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CAPITULO I – Introdução Geral e Objetivos 

 

1.1. Sistema nervoso central humano e sinapses 

  

O Sistema Nervoso Central (SNC) humano é formado pelo encéfalo e medula 

espinhal. As células que compõem o SNC podem ser agrupadas em duas amplas 

categorias: células da glia e neurônios. As células da glia são elementos suporte, que 

protegem e nutrem os neurônios, mas podem possuir também um papel secundário no 

processamento de informações. Os neurônios são a unidade funcional do sistema 

nervoso, sendo responsáveis por transmitir as informações do encéfalo para os demais 

órgãos do corpo por meio de sinais nervosos. 

Os neurônios são células altamente especializadas compostas por três partes 

principais: corpo celular constituído pelo núcleo, citoplasma e organelas celulares; os 

dendritos, ramificações do corpo celular responsáveis pela recepção dos estímulos 

transmitidos por outros neurônios; e o axônio, que também pode se ramificar e formar 

diversos terminais axônicos, que são responsáveis por transmitir os estímulos para 

outros neurônios.  

Os neurônios comunicam-se por meio de uma sinalização que na maioria dos 

casos é química, algumas vezes elétrica, e ocasionalmente uma mistura de ambas, a qual 

ocorre em regiões denominadas de sinapses nervosas. As sinapses ocorrem geralmente 

entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro, mas também podem ocorrer em 

outras combinações menos frequentes como, por exemplo, entre axônios de dois 

neurônios. A região do terminal axônico onde ele contacta outro neurônio é denominada 

membrana pré-sináptica, e a superfície especializada do neurônio que recebe o terminal 

axônico é denominada membrana pós-sináptica. O contato físico direto entre as 

membranas pré e pós-sinápticas não existe realmente, mas há um espaço entre elas 

denominado fenda sináptica (Pereda, 2014).  

As sinapses alteram o potencial de membrana de um neurônio, tornando-o mais 

propenso (sinapse excitatória) ou menos propenso (sinapse inibitória) a atingir um 

potencial de ação, desencadeando a transmissão do impulso nervoso (onda de descarga 

elétrica que percorre a membrana do axônio). A comunicação sináptica entre neurônios 

depende (no caso das sinapses químicas) da liberação de neurotransmissores da 
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membrana pré-sináptica e ligação desses neurotransmissores a receptores específicos na 

membrana pós-sináptica. Essa ligação e subsequente abertura de tais receptores permite 

que haja a entrada ou saída de íons específicos que alteram a carga da membrana 

(polarizando ou despolarizando) possibilitando que a célula responda ao estímulo e 

transmita a informação recebida.  

O balanço entre sinapses excitatórias e sinapses inibitórias e a capacidade da 

célula de responder aos impulsos enviados, tanto pela quantidade de receptores 

acumulados em sua membrana quanto pela quantidade de neurotransmissores liberados, 

define a eficiência de resposta e transmissão de informação entre a rede de cerca de 86 

bilhões de neurônios existentes no ser humano (Kennedy, 2013). 

 Diversos estudos mostram a importância entre o balanço entre sinapses 

excitatórias e inibitórias tanto para a formação inicial do SNC como para o 

funcionamento ideal desse sistema por toda a vida do indivíduo. Em alguns transtornos 

neurológicos, como por exemplo autismo e esquizofrenia, esse balanço encontra-se 

comprometido prejudicando diversos processos celulares, tais como aqueles ligados a 

ativação de vias de sinalização intracelulares que controlam a síntese de proteínas nos 

neurônios, descritos de forma mais detalhada mais adiante neste texto (Wondolowski e 

Dickman, 2013). 

 

1.1.1. Sinapses inibitórias do sistema nervoso central 

 

No SNC dos mamíferos a atividade neural normal depende, em grande parte, da 

neurotransmissão inibitória. As sinapses inibitórias são importantes para prevenir 

excitação prolongada e cancelar respostas a estímulos repetitivos. Ainda, recentemente 

Jasinska et al. (2013) mostraram a presença de complexos polissômicos (relacionados 

ao processo de tradução de RNAs mensageiros) em neurônios inibitórios após 

tratamento para indução de aprendizagem pelo medo, o que sugere que esse tipo de 

sinapse possa ser importante também na conversão de memória curta em memória 

permanente.  

Nas sinapses inibitórias os neurotransmissores mais importantes são o ácido 

gama-aminobutírico (GABA) e a glicina. Os receptores ionotrópicos para GABA (ou 

receptores GABAA) são responsáveis pela maior parte da transmissão sináptica 

inibitória rápida no encéfalo, pela maturação das sinapses inibitórias, e pelo aumento 
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da dinâmica dos axônios, o que permite maior e mais rápida formação e regressão de 

botões sinápticos em resposta a estímulos (Sigel e Steinmann, 2012, Schuemann et al., 

2013). Receptores de glicina mediam a neurotransmissão inibitória na espinha dorsal e 

tronco cerebral, e são responsáveis pelo controle de várias funções sensoriais e 

motoras, incluindo visão e audição (Lynch, 2004, Dutertre et al., 2012). 

Os receptores de GABA e glicina são formados por pentâmeros de 

subunidades proteicas: receptores GABAA são compostos mais frequentemente por 

duas subunidades α , duas β  e uma γ2; receptores de glicina geralmente apresentam 

três subunidades α 1 e duas β . Ainda, a maioria dessas subunidades se subdivide em 

várias isoformas polipeptídicas. Tais receptores atuam como canais permeáveis a íons 

cloro, cujo influxo produz potenciais pós-sinápticos hiperpolarizantes inibidores (Moss 

e Smart, 2001). 

O acúmulo desses receptores na membrana pós-sináptica em justaposição aos 

terminais pré-sinápticos de liberação dos neurotransmissores é essencial para a 

transmissão sináptica inibitória eficiente. Duas proteínas envolvidas no agrupamento 

de receptores de glicina e GABAA e, portanto, na formação e funcionamento das 

sinapses inibitórias do SNC são as proteínas gefirina e colibistina, esta última alvo de 

estudo do presente trabalho. 

 

1.2. Proteína colibistina: características e funções 

 

1.2.1. Características gerais 

 

A proteína colibistina (em inglês collybistin) humana foi inicialmente 

caracterizada e nomeada como hPEM-2 (Reid et al., 1999). Colibistina é uma proteína 

GEF (guanine nucleotide exchange factor) e, portanto, apresenta como uma de suas 

funções a ativação de proteínas Rho-like GTPases como esquematizado no Box 1.  

Quando ativadas, as proteínas Rho-like GTPases controlam a organização do 

citoesqueleto de actina e estão envolvidas em vários processos celulares que incluem 

migração, adesão e polarização celular, direcionamento de axônios e organização e 

funcionamento das sinapses (Luo et al., 1997, Luo, 2000). Mutações deletérias em 

proteínas envolvidas na cascata de sinalização das Rho-like GTPases estão relacionadas 

com doenças neurológicas que podem incluir em seu quadro deficiência intelectual, 
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autismo, esquizofrenia e epilepsia (Ba et al., 2013). 

 

BOX 1. Proteínas Rho-like GTPases 

 

As proteínas intracelulares Rho-like GTPases agem como interruptores moleculares por alternarem entre 

um estágio ativado (ligadas a uma molécula de GTP) e um estágio desativado (ligadas ao GDP). A 

desativação é regulada por proteínas GAPs (GTPase-activating proteins), que estimulam a atividade 

GTPase intrínseca das Rho-like GTPases, resultando na substituição de GTP por GDP. No estado 

desativado, proteínas GDI (GDP dissociation inhibitors) estabilizam a ligação das Rho-like GTPases 

ao GDP. Já a ativação requer a retirada da molécula de GDP e subsequente substituição por uma 

molécula de GTP, reação esta efetuada por proteínas GEFs (guanine nucleotide exchange factor) 

(Boguski e McCormick, 1993).  Rho-like GTPases controlam diversos processos celulares como: expressão 

gênica, rearranjo do citoesqueleto de actina, polarização celular, transporte intracelular de vesículas e 

endocitose. 

 

Estudos in vitro demonstraram que a proteína colibistina humana ativa 

especificamente a Rho-like GTPase Cdc42, e que quando superexpressa em 

fibroblastos provoca o rearranjo do citoesqueleto de actina, a formação de filopódios, e 

uma forma arredondada à célula (Reid et al., 1999). 

Colibistina, assim como todas as proteínas GEF, caracteriza-se pela presença 

dos domínios DH (dbl homology) e PH (pleckestrin homology). O domínio DH é 

responsável pela atividade catalítica da proteína, isto é, pela substituição GDP/GTP. 

O domínio PH liga-se ao fosfolipídio PI3P (fosfatidilinositol 3-fosfato) na membrana 

plasmática e é importante para a localização da proteína junto à membrana. Além 

desses dois domínios, colibistina apresenta também o domínio SH3 (src homology 3) 

na região N-terminal, e uma sequência rica em resíduos de prolina (denominada coiled-

coil ou CC) na porção C-terminal (Reid et al., 1999). 

Quatro diferentes isoformas de colibistina (ou CB) foram descritas em ratos e 

camundongos, as quais diferem quanto às regiões N- e C-terminais, mas 
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compartilham a região central com os domínios DH e PH. Essas isoformas foram 

nomeadas da seguinte forma: CB1 (apresenta os domínios SH3-DH-PH-CC), 

CB2SH3+ (o domínio CC está ausente), CB2SH3- (os domínios SH3 e CC estão 

ausentes), e CB3 (semelhante à CB1, porém o domínio CC é mais longo). 

 Experimentos de RT-PCR utilizando RNAs provenientes de encéfalo e 

espinha dorsal de ratos adultos demonstraram que as isoformas CB2SH3+ e CB3 são 

as mais abundantes (Kins et al., 2000). Em humanos, apenas a isoforma CB3 foi 

identificada em encéfalo e espinha dorsal (Box 2) (Harvey et al., 2004). 

 

BOX 2. Estrutura da isoforma CB3 

 

Esquema da proteína colibistina humana, a qual apresenta 516 resíduos de aminoácidos e 62kDa. 

Colibistina humana é composta pelos domínios SH3 (src homology 3), DH (dbl homology), PH 

(pleckestrin homology) e CC (coiled-coil). O primeiro e o último resíduo de aminoácido de cada domínio 

estão indicados.  

 

Estudos de hibridização in situ no SNC de camundongo utilizando uma sonda 

comum a todas as isoformas de colibistina e uma sonda específica para as isoformas 

com o domínio SH3 demonstraram expressão do gene da colibistina em diversas 

regiões, incluindo hipocampo, córtex cerebral, cerebelo, bulbo olfatório e espinha 

dorsal, tanto durante o desenvolvimento (a partir de E13) como na fase adulta (Kneussel 

et al., 2001).  

 

1.2.2. Papel da colibistina no funcionamento das sinapses inibitórias do SNC 

 

As funções da proteína colibistina começaram a ser mais bem entendidas 

quando foi descrita sua interação com gefirina (do inglês gephyrin) (Kins et al., 2000), 

uma proteína scaffold presente em sítios pós-sinápticos inibitórios, que desempenha 

papel fundamental no agrupamento de receptores de glicina e de certos subtipos de 
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receptores GABAA.  

Kins et al. (2000) e Harvey et al. (2004) demonstraram, por meio de 

experimentos com células de mamíferos em cultura, que a isoforma de colibistina sem o 

domínio SH3 (CB2SH3-) era responsável por alterar a distribuição intracelular de 

agrupamentos de gefirina, promovendo o deslocamento de agregados intracelulares 

da proteína para junto da membrana plasmática. Ainda, esses agregados de CB2SH3-

/gefirina eram capazes de recrutar receptores de glicina para a membrana. Estes 

resultados sugeriram que CB2SH3- desempenha papel importante nas cascatas de 

sinalização que promovem recrutamento de gefirina, e consequentemente de receptores 

de neurotransmissores inibitórios, para a membrana pós-sináptica. Por outro lado, foi 

mostrado que as variantes maiores que contém o domínio SH3 (CB1, CB2SH3+ e 

CB3) associam-se com agregados de gefirina no citoplasma das células em cultura 

analisadas, não sendo capazes de recrutar esses agregados para junto da membrana 

plasmática. Tais resultados sugeriram que o domínio SH3 tinha uma função inibitória.  

Recentemente, foi demonstrado que o domínio SH3 de colibistina interage 

com as proteínas transmembrânicas de adesão celular neuroligina 2/4  e com a 

subunidade α2 de receptores GABAA
 ( Papadopoulos et al., 2008, Hoon et al., 2009, 

Poulopoulos et al., 2009; Saiepour et al., 2010). Essas interações parecem atenuar o 

efeito inibitório do domínio SH3 sobre o recrutamento de agregados de 

colibistina/gefirina para junto da membrana plasmática, tornando as isoformas de 

colibistina que apresentam o domínio SH3 capazes de efetuar tal função. A ação 

inibitória do domínio SH3 sobre o agrupamento de gefirina e receptores GABAA nos 

sítios pós-sinápticos inibitórios foi mais recentemente confirmada por Chiou et al. 

(2011). Ainda, Tyagarajan et al. (2012) observaram que a isoforma de colibistina sem o 

domínio SH3 (CB2SH3-) interage com gefirina e com a Rho-like GTPase Cdc42 

formando um complexo ternário, e que Cdc42 coopera com CB2SH3- no transporte dos 

agrupamentos de gefirina e receptores GABAA para a membrana pós-sináptica.  

Além de interagir fisicamente com a proteína gefirina, colibistina também tem 

um papel indireto em sua fosforilação. Kuhse et al. (2012) mostraram que a fosforilação 

de gefirina no resíduo de serina S270 é dependente tanto da ativação de proteínas 

quinases como GSK3β e CDK5 como da presença de colibistina. Ainda não se sabe ao 

certo os mecanismos pelos quais a fosforilação de gefirina no resíduo S270 contribuem 

para seu funcionamento em sinapses inibitórias, contudo os autores verificaram que 
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mutações em gefirina em resíduos próximos ao S270, que impedem sua fosforilação, 

provocam alteração no tamanho de seus agrupamentos proteicos.  

Por fim, Mayer et al. (2013) mostraram mais recentemente que a Rho-like 

GTPase TC10, que é homologa a Cdc42, se liga no domínio PH de colibistina e 

promove sua ativação, resultando no aumento da quantidade de agrupamentos de 

gefirina na membrana pós-sináptica. Os autores sugeriram que TC10 ativa colibistina 

por provocar alteração de sua conformação, em um mecanismo semelhante ao proposto 

previamente para as interações entre colibistina e GABAA e neuroligina 2/4, o que 

resultaria na ligação de colibistina à membrana pós-sináptica e recrutamento dos 

agrupamentos de gefirina. 

 

1.2.2. Modelos animais de perda de função da proteína colibistina 

 

Camundongos nocautes para o gene da colibistina, em concordância com parte 

dos resultados obtidos com os experimentos in vitro, apresentam redução expressiva de 

agrupamentos de gefirina e de receptores GABAA na membrana pós-sináptica de 

neurônios localizados em regiões específicas do SNC, incluindo hipocampo e 

amígdala basolateral. Por outro lado, a localização sináptica de receptores de glicina 

permaneceu inalterada, mostrando, ao contrário do que havia sido inicialmente 

sugerido nos experimentos iniciais com células em cultura, que colibistina não é 

essencial para o agrupamento desse tipo de receptor in vivo. Além disso, 

experimentos que verificaram a atividade de neurônios hipocampais mostraram 

diminuição da inibição GABAérgica (redução da frequência das mIPSCs, miniature 

inhibitory postsynaptic currents, de neurônios piramidais da região CA1 do 

hipocampo) e alteração da plasticidade do hipocampo. Ainda, testes comportamentais 

mostraram que os camundongos nocautes, embora sejam viáveis e tenham 

longevidade normal, apresentam níveis aumentados de ansiedade e aprendizado 

prejudicado da localização espacial (Papadopoulos et al., 2007, Jedlicka et al., 2009). 
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1.2.3. Mutações no gene da colibistina em humanos 

 

 O gene humano que codifica a proteína colibistina (gene ARHGEF9) está 

localizado em Xq11.2, apresenta 11 exons e abrange uma região de cerca de 190kb de 

DNA genômico. Em humanos já foram descritas na literatura cinco diferentes mutações 

patogênicas de perda de função no gene ARHGEF9, as quais estão associadas com 

alterações neurológicas como hiperecplexia (resposta de sobressalto excessiva a 

estímulos inesperados), retardo mental, epilepsia, hiperestimulação sensorial, ansiedade, 

e comportamento agressivo (Harvey et al. 2004, Marco et al., 2009, Kalscheuer et al., 

2009, Shimojima et al., 2011, Lesca et al., 2011). 

No ano de 2010, o Dr. Fernando Kok (médico neurologista do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP) e a Profa. 

Carla Rosenberg (docente do Instituto de Ciências Biológicas da USP, IB-USP) 

identificaram, pela metodologia de array-CGH, um menino brasileiro que apresenta 

uma deleção de novo de 175 Kb do cromossomo Xq11. 2 que abrange todo o gene 

ARHGEF9 (esta é a única mutação identificada no paciente). Este menino, nomeado 

K401, hoje está com 13 anos de idade e apresenta retardo mental bastante grave, 

ausência completa de fala, características autistas de comportamento e algumas crises 

epiléticas (dados ainda não publicados).  

 

1.2.4. A proteína colibistina no cenário do controle de início da tradução  

 

Há alguns anos, o grupo da Dra. Andréa Sertié iniciou um projeto de 

pesquisa que tinha como um de seus objetivos principais a identificação de outras 

proteínas que interagem com a colibistina. Foram realizamos experimentos de duplo-

híbrido de levedura utilizando toda a região codificadora de colibistina como “isca” e 

uma biblioteca de cDNA de cérebro humano fetal como “presa”. Após diversas etapas 

de triagens e confirmação das interações, foi identificada a subunidade p40 do 

complexo 3 de início da tradução em eucariotos (proteína eIF3H) como uma nova 

proteína que interage com a colibistina. Foi demonstrado também por experimentos de 

duplo-híbrido de levedura que o domínio SH3 de colibistina não é necessário para essa 

interação (Sertie et al., 2010). 

Experimentos de coimunoprecipitação das proteínas colibistina, gefirina e 
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eIF3H, tanto superexpressas em células HEK293T como expressas endogenamente em 

encéfalo de camundongo, permitiram confirmar a interação entre colibistina/gefirina 

e eIF3H. Por fim, verificou-se também que colibistina e sua parceira gefirina 

interagem em encéfalo de camundongo com outra proteína do complexo 3 de início 

da tradução, a proteína eIF3B (Sertie et al., 2010).  

Esses resultados inseriram, pela primeira vez, as proteínas colibistina e gefirina 

no cenário de início da tradução. 

 

1.3. Controle de início de tradução em eucariotos 

  

Em eucariotos, o início da tradução dos RNA mensageiros (RNAm) requer a 

participação de várias proteínas, as eIFs (em inglês, eukaryotic initiation factors), e 

compreende diversas etapas. Na fase inicial, o fator de iniciação eIF4E se liga à 

porção 5’-CAP do RNAm e permite a montagem de um complexo de fatores de 

iniciação, incluindo eIF4G, eIF4A e eIF4B. Esse complexo, por sua vez, se liga ao 

complexo 43S, formado pelo RNA transportador de iniciação (Met-tRNAi), eIF3, 

outros eIFs, e a subunidade ribossomal 40S. Uma vez montado, esse complexo de 

iniciação é capaz de progredir pela região 5’ não traduzida do RNAm (5´-UTR) até 

encontrar o códon de início da síntese protéica AUG, iniciando a síntese de 

polipeptídeos (Pestova et al., 2001) (Box 3). 

O eIF3 é o maior e um dos mais complexos eIFs, formado por 13 subunidades 

(designadas eIF3A a eIF3M) em células de mamíferos. eIF3 desempenha um papel 

fundamental no controle do início da tradução, pois atua como uma proteína scaffold, 

ou seja, interage com diferentes proteínas que atuam na regulação do início da 

tradução, permitindo a montagem do complexo de iniciação (Hinnebusch, 2006, 

Masutani et al., 2007).  Assim, eIF3 está envolvido na formação do complexo 43S, 

na ligação desse complexo á região 5’-CAP dos RNAm (uma vez que se liga à 

eIF4G), e na regulação da tradução em resposta a estímulos externos (como nutrientes, 

hormônios e mitógenos), conforme abaixo descrito em maior detalhe. 
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BOX 3. Início da síntese proteica em eucariotos  

 

Ao CAP se liga o fator de iniciação eIF4E, que então permite a montagem de um complexo de fatores de 

iniciação (eIF4G, eIF4A, eIF4B). A este complexo, por sua vez, se liga o complexo 43S, formado por 

eIF2-GTP-Met-tRNAi, eIF3, eIF1, eIF1A, eIF5, e a subunidade 40S do ribossomo. Assim montado essa 

complexo de iniciação é capaz de se deslocar pela região 5´-UTR até encontrar o códon de início da 

tradução. 

 

Uma das vias de sinalização envolvidas na formação do complexo de início da 

tradução em resposta a estímulos externos é a via de sinalização mTOR (mammalian 

target of rapamycin). eIF3 interage fisicamente com duas proteínas quinases chaves 

dessa via: S6K1 e a própria mTOR. Na ausência de nutrientes ou outros estímulos, a 

síntese proteica é inibida e eIF3 está associado com S6K1, mas não com mTOR. 

Quando as células são estimuladas (com insulina ou aminoácidos, por exemplo), mTOR 

é ativada e se associa nesse complexo, promovendo então a fosforilação, ativação e 

liberação de S6K1 do complexo eIF3. S6K1 uma vez ativado, fosforila e ativa seus 

alvos, como a proteína S6 que compõe a subunidade ribossômica 40S. mTOR, por 

sua vez, fosforila a proteína 4E-BP1 propiciando a ativação de eIF4E, sua 

subsequente ligação à região 5´-CAP e a reunião do complexo de início da tradução 

(Harris et al., 2006) (Box 4). 
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BOX 4. Mecanismo de indução de tradução pela quinase mTOR  

 

A quinase mTOR é encontrada associada a dois complexos multiprotéicos na célula, mTORC1 e 

mTORC2. O complexo mTORC2 ainda não é muito conhecido, mas está relacionado ao controle de 

citoesqueleto e, além disso, participa do controle da ativação de mTORC1 (Angliker e Ruegg, 2013, 

Moschella et al., 2013).   A ativação de mTORC1 se dá pela ligação de nutrientes e fatores de 

crescimento, como por exemplo insulina, a receptores de membrana. A ativação desses receptores (tipo 

tirosina-quinase) leva a ativação da quinase PI3K, que por sua vez fosforila e ativa a quinase Akt. Akt 

também é fosforilada por mTORC2, e quando ocorre a dupla fosforilação de Akt (pelos complexos 

mTORC1 e mTORC2), ela fosforila a proteína TSC2 que então é liberada do complexo TSC1/TSC2. A 

inativação desse complexo leva a ativação de mTORC1. mTORC1 regula a atividade de duas proteínas 

que controlam a tradução: 4E-BP1 e S6K1. Quando hipofosforilada 4E-BP1 se liga fortemente a eIF4E e 

impede a ligação dessa proteína à região 5´-CAP, impedindo assim o início da tradução. Quando 

fosforilada por mTOR, 4E-BP1 se dissocia de eIF4E, permitindo a montagem do complexo de início da 

tradução. Ainda, mTOR fosforila e ativa a quinase S6K1, a qual irá por sua vez fosforilar a proteína S6 

constituinte da subunidade 40S do ribossomo. O aumento da fosforilação de S6 governa a tradução de 

um grupo específico de RNAm que contém na região 5’ sequências de oligopirimidinas e que codifica 

componentes do ribossomo e fatores elongadores da tradução (Holz et al., 2005). Ainda, a via mTORC1 

é regulada em diversos pontos por proteínas estimulatórias e inibitórias, como por exemplo PTEN (uma 

fosfatase que antagoniza a sinalização da quinase PI3K) e FMRP (uma proteína que se liga a RNA 

mensageiros específicos e reprime sua tradução; alguns dos RNAs alvos de FMRP incluem os que 

codificam a quinase PI3K e a proteína PIKE, a qual ativa PI3K). Linhas pontilhadas: Interação física; 

Linhas contínuas: fosforilação. 
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O papel das proteínas colibistina e gefirina nesse cenário de controle de início 

da tradução ainda é desconhecido. Contudo, é importante ressaltar que Sabatini et al. 

(1999), utilizando a metodologia de duplo hibrido de levedura, descreveram pela 

primeira vez interação física entre gefirina e mTOR, e que essa interação parece ser 

necessária para a sinalização dowstream a mTOR, uma vez que proteínas mTOR 

mutantes que são incapazes de interagir com gefirina são também incapazes de ativar 

seus alvos S6K1 e 4E-BP1 no modelo de expressão heteróloga em células HEK293. 

Mais recentemente, Wuchter et al (2012) confirmaram essa interação em neurônios 

corticais de ratos no período embrionário E17 e, utilizando um antibiótico inibidor 

específico de mTOR (rapamicina), demonstraram que a interação ocorre mais 

fortemente quando mTOR encontra-se inativo.  

Assim, em vista desses achados, é possível que colibistina, além de interagir 

com eIF3, também interaja com mTOR e tenha um papel regulatório no início da 

tradução em células neurais. Contudo, isto ainda é desconhecido.  

Já está bem estabelecido que a síntese de proteínas perto das sinapses é 

essencial para diferentes formas de plasticidade sináptica e estabelecimento de memória 

de longo prazo (Kelleher et al., 2004). Tem sido mostrado também que a sinalização 

mTOR está envolvida no controle da tradução em sinapses e na plasticidade sináptica. 

Alterações na via de sinalização mTOR têm sido descritas na patofisiologia de diversas 

doenças neurológicas  (Costa-Mattioli e Monteggia, 2013), o que justifica a importância 

de estudos que objetivam o melhor entendimento da regulação dessa via no contexto 

neural.   

 

1.4. Via de sinalização mTORC1, controle da síntese proteica e transtornos 

neurológicos.  

A via de sinalização mTORC1 é uma via fundamental para o funcionamento da 

célula, especialmente pelo controle da síntese proteica e sua sensibilidade a alterações 

na disponibilidade de nutrientes no meio extracelular. Estudos mostram que essa via de 

sinalização tem um papel importante no desenvolvimento e funcionamento do sistema 

neurológico. Em células progenitoras neurais a via de sinalização mTORC1 está 

envolvida com a capacidade de auto-renovação, manutenção do estado multipotente e 

diferenciação em neurônios (Magri e Galli, 2013). Nos neurônios, a via mTORC1 
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desempenha papel importante no controle da tradução de proteínas, crescimento, 

formação de sinapses e na dinâmica dos neuritos (Takei e Nawa, 2014).  

Mutações deletérias em genes que codificam proteínas chave na regulação dessa 

via estão associados a doenças neurológicas associadas com deficiência intelectual e 

transtorno do espectro autista. O complexo TSC1/TSC2 e a proteína PTEN são 

responsáveis pela inibição da via mTORC1 (Box 4) e mutações de perda de função nos 

genes que codificam essas proteínas causam esclerose tuberosa (MIM #191100 e 

#613254) e síndrome de Cowden (MIM #158350), respectivamente. Modelos animais 

dessas doenças apresentam consequentemente ativação da via mTOR (Meikle et al., 

2008, Huang et al., 2010). Mutações de perda de função em FMR1, que codifica a 

proteína FMRP envolvida no controle de inicio de tradução (Box 4), causam síndrome 

do X-frágil (MIM #300624). Estudos envolvendo tanto pacientes (Hoeffer et al., 2012) 

como modelos animais (Sharma et al., 2010) também mostraram maior ativação da 

sinalização mTOR nessa síndrome (Busquets-Garcia et al., 2014).  

Além disso, recentemente foram descritas mutações potencialmente patogênicas 

em genes que codificam proteínas relacionadas com a via mTORC1 e com o controle da 

tradução em pacientes portadores de autismo não-sindrômico, como a descoberta de 

alterações no número de cópias (CNVs) de segmentos genômicos nos genes PIK3CB e 

PIP5K3, e de mutações no gene que codifica a proteína eIF4E constituinte do complexo 

de início de tradução (Cusco et al., 2009, Neves-Pereira, et al. 2009). É interessante 

mencionar também que em trabalho publicado recentemente Gkogkas et al., (2013) 

descreveram que a superexpressão de eIF4E em camundongos leva ao fenótipo de 

autismo e a alteração na tradução de RNAs mensageiros específicos. 

 Como descrito anteriormente, o paciente brasileiro com deleção no gene da 

colibistina apresenta autismo e retardo mental. Uma vez que a proteína colibistina pode 

estar envolvida no controle do início da tradução, é possível que a falta desta proteína 

possa levar a alterações na regulação da via mTORC1 e na tradução em células neurais, 

o que pode ser um potencial mecanismo patofisiológico contribuindo para o quadro 

clinico desse paciente. Contudo, isto ainda é desconhecido. 
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1.5. Geração de células-tronco pluripotentes induzidas, células neuroprogenitoras e 

neurônios a partir de fibroblastos do paciente K401 

 

Com o objetivo de explorar as funções da proteína colibistina e os mecanismos 

moleculares e celulares que estão envolvidos na patofisiologia das alterações cognitivas 

e comportamentais presentes no paciente brasileiro com deleção no gene da colibistina 

(paciente K401), o grupo da Dra. Andréa Sertie, em colaboração com a grupo da Profa. 

Dra. Maria Rita Passos-Bueno do Instituto de Biociências da USP, gerou células-tronco 

pluripotentes induzidas (em inglês, induced pluripotent stem cells, iPSCs) (Takahashi et 

al., 2007) a partir de fibroblastos de pele deste paciente e de indivíduos controles. Após 

confirmação do sucesso da geração de diferentes clones de iPSCs de cada um desses 

indivíduos, estas células foram diferenciadas em células neuroprogenitoras (NPCs) e 

depois em neurônios (Box 5). 

Essas células constituem um material muito interessante para explorar se a 

proteína colibistina interage fisicamente com mTOR em células neurais, e se a falta 

desta proteína pode levar a alterações no perfil de ativação da via mTORC1 e no 

controle da síntese proteica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

BOX 5. Mecanismo de obtenção de iPSCs (Induced Pluripotent Stem Cells), NPCs (Células 

Neuroprogenitoras) e neurônios in vitro. 

 

 As células iPSCs foram originalmente obtidas pela metodologia de transdução de células adultas 

(fibroblastos) com vetores retrovirais contendo a região codificadora dos fatores de transcrição Sox-2, c-

myc, Oct-4, Kfl-4 (Takahashi et al., 2007). Após a transdução e cultivo em condições especiais, as células 

adultas são reprogramadas e passam a apresentar características de células-tronco embrionárias. Estas 

células quando estimuladas podem se diferenciar em tipos celulares provenientes dos três folhetos 

embrionários. Para a realização deste trabalho, as iPSCs tanto de indivíduos controles como do paciente 

K401 com deleção no gene da colibistina foram estimuladas a se diferenciar em células progenitoras 

neurais e depois em neurônios. Esta técnica tem sido utilizada com sucesso para a obtenção de modelos 

experimentais de células humanas para estudos de diversos transtornos neuronais, como por exemplo 

síndrome do X-frágil, síndrome de Rett e transtornos do espectro autista (do inglês Autism Spectrum 

Disorders, ASD) (Marchetto et al., 2010, Farra et al., 2012, Liu et al., 2012, Kim et al., 2014, Srikanth e 

Young-Pearse, 2014). 
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2. Objetivos 

 

Constitui objetivo principal do presente trabalho verificar se a proteína colibistina 

está envolvida no controle do início da tradução mediada pela via de sinalização 

mTORC1. 

 

Constituem objetivos específicos deste projeto: 

a) Verificar se colibistina interage fisicamente com mTOR; 

b) Verificar se colibistina influencia no perfil de ativação da via mTORC1; 

c) Verificar se disfunções na via mTORC1 e no controle do inicio da tradução estão 

presentes em células neuroprogenitoras derivadas de células iPSCs provenientes do 

paciente brasileiro com deleção no gene da colibistina. 
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CAPITULO 2 – Material e Métodos 

 

 

2.1. Paciente K401 e indivíduos controles 

 

O paciente K401 incluído neste estudo foi averiguado no Centro de Estudos do 

Genoma Humano (CEGH) do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 

(IB-USP) pelo Prof. Dr. Fernando Kok. Este paciente, com 10 anos de idade na época 

da primeira consulta, é o único filho de pais saudáveis e não aparentados e apresenta 

retardo mental grave, epilepsia e comportamento autista. Amostras de DNA do paciente 

e seus pais foram obtidas a partir de sangue periférico após consentimento esclarecido. 

Teste molecular PCR do gene FMR1 seguindo o protocolo sugerido por Haddad et al., 

(1999) para fins diagnósticos e de exclusão da Síndrome do X-frágil foi realizado no 

CEGH. Análise de variações no número de cópias (CNVs) de segmentos genômicos foi 

realizada pela metodologia de array-CGH (Plataforma 44K, Agilent) pelo grupo da 

Profa. Dra. Carla Rosenberg do IB-USP.  

Para obtenção de fibroblastos do paciente K401 e de dois indivíduos controles de 

mesmo sexo e idade aproximada, biópsias de pele com punch foram realizadas da região 

do antebraço. Linhagens de células-tronco mesenquimais provenientes de dente decíduo 

de três indivíduos controles (pareados por sexo e idade com o paciente) foram obtidas 

conforme descrito anteriormente (Kerkis et al., 2006; Bueno et al., 2010). 

 

2.2.  Cultura e transfecção das células HEK293T (Human Embryonic Kidney Cells) 

 

Foi utilizada para expressão heteróloga da proteína colibistina a linhagem celular 

imortalizada HEK293T. Para o descongelamento das células armazenadas em 

nitrogênio líquido, os tubos foram aquecidos a 37°C em banho-maria, e as células 

ressuspendidas em meio de crescimento DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle´s 

Médium) High-Glucose suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), 1% de 

antibióticos estreptomicina/ampicilina (Invitrogen), centrifugadas e plaqueadas em 

garrafas de cultura. 

Para expansão e subcultivo, as células foram cultivadas em meio de crescimento 

e mantidas a 37°C em atmosfera umedecida com 5% de CO2. Ao atingir estado 
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semiconfluente (cerca de 80%-90% da área de crescimento), as células foram 

dissociadas em solução de tripsina-EDTA (0,25% de tripsina; 1 mM EDTA) e repicadas 

para novas garrafas de cultura na proporção de 1:5.   

Para os experimentos de transfecção, as células HEK293T, após atingirem uma 

confluência de 60-70%, foram transfectadas com o vetor de superexpressão em células 

de mamíferos pcDNA3.1 (Invitrogen) contendo a região codificadora da proteína 

colibistina (GenBank: NM_015185) (pcDNA-CB) ou com o mesmo vetor vazio 

(pcDNA-Φ), previamente desenvolvidos pela Dra. Andréa Sertié (Sertié et al., 2010). 

As transfecções foram realizadas com o auxílio do reagente Superfect (QIAGEN) 

seguindo protocolo sugerido pela empresa. Após a transfecção, as células foram 

mantidas em cultura por 48 horas e então foram lisadas com tampão HEPES-CHAPS 

para obtenção das proteínas totais (item 2.4). Pequena modificação deste protocolo foi 

realizada para os experimentos de análise da via mTORC1, conforme descrito mais 

adiante. 

As células plaqueadas que não foram utilizadas nos experimentos foram 

congeladas novamente em meio contendo 90% de SFB e 10% de dimetilsulfóxido 

(DMSO - LGC) e acondicionadas em criotubos. A temperatura foi então reduzida 

gradualmente, em uma taxa de -1°C por minuto até atingir a temperatura final de -80°C, 

na qual foram mantidas durante 24 horas (MrFrost, Sigma). Após este período, os tubos 

foram transferidos e armazenados em nitrogênio líquido. 

 

2.2.1. Tratamento das células HEK293T para análise da via mTORC1 

 

 Após 24 horas de transfecção, as células HEK293T foram submetidas a um 

período de carenciamento (cultivo em meio sem SFB) durante 24 horas previamente à 

extração de proteínas totais, como uma forma de inibir a ativação da via mTORC1 

tornando mais visível as diferenças na ativação desta via entre as amostras, e reduzir 

variações individuais devido à dessincronização do ciclo celular.  
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2.3. Cultura de células neuroprogenitoras (NPCs, neural progenitor stem cells) 

derivadas de células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs, induced pluripotent 

stem cells) 

 

As NPCs utilizadas neste trabalho foram obtidas a partir de células iPSCs. 

Seguindo o protocolo descrito por Takahashi et al (2007), o grupo de pesquisa da Dra 

Andréa Sertié, em colaboração com o grupo de pesquisa da Profa. Dra. Maria Rita 

Passos Bueno do IB-USP, já havia realizado os experimentos necessários para a 

reprogramação dos seguintes tipos celulares: i) fibroblastos de pele do paciente K401, 

ii) fibroblastos de pele de dois indivíduos controles (C1-2); iii) células-tronco de polpa 

de dente decíduo de três indivíduos controles (C3-5). Após obtenção com sucesso das 

células iPSC, foi realizado protocolo de diferenciação destas células em iNPCs e 

iNeurônios, segundo protocolo descrito em Marchetto et al. (2010). Cabe ressaltar que 

foram obtidos pelos menos dois clones de iPSCs do paciente K401 e de cada um dos 

cinco controles, e que esses clones foram utilizados para a obtenção das iNPCs e 

iNeurônios.  

Além da análise morfológica, as iPSCs, as iNPCs e os iNeurônios foram 

caracterizados neste trabalho pela expressão de marcadores específicos destas células 

por imunofluorescência (item 2.7). Como os anticorpos contra a proteína colibistina 

disponíveis comercialmente não funcionam adequadamente para imunofluorescência, a 

expressão dessa proteína foi analisada por imunoblot (item 2.6). 

Para expansão das iNPCs para os experimentos de coimunoprecipitação e 

análise da via mTORC1, as células, que encontravam-se armazenadas em nitrogênio 

líquido, foram descongeladas (pelo aquecimento dos tubos a 37°C em banho-maria), 

ressuspendidas em meio neurobasal (DMEM-F12 suplementado com 0,5X N2; 1X B27; 

20ng/mL FGF2 (Invitrogen); 20ng/mL EGF (Peprotech); 1:500 normocin), 

centrifugadas e plaqueadas em placas previamente preparadas com poliornitina 

(10μg/mL) / laminina (5μg/mL) (Invitrogen). Ao atingirem 80-90% de confluência, as 

células, cultivadas em meio neurobasal, foram dissociadas em solução de tripsina-

EDTA (0,25% de tripsina; 1 mM EDTA) e repicadas na proporção de 1:3 para novas 

placas para posterior obtenção de proteínas totais.  As células não utilizadas foram 

congeladas novamente. Para o congelamento, as células foram ressuspendidas em meio 

de congelamento CryoStor™CS10 (SciencePro) e acondicionadas em criotubos.  A 
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temperatura foi então reduzida gradualmente, em uma taxa de -1°C por minuto até 

atingir a temperatura final de -80°C, na qual foram mantidas durante 24 horas (MrFrost, 

Sigma). Após este período, os tubos foram transferidos e armazenados em nitrogênio 

líquido. 

 

2.3.1. Tratamento das iNPCs para análise da via mTORC1 

  

Após atingirem confluência de 60-70%, as iNPCs provenientes do paciente 

K401 e dos cinco indivíduos controles foram submetidas a um período de 

carenciamento (cultivo em meio DMEM-F12 sem suplementos) durante 24 horas 

previamente à extração de proteínas totais (item 2.4), como uma forma de inibir a 

ativação da via mTORC1 e de reduzir variações individuais devido à dessincronização 

do ciclo celular.  

 

2.3.2. Tratamento das iNPCs para análise da síntese proteica (SUnSet) 

 

Para quantificar neo-síntese proteica foi utilizada a metodologia SUnSet 

(SUrface SEnsing of Translation; Schimidt et al. 2009). De forma sucinta, esta 

metodologia utiliza o antibiótico puromicina, o qual tem similaridade estrutural com a 

molécula de RNA-transportador ligada ao aminoácido, e que quando utilizado em 

baixas concentrações se incorpora a cadeia polipeptídica crescente. A detecção das 

proteínas recém-sintetizadas (que incorporaram a puromicina) é feita por imunoblot 

utilizando um anticorpo contra a puromicina.  

Inicialmente, foi realizado um experimento piloto para verificar se alterações na 

atividade da via mTOR poderiam resultar em alterações na taxa de neo-síntese proteica 

que seriam detectadas pela metodologia SUnSet. Para isto, as iNPCs de um indivíduo 

controle foram cultivadas por um período de 24 horas em meio DMEN-F12 sem 

suplementos e então foram tratadas por 1 ou 2 horas em meios contendo 250nM 

rapamicina (para inibição da via mTOR) ou 150nM insulina + 20ng/mL EGF e FGF 

(para ativação da via mTOR) e, em seguida, incubadas por 10 minutos com puromicina 

10ug/mL (Sigma). Este experimento piloto foi bem sucedido no sentido de detectar que 
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alterações na ativação da via mTOR estimulam alterações nos níveis de tradução de 

proteínas totais das células (dados não apresentados).  

Em seguida, para avaliar se as iNPCs provenientes do paciente K401 apresentam 

alterações na taxa de síntese proteica total, seguiu-se o mesmo procedimento anterior, e 

as células do paciente K401 (provenientes de dois clones de iPSCs) e de dois indivíduos 

controles (C1 e C2), após o período de carenciamento por 24 horas, foram tratadas ou 

não por um período de 2 horas com 250nM rapamicina e então foram incubadas por 10 

minutos com puromicina. A detecção das proteínas recém-sintetizadas (que 

incorporaram a puromicina) foi feita por imunoblot utilizando um anticorpo contra a 

puromicina (item 2.6).  

 

2.4. Extração de proteínas totais e quantificação 

 

Para extração de proteínas totais das células HEK293T e iNPCs, as células 

foram lavadas com 1x PBS e lisadas em tampão de lise HEPES-CHAPS (40mM 

HEPES pH 7,5; 120mM NaCl; 1mM EDTA; 0,3% CHAPS) suplementado com 

inibidores de proteases e fosfatases (1:100, Sigma). Os lisados foram então 

homogeneizados com o auxílio de uma seringa com agulha de calibre 21G, incubados 

durante 15 minutos no gelo e centrifugados a 14000 RPM durante 15 minutos a 4°C 

para coleta do sobrenadante e posterior estocagem a -80°C. A quantificação das 

proteínas totais dos lisados foi feita com o auxílio do kit BCA (Bicinchoninic acid assay, 

BioAgency) seguindo recomendação do fabricante. 

 

2.5. Coimunoprecipitação 

 

 Cerca de aproximadamente 250ug de proteína totais obtidas das células 

HEK293T (transfectadas com os vetores pcDNA-CB ou pcDNA-Φ) ou 500ug de 

proteínas totais das iNPCs dos indivíduos controles foram utilizados para cada 

experimento de coimunoprecipitação. Inicialmente, os lisados proteicos foram 

incubados com beads de agarose (Protein G Sepharose™, GE Healthcare), em uma 

proporção de 50μL para cada 1000mL de lisado, para pre-cleaning. Em seguida, as 

beads foram retiradas e os lisados foram incubados com os seguintes anticorpos contra a 

proteína mTOR: 1:50 rabbit anti-mTOR #2972 (Cell Signaling Technologies) ou 10μg 
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goat anti-mTOR FRAP-N19 (Santa Cruz Biotechnology). As reações foram incubadas 

overnight a 4°C em agitação para formação dos complexos anticorpo-proteínas. Após 

este período, as beads de agarose (Protein G Sepharose™) foram adicionadas aos 

lisados, na proporção de 50μL para cada 500mL de lisado, que foram incubados por 

mais 6 horas sob leve agitação a 4C. Em seguida, os lisados foram centrifugados, os 

sobrenadantes descartados e as beads de agarose lavadas por 7 vezes em tampão de lise. 

A presença no imunoprecipitado de mTOR das proteínas de interesse foi verificada por 

western blot e marcação das membranas de nitrocelulose com anticorpos específicos 

contra estas proteínas. Cabe ressaltar que não foram utilizados anticorpos contra a 

proteína colibistina para imunoprecipitação pois os anticorpos comerciais disponíveis 

anti-colibistina não funcionam adequadamente para esta finalidade. 

 

2.6. Imunoblot 

 

Os lisados celulares (contendo cerca de 10-20μg de proteínas totais) e os 

imunoprecipitados resultantes dos experimentos de coimunoprecipitação foram 

misturados a solução de SDS-loading buffer (2M Tris-HCl pH 6,8; 0,6% glicerol; 

0,06% SDS; 0,015% azul de bromofenol; 0.01MDTT), pré-aquecidas a 98°C durante 4 

minutos para desnaturação, e separados por SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate-

polyacrylamide gel electrophoresis) em condições redutoras. Em seguida, as proteínas 

foram transferidas eletroforeticamente para membranas de nitrocelulose de 0,45μM (GE 

Healthcare) a 275 mÅ durante 1 hora. As membranas foram então bloqueadas com uma 

solução de 5% de leite (desnatado) em 1X TBST (137 mM NaCl; 20 mM Tris-HCl pH 

7,5; 0,1% Tween-20) para impedir ligações inespecíficas do anticorpo, e 

subsequentemente incubadas overnight a 4°C com os seguintes anticorpos primários: 

anti-colibistina (1:5000, #261003 Synaptic Systems), anti-eIF3H (1:1000, #3413 Cell 

Signaling Technology), anti-prpS6
S240/244

 (1:5000, #5364 Cell Signaling Technology), 

anti-mTOR (1:1000, #2972 Cell Signaling Technology), anti-gefirina (1:200, sc-25311 

Santa Cruz Biotechnology), anti-puromicina (1:25000, 12D10 Millipore), e anti-βactina 

(1:15000, A2228 Sigma), que foi utilizada como normalizador da quantidade de 

proteína utilizada em cada amostra. Após a incubação com os anticorpos primários, as 

membranas foram lavadas 3 vezes com 1x TBST e incubadas por 1 hora a temperatura 

ambiente com anticorpos secundários específicos conjugados a enzima peroxidase HRP 
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(1:2000, Cell Signaling Technology). As membranas foram então novamente lavadas 

por 3 vezes com 1x TBST, e as proteínas foram detectadas por exposição a filmes de 

raios-X utilizando-se o substrato de quimioluminescência ECL Plus Western Blotting 

Detection Reagent (Amersham). Os níveis de expressão de cada proteína foram 

analisados por densitometria das bandas obtidas utilizando o software ImageJ (NIH) 

(http://rsbweb.nih.gov/ij/). 

 

2.7. Imunofluorescência 

 

 As células iPSCs, iNPCs e os iNeurônios analisados neste estudo foram 

cultivados em meios de cultura apropriados em chamber slides de 8 poços para 

imunofluorescência (LabTek II chamber slides, Nalgene). Após atingirem confluência 

adequada, as células foram lavadas com 1x PBS e fixadas com uma solução de 

paraformaldeido 4% durante 10 minutos à temperatura ambiente.  Após este período, as 

células foram lavadas novamente com 1x PBS e então foram incubadas por 30 minutos 

em solução permeabilizante/bloqueio (5% soro de burro (Sigma); 0,1% triton em PBS). 

Em seguida, as células foram incubadas com os seguintes anticorpos primários diluídos 

na solução de bloqueio overnight à 4ºC: anti-Lin28 (1:200, #8706), anti-Oct4 (1:50, 

#5177), anti-Nanog (1:50, #8750), anti-Sox2 (1:200, #5067) (Cell Signaling 

Technology) para caracterização das iPSCs; anti-Nestina (1:200, #MAB5326 Millipore) 

e anti-Musashi (1:250, ab52865 Abcam) para caracterização das iNPCs; anti-βIII-

tubulina (1:2000, MMS-435P Covance) e anti-MAP2 (1:500, M9942 Sigma) para 

caracterização dos iNeurônios. Para verificar ativação da via mTORC1 nas iNPCs, foi 

utilizado o anticorpo anti-prpS6
S240/244 

(1:800, #5364 Cell Signaling Technology). Após 

período de incubação com os anticorpos primários, as células foram lavadas com 1x 

PBS e incubadas, quando necessário, com anticorpos secundários específicos 

conjugados à moléculas fluorescentes Alexa fluor 488 dye (verde) ou Alexa fluor 594 

dye (vermelho) (1:250, Invitrogen) diluídos na mesma solução de bloqueio durante 1 

hora à temperatura ambiente. Após esta incubação, as células foram lavadas com 1 x 

PBS e as lâminas montadas adicionando 2 gotas do meio de montagem contendo DAPI 

(4´, 6-diamidino-2-phenylindole) (Vector laboratories). As células foram então 

analisadas em microscópio de fluorescência equipado com filtros para visualização do 

http://rsbweb.nih.gov/ij/
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FITC (emissão de 520nm, verde), DAPI (emissão 460nm, azul) e Rodamina (emissão 

595nm, vermelha). 

 

2.8. Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa GraphPad InStat®. O 

teste aplicado foi o Teste t de Student, duas caudas, não pareado. As diferenças 

consideradas significativas (p<0,05) estão representadas por (*). 
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 Collybistin binds and modulates mTORC1 signaling: a potential novel mechanism 
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ABSTRACT 

Protein synthesis regulation via mTORC1 signaling pathway plays key roles in 

neural development and function, and its dysregulation is involved in 

neurodevelopmental disorders associated with autism and intellectual disability. mTOR 

regulates assembly of the translation initiation machinery by interacting with the 

eukaryotic initiation factor eIF3 complex and controlling phosphorylation of key 

translational regulators. Collybistin (CB), a neuron-specific Rho-GEF responsible for 

X-linked mental retardation with epilepsy, also interacts with eIF3 and its binding 

partner gephyrin associates with mTOR. However, studies addressing whether CB also 

binds mTOR and affects mTORC1-signaling activity are not yet available. Here, by 

using heterologous expression system and induced pluripotent stem cells (iPSC)-derived 

neural progenitor cells from control individuals and from a male patient with a deletion 
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of the entire CB gene, we describe that CB physically interacts with mTOR and inhibits 

mTORC1-signaling pathway and protein synthesis. These findings suggest that 

disinhibited mTORC1 signaling may also contribute to the pathological process in 

patients with loss-of-function mutations in CB.  

 

 

INTRODUCTION 

The mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling pathway regulates 

several essential cellular processes including cell growth, proliferation, autophagy, and 

protein synthesis (1). In the central nervous system, mTORC1 signaling is crucial since 

the early stages of neural development, controlling self-renewal and differentiation of 

neural progenitor stem cells (2-4) and, in neurons, mTORC1-dependent translation is 

involved in synapse formation and plasticity (5). Therefore, dysfunctional mTORC1 

signaling and dysregulated protein synthesis in neuronal cells have been associated with 

several neurodevelopmental disorders with intellectual disability and autism (6-9).  

mTORC1 signaling modulates assembly of the translation initiation machinery 

by interacting with the eukaryotic initiation factor eIF3, a scaffold complex that brings 

all components of the translation initiation process into close proximity, and 

coordinating the phosphorylation and activity of key translational regulators S6K1 and 

4EBP1(10).  

We have recently identified two novel binding partners for eIF3, the neural Rho-

GEF collybistin (CB) and the synaptic scaffold protein gephyrin (11), which are known 

to be required for GABAA receptors clustering and inhibitory synapse formation (12-

15). Importantly, it has previously been shown that gephyrin associates with inactive 

mTOR in cortical neurons of rat embryos, and that mTOR signaling regulates gephyrin 

clustering (16, 17). Together, these findings suggest that CB might also interact with 

mTOR and modulate mTORC1 signaling and protein synthesis. Consequently, 

abnormal mTORC1 activity might contribute to some of the atypical neurological 

phenotypes observed in patients with CB mutations, such as mental retardation, epilepsy 

and autism (12, 18-21). However, to our knowledge, there are no published studies 

addressing these questions.  
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In this study, we examine these hypotheses using a heterologous expression 

system (HEK293T cells), as well as iPSC-derived neural progenitor cells from control 

individuals and a patient with a CB gene deletion.  

 

 

EXPERIMENTAL PROCEDURES 

Subjects and controls 

The K401 patient, a boy presenting with severe mental retardation, epilepsy and autistic 

behavior, is the only child of health non-consanguineous parents. Fragile X Syndrome 

was excluded molecularly and conventional karyotyping analysis showed no alterations. 

A BAC-based array CGH (Agilent’s 44K microarray platform) was used to analyze 

genomic DNA from peripheral blood leukocytes after signed informed consent by the 

parents. Patient-derived-fibroblasts were obtained from skin by punch biopsy. Skin 

fibroblast from 2 age- and sex-matched control subjects and stem cells from human 

exfoliated deciduous teeth (SHEDs) from 3 additional age- and sex-matched controls 

were also obtained following informed consent by the parents or legal guardians.  

 

HEK293T cells culture, transfection and Lysis 

HEK293T cells were cultured and transfected with either pcDNA-CB (full length 

human CB) or empty pcDNA plasmids as described previously (11). To analyze 

mTORC1 signaling activation, 24 h after transfection cells were starved in DMEM 

without fetal bovine serum (FBS) during additional 24 h and were then lysed in 

CHAPS-containing buffer (40mM HEPES pH 7.5; 120mM NaCl; 1mM EDTA; 0.3% 

CHAPS; supplemented with protease and phosphatase inhibitors). 

 

Generation of induced pluripotent stem cells (iIPSCs), iNPCs, and iNeurons 

Control and K401 patient fibroblasts as well as control SHED samples were 

reprogrammed with retrovirus vectors containing the Oct4, c-Myc, Klf4 and Sox2 

human cDNAs obtained from Addgene as previously described (22). iPSC colonies 

were propagated under feeder-free growth conditions on matrigel-coated dishes (BD) 

using mTeSR1 (StemCell Technologies). We generated at least 2 iPSC clones from 

each individual. To obtain iNPCs and iNeurons, we performed as previously described 

(23). Briefly, the iPSCs were suspended to generate embryoid bodies (EBs) and plated 
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to produce neural rosettes. The rosettes were manually isolated and cultured onto 

polyornithine/laminin-coated dishes in NPC medium [DMEM/F12, 0.5X N2, 1X B27, 

20ng/mL FGF2 (Invitrogen), 20ng/mL EGF (Peprotech)]. For iNeuron differentiation, 

NPCs were plated at low density in neural differentiation medium [DMEM/F12, 0.5X 

N2, 1X B27 (Invitrogen), 20ng/mL GNDF (Peprotech), 200nM ascorbic acid, and 1μL 

retinoic acid (Sigma)] onto polyornithine/laminin-coated plates. To analyze mTORC1-

signaling activation in K401 patient and control iNPCs, cells were cultured until 70-

80% confluence in NPC medium and were starved in DMEM-F12 containing no 

supplements during 24 h prior to protein extraction in CHAPS-containing buffer. 

 

Coimmunoprecipitation and Immunobloting  

For immunoprecipitation, 293T cell lysates (250μg) and iNPCs lysates (500μg) were 

pre-cleared with protein G-Sepharose (GE Healthcare) and then incubated with 

antibodies against mTOR protein (1:50 rabbit anti-mTOR antibody #2972 by Cell 

Signaling Technology or 10μg goat anti-mTOR antibody FRAP-N19 by Santa Cruz 

Biotechnology) or irrelevant isotype-matched control antibodies overnight with rotation 

at 4°C. Subsequently, 30μL of protein G-Sepharose (50% v/v) was added and lysates 

were incubated for at least 6 h at 4°C on a rotating device. The beads were then washed 

seven times with lysis buffer and bound proteins were eluted with SDS sample buffer, 

separated by SDS-PAGE, and transferred to nitrocellulose membranes by western 

blotting. Expression of either overexpressed CB or endogenous proteins was also 

analyzed by loading approximately 10-20μg of cell lysates into the gel. Membranes 

were then blocked and incubated with primary antibodies overnight at 4°C. Detection 

was performed using HRP-coupled anti-rabbit or anti-mouse secondary antibodies 

(1:2000, Cell Signaling Technology), ECL substrate (GE Healthcare), and conventional 

developing using x-ray films (Kodak). The same immunoblot procedures were carried 

out to analyze expression of endogenous CB and gephyrin in iPSCs, iNPCs, and 

iNeurons, as well as to analyze mTORC1-signaling activation in 293T cells 

overexpressing CB and in iNPCs. The following primary antibodies were used: anti-CB 

(1:5000, #261003 Synaptic Systems), anti-eIF3H (1:1000, #3413 Cell Signaling 

Technology), anti-prpS6
S240/244

 (1:5000, #5364 Cell Signaling Technology), anti-mTOR 

(1:1000, #2972 Cell Signaling Technology), anti-gephyrin (1:200, sc-25311 Santa Cruz 

Biotechnology), and anti-βactin (1:15000, A2228 Sigma) antibodies. When necessary, 
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the intensity of the bands was determined by densitometry using NIH ImageJ software 

(http://rsbweb.nih.gov/ij/). 

 

Immunofluorescence   

For immunofluorescence staining, cells were grown in eight-well LabTek II chamber 

slides (Nalgene) and fixed with 4% paraformaldehyde for 10 min. After 

permeabilization and blocking (5% donkey serum, 0.1% Triton in PBS) for 30 min at 

room temperature, cells were incubated with primary antibodies diluted in blocking 

solution overnight at 4ºC. Subsequently, cells were washed three times using PBS and 

incubated, when necessary, with secondary antibodies (1:250, Alexa 488/594-coated 

anti-mouse, anti-rabbit or anti-goat, Invitrogen) for 1 h at room temperature. Nuclei 

were stained using DAPI (1:500, Invitrogen). Fluorescence images were taken using a 

Zeiss FX-100 microscopy. The following primary antibodies were used: anti-Lin28 

(1:200, #8706), anti-Oct4 (1:50, #5177), anti-Nanog (1:50, #8750), anti-Sox2 (1:200, 

#5067) (Cell Signaling Technology), anti-Nestin (1:200, #MAB5326 Millipore), anti-

Musashi (1:250, ab52865 Abcam), anti-βIII-tubulin (1:2000, MMS-435P Covance), 

anti-MAP2 (1:500, M9942 Sigma), and anti-prpS6
S240/244 

(1:800, #5364 Cell Signaling 

Technology). 

 

SUnSet (SUrface SEnsing of Translation) 

Analysis of de novo translation was carried out using SUnSET technique (24). To 

examine mTORC1-dependent alterations in protein synthesis, iNPCs were starved in 

DMEM-F12 containing no supplements during 24 h, incubated with rapamycin 

(250nM) for 2 h and subsequently with 10μg/mL of puromycin (Sigma) for 10 min. 

Detection of puromycin incorporation was carried out by immunoblotting with anti-

puromycin antibody (1:25000, 12D10 Millipore).  

 

Statistical analysis 

Data were analyzed using Student's two-tailed t-test (Graph Pad Prism Software version 

5.0). Differences were considered significant when p-value < 0.05.  

 

 

 

http://rsbweb.nih.gov/ij/
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RESULTS 

CB interacts with mTOR in a heterologous expression system and modulates mTORC1 

signaling 

To determine whether CB physically interacts with mTOR, HEK293T cells were 

transfected with a plasmid expressing full-length human CB and lysed in CHAPS-

containing buffer. We then immunoprecipitated endogenous mTOR and assayed for 

binding of overexpressed CB by immunoblotting. As depicted in Figure 1A, we found 

that CB interacts with mTOR in 293T cells. As expected, we also observed that 

endogenous eIF3H is detected in mTOR immunoprecipitates (positive control).  

Next, we examined whether CB overexpression would affect endogenous 

mTORC1 signaling. To this end, we analyzed by immunoblotting the phosphorylation 

status of ribosomal rpS6 protein at Ser240/244 sites (p-rpS6
S240/244

), downstream targets 

of mTORC1, in 293T cells overexpressing either CB or control empty vector. In order 

to reduce individual variations due to cell cycle desynchronization and make potential 

differences in signaling activation even more evident, cells were serum starved for 24 h 

prior to protein extraction. Under this condition, we observed that p-rpS6
S240/244

 levels 

were significantly enhanced in cells overexpressing CB compared to control cells 

(Figure 1B). This result suggests that CB can modulate mTORC1 downstream 

signaling. 

 

 

FIGURE 1. CB interacts with mTOR in 293T cells and modulates mTORC1-signaling activation. 

HEK293T cells were transfected with a plasmid expressing full-length human CB (pcDNA-CB) or empty 

pcDNA vector (pcDNA-Φ) as control and cell lysates were prepared. (A) Extracts from cells 

overexpressing CB were incubated with either anti-mTOR antibody (#2972) or normal rabbit IgG as 

negative control and overexpressed CB was detected in the immunoprecipitated sample by 

immunoblotting using a CB specific antibody. The presence of eIF3H in the mTOR immunoprecipitate 
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was analyzed using an anti-eIF3H antibody (positive control). Overexpression of exogenous CB and 

endogenous eIF3H expression in transfected cells is also shown (lysate lane). Results are representative of 

at least three independent experiments. IP = antibody used for immunoprecipitation; Blot =antibody used 

for immunoblot analysis. (B) 293T cells overexpressing CB or empty vector were serum starved for 24 h 

and cell extracts were analyzed for the phosphorylation status of p-rpS6
S240/244

 by immunoblotting. 

Overexpression of exogenous CB in cells transfected with pcDNA-CB was confirmed by 

immunoblotting. The graph shows quantification of phosphorylated p-rpS6
S240/244 

relative to loading 

control β-actin. Error bars represent means ±S.D (n=3 independent experiments); * p<0.05. Lane 1= 

extracts from 293T cells transfected with pcDNA-CB, Lane 2= extracts of 293T cells transfected with 

pcDNA-Φ. Cells overexpressing CB show greater levels of p-rpS6
S240/244

 compared to controls. 

 

Generation of induced pluripotent stem cells and neural progenitor cells from a patient 

with a deletion of the entire CB gene  

We report here a 10-years-old boy presenting with severe mental retardation, 

epilepsy, and autistic behavior (called as K401). Using an array-CGH platform we 

identified in this patient a de novo 175kb microdeletion of Xq11.1 (chrX: 62898700-

63073627, Grch37/Hg19 UCSC Genome Browser) including the entire CB gene 

(ARHGEF9). This was the only pathogenic aberration detected in the patient (data not 

shown).  

To verify whether endogenous CB and mTOR interact and whether CB modulates 

mTORC1-signaling activity in neuronal cells, we sought to generate iPSC-derived 

neural progenitor cells (hereinafter referred to as iNPCs) and neurons (iNeurons) from 

K401 patient and from control individuals. Primary fibroblasts and/or dental pulp stem 

cells from K401 and from 5 sex and age-matched controls were reprogrammed using 

standard retroviral reprogramming technology (22). We obtained at least 2 clones from 

each K401-iPSC and control-iPSC, which were subsequently differentiated into iNPCs 

and iNeurons. Expression of pluripotency-, NPC- and neuron-specific markers was 

determined by immunocytochemistry (Figure 2A-C). Expression of CB was analyzed 

by western blotting (Figure 2D) (our commercially available anti-CB antibodies are not 

suitable for immunocytochemistry studies of the endogenous protein). Interestingly, we 

observed that CB expression, which is not detected in normal fibroblasts, was 

reactivated in control- iPSCs, iNPCs and mature iNeurons (Figure 2D). As expected, 

none of the patient’s cell lineages expressed CB. Importantly, we did not detect any 

significant differences between patient and control cells with respect to the 

reprogramming and differentiation capacities. 



32 

 

 

 

 

 

FIGURE 2. Representative images of iPSCs, iNPCs and iNeurons; expression of lineage-specific 

markers and expression of CB in these lineages. (A) Patient iPSC colonies showing expression of 

pluripotent markers: a) Lin28; b) Nanog; c) Sox2 and d) Oct4. (B) Patient iNPCs showing expression of 

neural progenitors markers: e) Musashi and f) Nestin. (C) Patient iNeurons showing expression of 

dendritic markers: g) MAP2 and h) βIII-tubulin. (D) Immunoblot analysis of CB expression in K401 

patient and control-derived cell lysates. The expression of gephyrin was also analyzed as loading control. 

Cell lysates were prepared from mouse brain tissue (lane 1); control human fibroblasts (lane 2); K401 

fibroblasts (lane 3); control iPSCs (lane 4); K401 iPSCs (lane 5); control iNPCs (lane 6); K401 iNPCs 

(lane 7); control iNeurons (lane 8); and K401 iNeurons (lane 9). CB expression was observed in control 

iPSCs, iNPCs and iNeurons. No expression of CB was found in control and K401-fibroblasts, as well as 

in K401-derived cell lineages (note that one smaller nonspecific band is observed in control and patient 

iPSC lysates). Gephyrin was detected in all samples.   

 

CB associates with mTOR in iPSC-derived neural progenitor cells and modulates the 

activation of mTORC1 pathway 

Since we observe high levels of CB expression in control iNPCs and these cells 

exhibit high proliferative capacity and are easier to maintain and subculture, we next 

examined whether CB and mTOR associate in control iNPCs. Figure 3A shows that 

endogenous CB coimmunoprecipitated with endogenous mTOR. The inverse 

coimmunoprecipitation experiment was not carried out because our commercially 
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available anti-CB antibodies are not suitable for immunoprecipitation. Curiously, 

although we were able to observe that endogenous CB immunoprecipitates with 

endogenous gephyrin in iNPCs, we were not able to reproduce endogenous gephyrin-

mTOR interaction in these cells despite several attempts (data not shown). These results 

suggest that gephyrin-mTOR association can be observed in a more restricted biological 

context then CB-mTOR interaction. 

Because both overexpressed and endogenous CB form a complex with mTOR, 

and ectopic CB expression alters mTORC1 signaling activity in 293T cells, we next 

analyzed whether mTORC1 pathway was altered in K401-derived iNPCs. To this end, 

control iNPCs (n=5) and K401 iNPCs, at similar passage numbers, were starved for 24 

h and total cell lysates were analyzed for p-rpS6
240/244

 levels by immunoblotting. As 

illustrated in Figure 3B, we observed significant hyperactivation of mTORC1 

downstream signaling in K401 iNPCs. Double immunofluorescent staining for p-

rpS6
S240/244

 and nestin (a specific NPC marker) revealed that p-rpS6
S240/244

 expression 

came from a homogeneous population of nestin-positive cells (Figure 3C). 

Because mTORC1 signaling positively controls protein synthesis, we used 

SUnSET (24) to investigate whether protein synthesis was altered in K401 iNPCs. 

Patient and control cells (n=2) were serum starved for 24 h, then incubated with 

rapamycin for 2 h and subsequently monitored for mRNA translation by 

immunoblotting (Figure 3D). The results suggest increased de novo cap-dependent 

translation in patient cells.  
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FIGURE 3. CB interacts with mTOR in control iNPCs and its absence increases mTORC1 

signaling activation and translation initiation in K401 iNPCs. (A) Control iNPCs extracts were 

incubated with two anti-mTOR antibodies or with the corresponding irrelevant IgG isotype controls. CB 

was detected in the mTOR-immunoprecipitates by immunoblotting. Endogenous expression CB and 

mTOR is shown (lysate lane). IP= antibodies used for immunoprecipitation; Blot= antibodies used for 

immunoblot analysis. Results are representative of at least three independent experiments. (B) K401 

iNPCs (derived from two independent iPSC clones) and control iNPCs (C1-C5, n=5) were serum starved 

for 24 h and cell extracts were analyzed for the phosphorylation status of p-rpS6
S240/244

 by 

immunoblotting. The graph shows quantification of phosphorylated p-rpS6
S240/244 

relative to loading 

control β-actin. Error bars represent means ±S.D (n=2 for K401 iNPCs and n=5 for control iNPCs); * 

p<0.05. We observed that K401 iNPCs show greater levels of p-rpS6
S240/244

 compared to controls. 

Importantly, iNPCs from two independent iPSC clones from each of the 5 controls were also analyzed for 

p-rpS6
S240/244

 levels with similar results (data not shown). (C) Upper panel: representative images show 

immunofluorescence labeling for p-rpS6
S240/244 

in control and K401 iNPCs, indicating that p-rpS6
S240/244

 

immunofluorescent signal is greater in patient cells. Bottom panel: representative images show double-

immunofluorescence labeling for p-rpS6
S240/244 

(red) and nestin (green) in control and K401 iNPCs, 

indicating that p-rpS6
S240/244

 expression came from nestin-positive cells. (D) Effect of rapamycin on 

translation in K401 iNPCs (derived from two independent iPSC clones) and control iNPCs (C1 and C2, 

n=2) measured by SUnSET. The detection of puromycin-labelled peptides was carried out by 

immunoblotting using anti-puromycin antibody. The graph shows quantification of puromycin signals 

relative to loading control β-actin. Error bars represent means ±S.D (n=2 biological replicates). The 

results suggest that K401 iNPCs exhibit increased translation.  

B-actin
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p-rps6s240/244
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DISCUSSION  

The previously established CB/gephyrin-eIF3 and gephyrin-mTOR interactions 

led us to hypothesize that CB also associates with mTOR and is involved in mTORC1-

mediated protein translation. To test these hypotheses, we used two model systems: 

heterologous expression in 293T cells and iPSC-derived NPCs from a patient with a CB 

gene deletion (K401) and from normal subjects.  

Herein, we provide evidence that CB forms a complex with mTOR both in 293T 

cells and in control iNPCs. We also show that CB overexpression increases mTORC1 

signaling in 293T cells, suggesting that CB may modulate mTORC1 activity. 

Interestingly, the analysis of mTORC1 pathway in K401 iNPCs revealed that CB 

absence also increase mTORC1 pathway function in these neuronal cells compared to 

control iNPCs. Although it would be expected opposite directions in mTORC1 

signaling in cells overexpressing and deleted for CB, this discrepancy may be due to 

biological and molecular heterogeneity between 293T cells, which do not express 

endogenous CB, and neuronal cells. Indeed, previous studies have shown that 

interactions between CB and other neuronal proteins are required for proper functioning 

of this protein (14, 15, 25, 26). Consistent with the enhanced mTORC1 signaling in 

K401 iNPCs, our results suggest exaggerated translation in these cells.  

On the basis of our results, we suggest a model whereby CB forms a complex 

with mTOR and eIF3 and by sequestering these proteins down-regulates mTORC1 

signaling and protein synthesis. The molecular details of these interactions have yet to 

be defined. Since CB is known to promote plasma membrane attachment of gephyrin 

complexes by binding membrane lipids (12, 13, 15), it would be interesting to analyze 

whether CB-mTOR complexes are also found in the plasma membrane of neuronal 

cells. In addition, although we did not observe gephyrin-mTOR interaction in our 

iNPCs model, it is possible that CB-gephyrin-mTOR form complexes within different 

cellular contexts and that these complexes are involved in mTORC1-mediated protein 

synthesis regulation.  

Disinhibited mTORC1 signaling and upregulated translation have been linked to 

the pathophysiology of neurodevelopmental disorders such as Fragile X syndrome (9, 

27) tuberous sclerosis (26), Pten-dependent autism (28) and, more recently, non-

syndromic ASD (29). Loss-of-function mutations in CB, which are shown to reduce 

GABAergic transmission and alter synaptic plasticity, have been associated with 
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overlapping phenotypes, ie. mental retardation, epilepsy, anxiety and autism (12, 18-

21), which is confirmed by the patient here described. Therefore, although further 

experimentations are needed, the data presented here suggest that mTORC1 pathway 

alterations in neuronal cells might be associated at least in part for the behavioral and 

cognitive abnormities observed in these patients.  

Elucidation of the signaling network regulating protein synthesis in neuronal 

cells is essential for understanding the pathological process of several neurological 

disorders and to develop targeted therapies, and further studies on the involvement of 

CB in translation control will likely prove highly fruitful. 
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CAPITULO 4 – Discussão Geral e Conclusões 

 

 Neste trabalho utilizamos dois modelos experimentais para investigar se a 

proteína colibistina (CB) está envolvida no controle de início da síntese proteica 

mediada pela via de sinalização intracelular mTORC1. 

 Inicialmente, utilizando células HEK293T em um modelo heterólogo de 

expressão e experimentos de coimunoprecipitação, verificamos que CB interage 

fisicamente com a quinase mTOR. Ainda, verificamos que quando superexpressa nas 

células HEK293T, CB promove ativação da via mTORC1. Estes achados foram muito 

importantes e nos incentivaram investigar se CB apresenta a mesma função em células 

neurais, que expressam endogenamente esta proteína. Como revisado anteriormente, a 

interação entre CB e outras proteínas presentes em células neurais é essencial para sua 

ativação e funcionamento correto; assim, os resultados observados nas células 

HEK293T poderiam não refletir o que de fato ocorre em células neurais. 

 Assim sendo, em uma segunda etapa do trabalho, utilizamos como modelo 

experimental células neuroprogenitoras derivadas de células-tronco pluripotentes 

induzidas, aqui denominadas iNPCs, provenientes de um paciente com deleção em todo 

o gene da colibistina (paciente K401) e 5 indivíduos controles (pareados por sexo e 

idade com o paciente). É interessante comentar que no processo de obtenção das 

células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) a partir de fibroblastos de pele e/ou de 

células-tronco de polpa de dente decíduo dos sujeitos deste estudo, assim como no 

processo subsequente de diferenciação destas células em iNPCs e iNeurônios, 

observamos a ativação da expressão de CB nas células provenientes dos indivíduos 

controles. Como esperado, expressão de CB não foi observada em nenhuma das 

linhagens celulares provenientes do paciente K401. Ainda, a ausência de CB parece não 

interferir no processo de geração das iPSCs e na diferenciação destas células em iNPCs 

e iNeurônios.  

Por meio de experimentos de coimunoprecipitação utilizando extratos de 

proteínas totais de iNPCs provenientes de indivíduos controles, comprovamos a 

interação física entre CB e mTOR. Estes resultados sugerem que esta interação de fato 

ocorre em um ambiente neural de expressão endógena de ambas as proteínas. Nos 

modelos aqui utilizados, apesar de tentarmos repetidas vezes, não conseguimos 

reproduzir a interação entre mTOR e gefirina previamente descrita. É possível que essa 
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interação ocorra em um determinado estágio no desenvolvimento ou que seja mais fraca 

e de mais difícil detecção. 

 Posteriormente, utilizamos as iNPCs provenientes de dois clones de iPSCs do 

paciente K401 e de cada um dos 5 controles para análise da ativação da via mTORC1. 

Verificamos que esta via de sinalização está mais ativa nas iNPCs provenientes do 

paciente em comparação com as mesmas células dos controles. Estes resultados 

sugerem que, ao contrário do anteriormente observado nas células HEK293T, a proteína 

CB parece inibir a atividade da via mTORC1 em células neurais.  

Em concordância com a maior atividade da via mTORC1 nas iNPCs 

provenientes do paciente K401, observamos maior taxa de neo-síntese protéica mediada 

pela via mTORC1 nestas células em relação as iNPCs provenientes de 2 indivíduos 

controles. Estes resultados sugerem que a hiperativação da via mTORC1 e o aumento 

da taxa de início de tradução possa ser um dos mecanismos moleculares relacionados ao 

quadro clínico do paciente K401, uma vez que ele apresenta autismo e retardo mental, 

ambos os transtornos neurológicos presentes em síndromes que já foram associadas a 

alterações na via mTORC1 (Meikle et al., 2008, Huang et al., 2010, Hoeffer et al., 

2012, Gokgas et al. 2013).  

 Juntos, nossos resultados confirmam e expandem os achados iniciais de nosso 

grupo sobre o envolvimento da proteína CB no controle de início da síntese de 

proteínas. Baseados nos resultados do presente trabalho e nos resultados de interação 

física entre CB e proteínas do complexo eIF3 (Sertie et al., 2010), sugerimos o seguinte 

modelo funcional: CB, eIF3 e mTOR interagem em um complexo ternário e CB, por 

interagir com fosfolipídeos da membrana plasmática, sequestra eIF3 e mTOR inibindo a 

ativação da via mTORC1 e, consequentemente, inibindo início de síntese proteica. 

Salientamos que experimentos adicionais devem ser realizados para a confirmação deste 

modelo; é possível que outras proteínas estejam envolvidas neste processo e que CB 

contribua para o transporte e ligação de mTOR com essas outras proteínas em um 

ambiente neural.  
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Em resumo, nossos resultados nos permitiram concluir que: 

1. CB interage fisicamente com mTOR; 

2. CB é expressa em iPSCs, iNPCs e iNeurônios. A ausência de CB parece não 

comprometer a geração das iPSCs e a diferenciação delas em iNPCs e 

iNeurônios; 

3. Deleção de CB leva a maior ativação da via mTORC1, observada nas células 

iNPCs provenientes do paciente K401; 

4. Deleção de CB leva a maior taxa de neo-síntese de proteínas mediada pela via 

mTORC1, observada nas células iNPCs provenientes do paciente K401. 
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RESUMO  

 

 A proteína colibistina (CB), uma Rho GEF neuro-especifica, apresenta papel 

importante na formação e funcionamento das sinapses inibitórias do sistema nervoso 

central por interagir com a proteína scaffold gefirina e com receptores GABAA e 

promover o agrupamento e transporte dessas proteínas para a membrana pós-sináptica. 

Recentemente, nosso grupo de pesquisa identificou interação de CB com um complexo 

proteico que controla o início da tradução em eucariotos (complexo eIF3), o que sugeriu 

pela primeira vez que essa proteína pode estar envolvida também na regulação da 

tradução em células neurais. Ainda, já havia sido descrito que gefirina, parceira 

funcional de CB, interage com mTOR, uma quinase que desempenha papel fundamental 

no controle do início da tradução. Contudo, até o momento não havia estudos adicionais 

investigando o papel de CB neste cenário. Assim sendo, o presente trabalho teve como 

objetivo investigar o envolvimento da proteína CB no controle do início da síntese 

proteica mediada pela via de sinalização mTORC1. Foram utilizados dois modelos 

experimentais: i) um sistema de expressão heteróloga - superexpressão de CB em 

células HEK293T, e ii) um modelo endógeno de expressão - células neuroprogenitoras 

derivadas de células-tronco pluripotentes induzidas (iNPCs) provenientes de indivíduos 

controles e de um paciente com deleção no gene da CB. Por meio de experimentos de 

coimunoprecipação nós verificamos que CB interage fisicamente com mTOR nos dois 

modelos experimentais utilizados. Ainda, nossos resultados mostraram que CB parece 

modular a atividade da via mTORC1, e nas iNPCs derivadas do paciente a ausência de 

CB leva a um aumento na ativação desta via de sinalização. Em concordância com esses 

resultados, nós observamos  aumento em neo-síntese proteica nas iNPCs provenientes 

do paciente, o que pode ser um mecanismo patofisiológico contribuindo para as 

alterações cognitivas e comportamentais observadas no paciente. Embora estudos 

adicionais sejam necessários para melhor entender os mecanismos moleculares deste 

controle de início de tradução mediado por CB, nós sugerimos um modelo no qual CB, 

por interagir fisicamente com mTOR e eIF3, sequestra estas proteínas e impede que 

mTOR ative seus alvos e desencadeie a formação do complexo de inicio de tradução. 

Em conclusão, nossos resultados oferecem novas evidências do envolvimento de CB no 

controle da síntese proteica.  
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 ABSTRACT 

 

Collybistin (CB), a neural specific RhoGEF, plays key roles in inhibitory 

synapse formation and function that cluster and localize the scaffold protein gephyrin 

and GABAA receptors to the neural postsynaptic membrane. We have recently reported 

that CB interacts with a protein complex that controls translation initiation in eukaryotic 

cells (eIF3 complex), which suggested for the first time that this protein may also act as 

regulator of protein synthesis in neural cells. Moreover, it has been previously described 

that gephyrin, the CB functional partner, interacts with mTOR, a kinase that plays a 

pivotal role in the control of translation initiation. However, until now there were no 

further studies investigating the role of CB in this scenario. The purpose of this study 

was to investigate if CB is involved in the control of translational initiation mediated by 

the mTORC1 signaling pathway. Two experimental models were used: i) a 

heterologous expression system – overexpression of CB in HEK293T cells, and ii) an 

endogenous expression model - neural progenitor cells derived from induced pluripotent 

stem cells (iNPCs) from control individuals and a patient with a deletion of the entire 

CB gene. We performed coimmunoprecipitation experiments and verified that CB 

physically interacts with mTOR both in 293T cells and in control iNPCs. In addition, 

our results show that CB appears to modulate the activity of mTORC1 pathway, and the 

absence of CB leads to increased mTORC1 signaling activation in patient’ iNPCs. In 

agreement with these results, we observed increased de novo cap-dependent translation 

in patient cells, which could be a pathophysiological mechanism contributing to 

cognitive and behavioral abnormalities observed in the patient. Although further studies 

are needed to better understand the molecular details of CB-mediated translational 

control, we suggest a model whereby CB, by physically interacting with mTOR and 

eIF3, sequesters these proteins, thereby preventing both the ability of mTOR to activate 

its targets and the formation of the translational initiation complex. In conclusion, our 

results offer new insights into the role of CB in protein synthesis control.  
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SUMMARY 

Dysfunctional mTOR signaling plays important roles in the pathophysiology of 

syndromic forms of autism spectrum disorders (ASD), but its role in nonsyndromic 

ASD is unknown. Here, we present evidence for mTORC1 signaling hyperfunction in 3 

out of 13 patients with nonsyndromic ASD, using as a model system cultured stem cells 

from human exfoliated deciduous teeth (SHEDs). In particular, these patient-derived 

SHEDs showed i) altered phosphorylation patterns of key mTORC1 cascade 

components in response to extracellular nutrient availability, ii) enhanced proliferative 

capacity at higher cell densities, iii) reduced response to the antiproliferative effect of 

rapamycin. Interestingly, one of these 3 patients harbors a duplication of 15q11-13. 

Altogether, our results suggest that: dysregulation of mTORC1 signaling plays an 

important role in the pathogenesis of a subgroup of nonsyndromic ASD; increased 

proliferative capacity and diminished cell contact inhibition might contribute to the 

ASD phenotype; functional analysis of common molecular pathways is an interesting 

approach to study genetically heterogeneous diseases such as ASD; mTOR pathway 

components might be promising therapeutic targets for this subgroup of patients. 
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