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RESUMO 

Entre as modificações sofridas pelo transcrito primário de RNA de eucariontes, o splicing é reponsável 

pela colocação lado a lado das sequências expressas alinhando a região codificadora no RNAm. Este 

mecanismo, descrito na década de 1970, como o responsável pela remoção dos íntrons e junção dos 

éxons consecutivos, é efetuado por um complexo ribonucleoprotéico conhecido como spliceossomo. O 

reconhecimento por este complexo dos segmentos definidos como éxons e íntrons depende de diversas 

sequências presentes no RNA e reconhecidas por ligantes protéicos. A modulação desta interação resulta 

na geração de diferentes transcritos maduros a partir de um mesmo gene, evento conhecido como 

splicing alternativo, comum a maioria dos genes humanos e um dos grandes responsáveis pela geração 

de variabilidade proteômica dos eucariotos e sua complexidade morfo-fisiológica. O splicing alternativo é 

um importante gerador de diversidade funcional no sistema nervoso central, onde participa da geração de 

variantes para mais de 80% dos genes. Entre estes está o gene do Retardo Mental do X Frágil (FMR1), 

cujo transcrito primário pode sofrer splicing alternativo de quatro éxons, produzindo até vinte isoformas 

diferentes da FMRP. Os objetivos gerais deste projeto foram (i) a análise da expressão do éxon 12 do 

Fmr1 em córtex cerebral frontal, hipocampo e cerebelo de ratos em E19 e P2; e (ii) a busca por elementos 

em cis reguladores do splicing do éxon 12 do Fmr1 de rato. 

Para averiguar os níveis da expressão do éxon 12 do Fmr1, no final do período embrionário e início do 

pós-natal de rato, foi realizada RT-PCR em tempo real com os tecidos citados acima, em E19 e P2. 

Observamos significativa inclusão do éxon 12 nos transcritos do Fmr1 no córtex frontal em P2 quando 

comparado a E19, o que não se relacionou ao aumento geral da expressão do Fmr1. No hipocampo, 

houve aumento da expressão do conjunto de mensagens do Fmr1 e tendência à exclusão do éxon 12 em 

P2, quando comparado a E19. Estes dados revelam o córtex cerebral como fonte de proteínas ativadoras 

do splicing do éxon 12 do Fmr1 e onde se deve buscar pela relevância funcional das isoformas da FMRP 

expressando este éxon. 

A busca por elementos reguladores do splicing do éxon 12 se baseiou na avaliação da expressão por 

RT-PCR de mini-gene de segmento genômico do gene Fmr1 usado para transfectar células C6 (glioma de 

rato). Estas células demonstraram inclusão preferencial do éxon 12 em seus transcritos superexpressos. 

Um segundo clone foi gerado com uma deleção a partir do clone original, na região 5’ do íntron 12, na 

qual observamos in silico, elementos ricos em U e C, candidatos a acentuadores da inclusão do éxon 12. 

A superexpressão deste clone em C6 revelou exclusão preferencial do éxon 12, um padrão invertido em 

relação ao anteriormente observado. Estes dados indicam o elemento rico em U e C como um forte 

candidato a acentuar a inclusão do éxon 12 no RNAm do Fmr1. 
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ABSTRACT 

Splicing is an important hnRNA processing mechanism in eukaryotes, aligning exons in the mRNA. 

First described in the 1970’s, it is performed by a molecular complex named spliceosome, which 

recognizes RNA sequences in the boundaries between exons and introns. Interaction modulation in the 

spliceosome results in mature transcripts with varying sizes, a process known as alternative splicing, 

common to most human genes and the major mechanism leading to proteomic diversity and morphological 

and functional complexity in eukaryotes. Alternative splicing is very important in generating functional 

diversity in the central nervous system (CNS), where it takes part in more than 80% of primary transcript 

processing. Among these is the Fragile Mental Retardation 1 gene (FMR1), which undergoes alternative 

splicing of four exons creating the possibility of 20 non-redundant FMRP isoforms. The aims of this project 

were (i) to analyze the expression of rat Fmr1 exon 12 in frontal cerebral cortex, hippocampus, and 

cerebellum at E19 and P2 days; and (ii) to search for cis-acting elements regulating exon 12 splicing.  

We performed real-time RT-PCR to examine Fmr1 exon 12 expression, in the above-mentioned CNS 

structures, between the end of embryonic period and the second postnatal day. We observed significant 

inclusion of exon 12 in Fmr1 mRNA in frontal cortex at P2 as compared to E19, which was unrelated to 

general Fmr1 expression increase. At P2 hippocampus there was a significant increase at the expression 

levels of Fmr1, and a trend to exclude exon 12 from the primary transcript. This data indicates that cerebral 

cortex is an important source of proteins activating exon 12 splicing, and also a tissue where the functional 

relevance of FMRP isoforms expressing exon 12 should be regarded.  

We adopted the mini-gene approach to search for cis elements regulating Fmr1 exon 12 splicing. RT-

PCR was performed to evaluate C6 (rat glioma) cells overexpressing a clone containing a genomic Fmr1 

segment. Transfected cells revealed preferential inclusion of Fmr1 exon 12. A deletion construct lacking 

the initial bases of intron 12 was generated. The deleted segment harbor U- and C-rich sequences that 

had been identified in silico in a search for intronic splicing enhancers. Overexpression of the deletion 

construct in C6 yielded to preferential exclusion of exon 12, as opposed to the expression pattern 

previously observed in the original clone. Therefore, the U- and C-rich elements at Fmr1 intron 12 are 

strong candidates to enhance Fmr1 exon 12 splicing. 
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INTRODUÇÃO 

A arquitetura celular de procariontes é bastante distinta da de eucariontes. 

Enquanto a célula de um procarionte possui apenas um compartimento onde todos os 

processos celulares ocorrem, a célula eucarionte tem diversas organelas que 

compartimentabilizam muitas reações em seu interior. Esta diferença é importante 

para a expressão gênica, uma vez que em procariontes os ribossomos iniciam a 

tradução do ácido ribonucléico (RNA) mensageiro (RNAm) logo que o ácido 

desoxirribonucléico (DNA) é transcrito pela polimerase e, em eucariontes, estes 

processos são separados ente o núcleo e o citoplasma. No núcleo eucarionte, a 

transcrição é seguida pelo processamento do RNA e a tradução ocorrerá após o 

transporte desta molécula madura para o citoplasma. O processamento do RNA é 

composto por diversas etapas. Inicialmente uma guanina é adicionada ao nucleotídeo 

5’ do RNA nascente, criando uma ligação 5’-5’ com ponte tri-fosfato, seguida da 

metilação da guanosina, que recebe o nome de cap. Outra característica particular em 

eucariontes é a presença em seus genes de sequências transcritas não codificadoras 

que são removidas do transcrito primário do RNA pelo processo denominado splicing. 

No RNAm eucarionte em processamento, ocorre ainda a poliadenilação, em que há 

clivagem da região 3’ à qual será posteriormente adicionada uma sequência de 

adeninas (A) conhecida como cauda poli-A (Fig. 1, Alberts, 2002). 

O splicing referido acima é o processamento de uma só molécula de RNA, 

denominado splicing em cis, por diferir do splicing em trans, no qual transcritos de 

origens diferentes sofrem ligação, e do auto-splicing (self-splicing) de íntrons de genes 

de organelas ou de RNA transportador (RNAt) ou ribossomal (RNAr) de raras 

espécies. Referimo-nos aqui somente ao splicing em cis, que foi abreviado como 

splicing, e é tido hoje como um mecanismo-chave na regulação da expressão gênica 

de eucariontes (N.A.). O que se conhece deste processamento do transcrito primário 

de RNA foi elucidado nas últimas três décadas. 
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Figura 1: Etapas do processamento do transcrito primário de RNA. Inicialmente o RNA recém 
transcrito recebe uma guanina modificada, o capuz, em sua extremidade 5’. O trasncrito então 
sobre splicing, no qual os íntrons são removidos e os éxons unidos na ordem original. Na sua 
porção 3’ o RNA possui um sítio de clivagem e poliadenilação no qual a molécula será clivada 
para a adição da cauda de poli-A. 
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I. Splicing: ‘corte e emenda’ do transcrito primário de RNA 

Em 1977, mapeamentos de restrição nos genes da Ovoalbumina de galinha, 

Globina beta de coelho e cadeia leve de Imunoglobulina murino mostraram que estas 

sequências de DNA possuíam segmentos intragênicos ausentes em seus transcritos 

(Brack & Tonegawa, 1977; Breathnach et al, 1977; Doel et al., 1977; Jeffreys & Flavell, 

1977). Estas observações foram comprovadas para estes e genes virais, com sondas 

intragênicas de DNA que não demonstraram capacidade de hibridar com o RNA 

expresso pelo respectivo gene (Aloni et al., 1977). Outros autores observaram, ao 

microscópio eletrônico, alças em hibridações de DNA de fita simples e RNA 

mensageiro do gene Hexon de adenovírus e de Imunoglobulina murina. Estes dados 

evidenciaram que segmentos contíguos no RNA estavam interrompidos no DNA 

(Berget et al., 1977; Brack e Tonegawa, 1977; Dunn e Hassell, 1977).  

Em 1978, já se dispunha de evidências sobre interrupções em mais de uma dezena 

de genes e sobre o padrão de conservação das posições dessas sequências 

intercaladas entre genes ortólogos e parálogos (Jeffreys e Favell, 1977; Strair et al., 

1977; Lawn et al., 1978; van den Berg et al., 1978). O cístron, uma correspondência 

linear entre uma sequência gênica e uma polipeptídica, não era mais um modelo 

único. Gilbert (1978) cunhou o termo íntron para sequência intragênica, que se 

diferenciava da sequência gênica, expressa, que foi denominada éxon. Blake (1979) 

definiu íntrons como sequências intercaladas. O modelo de Gilbert (1978) propunha o 

gene eucarionte como um mosaico de sequências expressas, em uma matriz intrônica, 

silenciosa, e sugeria que éxons teriam agido como aceleradores evolutivos, criando 

diversidade protéica em novas proteínas, ao utilizar blocos de proteínas já existentes. 

Na época, observara-se que o tamanho dos íntrons era variável e geralmente maior do 

que o segmento expresso e vislumbrava-se que o conjunto intrônico deveria exceder 

em cinco a dez vezes o tamanho do conjunto exônico de um genoma (Gilbert, 1978). 

Alguns dados disponíveis sobre sequências gênicas e peptídicas por elas codificadas 

levaram Blake (1978 e 1979) a sugerir que éxons individuais poderiam definir 
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pequenas unidades peptídicas funcionais, domínios ou dobramentos da cadeia 

peptídica. 

Modelos foram propostos em 1977 para explicar a formação de um RNAm linear a 

partir de sequências transcritas de um gene interrompido (Sambrook, 1977). Esses 

incluíam (i) saltos pela polimerase de RNA entre sequências gênicas expressas, mas 

interrompidas; (ii) recombinação de DNA, criando arranjos lineares, de sequências 

expressas, contíguas, que serviriam de molde para a polimerase de RNA; (iii) 

transcrição independente para cada segmento expresso pelo mesmo gene, seguida de 

ligação dos transcritos e formação de um só RNAm; ou (iv) existência de um transcrito 

precursor que, por clivagem e ligação de fragmentos, geraria uma forma mais curta de 

RNAm. A maioria dos pesquisadores concordava na alta probabilidade de o 

mecanismo envolver a ligação de segmentos de ácido nucléico, tendo então sido 

denominado splicing (Berget et al., 1977; Crick, 1979). Um desafio era descobrir se 

haveria um mecanismo universal.  

Em 1979, Murray e Holliday propuseram um mecanismo de splicing baseado na 

existência de um precursor de RNA, então chamado pré-RNAm, que foi concebido 

como o RNA heterogêneo nuclear (hnRNA), como discutido por Williamson (1977) e 

demonstrado em núcleos de várias espécies de eucariontes em mais de dez anos que 

se antecederam (Soeiro et al., 1966). No modelo de Murray e Holliday, haveria 

hibridação entre o hnRNA e um tipo de RNA pequeno, que eles definiram como ‘RNA 

mediador de splicing’ (do inglês, splicer RNA).  

A hipótese de que haveria RNAs, que não o próprio pré-RNAm, que mediaria o 

splicing no núcleo foi corroborada por Lerner e cols. (1980) e Rogers e Wall (1980). No 

final da década de 1960, tinha-se identificado RNAs, em gradientes de sacarose de 

núcleo de células hepáticas, que sedimentavam entre 4S e 7S (coeficiente de 

Svedberg), como um pico bem distinto dos picos de RNAr e seus precursores. Análise 

cromatográfica desses RNAs demonstrou haver uma fração de 4S a 6S, rica em 

uridina e diferente do RNAr 5S (Muramatsu et al., 1966; Weinberg et al., 1967; Hodnett 
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e Busch, 1968; Nakamura et al., 1968), que foi posteriormente denominada por 

Weinberg e Penman (1968) como RNAs nucleares pequenos (snRNA, do inglês, small 

nuclear RNA) contendo entre 90 e 220 bases. Entre 1979 e 1980, os snRNAs foram 

identificados como integrantes de complexos ribonucleoprotéicos mediadores do 

splicing, através de imunoprecipitação com soro de pacientes com lupus eritematoso 

sistêmico, cujos auto-anticorpos eram dirigidos a esses RNAs (Lerner e Steitz, 1979; 

Lerner et al., 1980). Lerner e Steitz (1979) mostraram também que os snRNAs co-

imunoprecitavam com proteínas, sugerindo a existência de um complexo, como havia 

sido proposto por Raj e cols. (1975) após Enger e Walters (1970) revelarem que 

snRNAs podem sedimentar em complexos de até 30 S. Mais tarde, demonstrou-se 

que o soro de pacientes inibia o splicing in vitro (Yang et al., 1981; Padgett et al., 

1983). 

Catterall e cols. (1978) relataram que as junções entre éxons e íntrons continham 

sequências curtas com similaridades intra- e intergênicas, que deveriam sinalizar onde 

ocorreria o splicing, o mesmo sendo observado para os limites entre íntrons e éxons. 

Estas similaridades iam além das bases conservadas nas extremidades 5’ e 3’ 

intrônicas, respectivamente GT e AG. Rogers e Wall (1980) revelaram que a junção 

éxon-intrônica e, sobretudo, a região 5’ intrônica alinhava-se por complementaridade 

com parte da sequência do snRNA U1, ao contrário dos demais snRNAs U2, U4, U5 e 

U6 cujas funções ainda eram desconhecidas. Embora Rogers e Wall (1980) tenham 

inferido que a extremidade 3’ intrônica teria também potencial para se alinhar com o 

snRNA U1, Oshima e cols. (1981) indicaram maior potencial de complementaridade 

entre o snRNA U2 e sequências exônicas e sugeriram que esta se estenderia à 

extremidade 3’ intrônica. Análises mutacionais confirmaram ser o snRNA U2 

responsável pelo reconhecimento do sítio 3’ intrônico ou receptor de splicing (Parker et 

al., 1987). Estes dados individualizaram a complementaridade de snRNAs em relação 

aos sítios intrônicos do hnRNA e sugeriam papéis independentes para U1 e U2. 
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As unidades peptídicas integrantes dos complexos snRNPs começaram a ser 

caracterizadas individualmente a partir dos estudos de Raj e cols. (1975) através de 

cromatografia de extratos nucleares, e de Lerner e cols. (1980) com 

imunoprecipitações usando soros anti-snRNA. Algumas evidências apontavam para 

um conjunto protéico comum para as snRNPs U1, U2, U4, U5 e U6. No entanto, 

Kinlaw e cols. (1982) demonstraram haver polipeptídios únicos a cada um desses 

snRNPs, além de outros em comum. Embora as análises iniciais, até o começo da 

década de 1980, estimassem em poucas dezenas o número de polipeptídios 

integrantes de snRNPs (Raj et al., 1975; Stevenin et al., 1977; Howard, 1978; Lerner e 

Steitz, 1979; Lerner et al., 1980; Pederson e Davis, 1980; Kinlaw et al., 1982, 1983; 

Bringmann et al., 1983; Hintenberger et al., 1983; Sri-Widada et al., 1983; Bringmann e 

Luhrmann, 1986), mais de 150 peptídios diferentes já foram até hoje identificados 

nesses complexos (Zhou et al., 2002; revisto por Schellenberg et al., 2008).  

Um avanço fundamental ao entendimento do mecanismo de splicing foi o 

desenvolvimento de protocolos para realização de splicing in vitro em extratos 

nucleares (Blanchard et al., 1978; Green et al., 1983; Hernandez e Keller, 1983; 

Padgett et al., 1983; Goldenberg, 1984; Krainer et al., 1984). Com esta estratégia, o 

uso de RNAse e a análise de intermediários de RNA no processo, identificou-se que o 

splicing é um mecanismo realizado em duas etapas. Inicialmente, há clivagem no sítio 

intrônico a 5’ (Grabowski et al., 1984; Ruskin et al., 1984), seguida de ligação do 

fosfato na extremidade 5’ a uma adenosina intrônica, interna (Konarska et al., 1985). 

Este componente intermediário no processo de splicing foi descrito como um RNA com 

estrutura em laço (do inglês, lariat), que contém um único nucleotídeo no ponto de 

ramificação e migra mais rapidamente em géis de acrilamida submetidos à 

eletroforese, dada sua natureza circular (Grabowski et al., 1984; Padgett et al., 1984; 

Ruskin et al., 1984). Konarska e cols. (1985) caracterizaram mais amplamente o 

intermediário de lariat, demonstrando que a adenosina do ponto de ramificação, por 

uma ligação fosfodiéster convencional, 3’-5’, liga-se à base seguinte e, de forma não 
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convencional, 2’-5’, à base na extremidade 5’ intrônica; e que este ponto de 

ramificação está, na sequência de adenovírus utilizada no ensaio, a 24 bases da 

extremidade 3’, intrônica.  

Após a formação do intermediário de lariat e antes da conclusão do splicing in vitro, 

observava-se uma eficiente recuperação do produto final, o RNAm. Isto sugeria que os 

segmentos de RNA permaneciam ligados a um complexo molecular durante o splicing 

e não eram degradados. Partículas de 40S e 60S com capacidade de realizar splicing 

in vitro foram isoladas de gradientes de glicerol de extratos nucleares, respectivamente 

de levedura e células HeLa, e designadas corpúsculo de splicing (do inglês, splicing 

body ou spliceosome; Grabowski et al., 1985; Brody e Abelson, 1985; Frendewey e 

Keller, 1985).  

A primeira reação do splicing foi elucidada com a participação dos snRNPs U1 e 

U2. Demonstrou-se posteriormente que a atuação dos snRNAs U4 e U6 era essencial 

ao splicing mas independente de U1 e U2 (Berget e Robberson, 1986; Black e Steitz, 

1986). Outros estudos revelaram que U4 e U6 têm uma extensa região de 

complementaridade que permite a formação de um complexo snRNP U4-U6 (Guthrie e 

Patterson, 1988), que se liga a snRNP U5, e é este complexo de três partes que se 

associará ao complexo denominado A, em que se encontram os snRNPs U1 e U2 

ligados respectivamente aos sítios doador e receptor de splicing, com o íntron do 

hnRNA em forma de arco (Konarska e Sharp, 1987). A reunião em complexo dos cinco 

snRNPs culmina na formação do spliceossomo propriamente dito (complexo B). 

Rearranjos internos por maior afinidade entre novos membros do grande complexo 

alteram sua conformação o que permite acontecer a primeira reação do splicing – a 

formação do intermediário de lariat. A segunda reação do splicing não mais depende 

do snRNP U1, é conseqüente à primeira e consiste de união dos éxons consecutivos 

com liberação do lariat e separação das subunidades do spliceossomo (Konarska e 

Sharp, 1987). 
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Apesar da grande complexidade e diversidade protéica do corpúsculo do splicing, 

duas proteínas foram evidenciadas por sua importância para hibridação dos snRNAS 

U1 e U2 respectivamente aos sítios doador e receptor de splicing. O fator auxiliar de 

U2 (U2AF) é composto por duas subunidades, uma de 35 kDa (U2AF35) e outra de 65 

kDa (U2AF65) que reconhecem respectivamente o sítio receptor de splicing e o trato 

de poli-pirimidina (Ruskin et al., 1988; Zamore e Green, 1990). A especificidade para a 

interação de U2AF35 ao sítio receptor de splicing foi posteriormente consolidada por 

experimentos em várias espécies e demonstrou-se ser dependente do dinucleotídeo 

AG, o que explica a incerteza do reconhecimento pelo snRNA U2 anteriormente 

levantada (Merendino et al., 1999; Wu et al., 1999; Zorio e Blumenthal, 1999). O fator 

de splicing 1 (SF1), identificado por Krainer e Maniatis (1985), foi revelado como uma 

proteína que coopera com U2AF para identificação do ponto de ramificação (Kramer e 

Utans, 1991; Berglund et al., 1997; Berglund et al., 1998). A sequência da atuação dos 

vários snRNPs foi posteriormente definida por abordagens experimentais semelhantes 

às descritas. 

A necessidade de um spliceossomo extenso constituído por diversos elementos 

reside na distância entre os sítios de splicing no íntron e na especificidade destes e 

sequências adjacentes (Fig. 2A), uma vez que as reações em si são relativamente 

simples. Como visto, a reação do splicing é realizada por centros catalíticos nas 

ribonucleoproteínas e é constituída por duas trans-esterificações, em que a ligação 

covalente entre uma hidroxila e um grupo fosfato é transferida diretamente de um 

nucleotídeo para outro em um único passo, não ocorrendo, portanto, clivagem e 

ligação, como se propôs. Na primeira trans-esterificação, mediada por U2 e U6, a 

hidroxila livre na posição 2’ da adenosina invariável do ponto de ramificação, ataca o 

grupo fosfato da base na extremidade 5’ do íntron, criando uma ligação fosfodiéster não 

convencional, 2’-5’, que coloca o íntron em forma de laço. Como consequência, uma 

alteração na interação entre as snRNPs, principalmente U5, altera a estrutura 

secundária do RNA, aproximando os éxons que são unidos na segunda reação de 
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transesterificação em que a hidroxila do último nucleotídeo livre do éxon a 5’, que foi 

liberado na primeira reação, ataca o grupo fosfato do primeiro nucleotídeo do éxon 

adjacente na região do sítio receptor (Fig. 2). Esta reação liga éxons consecutivos, 

liberando o íntron ainda na forma de laço que será posteriormente degradado. Desta 

forma, a reação de um spliceossomo em cada íntron do gene resultará em uma 

molécula de RNAm constituída pelos segmentos exônicos na ordem em que estes se 

apresentavam na sequência genômica (Padgett et al, 1986). 
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Figura 2: (A) Representação da estrutura de um íntron eucarionte mostrando as principais 
sequências conservadas e as frequências de seus respectivos nucleotídeos em vertebrados. O 
mecanismo através do qual as unidades constituintes do spliceossomo realizam o splicing está 
relacionado diretamente com a estrutura do íntron. Nas sequências dos íntrons existem 
segmentos conservados com cerca de cinco nucleotídeos, dos quais os mais importantes se 
encontram na periferia, nas fronteiras entre éxons e íntrons, sendo respectivamente o doador a 
5’ (A/C A G G U Pu A G U em vertebrados) e aceptor a 3’ (C A G G em vertebrados). Dentro 
destes consensos a maioria das bases não apresenta grande conservação entre os grupos de 
eucariontes, no entanto, os dinucleotídeos mais extremos no íntron, guanina e uracila a 5’ e 
adenina e guanina a 3’ (representados em negrito), estão presentes em quase todos os íntrons. 
Outros elementos conservados estão localizados na região terminal do íntron, a cerca de 50 
bases de seu término, sendo um consenso denominado ponto de ramificação (C U Pu A Py), 
com baixa conservação com exceção de uma adenosina invariável (representada em negrito), 
e um segmento de extensão variável, com cerca de 10 bases, composta por  pirimidinas, 
denominado trato de polipirimidinas. 
(B) Modelo da interação das unidades integrantes do spliceossomo com o íntron eucarionte. As 
ribonucleoproteínas nucleares (snRNPs) interagem com os sítios conservados por 
emparelhamento de bases. A snRNP U1 reconhece o sítio doador a 5’ do íntron, enquanto o 
fator protéico SF1 interage com o ponto de ramificação. A proteína acessória de U2 (U2af), 
possui duas subunidades, sendo uma de 65KDa e uma de 35KDa, que interagem 
respectivamente com a trato de polipirimidinas e com o sítio aceptor de splicing a 3’ do íntron. 
Recrutado por U2af U2 se liga ao ponto de ramificação deslocando SF1. 
(C) Emparelhamento de bases entre os snRNAs U1 e U2 respectivamente no sítio doador e 
ponto de ramificação no íntron. 
(D) Esquema das alterações conformacionais causados pelo spliceossomo (U1, U2, U4, U5 e 
U6) sobre o transcrito primário, aproximando os sítios envolvidos nas duas reações de 
transesterificação que levam ao splicing. Inicialmente a primeira guanina do íntron é ligada a 
adenosina do ponto de ramificação, fazendo com que o íntron assuma a forma de laço, e 
posteriormente os éxons consecutivos são unidos, liberando o íntron. 
(E) Representação das duas reações de transesterificações que são responsáveis pela excisão 
do íntron durante o splicing. Na primeira transesterificação a hidroxila 2’ livre da adenosina do 
ponto de ramificação ataca o grupo fosfato da guanina inicial do íntron. Na segunda reação a 
hidroxila 3’ da ultima base do éxon 1 ataca o grupo fosfato 5’ no ínicio do éxon 2, unindo os 
éxons adjacentes. 
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II. Splicing alternativo 

Em 1980, cDNA codificador para imunoglobulinas com distribuições subcelulares 

distintas, sendo uma secretada e outra integrada à membrana celular, foram clonados. 

A análise das sequências das moléculas de RNAm responsáveis pela síntese destas 

duas isoformas mostrou perfeita identidade, exceto em suas regiões 3’. A comparação 

destes com sequências genômicas apontou que os dois RNAs deveriam ser 

produzidos a partir de um mesmo gene e que as diferenças entre eles seriam 

decorrentes da utilização de diferentes combinações de éxons na região terminal. A 

inclusão de um ou outro éxon determinaria os códons para domínios responsáveis 

pela localização diferencial das duas isoformas de imunoglobulinas. Foi interessante 

observar que esses éxons eram excludentes, isto é, a inclusão de um excluiria o outro. 

Este mecanismo de splicing regulado foi considerado uma alternativa de splicing com 

éxons mutuamente excludentes (Alt et al, 1980; Early et al, 1980). 

Em 1981, observou-se que a sequência genômica do gene do hormônio de 

crescimento humano tinha um íntron em sua extremidade 3’ com duas possibilidades 

para sítios receptores de splicing. Experimentos de Northern blotting com sonda de 

cDNA revelaram duas formas de splicing deste íntron do hnRNA do gene do hormônio 

de crescimento humano, sendo que em uma delas haveria encurtamento exônico. 

Este relacionava-se a um aumento da sequência intrônica excluída. Tratava-se de 

sítios receptores alternativos de splicing (DeNoto et al, 1981). Da mesma forma, sítios 

doadores alternativos de splicing foram identificados, na época, no gene Ddc de 

Drosophila (Morgan et al, 1986). Um mecanismo menos comum de splicing alternativo 

é a retenção intrônica e não será discutido aqui (Fig. 3). 

A partir dessas descrições, exemplos de genes que produziam mais de uma 

variante de RNA mensageiro foram inicialmente apresentados na família das 

imunoglobulinas e depois estendidos a outros genes. Definiu-se o termo splicing 

alternativo para explicar as alternativas de utilização regulada dos sítios de splicing, 

definindo inclusão ou exclusão total ou parcial de éxons e gerando variantes para a 
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sequência final do RNA mensageiro, originadas de um mesmo gene. Esta 

variabilidade, se localizada na região codificadora do RNAm, leva à síntese de formas 

variantes da mesma proteína, denominadas isoformas, por analogia ao conceito de 

isoenzimas, definido por Markert e Moller (1959), como formas moleculares diferentes 

nas quais proteínas podem existir sem diferir na especificidade enzimática. Embora se 

assumisse que o splicing alternativo fosse funcional, a ocorrência estimada deste 

evento do processamento do hnRNA era em torno de 5% para o genoma humano por 

na década de 1990 (Hanke et al, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modos de splicing alternativo. Sítios alternativos no íntron a 5’ (doador) ou a 3’ 
(aceptor) levam a criação de éxons com extensões variáveis no transcrito final. Éxons cassete 
por sua vez tem sua sequência completa incluída ou excluída do RNAm. A retenção intrônica 
consiste na permanência da sequência completa de um íntron no transcrito maduro. Fonte: Lee 
& Black, 2007. 
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O entendimento do splicing alternativo teve grande contribuição de projetos de 

sequenciamento de genomas. O projeto Genoma Humano permitiu a criação de 

bancos de dados, desenvolvimento tecnológico e a disponibilização pública de 

sequências que possibilitaram a expansão do foco dos estudos genômicos para uma 

escala global e também transcricional. Duas iniciativas de sequenciamento, sendo 

uma pública e uma privada, apresentaram paralelamente seus resultados preliminares 

em 2001, com cerca de 90% do genoma humano publicado (Lander et al, 2001; Venter 

et al, 2001), e uma versão finalizada três anos mais tarde com uma precisão de 

99,99% (IHGSC, 2004). Este projeto gerou grandes contribuições para a compreensão 

da estrutura e funcionamento do genoma humano. Entre elas, observou-se que das 

cerca de 2,85 bilhões de bases, apenas 1.2% correspondia a sequências expressas, 

constituindo cerca de 22.000 genes. 

A estimativa do número de genes humanos menor do que anteriormente previsto 

deixou claro que a complexidade dos organismos, principalmente entre os grupos mais 

derivados de eucariontes, não podia ser explicada unicamente pela sua quantidade de 

genes, mas provavelmente por processos de regulação gênica refinados (Antequera & 

Bird, 1993; Ewing & Green, 2000; Lander et al, 2000; Roest-Crollius et al, 2000; 

Dunham, 2001; IHGSC, 2004). A partir desta impressão, intensificou-se a busca por 

mecanismos de regulação nestes organismos que pudessem explicar sua 

variabilidade proteômica. Diversos, como sítios alternativos de poliadenilação e 

códons alternativos de início e término de tradução alternativos foram estudados. 

Juntos estes mecanismos possibilitam que o proteoma desses organismos tenha uma 

variabilidade uma ordem de grandeza maior do que seu genoma, sendo que entre 

estes mecanismos, o splicing alternativo é considerado o mais prevalente (Fields, 

2001). 

III. Regulação do splicing alternativo 

Estudos funcionais têm buscado compreender como se dá a regulação fina do 

splicing alternativo e se as diferenças de frequência deste processo, entre as 
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espécies, tem relevância funcional. Uma observação importante dos estudos 

genômicos é que os sítios de splicing nas espécies mais derivadas podem apresentar 

sequências menos similares aos consensos, conferindo flexibilidade à sua interação 

com o spliceossomo. Estas diferenças podem ser percebidas pela comparação de 

sequências dos sítios de splicing entre os íntrons de leveduras e mamíferos. No 

primeiro grupo, há um índice relativamente baixo de genes com íntrons e, nestes, os 

sítios são altamente conservados, interagindo fortemente com as unidades do 

spliceossomo, sendo pouco susceptíveis a alterações no padrão de splicing. Em 

mamíferos, há relativa degeneração dos sítios de splicing em relação à sequência-

consenso, o que repercute na interação destes com o spliceossomo. Fatores que vêm 

sendo observados influenciando a fidelidade na escolha do sítio de splicing ou o 

fortalecimento de sítios de splicing degenerados incluem: o tamanho do éxon, a 

estrutura secundária do RNA nascente, a processividade da polimerase de RNA e 

sequências acessórias, transcritas (Ast, 2004).  

As sequências acessórias são fatores importantes nos eventos de splicing 

regulado. Elas são transcritas, sendo, por isso, consideradas elementos em cis. São 

curtas, compostas por menos de dez bases, degeneradas dentro da classe, altamente 

variáveis e podem ter repetições internas degeneradas ou serem ricas em purinas na 

sequência do RNA (Blencowe, 2006). Estes elementos regulatórios, em cis, foram 

observados inicialmente em estudos genéticos de Saccharomyces cerevisiae 

buscando por mutações que alteravam a interação com o spliceossomo (Newman, 

1987). No ano seguinte foram identificados elementos em íntrons humanos que 

analogamente podiam inibir a ligação dos elementos do spliceossomo aos sítios de 

splicing (Furdon & Kole, 1988). Mais tarde, foram descritos diferentes elementos 

exônicos, ricos em purinas, que possuíam a capacidade de acentuar ou inibir a 

inclusão do éxon no RNA maduro (Sun et al, 1993). Elementos ricos em guanina em 

íntrons foram posteriormente identificados como acentuadores (do inglês, enhancer) 

da reação de splicing. Estes estudos mostraram que estes elementos em cis podiam 
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estar presentes tanto em sequências de éxons quanto em íntrons, influenciando o 

splicing de diferentes maneiras, a grandes distâncias e de forma aparentemente 

independente da posição relativa a seu alvo, sendo categorizados em quatro classes: 

os acentuadores exônicos do splicing (ESE, do inglês, exonic splicing enhancer), os 

silenciadores exônicos do splicing (ESS, do inglês, exonic splicing silencer), os 

acentuadores intrônicos do splicing (ISE, do inglês, intronic splicing enhancer) e os 

silenciadores intrônicos do splicing (ISS, do inglês, intronic splicing silencer, Blencowe, 

2006). 

Foi proposto que a atuação destas sequências acessórias sobre a decisão de 

utilização de sítios de splicing deveria ocorrer por intermédio de elementos protéicos, o 

que era já sugerido em estudos de deleção (Newman, 1987; Cooper & Ordahl, 1989). 

Estes fatores protéicos são elementos em trans que interagem especificamente com 

os elementos em cis no RNA e com elementos da maquinaria de splicing. Os 

elementos em trans foram identificados, a partir de 1988, no splicing constitutivo 

(Schenkel et al, 1988; Spector et al, 1991; Ge et al, 1991). A interação direta de um 

elemento em trans ao elemento em cis e ao spliceossomo só foi demonstrada 

posteriormente (Sun et al, 1993). Nos últimos quinze anos, foi possível classificar 

diversos fatores em trans de acordo com as estruturas primária a quaternária dessas 

proteínas e as sequências de RNA às quais elas se ligam (Tabela 1). Cada nova 

identificação de associação entre elementos em cis e em trans depende de estudos 

experimentais trabalhosos, dirigidos ao éxon específico de um gene em particular e 

desenvolvidos através de estratégias experimentais que se iniciam pela clonagem de 

mini-genes e sua expressão em células de eucariontes, e continuam com análises de 

mutagênese, interação RNA-proteína e estudos funcionais de splicing in vitro para 

demonstrar a relevância biológica da interação (Cooper, 2005). 

Os fatores em trans têm pelo menos um domínio de interação ao RNA e domínio(s) 

de interação protéica, através do(s) qual(is) eles interagem com componentes do 

spliceossomo (revisto por Blencowe, 2006). Esta relação entre elementos em cis e em 
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trans foi observada inicialmente nos ESEs, reconhecidos especificamente por 

proteínas da família SR (rica em serina e arginina, S e R, respectivamente). As 

proteínas desta extensa família possuem em comum um domínio de ligação ao RNA 

do tipo RRM (do inglês, RNA recognition motif) através do qual interagem com o 

elemento em cis, e um domínio RS, rico em repetições de arginina (R) e serina (S), 

que promove a interação da proteína com o spliceossomo. Uma consequência da 

interação entre ESEs, proteínas SR e o spliceossomo é a intensificação da afinidade 

do emparelhamento RNA:RNA, favorecendo o splicing naquele sítio.  

A identificação de ESEs em vários éxons, em estudos sobre o splicing constitutivo, 

demonstrou a importância das proteínas SR neste processo, e levou à criação do 

conceito de ‘definição exônica’ (Fig. 4), em que a distinção entre éxon e íntron não 

depende apenas das sequências de splicing conservadas nos íntrons, mas também da 

presença das sequências acentuadoras nos éxons. Este conceito é aplicado 

principalmente a mamíferos onde este fenômeno é observado devido a característica 

degenerada de seus sítios de splicing, ao contrário de leveduras, em que o processo 

de splicing não é dependente das proteínas SR dada a alta conservação de seus sítios 

que garante a afinidade pelas snRNPs do spliceossomo (revisto por Black, 2003). As 

proteínas SR interagem com o domínio C-terminal da polimerase II de RNA, que é 

regulado por fosforilação ao início da transcrição gênica. Outras proteínas que 

participam do processamento do hnRNA também se associam a este domínio, 

possibilitando o recrutamento das maquinarias do processamento, que ocorre de 

forma co-transcricional no transcrito nascente (Bentley, 1999).  
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Tabela 1: Tabela exibindo proteínas com função reconhecida de 
regulador em trans do splicing. As proteínas estão organizadas por 
famiília protéica com domínios principais e sítios de lligação ao RNA 
representados. Modificada de Gabut et al, 2008. 
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Os silenciadores exônicos, ESS, por sua vez, são reconhecidos por 

ribonucleoproteínas nucleares, heterogêneas (hnRNPs), dentre as quais, a hnRNP A1 

é a mais estudada. Esta proteína possui domínios de ligação ao RNA do tipo RNP-cs, 

através dos quais ela interage com a sequência exônica, mais exatamente com o ESS. 

Age como antagonista de proteínas SR, como as SF2/ASF, participando da ‘definição 

exônica’. Se há preponderância de sua ação sobre a de proteínas SR, há exclusão 

deste éxon no transcrito maduro.  

Os elementos em cis que agem como acentuadores intrônicos do splicing podem se 

localizar adjacentes ou até a algumas centenas de bases do sítio de splicing sobre o 

qual agem. ISEs são reconhecidos por diferentes proteínas, entre as mais comuns 

encontram-se a TIA1 (TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein) e CELF 

(do inglês, CUG-binding protein and ETR-like factors). TIA associa-se a regiões ricas 

em uracila, e reforça a ligação de snRNPs U1 aos respectivos sítios, favorecendo o 

splicing (Forch et al, 2000). Desta forma, os íntrons, como os éxons, podem ser 

definidos pelo conjunto de proteínas a eles associado. 

Os silenciadores intrônicos de splicing, ISS, são reconhecidos tanto por proteínas 

da família SR quanto pela hnRNP A1. Se próximo ao ponto de ramificação, pode haver 

ligação do ISS às proteínas SR levando, nesta posição, à inibição do splicing. A 

ligação de ISSs à hnRNP A1 antagoniza elementos de splicing U2 (Tange et al, 2001). 

Como se observa, a ação de fatores em trans na regulação do splicing depende da 

posição, em relação ao transcrito, do elemento em cis a ele ligado. Além disso, 

elementos em cis e em trans, intrônicos e exônicos de regulação de splicing agem 

concomitantemente durante um evento de splicing, e é o efeito combinatório deles e o 

spliceossomo que irá determinar o produto final deste processamento co-transcricional 

(Black, 2003). O efeito combinatório do splicing dependerá certamente de mecanismos 

regulatórios da atividade dos fatores em trans ainda não bem compreendidos. 
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IV. Produtos do splicing alternativo 

Uma questão atual e importante é investigar que proporção dos transcritos 

variantes gerados a partir de um só gene irá ter repercussão funcional. Mutações 

novas em sítios de splicing ou em sequências acessórias, que geram produtos de 

splicing espúrios ou bloqueiam a excisão de íntrons, são responsáveis por diversas 

doenças humanas, com uma estimativa de 15% das mutações de ponto que levam a 

doenças genéticas humanas serem desse tipo (Krawczak et al, 1992). Por outro lado, 

alterações evolutivamente fixadas possibilitam regulação fina do splicing mediante 

sinais celulares específicos, tornando este processo um poderoso gerador de 

diversidade funcional. Este papel é corroborado pela observação de que o splicing 

alternativo é menos frequente em genes com maior número de parálogos em um dado 

Figura 4: Definição exônica. Os sítios regulatórios em cis estão presentes em todos os éxons e 
íntrons, aos quais se ligam diversos elementos em trans. Estes elementos agem 
concomitantemente durante o splicing e seu equilíbrio define quais regiões serão definidas 
como éxons e íntrons. Modificado de Maniatis & Bosiljka, 2002. 
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genoma, e em tecidos altamente especializados como o sistema nervoso central 

(SNC).  

A atuação do splicing alternativo como regulador da expressão gênica é 

evidenciada pelas funções exercidas pelas variantes criadas neste processo. Estas 

variantes de RNAm podem ser traduzidas, dando origem a isoformas protéicas com 

funções ou distribuições subcelulares distintas, como corroborado por evidências de 

conservação de eventos de splicing em eucariontes e de que o splicing alternativo 

acarreta mais comumente modificações em fragmentos codificadores do RNAm (Wen 

et al, 2004). Os dados de similaridade de sequências, principalmente entre os 

mamíferos, sugerem que pelo menos 25% das variantes geradas por splicing 

alternativo resultem em isoformas com ganho funcional (Sorek et al, 2004). Há uma 

tendência atual a estimar esta freqüência bem acima destes valores. 

As variantes de RNA podem ainda conter códons de parada de tradução 

prematuros podendo ser direcionadas para degradação pelo sistema de vigilância da 

célula, decaimento mediado por sequências sem sentido (NMD, do inglês, nonsense-

mediated decay), um dos mecanismos responsáveis pela degradação de RNA 

mensageiro na célula (Lareau et al, 2004; Lejeune & Maquat, 2005; Matlin et al, 2005). 

Observou-se, mais recentemente, exemplos em que os sub-produtos do splicing 

alternativo, os segmentos intrônicos ou exônicos não incorporados ao RNAm, podem 

ser substratos para a drosha, ribonuclease nuclear que atua na produção de 

microRNAs para controle da meia-vida do RNAm, pelo mecanismo de interferência 

pelo RNA, RNAi (Berezikov et al, 2007). 

V. Splicing alternativo e diversidade funcional no SNC 

A diversidade funcional gerada pelo splicing alternativo é representada por eventos 

específicos relacionados a períodos de desenvolvimento, tipo e atividade celular e 

tecidos. Foi demonstrado que o número total de genes que sofrem splicing alternativo 

é especialmente elevado em tecidos altamente especializados como cérebro, gônadas 

e fígado. Dentre estes, o SNC de mamíferos se destaca pela frequência de ocorrência 
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do splicing alternativo próximo a 90%, com diversos eventos exclusivos deste tecido 

(Yeo et al, 2004). Em neurônios, o splicing alternativo é proposto como o principal 

mecanismo responsável pelo desenvolvimento do de funções complexas deste órgão 

atuando na diferenciação neuro-glial, no direcionamento de axônios na sinaptogênese, 

modulando as respostas a neurotransmissores e gerando isoformas para todos os 

receptores já descritos (Lipscombe, 2005).  

Um sistema bem descrito no SNC é o sinal para diferenciação e desenvolvimento 

neuronal pela proteína de ligação a tratos de pirimidinas (PTB) e seu parálogo 

neuronal (nPTB). PTB, expressa em todos os tecidos, age como um silenciador de 

splicing que causa a exclusão de um éxon na sua própria mensagem e na mensagem 

de nPTB, criando um códon de parada prematuro que, via NMD, reduz a tradução de 

PTB e bloqueia a de nPTB. Na linhagem neuro-glial direcionada à diferenciação 

neuronal, o gene PTB é bloqueado transcricionalmente, o que permite a tradução de 

nPTB que regula o splicing de até 25% dos transcritos da célula desencadeando a 

diferenciação para linhagem neuronal (revisto por Coutinho-Mansfield, 2007).  

Outro exemplo bem caracterizado é o da neurexina e neuroliguina, duas proteínas 

de membrana que apresentam isoformas geradas a partir de variantes criadas por 

splicing alternativo. Estas duas proteínas interagem na sinapse de forma que uma 

isoforma de uma dessas proteínas, em uma projeção neuronal pré-sináptica, 

reconhece especificamente apenas uma isoforma da outra em neurônio pós-sináptico, 

gerando assim uma identidade celular que permite a criação de sinapses exclusivas 

(Li et al, 2000). 

Os canais de transporte de cálcio em neurônios também apresentam grande 

variabilidade gerada por splicing alternativo, podendo produzir até mil isoformas 

previstas por gene. O splicing regulado é evidenciado pela inclusão diferencial de 

éxons-cassete em diversos transcritos para estes canais, que apresentam uma taxa 

de inclusão gradativamente maior durante o desenvolvimento até a idade adulta. Em 

um destes genes, a inclusão de um dos éxons mutuamente excludentes altera 
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domínios responsáveis pelas propriedades físico-quimicas do canal resultante, 

gerando uma isoforma que é inativada apenas por voltagem e outra inativada apenas 

por neurotransmissores, cada uma delas expressa em resposta a um sinal externo 

(revisto por Gray et al, 2007). Estes são poucos exemplos da diversidade funcional 

gerada pelo splicing alternativo no SNC. 

Entre os reguladores de splicing exclusivos do SNC já identificados, a proteína de 

ação mais abrangente é NOVA (do inglês, Neuro-oncological ventral antigen). 

Identificados como auto-antígenos de expressão exclusivamente neuronal em uma 

síndrome paraneoplásica, as proteínas NOVA1 e NOVA2 são reguladores em trans, 

produzidos a partir de genes parálogos, que regulam uma grande gama de eventos de 

splicing, relacionados em sua grande maioria com a sinaptogênese (Blencowe, 2005). 

Estudos com microarrays para eventos de splicing realizados em modelos de 

camundongos nocaute individuais para os dois genes das proteínas NOVA detectaram 

alterações em 7% dos eventos de splicing exclusivos do SNC, demonstrando a 

abrangência da ação destes reguladores (Jensen et al, 2000; Ule et al, 2005; Li et al, 

2007). 

VI. Splicing alternativo do gene do Retardo Mental do X Frágil (FMR1) 

Um dos genes expressos no SNC e que apresenta variantes geradas a partir de 

splicing alternativo é o gene do Retardo Mental do X Frágil (FMR1, do inglês, Fragile 

Mental Retardation 1 gene), clonado em 1991 (Fu et al, 1991; Kremer et al, 1991; 

Oberlé et al, 1991; Verkerk et al, 1991; Yu et al, 1991). O gene, com cerca de 38 

Kilobases (Kb), tem 17 éxons e é em transcrito em RNAm de 4.4 Kb, composto por 

uma região 5’ não traduzida (5’ UTR) de 0.2 Kb, uma região codificadora de 1.9 Kb e 

uma região 3’ não traduzida (3’ UTR) de 2.3 Kb (Ashley et al, 1993; Eichler et al, 

1993). 

Há, no primeiro éxon do gene FMR1, um microssatélite de trinucleotídeos, citosina, 

guanina e guanina (CGG), que é transcrito e não traduzido, presente na porção 5’ UTR 

de seu RNAm. Estas repetições CGG fazem parte de uma ilha CpG que, se metilada, 
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inativa a expressão do FMR1 (Fu et al, 1991; Verkerk et al, 1991; Bell et al, 1991). O 

microssatélite de trinucleotídeos apresenta polimorfismo de tamanho na população 

geral, com alelos de seis a cerca de 40 repetições. Pacientes com a síndrome do X 

frágil (SXF), a causa hereditária mais frequente de retardo mental entre homens, 

apresentam mutações completas de trinucleotídeos CGG do FMR1, com alelos 

contendo mais de 200 repetições CGG, cujas citosinas e as da ilha CpG em que se 

encontram tornam-se metiladas, resultando na inativação do gene FMR1. Mães e avôs 

maternos de pacientes são portadores de pré-mutações, alelos instáveis às meioses, 

com cerca de 60 a 200 repetições CGG, sem metilação. Os portadores de pré-

mutações, embora sem distúrbios de aprendizagem, podem apresentar outras 

afecções clínicas. Mães de crianças afetadas pela SXF podem manifestar falência 

ovariana prematura (Vianna-Morgante e Costa, 2000). Homens e, raramente, 

mulheres, portadores da pré-mutação podem vir a desenvolver, a partir da sexta 

década de vida, uma síndrome de distúrbios da marcha, tremor e perda cognitiva, 

denominada síndrome de ataxia e tremor do X frágil (FXTAS) (Hagerman et al., 2001). 

Exames anatomo-patológicos revelaram inclusões citoplasmáticas, positivas para 

ubiquitina, em neurônios e astrócitos, além de gliose do SNC de pacientes FXTAS e 

sugeriram um mecanismo patogenético mediado pelo acúmulo do RNAm do FMR1 

(Greco et al., 2006). Alelos com 40 a 60 repetições apresentam estabilidade 

intermediária entre alelos normais e pré-mutações, sendo denominados, por isso, 

alelos intermediários, sem associação clínica estabelecida (Haddad et al., 1999). 

A expressão do RNAm do FMR1 foi analisada por hibridação in situ de tecidos 

humanos fetais, nas oitava, nona e trigésima quinta semanas gestacionais (Abitbol et 

al, 1993). Os fetos na oitava e nona semanas apresentavam distribuição homogênea 

do RNAm do FMR1 no encéfalo e medula espinhal, cartilagens, mesênquima cefálico 

(crânio cartilaginoso, corpos cerebrais e arcos carpais) e fígado. No SNC, a marcação 

foi mais intensa nas zonas intermediária marginal, periventricular cervical, embora as 

regiões mais superficiais também mostraram expressão. Em fetos de 25 semanas 
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gestacionais, a expressão de FMR1 mostrou-se elevada na placa neocortical, nas 

zonas ventricular e subventricular, córtexes cerebral frontal, temporal e piriforme, as 

regiões CA1, CA2 e CA3 do hipocampo, o núcleo basal magnocelular e no cerebelo 

(camada de células de Purkinje, vérmis e córtex) (Abitbol et al, 1993).  

O estudo da expressão do gene FMR1 levou, em 1993, à identificação, por RT-

PCR, de 12 variantes de RNA produzidas em diversos tecidos, aparentemente sem 

especificidade, principalmente no encéfalo e gônadas (Eichler et al, 1993; Ashley et al, 

1993; Verkerk et al, 1993). Verkerk e cols (1993) mostraram que estas variantes são 

geradas por quatro tipos de splicing alternativo do transcrito primário deste gene. Em 

sua análise, Ashley e cols (1993) incluiu um quinto tipo de splicing alternativo do FMR1 

no splicing alternativo do FMR1. Mais tarde, onze dessas variantes de transcrito do 

FMR1 foram identificadas por clonagem de cDNA de culturas primárias de neurônios 

humanos fetais, mostrando níveis de expressão relativamente distintos (Huang et al, 

1996). Foi observado posteriormente que estas variantes, tanto em cérebro quanto em 

outros tecidos poderiam ter níveis de expressão distintos durante o desenvolvimento. 

Estes e outros estudos baseados em averiguação de RNA ajudaram a definir a 

organização genômica do gene FMR1, identificando o éxon 12, até então não descrito, 

e os sítios receptores alternativos de splicing nos éxons 15 e 17. Dos 17 éxons do 

gene FMR1, aqueles envolvidos em eventos de splicing alternativo concentram-se na 

porção 3’ do gene e possuem os sítios de splicing com sequências mais distantes dos 

consensos (Eichler et al, 1993). Entre estes, os éxons 12 e 14 são do tipo cassete, 

enquanto os éxon 15 e 17 possuem três e dois sítios receptores de splicing, 

respectivamente, alterando a extensão de sua sequência transcrita incluída (Fig. 5a). 

A combinação destes eventos gera 24 variantes possíveis de RNA que podem dar 

origem a 20 isoformas não redundantes da proteína do retardo mental do X frágil 

(FMRP) codificada pelo FMR1 (Tabela 2, Sittler et al, 1996). 
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Tabela 2: Tabela exibindo as isoformas da FMRP esperadas pela tradução das variantes de 
transcrito do FMR1 com ou sem (Δ) os éxons 12 e 14, com uso do primeiro ou segundo sítio 
receptor de splicing do éxon 17 ou um dos três sítios receptores de splicing do éxon 15 (a, b e 
c). Encontram-se entre parênteses a massa molecular (KiloDaltons, KDa) estimada para cada 
isoforma. Com a exclusão do éxon 14 a nova região potencialmente formada para as isoformas 
4, 5, 10 e 11 apresenta um códon de parada na tradução antes do éxon 17. Desta forma, os 
transcritos gerados pelo uso do primeiro ou segundo sítio receptor de splicing do éxon 17 criam 
isoformas redundantes. As isoformas estão identificadas por cores em 5 grupos, determinados 
pela proximidade da massas moleculares calculadas para cada isoforma. Fonte: Sitler et al, 
1996. 



 30 

A FMRP tem 632 resíduos de aminoácidos e 71,1 kDa em sua isoforma maior, é 

parte de uma família protéica com as proteínas FXR1P e FXR2P, codificadas 

respectivamente pelos genes autossômicos, 1 e 2, relacionados ao X Frágil, FXR1 e 

FXR2. Os três membros desta família possuem grande similaridade de sequência 

entre si, cerca de 55%, codificam para proteínas com domínios funcionais principais, 

compartilhados, que interagem entre si no núcleo e no citoplasma, como hetero- ou 

homodímeros (Zhang et al, 1995; Kirkpatrick et al, 2001). Estes domínios protéicos são 

responsáveis pela interação da FMRP com outros elementos protéicos e ribonucléicos, 

definindo suas funções no SNC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Alinhamento das proteínas da família da FMRP. A FMRP possúi respectivamente 86% 
e 70% de similaridade na região compartilhada com as outras integrantes da família, FXR1 e 
FXR2. Estas não possuem a sequência codificada pelos éxons 10 a 12 e 17 do FMR1. 
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A proteína FMRP faz parte de um complexo ribonucleoprotéico e liga-se, de 

maneira seletiva, a estruturas de quartetos de guanina, quartetos G, de RNA. A FMRP 

apresenta sinais de importação (codificado pelo éxon 5) e de exportação nuclear 

(codificado pelo éxon 14), três domínios de ligação ao RNA, sendo dois do tipo KH 

(homólogo à ribonucleoproteína heterogênea nuclear, hnRNP K, codificados pelos 

éxons 8, 9 e 13) e, o terceiro, um domínio arginina-glicina-glicina (RGG, codificado 

pelo éxon 16), além de dois domínios agenet (codificados pelos éxons 3 e 4) (Bardoni 

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

segmento codificado pelos éxons 10 a 12 do FMR1 está ausente nas proteínas FXR1 

e FXR2, o que sugere uma relevância funcional, diferencial para a FMRP (Fig. 6).  

No SNC, a expressão da FMRP é especialmente elevada em neurônios do 

hipocampo, córtexes cerebral e cerebelar, relacionando-se diretamente às síndromes 

neurológicas, SXF e FXTAS. A partir de diversos estudos para averiguar interações 

protéicas e distribuição subcelular da FMRP, propôs-se que, uma vez sintetizada, ela 

entre no núcleo celular, onde forma complexos ribonucleoprotéicos, que deixam o 

núcleo e são transportados aos dendritos. Em neurônios hipocampais e corticais, a 

FMRP predomina nas espinhas dendríticas, que são evaginações da membrana pós-

sináptica sujeitas a alterações morfológicas, dinâmicas, relacionadas à função 

sináptica e plasticidade neuronal, que são dependentes de síntese protéica (Jontes e 

Smith., 2000). Nas espinhas dendríticas, a FMRP deve funcionar como repressora 

traducional de modo relacionado à função sináptica. Cérebros de pacientes com a 

SXF e de camundongos nocautes do Fmr1 apresentam anormalidades das espinhas 

dendríticas, que se mostram mais longas, finas e densas do que o normal, sugerindo 

que a FMRP deva ter uma função na maturação e/ou eliminação sináptica (Comery et 

al., 1997; Nimchinsky et al., 2001). Esta diferença morfológica das espinhas 

dendríticas é significativa somente na primeira semana do desenvolvimento pós-natal, 

período em que a expressão do Fmr1 de camundongo é alta (Nimchinsky et al., 2001). 
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Como a FMRP, o RNAm do FMR1 também se localiza nos terminais dendríticos, 

onde ambos se associam (Weiler et al., 1997; Greenough et al., 2001). Várias outras 

mensagens foram identificadas como alvo da regulação pela FMRP (Brown et al., 

2001; Darnell et al., 2001). A FMRP apresenta distribuição polissomal e a grânulos de 

estresse, citoplasmáticos, onde ela deve inibir a tradução de RNAm, de maneira 

específica e seletiva (Li et al., 2001). O modelo corrente tem a RNAi como a via 

principal de atuação da FMRP na regulação pós-transcricional da expressão gênica, 

uma vez que se demonstrou que esta proteína interage com componentes do 

complexo de silenciamento induzido pelo RNA (RISC), além de microRNAs, em 

Drosophila e mamíferos. Nesse modelo, a FMRP liga-se ao RNAm específico e recruta 

o complexo RISC e microRNAs, facilitando o reconhecimento entre microRNAs e seus 

alvos (Fig. 7; Jin et al., 2004). 
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Figura 7: Modelo sintetizando 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: Jin et al, 2004 
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A exclusão do éxon 14 dos transcritos do FMR1 é um evento aparentemente raro, 

embora ainda não tenha sido feita uma análise semi-quantitaiva de tal expressão. Sua 

exclusão muda a moldura de leitura da tradução e cria possibilidade de que estas 

mensagens sejam degradadas. Super-expressão dos transcritos sem o éxon 14 

mostram acúmulo da proteína de fusão no núcleo celular uma vez que o éxon 14 

codifica para o único sinal de exportação nuclear da FMRP. Outros experimentos de 

super-expressão destas isoformas revelaram alteração proteômica da célula 

transfectada. 

O encurtamento do éxon 15 do FMR1 pelo uso de sítios receptores de splicing 

alternativos faz com que isoformas da FMRP sintetizadas a partir desse RNAm 

apresentem alteração de metilação e do controle de interação com proteínas. Por 

outro lado, um estudo recente demonstrou que a sequência de DNA contida entre o 

primeiro e terceiro sítios de splicing do éxon 15 do FMR1 é transcrita em uma estrutura 

de RNA de quarteto G. Esta sequência constitui um acentuador exônico do splicing do 

éxon 15. Embora os autores não tenham comprovado por experimentos de splicing in 

vitro, os dados são sugestivos da existência de um ESE nessa região. 

A sequência do éxon 12 do FMR1 está ausente nos genes parálogos FXR1 e FXR2 

e nos genes ortólogos de invertebrados. A exclusão do éxon 12 do FMR1 não muda a 

moldura de leitura da tradução. Sua inclusão acrescenta 21 resíduos de aminoácidos 

cuja função permanece ainda obscura. Sabemos, pelo desenvolvimento em nosso 

laboratório de anticorpos que reconhecem especificamente este peptídio codificado 

pelo éxon 12 do FMR1, que as isoformas que o contêm são traduzidas no SNC de rato 

(dados não publicados). É importante investigar se estas isoformas têm alteração 

funcional em relação às demais isoformas da FMRP que não expressam o éxon 12, 

um projeto em desenvolvimento em nosso laboratório. Da mesma forma, é essencial 

analisar o padrão de expressão do éxon 12 do FMR1 no SNC e como a inclusão e 

exclusão deste éxon nos transcritos do FMR1 são regulados. 
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OBJETIVOS 

O objetivo geral deste projeto é avaliar a expressão do éxon 12 do gene Fmr1 do 

rato e buscar pelos elementos em cis regulatórios do seu splicing. 

A definição de padrões de exclusão ou inclusão exônica dos transcritos de Fmr1 em 

diferentes estruturas do SNC é importante à seleção de tecidos a serem estudados 

experimentalmente, como na identificação de elementos em cis ou em trans 

regulatórios do splicing. Com o objetivo de analisar a expressão do éxon 12 do Fmr1 

em córtex frontal, hipocampo e cerebelo no período embrionário e início do 

desenvolvimento pós-natal do rato, quando a expressão do Fmr1 é sabidamente muito 

alta (Verkerk et al, 1993). Amostras de cDNA destes tecidos foram obtidas de ratos no 

décimo nono dia embrionário (E19) e no segundo dia pós-natal (P2) e analisadas pela 

técnica de RT-PCR em tempo real (Real-Time RT-PCR) com iniciadores específicos 

para as variantes maduras que incluem o éxon 12 de Fmr1. 

A exclusão do éxon 12 do Fmr1 do transcrito primário ou sua exclusão do RNAm 

deve depender da interação entre proteínas (elementos em trans) e seqüência 

transcrita (elementos em cis) de maneira regulada pela sinalização intracelular. Na 

busca por seqüências em cis candidatas à regulação do splicing do éxon 12 do Fmr1 

de rato, construímos um mini-gene de seqüência genômica parcial do gene e 

analisamos sua expressão em células com ele transfectadas. Um padrão de inclusão e 

exclusão do éxon 12 foi avaliado e depois comparado ao de outros clones contendo 

deleções parciais feitas a partir do clone original. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

I. Análise por RT-PCR em tempo real dos padrões de expressão das isoformas 

de Fmr1: 

 

I.I Animais e obtenção de tecidos 

Ratos Wistar foram obtidos do Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina da 

USP e sacrificados em câmaras de CO2 (protocolos aprovados pelo comitê de ética do 

IB-USP para projetos mais abrangentes no laboratório: 2004 e 2008). O sexo de 

animais no segundo dia pós-natal (P2) foi discriminado pela distância entre genitália e 

ânus (maior em machos) pela equipe do Centro de Bioterismo. Para os embriões, 

período em que a distinção da genitália é difícil, foi realizada sexagem molecular como 

descrito adiante. Os indivíduos machos foram separados para o estudo e as fêmeas 

para obtenção de DNA e de cDNA para a padronização da RT-PCR. Após sacrifício da 

rata prenha (décimo nono dia), os embriões foram decapitados. Ratos em P2, 

sacrificados, foram também decapitados. A extração do encéfalo seguiu-se incisão 

sagital, remoção da pele, cartilagem craniana e meninges. Os encéfalos removidos 

foram colocados em placas de Petri contendo 10mL de PBS (solução salina 

tamponada com fosfato), onde foi realizada dissecção do córtex cerebral frontal, 

hipocampo e cerebelo. Os tecidos específicos do cérebro de cada animal, lavados em 

PBS, foram transferidos para criotubos individuais e congelados em nitrogênio líquido. 

Todas as amostras foram conservadas em freezer a -80°C. 

I.II Preparo de água DEPC estéril 

 Dietilpirocarbonato (DEPC) foi adicionado à água ultrapura (1/1000). A solução foi 

misturada vigorosamente, incubada a 37°C por 16 horas, ao abrigo da luz, e 

autoclavada por 15 minutos. 
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I.III Extração de RNA total 

O RNA total foi extraído pelo método de cloreto de lítio e uréia, em que, 1mL de 

solução de LiCl/Uréia (LiCl 3M e Uréia 6M) foi adicionado a cada criotubo contendo 

tecido congelado, homogeneizado em jato em seringa (10ml) com agulha de 8mm. As 

soluções foram mantidas a 4°C, durante 16 horas, em microtubos (1,5mL) quando 

foram centrifugados por uma hora a 16.000 x G a 4°C. O sobrenadante foi descartado 

com micropipetador (para amostras de indivíduos E19 o sobrenadante foi estocado 

para extração de DNA genômico). Foram adicionados ao precipitado 700µL de TES 

(Tris HCl a 0,1M, pH 7,4, EDTA a 2mM, SDS a 0,1%, solução preparada com água 

tratada com DEPC e filtrada), a solução Foi homogeneizada com pipeta e 

acrescentados 700µL de fenol:clorofórmio:álcool isoamílico (25:24:1) e novamente 

homogeneizando. As amostras foram centrifugadas por cinco minutos a 16.000 x G a 

temperatura ambiente. A fase superior foi transferida a um novo tubo ao qual foram 

adicionados 700µL de fenol:clorofórmio:álcool isoamílico (25:24:1), homogeneizado e 

centrifugado por cinco minutos a 16.000 x G à temperatura ambiente. A fase superior 

foi transferida a um novo tubo, uma alíquota de 10µL foi retirada para controle em gel 

e ao restante foi adicionado igual volume de clorofórmio:álcool isoamílico (24:1), 

homogeneizado e centrifugado por cinco minutos a 16.000 x G a temperatura 

ambiente. A fase superior foi coletada e adicionou-se 10% do volume de acetato de 

sódio 3M, pH 5,2 e dois volumes de etanol absoluto gelado. Amostras de RNA 

precipitado foram estocadas a –80°C até serem utilizadas. 

I.IV Extração de DNA genômico 

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

em E19 foi submetido à extração de DNA genômico. A este sobrenadante foram 

adicionados 10% do seu volume de acetato de sódio a 3M, pH 5,2 e dois volumes de 

etanol absoluto gelado. Após16 horas a –80°C, os tubos foram centrifugados a 16.000 

x G a 4°C por 20 minutos e o sobrenadante foi descartado. O precipitado foi lavado em 
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250µL de etanol 80% gelado e centrifugado a 16.000 x G a 4°C durante 10 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e os tubos secos ao ar por 30 minutos. O precipitado de 

DNA foi ressuspenso em 50µL de água ultrapura. Dez µL de cada amostra de DNA 

foram aplicados em gel de agarose a 2% para quantificação como padrão de dosagem 

Low Mass DNA Ladder (Invitrogen) realizando eletroforese a 100V por 15 minutos em 

tampão TBE 1X (Tris-base 89mM, ácido bórico 89mM, EDTA 2mM). As amostras 

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

I.V Sexagem molecular 

DNA (1µL) de cada amostra dos animais em E19 foi utilizado em reação em cadeia 

da polimerase (PCR) com iniciadores (TSPY-1S: 5’-ACAATCCTGGGTTGAGGATG-3’; 

TSPY-1A: 5’-GTGCACACAGCCAGTTGAAG-3’) específicos para o gene Tspy do 

cromossomo Y de rato. A reação foi realizada em volume final de 10µL em tampão 

(Invitrogen, Carlsbad CA) a 1X, MgCl2 a 1.5mM (Invitrogen, Carlsbad CA), 200µM de 

cada dNTP (dATP, dCTP, dGTP e dTTP), DMSO a 10%, cada iniciador a 0,5µM e 1U 

de polimerase Taq de DNA (Invitrogen, Carlsbad CA). Em termociclador, após uma 

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

94°C por 15 segundos, 54°C por 30 segundos e 68°C por um minuto. A extensão final 

foi a 68°C por sete minutos. A observação dos produtos de PCR foi feita em gel de 

agarose a 2% com brometo de etídio (2,5mM), à luz ultravioleta, após eletroforese em 

tampão TBE 1X a 100V por 20 minutos. O padrão de peso molecular Low Mass DNA 

Ladder (Invitrogen, Carlsbad CA) foi aplicado no mesmo gel. 

I.VI Quantificação de RNA 

Amostras de etanol contendo RNA precipitado (100µL) foram centrifugados a 

16.000 x G a 4°C durante 20 minutos. O sobrenadante foi descartado e ao precipitado 

foram adicionados 250µL de etanol 80% gelado. Os tubos foram centrifugados a 

16.000 x G a 4°C durante dez minutos. O sobrenadante foi descartado e os tubos 
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secos ao ar por 30 minutos. O DNA foi ressuspenso em 50µL de água tratada com 

DEPC. A dosagem do RNA foi realizada em gel de agarose a 0,8%, aplicando 2.5, 5, e 

10µL de cada amostra por canaleta. A eletroforese foi realizada em tampão TBE 1X 

aplicando corrente de 50V por 30 minutos. Brometo de etídio foi adicionado ao gel 

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

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

mesmo gel para a quantificação do RNA. 

I.VII Síntese de cDNA 

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

SuperScript III First-Strand Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen, Carlsbad CA). 

Volumes de etanol contendo 2µg de RNA precipitado foram centrifugados como 

descrito acima e o RNA ressuspenso em 23µL de H2O-DEPC. Amostras foram 

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

3µL de tampão de reação DNAseI (Invitrogen, Carlsbad CA) e 4µL de DNAseI 

Amplification Grade (Invitrogen, Carlsbad CA). As amostras foram incubadas por 15 

minutos à temperatura ambiente, a elas foram adicionados 4µL de EDTA a 25mM e 

aquecidas por dez minutos a 65°C para inativação da DNAseI. Foram adicionados 

imediatamente as amostras de RNA 3µL de oligoDT (500µg/ml) e 2µL de iniciadores 

aleatórios (50µg/ml), incubados a 70°C por dez minutos, para hibridação dos 

iniciadores, adicionados à reação 7µL de tampão de PCR 10X, 7µL de MgCl2 a 25mM, 

3.5µL de dNTP mix a 10mM, 7µL de DTT a 0,1M e 4.5µL de água DEPC. As amostras 

foram centrifugadas e recolocadas rapidamente no termociclador a 42°C por cinco 

minutos. Foram adicionados 2µL da transcriptase reversa SuperScript III seguidos de 

incubação a 42°C por 50 minutos em termociclador. As amostras foram aquecidas a 

70°C por 15 minutos e adicionados 2µL de RNAse H, seguido de incubação a 37°C, 

por 20 minutos. As amostras de cDNA foram estocadas a -20°C. 
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I.VIII Teste dos cDNAs 

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

reação com a transcriptase reversa). A primeira reação utilizou iniciadores (RACT-1S: 

5’-GTCAGAAGGACTCCTACG-3’; RACT-1A: 5’-CTTCATGGTGCTAGGAGC-3’) 

específicos para o gene da actina beta de rato. A segunda reação utilizou iniciadores 

(FRAX-4S: 5’-ACAAAGGAAAACACCCATTTT-3’; FRAX-4A: 5’-

TGGTTGCAGCCCATCTACGC-3’) que hibridam respectivamente nos éxons 11 e 17 

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

tampão Taq (Invitrogen, Carlsbad CA) a 1X, MgCl2 a 1.5mM (Invitrogen, Carlsbad CA), 

200µM de dATP, dTTP, dCTP e dGTP, DMSO a 10%, cada um dos iniciadores a 

0.1µM e 0.5U de polimerase Taq de DNA (Invitrogen, Carlsbad CA). Em termociclador, 

após uma desnaturação a 94°C por dois minutos, as amostras foram submetidas a 35 

ciclos de 94°C por 15 segundos, 52°C por 30 segundos e 68°C por um minuto. A 

extensão final foi realizada a 68°C por sete minutos. A observação dos produtos foi 

feita em gel de agarose a 2% corado com brometo de etídio (2,5mM) e observadas à 

luz ultravioleta após eletroforese em tampão TBE 1X, a 100V, por 15 minutos. O 

Padrão de peso molecular O’ GeneRuler 1Kb DNA Ladder Plus (Fermentas) foi 

aplicado no mesmo gel. 

I.IX Reação de PCR em tempo real 

Para a reação de PCR em tempo real, os iniciadores de oligonucleotídeos foram 

desenhados utilizando-se o software Primer 3 (http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-

bin/primer/ primer3_www), sua especificidade verificada através do BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov /BLAST), e sintetizados pela IDT (Coralville IA). Os 

oligonucleotídeos FRAX-13S (5’-AGTTGTGAGGGTGAGGATCG-3’), FRAX-12A (5’-

TTGGAAGGTAGGGAACTTGG-3’) e FRAX-13A (5’-

ACAATTGATGAAACCACTAACACC-3’) hibridam respectivamente no éxons 10, 11 e 
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12 do Fmr1. Os iniciadores foram diluídos a 2mM e testados em reações de 

amplificação (PCR) qualitativas, como descrito acima. 

A análise da expressão gênica foi feita através da PCR quantitativa em tempo real 

(qPCR) no Instituto do Coração, InCor, FM-USP, com colaboração da Dra. Silvana 

Chiavegatto. As reações de qPCR foram feitas no equipamento Rotor Gene 3000 

(Corbett Research, Concord, Austrália). O qPCR determina o Ct para cada amostra, 

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

a linha de detecção arbitrária (threshold). O resultado é coletado durante a fase 

exponencial de amplificação, que ocorre quando a emissão de fluorescência é 

proporcional ao número inicial de cópias do produto amplificado, ou concentração da 

amostra. Os oligonucleotídeos sense e antisense específicos para cada um dos genes 

candidatos a controle interno (genes com expressão similar entre os tratamentos) 

foram cedidos pela Dra. Silvana Chiavegatto. Foram testados três genes para controle 

interno, Ppia (ciclofilina), Gapdh (gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase) e Actb (beta-

actina), amplificados respectivamente com os iniciadores, Ppiar-1S (5’-

AATGCTGGACCAAACACAAA-3’) e Ppiar-1A (5’- CCTTCTTTCACCTTCCCAAA-3’), 

Gapdhr-1S (5’-AGGAGCGAGACCCCACTAAC-3’) Gapdhr-1A (5’-

GTGGTTCACACCCATCACAA-3’) e Actbr-1S (5’-GTGGGAATGGGTCAGAAGG-3’) e 

Actbr-1A (5’-GGTCATCTTTTCACGGTTGG-3’). As reações continham 200nM de 

iniciadores, sais, desoxinucleotídeos, a polimerase AmpliTaq Gold de DNA, o 

composto fluorescente Sybr Green I e a referência passiva, o corante fluorescente 

ROX (Applied Biosystems), otimizados para um volume final de 20µl. Para a escolha 

da concentração ideal do cDNA obtido das amostras a ser amplificado, foram feitas 

cinco diluições seriadas, 50ng/µL, 25ng/µL, 12.5ng/µL, 6.25ng/µL e 3.125ng/µL. Após 

a análise da curva-padrão de amplificação com as diluições para cada par de 

iniciadores, escolheu-se a concentração de 12,5ng/µL, aquela com maior eficiência 

para a concentração de trabalho. As reações foram incubadas a 95ºC, por 10 minutos, 
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para a ativação da polimerase AmpliTaq Gold de DNA, seguido por 45 ciclos de 15 

segundos a 95ºC para desnaturação, 60 segundos a 60ºC para hibridação, extensão e 

coleta do sinal de fluorescência. Para cada corrida tivemos o controle negativos NTC 

(ausência do DNA) e o cDNA de cada amostra referente ao grupo controle e 

experimental amplificadas em triplicatas. Após o término de cada corrida, a 

especificidade do produto de PCR formado foi determinada através de um ciclo de 

dissociação (95ºC por 15 segundos, estabilização a 60ºC, seguido de aumento gradual 

de temperatura de 2ºC por minuto). Assim, somente foram utilizados os primers cujos 

produtos amplificados mostraram pico único, claro e bem definido à temperatura 

correta. O software RG-6000 (Corbett Research, Concord, Austrália) foi usado para 

gerar a curva-padrão de cada produto de amplificação, as curvas de dissociação e as 

planilhas contendo os dados brutos de fluorescência através dos quais foram 

calculados os valores de Ct para todas as amostras amplificadas com cada par de 

oligonucleotídeos. Para cada estrutura cerebral e idade, a quantidade de transcrito, 

referente ao RNAm, de cada amplicom foi determinada a partir do Ct da amostra em 

análises diretas ou através da normalização dos resultados brutos pela expressão de 

genes que não se alteraram nessas regiões. Para cada região cerebral foram testados 

genes de referência: Ppia (ciclofilina), Gapdh (gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase) e 

Actb (b-actina). Utilizou-se o aplet geNorm (Vandesompele et al., 2002), que através 

de comparações pareadas sugere os genes mais estáveis em cada amostra. Através 

da análise dos resultados gerados por este software e pela observação das 

amplificações de padronização, foi determinado que o gene da ciclofilina é o mais 

indicado para a normalização dos resultados de expressão. 

A quantidade de transcrito em cada amostra foi determinada, relativamente, 

baseada no Ct de cada amostra normalizado pelo seu Ct na reação com os oligos 

específicos para o gene controle. As relações matemáticas utilizadas foram aplicadas 

por meio de matrix modificada cedida pela Dra. Silvana Chiavegatto. 
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II. Análises in silico para busca de elementos regulatórios: 

 

Análises in silico nas seqüências genômicas do Fmr1, na região do início do íntron 

11 ao final do íntron 12, foram realizadas para identificar segmentos candidatos a 

reguladores do splicing do éxon 12. Foram utilizadas ferramentas de bioinformática 

virtuais disponíveis na rede (ESE Finder - Release 3.0: http://rulai.cshl.edu/cgi-

bin/tools/ESE3/esefinder.cgi?process=home; Acescan2: 

http://genes.mit.edu/acescan2/index.html; ESR Search: 

http://ast.bioinfo.tau.ac.il/ESR.htm; ASD - Alternative Splicing: 

http://www.ebi.ac.uk/asd-srv/wb.cgi?method=7) que utilizam algoritmos para busca de 

elementos na seqüência submetida que possuem a maior probabilidade de atuar como 

reguladores em cis do splicing. Estas ferramentas utilizam métodos de busca e bancos 

de dados contendo elementos regulatórios publicados por diferentes grupos de 

pesquisa (ESE Finder - Release 3.0: Smith et al, 2006; Cartegni et al, 2003; 

Acescan2: Wang et al, 2004; Yeo et al, 2004; ESR Search: Goren et al, 2006; 

Fairbrother et al, 2002; Zhang & Chasin, 2004; Wang et al, 2004; EBI-ASD – 

Alternative Splicing: Stamm et al, 2006; Thanaraj et al, 2004). Utilizando os 

parâmetros originais de cada programa, foram realizadas buscas específicas utilizando 

as seqüências dos íntrons 11 e 12 e do éxon 12 do FMR1 humano, de camundongo e 

de rato. As buscas foram realizadas em cada ferramenta de acordo com os bancos de 

dados disponíveis em cada uma. Para as ferramentas ESE Finder e ESR Search, que 

utilizam como referência seqüências exônicas humanas, foi submetida à seqüência 

humana do éxon 12. Com a ferramenta Acescan2 foram feitas buscas separadamente 

com as seqüências dos íntrons e do éxon 12 humanas e murinas, sempre 

selecionando apenas elementos da espécie correspondente. Para ASD - Alternative 

Splicing foram submetidas às seqüências intrônicas e exônicas das três espécies. Os 

resultados para esta ferramenta são apresentados listando todos os elementos 

identificados presentes no banco de dados que incluem todas as espécies, desta 
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forma os resultados foram posteriormente triados para manter apenas elementos 

identificados na espécie submetida. 

 

III. Clonagem de segmento genômico do Fmr1: Produção de um mini-gene: 

 

III.I Extração de DNA de leucócitos 

Três mililitros de sangue coletados de rata adulta, prenha em E19, sacrificada em 

câmara de CO2 foram utilizados para extração de DNA genômico. Foram adicionados 

ao sangue 40mL de solução de lise (sacarose a 0,32M, Tris-HCl a 10mM, pH 7.4, 

MgCl2 a 5mM e Triton-X-100 a 1%) e homogeneizado a solução por inversão. 

Amostras foram centrifugadas por 30 minutos a 16.000 x G a 4ºC. O sobrenadante foi 

descartado e foram adicionados 4.5mL de solução de NaCl a 0.075M, EDTA a 0.8mM, 

pH8.0) e SDS 5%. Após homogeneização foram adicionados 50µL de Proteinase K 

(10mg/mL) e a solução foi incubada a 42ºC por 3 em tubo de vidro de 15mL, ao qual 

foram adicionados 5mL de fenol e homogeneizado. As amostras foram centrifugadas 

por 20 minutos a 16.000 x G a 4ºC. A fase superior foi transferida para um novo tubo 

onde foi submetido a duas extrações com clorofórmio:álcool isoamílico (24:1), como 

descrito. À fase superior obtida (~5mL) foram adicionados 500µL de KCl a 2M e 12mL 

de etanol absoluto gelado e homogeneizado. O DNA precipitado foi coletado com 

capilar de vidro e lavado em um novo tubo contendo etanol a 70% gelado. O DNA foi 

transferido para um novo tubo contendo 500µL de TE, incubado a 65ºC por 30 minutos 

e à temperatura ambiente por 16 horas. O DNA extraído foi quantificado por 

espectrofotometria calculando a absorbância da amostra a 260nm. As amostras foram 

conservadas a -20ºC. 

III.II Amplificação do segmento genômico do éxon 11 ao éxon 12 do Fmr1 

A amplificação dos segmentos genômicos foi realizada por PCR, com iniciadores 

específicos para o gene Fmr1, definindo um segmento de 2849 pares de bases que 
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abrange da primeira base do éxon 11 à última do éxon 13 (ECORVFRAX-11S: 5´-

CCAGGGATATCGGAAAATTTGCCACCAAGTTCC-3´, NOTFRAX-10A: 5´-

CCAGGGCGGCCGCCTACTTTAAGTAGTTCAGGTGATAATCCAA-3´). Os iniciadores 

sense e antisense continham sítios de restrição (sublinhados) para as enzimas EcoRV 

e NotI respectivamente. 

A reação foi realizada em volume total de 20µL contendo 20ng de DNA genômico 

de rato, tampão de reação a 1X, cada iniciador a 0,5µM, e 0,5U da polimerase 

Accuprime Pfx de DNA (Invitrogen, Carlsbad CA). Em termociclador, após uma 

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

94°C por 15 segundos, 52°C por 30 segundos e 68°C por quatro minutos e 30 

segundos. A extensão final foi realizada a 68°C por sete minutos. Dez reações 

independentes foram reunidas em um tubo e cinco microtubos submetidos à 

eletroforese em gel de agarose a 0.8% em tampão TBE 1X à 100V por 15 minutos, 

corado com brometo de etídio (0,75mg/mL) e observadas à luz ultravioleta. O Padrão 

de tamanho e peso molecular High Mass DNA Ladder (Invitrogen, Carlsbad CA) foi 

aplicado no mesmo gel. 

III.III Purificação do produto de PCR 

As amostras amplificadas por PCR foram purificadas com o sistema Illustra GFX 

(GE Healthcare) de acordo com os procedimentos recomendados pelo fabricante. 

Amplificações dos dois insertos (200µL) foram divididas em dois tubos (100µL), cada 

um purificado separadamente em uma coluna de afinidade por DNA GFX Microspin. 

As colunas foram eluídas no final do procedimento em 30µL de tampão de eluição 

aquecido. O volume recuperado da purificação por coluna foi aplicado em gel de 

agarose de mais baixo ponto de fusão a 0,7%. A solução contendo agarose diluída em 

tampão TBE foi incubada em banho a 60ºC por 1 hora e o gel polimerizado por uma 

hora a temperatura ambiente. As amostras foram aplicadas no gel assim como o 

padrão de peso molecular Low Mass DNA Ladder, submetidas à eletroforese em 
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tampão TBE 1X a 25V durante uma hora e a 50V por mais uma hora. O gel foi corado 

com brometo de etídio (2,5mM) e observado à luz ultravioleta. As bandas referentes 

aos insertos foram recortadas com lâmina de aço em transiluminador de luz 

ultravioleta. Fragmentos de gel contendo DNA foram transferidos para tubos de 1,5mL 

e novamente purificados em colunas GFX Microspin, eluídas com 30µL de tampão de 

eluição aquecido. As amostras coletadas foram estocadas a -20ºC. 

III.IV Adição de adenosina terminal 

Reação realizada com produtos de PCR não digeridos purificados contendo 10X 

Taq Buffer (Invitrogen, Carlsbad CA) a 1X, dATP (Desoxitrifosfato de Adenosina) a 

200µM e 0.5U de Taq (Invitrogen, Carlsbad CA) em volume de 10µL. A reação foi 

incubada em banho por 15 minutos a 72ºC. 

III.V Clonagem com o sistema TOPO 

A clonagem do segmento genômico do Fmr1 foi feita de modo não direcional no 

vetor TOPO TA (PCR 2.1-TOPO) (Invitrogen, Carlsbad CA) e, posteriormente, o 

inserto do clone recombinante obtido foi subclonado de modo direcional no vetor 

pcDNA3 (Xinl, Gonzalez, Agosti, et al, 1998). 

Produtos de PCR não digeridos, purificados em gel de agarose de baixo ponto de 

fusão após adição de adenosina terminal, foram clonados com o sistema TOPO TA 

com o vetor pCR2.1-TOPO. Cada produto de PCR foi clonado em reação de 6µL 

contendo 4µL do produto de PCR. Reações foram incubadas a 23ºC por 30 minutos. 

Solução de ligação foi usada para transformar bactérias DH5α One Shot® Chemically 

Competent E. Coli (Invitrogen, Carlsbad CA), com incubação em gelo por 30 minutos 

antes do choque térmico. 50µL de cada solução foram espalhados em placas de 

cultura de bactéria pré-aquecidas a 37ºC contendo meio Luria Broth (LB) (Bacto-

Triptona 10g/L, Bacto-Yeast 5g/L e NaCl 10g/L, pH 7.0) com agar a 1%. O restante de 

cada solução foi espalhado em placas separadas. As placas foram incubadas em 

estufa a 37ºC por 16 horas e guardadas a 4ºC. 
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III.VI Triagem das colônias 

Colônias isoladas crescidas em placas com meio LB agar foram colhidas em 

ambiente estéril e transferidas para tubos plásticos de 15mL contendo 2mL de meio 

LB líquido com Ampicilina (50µg/mL). Os tubos foram incubados sob agitação a 37ºC 

por 16 horas. 1µL de cada meio contendo bactérias foi utilizado em reação de PCR de 

10µL contendo tampão Taq (Invitrogen) a 1X, MgCl2 a 1.5mM (Invitrogen), cada dNTP 

a 200µM, DMSO a 10%, cada iniciador a 0.1µM e 0.5U de polimerase Taq de DNA 

(Invitrogen, Carlsbad CA). Em termociclador, após desnaturação a 94°C por 10 

minutos, as amostras foram submetidas a 35 ciclos de 94°C por 15 segundos, 52°C 

por 30 segundos e 68°C por 1 minuto. A extensão final foi realizada a 68°C por 10 

minutos. Em uma das reações o volume do meio de cultura (LB) contendo bactérias foi 

substituído por 1µL (20ng) de DNA genômico de rato, e foi usada como controle 

positivo. A visualização dos produtos foi feita em gel de agarose 1.5% corado com 

brometo de etídio (2,5mM) e observados à luz ultravioleta após eletroforese com 

tampão TBE 1X à 100V por 15 minutos. O peso molecular Low Mass DNA Ladder 

aplicado juntamente com as amostras para determinação da extensão dos produtos. 

Para a triagem dos clones gerados pelo sistema TOPO que contém a construção 

com o éxon 12 de Fmr1 foram utilizados iniciadores (ECORVFRAX-11S: 5´-

CCAGGGATATCGGAAAATTTGCCACCAAGTTCC-3´, FRAX-13A: 5´-

ACAATTGATGAAACCACTAACACC-3´) específicos para o inserto. 

Os iniciadores utilizados para a construção contendo o segmento do éxon 12 de 

Fmr1 no vetor pcDNA3 foram ECORVFRAX-11S e FRAX-13A, e são específicos para 

o inserto. O par de iniciadores PCDNA-1S: 5’–CACTATAGGGAGACCCATGGAC-3’, 

PCDNA-1A: 5’–CTGATCAGCGAGCTCTAGCA-3’ é específico para a seqüência do 

vetor. 

III.VII Extração do plasmídio 

A extração dos plasmídios das colônias positivas para os insertos foi realizada pelo 

método de lise alcalina. Um mililitro do meio LB contendo colônias isoladas foi 
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transferido para um tubo de 1.5ml que foram centrifugados por 5 minutos a 4°C e 

16.000 x G. O sobrenadante foi removido a as bactérias ressuspensas em 100µL de 

solução 1 (Glicose 0.05M, EDTA 0.01M, Tris 0.05M) gelada homogeneizada em 

vortex. As soluções foram incubadas a temperatura ambiente por 5 minutos e 

adicionados 200µL de solução 2 (NaOH 0.2M, SDS 1%) a temperatura ambiente 

preparada no dia, que foi homogeneizada invertendo o tubo. As soluções foram 

incubadas em gelo por 5 minutos e foram adicionados 150µL de solução 3 (Kac 3M, 

Ácido acético 11.5%) gelada, soluções homogeneizadas invertendo o tubo e 

incubadas em gelo por 5 minutos. Os tubos foram centrifugados por 5 minutos a 

16.000 x G a 4°C e o sobrenadante foi transferido para um novo tubo ao qual foram 

adicionados 500µL de fenol/clorofórmio (1:1). As soluções foram vortexadas e 

centrifugadas por 5 minutos a 16.000 x G a temperatura ambiente. A fase superior foi 

transferida para um novo tubo ao qual foram adicionados 500µL de clorofórmio/álcool 

isoamílico (1:24). As soluções foram vortexadas e centrifugadas por 5 minutos a 

16.000 x G a temperatura ambiente. A fase superior foi transferida para um novo tubo 

ao qual foi adicionado 1mL de etanol 100% a temperatura ambiente. As amostras 

foram guardadas imediatamente a -80°C durante 16 horas e então centrifugadas a 

temperatura ambiente por 20 minutos a 16.000 x G. O sobrenadante foi removido e 

foram adicionados 100µL de etanol 70%. Os tubos foram centrifugados a temperatura 

ambiente a 16.000 x G por 5 minutos. O sobrenadante foi removido e os tubos secos 

ao ar por 30 minutos. As amostras foram ressuspensas em 30µL de TE e incubadas 

por 20 minutos a 37°C em banho. Foram adicionados 5µL de RNAse e as amostras 

foram incubadas em banho a 37°C por 30 minutos. Amostras foram estocadas a -

20°C. 

III.VIII Quantificação do plasmídio 

Um microlitro de cada plasmídio purificado foi submetido à eletroforese em gel de 

agarose a 0.8% juntamente com o padrão de tamanho e peso molecular High Mass 
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DNA Ladder em tampão TBE 1X durante 40 minutos a 100V. As amostras foram 

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

III.IX Digestão do plasmídio para averiguar inserto 

Dois microlitros de cada amostra de plasmídios purificados foram digeridos em 

volume final de 20µL, tampão de reação #3 1X, 10U de EcoRV e 15U de NotI. As 

reações foram incubadas em banho a 37°C por 4 horas e aplicadas em gel de agarose 

a 0.8% ao lado do padrão de tamanho e peso molecular High Mass DNA Ladder para 

eletroforese em tampão TBE 1X durante 45 minutos a 100V. As amostras foram 

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

III.X Purificação do inserto para subclonagem 

Para subclonar os vetores produzidos no sistema TOPO, colônias positivas foram 

submetidas a reações de extração de plasmídio por lise alcalina como descrito acima. 

Os plasmídios foram digeridos com as enzimas EcoRV e NotI como descrito 

anteriormente e submetidos à eletroforese em gel de agarose de baixo ponto de fusão 

a 0,7% para isolar a banda referente ao inserto, purificada pelo sistema Ilustra GFX, 

como já descrito. 

III.XI Digestão e desfosforilação do vetor de clonagem pcDNA3 

Para a clonagem do fragmento contendo o éxon 12 do Fmr1, cinco microgramas do 

vetor pcDNA3 foram utilizados para a reação de digestão com as enzimas de restrição 

EcoRV e NotI como descrito acima. Para a clonagem das construções contendo 

deleções, 10 microgramas do mesmo vetor foram digeridos apenas com a enzima 

EcoRV e em reação separada com as enzimas BstXI e NotI (NEB) em reações de 

100µL contendo 10µL de NEBuffer 3, BSA a 100µg/ml e 3µL de cada enzima. As 

reações foram incubadas por 12 horas a 37°C. Após purificação com Etanol, os 

vetores pcDNA3 digeridos foram ressuspenso em 89µL de água ultrapura, utilizados 

em reação de desfosforilação realizada em volume final de 100µL. Estas reações 

foram realizadas com 1µL de Calf Intestinal Alkaline Phosphatase (CIAP) (Invitrogen) 
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diluído em 9µL de Dilution Buffer (Invitrogen), 10µL de tampão de desfosforilação a 

10X, incubada a 37ºC por 30 minutos. Foi adicionado 1µL de CIAP diluído e a reação 

incubada a 55ºC por 45 minutos. Foi adicionado 1µL de EDTA 0.5M a reação incubada 

a 65ºC por 15 minutos. Adicionados 100µL de fenol/clorofórmio (1:1) às amostras 

homogeneizadas em vortex e centrifugadas a 16.000 x G por 5 minutos a temperatura 

ambiente. O sobrenadante foi coletado com pipeta e transferido para um novo tubo ao 

qual se adicionou 100µL de fenol:clorofórmio:álcool isoamílico (25:24:1). Amostras 

homogeneizadas em vórtex e centrifugadas a 16.000 x G por 5 minutos a temperatura 

ambiente. O sobrenadante foi coletado com pipeta e transferido para um novo tubo ao 

qual se adicionou 100µL de clorofórmio:álcool isoamílico (24:1). As amostras foram 

homogeneizadas em vórtex e centrifugadas a 16.000 x G por 5 minutos a temperatura 

ambiente e o sobrenadante foi coletado com pipeta e transferido para um novo tubo ao 

qual se adicionou 200µL de etanol 100% gelado e 10µL de acetato de sódio 3M pH 

5.2. Reações incubadas a -20ºC por 16 horas e centrifugadas a 16.000 x G por 20 

minutos à 4ºC. O Sobrenadante foi descartado e adicionou-se 100µL de etanol 70% 

gelado, centrifugando a 16.000 x G por cinco minutos a 4ºC. O sobrenadante foi 

descartado e os tubos secos ao ar por 30 minutos. Amostras foram ressuspensas em 

50µL de água ultrapura. 

III.XII Quantificação de vetor e inserto 

Dois microlitros de amostras purificadas de insertos digeridos e não digeridos e do 

vetor pcDNA3 foram submetidas à eletroforese em gel de agarose a 0,8% ao lado do 

padrão de tamanho e massa molecular High Mass DNA Ladder. Após coloração com 

brometo de etídio as amostras foram observadas à luz ultravioleta sua concentração 

calculada pela comparação com o padrão molecular. 
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III.XIII Ligação 

Vetor pcDNA3 e insertos quantificados foram misturados em proporção molar de 

5:1 e incubados a 65ºC por cinco minutos. A reação de ligação ocorreu em volume 

final de 20µL, contendo 4µL de tampão de reação da DNA Ligase a 5X (Invitrogen, 

Carlsbad CA) e 2µL de T4 DNA Ligase (Invitrogen, Carlsbad CA), e incubadas em 

banho a 42ºC por 5 minutos e homogeneizadas em vortex. As soluções foram 

incubadas a temperatura ambiente por 15 minutos e então a 12ºC por 16 horas. 

Solução de teste foi preparada substituindo o volume de inserto por água ultrapura. 

III.XIV Preparo de células competentes pelo CaCl2 

Bactérias E.Coli DH5α semeadas em uma placa de petri contendo meio LB agar 

sem antibiótico foram mantidas em estufa a 37°C por 16 horas. Colônias foram 

transferidas da placa para um tubo plástico de 15mL contendo 10mL de meio LB 

líquido e crescidas com agitação a 37°C por 16 horas. O volume final do tubo foi 

transferido para um erlenmeyer autoclavado com capacidade de 2 Litros contendo 

500mL de meio LB líquido sem antibiótico que foi vedado e colocado sob agitação por 

4 horas. Um microlitro do meio foi utilizado para quantificação no espectrofotômetro à 

luz visível a 600nM usando meio LB estéril como normalizador para verificar 

densidade óptica (O.D.). Ao atingir a O.D. entre 0,4 e 0,6 o meio de cultura foi 

centrifugado em tubos plásticos de 50mL a 16.000 x G por 15 minutos a 4°C. O 

sobrenadante foi removido e todas as bactérias ressuspensas em 50mL de TFBI 

(acetato de potássio 0.03M, MnCl2 0.05M, KCl 0.1M, CaCl2 0.01M, 15% de Glicerol) 

filtrado gelado, em um único tubo centrifugado a 16.000 x G a 4°C por 8 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e as bactérias ressuspensas gentilmente em 20mL de 

TFBII (MOPS 0.02M, CaCl2 0.075M, KCl 0.01M, 15% de Glicerol) filtrado gelado. 

Cerca de 300mL da solução de bactérias feitas competentes foram adicionados a 

criotubos pré-resfriados e congelados imediatamente em nitrogênio líquido e 

estocados a –80°C. 
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III.XV Transformação bacteriana por choque térmico 

Adicionados 100µL de células DH5α competentes descongeladas em gelo a reação 

de ligação incubando em gelo por 30 minutos. As soluções foram incubadas em banho 

a 37ºC por exatos 5 minutos e recolocadas imediatamente em gelo. Volume 

transferido para tubos plásticos de 15mL contendo 1mL de meio LB e incubado em 

agitador por 1 hora a 37ºC. Volume transferido para tubos de microcentrífuga 

centrifugados por 2 minutos a 16.000 x G a 4oC. O sobrenadante foi descartado e as 

bactérias ressuspensas em 100µL de meio LB, distribuído em placas contendo meio 

LB com agar a 1% e Ampicilina pré-aquecidas em estufa a 37ºC. As placas foram 

colocadas em estufa a 37oC por 16 horas e guardadas a 4ºC. 

III.XVI Triagem das colônias contendo o vetor pcDNA3 

A triagem das colônias contendo o inserto genômico subclonado no vetor pcDNA3 

foi feita por PCR como descrito anteriormente usando os iniciadores específicos para 

este vetor PCDNA-1S (5’-CACTATAGGGAGACCCATGGAC-3) e PCDNA-1A (5’-

CTGATCAGCGAGCTCTAGCA-3’) que se encontram respectivamente a 100pb a 5’ e 

a 3’ do sítio de clonagem múltipla deste vetor. As colônias consideradas positivas pela 

PCR foram submetidas à extração de plasmídio e digestão com as enzimas EcoRV e 

NotI, seguido de eletroforese, como descrito anteriormente, para a observação do 

inserto isolado. 

III.XVII Seqüenciamento do plasmídio 

O seqüenciamento das construções foi realizado a partir de produto amplificado por 

PCR em reação de 10µL contendo 1µL de plasmídio purificado de colônias positivas, 

tampão a 1X, MgCl2 a 1.5mM (Invitrogen, Carlsbad CA), cada dNTP a 200µM, DMSO 

a 10%, cada iniciador a 0.1µM e 0.5U de polimerase Taq de DNA (Invitrogen, Carlsbad 

CA). Em termociclador, após desnaturação a 94°C por 2 minutos, as amostras foram 

submetidas a 35 ciclos de 94°C por 15 segundos, 52°C por 30 segundos e 68°C por 1 
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minuto. A extensão final foi realizada a 68°C por 10 minutos. Os iniciadores utilizados 

foram aqueles específicos para o vetor pcDNA3 (PCDNA-1S e PCDNA-1A). O produto 

desta amplificação foi purificado com o sistema Illustra GFX (GE Healthcare) como 

descrito anteriormente. As reações de seqüenciamento foram realizadas em volume 

de 10µL contendo 4µL de DYEnamic ET Terminator Sequencing Premix (GE 

Healtcare), 2,5µL de cada iniciador a 2µM e 2µL do produto amplificado. Os 

iniciadores sentido (que hibridam com a fita molde do DNA) utilizados para o 

seqüenciamento (FRAX-18S GCGTTCAGGCTTCTGTGTTT; FRAX-19S 

TTCCTGCATTTGCCTTATCA; FRAX-20S TGATGTTCTTCAAATTCAGCCTA; FRAX-

21S CTCCTACACCTTGCCAATCA; FRAX-22S 

TTGAGTTTTTAGATTTGTATCCTTGG) cobrem a extensão do inserto separados 

500pb entre si. Em termociclador, as amostras foram submetidas a 30 ciclos de 95°C 

por 20 segundos, 52°C por 15 segundos e 60°C por 1 Minuto. Após a reação de 

amplificação, foram adicionados aos produtos de seqüenciamento 25µL de etanol 

100% gelado. As soluções foram centrifugadas a 4°C e 16.000 x G por 15 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e 100µL de etanol 70% gelado foram adicionados. As 

amostras foram centrifugadas a 4°C e 16.000 x G por 10 minutos, o sobrenadante foi 

descartado e as amostras secas em estufa a 37°C por 6 horas. As amostras foram 

ressuspensas em 10µL de Loading Solution for MegaBace (GE Healtcare) e a solução 

foi aplicada no seqüenciador automático Megabace 1000. 

III.XVIII Estoque de colônias 

700µL de meio LB contendo células positivas para as construções foram 

transferidas para criotubos aos quais se adicionou 300µL de Glicerol 87%. Os 

criotubos foram congelados imediatamente com nitrogênio líquido e estocados a -

80°C. 
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III.XIX Extração de plasmídios 

As construções com pcDNA3 que tiveram a presença do inserto confirmada pela 

digestão e seqüência sem inserção de mutações confirmada por seqüenciamento 

foram extraídos por reação de lise alcalina com o sistema Midiprep Kit (Qiagen). 2µL 

do produto purificado foram aplicados em gel de agarose a 0,8%, submetido a 

eletroforese por 30 minutos a 100V, corado com brometo de etídio e observado à luz 

ultravioleta. O padrão de peso molecular High Mass DNA Ladder (Invitrogen, Carlsbad 

CA) foi usado para inferir a concentração da amostra. 

III.XX Produção da construção contendo deleção 

A deleção dirigida na construção contendo o éxon alternativo 12 foi realizada com 

enzimas de restrição a partir de desenho experimental baseado em mapas de 

restrição do vetor a do segmento genômico criados com a ferramenta computacional 

Webcutter (http://rna.lundberg.gu.se/cutter2). As enzimas utilizadas foram adquiridas 

da New England Biolabs (NEB) e Promega a partir de insertos purificados de colônias 

transformantes para as clonagens com as construções inalteradas. A variante 

contendo deleção foi clonada em bactérias e posteriormente transfectada em células 

de mamíferos seguindo os mesmos protocolos empregados para a construção original. 

A construção contendo deleção foi gerada utilizando inserto contendo o éxon 12 

purificado a partir de vetor pcDNA3 criado na subclonagem. O inserto foi isolado do 

vetor pcDNA3 por digestão dupla com as enzimas NotI e BstXI (NEB) em reação de 

50µL contendo 5µL de NEBuffer 3, BSA a 100µg/ml e 4µL de cada enzima. A reação 

foi incubada por 12 horas a 37°C e purificada em gel de agarose de baixo ponto de 

fusão com o sistema Illustra GFX, isolando a banda de migração maior referente ao 

inserto. Esta construção foi utilizada para gerar a variante deletada, obtida como 

descrito abaixo. 
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Clone gFX11X13Δi12: 

Para a deleção, a construção foi digerida com 1µL da enzima XmnI, 5µL de 

NEBuffer 2 (NEB) e BSA a 100µg/ml, em reação de volume final 50µL. A reação foi 

incubada a 37 ºC por 6 horas e purificada em agarose de baixo ponto de fusão para 

isolar as bandas de 680pb e 2009pb que foram ligadas nas proporções molares 5:1 e 

2:1, ao vetor pcDNA3.1, digerido com as enzimas BstXI e NotI como previamente 

descrito. Um resumo da deleção é apresentado na Figura 8 e na tabela 3. 

 

 

 

Clone Digestão 
Purificação com 

Low Melt 
Ligação 

gFX11X13∆i12 XmnI 
bandas de 680pb e 

2009pb 
Vetor pcDNA3 digerido com 

BstXI e NotI 

 

 Tabela 3: Resumo das etapas para a construção dos vetores contendo o éxon 12 de Fmr1 com 
diferentes deleções dirigidas. 
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III.XXI Clonagem das construções contendo deleções 

As 4 construções contendo as deleções foram transformadas em bactérias DH5α 

quimiocompetentes por choque térmico. As colônias resultantes foram selecionadas 

por PCR utilizando os iniciadores específicos para o vetor pcDNA3 (PCDNA-1S e 

PCDNA-1A). Os plasmídios das colônias contendo as seqüências desejadas foram 

extraídos das bactérias por lise alcalina (Midiprep). 

III.XXII Transfecção em células de rato 

Plasmídios pcDNA3 purificados contendo as construções que compreendem o éxon 

12 e não recombinantes foram transfectadas em células C6 de rato. As células foram 

mantidas em cultura em placa de 10cm com meio DMEM (FBS a 10%, com ou sem 

P/S/G) até cerca de 60 a 80% de confluência. Na véspera, o meio foi substituído por 

DMEM contendo FBS a 5% (P/S/G). 15µg ou 30µg de plasmídio purificado (Midiprep) 

Figura 8: Representação esquemática das deleções realizadas na construção genômica contendo o 
éxon 12. As barras azuis representam a seqüência do éxon 12, flanqueado pelos íntrons 11 e 12 
representados em verde. Os éxons 11 e 13 não estão representados. 
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foram diluídos em 1,5mL de DMEM mínimo, sem soro, sem P/S/G. A solução foi 

misturada gentilmente e incubada a temperatura ambiente por 5 minutos. Foram 

acrescentados 45µL de Lipofectamine LTX (Invitrogen) e a solução foi misturada 

gentilmente e posteriormente incubada a temperatura ambiente por 25 minutos. O 

meio das células foi substituído por 4,5mL de meio DMEM (FBS 10%, P/S/G) novo. 

Após 25 minutos de formação dos complexos DNA-lipofectamine, foi acrescentado a 

mistura às células. A reação foi incubada à 37°C, com CO2 a 5%, por 12 ou 24 horas. 

Após a incubação, as células foram lavadas duas vezes em PBS-A e raspadas com 

raspador estéril. Em tubos de 15mL as células foram coletadas por centrifugação a 

16.000 x G por 8 minutos a 4°C, desprezando o sobrenadante. 

III.XXIII Análise da expressão das construções 

As células C6 transfectadas com a construções original, vetor não recombinante ou 

construção deletada foram prontamente submetidas a extração de RNA total por 

método de Cloreto de Lítio e Uréia como descrito anteriormente. O RNA extraído foi 

utilizado para síntese de cDNA com SuperScript III (Invitrogen) como descrito, o qual 

foi submetido a amplificação específica por PCR para determinar a presença de 

transcritos referentes a expressão dos plasmídios transfectados. A reação de PCR 

utilizou iniciador específico para a região do vetor pcDNA3.1 adjacente ao inserto 

transcrita para identificação do RNAm (FLAG) (FLAG-S: 5’- 

TACGAGGACGATGACGATGA-3’) e para a seqüência do éxon 13 (FLAG-13R: 5’-

GGCATTAGCGATGCTGTCTT-3’). A reação foi realizada com volume total de 10µL 

com tampão (Invitrogen) a 1X, MgCl2 1.5mM (Invitrogen), 200µM de cada dNTP 

(dATP, dCTP, dGTP e dTTP), DMSO a 10%, cada iniciador a 0,1µM e 0,5U de 

polimerase Taq de DNA (Invitrogen, Carlsbad CA). Em termociclador, após uma 

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

94°C por 15 segundos, 52°C por 30 segundos e 68°C por um minuto. A Extensão final 

foi a 68°C por sete minutos. A visualização dos produtos foi feita em gel de agarose 
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0,8% com brometo de etídio (2,5mM) observando as amostras à luz ultravioleta após 

eletroforese em tampão TBE 1X a 100V por 30 minutos. O padrão de peso molecular 

Low Mass DNA Ladder (Invitrogen) foi aplicado juntamente com as amostras. 
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RESULTADOS 
I. Estudo do padrão de expressão do éxon 12 de Fmr1: 

 

O éxon 12 do gene Fmr1 foi identificado em transcritos de cérebro, no entanto seu 

padrão de expressão ainda não é conhecido. A determinação de variações nos níveis 

de inclusão deste éxon em diferentes áreas do encéfalo e em diferentes etapas pode 

indicar processos regulados que sugerem uma função para este segmento.  

I.I Obtenção das amostras 

Para averiguar este padrão de expressão foram utilizados ratos Wistar machos, 

com 19 dias de desenvolvimento embrionário (E19) ou no segundo dia pós-natal (P2) 

foram sacrificados por saturação de CO2 para extração do encéfalo, a partir do qual 

foram dissecados hipocampo, córtex cerebral frontal e cerebelo). Foram selecionados 

para o estudo oito animais machos de cada idade, sendo que a sexagem dos animais 

em P2 foi feita à inspeção visual dos indivíduos, enquanto a dos animais em E19 por 

reação de PCR, devido a dificuldade na distinção da genitália externa nesta idade. 

Para a sexagem molecular realizada por PCR, utilizamos iniciadores específicos para 

o gene Tspy do cromossomo Y de rato, a partir de DNA extraído do encéfalo dos 

animais. Os animais foram diferenciados a partir da análise por eletroforese em gel de 

agarose dos produtos desta reação (Fig 9). Foram considerados machos, os animais 

cujo produto de PCR apresentou 600 pares de bases (pb). Estes animais foram 

selecionados para o restante do estudo. 
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As diferentes regiões do encéfalo dos animais selecionados foram individualmente 

submetidas a extração de RNA total, que foi mantido precipitado em etanol a -80°C. 

Alíquotas de 100µL de etanol contendo RNA precipitado foram centrifugadas e todo o 

RNA obtido foi ressuspendido e dosado em gel de agarose, para evitar dosagem 

concomitante de DNA genômico. As amostras de RNA foram aplicadas no gel de 

agarose em três concentrações diferentes para determinar a massa de RNA por 

comparação com as bandas de massa conhecida do padrão High Mass DNA Ladder 

(Invitrogen), o que permitiu extrapolar a concentração de RNA total na solução de 

etanol original (Fig 10). A partir destas quantificações, volume de etanol equivalente a 

2µg de RNA total foi centrifugado e ressuspendido para ser utilizado na reação de 

síntese de cDNA. Devido à presença, em intensidades variáveis, de DNA genômico 

Figura 9: Gel de agarose a 2% em que foram submetidos a eletroforese 10µL de produto de PCR 
amplificados com iniciadores do gene Tspy. Após eletroforese o gel foi corado com brometo de 
etídio.. As amostras que apresentam amplificação de um produto de 600pb (seta) são referentes 
aos indivíduos machos (2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,11). As bandas de migração mais lenta (ponta de seta) 
correspondem ao DNA genômico. O padrão de tamanho e peso molecular Low Mass DNA Ladder 
foi aplicado ao lado das amostras (M) 
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nas amostras de RNA purificadas (Fig. 10), estas foram submetidas a tratamento com 

DNAseI, antes da reação de síntese de cDNA pelo sistema SuperScript III® First 

Strand Synthesis System for RT-PCR. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Após síntese do cDNA, a qualidade de cada amostra foi averiguada por PCR com 

iniciadores específicos para o gene da actina-beta de rato (Fig. 11 A). A presença 

nestas amostras de transcritos referentes ao Fmr1 foi posteriormente confirmada por 

PCR utilizando iniciadores específicos para região invariável deste gene (iniciadores 

hibridando nos éxons 10 e 11) (Fig. 11 B). Os oligonucleotídeos sintetizados 

Figura 10: Exemplo de dosagem de RNA em gel de agarose 0,8% em que foram submetidos a 
eletroforese 10µL de RNA total purificado a partir de córtex frontal de um animal em diferentes 
diluições (2=diluído 4X, 3=diluído 2X e 4=não diluído). Após eletroforese o gel foi corado com 
brometo de etídio. O padrão de tamanho e peso molecular High Mass DNA Ladder foi aplicado 
ao lado das amostas (M). As bandas de RNA (18S e 28S) estão indicadas, assim como o DNA 
genômico. 
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especificamente para o estudo de expressão por PCR em tempo real hibridaram-se 

respectivamente nos éxons 12 e 13 do Fmr1 e foram testados em reações de PCR 

não quantitativo, averiguados em gel de agarose para comprovar a especificidade dos 

produtos amplificados (Fig 11 B e C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.II PCR em tempo real 

Figura 11: Exemplo de teste das amostras de cDNA em géis de agarose 0,8% nos quais foram 
submetidos a eletroforese amostras dos produtos de PCR realizados com iniciadores que 
amplificam o gene da actina beta de rato (A: 1, 2, 3 e 4); a região constante do gene Fmr1 (B: 
1, 2, 3 e 4) e um segmento do cDNA do Fmr1 que inclui partes dos éxons 12 e 13 (C: 1, 2, 3 e 
4). As reações mostradas foram realizadas utilizando cDNA. Géis corados com brometo de 
etídio e observados à luz ultravioleta. Os padrões de tamanho e peso molecular Low Mass 
DNA Ladder (A 1), O´ Gene Ruler 1Kb (B 1) e 123 bp Mass Ladder (C 1) foram aplicados 
juntamente com as amostras. Tamanhos de DNA estão indicados em pb à esquerda de cada 
figura. Ao lado das figuras B e C estão indicados o local de hibridação dos iniciadores (setas) 
em relação aos éxons do Fmr1 (blocos). 
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I.II Estudo da expressão por PCR em tempo real 

As amostras de cDNA das regiões encefálicas dos animais foram analisadas por 

PCR em tempo real em equipamento automatizado utilizando iniciadores específicos 

para éxons 10 e 11 do gene Fmr1 (segmento invariável), e iniciadores específicos para 

o éxon 12, que, com iniciadores hibridando no éxon 13, definiu um amplicom de 

intensidade variável. As reações com os iniciadores para a região constante foram 

utilizadas como controle interno, representando o nível de expressão combinado de 

todas as variantes de RNAm do gene Fmr1, enquanto as reações com os iniciadores 

específicos para o éxon 12 visavam averiguar os níveis de expressão apenas das 

variantes de transcrito que incluíam esta seqüência. 

I.II.I Expressão gênica no córtex 

A partir dos dados de expressão gerados foram criados gráficos para comparar os 

valores referentes aos diferentes amplicons, os quais foram submetidos a análise 

estatística pelo teste t (de student) para comparação em pares. Para todas as 

amostras foram realizadas duas comparações, uma utilizando os níveis de transcrição 

dos amplicons referentes aos éxons invariáveis de fmr1 como referência, sem 

normalizador externo, e uma utilizando o gene da Ciclofilina como normalizador. Nas 

amostras extraídas do córtex cerebral dos animais, cujos dados não foram 

normalizados pela Ciclofilina (Fig 12 A), os níveis de expressão para o conjunto de 

variantes do Fmr1, representado por “Fmr1” apresentam grande similaridade entre as 

duas idades observadas. Por outro lado, os níveis de expressão referentes apenas às 

variantes que incluem o éxon 12, representadas por “Fmr1 E12”, apresenta um 

aumento significativo da idade embrionária (E19) à pós-natal (P2), quando estas 

variantes correspondem a cerca da metade de todas aquelas expressas pelo Fmr1. 

Esta diferença mostrou-se significante (teste t de student; 52,11 x 11,15; n=8; 

p=0,0015). Na análise utilizando a Ciclofilina como normalizador observou-se uma 

tendência, entre E19 e P2, à diminuição dos níveis dos transcritos do Fmr1 que não 

alcançou significância estatística (teste t de student; 1,17 x 0,88; n=8; p=0,19). Nesta 



 64 

análise normalizada foi observada a mesma relação de aumento da inclusão do éxon 

12 durante o desenvolvimento (teste t de student; 0,76 x 0,22; n=8, p=0,006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.II.II Expressão gênica no hipocampo 

A análise dos níveis de expressão do Fmr1 no hipocampo utilizando o amplicom do 

controle interno revelou baixa inclusão do éxon 12 nos transcritos (Fig 13). É 

importante observar que, no hipocampo, os animais em P2 apresentam níveis de 

expressão mais elevados que em E19 (teste t de student; 33,7 x 134,3; n=8; 

p=0,0035). Observou-se também uma tendência ao aumento da inclusão do éxon 12 

nos transcritos do Fmr1, entre E19 e P2 (teste t de student; 7,8 x 19,1; n=8; p=0,06). 

Figura 12: (A). Níveis de expressão não normalizados para os amplicons variável (Fmr1 E12) 
e invariável (Fmr1) em região cerebral cortical de animais em idade pré-natal (E19) e pós-
natal (P2). (B). Análise similar normalizando todos os valores aos níveis de expressão do 
gene da Ciclofilina de rato. Significância: ** p<0,01. Barras correspondem ao erro padrão. 
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Os dados referentes a expressão no hipocampo dos animais quando normalizados 

pela Ciclofilina foram considerados não coerentes com a análise apresentada na figura 

14 e portanto não apresentados. A distorção dos dados após a normalização com este 

gene foi resultado do seu nível de expressão significativamente reduzido no 

hipocampo de animais em idade Pré-natal (E19) em relação a outras regiões e idade 

em que o nível de expressão foi homogêneo. 

 

 

Figura 13: Níveis de expressão não normalizados para os amplicons variável (Fmr1 E12) e 
invariável (Fmr1) em região hipocampal de animais em idade pré-natal (E19) e pós-natal (P2). 
Significância: ** p<0,01. Barras correspondem ao erro padrão. 
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I.II.III Expressão gênica no cerebelo 

As amostras provenientes do cerebelo de animais com dois dias de vida (P2) foram 

utilizadas para avaliação dos níveis gerais de expressão do Fmr1 e da inclusão do 

éxon 12 em seus transcritos. Não dispúnhamos de tecido cerebelar em E19. É 

possível observar que em P2 não há grande variação dos níveis do RNAm do Fmr1 e 

que há níveis razoáveis de inclusão do éxon 12 do Fmr1 que flutuam entre 20% e 

50%, respectivamente para as amostras não normalizadas e normalizadas (Fig 15). 

 

 

Figura 14: Níveis de expressão do gene da Ciclofilina, em E19 e P2, no hipocampo, córtex 
frontal e cerebelo. Barras correspondem ao erro padrão. 
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I.II.IV Avaliação geral do estudo da expressão do éxon 12 do Fmr1 

A razão entre os valores obtidos da expressão do amplicom variável (“Fmr1 E12”) e 

o amplicom invariável foi calculada para cada área do encéfalo de cada animal nas 

duas idades. Esta representa outra forma de averiguação dos dados, em que, 

efetivamente, se analisa qual é a taca de inclusão do éxon 12 nos transcritos do Fmr1 

e se há variação significativa entre E19 e P2. Estes dados foram sintetizados em um 

gráfico (Fig 16), em que estão discriminadas o percentual de inclusão do éxon 12 em 

relação à expressão global de Fmr1. Os dados mostram que no hipocampo, as 

variantes que contêm a seqüência do éxon 12 constituem no período embrionário 

(E19) 22% de todas as isoformas de Fmr1, valor que diminui para quase a metade 

após cinco dias de desenvolvimento, representando 13% das isoformas em P2. Esta 

diminuição da participação das variantes que incluem o éxon 12 é estatisticamente 

Figura 15: (A). Níveis de expressão não normalizados no cerebelo para os amplicons 
variável (Fmr1 E12) e invariável (Fmr1) em animais no segundo dia pós-natal (P2) no 
cerebelo. (B). Mesma análise utilizando o gene da Ciclofilina como normalizador. Barras 
correspondem ao erro padrão. 
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significativa segundo o teste t de student (0,22 x 0,13; n=8; p=0.016). Para os valores 

referentes às regiões corticais dos animais, uma tendência inversa pôde ser 

observada. No período pré-natal (E19), as variantes cerebro-corticais que incluem o 

éxon 12 tiveram uma participação na expressão global do Fmr1 (11%) menor do que a 

observada no hipocampo (22%), o que foi sustentado estatisticamente (teste t de 

student; 0,22 x 0,11; n=8; P=0.004). Durante o desenvolvimento, os níveis de inclusão 

do éxon 12 nas variantes do Fmr1 aumentou consideravelmente, fazendo com que os 

transcritos que contém a seqüência deste éxon correspondesse a mais da metade de 

todas as variantes produzidas pelo gene (57%). Este aumento foi estatisticamente 

significativo pelo teste t de student (0,11 x 0,57; n=8; p<0,0001), assim como foi 

significante a diferença de inclusão do éxon 12 em córtex em relação a hipocampo e 

cerebelo para a idade pós-natal (P2) (teste t de student; 0,57 x 0,13; n=8; p=<0,0001 e 

0,57 x 0,20; n=8; p=<0,0001 respectivamente). Para os dados do cerebelo, os níveis 

de participação das variantes que incluem o éxon 12 se encontram em um nível 

intermediário entre os do córtex e hipocampo em E19 e hipocampo em P2 (20%).  
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II. Análises in silico das seqüências genômicas do Fmr1: 

 

A disponibilização de bancos de dados de seqüências expressas (EST) para 

diversas espécies permitiu, nos últimos anos estudos globais de hibridação in silico 

com seqüências genômicas que identificaram um grande número de eventos de 

splicing. Recentemente, estudos em larga escala com microarrays utilizando sondas 

para junções exônicas incrementaram os bancos de dados de eventos de splicing 

Figura 16: Gráfico mostrando para cada área do encéfalo, de cada idade, o percentual da 
inclusão do éxon 12 nos transcritos do Fmr1. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. Barras 
correspondem ao erro padrão. 



 70 

conhecidos. A análise destes eventos permitiu a identificação de motivos de RNA 

relacionados a regulação do splicing (Blencowe, 2006). Dispõe-se atualmente de 

ferramentas computacionais que utilizam estes bancos de dados de motivos de 

regulação para várias espécies, para identificar em seqüências de DNA, segmentos 

exônicos e intrônicos que podem participar da regulação do splicing de éxons 

próximos. A identificação destes segmentos candidatos na seqüência do clone 

genômico do Fmr1 permite a seleção de regiões cuja deleção possui maior 

probabilidade de causar padrões alterados de expressão exônica em células 

transfectadas. 

As buscas utilizaram as ferramentas Acescan2, ESE Finder 3, ESR Search e ASD – 

Alternative Splicing e foram realizadas para a seqüência do éxon 12 do Fmr1 e para as 

seqüências intrônicas que o flanqueiam, sendo o íntron 11 (476pb) e os 500pb a 5’ do 

íntron 12. As buscas foram realizadas separadamente para ratos, camundongos e 

humanos, comparando as seqüências de cada espécie com o banco de dados 

específico para a mesma. 

II.I Busca por ESE e ESI no éxon 12 

Para a busca na seqüência do éxon 12 foram utilizadas as quatro ferramentas, uma 

vez que todas possuem bancos de dados para este tipo de seqüência. A ferramenta 

Acescan2 identificou no éxon 12 elementos candidatos a acentuadores e inibidores do 

splicing (Fig. 17). Da mesma forma, utilizando ASD – Alternative Splicing, apenas uma 

seqüência exônica silenciadora foi identificada (Fig. 18). Para as duas ferramentas não 

há identificação de quais os possíveis elementos em trans relacionados. 
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Fig. 17: Representação gráfica dos resultados das análises in silico realizadas com a 
ferramenta Acescan2 para o éxon 12 do FMR1 humano. (A). sequência do éxon 12 humano 
acima da qual estão localizados segmentos candidatos a silenciadores do splicing do éxon (B). 
sequência do éxon 12 humano acima da qual estão localizados segmentos candidatos a 
acentuadores do splicing do éxon. 
 

Fig. 18: Representação gráfica dos resultados das análises in silico realizadas com a 
ferramenta ASD - Alternative Splicing para o éxon 12 humano. Sobre sequência do éxon 12 
humano está localizado o candidato a silenciador do splicing do éxon. 
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A ferramenta ESE Finder, que busca especificamente acentuadores, identificou nas 

63 bases do éxon 12 do Fmr1 diversas seqüências candidatas a atuarem na regulação 

do splicing, discriminando-as com um sistema de cores por elemento protéico em trans 

ligante e relacionando-as por probabilidade de ligação (Fig. 19). O fator regulador em 

trans denomina a seqüência em cis, que é o motivo de RNA para ligação à respectiva 

proteína. Embora os resultados sejam processados in silico em relação à seqüência 

de DNA, deve-se lembrar que a ligação in vivo e in vitro se dá entre RNA e proteína. A 

região com a maior densidade de candidatos identificados com probabilidades mais 

altas situa-se entre as bases 31 e 46 do éxon 12 e mostra potencial para interação 

com proteínas SF2/ASF e SC35. 
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  1                                                   31                         46                                               63 

Figura 19: Representação gráfica dos resultados das análises in silico realizadas com a 
ferramenta ESE Finder de busca por ESEs regulatórios do splicing do éxon 12 do Fmr1 
humano. No eixo horizontal está representada a seqência do éxon 12 que foi utilizada nesta 
busca na qual estão indicadas as posições dos nucleotídeos inicial, final, 31 e 46. Sobre a 
sequência estão posicionadas colunas cujas larguras delimitam a extensão de uma sequência 
candidata a elemento regulatório do splicing. A cor de cada barra representa uma categoria de 
regulador distinta como apresentado na legenda. A altura de cada barra é determinada pelo 
valor no eixo vertical referente a probabilidade relativa de cada elemento identificado de 
participar na regulação do splicing do éxon. 
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A ferramenta ESRsearch, também específica para seqüências exônicas, identificou 

elementos candidatos a acentuadores e silenciadores no éxon 12 do Fmr1 humano. 

Seqüências com função conhecida sobre o splicing foram identificadas por um sistema 

de cor, enquanto aquelas com função não determinada foram apenas localizadas 

sobre o éxon. Nesta ferramenta não é apresentado valor de probabilidade ou ligante 

em trans conhecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mesmas buscas realizadas a partir da seqüência humana foram realizadas na 

seqüência do éxon 12 do Fmr1 de camundongo, utilizando os bancos de dados 

específicos para a espécie. Apenas as ferramentas Acescan2 e ASD – Alternative 

Splicing possuem bancos de dados para esta espécie, das quais a última não retornou 

nenhum resultado. Na busca com Acescan2, apenas acentuadores exônicos foram 

identificados (Fig. 21), apresentando sobreposição quase total com os resultados no 

éxon 12 do FMR1 humano (Fig 17). 

Figura 20: Representação gráfica dos resultados das análises in silico realizadas com a 
ferramenta ESR search de busca por elementos exônicos regulatórios do splicing do éxon 12 
do Fmr1 humano. Sobre a sequência do éxon 12 estão localizados os elementos candidatos 
a regulação do splicing. Os elementos em azul representam silenciadores de splicing 
enquanto os em vermelho os acentuadores. Os elementos em cinza não possuem 
informações suficientes para determinar sua atuação na regulação do splicing.  
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A busca utilizando a seqüência do éxon 12 do Fmr1 de rato foi realizada apenas 

com ASD – Alternative Splicing, a única ferramenta com banco de dados específico 

para esta espécie, no entanto a análise não retornou nenhum resultado.  

 

II.II Busca de ISE e ISS no íntron 11 

Análises semelhantes foram realizadas isoladamente para os íntrons que 

flanqueiam o éxon 12 (respectivamente, íntron 11 e íntron 12). A seqüência completa 

do íntron 11 do Fmr1, que possui menos de 500pb, foi submetida à análise utilizando 

as ferramentas que possuem bancos de dados para elementos regulatórios intrônicos, 

Acescan2 e ASD - Alternative Splicing, para humano, camundongo e rato. 

Com a ferramenta Acescan2 foram identificados no íntron 11 do FMR1 humano 

apenas elementos acentuadores do splicing (Fig. 22). 

Figura 21: Representação gráfica dos resultados das análises in silico realizadas com a 
ferramenta Acescan2 para o éxon 12 do Fmr1 murino. Sobre a sequência do éxon estão 
localizados segmentos candidatos a acentuadores do splicing. 
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Com a ferramenta ASD – Alternative Splicing foram identificados na seqüência do 

íntron 11 humano apenas elementos acentuadores de splicing (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Representação gráfica dos resultados da análise in silico realizada com a 
ferramenta ASD – Alternative Splicing para o íntron 11 do FMR1 humano. Sobre a sequência 
do íntron estão localizados segmentos candidatos a acentuadores do splicing. 



 78 

Para a seqüência do íntron 11 do Fmr1 murino foram utilizadas as ferramentas que 

possuem bancos de dados para esta espécie, Acescan2 e ASD – Alternative Splicing, 

das quais a última não retornou resultados. Na busca com Acescan2 foram 

identificados apenas acentuadores intrônicos (Fig. 24) 
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A mesma análise in silico foi realizada para o íntron 11 do Fmr1 de rato com a única 

ferramenta que dispõe de banco de dado para esta espécie, ASD – Alternative 

Splicing. Esta busca identificou apenas um elemento regulatório intrônico acentuador 

de splicing (Fig. 25), que tem como ligantes em trans reconhecidos as proteínas 

SF2/ASF e hnRNP H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.III Busca por ISE e ISS no íntron 12 

Para as buscas de elementos regulatórios de splicing no íntron 12 de Fmr1 foram 

utilizados os 500pb a 5’ deste íntron, região mais provável para a presença de 

elementos que influenciam a inclusão éxon 12. Foram utilizadas nesta análise as duas 

ferramentas que possuem bancos de dados para busca de seqüências intrônicas, 

Acescan2 e ASD – Alternative Splicing, para as seqüências de humano, camundongo 

e rato. 

Na busca com Acescan2 foram identificados apenas elementos acentuadores de 

splicing (Fig. 26). 

Figura 25: Representação gráfica dos resultados da análise in silico realizada com a ferramenta 
ASD – Alternative Splicing para o íntron 11 do Fmr1 de rato. Sobre a sequência do íntron está 
localizado o segmento candidato a acentuador do splicing. 
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A ferramenta ASD – Alternative Splicing identificou no íntron 12 do FMR1 humano 

diversas seqüências candidatas a elementos acentuadores de splicing e apenas uma 

com potencial para atuar como silenciador intrônico, nenhuma delas com ligantes em 

trans conhecidos (Fig. 27). 

 

 

 

 

 

Figura 27: Representação gráfica dos resultados da análise in silico realizada com a 
ferramenta ASD – Alternative Splicing para o íntron 12 do FMR1 humano. Sobre a sequência 
do íntron estão localizados segmentos candidatos a reguladores do splicing. Está indicado com 
um retângulo o único elemento identificado candidaato a silenciador de splicing. 
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As buscas no íntron 12 foram realizadas para a seqüência de camundongo com as 

mesmas ferramentas que possuem bancos de dados de elementos intrônicos. Na 

análise com Acescan2 foram identificadas apenas elementos candidatos a 

acentuadores de splicing (Fig. 28). 
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Para o íntron 12 murino foi também identificada apenas uma seqüência candidata a 

elemento silenciador de splicing com a ferramenta ASD – Alternative Splicing (Fig. 29). 

Este elemento tem diversos ligantes em trans já identificados, PTB/nPTB, KSRP, FBP, 

hnRNP H e hnRNP F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A busca por elementos na seqüência do íntron 12 do Fmr1 de rato foi realizada com 

a única ferramenta que possui banco de dados para elementos intrônicos desta 

espécie, no entanto a análise não retornou nenhum resultado. 

 

III. Estudo da expressão do mini-gene do éxon 12 do Fmr1: 

 

III.I Obtenção do clone de Fmr1 tipo selvagem 

Para estudar a regulação do splicing do éxon 12 do Fmr1 foi criado um mini-gene, 

que consiste em um segmento genômico do Fmr1 contendo o éxon de interesse e os 

dois éxons adjacentes (Fig. 30). Este segmento, amplificado por PCR, foi ligado 

direcionalmente em um vetor de expressão clonado em bactéria e posteriormente 

transfectado em célula animal. A expressão deste vetor gera um RNA contendo o 

segmento de Fmr1 clonado flanqueado por uma região 3’ não traduzida e uma 

Figura 29: Representação gráfica do resultado da análise in silico realizada com a ferramenta 
ASD – Alternative Splicing para o íntron 12 do Fmr1 de camundongo. Sobre a sequência do 
íntron está localizado o segmento candidato a silenciador do splicing. 
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sequência (FLAG) a 5’ contida no vetor. A maquinaria de splicing da célula pode gerar 

possivelmente dois transcritos maduros, que diferem pela inclusão do éxon 12. O 

estudo do RNAm da célula permite averiguar o padrão de expressão deste mini-gene 

(Fig. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a construção do mini-gene contendo parte da seqüência genômica do Fmr1 

que abrange do éxon 11 ao éxon 13, DNA genômico de fêmeas de Rattus Norvegicus 

foi utilizado em reações de amplificação por PCR. Nesta reação, com iniciadores 

específicos que flanqueiam a região clonada e polimerase de alta fidelidade para evitar 

a introdução in vitro de erros de seqüência, obtivemos produto de tamanho esperado 

(2849pb), como observado em eletroforese em gel de agarose (Fig 31).  

 

Fig. 30: Representação esquemática do inserto do vetor PCDNA3 que consistirá o mini-gene 
gerado com o segmento do Fmr1 que inclui da primeira base do éxon 11 a última do éxon 13. 
O RNA produzido a partir deste mini-gene inclui o segmento clonado flanqueado por uma 
sequência não traduzida a 3’ e uma sequência sinal (FLAG) a 5’ originados do vetor utilizado. 
O splicing deste RNA pode gerar transcritos maduros que incluem ou excluem o éxon 12. Os 
números nas caixas indicam os segmentos expressos. 
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O DNA amplificado foi clonado no vetor TOPO PCR 2.1 em Escherichia coli DH5α e 

o DNA plasmidial dos clones foi submetido à PCR para identificar aquelas 

recombinantes (Fig. 32). 20 colônias foram analisadas pela PCR com iniciadores que 

hibridavam no inserto. Destas, 14 apresentaram produto de PCR do tamanho 

esperado. DNA plasmidial foi purificado e submetido à digestão dupla com as enzimas 

EcoRV e NotI, cujos sítios de restrição haviam sido inseridos na seqüência dos 

iniciadores usados na amplificação do DNA genômico do Fmr1. 

 

Figura 31: Gel de agarose a 0,8% em que foram submetidos a eletroforese 10µL de produto de 
PCR da amplificação do segmento genômico utilizado na construção do clone. (1) Segmento 
genômico que compreende os éxons 11 ao 13 do Fmr1 com tamanho esperado de 2849pb. 
Padrão de tamanho e peso molecular High Mass DNA Ladder, cujas bandas de 3Kb e 2Kb 
estão indicadas (M). Após eletroforese o gel foi corado com brometo de etídio e observado à 
luz ultravioleta. 
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Figura 32: (A). Gel de agarose a 2% em que foram submetidos à eletroforese 10µL de produtos 
de PCR das reações para triagem das colônias de bactéria transformadas com produtos da 
ligação do vetor TOPO e produto de PCR (Fmr1 X11 a X13) (1 a 20). Os iniciadores eram 
internos ao inserto e definiam um produto de 631pb. Amostras de DNA genômico de ratas 
adultas na reação de PCR como controle positivo (21 e 22). Uma reação de PCR no qual não foi 
aplicado amostra de DNA ou bactéria foi utilizada como controle negativo (23). (M) Padrão de 
tamanho e peso molecular 100bp DNA Ladder, cuja banda de tamanho 600pb esta indicada, 
região em que se observa também o produto de PCR (631pb) de colônias positivas. Após 
eletroforese o gel foi corado com brometo de etídio e observado à luz ultravioleta. 
(B). Gel de agarose a 0,8% em que foram submetidos a eletroforese 10µL de amostras de 
plasmídios extraídas de dez colônias positivas pela triagem por PCR. Amostras não digeridas (N) 
apresentam bandas com migração mais rápida no gel de agarose (1, 2, 3, 9 e 10) ou lenta (4, 5, 
6, 7 e 8). Amostras digeridas com EcoRV e NotI (D) mostraram a banda do vetor linearizado 
(~5Kb) indicada como “V”. a ausência de outra banda para amostras digeridas (1, 2, 3 e 10) 
indicam que estes clones não são recombinantes. Amostras 4 a 8 são de clones recombinantes 
como indicado pela presença de banda de cerca de 3Kb (I) do tamanho esperado do produto de 
PCR do Fmr1 (X11 a X13). A amostra 9 é provavelmente recombinante que sofreu 
contaminação. (M) Padrão de tamanho e peso molecular High Mass DNA Ladder, cujas bandas 
de tamanhos 3Kb, 4Kb, 6Kb e 10Kb estão indicadas. Após eletroforese o gel foi corado com 
brometo de etídio e observado à luz ultravioleta. 
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Uma das colônias transformantes (Fig 32, clone 4) foi selecionada para 

subclonagem em vetor pcDNA3 com as enzimas EcoRV e NotI. O vetor d pcDNA3.1 é 

um vetor de expressão em células de mamíferos, cuja transcrição a 5’ do sítios de 

clonagem múltipla é dirigida pelo promotor do citomegalovirus (CMV). O vetor contém 

um códon de iniciação de tradução seguido da região codificadora para o marcador 

FLAG, o sítio de clonagem múltipla, códons de parada de tradução em várias 

molduras de leitura sítios de poliadenilação. A escolha da clonagem seqüencial, 

inicialmente no vetor TOPO PCR 2.1 e posteriormente ao vetor pcDNA3.1, deve-se à 

maior eficiência de clonagem no primeiro vetor. 

As colônias de bactéria, geradas a partir da transformação de bactérias Escherichia 

coli DH5α competentes com produtos de ligação do vetor pcDNA3.1 e inserto 

purificado da digestão do clone TOPO recombinante, foram triadas em reações de 

PCR utilizando iniciadores específicos para o segmento clonado, identificando cerca 

de 80% pela amplificação de um produto de 631pb (Fig. 33). DNA plasmidial foi 

purificado de cinco colônias selecionadas a partir da triagem por PCR. 
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Figura 33: (A). Gel de agarose a 2% em que foram submetidos a eletroforese 10µL de produtos 
de PCR das reações para triagem de 20 colônias de bactéria transformadas com produtos de 
ligaçãodo vetor pcDNA3.1 e fragmento do Fmr1 (1 a 20). O tamanho esperado para estas 
bandas  é 631pb. Uma reação de PCR no qual não foi aplicado DNA foi utilizada como controle 
negativo (21). (M) Padrão de tamanho e peso molecular Low Mass DNA Ladder, cuja banda de 
tamanho 800pb esta indicada. Após eletroforese o gel foi corado com brometo de etídio e 
observado à luz ultravioleta. Os resultados indicam quize colônias recombinantes. 
(B). Gel de agarose a 0,8% em que foram submetidos a eletroforese 10µL de amostras de 
plasmídios extraídas de bactérias. Amostras não digeridas (N) mostraram o mesmo padrão de 
migração em gel de agarose. As amostras digeridas com EcoRV e NotI (D) mostraram bandas 
com tamanhos esperados referentes ao vetor de clonagem pcDNA3.1 (~5,5Kb) e segmento 
genômico (~3Kb) (indicados na figura). (M) Padrão de tamanho e peso molecular High Mass 
DNA Ladder, cujas bandas de tamanhos 3Kb, 6Kb e 10Kb estão indicadas. Após eletroforese o 
gel foi corado com brometo de etídio e observado à luz ultravioleta. 
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O segmento do inserto, no clone recombinante, foi inteiramente seqüenciado, bem 

como sua junção com o vetor pcDNA3.1, sem apresentar qualquer variação em 

relação à seqüência do Genbank (N° de acesso: NC_005120; Fig. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.II Expressão do clone gFX11X13 em células C6: Análise dos produtos de 

splicing 

O clone gFX11X13 foi usado para transfectar células imortalizadas de glioma de 

rato, C6, que foram escolhidas por ser da mesma espécie do gene em estudo. Após 

24 horas a expressão heteróloga foi avaliada por RT-PCR. As transfecções foram 

realizadas em triplicatas e com controles negativos (pcDNA3.1 não recombinante). O 

transcrito total produzido pelo clone deveria conter uma região 5’ UTR, região 

Figura 34: Exemplo de seqüenciamento parcial da sequência do clone contendo o segmento 
genômico de Fmr1 ligado ao vetor pcDNA3.1. O eletroferograma mostra perfil de bandas a 
partir so sequenciamento realizado com iniciador específico para o vetor. A sequência na linha 
superior é a de referência (para o vetor, em preto, e para o inserto em vermelho). O sítio de 
restrição para EcoRV encontra-se sublinhado.  
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codificadora do FLAG, éxons 11, 12 e 13 do Fmr1 e 3’ UTR. O teste dos transcritos 

por RT-PCR tinha um iniciador específico à seqüência do vetor (FLAG) e outro à 

seqüência clonada (éxon 13 do Fmr1). Este par de iniciadores distingue a amplificação 

do RNAm superexpresso, não reconhecendo o a expressão do Fmr1 endógeno. O 

amplicom para transcritos com o éxon 12 definiu um segmento de 323pb, enquanto os 

produtos de RT-PCR a partir de transcritos sem o éxon 12 têm um tamanho esperado 

de 260pb. O uso de antibióticos e soro, a incubação por 12 ou 48 horas e o dobro da 

quantidade de plasmídio não alteraram os resultados (dados não mostrados). Uma 

terceira banda de tamanho ligeiramente maior que a banda equivalente à inclusão do 

éxon 12 foi observada (Fig. 35 B). 
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Figura 35: Géis de agarose a 2% nos quais foram submetidos a eletroforese produtos de PCR 
amplificados a partir das amostras de cDNA de células C6 transfectadas com vetores 
recombinantes e não recombinantes. (A). Reação de PCR que utilizou iniciadores específicos 
para a sequência do gene Fmr1, mostrando presença de transcritos endógenos deste gene nas 
amostras de cDNA das células recombinantes (1 a 3) e não recombinantes (4 a 6). (7) Controle 
negativo. (M) Padrão de tamanho e peso molecular Low Mass DNA Ladder, cuja banda de 
tamanho de 800pb está indicada. 
(B). Reação de PCR com iniciadores específicos para os transcritos de vetor pcDNA3.1 
recombinante, usando cDNA de células C6 transfectadas com clones recombinantes (1 a 3) e 
não recombinantes (4 a 6). (7) Controle negativo. (M) Padrão de tamanho e peso molecular 
50bp Mass Ladder, cuja banda de 350pb está indicada. As setas indicam bandas de tamanho 
esperado para transcritos com e sem o éxon 12, conforme diagrama à esquerda da figura, no 
qual as setas representam os iniciadores. Ponta de seta indica banda aparentemente 
inespecífica. Após eletroforese, os géis foram corados com brometo de etídio e observados à 
luz ultravioleta. 
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Figura 36: Géis de agarose a 2% nos quais foram submetidos a eletroforese produtos de PCR 
amplificados a partir das amostras de cDNA de células C6 transfectadas com vetores 
recombinantes e não recombinantes. (A). Reação de PCR que utilizou iniciadores específicos 
para a sequência do vetor pcDNA3.1. Células transfectadas com vetores recombinantes (1 a 3) 
e não recombinantes (4 a 6). (7) Controle negativo. (M) Padrão de tamanho e peso molecular 
50bp Mass Ladder, cuja banda de tamanho 550pb está indicada. As setas indicam bandas de 
tamanho esperado para transcritos com e sem o éxon 12, conforme diagrama à esquerda da 
figura, no qual as setas representam os iniciadores. Ponta de seta indica banda aparentemente 
inespecífica 
(B). Reação de PCR com iniciadores específicos para a sequência do Fmr1 incluída no vetor. 
Células C6 transfectadas com vetores recombinantes (1 a 3) e não recombinantes (4 a 6). (7) 
Controle negativo. (M) Padrão de tamanho e peso molecular 50bp Mass Ladder, cuja banda de 
300pb está indicada. As setas indicam bandas de tamanho esperado para transcritos com e 
sem o éxon 12, conforme diagrama à esquerda da figura, no qual as setas representam os 
iniciadores. Ponta de seta indica banda aparentemente inespecífica. Após eletroforese os géis 
foram corados com brometo de etídio e observados à luz ultravioleta. 



 93 

III.III Deleções do clone gFX11X13 

O clone original, gFX11X13, foi deletado na região inicial do íntron 12 do Fmr1 para 

a criação do clone gFX11X13∆i12. este clone foi originalmente produzido em bactérias 

(Fig. 37) e posteriormente transfectado em células C6, cuja expressão foi analisada 

por RT-PCR (Fig. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Gel de agarose a 0,8% no qual foram sumetidos a eletroforese produtos de PCR 
amplificados a partir das colônias de bactéria da transformação referente a construção 
deletada. Cerca de metade das colônias (1, 3 e 5) triadas apresentaram o produto de 
amplificação com o tamanho esperado (~2300pb). (M) Padrão de tamanho e peso molecular 
Low Mass DNA Ladder, cuja banda de 2kb está indicada. Após eletroforese o gel foi corado 
com brometo de etídio e observado à luz ultravioleta. 
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O seqüenciamento deste clone mostrou que o porção do íntron 12 foi removida 

assim como esperado e que nenhuma alteração de nucleotídeo adicional foi 

introduzida na seqüência (Fig. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Exemplo de parte do seqüenciamento realizado para averiguar a sequência do clone 
contendo o segmento genômico de Fmr1 ligado ao vetor pcDNA3 contendo deleção no início do 
íntron 12. O eletroferograma mostra seqüenciamento realizado com iniciador específico para o 
inserto, alinhado a sequência de referência da construção acima. Na sequência de referência os 
caracteres em preto representam o final da sequência do éxon 12, enquanto os caracteres em 
vermelho representam o início do íntron 12 antes da região deletada e os caracteres em azul 
representam a sequência ainda do íntron 12 após o segmento deletado. 



 95 

O estudo da expressão do clone gFX11X13∆i12 foi realizado com os iniciadores 

específicos para a sequência FLAG e para o éxon 13, assim como foi feito para o 

clone gFX11X13 (Fig. 35 B). A comparação da expressão destes dois clones mostrou 

o mesmo padrão de bandas, porém para o clone gFX11X13∆i12 observamos 

diminuição da intensidade das bandas referentes a variante que inclui o éxon 12 e 

aumento da intensidade das bandas referentes a variante que exclui este éxon do 

Fmr1; 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39: Gel de agarose a 2% no qual foram sumetidos a eletroforese produtos de PCR 
amplificados com iniciadores específicos para os transcritos do vetor pcDNA3.1. Amostras de 
cDNA de células de mamífero transfectadas com o clone não deletado (gFX11X13) (1 a 3) e 
com o clone mutante (gFX11X13d) (4 a 6). (7) Controle negativo. (M) Padrão de tamanho e 
peso molecular 50bp Mass Ladder, cuja banda de tamanho 350pb está indicada. As setas 
indicam bandas de tamanho esperado para transcritos com e sem o éxon 12, conforme 
diagrama à esquerda da figura, no qual as setas representam os iniciadores. Ponta de seta 
indica banda aparentemente inespecífica. Após eletroforese os géis foram corados com 
brometo de etídio e observado à luz ultravioleta. 
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DISCUSSÃO 

O hnRNA de grande parte dos genes de mamíferos apresenta diversos sítios 

passíveis de participarem de splicing alternativo, tendo potencial para gerar um 

enorme número de transcritos a partir de um gene. Uma questão que se apresenta é 

qual a proporção destas variantes irá de fato ter repercussão funcional. A geração 

destas variantes pode ter diferentes consequências, como demonstrado (Blencowe, 

2006).  

O desenvolvimento, em nosso laboratório, de um anticorpo policlonal que 

reconhece as isoformas da FMRP contendo o segmento codificado pelo éxon 12 do 

Fmr1 revelou que estas isoformas são expressas no SNC do rato (dados não 

publicados), o que justifica o estudo da expressão semi-quantitativa e do mecanismo 

de regulação da inclusão deste éxon. 

Neste trabalho, mostramos por RT-PCR em tempo real que a inclusão do éxon 12 

do Fmr1 é regulada no córtex cerebral de rato entre os dias E19 e P2. Estes dados 

indicam que o córtex cerebral frontal de ratos, no segundo dia pós-natal, é uma boa 

fonte de proteínas ativadoras da inclusão do éxon 12 no RNAm do Fmr1 e que este 

tecido pode, por isso, ser usado no futuro na busca por esses fatores em trans 

reguladores do splicing do éxon 12 do Fmr1. Nas análises, normalizada e não 

normalizada, da expressão do éxon 12 do Fmr1 no córtex cerebral frontal, não se 

observou aumento do conjunto das mensagens do Fmr1 concomitante ao aumento 

significativo da inclusão do éxon 12. Isto mostra que esta diferença de expressão do 

éxon 12 não é um reflexo do aumento transcricional do Fmr1. Será interessante 

investigar se os níveis de inclusão do éxon 12 se mantêm altos no RNAm do Fmr1 ao 

longo do desenvolvimento pós-natal. 

Os mecanismos de regulação da meia-vida do RNAm são complexos e vários são 

os fatores determinando o destino desta molécula entre sua degradação ou 

permanência citoplasmática, na qual há ainda a definição entre atividade ou 

silenciamento traducional (Lejeune & Maquat, 2005). Um aspecto a ser avaliado é se 
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os níveis de transcritos do Fmr1 contendo o éxon 12 se correlacionam aos níveis de 

expressão de isoformas da FMRP contendo o segmento codificado pelo éxon 12, no 

córtex cerebral frontal em P2.  

No hipocampo dos animais testados observamos um aumento na expressão geral 

do Fmr1 entre E19 e P2. Observou-se paralelamente, no mesmo período e tecido, 

uma tendência à exclusão do éxon 12. Estes dados gerados para o hipocampo não 

puderam ser comparados aos controles internos usualmente empregados neste tipo 

de estudo. O gene da Ciclofilina A de rato foi selecionado entre outros testados 

(gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, Gapdh, Actina beta, Actb) por apresentar 

menor variabilidade de expressão, mas apresentou posteriormente diferença de 

expressão no hipocampo entre as duas idades (Fig. 14), distorcendo os dados do 

Fmr1 quando normalizados. A escolha de um gene normalizador é fundamental à 

reprodutibilidade e confiabilidade dos dados de PCR em tempo real. A expressão de 

um bom gene normalizador não deve variar entre as amostras. Não encontramos 

estudos relacionando a expressão do gene da Ciclofilina A no hipocampo, neste 

período do desenvolvimento. É possível que o gene da Ciclofilina A tenha expressão 

variável, ainda não demonstrada, em hipocampo embrionário, o que não o classifica 

como um bom normalizador em estudos de RT-PCR em tempo real nestas condições, 

embora seja muito usado em outras idades. Desta forma, no nosso estudo, os cDNAs 

dos indivíduos poderiam ser submetidos a análises com novos controles internos para 

confirmação dos resultados ou avaliados sem normalização. Mantivemos nossas 

análises sem normalização basicamente por três razões. Em primeiro lugar, os dados 

do conjunto de transcritos do Fmr1 no hipocampo correlacionaram-se bem com outros 

já relatados (Hinds et al., 1993; Verkerk ET al., 1993; Nimchinsky et al., 2001). Em 

segundo lugar, a significância dos dados em tecidos como córtex cerebral se manteve, 

com ou sem normalização e; finalmente, sendo a FMRP um regulador traducional 

envolvido com morfologia de espinhas dendríticas por remodelamento de actina 

(Reeve et al., 2005), muitos genes de expressão constitutiva comumente utilizados 
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como o da Actina beta, podem, neste caso, ser regulados e, por isso, inadequados, 

tornando difícil a busca pelo gene normalizador ideal. 

Córtex cerebral e hipocampo são estruturas encefálicas mais comumente utilizadas 

na análise do Fmr1, dadas a alta expressão deste gene nestes tecidos e sua 

importância funcional no aprendizado, cuja disfunção no início do desenvolvimento é o 

retardo mental (Hinds et al., 1993). O estudo da expressão do Fmr1 no córtex cerebral 

e hipocampo no final do período embrionário e início do desenvolvimento pós-natal é 

importante, pois esta é uma fase em que se observa maior disfunção de plasticidade 

de espinhas dendríticas no córtex cerebral do camundongo nocaute do Fmr1 

(Nimchinsky et al., 2001). O remodelamento de espinhas dendríticas em neurônios 

piramidais do córtex cerebral foi proposto como a base celular da aprendizagem e 

memória. Neste sistema, o desenvolvimento pós-natal precoce, anormal é um 

componente fundamental para estabelecimento de desordens como o retardo mental 

(Desai et al., 2006). No entanto, o amadurecimento de espinhas dendríticas segue um 

curso próprio a cada região encefálica (Harris et al., 1992). Acredita-se que a 

deficiência da FMRP tenha consequências neuro-anatômicas também específicas a 

cada estrutura do SNC, como demonstrado por Grossman e cols (2006) pela 

morfologia distinta de espinhas dendríticas entre as duas estruturas encefálicas do 

camundongo nocaute do Fmr1. Do ponto de vista fisiológico, foi também sugerido que 

estes camundongos tenham disfunções moleculares não congruentes, como 

depressão sináptica a longo termo (LTD) aumentada no hipocampo e potenciação 

sináptica a longo termo (LTP) diminuída no córtex cerebral (Huber et al., 2002; Li et al., 

2002; Larson et al, 2005). LTP é uma forma duradoura de plasticidade sináptica 

relacionada à formação de memória, que se opõe à LTD. Apesar de estes resultados 

terem basicamente o mesmo efeito, interferindo na formação de memória, seus 

aspectos moleculares diferem. Diante destas observações da literatura científica e dos 

nossos resultados da expressão do éxon 12 do Fmr1 em P2, de maneira antagônica 

entre córtex cerebral e hipocampo, avaliamos que uma alternativa a estudos 
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funcionais sobre as isoformas da FMRP que expressam este éxon possa ser 

relacionada aos mecanismos de eliminação sináptica no córtex cerebral. O segmento 

da FMRP codificado pelos éxons 10 ao 12 do Fmr1 parece relacionar-se à formação 

de uma alça variável na estrutura do segundo domínio KH da FMRP (Valverde ET al., 

2007). Assim, é possível que a variação do comprimento desta alça variável da FMRP, 

pela inclusão ou exclusão do éxon 12 nos transcritos do Fmr1, modifique o padrão de 

ligação da FMRP aos RNAs-alvo, uma hipótese a ser testada. 

A taxa de inclusão do éxon 12 no cerebelo, para o qual só dispúnhamos de 

amostras em P2, mostrou-se semelhante à da maioria observada, exceto do córtex 

cerebral em P2. Hinds e cols (1993) revelaram por hibridação in situ de tecidos de 

camundongo adulto que o Fmr1 tem expressão relativamente alta nas camadas 

granulares do córtex cerebelar e hipocampo, seguido do córtex cerebral. Homens 

portadores de pré-mutação do FMR1 podem desenvolver FXTAS, cujas manifestações 

compreendem ataxia, um sinal clínico de disfunção cerebelar (Greco et al, 2006). 

Desta forma, a expressão do Fmr1 no cerebelo do animal adulto deve ser examinada 

futuramente, procurando-se relacioná-la aos déficits observados nos pacientes. 

Embora mais negligenciada, a contribuição do cerebelo no aprendizado relacionado à 

FMRP foi sugerida pela observação de déficits de aprendizagem motora em 

camundongos nocautes do Fmr1 (Koekkoek et al., 2005). 

O tamanho sub-ótimo de éxons, abaixo de 130pb, é um fator que tem sido 

relacionado à mais alta frequência de splicing alternativo e uso de elementos 

acessórios reguladores do splicing (Carlo et al, 1996). Embora esta tenha sido uma 

possibilidade levantada durante o trabalho, a diferença de inclusão do éxon 12 entre 

as três estruturas do SNC sugere uma regulação fina deste splicing com relevância 

funcional no córtex frontal, o que não pode ser explicado exclusivamente pelo tamanho 

sub-ótimo deste éxon. 

A produção do mini-gene gFX11X13, que contém a sequência genômica do início 

do éxon 11 ao final do éxon 13 do Fmr1 de rato, permitiu o estudo do padrão de 
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splicing do éxon 12 superexpresso em células do SNC desta mesma espécie, C6, 

proveniente de glioma de rato. A análise por RT-PCR dos transcritos produzidos 

nestas células transfectadas, utilizando iniciadores específicos para o vetor, mostrou 

duas bandas, cujos tamanhos correspondem ao esperado para RNAm expressos a 

partir desta construção, incluindo (323pb) e excluindo (260pb) o éxon 12, mais uma 

banda de origem não determinada (Fig. 35 B). Este produto, de tamanho maior do que 

a variante incluindo o éxon 12, não é observado em células não recombinantes neste 

experimento com iniciadores específicos para o vetor, porém está presente quando se 

usa iniciadores que hibridam nos éxons 11 e 13 do gene Fmr1. O terceiro produto de 

PCR foi também observado na amplificação de transcritos endógenos da célula, 

descartando erros de emparelhamento de iniciadores ou influência da sequência do 

vetor no processo de splicing. Embora, as soluções tenham sido renovadas a partir 

dos estoques, não podemos descartar que tenha havido contaminação. Como esta 

terceira banda é maior do que as outras duas esperadas, uma possibilidade seria a 

inclusão de um segmento intrônico curto por alteração de sequência, considerando-o 

como um quarto éxon, não identificado. No entanto, o splicing alternativo do Fmr1 já 

foi amplamente investigado por RT-PCR e tal variante não foi identificada. Além disso, 

a sequência das duas fitas não identificou nenhuma alteração de sequência. Pode 

ainda constituir uma alteração de splicing produzida pela linhagem da C6 que, além de 

ser imortalizada, é proveniente de um tumor, contendo certamente várias alterações 

genômicas. O seqüenciamento deste produto de PCR esclarecerá sua natureza. 

A razão da escolha do organismo Rattus novergicus como fonte de material 

biológico para experimentos em nosso laboratório foi sua fácil obtenção, ter o gene 

Fmr1 conservado, e encéfalo consideravelmente maior do que o de camundongo para 

utilização em experimentos de culturas celulares e ensaios protéicos, facilitando sua 

dissecção. A expressão de mini-genes depende logicamente do organismo e tipo 

celular utilizado, uma vez que o elemento em cis só será identificado se a proteína 

expressa naquela célula, elemento em trans, se ligar a ele (Cooper, 2005). Um tipo 
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celular adequado para ser aplicado a este trabalho são neurônios corticais de rato, a 

partir de culturas primárias, uma vez que estas células são do organismo e tecido de 

interesse e não são transformadas. No entanto, a obtenção de culturas primárias, 

puras, de neurônios não é viável e o índice de transfecção destas células é muito 

baixo e pouco reprodutível. Desta forma, escolhemos as células C6 que são derivadas 

de glioma de rato, nas quais obtivemos um padrão preferencial de inclusão do éxon 12 

do Fmr1. Uma alternativa é a utilização da linhagem imortalizada PC12, originária de 

feocromocitoma de rato, que permite certa diferenciação neuronal in vitro e apresenta 

índices de transfecção um pouco mais elevados. De todo modo, mesmo tipos 

celulares não relacionados ao modelo biológico, podem expressar os elementos em 

trans e fornecer resultados. Consideramos ainda o uso de um novo tipo celular nos 

experimentos, procurando identificar também um padrão de exclusão preferencial para 

prosseguir em paralelo rumo à identificação de elementos silenciadores e seus 

repressores do splicing do éxon 12 do Fmr1. 

As análises in silico de buscas por elementos regulatórios em cis do splicing do 

éxon 12, realizadas para humanos, camundongo e rato, mostraram alguma 

similaridade entre os resultados para estas três espécies. As primeiras 200 bases do 

íntron 12 apresentaram boa densidade de elementos candidatos a regular o splicing, 

principalmente ISE (Fig. 26), padrão semelhante ao observado para as mesmas 

análises realizadas com a sequência murina (Fig. 28). Esta região tem alta 

similaridade entre as sequências de DNA do íntron 12, humano, murino e de rato 

(dados não mostrados), o que constitui um fator importante a ser considerado na 

busca por elementos reguladores do splicing, uma vez que sequências similares em 

ou próximas a éxons que sofrem splicing alternativo, de modo conservado, têm mais 

alta probabilidade de abrigar acentuadores e silenciadores de splicing.  

De acordo com o resultado obtido in vitro com o mini-gene, inclusão preferencial do 

éxon 12 do Fmr1, esperamos com a deleção do clone original identificar sequências 

abrigando acentuadores do splicing. Deleção da base seis a 169 do íntron 12 foi 
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realizada com sucesso, gerando o clone gFX11X13∆i12, cujo padrão de expressão, 

em células C6 com ele transfectadas, ficou invertido, passando a apresentar exclusão 

preferencial do éxon 12 do Fmr1. A ausência de um padrão absoluto de inclusão ou 

exclusão exônica nas células transfectadas com um dos dois clones, gFX11X13 ou 

gFX11X13∆i12, deve ser um reflexo do efeito combinatório do splicing. 

Observando a sequência deletada (bases 9 a 169 do intron 12, Figs 26 e 28), 

percebe-se que, apesar da alta similaridade entre as sequências dos três organismos 

nesta região, não há tanta sobreposição dos resultados in silico. O resultado 

coincidente mais evidente são os elementos adjacentes, deslocados, TTCCCC e 

CCCCTT, por volta da base 50 deste íntron que, no transcrito equivale a UUCCCC e 

CCCCUU. De acordo com a Tabela 1, observa-se que a sequência desses elementos 

não se assemelha muito aos consensos, podendo constituir um elemento degenerado, 

rico nas bases pirimídicas U e C. Temos hoje estes elementos UUCCCC e CCCCUU 

como nossos candidatos a sofrerem mutagênese dirigida e serem então testados no 

mesmo tipo de ensaio in vitro aqui demonstrado. 

A busca por elementos regulatórios no éxon 12 do Fmr1 identificou, em humanos e 

camundongos, candidatos a ESE na região central do éxon (entre os nucleotídeos 30 

e 50) com as ferramentas usadas. Pela alta concordância dos resultados de ESE in 

silico, uma deleção no mini-gene compreendendo os elementos identificados é 

desejável, mas tecnicamente difícil pela baixa disponibilidade de sítios de restrição 

únicos nesta região do mini-gene. Outra alternativa é a realização direta da 

mutagênese dirigida. 

A falta de identificação in silico de alguns tipos de elementos regulatórios do 

splicing, específicos para o transcriptoma de rato, deve-se ao fato de haver menos 

estudos neste sentido neste organismo. A maior disponibilidade de dados 

experimentais tende a enriquecer os bancos de dados, disponibilizando dados in silico 

para várias espécies e aumento da correlação de seus resultados. 
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