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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 meiose materna, podendo 
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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).  

 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 
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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). 

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 
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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 

FMRP superexpressa e RNAm expresso a partir de uma biblioteca de cDNA de cérebro 
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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 

NMDA e metabotrópicos (mGluR) do grupo 1, especificamente mGluR1 e mGluR5, 
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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). 

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 
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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 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 
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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).  

Zhang e cols (1995) demonstraram, em experimentos de precipitação por 

afinidade in vitro e co-imunoprecipitação in vivo, que as proteínas FMRP, FXR1P e 
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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-1, deve permitir a 
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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, análises de microscopia eletrônica 

demonstraram localização nucleolar da FMRP, especificamente nos componentes 
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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; 

Khandjian et al., 2004). Em cultivo organotípico de tecido hipocampal murino nos dias 

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

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 
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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). 

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 
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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 que esses resíduos possam 

servir para a interação da FMRP com outras proteínas que contenham o sinal de 

localização nucleolar. 
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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). 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 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 
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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 splicing 
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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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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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