O soro recebeu o nome 4A2 de acordo com a identificação do animal que o 

gerou. Os soros 4A2, imune e pré-imune, foram usados em Western blotting em lisado 

da vesícula telencefálica em E14 (Fig. 21). O soro imune, diferentemente do pré-imune, 

identificou bandas de proteínas com massa de aproximadamente 48, 55 e 65 kDa 

(asteriscos, Fig. 21). De acordo com a Tabela 1, a massa esperada para as isoformas fica 

entre 56,8 kDa e 61 kDa (ISO 6, 12, 16 e 20). A purificação das imunoglobulinas de 

ambos os soros, imune e pré-imune, por afinidade à proteína A, gerou cinco frações pela 

eluição do anticorpo purificado, denominado p4A2. As frações foram testadas por 

Western blotting. A quinta fração apresentou sinais mais limpos e, portanto, foi 

escolhida para o prosseguimento das análises das isoformas FMRP-14+15CISO (Fig. 21). 

Figura 21: Purificação do soro imune 4A2. Western blot com 80 µg de amostras de cerebelo de 

rato em P2 realizado com soro 4A2 imune ou pré-imune ou os mesmos purificados por 

afinidade com proteína A (p4A2). Foram utilizados eluídos da purificação, coletados em cinco 

frações (1-5). À direita está indicada em kDa a massa relacionada a proteínas do padrão 

Precision Plus Protein All Blue (BioRad, Hercules CA) de acordo com sua migração no gel. 
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Como controle de especificidade, foi realizada a pré-adsorção do anticorpo, 

incubando-se o soro imune 4A2 com quantidades crescentes (200 µg, 400 µg, 800 µg e 

1600 µg) da proteína de fusão usada para gerá-lo. Observou-se, após a pré-adsorção, 

diminuição da intensidade do sinal do soro 4A2. Essa redução é mais significativa com 

o aumento da quantidade da proteína de fusão (800 µg e 1600 µg; Fig.23). No mesmo 

blot, o soro imune, ao contrário do pré-imune, detecta bandas com massa observada em 

torno de 30, 45-50, 60 e 65 kDa (asteriscos, Fig. 22), que diminuíram de intensidade ao 

serem incubadas com o soro pré-adsorvido (Fig. 22). As bandas com massa observada 

de 60 e 65 kDa foram também observadas pelo soro purificado, p4A2. Não podemos 

afirmar que as demais bandas (30 e 45-55 kDa) não foram identificadas por p4A2, pois 

a diluição deste soro detectou bandas em mais baixa intensidade. 

 

Figura 22: Western blot com 80 µg lisado de cerebelo de rato em P2 em todas as 

canaletas, realizado com soro 4A2 imune, pré-imune, purificado (p4A2, fração 5) ou 

não (soro 4A2) ou o soro 4A2 imune, pré-adsorvido por 200 g, 400 g, 800 µg ou 

1600 µg da proteína de fusão. Asteriscos indicam quatro bandas observadas com o soro 

4A2 imune mas não pelo pré-imune. À esquerda está indicada em kiloDáltons (kDa) a 

massa relacionada a proteínas do padrão Precision Plus Protein All Blue (BioRad, 

Hercules CA) de acordo com sua migração no gel. 
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Para a avaliação da especificidade do soro imune 4A2 em relação ao antígeno 

utilizado para a imunização do coelho, a proteína de fusão que contém este peptídeo foi 

testada por Western blotting (Fig. 23).  

 

Figura 23: Avaliação da especificidade do anticorpo p4A2 em relação ao antígeno 

empregado na imunização do coelho. Western blot da solução contendo a proteína de 

fusão superexpressa em todas as canaletas, realizado com soro 4A2 imune, pré-imune 

ou pré-adsorvido por 800 µg ou 1600 µg da proteína de fusão. Esta tem massa esperada 

de 36,8 kDa e contém a GST (27 kDa) e a porção C-terminal das FMRP-14+15CISO (9,8 

kDa). Outro anticorpo foi usado para reconhecer a GST, como indicado pela seta à 

direita. À esquerda está indicada em kiloDáltons (kDa) a massa relacionada a proteínas 

do padrão Precision Plus Protein All Blue (BioRad, Hercules CA) de acordo com sua 

migração no gel. 

 

A proteína de fusão de 36,8 kDa, contendo a GST (27 kDa) e o peptídeo 

contendo a porção C-terminal das FMRP-14+15CISO (9,8 kDa), foi reconhecida pelo 

anticorpo anti-GST (Fig. 23). Como esperado, não se observam bandas referentes ao 

reconhecimento pelo anticorpo p4A2 pré-imune. Além da banda correspondente à 

proteína de fusão, o anticorpo p4A2 imune reconhece bandas adicionais de forte 
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intensidade que podem ser devido à degradação proteica após superexpressão do clone 

(Fig. 23). 

A expressão das FMRP-14+15CISO foi avaliada em lisados celulares de 

linhagem celular humana (HeLa, ATCC CCL2) e no córtex cerebral de rato em E19 e 

P2 ou cerebelo em E19 com o soro 4A2 em comparação a anticorpos que reconhecem 

porções invariáveis da FMRP (2F5-1 e 1C3). O anticorpo 2F5-1 detecta os primeiros 

200 aminoácidos comuns a todas as isoformas da proteína FMRP (Gabel et al., 2004) e 

o anticorpo 1C3 identifica a região entre os resíduos 66 a 112 (Devys et al., 1993). No 

blot com lisado de HeLa, os anticorpos 1C3 e 2F5-1 reconhecem três bandas em comum 

(pontas de setas, Fig. 24-A) com massa molecular esperada para a FMRP (71 kDa a 

47,3 kDa). As bandas de lisado de HeLa identificadas pelo soro 4A2 imune 

apresentaram migração como as detectadas pelo soro pré-imune (Fig. 24-A, asteriscos) 

ou não coincidentes com as observadas pelo soro pré-imune ou anticorpos 1C3 ou 2F5-

1 (Fig. 24-A). Um controle negativo, importante para a confirmação de especificidade 

de anticorpos anti-FMRP é o uso de células sem expressão do gene FMR1. No 

laboratório, vimos utilizando leucócitos de pacientes do sexo masculino com a síndrome 

do X frágil. Entretanto, a não detecção de bandas de lisado de HeLa (Fig. 24-A) e 

leucócitos (dados não mostrados) com migração semelhante ao controle positivo 

(anticorpo 1C3 ou 2F5-1) inviabilizaram esse teste. 

No blot com lisados de cerebelo (E19) ou córtex cerebral (E19 e P2), as 

bandas da FMRP foram identificadas pelo anticorpo 2F5-1 (Fig. 24-B, pontas de setas 

preenchidas, à direita do blot). Embora o soro imune purificado, p4A2, não tenha 

aparentemente detectado bandas com migração semelhante às identificadas como 

FMRP, há uma banda do lisado de cerebelo em E19 com baixa intensidade e migração 

semelhante à FMRP (Fig. 24-B, ponta de seta não preenchida, à esquerda do blot). 
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Como observado nas Figuras 21 e 22, uma banda de alta intensidade está presente em 

lisados de córtex cerebral (chave à esquerda do blot em Fig. 24-B). Sua migração não 

coincide com a de bandas detectadas como FMRP, devendo ser uma reação cruzada do 

soro imune, uma vez que a mesma não é detectada pelo soro pré-imune (Figs. 21 e 22). 

Esta banda inespecífica em relação à FMRP pode mascarar uma possível banda em seu 

limite superior, com migração semelhante à FMRP (ponta de seta vermelha à esquerda 

do blot, Fig. 24-B).  

Figura 24: Wester blotting com 40 µg de lisado de células HeLa. Além de p4A2 pré-

imune e imune, dois anticorpos anti-FMRP foram utilizados. As pontas de seta à direita 

indicam as bandas referentes à FMRP, reconhecidas pelo 2F5-1 e 1C3. (B) Western blot 

com 80 µg de lisado de córtex cerebral de rato em E19 e P2 realizado com soro 4A2 

imune purificado (p4A2, fração 5) que reconhece as isoformas FMRP-14+15CISO e o 

anticorpo anti-FMRP 2F5-1 que reconhece o conjunto de isoformas dessa proteína. 

Asteriscos indicam as bandas específicas para FMRP -14+15CISO reconhecidas também 

pelo 2F5-1. À esquerda está indicada em kiloDáltons (kDa) a massa relacionada a 

proteínas do padrão Full-Range Rainbow Markers (GE Healthcare, Buckinghamshire, 

Reino Unido) de acordo com sua migração no gel. 
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IV.3 – Buscas in silico por elementos que definem o éxon 14 do gene FMR1 

O éxon 14 possui 196 pb que codificam para 65 aminoácidos da proteína FMRP. 

Sua sequência exônica e cerca de 100 pb das sequências intrônicas adjacentes são 

conservadas entre mamíferos (Fig. 25). Especificamente entre as espécies Mus musculus 

(camundongo), Rattus norvegicus (rato) e Homo sapiens (humano), a sequência do éxon 

14 é extremamente conservada (Fig. 26). É possível observar que variações de terceira 

base de códons sinônimos não estão presentes entre estas espécies, sugerindo que a 

manutenção interespecífica desta sequência de DNA possa ter alguma repercussão 

funcional na regulação do splicing desse éxon.  

Figura 25: Representação gráfica, em escala de 0 a 100%, da conservação entre 

mamíferos do éxon 14 do FMR1 e das sequências intrônicas que o flanqueiam de acordo 

com a ferramenta UCSC Genome Browser. Cerca de 100 pb das sequências adjacentes a 

este éxon parecem ser conservadas. 

 

Considerando-se a alta similaridade do éxon 14 do FMR1 nestas três espécies e a 

maior disponibilidade de sequências humanas nos bancos de dados utilizados, as buscas 

por acentuadores exônicos do splicing (ESE, do inglês, exonic splicing enhancer) e 

silenciadores exônicos do splicing (ESS, do inglês, exonic splicing silencer) neste éxon 

foi feita com a sequência humana. 
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M. musculus       GAAGTAGACCAGTTGCGTTTGGAGAGATTACAAATTGATGAGCAGTTGCGACAAATTGGA 60 

R. novergicus     GAAGTAGACCAGTTGCGTTTGGAGAGATTACAAATTGATGAGCAGTTGCGACAAATTGGA 60 

H. sapiens        GAAGTAGACCAGTTGCGTTTGGAGAGATTACAAATTGATGAGCAGTTGCGACAGATTGGA 60 (54) 

                  ***************************************************** ****** 

 

M. musculus       GCTAGTTCTAGACCACCACCAAATCGTACAGATAAGGAAAAAGGCTATGTGACTGATGAT 120 

R. novergicus     GCTAGTTCTAGACCACCACCAAATCGTACAGATAAGGAAAAAGGCTATGTGACTGATGAT 120 

H. sapiens        GCTAGTTCTAGACCACCACCAAATCGTACAGATAAGGAAAAAAGCTATGTGACTGATGAT 120 (103) 

                  ****************************************** ***************** 

 

M. musculus       GGTCAAGGAATGGGTCGAGGTAGTAGACCTTACAGAAATAGGGGGCACGGCAGACGCGGT 180 

R. novergicus     GGTCAAGGAATGGGTCGAGGTAGTAGACCTTACAGAAATAGGGGGCACGGCAGACGCGGT 180 

H. sapiens        GGTCAAGGAATGGGTCGAGGTAGTAGACCTTACAGAAATAGGGGGCACGGCAGACGCGGT 180 

                  ************************************************************ 

 

M. musculus       CCTGGATATACTTCAG 196 

R. novergicus     CCTGGATATACTTCAG 196 

H. sapiens        CCTGGATATACTTCAG 196 

                  **************** 

Figura 26: Alinhamento do éxon 14 do gene Fmr1 para as espécies Mus musculus 

(camundongos), Rattus norvegicus (ratos) e Homo sapiens (humanos) pela ferramenta 

ClustalW (www.ebi.ac.uk/clustalw). As duas bases não conservadas em humanos e suas 

posições na sequência exônica estão destacadas em vermelho. 

IV.3.1 – Busca por ESE no éxon 14 do gene FMR1 

A busca por acentuadores exônicos do splicing (ESE) foi possível com três 

ferramentas: Acescan2/Rescue, SpliceAid, e ESE Finder. Com a ferramenta 

Acescan2/Rescue foram identificados diferentes ESEs distribuídos ao longo do éxon 14 

do FMR1, sendo a região localizada entre as bases 87 e 130 a que apresenta maior 

densidade de sequências candidatas (Fig. 27). As ferramentas SpliceAid e ESE Finder 

permitem a identificação dos possíveis elementos proteicos relacionados às sequências 

regulatórias identificadas. Além de proteínas da família SR (ricas em serina e guanina), 

a ferramenta SpliceAid identificou as proteínas Nova-1, TIA-1, TIAL1 e ETR-3 como 

candidatas a atuarem como ativadoras do splicing do éxon 14 do FMR1 (Fig. 28). A 

ferramenta ESE Finder busca por sítios de ligação de cinco proteínas SR, indicando 

uma probabilidade relativa de ligação à sequência identificada para cada uma delas 

(Fig.29). As proteínas SRp55, SRp40 e SC35 apresentam maior probabilidade relativa 

de associação ao éxon 14. Os elementos em cis associados às proteínas SRp55 e SRp40 

parecem estar distribuídos ao longo de toda sequência exônica, enquanto as sequências 

associadas à proteína SC35 concentram-se na região 5’ deste éxon (Fig. 29). 
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Figura 27: Representação gráfica dos resultados das análises in silico realizadas com a ferramenta Acescan2/Rescue para a busca de ESE no 

éxon 14 do gene FMR1. Acima da sequência exônica estão localizados os segmentos candidatos a acentuadores do splicing deste éxon. 

 

 

 

Figura 28: Representação gráfica dos resultados das análises in silico realizadas com a ferramenta SpliceAid para a busca por ESE no éxon 14 do 

gene FMR1. As barras, posicionadas sobre suas respectivas sequências regulatórias, representam os ligantes em trans que potencialmente 

atuariam na inclusão deste éxon. 
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SF2/ASF 
threshold: 1.956 

SF2/ASF (IgM-BRCA1) 
threshold: 1.867 

SC35 
threshold: 2.383 

SRp40 
threshold: 2.67 

SRp55 
threshold: 2.676 

Position*/Site/Score Position*/Site/Score Position*/Site/Score Position*/Site/Score Position*/Site/Score 

113 (-84) CTGATGA 2.69661 

164 (-33) GGCACGG 3.83778 

168 (-29) CGGCAGA 2.37836 

171 (-26) CAGACGC 4.13622 
 

113 (-84) CTGATGA 2.77660 

164 (-33) GGCACGG 2.36557 

168 (-29) CGGCAGA 2.99774 

171 (-26) CAGACGC 3.59525 
 

7 (-190) GACCAGTT 2.44291 

26 (-171) GATTACAA 3.34561 

54 (-143) GATTGGAG 2.45493 

71 (-126) GACCACCA 4.52406 

74 (-123) CACCACCA 2.49554 

111 (-86) GACTGATG 3.68549 
 

28 (-169) TTACAAA 3.06278 

49 (-148) CGACAGA 2.76443 

68 (-129) CTAGACC 2.78307 

73 (-124) CCACCAC 2.82027 

110 (-87) TGACTGA 2.87539 

150 (-47) TTACAGA 3.63061 
 

14 (-183) TGCGTT 3.57480 

47 (-150) TGCGAC 3.53067 

87 (-110) TACAGA 3.73945 

131 (-66) TGGGTC 3.07372 

151 (-46) TACAGA 3.73945 

166 (-31) CACGGC 3.88260 

189 (-8) TACTTC 3.22325 
 

Figura 29: Representação gráfica dos resultados das análises in silico realizadas com a ferramenta de busca ESE Finder por ESE no éxon 14 do 

gene FMR1. Sobre a sequência no eixo horizontal, estão posicionadas colunas cujas larguras delimitam a extensão de uma sequência candidata a 

elemento regulatório do splicing. A cor de cada barra representa uma categoria de regulador distinta, como apresentado na legenda. A altura de 

cada barra é determinada pelo valor no eixo vertical referente a probabilidade relativa de cada elemento identificado de participar na regulação do 

splicing do éxon. 

GAAGTAGACCAGTTGCGTTTGGAGAGATTACAAATTGATGAGCAGTTGCGACAGATTGGAGCTAGTTCTAGACCACCACCAAATCGTACAGATAAGGAAAAAAGCTATGTGACTGATGATGGTCAAGGAATGGGTCGAGGTAGTAGACCTTACAGAAATAGGGGGCACGGCAGACGCGGTCCTGGATATACTTCAG 

.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|...... 

         10        20        30        40        50        60        70        80        90        100       110       120       130       140       150       160       170       180       190 



__________________________________________________________________RESULTADOS 

 88 

IV.3.2 – Busca por ESS no éxon 14 do gene FMR1 

Para a identificação de candidatos a inibidores do splicing do éxon 14 do FMR1, 

cinco ferramentas foram utilizadas: Human Splicing Finder, Acescan2/Rescue, 

SpliceAid, ASD-Alternative splicing e ESR Search. Apenas com a ferramenta Human 

Splicing Finder é possível a observação do potencial regulatório dos elementos 

identificados. Na Tabela 11 estão discriminados os motivos em cis que apresentaram 

um potencial de silenciamento do éxon 14 acima de 70%. A maioria dos elementos 

observados está distribuída ao longo da porção 3’ deste éxon. 

Tabela 11: Resumo dos resultados* da análise in silico realizada com a ferramenta 

Human Splicing Finder. 

Posição no 

éxon 14 
Motivo  

Sequência 

ESS 

Valor 0-100 

(variação) 

21 Motivo 1 - CTAGAGGT GGAGAGAT 74,87 (+37,19 %) 

36 Motivo 2 - [T/G]G[T/A]GGGG TGATGAGC 72,25 (+30,61 %) 

117 Motivo 2 - [T/G]G[T/A]GGGG TGATGGTC 77,09 (+42,72 %) 

134 Motivo 1 - CTAGAGGT GTCGAGGT 74,94 (+37,36 %) 

158 Motivo 2 - [T/G]G[T/A]GGGG ATAGGGGG 73,38 (+33,44 %) 

159 Motivo 2 - [T/G]G[T/A]GGGG TAGGGGGC 70,71 (+26,78 %) 

160 Motivo 2 - [T/G]G[T/A]GGGG AGGGGGCA 70,76 (+26,91 %) 

*Encontram-se representados apenas ESS cujas probabilidades de ação repressora são acima de 70%.               

Os motivos comuns às buscas por ESS em todas as ferramentas in silico utilizadas estão destacados em 

vermelho. 

 

Os resultados obtidos com as ferramentas Acescan2/Rescue, SpliceAid, ASD-

Alternative splicing e ESR Search estão resumidos nas Figuras. 30 e 31. Duas regiões 

localizadas a 3’ do éxon 14 parecem ser relevantes para a regulação do splicing deste 

éxon. Estas regiões, localizadas em torno das bases 130 e 160, foram identificadas nas 

cinco ferramentas utilizadas e parecem abrigar sequências poli(G) relevantes para 

associação de proteínas pertencentes à família hnRNP H. 
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Figura 30: Representação gráfica dos resultados pela busca de ESS no éxon 14 do gene FMR1 com as ferramentas (A) Acescan2/Rescue, e (B) 

SpliceAid. Destacado em vermelho estão os elementos em comum entre as quatro ferramentas. (A) Acima da sequência exônica estão localizados 

segmentos candidatos a ESS. (B) As barras, posicionadas sob suas respectivas sequências regulatórias, representam as proteínas que 

potencialmente atuariam na exclusão deste éxon. 

(A) 

(B) 
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Figura 31: Representação gráfica dos resultados pela busca de ESSs no éxon 14 do 

gene (A) ASD-Alternative splicing e (B) ESR Search. Destacado em vermelho estão os 

elementos em comum entre as quatro ferramentas. (A) A ferramenta ASD-Alternative 

splicing identificou a proteína hnRNP H1 como possível ligante da sequência poli(G) 

localizada a 160pb no éxon 14. (B) A ferramenta ESR Search também identificou a 

mesma região como sítio de ligação à hnRNP H, além de outros dois possíveis sítios 

para a proteína hnRNP B 

 

Embora nas análises in silico os resultados sejam gerados em relação à 

sequência de DNA, a ligação in vivo e in vitro ocorre entre RNA e proteína. O elemento 

UGGGU, localizado entre as bases 131 e 135 do transcrito do éxon 14, parece ser um 

sítio de ligação das proteínas hnRNP H1, hnRNP H2 e hnRNP H3 (Fig. 30-B). O 

elemento AGGGGG localizado entre as bases 160 e 166 deste transcrito, parece ter 

capacidade de ligação às proteínas hnRMP H1, hnRNP H2, hnRNP H3 e hnRNP F (Fig. 

30-B). 

IV.4 – Busca por proteínas funcionalmente envolvidas no splicing alternativo do 

éxon 14 do gene FMR1 

A partir da identificação in silico das sequências localizadas nas regiões 131 pb-

135 pb e 160 pb-166 pb dos transcritos do éxon 14 como possíveis sítios de ligação de 

(B) 

 
Known ESRs 

MOTIF START END TYPE 

GTTTG 17 21 hnRNP-B 

TTGA 35 38 hnRNP-B 

GGGGGC 161 166 hnRNP-H 

(A) 
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proteínas reguladoras do splicing, especificamente a família hnRNP H, foi adotada a 

estratégia de precipitação por afinidade com contas de sefarose-estreptavidina para 

testar a hipótese de que estes sítios seriam responsáveis pela associação destas proteínas 

regulatórias que contribuiriam para exclusão do éxon 14 por splicing alternativo. Para 

isso, foram sintetizados oligorribonucleotídeos biotinilados que abrangem as duas 

regiões do éxon 14 que contêm as sequências poli(G) (Fig. 33). 

 

Figura 32 – Esquema representativo da região 3’ do éxon 14 do gene FMR1. Em roxo, 

estão os elementos em cis que contêm sequências poli(G), identificados a partir das 

análises realizadas. No interior dos retângulos vermelhos, acima e abaixo da sequência 

exônica, estão representados as cinco sequências de oligorribonucleotídeos biotinilados. 

Duas sequências do tipo selvagem (WT) contêm os elementos em cis localizados a 

131pb (WT 131) e 160pb (WT 161). Destacados em vermelho nas sequências dos 

oligorribonucleotídeos estão as bases das sequências poli(G) que foram alteradas nas 

três sequências mutadas. 

 

IV.4.1 – Ensaios de precipitação por afinidade com oligorribonucleotídeos 

biotinilados 

Os cinco oligorribonucleotídeos biotinilados, juntamente com um controle 

negativo contendo sequências aleatórias degeneradas, foram utilizados em ensaio de 

precipitação por afinidade com contas de sefarose-estreptavidina. Estes ensaios foram 

realizados com lisados de extrato nuclear a partir do córtex frontal de ratos Wistar entre 

P21-P28. A padronização e desenvolvimento destas etapas foram realizados pelo aluno 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 GGGGCA  

                                                                                                                CTGATGATGGTCAAGGAATGGCTCGAGGTAGTAGACCTTA        GGGGGC  

                    GGAGAG                                                 TTCTAG          MUT-3(131-135)  UGUGACUGAUGAUGGUCAAGGAAUUGUUCGAGGUAGUAGACCUUACAGAA  AGGGGG 

                GTTTGGAG                                                GTTCTA                  WT-2(130)  UGUGACUGAUGAUGGUCAAGGAAUGGGUCGAGGUAGUAGACCUUACAGAA TAGGGG 

                GTTTGG  AGATTA                                 AGTTCT                                                             TGGGT  AGGTAG              ATAGGG                TCCTGG 

GAAGTAGACCAGTTGCGTTTGGAGAGATTACAAATTGATGAGCAGTTGCGACAGATTGGAGCTAGTTCTAGACCACCACCAAATCGTACAGATAAGGAAAAAAGCTATGTGACTGATGATGGTCAAGGAATGGGTCGAGGTAGTAGACCTTACAGAAATAGGGGGCACGGCAGACGCGGTCCTGGATATACTTCAG 

.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|...... 

         10        20        30        40        50        60        70        80        90        100       110       120       130       140       150       160       170       180       190 

                                                                                                                                WT-1(160)  GUAGUAGACCUUACAGAAAUAGGGGGCACGGCAGACGCGGUCCUGGAUAU 

                                                                                                                           MUT-1(161-163)  GUAGUAGACCUUACAGAAAUAUGUGGCACGGCAGACGCGGUCCUGGAUAU 

                                                                                                                           MUT-2(163-165)  GUAGUAGACCUUACAGAAAUAGGUGUCACGGCAGACGCGGUCCUGGAUAU 
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de mestrado, Marcelo Valpeteris, no Laboratório de Genômica Funcional (IB-USP), de 

acordo com Grabowski, 2005 (Valpeteris, 2014).  

A Figura 33 mostra o perfil de migração obtido após o ensaio de precipitação 

por afinidade 

 

Figura 33: Perfil de migração eletroforético após ensaio de precipitação por afinidade 

com oligorribonucleotídeos biotinilados que hibridam na porção 5’ do éxon 14 do gene 

Fmr1 (SDS-PAGE 4-10% corado com azul de Coomassie). Ao extrato nuclear (input) 

foram adicionados oligorribonucleotídeos contendo as duas sequências poli(G) 

selvagem localizadas a 3’ do éxon 14 do Fmr1 (WT-1 e WT-2), e contendo mutações 

nestas sequências (MUT-1, MUT-2 e MUT-3). Como controles experimentais foram 

realizados ensaios contendo apenas as contas de sefarose-estreptavidina e os 

oligorribonucleotídeos (controle sem extrato nuclear); apenas o extrato nuclear e as 

contas de sefarose-estreptavidina (controle sem oligorribonucleotídeos); e apenas os 

oligorribonucleotídeos degenerados. As chaves indicam as regiões (A, B e C) cujas 

bandas foram recortadas e enviadas para a análise por espectrometria de massas. 

 

Como esperado, não foram observadas bandas no controle experimental sem o 

extrato nuclear. A escolha das regiões a serem direcionadas para as análises de 
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espectrometria de massas foi baseada nas diferenças no perfil de migração observado 

entre o controle experimental sem oligorribonucleotídeos e os ensaios-teste. Três 

regiões de interesse (A, B e C), de aproximadamente 1cm2 por canaleta, foram 

seccionadas do gel. As faixas de massa molecular esperada para o grupo de proteínas 

presentes em cada uma das três regiões, de acordo com o padrão de massa molecular 

utilizado, são 144 kDa a 174 kDa para a região A; 56 kDa a 70 kDa para a região B; 40 

a 50 kDa para a região C. Três fragmentos de gel, provenientes de cada uma das cinco 

canaletas dos oligorribonucleotídeos-teste e mais uma canaleta do oligorribonucleotídeo 

degenerado, totalizando 18 fragmentos, foram analisados por espectrometria de massas 

no Centre Protéomique (Centre de Recherche Du Centre Hôpitalier Universitaire, 

Québec, Canadá). 

IV.4.2 – Análise das proteínas identificadas por espectrometria de massas  

A interpretação dos resultados obtidos a partir dos 18 fragmentos de gel 

analisados foi feita ao pares, considerando-se cada uma das oito comparações realizadas 

pelo Centre Protéomique para cada um dos três grupos proteicos A, B e C (Tabela 12). 

Tabela 12: Comparações utilizadas para a interpretação dos resultados de 

espectrometria de massas em cada um das três faixas analisadas, A, B e C: 

Grupos de proteínas Comparações Localização no éxon 14 

Grupo A (147 kDa a 174 kDa) 

Grupo B (56 kDa a 70 kDa) 

Grupo C (40 kDa a 50 kDa) 

WT-1 vs DEG 

158 pb a 164 pb 

MUT-1 vs DEG 

MUT-1 vs WT-1 

MUT-2 vs DEG 

MUT-2 vs WT-1 

WT-2 vs DEG 

131 pb a 135 pb  MUT-3 vs DEG 

MUT-3 vs WT-2 

WT-1 e WT-2: oligorribonucleotídeos contendo a sequência tipo-selvagem do elemento em cis na posição indicada do éxon 14 do 

Fmr1; MUT-1, MUT-2 e MUT-3: oligorribonucleotídeos contendo mutações no elemento em cis; DEG: oligorribonucleotídeos 

contendo sequências aleatórias degeneradas. 
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Ao todo foram obtidas 24 arquivos, resultantes de cada uma das oito 

comparações nas três regiões de massa molecular analisadas, contendo 

aproximadamente 184 proteínas no grupo A, 232 no grupo B e 232 no grupo C. De 

forma geral, observou-se um grande enriquecimento de proteína nucleares, indicando a 

eficiência da obtenção do extrato nuclear. A identificação das proteínas candidatas, a 

partir das sequências peptídicas observadas, foi realizada a partir do programa Scaffold, 

baseado no banco de dados de roedores da ferramenta SWISSPROT. A probabilidade 

de identificação de uma proteína pelo programa Scaffold 4.0 é calculada separadamente 

para cada amostra, baseado no número de peptídeos identificados e no percentual de 

similaridade entre os resíduos no peptídeo identificado e a sequência total da proteína, 

de acordo com o banco de dados utilizado. Nas nossas análises, foram consideradas 

apenas as proteínas para as quais pelo menos dois peptídios foram identificados, cada 

um com 95% ou mais de similaridade com a proteína. 

Para triagem inicial das proteínas identificadas foram seguidos também os 

seguintes critérios: (i) exclusão de proteínas resultantes de possíveis contaminações, 

presentes nos três grupos analisados, como queratina humana, tripsina, albumina sérica 

e inibidor de ribonuclease; (ii) exclusão de proteínas cuja apresentação foi abundante 

em ambos oligorribonucleotídeos comparados; (iii) substituição de proteínas 

identificadas como não-caracterizadas em outras espécies de roedores pelo ortólogo 

correspondente em Rattus norvegicus ou Mus musculus segundo o banco de dados do 

programa Scaffold 4. Os resultados obtidos para cada grupo estão resumidos nas 

Tabelas 13 a 15. 
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Tabela 13: Proteínas identificadas no grupo A após triagem inicial. 

Em verde: probabilidade de identificação acima de 95% 
Em laranja: probabilidade de identificação entre 50% e 79%. 

MM: massa molecular em kDa 

 

   Grupo A (144 kDa a 174 kDa) 

 

Proteína 
MM 

(kDa) 

WT1 vs DEG MUT1 vs DEG MUT1 vs WT1 MUT2 vs DEG MUT2 vs WT1 WT2 vs DEG MUT3 vs DEG MUT3 vs WT2 

WT1 DEG MUT1 DEG MUT1 WT1 MUT2 DEG MUT2 WT1 WT2 DEG MUT3 DEG MUT3 WT2 

1.  
D4ABT8_RAT Protein Hnrnpul2 [Rattus norvegicus 
(Rat) [10116]] 

85 10 0 5 4 0 10 8 4 8 0 0 4 2 4 2 0 

2.  
D4ABT8_RAT Protein Hnrnpul2 [Rattus norvegicus 
(Rat) [10116]] 

85 0 4   5 0   0 10       

3.  
F1LM82_RAT Heterogeneous nuclear 
ribonucleoproteins A2/B1 (Fragment) [Rattus 
norvegicus (Rat) [10116]] 

34 3 4   3 3 4 4 4 3 0 4 0 4   

4.  
D4A9D6_RAT DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box 
polypeptide 9 (Predicted) [Rattus norvegicus (Rat) 
[10116]] 

132 6 0     7 0     3 0 3 0 

5.  
H14_RAT Histone H1.4 [Rattus norvegicus (Rat) 
[10116]] 

24 2 0   0 2 3 0 3 2   2 0 2 0 

6.  
F1LM66_RAT Protein Eftud2 [Rattus norvegicus (Rat) 
[10116]] 

109 2 0   0 2   3 2       

7.  
Q45VK6_MOUSE Nuclear factor 90 [Mus musculus 
(Mouse) [10090]] 

78 2 0   0 2 3 0 3 2       

8.  
TIF1B_RAT Transcription intermediary factor 1-beta 
[Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

89 2 0   0 2   0 2       

9.  
Q91V38_MOUSE Heat shock protein 90, beta (Grp94), 
member 1 [Mus musculus (Mouse) [10090]] 

92 2 0   0 2   0 2       

10.  
SAFB1_MOUSE Scaffold attachment factor B1 [Mus 
musculus (Mouse) [10090]] 

105   2 3 2 10           

11.  
E9QNN1_MOUSE ATP-dependent RNA helicase A 
[Mus musculus (Mouse) [10090]] 

150   3 0 3 6           

12.  
D3ZMS1_RAT Protein Sf3b2 [Rattus norvegicus (Rat) 
[10116] 

98     0 2 5 0 6 2       

13.  
TRFE_BOVIN Serotransferrin OS=Bos taurus GN=TF 
PE=2 SV=1 

78     0 2 2 0 0 2       

14.  
U5S1_MOUSE 116 kDa U5 small nuclear 
ribonucleoprotein component [Mus musculus (Mouse) 
[10090]] 

109       3 0         

15.  
D3ZQM0_RAT Protein Sf3a1 [Rattus norvegicus (Rat) 
[10116]] 

89       2 0 2 0                  
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Tabela 14: Proteínas identificadas no grupo B após triagem inicial. 

   Grupo B (56 kDa a 70 kDa) 

 

Proteína 
MM 

(kDa) 

WT1 vs DEG MUT1 vs DEG MUT1 vs WT1 MUT2 vs DEG MUT2 vs WT1 WT2 vs DEG MUT3 vs DEG MUT3 vs WT2 

WT1 DEG MUT1 DEG MUT1 WT1 MUT2 DEG MUT2 WT1 WT2 DEG MUT3 DEG MUT3 WT2 

1.  
Q4KLZ3_RAT DAZ associated protein 1 [Rattus 
norvegicus (Rat) [10116]] 

43 3 4 6 4     5 3 5 4   2 5 

2.  
RMXL1_MOUSE RNA binding motif protein, X-linked-
like-1 [Mus musculus (Mouse) [10090]] 

42 2 4 6 4             

3.  
E9Q5F4_MOUSE Actin, cytoplasmic 1 (Fragment) [Mus 
musculus (Mouse) [10090]] 

42 5 0 4 0     0 5       

4.  
F1LQW3_RAT Protein Sfpq (Fragment) [Rattus 
norvegicus (Rat) [10116]] 

66 0 5 0 5   0 5   0 5 0 5   

5.  
Q8C2Q7_MOUSE Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein H [Mus musculus (Mouse) [10090]] 

51 0 4 3 4 3 0 2 4 2 0 0 4 0 4   

6.  
F1MAB1_RAT Lupus La protein homolog [Rattus 
norvegicus (Rat) [10116]] 

44 0 3 5 3 5 0 4 3 4 0 4 3 0 3 0 4 

7.  
D3ZGP5_RAT Protein Tardbp [Rattus norvegicus (Rat) 
[10116]] 

45 2 2 0 2 0 2 6 2 6 0 5 2     

8.  
Q5EBP8_MOUSE Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein A1 [Mus musculus (Mouse) [10090]] 

39 0 2 2 2 2 0     2 2 0 2 0 2 

9.  
F1LM82_RAT Heterogeneous nuclear 
ribonucleoproteins A2/B1 (Fragment) [Rattus 
norvegicus (Rat) [10116]] 

34 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0       

10.  
G3V9G2_RAT Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein D, isoform CRA_a [Rattus norvegicus 
(Rat) [10116]] 

38 2 0 8 0   5 0 5 2 4 0   0 4 

11.  
Q6P6I7_MOUSE Hnrpa3 protein [Mus musculus 
(Mouse) [10090]] 

34 0 2 3 2 3 0 0 2   2 2     

12.  
G3V7Z8_RAT Poly(A) binding protein, nuclear 1, 
isoform CRA_a [Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

32 3 0 5 0 5 3 5 0 5 3 3 0   0 3 

13.  
I3MLV3_SPETR ATP synthase subunit beta 
[Spermophilus tridecemlineatus (Thirteen-lined ground 
squirrel)(Ictidomys tridecemlineatus) [43179]] 

56 0 2 0 2   0 2   0 2 0 2   

14.  
Q5U328_RAT Nucleolin [Rattus norvegicus (Rat) 
[10116]] 

77  0 2 0 2   0 2   0 2 0 2   

15.  
Q8R0B4_MOUSE MCG16669, isoform CRA_a [Mus 
musculus (Mouse) [10090]] 

33   6 0 6 0           

16.  
A7VJC2-2 Isoform A2 of Heterogeneous nuclear 
ribonucleoproteins A2/B1 [Rattus norvegicus (Rat) 
[10116]] 

36   0 3             

 
Em verde: probabilidade de identificação acima de 95% 
MM: massa molecular em kDa 
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Continuação Tabela 14 

                   Grupo B (56 kDa a 70 kDa) 

 

Proteína 
MW 

(kDa) 

WT1 vs DEG MUT1 vs DEG MUT1 vs WT1 MUT2 vs DEG MUT2 vs WT1 WT2 vs DEG MUT3 vs DEG MUT3 vs WT2 

WT1 DEG MUT1 DEG MUT1 WT1 MUT2 DEG MUT2 WT1 WT2 DEG MUT3 DEG MUT3 WT2 

17.  
SF3B4_MOUSE Splicing factor 3B subunit 4 [Mus 
musculus (Mouse) [10090]] 

44   2 0 2 0 2 0 2 0 2 0   0 2 

18.  
Q812C4_RAT Translation initiation factor 4A, isoform 1 
(Fragment) [Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

45       4 0   3 0     

19.  
A7VJC2-3 Isoform B0a of Heterogeneous nuclear 
ribonucleoproteins A2/B1 [Rattus norvegicus (Rat) 
[10116]] 

33       0 3   2 3   2 2 

20.  
F1LNG4_RAT Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein A3 [Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

37       3 0 3 0       

21.  
Q6P6G9_RAT Hnrpa1 protein [Rattus norvegicus (Rat) 
[10116]] 

34       0 2         

22.  
E2GMU8_MESAU Eukaryotic translation elongation 
factor 1 alpha (Fragment) [Mesocricetus auratus 
(Golden hamster) [10036]] 

50       2 0 2 0       

23.  
HNRPF_MOUSE Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein F [Mus musculus (Mouse) [10090]] 

46       2 0 2 0       

24.  
F6XJA1_MOUSE Myelin expression factor 2 
(Fragment) [Mus musculus (Mouse) [10090]] 

48       2 0 2 0       

25.  
RBMX_RAT RNA-binding motif protein, X chromosome 
[Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

42         7 2 6 4     

26.  
E9PV04_MOUSE Protein Gm8994 [Mus musculus 
(Mouse) [10090]] 

47         4 0       

27.  
G3GZI6_CRIGR Calcium-transporting ATPase type 2C 
member 1 [Cricetulus griseus (Chinese hamster) 
(Cricetulus barabensis griseus) [10029]] 

32             0 2 0 2 

28.  
IF4A3_RAT Eukaryotic initiation factor 4A-III [Rattus 
norvegicus (Rat) [10116]] 

47             2 0 2 3 

29.  
RBMX_RAT RNA-binding motif protein, X chromosome 
[Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

42               3 5 

Em verde: probabilidade de identificação acima de 95% 

MM: massa molecular em kDa 
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Tabela 15: Proteínas identificadas no grupo C após triagem inicial. 

   Grupo C (40 kDa a 50 kDa) 

 

Proteína 
MM 

(kDa) 

WT1 vs DEG MUT1 vs DEG MUT1 vs WT1 MUT2 vs DEG MUT2 vs WT1 WT2 vs DEG MUT3 vs DEG MUT3 vs WT2 

WT1 DEG MUT1 DEG MUT1 WT1 MUT2 DEG MUT2 WT1 WT2 DEG MUT3 DEG MUT3 WT2 

1.  
G3V9G2_RAT Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D, 
isoform CRA_a [Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

38 2 2 5 2   3 2 3 2 5 2 0 2 0 5 

2.  
HNRDL_RAT Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D-
like [Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

35             3 9   

3.  
Q0VG47_MOUSE Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein A3 [Mus musculus (Mouse) [10090]] 

37       2 0 2 0 2 0     

4.  
Q5EBP8_MOUSE Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein A1 [Mus musculus (Mouse) [10090]] 

39       12 13         

5.  
F1LNG4_RAT Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 
A3 [Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

37   2 0         2 0 2 2 

6.  
RBMX_RAT RNA-binding motif protein, X chromosome 
[Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

42   3  4 3 3 5 4 5 3 3 4 2 4 2 3 

7.  MATR3_MOUSE Matrin-3 [Mus musculus (Mouse) [10090]] 95 3 2 2 2 2 3 5 2 5 3 5 2 0 2 0 5 

8.  
G5ARS6_HETGA Antithrombin-III (Fragment) 
[Heterocephalus glaber (Naked mole rat) [10181]] 

51   0 2   0 2     0 2   

9.  
G5B5P1_HETGA Alpha-fetoprotein (Fragment) 
[Heterocephalus glaber (Naked mole rat) [10181]] 

67 2 0   0 2   0 2       

10.  
G5BHB0_HETGA EGF-like repeat and discoidin I-like 
domain-containing protein 3 (Fragment) [Heterocephalus 
glaber (Naked mole rat) [10181]] 

52             2 0 2 0 

11.  
Q9JJ54-2 Isoform 2 of Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein D0 [Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

36     5 2           

12.  
D4ACR0_RAT Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C 
[Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

37     2 0 8 11     0 10   

13.  
Q9Z204-2 Isoform C1 of Heterogeneous nuclear 
ribonucleoproteins C1/C2 [Mus musculus (Mouse) [10090]] 

33             6 0   

14.  
Q5M7T5_RAT Protein Serpinc1 [Rattus norvegicus (Rat) 
[10116]] 

52 0 2         0 2     

15.  
Q9QX80_RAT CArG-binding factor A [Rattus norvegicus 
(Rat) [10116]] 

31       14 13     0 13 0 10 

16.  
ELAV3_MOUSE ELAV-like protein 3 [Mus musculus 
(Mouse) [10090]] 

40       2 0         

17.  
Q60900-2 Isoform HuC-S of ELAV-like protein 3 [Mus 
musculus (Mouse) [10090]] 

39         2 0       

18.  
F8WJL5_MOUSE Glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase [Mus musculus (Mouse) [10090]] 

33       2 0 2 0       

19.  
G3HAA1_CRIGR Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 
H3 [Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus 
barabensis griseus) [10029]] 

35            2 0   0 2 

20.  
STAR9_MOUSE StAR-related lipid transfer protein 9 [Mus 
musculus (Mouse) [10090]] 

500             2 0 2 0 

Em verde: probalidade de identificação acima de 95%; Em amarelo: probalidade de identificação entre 80% e 94%; Em laranja: probalidade de identificação entre 50% e 79%. 
MM: massa molecular em kDa
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A triagem inicial resultou na permanência de 15 proteínas no grupo A, 30 

proteínas no grupo B e 20 proteínas no grupo C. A segunda etapa compreendeu a 

análise da massa esperada e aquela observada em gel. Observamos que o gel de 

poliacrilamida pequeno com concentração a 14% não permitia a estimativa razoável das 

massas observadas, mas que as proteínas listadas para cada faixa (A, B ou C) tinham 

massa esperada dentro da mesma faixa. No grupo A, duas proteínas de 34 kDa (hnRNP 

A2/B1) e 24 kDa (histona H1.4) apresentaram massa molecular incompatível com a 

massa molecular esperada para proteínas pertencentes a este grupo (entre 144 kDa e 174 

kDa). Como a massa molecular observada está de acordo com a massa esperada para 

ambas, foram descartadas as possibilidades de clivagem e, portanto, as duas proteínas 

foram excluídas. De forma semelhante, no grupo C (40 kDa a 50 kDa), as proteínas 

StAR-related lipid trasfer protein 9 (500 kDa) e Matrin-3 (95 kDa) também foram 

excluídas. As proteínas cuja massa molecular apresentava pequenas variações em 

relação à faixa de massa molecular esperada para os grupos A, B e C foram mantidas 

visto que estas pequenas variações podem ser explicadas por possíveis alterações na 

massa molecular observada do padrão de massas utilizado e por modificação pós-

traducionais nas proteínas identificadas. 

A fim de identificar proteínas candidatas à regulação do splicing alternativo do 

éxon 14 do Fmr1 foram selecionadas proteínas cuja ligação é específica às sequências 

poli(G) presentes na região 3’ deste éxon. Desta forma, foram consideradas apenas as 

proteínas que não apresentaram ligação ao oligorribonucleotídeo degenerado, indicando 

a especificidade de associação ao sítio de ligação presente nas sequências selvagem 

(Tabela 16). 
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Tabela 16: Proteínas selecionadas após análise da especificidade de ligação aos oligorribonucleotídeos testados. 

Em verde: probalidade de identificação acima de 95%;  
    MM: massa molecular em kD

Grupo Proteína 
MM 

(kDa) 

WT1 vs DEG MUT1 vs DEG MUT1 vs WT1 MUT2 vs DEG MUT2 vs WT1 WT2 vs DEG MUT3 vs DEG MUT3 vs WT2 

WT1 DEG MUT1 DEG MUT1 WT1 MUT2 DEG MUT2 WT1 WT2 DEG MUT3 DEG MUT3 WT2 

G
ru

p
o

 A
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
(1

4
4
 k

D
a
 a

 1
7
4
 k

D
a

) 

D4A9D6_RAT DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box 
polypeptide 9 (Predicted) [Rattus norvegicus (Rat) 
[10116]] 

132 6 0     7 0     3 0 3 0 

F1LM66_RAT Protein Eftud2 [Rattus norvegicus 
(Rat) [10116]] 

109 2 0   0 2   3 2       

Q45VK6_MOUSE Nuclear factor 90 [Mus musculus 
(Mouse) [10090]] 

78 2 0   0 2 3 0 3 2       

TIF1B_RAT Transcription intermediary factor 1-beta 
[Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

89 2 0   0 2   0 2       

Q91V38_MOUSE Heat shock protein 90, beta 
(Grp94), member 1 [Mus musculus (Mouse) [10090]] 

92 2 0   0 2   0 2       

TRFE_BOVIN Serotransferrin OS=Bos taurus GN=TF 
PE=2 SV=1 

78     0 2 2 0 0 2       

G
ru

p
o

 B
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

(5
6

 k
D

a
 a

 7
0

 k
D

a
) 

E9Q5F4_MOUSE Actin, cytoplasmic 1 (Fragment) 
[Mus musculus (Mouse) [10090]] 

42 5 0 4 0     0 5       

G3V9G2_RAT Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein D, isoform CRA_a [Rattus 
norvegicus (Rat) [10116]] 

38 2 0 8 0   5 0 5 2 4 0   0 4 

G3V7Z8_RAT Poly(A) binding protein, nuclear 1, 
isoform CRA_a [Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

32 3 0 5 0 5 3 5 0 5 3 3 0   0 3 

SF3B4_MOUSE Splicing factor 3B subunit 4 [Mus 
musculus (Mouse) [10090]] 

44   2 0 2 0 2 0 2 0 2 0   0 2 

Q812C4_RAT Translation initiation factor 4A, isoform 
1 (Fragment) [Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

45       4 0   3 0     

RBMX_RAT RNA-binding motif protein, X 
chromosome [Rattus norvegicus (Rat) [10116]] 

42               3 5 

G
ru

p
o

 C
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

(4
0

 k
D

a
 a

 

5
0
 k

D
a

) 

Q0VG47_MOUSE Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein A3 [Mus musculus (Mouse) [10090]] 

37       2 0 2 0 2 0     

Q9QX80_RAT CArG-binding factor A [Rattus 
norvegicus (Rat) [10116]] 

31       14 13     0 13 0 10 

G3HAA1_CRIGR Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein H3 [Cricetulus griseus (Chinese 
hamster) (Cricetulus barabensis griseus) [10029]] 

35            2 0   0 2 
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Para cada uma destas proteínas foi realizada a confirmação in silico da massa 

molecular observada, localização celular e função molecular. Todas as proteínas 

apresentaram a massa molecular observada de acordo com a esperada. A proteína heat 

shock protein 90, presente no grupo A, está relacionada a mecanismos de reposta a 

eventos de estresse celular e localiza-se na membrana plasmática e retículo 

endoplasmático. Neste mesmo grupo, a proteína serotransferrin é uma glicoproteína 

transportadora de Fe3+, presente nas mitocôndrias e espaço extracelular Considerando-se 

que estas duas proteínas estão envolvidas em processos biológicos não relacionados ao 

metabolismo do RNA e por não apresentarem interação descritas como integrantes de 

complexos RNPs, optamos por excluí-las de nossas análises. A proteína β-actina foi 

identificada como uma possível candidata presente no grupo B. Embora apresente 

localização preferencialmente citoplasmática, esta proteína apresenta capacidade de 

ligação a hnRNPs no núcleo (Percipalle et al., 2002). Devido a possível participação no 

metabolismos de RNA, a β-actina não foi excluída de nossas análises. 

As 13 proteínas identificadas como candidatas a regulação do splicing 

alternativo do éxon 14 do gene Fmr1 estão listadas na Tabela 17. A análise ontogenética 

in silico permitiu a identificação da função molecular e processo biológico no qual estas 

proteínas estão envolvidas (Tabela 17; Fig. 34-A). O perfil de associação das candidatas 

às duas regiões do éxon 14 está representado na Fig. 34-B.  
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Tabela 17: Proteína identificadas como candidatas a regulação do splicing alternativo do éxon 14 do gene Fmr1. 

Grupo 
MM 

(kDa) 
Nome da proteína 

(# ID) 
Nomes alternativos Função molecular Processo biológico 

Região de ligação ao éxon 14 

158pb a 164pb 131 pb a 135 pb 

A 

131,7 
DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box 
polypeptide 9 (#D4A9D6) 

RNA Helicase A; Nuclear DNA 
Helicase II; Leukophysin 
 

Helicase de DNA e RNA, 
dependente de ATP (orientação 3’ 
– 5”) 

Splicing do mRNA 
 

WT-1 
MUT-2 

MUT-3 

109 
Eftud2 (Elongation Factor Tu GTP 
Binding Domain Containing 2) 
(#F1LM66) 

116 KDa U5 Small Nuclear 
Ribonucleoprotein Component 

GTPase componente do snRNP 
U5 

Splicing do mRNA 
 

WT-1 
MUT-2 

 

88,9 
Transcription intermediary factor 1-
beta (#O08629) 

Nuclear Corepressor KAP; 
Tripartite Motif-Containing Protein 
28 

Ligação à cromatina e regulação 
da ligação de fatores de 
transcrição 

Regulação da transcrição 
(RNA pol II) 
Reparo de DNA 

WT-1  

78 
Interleukin Enhancer Binding Factor 
3; Double-Stranded RNA-Binding 
Protein, 76 KD 

Nuclear factor 90 (#Q45VK6) 
Ligação a dsRNAs, atuando na 
regulação da expressão gênica 

Transcrição 
 

WT-1 
MUT-2 

 

B 

41,7 Actin, Cytoplasmic 1 (#E9Q5F4) Beta-actin 
Componente estrutural do 
citoesqueleto 

Remodelamento do 
citoesqueleto; Tráfego 
intracelular clatrina-
dependente 

WT-1 
MUT-1 

 

38 
Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein D, isoform CRA 
(#G3V9G2) 

hnRNPD0; AU-Rich Element RNA-
Binding Protein 

Ligação a RNAs ricos em 
elementos AU 

Splicing do mRNA 
 

WT-1 
MUT-1 
MUT-2 

WT-2 

32 
Poly(A) binding protein, nuclear 1, 
isoform CRA (#G3V7Z8) 

Poly(A) Binding Protein 2 
Formação da porção 3’ do pré- 
RNAm 

Splicing do mRNA 
Regulação da transcrição 
(RNA pol II) 

WT-1 
MUT-1 
MUT-2 

WT-2 

44 
Sf3b4 (Splicing factor 3B subunit 4) 
(#Q8QZY9) 

Spliceosome-Associated Protein 49 
Necessária à ligação do snRNP 
U2 ao sítio de ramificação 

Splicing do mRNA 
 

MUT-1 
MUT-2 

WT-2 

45 
Translation initiation factor 4A, 
isoform 1 (Fragment) (#Q812C4) 

ATP-Dependent RNA Helicase 
EIF4A-1 

Helicase de RNA (dependente de 
ATP), componente da subunidade 
de eIF4F 

Tradução de RNAm MUT-2 WT-2 

42 
RNA-binding motif protein, X 
chromosome (#Q4V898) 

hnRNP G 
Apresenta capacidade de ligação 
ao pré-RNAm e atua na regulação 
pré- e pós-transcricional 

Splicing do mRNA 
 

 
WT-2 

MUT-3 

C 

37 
Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein A3 (#Q0VG47) 

D10S102;FBRNP 
Envolvida no processamento e 
tráfego de RNA 

Splicing do mRNA 
 

MUT-2 WT-2 

31 
CArG-binding factor A [Rattus 
norvegicus (#Q9QX80) 

hnRNP A/B 
Envolvida no processamento de 
RNA 

Splicing do mRNA 
 

MUT-2 WT-2 

35 
Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein H3 (#G3HAA1) 

hnRNP 2H9 
Envolvida no processamento de 
RNA 

Splicing do mRNA 
 

 WT-2 
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Figura 34: (A) Diagrama de Venn mostrando as 13 proteínas candidatas a interagirem 

com o transcrito do éxon 14 do gene Fmr1, classificadas em cinco grupos distintos de 

acordo com o processo biológico identificado por análises ontogenéticas in silico. (B) 

Representação esquemática do perfil de associação das proteínas candidatas em relação 

as duas regiões do éxon 14 analisadas. 
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V – DISCUSSÃO 

 Após a clonagem do gene FMR1 em 1991 (Fu et al, 1991; Kremer et al, 1991; 

Oberlé et al, 1991; Verkerk et al, 1991; Yu et al, 1991), seguiram-se estudos baseados 

em RT-PCR e sequenciamento de clones de cDNA que levaram à identificação de 

eventos de splicing alternativo em transcritos primários deste gene (Ashley et al., 1993; 

Eichler et al., 1993; Verkerk et al., 1993). Em 1993, o isolamento de clones de uma 

biblioteca de cDNA de cérebro murino adulto revelou um clone sem 196 pb de 

sequência correspondentes ao éxon 14 do Fmr1, sugerindo a sua exclusão alternativa 

desses transcritos (Ashley et al., 1993). Em análises subsequentes por RT-PCR de 

cDNA de camundongo observaram-se produtos cujo sequenciamento identificou 

sequências sem o éxon 14 com uso de cada uma das três possibilidades de sítios 

receptores de splicing do éxon 15 (Ashley et al., 1993). Estas análises iniciais indicaram 

o uso do terceiro sítio de splicing do éxon 15 como mais frequente quando não se 

expressava o éxon 14 do Fmr1 (Ashley et al., 1993). Neste estudo, foram inicialmente 

descritas as possibilidades de formação de nova região C-terminal da FMRP a partir da 

tradução de transcritos sem o éxon 14, devido à mudança na matriz de leitura (ORF, do 

inglês, open reading frame) ocasionada pela exclusão deste éxon, dados corroborados 

por Huang et al. (1996) em neurônios fetais humanos. 

 Em nossas análises por RT-qPCR, o córtex cerebral em E19 apresentou uma 

expressão mais baixa do éxon 14 do Fmr1 quando comparada ao mesmo tecido em P2 

ou à vesícula telencefálica em E14, estrutura precursora do neocórtex e sítio de intensa 

neurogênese no embrião de ratos (Saffary e Xie, 2011; Éxon 14-Fmr1; Fig. 4 e Fig. 5; 

Tabelas 6 e 7). No desenvolvimento do córtex cerebral a partir da vesícula telencefálica 

em E14 ao final do período embrionário em E19, não se observou redução da expressão 

do conjunto total de transcritos do Fmr1. Por outro lado, o aumento da expressão do 
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éxon 14 do Fmr1, no córtex cerebral entre E19 e P2, foi acompanhado por níveis 

significantemente mais elevados do total de transcritos do Fmr1 (Tabela 7; Fig. 5). 

Estas observações corroboram os dados da expressão mais baixa do éxon 14 do Fmr1 

no córtex cerebral em E19, indicando que esta não foi devido a uma redução geral da 

quantidade de transcritos do Fmr1. Se os níveis de RNAm do Fmr1 aumentam 

proporcionalmente ao incremento dos níveis do éxon 14, entre E19 e P2 (Tabela 7; Fig. 

5), é possível que o córtex cerebral em P2 se mantenha como fonte de mensagens sem 

esse éxon. A falta de variação no uso dos sítios de splicing do éxon 15 (amplicons 

1315a-Fmr1, 1315b-Fmr1, 1315c-Fmr1) entre as idades analisadas de córtex cerebral 

sugere que não há uma seleção específica por qualquer um dos sítios receptores de 

splicing do éxon 15, nesse tecido e nas idades estudadas. 

 No hipocampo, o aumento da expressão do conjunto de transcritos do Fmr1 

entre E19 e P2 foi acompanhado pelo incremento nos níveis dos amplicons Éxon 14-

Fmr1 (p≤0,05), 1315a-Fmr1 (p≤0,05) e 1315b-Fmr1 (p<0,05), enquanto a expressão do 

transcrito 1315c não teve seus níveis alterados no hipocampo, entre as idades E19 e P2. 

Esses incrementos em torno de 100% (Tabela 8) sugerem baixa variação no padrão de 

de transcritos do Fmr1 no hipocampo entre E19 e P2.  

 No cerebelo, todos os transcritos analisados tiveram sua expressão aumentada 

em P2 (Éxon 14-Fmr1 p<0,01; 1315a-Fmr1 p≤0,01; 1315b-Fmr1 p≤0,01; 1315c-Fmr1 

p<0,001), possivelmente como consequência do aumento observado na expressão do 

conjunto de transcritos do Fmr1 (p<0,001). Entre as três estruturas analisadas na 

comparação entre E19 e P2, apenas o cerebelo em P2 apresentou aumento 

estatisticamente significante dos transcritos 1315c. Por outro lado, esta diferença foi 

acompanhada pelo aumento global da expressão do Fmr1, devendo significar níveis 

gerais mais elevados sem alteração na representação de transcritos variantes. 
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 As três estruturas analisadas entre E19 e P2 apresentaram aumento da expressão 

do conjunto de transcritos do Fmr1. Estas observações são coerentes com a participação 

da FMRP nos processos de maturação e plasticidade sináptica, essenciais ao 

aprendizado e formação da memória, em franco desenvolvimento no início do período 

pós-natal. Ao longo das duas primeiras semanas pós-natais em ratos, a expressão do 

RNAm do Fmr1 e da proteína FMRP se eleva (Irwin et al., 2000; Todd e Mack, 2000; 

Akins et al., 2009; Malter e Mack, 2003; Christie et al., 2009), ao longo do período de 

sinaptogênese (Harris et al., 1992; Fiala e Fienberg, 1998). 

 Devido à eficiência de amplificação inerente a cada um dos pares de iniciadores 

utilizados, nossas análises de RT-qPCR visaram a quantificação relativa dos transcritos 

do Fmr1 de cada tecido entre duas idades nas comparações analisadas. Desta forma, não 

podemos avaliar a relação entre os níveis de expressão dos transcritos Éxon 14-Fmr1, 

1315a-Fmr1, 1315b-Fmr1 e 1315c-Fmr1, mas a variação de cada um destes na janela 

temporal analisada.  

 Brackett e cols (2013) realizaram diluições seriadas de produtos de RT-PCR de 

cDNA do cérebro murino adulto para 12 variantes de transcritos do Fmr1 e utilizaram-

no como molde para quantificação absoluta por qPCR com iniciadores que 

identificavam a parte invariável da mensagem. Estas 12 variantes de transcritos diferem 

pela presença ou ausência dos éxons 12 ou 14 e seleção entre três sítios alternativos de 

splicing do éxon 15, codificando para as isoformas 1 a 12 da FMRP (Tabela 1). Os seis 

transcritos gerados a partir da exclusão do éxon 14 e uso de um dos três sítios do éxon 

15, para as isoformas ISO 4 a 6 (sem o éxon 14 e com o éxon 12) ou ISO 10 a 12 (sem 

os éxons 12 e 14), tiveram quantidades com duas ordens de magnitude mais baixas em 

relação ao conjunto de transcritos do Fmr1 (Brackett et al., 2013). Entre estas seis 

variantes mais raras, aquelas produzidas a partir do uso do terceiro sítio de splicing do 
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éxon 15, 1315c (ISO 6 e 12), apresentaram-se mais expressas, indicando a maior 

frequência do uso deste sítio no evento de exclusão do éxon 14 do Fmr1. Embora 

baixos, dada a sensibilidade da técnica, estes seis transcritos tiveram níveis de expressão 

detectáveis em 11 regiões cerebrais, incluindo o córtex cerebral, o hipocampo e o 

cerebelo (Brackett et al., 2013). Estes dados indicam que estas variantes de transcritos 

sem o éxon 14 são mais raras, em relação àquelas que incluem este éxon, sendo o uso 

do sítio 15c o mais frequente.  

 Os mesmos autores demonstraram ainda que as mensagens do tipo 1315c são 

encontradas em polissomos e, por isso, devem ser traduzidas (Brackett et al., 2013). Os 

nossos dados corroboram estes de que os três tipos de mensagens do Fmr1 sem o éxon 

14 (1315a, 1315b e 1315c) estão associadas à proteína eIF4E, indicando novamente que 

elas devem ser traduzidas. No ensaio de imunoprecipitação como qualquer 

fracionamento, a quantidade da molécula específica do material que entra no ensaio 

(input, lisado) é sempre maior do que a que se apresenta no precipitado, uma vez que há 

perdas no processo, como nos sobrenadantes, extrações com fenol, etc. Na hipótese de 

que o RNAm com códons de parada prematura pudessem ser degradados por NMD, 

supomos que não observaríamos esses transcritos co-imunoprecipitados com eIF4E. Em 

particular, o percentual de recuperação de transcritos 1315c no imunoprecipitado (30%) 

foram próximos aos de transcritos com o éxon 14 (34%) e superiores aos de transcritos 

1315A (15%) e 1315B (21%). Esses dados sugerem ainda que esses três tipos de RNAm 

do Fmr1 não devem ser degradados por NMD, embora os transcritos 1315a e 1315b 

apresentem códons de parada prematura. 

 Cerca de um terço de todas os transcritos gerados por splicing alternativo em 

genes humanos contém códons de parada prematuros, podendo ser alvos de degradação 

pela via do NMD (Lewis et al., 2003; Green et al., 2003). Durante o processamento do 
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pré-RNAm, o complexo proteico EJC (do inglês, exon junction complex) é depositado 

pelo spliceossomo nas junções éxon-éxon, uma vez concluído o splicing (Le Hir et al., 

2001). Ao chegar ao citoplasma ou possivelmente ainda associado ao poro nuclear, em 

sua face citoplasmática, os complexos EJC são removidos pela triagem que o ribossomo 

realiza para a tradução pioneira destas mensagens. A presença de códons de parada 

cerca de 50 pb a 5’ de uma junção exônica mantém o complexo EJC no RNAm 

resultando no recrutamento de proteínas, como a UPF1, e degradação destes transcritos 

(Maquat, 1996).  

O direcionamento para a via NMD pelo recrutamento da UPF1 pode também 

ocorrer de forma independente dos complexos EJC. Regiões 3`UTR longas também 

estão associadas a maior frequência de NMD em leveduras (Muhlrad e Parker, 1999). O 

contexto molecular próximo ao ribossomo imobilizado por um códon de parada 

prematura parece ser importante para a ativação da NMD. A ausência de moléculas 

como a ligante de Poli(A) (PABP) próximas ao ribossomo imobilizado ativam a 

degradação do RNA (Amrani et al., 2004); Metze et al., 2013). 

Um fator determinante para a ativação da via NMD parece ser a distância entre o 

códon de parada prematura e a cauda poli(A) (Buhler et al 2006). Códons de parada 

prematura localizadas na porção 3’ da ORF podem não levar a ativação da via NMD 

devido ao fato de a distância entre este códon prematuro de parada e a cauda poli(A) 

seja similar à distância desta região com o códon de parada original nestes transcritos 

(Amrani et al., 2004; Eberle et al., 2008; Ivanov et al., 2008; Silva et al., 2008; Singh et 

al., 2008). Outro mecanismo de não-ativação da via NMD é observado no gene da β-

globina, em que mutações sem sentido no primeiro éxon deste gene não resultam na 

degradação de seu RNAm (Romão et al. 2000; Inácio et al. 2004). Acredita-se que, 

nestas mensagens, a capacidade de reiniciar a tradução a partir de códons de início 
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localizados em éxons subsequentes (Neu-Yilik et al., 2011), bem como a conformação 

em loop do RNAm durante as fases iniciais da tradução, aproximando a cauda poli(A), e 

suas proteínas associadas, dos códons de parada localizados no primeiro éxon do gene 

(Silva et al., 2008), permitem a não-ativação da via NMD e tradução deste RNAm. 

Como observado, diferentes mecanismos podem resultar na tradução de transcritos 

contendo códons de parada prematura que não foram degradados pela via NMD. Desta 

forma, tais mecanismos, ou outros ainda não descritos, poderiam estar relacionados à 

tradução dos transcritos 1315a e 1315b do gene Fmr1. 

V.1 – Isoformas FMRP-14+15cISO 

 A partir da exclusão do éxon 14 e uso do sítio 15c existem duas possibilidades 

de sítios alternativos de splicing no éxon 17 do Fmr1. O uso do primeiro sítio, 17a, 

apresenta-se mais raro (Huang et al., 1996) e restaura a ORF neste éxon. O uso do 

segundo sítio, 17b, leva a formação de nova região C-terminal para a FMRP (ISO 16 e 

20, aqui denominadas FMRP-14+15CISO). Esta nova região C-terminal é formada por 88 

aminoácidos que contêm uma proporção maior de resíduos de glutamato em relação aos 

resíduos de arginina característicos da região C-terminal da FMRP de isoformas que 

expressam o éxon 14. Esta nova composição resulta em terminal carboxílico 

ligeiramente mais hidrofóbico (Asheley et al., 1993) cujas características e implicações 

funcionais ainda são desconhecidas.  

 Nossos dados baseados em RT-qPCR mostraram que as mensagens do RNAm 

do Fmr1 para as isoformas FMRP-14+15CISO são expressas no tecido cerebral. Uma 

importante ferramenta para o entendimento funcional destas é a produção de um 

anticorpo direcionado à nova região C-terminal destas isoformas. O soro imune 4A2 foi 

desenvolvido em coelho a partir da imunização deste com o peptídeo que contém a 
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sequência que codifica para o novo terminal carboxílico. A caracterização inicial do 

soro 4A2 purificado, p4A2, imune em comparação ao p4A2 pré-imune, foi realizada por 

Western blotting com a proteína de fusão utilizada para a sua produção. O soro imune 

4A2 identificou a proteína de fusão mostrando especificidade ao antígeno utilizado para 

gerá-la. Da mesma forma, análises por dot blotting produziram resultados semelhantes 

(dados não mostrados).  

 Em nossas análises preliminares para a identificação das FMRP-14+15CISO 

endógenas no sistema nervoso central de rato, realizamos a comparação de padrão de 

bandas obtido ao Western blotting pelo soro 4A2 (imune, pré-imune, pré-adsorvido) e 

pelo anticorpo 2F5-1, direcionado a uma região constitutiva da FMRP (resíduos 1-200; 

Gabel et al., 2004) e, portanto, reconhecendo o conjunto de isoformas desta proteína. 

Essas análises não identificaram bandas que nos permitam concluir que sejam a FMRP. 

No córtex cerebral em E19 e P2, bandas de cerca de 50 a 60 kDa, detectadas pelo soro 

imune 4A2 mas não pelo pré-imune, não foram reconhecidas pelo anticorpo anti-FMRP 

2F5-1, indicando reação cruzada com clones de anticorpos presentes no soro imune, 

mas não dirigidos à FMRP.  

 Embora seja precoce a conclusão de que o soro imune 4A2, apesar de 

reconhecer a proteína de fusão superexpressa pela bactéria, não identifique a FMRP 

endógena, devemos considerar esta possibilidade. Isso pode se dever ao fato de a região 

C-terminal produzida por transcritos 1315c ser modificada pós-traducionalmente, 

impedindo sua identificação por anticorpos gerados por antígeno produzido em 

bactérias, já que estas não realizam modificações pós-traducionais de proteínas. Outro 

cenário possível seria que os baixos níveis observados de transcritos 1315c não sejam 

traduzidos. Sabe-se que a exclusão do éxon 14 do FMR1 é um evento raro. Entretanto, 

obsevamos neste trabalho que transcritos 1315c, igualmente àqueles que expressam o 
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éxon 14 do Fmr1, são recuperados em associação à proteína citoplasmática eIF4E, que é 

responsável pela configuração pró-traducional do RNAm, permitindo a comunicação 

entre suas extremidades 5’ e 3’ através dessa e proteínas eIF4G e ligante de cauda poli-

A (PABP). Corroborando nossos dados, Brackett e cols. (2013) demonstraram que o 

RNAm 1315c está associado a polissomos. Desta forma, parece pouco provável que as 

mensagens 1315c do Fmr1 não serem traduzidas. Em células HeLa, foi demonstrado 

que as isoformas FMRP-14+15cISO cujos transcritos utilizaram o primeiro sítio de 

splicing do éxon 17 são traduzidas (Dury et al., 2013), como será discutido 

posteriormente. É ainda possível que o epítopo reconhecido na proteína de fusão pelo 

soro imune 4A2 seja produto da tradução do éxon 17 a 3’ do seu segundo sítio de 

splicing e que mecanismos pós-traducionais, como clivagem proteolítica, conduza a 

porção mais C-terminal da proteína à degradação. 

 Um terceiro cenário para explicar a falta de detecção reprodutível das isoformas 

FMRP-14+15cISO por Western blotting refere-se às condições do experimento. 

Acreditamos que o ensaio deve ser repetido sob outras condições. A eletroforese em gel 

de poliacrilamida a 6% (concentração mais baixa) deverá permitir separar as bandas 

(50-55 kDa) de forte intensidade, consideradas reação cruzada, daquela, de baixa 

intensidade que, aparentemente, migra coincidentemente com seu limite superior (60 

KDa, ponta de seta vermelha, Fig. 25). Apesar de a purificação dos soros imune e pré-

imune ter gerado resultados mais limpos em blot, o uso do soro total deverá aumentar a 

intensidade das bandas de baixa expressão, auxiliando a discriminar entre o que é 

específico ou não. Um ponto fundamental para o Western blotting é a escolha do tecido 

e fase do desenvolvimento. Nossos dados de RT-qPCR indicaram o córtex cerebral em 

E19 e P2 passível de ser uma fonte para o estudo das isoformas FMRP-14+15cISO. 

Contudo, nossos dados referem-se a apenas três idades do desenvolvimento do córtex 
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cerebral. Brackett et al. (2013) utilizaram tecido adulto em seus experimentos com os 

transcritos para as isoformas proteicas 6 e 12 da FMRP (tradução de transcritos 1315c). 

Embora em idades diferentes da nossa abordagem, seu estudo aponta também o córtex 

cerebral com níveis mais altos de transcritos 1315c do que o hipocampo e cerebelo. 

Além do córtex cerebral, a amígdala se apresentou também como uma boa fonte dessas 

mensagens (Brackett et al., 2013). Diferentes fases do desenvolvimento cerebral e 

outros tecidos poderão ser utilizados em Western blotting, levando-se em consideração 

que talvez não tenhamos empregado os tecidos e fases do desenvolvimento de mais alta 

expressão destas isoformas. Não podemos descartar a hipótese de que as mensagens 

1315c sofram repressão traducional. 

Um estudo recente descreveu um novo anticorpo anti-FMRP que, em análises de 

imunofluorescência, apresentava uma marcação nuclear de padrão pontual, além do 

padrão de distribuição citoplasmático característico da FMRP (Dury et al., 2013). Esse 

aspecto de marcação nuclear foi observado apenas em linhagem celular imortalizada 

humana, HeLa, enquanto era ausente em linhagem celular murina, indicando que este 

anticorpo é específico para isoformas da FMRP humana. A marcação nuclear endógena 

com o anticorpo de Dury e cols. (2013) era a mesma para as isoformas da FMRP 

superexpressas, especificamente ISO 6 e 12 (sem expressão do éxon 14 e com uso do 

sítio 15c). A marcação nuclear colocaliza com a das proteínas coilina e SMN, 

identificando os corpúsculos de Cajal (Dury et al., 2013). Os 17 primeiros aminoácidos 

codificados por segmento do éxon 17 humano, especificamente entre seus sítios 

receptores de splicing A e B, parecem ser responsáveis por essa localização. A 

transfecção em células humanas e murinas com clones para expressão do cDNA para a 

ISO 6 humana, que possui toda a extensão do éxon 17 devido ao uso do primeiro sítio 

de splicing deste éxon, foi capaz de reproduzir o padrão de localização nos corpúsculos 
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de Cajal. Este padrão não foi reproduzido utilizando-se um vetor contendo ISO 6 

murina, que não possui os 17 primeiros aminoácidos devido ao uso do segundo sítio de 

splicing do éxon 17, ou ISO 6 humana contendo a deleção dos 17 aminoácidos inicias 

do éxon 17. Análises de bioinformática demonstraram que este segmento possui um 

motivo que pode ser responsável pelo encaminhamento destas isoformas aos 

corpúsculos de Cajal. Se a FMRP é expressa a partir de transcritos humanos do FMR1 

que usaram o sítio 17A, ela pode ser levada aos corpúsculos de Cajal devido a um 

motivo localizado no segmento codificado. Semelhante ao descrito para outras proteínas 

do corpúsculos de Cajal (Walker et al., 2008; Fuentes et al., 2010; Velma et al., 2012), 

foi demonstrado que a FMRP é potencialmente clivada em um sítio localizado no 

resíduo 369 codificado pelo éxon 11 do FMR1, gerando um produto proteico com 

massa molecular esperada para 42 kDa e observada em SDS-PAGE com 44 kDa (Dury 

et al., 2013). Entretanto, Dury et al. (2013) apresentaram resultados de Western blotting 

somente para a linhagem celular. A ausência de evidências da expressão dessas 

isoformas em tecidos humanos pode sugerir níveis de expressão in vivo muito baixos e, 

por isso, dificilmente detectáveis por blot com lisados de tecido cujo proteoma é tão 

complexo como o de cérebro de mamíferos. 

 A FMRP é uma proteína predominantemente citoplasmática, e cerca de 80 a 

90% desta proteína encontra-se associada a polirribossomos (Darnell et al., 2011). De 

acordo com o fracionamento celular a partir de lisado cerebral murino e linhagem 

celular humana imortalizada, 4-10% da FMRP total está presente no núcleo celular 

(Feng et al., 1997; Dury et al., 2013). No núcleo, além da descrição da presença da 

FMRP endógena nos corpúsculos de Cajal (Dury et al., 2013), a superexpressão de ISO 

6 em linhagem imortalizada de fibroblastos derivada de tecido renal símio revelou a 

colocalização com a proteína MSP-58 no nucléolo (Davidovic et al., 2006). A 
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superexpressão da ISO 12, na mesma linhagem celular, revelou uma localização 

perinucleolar desta isoformas (Ramos et al., 2006). Considerando-se os corpúsculos de 

Cajal podem estar dinamicamente associados ao nucléolo (Platani et al., 2000; Garcia-

Lopez et al., 2010), esta distribuição perinucleolar poderia representar uma situação 

transitória deste evento (Durt et al., 2013). De forma semelhante à observada para a 

paráloga FXRP2, a FMRP humana parece abrigar um sítio de localização nucleolar em 

sua região C-terminal, íntegra, não alterada pelo splicing alternativo do éxon 14, e 

através de sua região N-terminal pode interagir com a proteína nucleolina (Taha et al., 

2014).  

 Três regiões da FMRP foram descritas como responsáveis pela interação desta 

com outras proteínas. Duas destas regiões, uma no éxon 7 e outra em parte dos éxon 13 

e 14 do FMR1, são preditas para abrigar domínios coiled-coil, descritos como 

importante para interações proteína-proteína (Siomi et al., 1996). Uma terceira região, 

compreendida nos éxon 2 a 5 do FMR1, inclui o segundo domínio Tudor e parte do 

NLS (Ramos et al., 2006). Dois destes domínios são N-terminais e, portanto, presentes 

nas FMRP-14+15CISO, podendo ser responsáveis pela interação destas isoformas com 

outros ligantes proteicos. Além da dimerização com as proteínas parálogas FXRP1 e 

FXRP2 (Siomi et al., 1996), outras proteínas foram descritas por interagir com a FMRP 

através da região N-terminal, como CYFIP1 e CYFIP2 (Schenck et al., 2001). A 

proteína NUFIP, originalmente descrita por interagir com a ISO 12 superexpressa em 

linhagem celular imortalizada humana (Bardoni et al., 1999), apresenta capacidade de 

trânsito entre o núcleo e o citoplasma (Bardoni et al., 2003) e, no núcleo, parece estar 

relacionada à biogênese de partículas RNPs (Boulon et al., 2008).  

 O modelo proposto para a atuação da FMRP sugere que, após a sua síntese no 

citoplasma, a FMRP se dirija ao núcleo celular, onde deve interagir com seus alvos de 
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RNAm específicos, formando complexos ribonucleoproteicos (RNPs; Eberhart et al., 

1996; Bagni e Greenough et al., 2005; Kim, et al, 2009; Willemsen et al., 2011). Os 

complexos RNPs contendo a FMRP devem ser exportados para o citoplasma (Fridell et 

al., 1996; Willemsen et al., 1996), onde devem interagir com ribossomos de forma 

dependente de RNA. Confirmando este modelo, foi demonstrado que a superexpressão 

da ISO 12 em células de camundongo KO para o gene Fmr1, não resultava na 

incorporação destas aos grânulos RNPs citoplasmáticos sem serem previamente 

transportadas ao núcleo celular (Levenga et al., 2009). Uma implicação estrutural para 

atuação das FMRP-14+15CISO é a ausência do domínio RGG de ligação a RNA. Desta 

forma, a interação ao RNAm seria restrita aos domínios KH-2 e Tudor. Foi 

demonstrado que, mesmo sem o domínio RGG, ISO 6 possui perfil preferencial de 

associação a homopolímeros de guanina e uracila semelhante à ISO1, a isoforma mais 

longa da FMRP (Dury et al., 2013). A associação da FMRP aos corpúsculos de Cajal 

parece ser dependente de RNA, visto que a presença da mutação p.I304N no domínio 

KH-2 diminui a associação da ISO com estas estruturas (Dury et al., 2013). Tais 

resultados sugerem que o domínio KH-2 possa ser relevante para a interação com RNAs 

nestas isoformas. 

V.2 – Identificação de elementos em cis e em trans que definem o éxon 14 do Fmr1 

O éxon 14 do Fmr1 e as sequências intrônicas que o flanqueiam são conservadas 

entre mamíferos (Fig. 25), sugerindo que o evento de splicing coordenado pelas 

sequências regulatórias localizadas ao longo deste éxon, possa ter alguma relevância 

funcional. Demonstramos por RT-qPCR que transcritos que incluem e os que excluem o 

éxon 14 são expressos no SNC de ratos. Isoformas FMRP-14+15cISO são expressas em 

HeLa (Dury et al., 2013). Até o momento, a regulação da exclusão ou inclusão deste 
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éxon, bem como os elementos em cis e trans envolvidos neste processo não foram 

descritos. 

O evento de splicing pode ser inibido ou ativado a partir de elementos em cis, 

auxiliares, que são sequências transcritas, curtas, compostas por menos de dez bases, 

altamente variáveis e podem ter repetições internas degeneradas ou um enriquecimento 

em purinas ou pirimidinas na sequência do RNA (Blencowe, 2006). São comumente 

conservadas entre espécies e genes semelhantemente regulados, embora frequentemente 

degeneradas. Os elementos auxiliares podem orientar ou inibir a seleção do sítio 

exônico ou intrônico de splicing, sendo considerados acentuadores (ESE, do inglês 

exonic splicing enhancers; ISE, do inglês, intronic splicing enhancer) ou silenciadores 

(ESS, do inglês exonic splicing silencer; ISS, do inglês, intronic splicing silencer) 

(Ladd e Cooper, 2002; Matlin et al., 2005). A atuação destas sequências acessórias 

sobre a decisão de utilização de sítios de splicing ocorre por intermédio de elementos 

proteicos. Estes fatores proteicos são elementos em trans que interagem 

especificamente com os elementos em cis no RNA e com elementos da maquinaria de 

splicing. No presente trabalho, concentramos nossas análises nos elementos regulatórios 

exônicos do splicing do éxon 14 do FMR1. 

Distribuídos ao longo do éxon 14 foi observada uma grande densidade de ESEs, 

cujos elementos em trans, candidatos, são, em sua maioria, como esperado, proteínas 

SR. Estas proteínas têm diferentes funções nas várias etapas da montagem do 

spliceossomo, incluindo o recrutamento de snRNP U1 ao sítio 5’ de splicing, do fator 

auxiliar de splicing (U2AF) ao trato de polipirimidina, e de snRNP U2 ao sítio de 3’ de 

splicing. Além disso, as proteína SR estabilizam o pareamento das bases entre o snRNP 

U2 e o sítio de ramificação (revisto por Long e Caceres, 2009). Embora tenha, 

possivelmente, relevância funcional, a exclusão do éxon 14 do pré-RNAm do Fmr1 é 
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uma evento raro, como demonstrado aqui e por outras análises de RT-qPCR (Brackett et 

al., 2013). A distribuição de diferentes ESEs ao longo do éxon 14 pode ser coerente 

com a expressão frequente deste éxon no SNC, fazendo com que ele tenha uma forte 

definição exônica, i.e, ao ser transcrito interage consistentemente com proteínas SR. A 

quase ausência de substituições sinônimas em sua sequência reforça essa hipótese (Fig. 

26). 

Os diferentes bancos de dados utilizados para as busca por ESS no éxon 14 

apontaram duas regiões candidatas a abrigar sítios de ligação às proteínas da família de 

ribonucleoproteínas heterogêneas nucleares (hnRNP) H. As proteínas hnRNPs, 

importantes para a definição intrônica, podem inibir a identificação do sítio de splicing 

de duas formas. A proximidade do elemento ESS, reconhecido por hnRNP, a um sítio 

de splicing ou a uma elemento ESE pode impedir a ligação de componentes do 

spliceossomo, como snRNP U1 e U2 ou de proteínas SR (revisto por Wang e Burge, 

2008). Outra possibilidade é a associação das hnRNPs levando à alteração local na 

conformação do pré-RNA que aproxima os sítios de splicing dos éxons vizinhos, 

deixando de incluir o éxon (revisto por Wang e Burge, 2008). Existem mais de 20 

hnRNPs descritas, nomeadas como A a U (Dreyfuss et al. 1993) e agrupadas, 

preferencialmente, por sua afinidade de ligação a homorribopolímeros. As proteínas 

hnRNPs F, H, P e M e, parte das hnRNPs E, por exemplo, ligam-se a sequências 

poli(G); hnRNPs P ligam-se a poil(A); hnRNP C e M ligam-se a poli(U), enquanto 

hnRNPs K e J se ligam a poli(C) (Swanson e Dreyfuss, 1988). A ligação das hnRNPs a 

estas sequências regulatórias de homoribopolímeros pode levar a regulação de 

diferentes etapas do metabolismo do RNA, como capeamento, splicing, poliadenilação, 

exportação e tradução. Estima-se que cerca de 10% dos eventos de splicing sejam 
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controlados pelas proteínas hnRNP A1 e hnRNP H (Venables et al., 2008; Fisette et al., 

2011). 

Observamos na porção 3’ do éxón 14 do FMR1, localizadas entre as bases 131 a 

135 e 158 a 164, sequências poli(G) candidatas a regulação do splicing alternativo deste 

éxon através da interação com a proteína hnRNP H. Esta proteína, também conhecida 

como hnRNP H1, junto com as proteínas hnRNP H2 (H’, FTP-3 ou DSEF), hnRNP H3 

(2H9) e hnRNP F (mcs 94-1 semelhante à nucleolina) forma a família hnRNP H, 

codificada pelos genes HNRNPH1, HNRNPH2, HNRNPH3, HNRNPF, respectivamente 

(Honoré et al., 1995). Proteínas desta família possuem uma estrutura modular, 

caracterizada por três domínios de ligação a RNAs (RRM) e dois domínios auxiliares 

ricos em glicina (Cabal et al., 2007). A proteína H3 apresenta diferentes isoformas (a 

mais longa com 346 aminoácidos e massa molecular esperada de 36,7 kDa) resultantes 

de splicing alternativo, cujas funções ainda não foram caracterizadas. A proteína hnRNP 

F (415 aminoácidos, massa molecular esperada de 45,5 kDa) apresenta similaridade de 

70% e 72% com H1e H2, respectivamente, não possuindo a região C-terminal 

encontrada nestas duas proteínas. (Min et al., 1995). As proteínas H1 e H2 

(aproximadamente 449 aminoácidos e massas molecular esperadas em torno de 49 kDa) 

possuem similaridade de 96% entre elas, apresentando funções semelhantes.  

Proteínas hnRNP H podem atuar na regulação do splicing constitutivo e 

alternativo, sob condições fisiológicas e patológicas. Análises globais do splicing em 

células que tiveram a expressão da proteína hnRNP H1 silenciada pela interferência do 

RNA indicam que um grande número de eventos relacionados a este mecanismo são 

influenciados pela expressão desta proteína (Xiao et al., 2009). A diminuição dos seus 

níveis de expressão é observada na distrofia miotônica, em que expansões de repetições 

no RNAm do gene DMPK levam ao sequestro de proteínas relacionadas ao splicing, 
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incluindo a hnRNP H1 (Kim et al., 2005; Paul et al., 2006). De forma semelhante, na 

síndrome de ataxia e tremor associada ao X frágil (FXTAS), causada por expansões de 

trinucleotídeos CGG na região 5’-não traduzida do FMR1, observam-se também a 

formação de alças pela expansões de repetições, levando ao sequestro das proteínas pur-

α (hnRNP A) e pur-β (hnRNP B) (Jin et al., 2007; Sofola et al., 2007).  

A ligação das proteínas hnRNP H às sequências poli(G) pode ocorrer em íntrons, 

éxons e sítios de poliadenilação (Millevoi et al., 2009). A sequência GGGA é 

reconhecida por todos os integrantes da família, enquanto que a ligação a GGGGGC é 

específica para hnRNP H1 e H2 (Caputi et al., 2001). A atuação destas sequências como 

acentuadoras ou silenciadoras do splicing parece ser variável, dependendo da 

localização destas sequências, em relação aos sítios de splicing e de diferentes contextos 

celulares. Sequências poli(G) intrônicas parecem atuar como acentuadoras, como 

demonstrado para o gene da β-globina (McCullough et al., 1997) e também como 

silenciadoras, quando localizadas próximas ao sítio 5’ de splicing, de acordo com o 

observado para éxon CI do receptor NMDA do tipo R1 (Grabowski et al., 2004; Han et 

al., 2005). De fato, grande parte das sequências poli(G), descritas como silenciadoras 

exônicas situam-se próximas dos sítios de splicing a 5’ (Martinez-Contreras et al., 2006; 

Masuda et al., 2008; Xiao et al., 2009; Fisette et al., 2010). Nossas análises, para o gene 

FMR1, identificaram a presença de duas sequência poli(G), especificamente TGGGT e 

AGGGGGC, situadas próximas ao sítio 3’ de splicing do éxon 14. 

 A avaliação das proteínas, candidatas a regulação do éxon 14 pela ligação a estas 

sequências poli(G) identificadas, foi realizada por espectrometria de massas a partir da 

interação com oligorribonucleotídeos biotinilados, contendo os sítios tipo-selvagem e 

mutados, em extrato nuclear de córtex cerebral de ratos em P21-P28. Transversões de 

guaninas por uracilas nas duas sequências selvagens selecionadas foram realizadas 
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como tentativas de inativação da associação dos ligantes proteicos às sequências em cis. 

Devido à necessidade da obtenção de grandes quantidades de tecido cerebral, o extrato 

nuclear foi realizado a partir de animais jovens, minimizando o conteúdo de substância 

branca dos animais mais velhos (adultos), a qual pode reter núcleos celulares.   

 Ao todo, 13 proteínas foram selecionadas como candidatas a se ligarem nos 

elementos em cis selecionados, entre elas a proteína previamente identificada, hnRNP 

H3. As candidatas apresentaram-se distribuídas a ambos os sítios; seis proteínas se 

ligaram à região localizada entre as bases 160 a 165, referente ao oligorribonucleotídeo 

tipo selvagem 1 (WT-1) e outras seis se ligaram aos nucleotídeos situados entre as bases 

130 a 136, correspondente ao oligorribonucleotídeo tipo-selvagem 2 (WT-2). Outras 

duas proteínas apresentaram afinidade de ligação a ambas as regiões. Entretanto, todas 

as proteínas hnRNPs identificadas (A/B, A3, D, G e H3) se associam especificamente 

entre as bases 130 a 136 (WT-2), com exceção da hnRNP D, que se liga às duas regiões 

analisadas (Fig. 34). De acordo com nossas análises in silico preliminares, a maior 

densidade de elementos em cis havia sido observada na região entre 160 a 165 pb (Fig. 

34). Dados o curto comprimento dos elementos em cis e a natureza pouco conservada 

de sua sequência, não é difícil prever que fatores em trans capturados no ensaio de 

precipitação por afinidade possam ter-se associado de forma específica a sequência sem 

consenso entre elementos de RNA já caracterizados como ligantes para a proteína. 

Devemos prever também que parte das proteínas listadas como candidatas a interagir 

com transcritos do éxon 14 do FMR1 devem ter co-precipitado com outras a ela 

associadas. Isso significa que, apesar de terem sido selecionadas nos ensaios de 

espectrometria de massas a partir dos critérios adotados, elas apresentam uma relação 

indireta com o transcrito e direta com a proteína que a ele se liga. Neste grupo de 
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interações indiretas com o transcrito, devem estar todas as proteínas que não apresentam 

domínios de ligação a RNA (Fig. 35)  

A helicase de RNA (DEAHbox9) foi descrita no mesmo complexo 

macromolecular que hNRPs A/B, A3, G (Freimbaum et al., 2010). Chaumet e cols., 

(2013) descreveram que a proteína 3 ligante do acentuador de interleucina faz parte do 

complexo de hnRNP A/B e hnRNP A3. Além disso, proteínas que se apresentam como 

partes invariáveis do spliceossomo, como a subunidade 4 do fator de splicing 3B 

(Sf3b4) e Elongation fator Tu GTP binding domain containing 2 (Eftud2) podem 

também ter sido identificadas por suas relações indiretas com o transcrito. 
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Figura 35: Representação esquemática dos domínios funcionais das 13 proteínas candidatas, 

identificadas de acordo com as ferramentas Conserved Domain Database (CDD) e Simple 

Modular Architecture Research Tool (SMART). Os domínios de ligação a RNA são 

representados por RRM (RNA recognition motif) e DSRM (Double-stranded RNA binding 

motif). As formas geométricas não identificadas representam os domínios característicos de cada 

proteína. Os retângulos rosas, estreitos representam sequências de baixa similaridade, 

identificadas pela ferramenta SMART. Quatro proteínas: Etufd2, Transcription intermediary 

factor 1-beta, eIF4A1 e β-actina não possuem domínio de ligação a RNAs.
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VI – CONCLUSÕES 

1. A exclusão do éxon 14 do Fmr1 é um evento raro e pode ser observado no 

córtex cerebral de ratos em E19 e P2. Transcritos do Fmr1 gerados pela junção 

do éxon 13 ao sítio 15c de splicing são observados associados à eIF4E sugerindo 

que sejam traduzidos. 

2. Foi gerado um anticorpo que reconhece a proteína de fusão que expressa a 

região C-terminal da FMRP gerada pela tradução de transcritos sem o éxon 14 

que utilizaram o sítio 15c de splicing. 

3. Análises in silico e in vitro identificaram a proteína hnRNP H3 como candidata 

a se associar a elemento rico em guanina na porção 3’ do éxon 14 do Fmr1 e 

modificar o seu splicing.  
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VIII ANEXO 

(A) 

 
 
(B) 

1315c17b     -------------------------------------------------- 

clone        TGCATCTCAAATCGGATCTGGTTCCGCGTGGATCCCCGGAATTCCCGGGG 

 

1315c17b     CTCCAACAGAGGAAGAGAGGGAGAGCTTCCTGCGCAGAGGAGACGGACGG 

clone        CTCCAACAGAGGAAGAGAGGGAGAGCTTCCTGCGCAGAGGAGACGGACGG 

 

1315c17b     CGGCGTGGAGGAGGCGGAAGAGGACAAGGAGGAAGAGGAAGAGGAGGAGG 

clone        CGGCGTGGAGGAGGCGGAAGAGGACAAGGAGGAAGAGGAAGAGGAGGAGG 

 

1315c17b     TTTCAAAGGAAATGACGATCATTCCCGAACAGATAATCGTCCACGTAATC 

clone        TTTCAAAGGAAATGACGATCATTCCCGAACAGATAATCGTCCACGTAATC 

 

1315c17b     CAAGAGAGACTAAAGGAAGAACAACTGATGGATCCCTGCAGCAGAGTTAA 

clone        CAAGAGAGACTAAAGGAAGAACAACTGATGGATCCCTGCAG--------- 

 

1315c17b     CTGCAATAATGTCCCTACTAAACCATTACAGAGCACCTCCAGTGAAGGGA 

clone        -------------------------------AGCACCTCCAGTGAAGGGA 

 

1315c17b     GCCGGCTGCGCACCGGGAAAGATCGCAACCAGAAGAAGGAAAAGCCAGAC 

clone        GCCGGCTGCGCACCGGGAAAGATCGGAACCAGAAGAAGGAAAAGCCAGAC 

 

1315c17b     AGCGTGGATGGGC-TGCAACCACTCGTGAATGGAGTACCCTAA------- 

clone        AGCGTAGGCGGCCGCATCGTGACTGACTGACGATCTGCCTCGCGCGTTTC 

 

Figura: Sequenciamento do clone obtido e alinhamento com a sequência 1315c17b do Fmr1 

(A) Sequenciamento realizado com iniciadores específicos para o vetor pGEX-4T1. (B) 

Alinhamento entre a sequência original (primeira base após o terceiro sítio receptor de splicing 

do éxon 15 (roxo), éxon 16 (verde) e segundo sítio de splicing do éxon 17 (vermelho) do gene 

Fmr1 e o clone obtido. O primeiro sítio de splicing do éxon 17 está representado em azul. A 

caixa em vermelho representa o códon de parada inserido pelo iniciador. 


