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RESUMO 

 

ROSSINI CREPALDI, C. Análise interactômica da VDAC em mitocôndrias 
neuronais em espécies bovina e murina.  2012. 66f. Dissertações (Mestrado) – 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 
Pirassununga, 2012. 

 

A VDAC é a proteína mais abundante da membrana mitocondrial externa. Possui 

diversas funções, tais como o controle da troca de metabólitos, através da 

membrana, e a participação no maquinário apoptótico. Estudamos o interactoma da 

VDAC com as proteínas mitocondriais neuronais do cérebro bovino e murino, a fim 

de compreender se a expressão diferenciada da VDAC1 e VDAC2 verificada entre 

essas células estão associadas às diferenças nas interações da VDAC. Os 

complexos proteicos foram analisados por 2D Blue Native SDS-PAGE e 

identificados via MALDI-TOF TOF usando o software Mascot e o banco de dados 

NCBInr. Foram identificados 27 e 46 spots em murino e bovino, respectivamente. 

Nós identificamos proteínas solúveis e incorporadas na membrana que não são 

participantes da fosforilação oxidativa, dentre elas a aldeido deidrogenase e muitas 

outras constituintes de complexos mitocondriais já conhecidos tão bem como novos, 

tais como a putative stomatin-like protein 2 complex e a switch-associated protein 

70. Nossos resultados mostraram que os neurônios bovinos possuem mais 

complexos (5) contendo a VDAC do que em ratos (1), os quais indicam uma cinética 

diferencial de acoplamento e desacoplamento. Interessantemente, a lista contendo 

as proteínas identificadas inclui algumas proteínas conhecidas ou supostamente 

localizadas em compartimentos não-mitocondriais, por exemplo, a myc-induced 

nuclear antigen. O interactoma diferencial da VDAC entre as espécies bovina e 

murina, evidencia a presença de uma base comum, porém com diferentes 

ambientes estruturais, as quais podem ser a base da diferença entre os sítios de 

ligação A e B observados nas diferentes espécies. 

 

Palavras-chave: VDAC, Hexoquinase, BN/SDS PAGE, Interactômica 



 

 

ABSTRACT 

 

ROSSINI CREPALDI, C. Interactomic analysis of VDAC in rat and bovine 
mitochondria in neuronal cells.  2012. 66p. MsC. Dissertation – Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 
2012. 

 

The voltage dependent anion channel (VDAC) is the most abundant protein of outer 

mitochondrial membrane. VDAC controls metabolite exchange through this 

membrane and the apoptosis machinery. We studied the interactome of VDAC with 

mitochondrial proteins of neuronal cells from rat and bovine brain. We wished to 

understand if the differential expression of VDAC1 and VDAC2 verified between 

these cells was linked to differences in the VDAC interactions. Protein complexes 

were analyzed by 2D Blue Native SDS-PAGE and were identified by MALDI-TOF 

TOF using Mascot software against the NCBInr database. Number of 27 e 46 spots 

were identified from rat and bovine brain, respectively. We identified soluble and 

membrane-embedded non-OXPHOS proteins, among them aldehyde 

dehydrogenase, and many as constituents of known mitochondrial complexes as well 

as novel ones such as putative stomatin-like protein 2 complex and switch-

associated protein 70. Our results showed that bovine neurons had more protein 

complexes (5) containing VDAC than rat cells (1), which indicates a differential 

kinetics of assembly or disassembly. Interestingly, the identification list included 

some proteins known or presumed to be localized to nonmitochondrial 

compartments, for example, myc-induced nuclear antigen. Our results support 

evidences of differential apoptotic and energetic mechanisms verified in these brains. 

The differential VDAC interactome between bovine and murine, support evidences of 

a common base, but whith different structural environment, which may be the basis 

of the difference between the binding sites A and B observed in these brains. 

 

 

Keywords: VDAC, Hexokinase, BN/SDS PAGE, Interactomic 
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1 Introdução  

  

 A VDAC (voltage dependent anion selective channel), também conhecida 

como porina, é a proteína mais abundante presente na membrana mitocondrial 

externa (DESAGHER; MARTINOU, 2000). Seu canal apresenta um formato 

ligeiramente côncavo cujas dimensões são de aproximadamente 3,5 x 3,1 x 4,0nm 

(BAYRHUBER et al., 2008). 

A VDAC é um barril β, composto por β folhas e uma α hélice N-terminal 

anfipática. Há muita controvérsia sobre o real número de β folhas que compõe o β 

barril. Segundo Abu-Hamad et al. (2009) e Bayrhuber et al. (2008), o barril é formado 

por 19 β folhas, já De Pinto et al. (2003) acreditam que sejam 13 β folhas, enquanto 

que Vyssokikh e Brdiczka (2004) afirmam ser 16 β folhas.  

Diversos estudos discutem sobre a localização da α hélice N-terminal na 

VDAC: voltada ao citoplasma (DE PINTO et al., 2003), atravessando a membrana 

(COLOMBINI, 2004), paralela à superfície da membrana externa (REYMANN et al., 

1995) ou posicionada no interior do poro (BAYRHUBER et al., 2008). Essa 

divergência de localização pode ser explicada devido à flexibilidade da α hélice N-

terminal. Essa flexibilidade é muito importante para o canal de voltagem e para as 

interações proteína-proteína da VDAC (BAYRHUBER et al., 2008). 

Estudos revelam que a região α hélice N-terminal da VDAC apresenta 

diversas funções. Verificou-se que a deleção parcial ou completa da α hélice N-

terminal causa modificação na atividade eletrofisiológica da porina (KOPPEL et al., 

1998), já em células que super-expressam essa região, há uma diminuição na 

despolarização da membrana (DE PINTO et al., 2007). Além dessas funções, a α 

hélice N-terminal tem também função crucial no desencadeamento do processo 

apoptótico. Experimentos realizados verificaram que a indução da apoptose, por 

meio da estaurosporina, resulta em aumento da oligomerização da VDAC (ABU-

HAMAD et al., 2009). Uma vez formado o poro intermolecular oligomérico da 

VDAC1, este pode servir como um canal para proteínas. No entanto, oligômeros β 
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barril da VDAC1 formam canais hidrofóbicos, não permitindo a passagem de 

proteínas com carga, tal como o citocromo c. Porém, se a região α hélice N-terminal 

anfipática da molécula de VDAC1 mover-se para dentro do β barril formar-se-á um 

poro hidrofílico, permitindo assim o transporte de proteínas através da membrana 

mitocondrial externa (MME). A interação de proteínas anti-apoptóticas (hexoquinase 

e Bcl2) com a região N-terminal da VDAC1 previne sua translocação e desse modo, 

a formação do poro hidrofílico, inibindo assim a liberação do citocromo c (ABU-

HAMAD et al., 2009). 

A VDAC realiza o controle do fluxo de metabólitos entre o espaço 

intermembrana e o citosol através da mudança no potencial de voltagem 

transmembrana (COLOMBINI, 1979). Em seu estado aberto a VDAC é um canal, 

seu poro possui cerca de 3 nm de diâmetro (COLOMBINI, 2009) e o interior de suas 

paredes possuem carga positiva, tornando-o seletivo a anions, tais como o ATP 

(HODGE; COLOMBINI, 1997). Experimentos realizados demonstraram que o canal 

encontra-se em abertura máxima a 0mV, porém quando é submetido a voltagens 

acima de + 30mV e abaixo de – 30mV entra em estado de baixa condutividade 

(CHOUDHARY et al., 2010). 

Estas modificações na voltagem da membrana causam um rearranjo do canal 

protéico e mudança na seletividade das membranas. Song et al. (1998) relatam que 

a VDAC apresenta no interior de seu poro um domínio móvel com carga que se 

orienta de acordo com o campo elétrico, denominado sensor de voltagem. Quando 

ocorrem mudanças na voltagem transmembrana este sensor se desloca para o 

exterior do canal em direção a carga negativa, este deslocamento causa redução no 

tamanho do poro em cerca de 30-40% e gera uma modificação na seletividade do 

canal, tornando-se um canal seletivo somente a cátions (SONG et al., 1998). A 

região α hélice N-terminal funciona como um sensor de voltagem do poro, 

responsável pela detecção das variações de voltagem através da membrana 

(COLOMBINI et al., 1996; CHOUDHARY et al., 2010). 

Estudos revelaram que a presença da proteína citosólica tubulina causa um 

aumento de sensibilidade à voltagem no canal da VDAC, induzindo assim seu 

fechamento. Análises realizadas na presença de concentrações nanomolares de 

tubulina revelaram o fechamento do canal sob baixo potencial de voltagem (10mV). 

Acredita-se que a região C-terminal eletronegativa da tubulina penetra no interior do 
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lúmen do canal, bloqueando parcialmente a entrada do poro da VDAC. Esta foi 

identificada como um regulador citoplasmático natural da VDAC, podendo regular o 

fluxo de metabolitos entre a mitocôndria e o citoplasma (ROSTOVTSEVA; 

BEZRUKOV, 2008). 

Além de realizar o transporte de ATP para dar suporte energético ao bom 

funcionamento das células, a VDAC também realiza interações com moléculas que 

necessitam ter acesso preferencial ao ATP, uma delas é a hexoquinase. A 

hexoquinase converte a glicose em glicose-6P, de acordo com a seguinte reação: 

 

Glicose + ATP � Glicose-6-P + ADP 

 

A isoenzima tipo I da hexoquinase representa mais de 90% do total de 

atividade da hexoquinase no cérebro mamífero, onde ela aparece 

predominantemente em uma forma ligada à mitocôndria, ao contrário de outros 

tecidos, nos quais sua localização é citosólica (WILSON, 1995). Esta interação entre 

a VDAC e a hexoquinase tem conseqüências metabólicas, uma vez que a 

fosforilação da glicose pela hexoquinase ligada está relacionada à produção de ATP 

pela fosforilação oxidativa intramitocondrial (BELTRANDELRIO; WILSON, 1992; 

CERQUEIRA CESAR; WILSON, 1995; CERQUEIRA CESAR; WILSON, 1998; 

CERQUEIRA CESAR; WILSON, 2002). Além disso, a ligação da hexoquinase–

VDAC possui efeitos anti-apoptóticos, uma vez que a proteína pró-apoptótica BAX e 

a hexoquinase competem pelo mesmo sítio de ligação mitocondrial (CHENG et al., 

2003). 

A hexoquinase tipo I possui uma seqüência N-terminal hidrofóbica de 15 

aminoácidos (PASTORINO; HOEK, 2008), a qual se liga à α hélice N-terminal 

anfipática presente na VDAC. O glutamato 72 é um domínio específico da VDAC 

onde ocorre a ligação entre a VDAC e a hexoquinase (AL JAMAL, 2005). 

Esta ligação da hexoquinase tipo I na membrana mitocondrial externa 

presente no cérebro apresenta dois tipos de sítios de ligação, as quais são 

denominadas sítios A e B, conforme demonstrado na Ilustração 1 (KABIR; WILSON, 

1993). 
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Ilustração 1.  Esquema de acoplamento da hexoquinase a VDAC. Um 
sistema que utiliza e produz ATP em cérebros. Observe os dois tipos de 
ligação da hexoquinase à VDAC. 

 

Estudos realizados no Laboratório de Neurociência e Proteômica da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos identificaram que a hexoquinase 

I ligada ao sítio A é liberada após o tratamento da mitocôndria com glicose-6-P. Já a 

hexoquinase I ligada ao sítio B é refratária ao tratamento da mitocôndria com 

glicose-6-P onde ela não é liberada. A hexoquinase I se mantém ligada ao sítio B 

onde ela está menos acessível ao ATP intra-mitocondrial em relação àquela que 

está ligada ao sítio A. Esta hexoquinase ligada ao sitio B também é mais sensível a 

inibição pelo análogo da glicose-6-P: 1,5-AnG-6-P (CERQUEIRA CESAR; WILSON, 

2002). A hexoquinase ligada ao sítio A possui um acesso preferencial ao ATP 

intramitocondrial que é produzido durante a fosforilação oxidativa. A proporção dos 

sítios tipo A:B varia em função da espécie animal a partir da qual as mitocôndrias 

neuronais são extraídas. Esta proporção é de 90:10, 60:40, 40:60 e 20:80 as quais 

correspondem ao rato, coelho, bovino e humano, respectivamente. 

A base molecular para a diferença entre os sítios do tipo A e do tipo B 

permanecia obscura até recentemente. Trabalhos pioneiros do Laboratório de 

Proteômica e Neurociência, contudo, foram os primeiros a correlacionar essa 

heterogeneidade de sítios de ligação da hexoquinase a diferenças na expressão 

relativa das isoformas de VDAC seguindo um padrão espécie-dependente (POLETI 

et al., 2010; CERQUEIRA CÉSAR; WILSON, 2004). 
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Esta ligação entre a VDAC e a hexoquinase tem grande importância em 

estudos com células cancerígenas. Experimentos realizados com o metil-jasmonato 

(MJ), hormônio do estresse presente em plantas, verificaram que este exibe 

atividade anticancerígena, uma vez que induz a morte celular do tumor através de 

sua ação especifica na hexoquinase. Goldin et al. (2008) demonstraram que o MJ 

liga-se à hexoquinase, interferindo na sua interação com a VDAC, levando a 

dissociação da hexoquinase da mitocôndria. Essa dissociação desencadeia a 

apoptose através da liberação de citocromo c (GOLDIN et al., 2008). 

A ligação hexoquinase-VDAC é chave na regeneração axonal. Dessa forma, a 

hexoquinase apresenta importância como uso farmacológico, pois sua atividade 

pode auxiliar no tratamento contra o desenvolvimento de neurites (WANG et al., 

2008).  

A VDAC possui 3 isoformas: VDAC1, VDAC2 e VDAC3 presentes em 

mamíferos (RAHMANI et al.,1998). A super-expressão da VDAC1 em uma variedade 

de células promove a morte celular apoptótica através da formação do complexo 

pró-apoptótico VDAC1-BAX, o qual induz uma mudança no potencial da membrana 

e liberação do citocromo c (KROEMER et al., 2007). 

Células com baixa expressão da VDAC1 proliferam lentamente, devido à 

troca limitada de ATP/ADP entre o citosol e a mitocôndria, indicando que a VDAC1 é 

necessária para o crescimento normal da célula (ABU-HAMAD et al, 2006). 

Cheng et al. (2003) demonstraram que a super-expressão da VDAC2 previne 

a ativação da BAK e inibe a via apoptótica mitocondrial. A VDAC2 é capaz de 

interagir especificamente com a conformação inativa de BAK. Dessa forma, observa-

se em literaturas que a VDAC1 possui propriedades pró-apoptóticas, enquanto que a 

VDAC2 propriedades anti-apoptóticas. Outro estudo relatando o papel das VDACs 

na apoptose foi aquele de Panickar et al. (2005), os quais demonstraram que sob 

estados de hipoglicemia a super-expressão do fator anti-apoptótico BCL-xL atua 

como um protetor celular, prolongando o estado aberto da VDAC em membranas 

sintéticas. Este aumento auxilia na recuperação da célula regulando a respiração 

celular e/ou a produção de ATP mitocôndrial (PANICKAR et al., 2005). 

A VDAC é uma proteína importante por estar associada primeiramente à 

regulação de trocas metabólicas, em segundo pela morte celular apoptótica e por 

fim, ao desenvolvimento de doenças (TÖMROTH-HORSEFIELD; NEUTZE, 2008). 



21 

 

 

Análise interactômica da VDAC em mitocôndrias neurais em espécies bovina e murina. 

Neste sentido o desarranjo das VDACs pode mediar processos apoptóticos, 

mitocondriais e disfunções sinápticas, que estão associadas a desordens 

neurodegenerativas. Em pacientes com Mal de Alzheimer observou-se uma 

diminuição dos níveis totais de VDAC1 no córtex frontal e tálamo. No cerebelo de 

pacientes com Síndrome de Down a VDAC1 apresentou maior expressão, enquanto 

que a VDAC2 não mostrou alterações significantes. Esses resultados podem estar 

associados à perda sináptica e neuronal comum em pacientes com Mal de 

Alzheimer e Síndrome de Down (YOO et al, 2001). Em pacientes com Mal de 

Alzheimer há um acúmulo de VDAC em neurites distróficas que apresentam placas β 

amilóides. A microscopia eletrônica de placas amilóides correlaciona a VDAC com 

grandes quantidades de mitocôndrias alteradas e lisossomos preenchidos com 

debris junto a vesículas. Ainda não se sabe se o acúmulo de VDAC é o resultado de 

um turnover prejudicado e uma remoção diminuída de mitocôndrias danificadas, ou 

se a lesão às mitocôndrias nas neurites distróficas seja resultante de uma alteração 

da função da VDAC (FERRER, 2009). 

Além das alterações acima mencionadas, outros estudos identificaram que a 

VDAC1 apresenta-se como uma proteína nitrada no hipocampo de pacientes com 

Mal de Alzheimer, levando a alterações em seu funcionamento. Observou-se que a 

nitração desta proteína pode impedir a interação da VDAC com proteínas anti-

apoptóticas (BCL-xL), possibilitando um aumento dos níveis de proteínas pró-

apoptóticas (BAX e BAK) associadas à VDAC, essa condição facilita a liberação de 

citocromo c através da VDAC (SULTANA et al., 2006). 

A acroleina é um aldeído, proveniente da peroxidação de lipídios. Esta é 

encontrada em grande quantidade em diversas condições patológicas associadas a 

estresse oxidativo, tais como injúrias da coluna vertebral, diabete neuropática e na 

doença de Alzheimer. O experimento realizado por Mello et al. (2007) identificou 5 

proteínas oxidadas pela acroleina, entre elas estão a VDAC, a isoforma 2 da 

trompomiosina-3-gama, a trompomiosina-5, a β-actina e a EF-Tu mitocondrial. Todas 

essas proteínas estão envolvidas com funções neuronais vitais, tais como: produção 

de energia, liberação de neurotransmissores e plasticidade neuronal (MELLO et al., 

2007). 

A VDAC também altera-se no Mal de Parkinson. Trata-se de uma doença que 

acomete cerca de 1-2% da população, sendo assim a segunda doença 
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neurodegenerativa mais comum na população com idade acima de 65 anos. A 

doença de Parkinson é caracterizada pela perda de neurônios dopaminérgicos 

presentes na substância nigra pars compacta. A disfunção mitocondrial é um dos 

principais fatores responsáveis por essa patologia. Sob condições de estresse 

oxidativo a estrutura química da dopamina tem o potencial de formar uma toxina 

endógena, a qual promoverá a disfunção mitocondrial e danos oxidativos, 

acelerando assim a morte celular dos neurônios dopaminérgicos. Sob condições 

normais a dopamina sintetizada é armazenada em vesículas sinápticas sob 

concentrações milimolares, porém problemas no armazenamento vesicular de 

dopamina levam a um aumento na concentração de dopamina no citoplasma, 

gerando metabólitos reativos, tais como o ácido dihidroxifenilacético ou a dopamina 

quinona.  

Estudos revelam que a dopamina quinona causa a inativação da função de 

diversas proteínas, contribuindo assim para o desenvolvimento do processo 

degenerativo presente na doença de Parkinson (HASTINGS, 2009). Neste estudo 

identificou-se quais proteínas mitocondriais foram alteradas após serem expostas à 

dopamina quinona. Os resultados obtidos revelaram a alteração de: subunidade de 

75 KDa do complexo I NADH desidrogenase, creatina quinase mitocondrial, 

mortalina/GRP75, mitofilina, isocitrato desidrogenase, succinato ligase CoA, aldeído 

desidrogenase, peroxiredoxina 3, subunidade de 30 KDa do complexo I NADH 

oxidoredutase, VDAC1 e VDAC2 (HASTINGS et al., 2009). Trabalhos recentes do 

Laboratório de Neurociência e Proteômica identificaram que a subunidade de 75 

KDa do complexo I NADH desidrogenase interagem com a VDAC no complexo 

Hexoquinase-VDAC-ANT (Resultados não Publicados). 

A VDAC também compõe o poro de transição de permeabilidade da 

membrana (PTP), o qual também é constituído pelo ANT (adenine nucleotide 

transporter) na membrana interna e ciclofilina D na matriz mitocondrial. O PTP é um 

complexo multiprotéico transmembrana com cerca de 600 KDa (FAUSTIN et al., 

2004), seus componentes podem estar envolvidos em diversos subcomplexos. No 

entanto, outros autores contestam este modelo, afirmando que a VDAC não está 

presente no poro de transição de permeabilidade (BAINES et al. 2007).  

O PTP realiza o contato entre a membrana externa e a membrana interna da 

mitocôndria. A abertura desse canal ocorre quase que universalmente durante a 
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apoptose o que tem repercussões letais como, a interrupção da fosforilação 

oxidativa e a liberação mitocondrial de proteínas apoptóticas necessárias a ativação 

da cascata de caspases e endonucleases (RODRIGUEZ-ENRIQUEZ et al., 2004). 

Em células saudáveis o PTP fornece mecanismos pelos quais mitocôndrias 

senescentes são removidas da célula via autofagia. 

A ciclofilina D liga-se à ANT, levando à permeabilização da MMI a moléculas 

com peso molecular acima de 1500 Da. O aumento da permeabilidade da MMI a 

pequenas moléculas medeia o equilíbrio de todos os osmólitos de baixo peso 

molecular enquanto retêm proteínas dentro de seus respectivos compartimentos 

(HALESTRAP et al., 2009). Deste modo a concentração de proteínas na matriz será 

maior do que aquela presente no citosol e no espaço intermembrana, exercendo, 

assim, pressão osmótica coloidal, levando a turgescência do compartimento da 

matriz. A turgescência pode ocorrer sem a ruptura da MMI, devido ao 

desdobramento das cristas, porém a matriz expande-se exercendo uma pressão na 

MME, o que pode levar ao seu rompimento (HALESTRAP et al., 2009). Deste modo, 

há a liberação de citocromo c e outras proteínas pró-apoptóticas, as quais têm o 

potencial de iniciar a apoptose.  

O agente imunossupressor ciclosporina A (CSA) inibe a transição de 

permeabilidade do poro através da sua ligação com a ciclofilina D, mantendo em seu 

estado fechado o poro de permeabilidade da membrana mitocondrial. 

Verifica-se, porém que alterações na função fisiológica dos componentes do 

PTP influenciam no destino da célula, podendo levar a casos de patologias tanto 

severas como crônicas, incluindo: envelhecimento precoce, doenças 

neurodegenerativas, diabetes mellitus, doenças vasculares e carcinogênese (LE 

BRAS et al., 2005). 

Quando ocorre um derrame cerebral, neurônios que são diretamente afetados 

pela falta de oxigênio e glicose na região isquêmica morrem rapidamente por 

necrose. No entanto, após um derrame agudo ou lesão traumática, a maioria dos 

neurônios que morrem ao redor da região diretamente afetada (penumbra) o fazem 

por meio da apoptose (ROBERTSON et al., 2000). Experimentos realizados com 

cérebros de animais que sofreram traumatismo, lesão na medula espinhal e derrame 

demonstraram que as células adjacentes ao epicentro da lesão podem ser salvas 

através de manipulações que suprimam a via apoptótica. Dessa forma, o estudo de 
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uso de agentes que bloqueiem os componentes do PTP pode prevenir a morte 

neuronal em pacientes que sofreram um derrame ou algum traumatismo 

(MATTSON; KROEMER, 2003). 

A VDAC aparece ainda associada a processos epiléticos. A ave doméstica 

(Fayoumi) é um valioso modelo para pesquisa epilética (CRAWFORD, 1970). Este 

autor reportou que aves epiléticas exibiram crises tônico-clônicas generalizadas em 

resposta à fotostimulação intermitente (FEI) e acústica. A partir deste estudo, a 

caracterização bioquímica e fisiológica das aves epiléticas continua a fornecer uma 

visão dos mecanismos básicos de epilepsia generalizada (CRAWFORD, 1970). 

Trata-se de um modelo bem adequado para explorar a relação entre tremores 

periódicos generalizados e patologia neuronal (GONG et al., 2003). 

 Além disso, as aves epiléticas correspondem similarmente, por uma 

perspectiva farmacológica, ao ser humano epilético. Os medicamentos 

anticonvulsivantes comuns, usados em pessoas que apresentam epilepsia do tipo 

grande-mal, foram igualmente eficazes na prevenção de tremores induzidos por 

fotostimulação intermitente em aves epiléticas. As benzodiazepinas amplamente 

utilizadas em síndromes epiléticas são um poderoso anticonvulsivante em aves 

epiléticas. Portanto, de uma perspectiva comportamental, farmacológica, bioquímica, 

histológica e anatômica, as aves são um razoável modelo biológico para epilepsia do 

tipo grande-mal em humanos (KENDALL et al., 2002). 

 Alguns tipos de epilepsia que acometem humanos têm origem genética, no 

entanto, a sua base fisiológica é pobremente estudada. Este modelo é, portanto, um 

interessante veiculo para investigar as origens bioquímicas dessas desordens. 

Tornando-se útil para examinar as implicações do desenvolvimento de tremores 

periódicos e a relação entre freqüência de tremores e a capacidade neuronal 

(KENDALL et al., 2002). 

 Neste sentido Jiang et al. (2007) reportaram a correlação da epilepsia com 

alterações na função mitocondrial. Valores elevados no nível de VDAC1 e baixos 

níveis de VDAC2 foram observados em grupo de pacientes fármaco-resistentes à 

epilepsia, o que pode estar relacionado com a diminuição da produção e 

translocação de ATP mitocondrial, esta diminuição causa falha energética e agrava 

a disfunção mitocondrial. 
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Além de ser utilizada como modelo de estudos de indução de epilepsia as 

aves também vem sendo estudadas como modelo biológico em estudos sobre os 

efeitos das lesões no hipocampo, que causam danos tanto na memória quanto no 

aprendizado. Há diversas razões para utilizar a ave como modelo biológico, dentre 

elas podemos citar: a) a capacidade das aves em obter informação visual e espacial 

já é bem conhecida e pode ser usada em todos os ensaios de aprendizado e 

memória que são aplicados aos macacos e ratos; b) as aves são o objeto de vários 

estudos comportamentais, e por isso, os mecanismos comportamentais que 

constituem a base do desempenho das tarefas espaciais e visuais são mais bem 

documentados e compreendidos em aves do que em ratos e macacos; c) o 

hipocampo da ave é um homologo funcional do hipocampo de mamíferos, pois há 

diversas similaridades morfológicas entre eles. Isso pode ser explicado devido ao 

fato do hipocampo da ave e dos mamíferos terem a mesma origem embrionária, o 

telencéfalo. Em relação à neuroquímica, os neurotransmissores e neuropeptídios do 

hipocampo de aves e mamíferos são bastante similares (COLOMBO; BROADBENT 

et al., 2000). 

Foram encontradas diferenças significativas entre o nível de expressão da 

VDAC1 e a VDAC2 nas espécies bovina, murina e aviar (POLETI et al., 2010). A 

VDAC1 foi a isoforma mais expressa em todas as espécies, porém apenas no 

cérebro aviar a VDAC1 apresentou uma expressão significativamente maior em 

relação à VDAC2, quadro semelhante ao observado na epilepsia fármaco-resistente 

(JIANG et al., 2007). A espécie murina apresentou a menor expressão da VDAC1 

em relação às outras espécies. Já a VDAC2 apresentou os níveis mais altos de 

expressão em mitocôndrias de cérebro bovino em relação à ave, que apresenta os 

menores níveis de VDAC2. Nas mitocôndrias do cérebro de murino os valores de 

VDAC2 foram intermediários. A isoforma VDAC3 não foi encontrada neste estudo 

(POLETI et al., 2010). Tais resultados indicam diferenças significativas quanto ao 

metabolismo energético no cérebro aviar, sendo também uma possível explicação 

molecular da sensibilidade das aves à epilepsia, e de sua utilização no estudo da 

relação epilepsia-patologia neuronal. 

O presente projeto trará como contribuição a identificação das proteínas 

envolvidas no complexo VDAC-ANT-HXK nos cérebros de rato, bovino e frango e a 

determinação da estequiometria desse complexo. Nosso objetivo é identificar se as 
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expressões diferenciadas da VDAC1 e VDAC2 verificadas nos cérebros murino, 

aviar e bovino, estão associadas a diferenças nos interactomas dessas proteínas 

nesses cérebros. 

 

2 Objetivos 

 

 O objetivo do presente projeto foi o de identificar se a base molecular da 

diferença entre os sítios de ligação A e B verificadas nos cérebros murino e bovino, 

estão associadas a diferenças nos interactomas dessas proteínas. 

 

3 Materiais e métodos 

 

3.1 Identificação das proteínas implicadas no complexo protéico Hexoquinase-

VDAC presente nos cérebros de rato, bovino e aviar. 

 

3.1.1 Obtenção das amostras 

 

Os córtices cerebrais de bovinos foram retirados e pesados logo após o abate 

dos animais no matadouro escola da USP, Campus de Pirassununga. Esse material 

foi utilizado ainda fresco ou imediatamente congelado em nitrogênio líquido para uso 

posterior. Para cada extrato foram utilizados 5g de córtex. 

Para aves e ratos, os cérebros íntegros foram retirados, pesados e 

imediatamente utilizados ou congelados em nitrogênio líquido, logo após o sacrifício 

dos animais. Foram utilizados 5g de cérebro (3 cérebros para aves e ratos) em cada 

extração. Essa amostragem diferenciada entre bovinos e ratos e aves, deve-se ao 

fato de a massa cinzenta no bovino ser extremamente superficial ao cérebro, 
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enquanto ratos e aves possuem o córtex mais espesso, permitindo o uso do órgão 

em sua totalidade.  

3.1.2 Isolamento mitocondrial 

 

As amostras foram finamente picotadas em aproximadamente 40mL de meio 

de isolamento (Sacarose 0,25M, EGTA 0,1mM, MOPS 0,2mM pH 7,4 e 1% de 

Inibidores de Protease - Amersham Biosciences) refrigerado a 4oC. Esse material foi 

lavado 3 vezes para remover todo o sangue. Os homogenatos foram obtidos em 

homogeneizador tipo Potter, com aproximadamente 15mL de meio de isolamento e, 

em seguida, o volume foi ajustado com meio de isolamento para 30 mL. 

O homogenato foi centrifugado a 1940g, 3 min em centrífuga Beckman, rotor 

JA-21. Foram transferidos 15mL do sobrenadante para outro tubo e centrifugado a 

16000g 8 min. O sobrenadante foi descartado e a parede do tubo limpa com gaze 

para remover a gordura. O pellet foi re-suspenso em 6mL de meio de ficoll 3% e 

colocado no topo de um tubo contendo 25 mL de meio de ficoll 6% (0,24M Manitol, 

0,1mM EGTA, 60mM Sacarose, 5mM MOPS, 6% ficoll e 1% de inibidores de 

protease) e centrifugado a 14600g por 30 min. O pellet foi re-suspenso em 6mL de 

meio de isolamento e centrifugado a 15100g por 10 min em rotor JA-20. O 

sobrenadante foi descartado e o pellet re-suspenso em 0,4mL de meio de 

isolamento. As proteínas totais foram determinadas pelo kit BCA Protein Assay Kit 

(Pierce) utilizando como padrão uma solução de albumina bovina. As mitocôndrias 

isoladas foram armazenadas em nitrogênio líquido. 

 

3.1.3 Solubilização das proteínas mitocondriais 

 

Para a solubilização das proteínas mitocondriais foi utilizado o detergente 

Dodecylmaltoside (DDM) a 1% segundo proposto por Reisinger & Eichacker (2007), 

que recomendam uma concentração entre 0,055% e 7%, diluído em tampão de Lise 

contendo 50mM Bis-Tris  e 500mM ácido 6-aminohexanóico (aminocapróico) pH 7,0. 

Foi adicionado Mix de inibidores de protease (Protease Inhibitor Mix – Amersham 
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Biosciences) numa proporção de 1:100 (v:v) e as amostras foram incubadas por 1h 

em gelo, e re-suspensas a cada 15 min. As amostras foram centrifugadas em 

microcentrífuga a 15000 rpm a 4°C durante 1 hora. A pós a centrifugação foi medido 

o volume de cada amostra e então adicionado o tampão da amostra constituído por 

500mM ácido 6-aminohexanóico e 8% de Comassie Blue G250, numa proporção de 

4 DDM:1 Comassie (v:v) e mix de inibidores de protease 1:100 (v:v) antes da 

aplicação dessas em gel de eletroforese em condições nativas. 

 

3.1.4 Eletroforese em condições nativas (BN-PAGE) 

 

A eletroforese em condições nativas foi realizada segundo técnica descrita 

por Schägger et al. (1994) com algumas modificações. O BN-PAGE foi executado 

utilizando-se tampão contendo 50 mM de Bis-Tris e 500 mM ácido aminocapróico pH 

7,0 em géis (18 x 16 x 0.15 cm) de gradiente linear de 6 a 13% de acrilamida, sob 

um gel de empilhamento de acrilamida a 4%. Foram aplicadas, aproximadamente, 

200µg de proteína em cada poço do gel.  

Para a separação das proteínas foi utilizado tampão do cátodo, composto por 

15mM de Bis-Tris (pH 7.0), 50mM de Tricina e Coomassie Blue G-250 0.002% (p/v), 

e tampão do ânodo contendo 50mM de Bis Tris (pH 7.0). O padrão utilizado nos géis 

nativos foi o de alto peso molecular para eletroforese nativa da Amersham 

Biosciences.  Foi utilizado, para a corrida eletroforética 100V  e 15mA até a faixa de 

migração percorrer o gel de empilhamento (aproximadamente 1h e 20min), 

passando então a voltagem para 200V e 15mA até o final da corrida 

(aproximadamente 14 horas).  

Após o final da eletroforese, o gel foi fixado em solução contendo ácido 

acético (10%) e metanol (40%), por 1h. A coloração foi realizada durante 2h com 

azul de Coomassie (0,1% Coomassie Blue G-250 em 10% ácido acético) e 

descorado em solução descorante (10% Ácido Acético), trocada após a primeira 

meia hora e ficando overnight sob leve agitação. 
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A captura de imagens foi realizada pelo ImageScanner PowerLook 1120 

(Amersham Biosciences), sendo os arquivos salvos com extensão .TIF e analisadas 

com auxílio do sofware ImageQuant TL da Amersham Biosciences.   

 

3.1.5 Eletroforese desnaturante bidimensional tricina-SDS PAGE 

 

Após a análise do gel em condições nativas, uma tira foi corada e uma tira 

sem coloração foi recortada, incubada por 10 min com uma solução desnaturante 

preparada segundo Swamy et al. (2006) (12,5 mM Tris, 4% SDS, 20% Glicerol e 

0,02% de Azul de Bromofenol, pH 6,8) acrescida de 9% β-Mercaptoetanol. Após a 

incubação, as tiras foram fervidas imersas nessa solução, na qual ficaram por mais 

20 minutos. Após o resfriamento, as tiras foram retiradas da solução fervida e 

mergulhadas em solução de desnaturação acrescida de 125mg de Iodoacetamida 

por tira, incubadas novamente por 15 minutos antes da montagem do gel 

desnaturante da segunda dimensão. 

As eletroforeses em condições desnaturantes foram realizadas com o intuito 

de separar as diferentes proteínas formadoras do complexo VDAC-ANT-HK, o qual 

estaria em uma das bandas detectadas nos géis nativos. 

O gel da segunda dimensão foi realizado como descrito por Schägger e 

Jagow (1987), montando-se as placas contendo uma tira do gel nativo, que foi 

posicionada na parte superior da placa de vidro, tomando-se o cuidado de retirar 

(com papel filtro), ao máximo possível, a solução contendo β-mercaptoetanol, que 

dificulta a polimerização do gel. O gel de separação, 10% acrilamida, foi colocado na 

região inferior da placa, com uma pipeta de vidro, sendo recoberto pelo gel de 

empilhamento, contendo 6% de acrilamida e, por último, o gel “spacer” com 4% de 

acrilamida, feito com tampão do gel nativo. Após a colocação de cada gel, 

adicionamos um pequeno volume de água na superfície, a fim de que o gel 

polimerizasse de maneira uniforme. Após a polimerização de cada gel, a água foi 

retirada para permitir a colocação do próximo gel.  A montagem do gel desnaturante 

Tricina-SDS PAGE está ilustrada na Ilustração 2. 

As corridas eletroforéticas ocorreram a 100V e 17,5mA por gel, por 

aproximadamente 3 horas, até que a frente azul de corrida migrasse do gel de 



30 

 

 

Análise interactômica da VDAC em mitocôndrias neurais em espécies bovina e murina. 

empilhamento para o gel de separação. Após esse tempo, a voltagem foi aumentada 

para 300V mantendo a corrente constante. Essa etapa durou aproximadamente 15h. 

O tampão utilizado para o cátodo foi o Tris-Tricina-SDS pH 8,25 (0,1M Tris, 0,1M 

Tricina, 0,1% SDS) e o tampão do ânodo Tris pH 8,9 (0,2M Tris). 

Ao final da corrida os géis utilizados para análises foram corados com uma 

solução contendo 0,1% de Comassie R250, 10% ácido acético e 40% metanol e 

descorados com uma solução descorante composta por 10% de ácido acético e 40% 

metanol, antes de serem escaneados e analisados através do programa 

ImageMaster da Amersham Biosciences. 

Por sua vez, os géis utilizados para os Western-blottings, foram 

imediatamente mergulhados em tampão de transferência. 

 

 
Ilustração 2 . Gel desnaturante Tricina-SDS. Em A - gel de corrida Tricina-SDS e 10% de 
acrilamida; B - Gel de empilhamento Tricina-SDS e 6% de acrilamida; C – “spacer” gel 
tampão de gel nativo e 4% acrilamida. BN-PAGE – tira recortada do gel Nativo, 
previamente incubada e fervida com 9% β-mercaptoetanol e incubada 125mg de 
Iodoacetamida. 

 

C 

A 

B 

BN-PAGE 
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3.1.6 Western-blotting 

 

Após a eletroforese, os géis foram transferidos a 80V e 400 mA por 1h40min 

para uma membrana de nitrocelulose com poros de 0,45µm (Bio-Rad) utilizando a 

unidade de transferência TE 62 (Amersham Biosciences) e o sistema de tampão de 

Towbin et al. (1979). As membranas foram bloqueadas pela incubação overnight à 

4ºC em TBS (20mM Tris, 0,5 M NaCl, pH 7.5) contendo 5% de leite em pó 

desnatado (Molico, Nestlé) e 1% gelatina. As membranas foram incubadas com 

anticorpos primários anti-VDAC1, anti-VDAC2, anti-HXK e anti-ANT e anticorpos 

secundários conjugados com peroxidase (Bio-Rad). Os anticorpos foram diluídos em 

TBS contendo 1% gelatina. Em seguida, a quimioluminescência foi detectada 

usando o sistema SuperSignal West Pico da Pierce Chemical (Rockford, IL) e 

revelada em filme de raio-X (CL-X posure film – Pierce) no hospital veterinário da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo - 

campus de Pirassununga. Entre as etapas, os blottingss foram lavados por 3 vezes 

de 10 min com TBS contendo 0,1% de Tween 20 e 1 vez de 10 min com TBS. 

 

3.1.7 Espectrometria de Massas (MALDI - TOF TOF) 

 

A captura de imagens foi realizada pelo ImageScanner PowerLook 1120 

(Amersham Biosciences), sendo os géis nativos analisados com o auxílio do sofware 

ImageQuant TL (Amersham Biosciences) e os géis desnaturantes analisados com o 

auxílio do Image Master (Amersham Biosciences). Após a marcação dos spots estes 

foram lavados com solução de bicarbonato de amônio 50mM e acetonitrila (50%) 

(v/v) para a remoção de SDS e corante, sendo em seguida adicionado a acetonitrila. 

As bandas foram completamente secas em SpeedVac e mantidas em freezer até o 

momento da digestão tríptica para posterior análise no espectrômetro de massas. 

As amostras foram submetidas à digestão com tripsina por 18h a 37ºC, 

utilizando 0,5µg de tripsina (Promega, Madison, EUA). Os peptídeos trípticos foram 

dessalinizados numa microponteira preenchida com resina POROS R2 (PerSeptive, 
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Biosystem), previamente equilibrada ácido fórmico em 0,2%. A mistura de peptídeos 

foi eluída com uma mistura contendo 60% de metanol e 5% ácido fórmico para 

análise por espectrometria de massa (MS). O amostrador (“plate”) foi preparado pela 

adição de partes iguais da mistura de peptídeos e da matriz (ácido 4-hidroxicinamico 

10mg/mL). As análises por espectrometria de massas (MS-MALDI) foram realizadas 

no espectrômetro de massas Axima Performance MALDI –TOF TOF (Shimadzu-

Kratos, Shimadzu Corp., Kyoto, Japan).  

A caracterização da sequência de aminoácidos das proteínas foi realizada 

com base nas análises do perfil de massas dos peptídeos trípticos (“MS-fingerprint”) 

e do padrão de fragmentação de íons b e y de alguns peptídeos selecionados em 

experimentos por dissociação por colisão (CID-MS/MS). Os espectros de CID foram 

submetidos diretamente a análise no banco de dados MASCOT 

(http://matrixsicence.com) no National Center for Biotechnology Information 

(NCBInr). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Separação dos complexos protéicos por BN-SDS PAGE.  

 

Após a incubação com 1% de DDM e centrifugação, as amostras foram 

aplicadas em gel em condições nativas com gradiente linear de 6 a 13% de 

acrilamida, sob um gel de empilhamento de acrilamida a 4%. Na Ilustração 3 estão 

esquematizados géis nativos realizados para as amostras mitocondriais bovina e 

murina. As amostras murina e bovina apresentaram 10 bandas (Ilustração 3A e B). 

As tiras de gel nativo com os complexos protéicos solubilizados foram 

submetidas a um processo de desnaturação, seguido de uma segunda dimensão em 

SDS-PAGE, evidenciando, assim, para cada complexo protéico seus diferentes 

componentes. Trabalhos prévios demonstraram que aliada à técnica de Western 
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blotting, foi possível identificar os complexos nos quais as VDACs 1 e 2 estavam 

presentes. Tratava-se do complexo I na espécie murina (Ilustração 4) e dos 

complexos I a V na espécie bovina (Ilustração 5). 

 

 
Ilustração 3.  Géis nativos em gradiente de 6 a 13% de acrilamida, corados 
com azul de Coomassie. A-amostra murina e B-amostra bovina. 
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 A 

 
Ilustração 4.  Amostra neuronal murina tratada com 1% DDM. (A) ) Tira de gel nativo em gradiente 6-
13% recortada, incubada em solução desnaturante e fervida com 9% β-mercaptoetanol e incubada 
novamente em 125mg de Iodoacetamida/ 5 ml. (B) Immunoblottings realizados p para VDAC1 e 2, 
evidenciando a sobraposição das VDACs 1 e 2, alocadas no primeiro complexo (697 KDa) da espécie 
murina. 

 
Ilustração 5.  Amostra neuronal bovina tratada com 1% DDM. (A) Tira de gel nativo em gradiente 6-
13% recortada, incubada em solução desnaturante e fervida com 9% β-mercaptoetanol e incubada 
novamente em 125mg de Iodoacetamida/ 5 ml. (B) Immunoblottings realizados par a VDAC1 e 2, 
evidenciando a sobreposição das VDACs 1 e 2, alocadas nos cinco primeiros complexos, complexo 1 
(678 KDa), complexo 2 (600 KDa), complexo 3 (548 KDa), complexo 4 (447 KDa) e complexo 5 (341 
KDa) na espécie bovina. 

 

4.2 Identificação e análise da interação dos complexos protéicos associados à 

VDAC 

 

4.2.1 Análise da função dos componentes protéicos no cérebro bovino.  

 

 De acordo com a estratégia proposta por Reisinger e Eichcker (2007), a 

técnica BN/SDS PAGE permite a análise estequiométrica da subunidade específica 

de um complexo protéico, bem como a cinética de montagem desse complexo 

protéico.  

 Os diferentes complexos proteicos no BN-PAGE foram individualmente 

separados pela segunda dimensão via SDS-PAGE. As bandas, na segunda 

dimensão foram excisadas, digeridas e identificadas via MS-MALDI. As proteínas 

identificadas e seus scores MASCOT correpondentes, sequência de cobertura e 

A 

B 

A 

B 
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número de matches de MS/MS estão listadas nas tabelas suplementares TS1 e TS2 

das espécies murina e bovina, respectivamente. 

 A identificação das subunidades proteicas que compõe os pré-complexos até 

a formação do supercomplexo nas mitocôndrias neuronais da espécie bovina pode 

ser visualizada na Ilustração 6. A identificação dos componentes proteicos que 

realizam a montagem do supercomplexo em bovino estão inseridas na Tabela 1. 

 

 
Ilustração 6.  SDS-PAGE de quatro pré-complexos e um complexo associado à VDAC na 
espécie bovina. 
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Ao todo foram observadas, em mitocôndrias cerebrais, 46 proteínas 

interactantes com a VDAC na espécie bovina (Tabela 1). As proteínas interactantes 

com a VDAC possuem uma grande variedade de funções essenciais às vias 

metabólicas mitocondriais: fosforilação oxidativa (43%), ácido cítrico (9%), 

metabolismo de aminoácidos (4,3%), transportadoras (13%), chaperonas (9%), entre 

outras na espécie bovina. 

 

 

 

Tabela 1.  Identificação das proteínas associadas à VDAC na espécie bovina. 

I II III IV V 
AATM AATM AATM ADT1 ADT1 
ABD12 ABD12 ABD12 ADT3  

 ADT2 ADT2  ADT2 
AT5F1 AT5F1 AT5F1 ACON  
ATP5H ATP5H ATP5H   
ATPA ATPA ATPA ATPA ATPA 
ATPB ATPB ATPB   

 ATPG ATPG   
ATPO ATPO ATPO   

CHCH3 CY1 CY1 CY1 DHE3 
   GRP75  

KCRU KCRU KCRU KCRU G3P 
MBP LDH6B   LETM1 

NDUA8 MDHM MDHM MDHM M2OM 
NDUA9   MPCP MPCP 
NDUAA   MMS22 NNTM 
NDUBA   UT14A UT14A 
NDUS1    PTX3 
NDUS3     
NDUS8     
NDUV2 SRSF7 SRSF7   

PHB  UBP33   
PHB2  UCRI   
RPC1  RPC1   
QCR1 QCR1 QCR1   
QCR2 QCR2 QCR2   

SWP70     
TCPQ     

VDAC1 VDAC1 VDAC1 VDAC1 VDAC1 
VDAC2 VDAC2 VDAC2 VDAC2 VDAC2 
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Legenda dos componentes proteicos observados na Tabela 1. 

 

• Pré-complexo V (coloração rosa) 

o ADT1: ADP/ATP translocase 1  

o ADT2: ADP/ATP translocase 2 

o ATPA: ATP synthase subunit alpha  

o DHE3: Glutamate dehydrogenase 1  

o G3P: Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

o LETM1: LETM1 and EF-hand domain-containing protein 1 

o MPCP: Phosphate carrier protein  

o M2OM: Mitochondrial 2-oxoglutarate/malate carrier protein  

o NNTM: NAD(P) transhydrogenase, mitochondrial   

o PTX3: Pentraxin-related protein  

o UT14A: U3 small nucleolar RNA-associated protein 14 homolog A  

o VDAC1: Voltage dependent anion selective channel protein 1  

o VDAC2: Voltage dependent anion selective channel protein 2 

 

• Pré-complexo IV (coloração azul) 

o ADT3: ADP/ATP translocase 3  

o ACON: Aconitate hydratase mitochondrial 

o CY1: Cytochrome c1 heme protein mitochondrial  

o GRP75: Stress-70 protein mitochondrial 

o KCRU: Creatine kinase U-type mitochondrial  

o MDHM: Malate dehydrogenase mitochondrial  

o MMS22: Protein MMS22-like  

 

• Pré-complexo III (coloração verde) 

o AATM: Aspartate aminotransferase mitochondrial  

o ABD12: Monoacylglycerol lipase ABHD12  

o AT5F1: ATP synthase subunit b mitochondrial  

o AT5H: ATP synthase subunit d mitochondrial  

o ATPB: ATP synthase subunit beta  

o ATPG: ATP synthase subunit gamma mitochondrial  

o ATPO: ATP synthase subunit O mitochondrial  

o QCR1: Cytochrome b-c1 complex subunit 1 mitochondrial  

o QCR2: Cytochrome b-c1 complex subunit 2 mitochondrial  
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o RPC1DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1  

o SRSF7: Serine/arginine-rich splicing factor 7  

o UBP33: Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 33  

o UCRI: Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske mitochondrial  

 

• Pré-complexo II (coloração roxo) 

o LDH6B: L-lactate dehydrogenase A-like 6B 

 

• Supercomplexo I (coloração amarelo) 

o CHCHD3: Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 3 

mitochondrial  

o MBP: Myelin basic protein  

o NDUA8: NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 8  

o NDUA9: NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 9 

mitochondrial  

o NDUAA: NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 10 

mitochondrial  

o NDUBA: NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 10  

o NDUS1: NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit mitochondrial 

o NDUS3: NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 3 

mitochondrial  

o NDUS8: NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 8 

mitochondrial  

o NDUV2: NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 2 mitochondrial 

o PHB: Prohibitin  

o PHB2: Prohibitin-2   

o SWAP70: Switch-associated protein 70  

o TCPQ: T-complex protein 1 subunit theta 
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Ilustração 7.  Esquema de acoplamento das proteínas dos pré-complexos até a formação do 
supercomplexo pode ser observado em diferentes cores, complexo I: amarelo; pré-complexo II: roxo; 
pré-complexo III: verde; pré-complexo IV: azul e pré-complexo V: rosa. 
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 O pré-complexo de menor peso molecular (V) (342kDa) apresenta as 

proteínas NAD(P) transhydrogenase mitochondrial  (NNTM), ADP/ATP translocase 1 

e 2 (ADT1 e ADT2), ATP synthase subunit alpha (ATPA), Glutamate dehydrogenase 

1 (DHE3), Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (G3P), LETM1 and EF-hand 

domain-containing protein 1 (LETM1), Pentraxin-related protein (PTX3), U3 small 

nucleolar RNA-associated protein 14 homolog A (UT14A),  Phosphate carrier protein 

(MPCP) e  Mitochondrial 2-oxoglutarate/malate carrier protein (M2OM). 

 Diversas proteínas observadas apresentam funções importantes na fisiologia 

e patologia do sistema nervoso central. Tais como a LETM1 atuante na regulação da 

morfologia mitocondrial. Alterações nesta podem gerar a perda da viabilidade 

celular, sendo sua deleção associada à epilepsia em pacientes que apresentam a 

Síndrome de Wolf-Hirshhorn (DIMMER et al., 2008; PAN et al., 2011).  

Datta et al. (2011) reportaram que a isquemia está associada à liberação 

aguda de uma quantidade maciça de glutamato. A superexpressão da DHE3 é 

responsável pela liberação do glutamato estocado nas vesículas sinápticas.   

A proteína PTX3 está associada à modulação das funções fagocitárias da 

microglia, sendo um biomarcador em potencial no auxílio do diagnóstico de 

desordens inflamatórias cerebrais e predição de resposta à fármacos (JEON et al., 

2010).  

A ativação da cascata de sinalização apoptótica dependente da p53 é 

modulada por diversas proteínas. O sensor de estresse nuclear, UT14A, auxilia na 

estabilização da biogênese de ribossomos. Sua deleção pode levar à ativação da via 

p53, a qual desencadeia a suspensão do ciclo celular e apoptose (HU et al., 2011). 

Já a enzima glicolítica, G3P, quando superexpressa transloca-se ao núcleo neuronal 

precedendo o declínio do potencial de membrana mitocondrial. Por isso, seu 

acumulo nuclear é considerado um indicador apoptótico na substância nigra da 

Doença de Parkinson (TATTON, 2000). 

 No pré-complexo IV (Tabela 1, Ilustração 7) foi observado o acoplamento de 

sete novas proteínas, tais como a Aconitate hydratase mitochondrial (ACON), 

ADP/ATP translocase 3 (ADT3), Creatine kinase U-type mitochondrial (KCRU), 

Cytochrome c1 heme protein mitochondrial (CY1), Malate dehydrogenase 

mitochondrial (MDHM), Protein MMS22-like (MMS22) e Stress-70 protein 

mitochondrial (GRP75). 
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O estresse oxidativo mitocondrial é um fator que contribui na etiologia das 

doenças de Parkinson, esclerose amiotrófica lateral e acidente vascular cerebral. A 

superexpressão da ACON resulta em aumento da produção de H2O2 e Fe2+ agindo 

como um fator neurotóxico (CANTU et al., 2009). Sob condições de estresse 

oxidativo, micro RNAs aumentam a atividade da MDHM, condição observada em 

cérebro de pacientes com Mal de Alzheimer (SHI; GIBSON, 2011). A GRP75 atua na 

manutenção da homeostase mitocondrial, protegendo a célula através da inibição do 

acúmulo das espécies oxidativas de oxigênio durante a privação da glicose. Estudos 

observaram baixa expressão desta em pacientes com Doença de Parkinson (YANG 

et al., 2011). 

A proteína MMS22 interage com diversas cromatinas remodeladoras e fatores 

de replicação/reparo do DNA, contribuindo para a estabilidade do genoma (PIWKO 

et al., 2010). 

 No terceiro pré-complexo (Tabela 1, Ilustração 7) há a adição de 13 proteínas 

novas, sendo estas a Aspartate aminotransferase mitochondrial (AATM), 

Monoacylglycerol lipase ABHD12 (ABD12), ATP synthase subunit b mitochondrial 

(AT5F1), ATP synthase subunit beta (ATPB), ATP synthase subunit d mitochondrial 

(AT5H), ATP synthase subunit gamma mitochondrial (ATPG), ATP synthase subunit 

O mitochondrial (ATPO), Cytochrome b-c1 complex subunit 1 mitochondrial (QCR1), 

Cytochrome b-c1 complex subunit 2 mitochondrial (QCR2), Cytochrome b-c1 

complex subunit Rieske mitochondrial (UCRI), DNA-directed RNA polymerase III 

subunit RPC1 (RPC1), Serine/arginine-rich splicing factor 7 (SRSF7), Ubiquitin 

carboxyl-terminal hydrolase 33 (UBP33). 

Foi recentemente reportado que mutações no gene ABD12 são relacionadas 

à doença neurodegenerativa conhecida como PHARC – polineuropatia, perda de 

audição, ataxia, retinitis pigmentosa e catarata (SAVINAINEN et al., 2012). A RCP1 

contribui para a atividade catalítica da polimerase, sendo estas associadas a 

desordens hipomielinizantes autossomal recessivas (SAITSU et al., 2011). 

Foi verificado que a SRSF7 é diretamente regulada por diversas proteínas 

nas células gliais, tendo efeito sobre o fator transcripcional nas vias de 

neurodegeneração, tais como a Doença de Alzheimer (ABEL et al., 2011). Trabalhos 

sugerem que a proteína USP33 esteja envolvida no direcionalmento axonal sendo 

um possível componente da via de sinalização Slit (YUASA-KAWADA et al., 2009). 
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 No segundo pré complexo houve somente a adição de uma nova proteína 

(Tabela 1, Ilustração 7), a L-lactate dehydrogenase A-like 6B (LDH6B) o qual 

cataliza a interconversão reversível de piruvato e lactato, sendo esta uma etapa 

metabólica chave na glicolise e em outras vias metabólicas (HOLMES et al., 2009). 

 No supercomplexo houve a adição de 14 novas proteínas (Tabela 1, 

Ilustração 7), sendo esta a Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing 

protein 3 mitochondrial (CHCH3), Myelin basic protein (MBP), NADH dehydrogenase 

[ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 8 (NDUA8), NADH dehydrogenase 

[ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 9 mitochondrial (NDUA9), NADH 

dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 10 mitochondrial (NDUAA), 

NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 10 (NDUBA), NADH-

ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit mitochondrial (NDUS1), NADH 

dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 3 mitochondrial (NDUS3), NADH 

dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 8 mitochondrial (NDUS8), NADH 

dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 2 mitochondrial (NDUV2), Prohibitin (PHB), 

Prohibitin-2 (PHB2), Switch-associated protein 70 (SWAP70) e T-complex protein 1 

subunit theta (TCPQ). 

 A estrutura altamente organizada dos complexos proteicos mitocondriais 

permite detectar o ambiente celular e regular a síntese de ATP, metabolismo e 

outros processos fisiológicos conforme suas exigências energéticas. A CHCH3 

mantém a estrutura da crista mitocondrial, seu silenciamento resultou em mudanças 

nos níveis de diversas proteínas mitocondriais, como a redução em 40% dos níveis 

da VDAC na fração da membrana (DARSHI et al., 2011). Estudos observaram que 

níveis elevados da proteína de membrana mitocondrial MBP estão associados à 

neuropatologia, sua presença é um fator de distinção importante em analises 

separando o controle da esclerose múltipla (BROADWATER et al., 2011). 

Em gliomas malignos a SWP70 encontra-se altamente expressa, atuando na 

migração e invasão de gliomas em tecidos adjacentes (SEOL et al., 2009). Bourke et 

al. (2002) reportaram a TCP-1 promove a manutenção e polimerização de proteínas 

do citoesqueleto. 
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4.2.2 Dinâmica de formação dos complexos protéicos na espécie bovina 

 

 Na Ilustração 7 é possível observar a dinâmica de formação do 

supercomplexo, onde o pré-complexo V (rosa) é composto por 11 componentes 

proteicos, no pré-complexo IV (azul) ocorre a adição de 11 novas proteínas, no pré-

complexo III houve o acoplamento de 13 novas proteínas (verde), já no pré-

complexo II foi observado o acoplamento de 1 nova proteína (roxo) e finalmente o 

acoplamento de 16 novas proteínas no supercomplexo de maior massa molecular. O 

esquema de acoplamento das proteínas demonstra que os componentes do 

supercomplexo I apresentam 44% de proteínas provenientes a partir dos pré-

completos (II a V). 

 

4.2.3 Análise da função dos componentes protéicos no cérebro murino.  

 

 A identificação das subunidades protéicas que compõe o complexo associado 

às VDACs 1 e 2 nas mitocôndrias neuronais murina pode ser visualizada na 

Ilustração 8 e a identificação dos componentes do complexo pode ser visualizada na 

tabela 2. Na Tabela 2 são citadas as proteínas identificadas como interactantes da 

VDAC na espécie murina. 
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Ilustração 8.  SDS-PAGE do complexo associado à VDAC na espécie murina. 

 

 Com relação às proteínas interactantes com as VDACs 1 e 2 nos neurônios, 

identificamos 25 proteínas de diversas funções tais como fosforilação oxidativa 

(52%), ciclo do ácido cítrico (8%), biogênese dos ribossomos (8%), chaperonas 

(8%), entre outras. É possível observar similaridade entre as proporções das 

funções protéicas identificadas nas diferentes espécies estudadas, o que demonstra 

uma estrutura básica semelhante, diferenciando-se assim de acordo com o ambiente 

metabólico.   
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Tabela 2.  Identificação resultante dos complexos protéicos associados à VDAC na espécie murina. 
 

I 
IMMT 

NDUS1 
MINA 
ODP2 
ATPA 
QCR2 
ATPB 

NDUS2 
M3K12 
FOXG1 
NDUAA 
GNAO 
STML2 
NDUA9 
VDAC1 
VDAC2 
MDHM 
PHB2 
PHB 

ATPG 
UBP1 
DPP6 

MYPT1 
NDUS3 
NDUV2 
AT5F1 
ATP5H 

 

• Supercomplexo  

o ATPA: ATP synthase subunit alpha  

o AT5F1: ATP synthase subunit b mitochondrial  

o ATPB: ATP synthase subunit beta  

o ATPG: ATP synthase subunit gamma, mitochondrial 

o AT5H: ATP synthase subunit d mitochondrial 

o DPP6: Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 

o FOXG1: Forkhead box protein G1 

o GNAO: Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha 

o IMMT: Mitofilin  

o MINA: Myc-induced nuclear antigen  

o MDHM: Malate dehydrogenase, mitochondrial 

o MYPT1: Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A 

o M3K12: Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 12 
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o NDUA9: NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 9 

mitochondrial 

o NDUAA: NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 10 

mitochondrial  

o NDUS1: NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit mitochondrial 

o NDUS2: NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 2, 

mitochondrial  

o NDUS3: NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 3 

mitochondrial 

o NDUV2: NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 2 mitochondrial  

o ODP2: Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate 

dehydrogenase complex, mitochondrial 

o PHB:  Prohibitin  

o PHB2: Prohibitin-2 

o QCR2: Cytochrome b-c1 complex subunit 2 mitochondrial  

o STML2: Stomatin-like protein 2 

o UBP1: Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 1 

o VDAC1: Voltage dependent anion selective channel isoform 1  

o VDAC2: Voltage dependent anion selective channel isoform 2 

 

 O complexo proteico da VDAC contitui-se de ATP synthase subunit alpha 

(ATPA), ATP synthase subunit b (AT5F1), ATP synthase subunit beta (ATPB), ATP 

synthase subunit gamma (ATPG), ATP synthase subunit d (AT5H), Cytochrome b-c1 

complex subunit 2 (QCR2), Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component 

of pyruvate dehydrogenase complex (ODP2), Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 

6 (DPP6), Forkhead box protein G1 (FOXG1), Guanine nucleotide-binding protein 

G(o) subunit alpha (GNAO), Malate dehydrogenase (MDHM), Mitofilin (IMMT), Myc-

induced nuclear antigen (MINA), Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 12 

(M3K12), NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 9 

(NDUA9), NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 10 

(NDUAA), NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit (NDUS1), NADH 

dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 2 (NDUS2), NADH dehydrogenase 

[ubiquinone] iron-sulfur protein 3 (NDUS3), NADH dehydrogenase [ubiquinone] 

flavoprotein 1 (NDUV1), NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 2 (NDUV2), 

Prohibitin (PHB), Prohibitin-2 (PHB2), Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A 
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(MYPT1), Stomatin-like protein 2 (STML2) e Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 1 

(UBP1). 

 Dentre as proteínas interactantes com a VDAC observadas no cérebro 

murino, não encontrada no interactoma bovino, há a presença de proteínas 

relevantes ao crescimento e desenvolvimento de células neuronais, tais como a 

proteína M3K12 que exerce um papel significativo na regulação da migração radial e 

projeção axonal de neurônios neocorticais de ratos (HIRAI et al., 2006); além de 

participar como ativadora da via M3K12-JNK (c-Jun N-terminal Kinase) participando 

na regeneração/degeneração axonal e plasticidade sináptica de uma ampla 

variedade de tecidos neurais (HIRAI et al., 2011). 

 Outra proteína ligada ao crescimento neuronal, ausente no cérebro bovino, é 

a MYPT1 (myosin phosphatase target subunit), cuja função é vital na manutenção da 

integridade física e funcional da fosfatase da miosina (TWOMEY et al., 2010), ao 

ligar-se à miosina fosforilada; defosforilando-a (WYLIE et al., 1998). Com o mesmo 

enfoque identificamos a proteína GNAo, tradutora das informações de receptores 

transmembrana, identificada como o principal componente do cone de crescimento 

da membrana neuronal (STRITTMATTER et al., 1990). Estudos in vivo em embriões 

aviares demonstraram que a superexpressão de FOXG1 resulta em um 

espessamento do neuroepitélio e crescimento excessivo do telencéfalo e 

mesencéfalo (AHLGREN et al., 2003). Além disso, essa proteína promove a 

sobrevivência de neurônios pós-mitóticos. Adicionalmente, mutações na FOXG1 

aparecem associadas com doenças associadas ao desenvolvimento neurológico 

como a epilepsia (DASTIDAR et al., 2011). A associação dessa proteína à VDAC 

pode elucidar vários processos metabólicos dos quais ambas podem atuar durante o 

funcionamento celular. 

Outra proteína observada apenas no cérebro de rato é uma proteína 

reguladora dos canais iônicos, tal como a DPP6 uma glicoproteína de membrana 

expressa predominantemente no SNC (CLARCK et al., 2008). DPP6 associa-se com 

subunidades formadoras de poros em canais e facilitando o seu tráfico e membrana 

alvo, reconstitui as propriedades dos canais nativos em sistemas de expressão 

heterólogos e é coexpressa com as subunidades formadoras de poros no 

compartimento somatodendrítico de neurônios do sistema nervoso central (NADAL 

et al., 2003). Mutações no gene codificador da proteína DPP6 vem sendo 
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associados a diversas doenças, tais como esclerose amiotrófica lateral (ALS) e 

autismo (CLARCK et al., 2008). 

Exclusivamente também no cérebro de rato, há também a presença de 

proteínas reguladoras da proliferação celular como a MINA53 (Myc-induced nuclear 

antigen) (TSUNEOKA et al., 2002). Além disso, MINA53 regula a remodelagem da 

cromatina, o que parece em grande parte afetar os padrões de expressão genica 

(TSUNEOKA et al., 2002). 

 Estudos recentes confirmaram a STOML2 (Stomatin-like protein 2) como 

tendo localização mitocondrial (LAPATSINA et al., 2011). Observou-se que a 

STOML-2 interage com proibitinas, fato também observado no presente estudo. Sua  

depleção causa  a STOML-2 leva a degradação de proibitinas e de subunidades dos 

complexos da cadeia respiratória I e IV (LAPATSINA et al., 2011). A presença da 

proteína UBCL1 participante do sistema ubiquinona-proteassomo é responsável pela 

degradação de varias proteínas citosólicas e nucleares em células eucarióticas 

(GLICKMAN; CIECHANOVER, 2002). Obtendo assim uma função chave na 

regulação de diversos processos celulares sob diversas condições fisiológicas e 

patológicas (ELDRIDGE; O’BRIEN, 2010). 

 

4.2.4 Comparação entre os componentes proteicos dos supercomplexos de 
murino e bovino 
 

Os supercomplexos de VDAC nos neurônios bovinos e murinos são bastante 

distintos. Nos supercomplexos de VDAC neuronal murina e bovina havia cerca de 

50% de proteínas comuns, como pode ser visualizado na Ilustração 9. Este 

esquema colorido demonstra os componentes, em murinos, que não possuem a 

coloração laranja são proteínas encontradas em comum com a espécie bovina. A 

identificação das proteínas encontradas em comum nas duas espécies é listada na 

tabela abaixo. 
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Ilustração 9.  Representação das proteínas encontradas no complexo pelo BN-SDS PAGE e 
MS. Foram identificadas 14 proteínas em comum no supercomplexo da espécie murina e 
bovina. A - Gel BN/SDS PAGE espécie aviar; B - Gel BN/SDS PAGE espécie bovina. 
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Legenda dos componentes proteicos observados, em comum, nos 

supercomplexos das duas espécies estudadas. 

 

o ATPA: ATP synthase subunit alpha  

o AT5F1: ATP synthase subunit b mitochondrial  

o ATPB: ATP synthase subunit beta  

o AT5H: ATP synthase subunit d mitochondrial 

o QCR2: Cytochrome b-c1 complex subunit 2 mitochondrial  

o NDUA9: NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 9 

mitochondrial 

o NDUAA: NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 10 

mitochondrial  

o NDUS1: NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit mitochondrial 

o NDUS3: NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 3 

mitochondrial 

o NDUV2: NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 2 mitochondrial  

o PHB: Prohibitin  

o PHB2: Prohibitin-2 

o VDAC1: Voltage dependent anion selective channel isoform 1  

o VDAC2: Voltage dependent anion selective channel isoform 2 

 

A identificação de cerca de 50% de proteínas idênticas entre as espécies 

bovina e murina, nos supercomplexos, evidencia a presença de uma base comum, 

porém com diferentes ambientes estruturais. Isto porque a VDAC encontra-se nos 

dois sistemas (murino e bovino) face a 60% de ligantes diferentes. Estes 

interactomas diferenciados podem explicar o porquê da existência de diferentes 

proporções de sítios A e B nos neurônios murino e bovino.  
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4.2.4.1 Análises da expressão diferenciada dos componentes do 

supercomplexo protéico nas diferentes espécies. 

 

Verificou-se a possibilidade de existir diferenças significativas de expressão 

entre os componentes proteicos em comum nas espécies bovina e murina. Foram 

considerados candidatos a expressão diferencial os spots que apresentavam o valor 

médio da %Volume acima de 1,5x, como podem ser visualizadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3.  Componentes protéicos diferenciais entre a espécie bovina e murina. 
 

Nome da proteína Relação % volume em 
bovino e murino 

ATPA 1,52x 
ATPB 3,82x 

VDACs 1 e 2 1,58x 
NDUS3, QCR2 0,24x 

PHB2 0,64x 
PHB 0,58x 

 

 Conforme demonstrado na tabela 3, a proteína ATPB é 3,8 vezes mais 

expressas em bovino em comparação ao murino, enquanto na espécie murina as 

proteínas NDUS3 e QCR2 foram cerca de 4 vezes mais expressas em relação a 

espécie bovina. Cerca de 57% das proteínas, observadas em comum nas espécies 

murina e bovina, demonstram uma expressão do spot diferenciada (valor acima de 

1,5x).  

 Tais proteínas superexpressas na espécie murina, com exceção das 

chaperonas (PHB e PHB2), participam do processo de fosforilação oxidativa.  

Estudos do Laboratório de Neurociência e Proteômica verificaram que através 

do sítio A ocorre o acesso preferencial ao ATP intramitocondrial, gerado pelo 

processo de fosforilação oxidativa ativa (CERQUEIRA CÉSAR; WILSON, 2002). 

Esta relação em murino é de 90%, ou seja, 90% da HXK acoplada à mitocôndria 

cerebral é dependente do ATP gerado intramitocondrialmente pela fosforilação 

oxidativa.  

Apesar da função primária da mitocôndria ser a de fornecer e regular a 

energia celular, também tem sido demonstrada estar envolvida em diversos 

processos neurodegenerativos incluindo excitotoxicidade, produção de espécies 
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reativas de oxigênio, desregulação celular da homeostase de cálcio e apoptose. 

Adicionalmente, toxinas que possuem como alvo específico a cadeia de transporte 

de elétrons mitocondrial são estudadas a fim de reproduzir a patogênese e avaliar a 

progressão das doenças de Huntington e Parkinson, respectivamente (ADHIHETTY; 

BEAL, 2008). 

Além das proteínas identificadas como participantes do metabolismo 

energético, identificamos proteínas associadas à VDAC com atuações relevantes em 

outros processos metabólicos (Ilustração 10), tais como: manutenção 

estrutura/morfologia mitocondrial (LETM1, CHCH3, TCP-1), regulação da liberação 

das espécies reativas de oxigênio (ACON, MDHM, GRP75), reparo do DNA 

(MMS22), controle da ativação da via apoptótica p53 (UT14A, G3P), atuação 

gliomas (SWP70), regeneração/degeneração axonal (M3K12), crescimento neuronal 

(MYPT1, GNAo, FOXG1), regulação canais iônicos (DPP6), entre outras. 
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Ilustração 10.  Funções das proteínas interactantes com a VDAC. 

 

O presente estudo evidenciou um padrão dissonante de complexação das 

VDACs 1 e 2 em neurônios das espécies murina (I) e bovina (V). Observamos a 

presença de diversas proteínas singulares nos cérebros bovino e murino. Tais 

VDAC 
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diferenças nos interactomas das proteínas associadas à VDAC evidenciam a 

presença de um ambiente metabólico distinto, as quais podem ser a base da 

diferença entre os sítios de ligação A e B observados nas diferentes espécies.  

A utilização do Western Blotting e a confirmação das proteínas do interactoma 

da VDAC via espectrometria de massa, não permitiu – nos evidenciar uma interação 

permanente entre a hexoquinase-VDAC. Tal constatação, contudo não exclui uma 

possível interação transitória, uma vez que a mesma depende da situação fisiológica 

da célula.  

Segundo Wittig e Schagger (2009) a interação proteína-proteína obtida 

através da metodologia do BN/SDS-PAGE possibilita a identificação de interações 

proteicas permanentes. Tendo em vista que a HXK é uma enzima citosólica e que 

sua ligação à VDAC seja transitória, ou seja, sua atividade é requerida de acordo 

com a necessidade do metabolismo energético neuronal, os resultados aqui obtidos 

são plausíveis com o descrito na literatura. Visando a identificação das interações 

não-permanentes/dinâmicas da VDAC-hexoquinase, realizaremos estudos futuros 

usando a metodologia do cross-linking, seguido pela técnica de BN/SDS PAGE e a 

identificação dos componentes proteicos via espectrometria de massas.  

 

5 Conclusões 

 

Os resultados reportados sinalizam que a etiologia desses sítios está ligada 

aos diferentes interactantes da VDAC observados em mitocôndrias de células 

murinas e bovinas. Observamos haver uma diferença de 50% no interactoma da 

VDAC nesses dois sistemas Corolário dessa constatação é a existência de 

ambientes diferenciados nessas mitocôndrias, aos quais liga-se a hexoquinase. A 

proporção diferenciada de sítios A e B reportada nessas duas espécies, com certeza 

deve-se a esses diferentes interactomas. 
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Tabela S1. Identificação das proteínas contidas na Figura 5 via MALDI- TOF TOF, na 
espécie murina  

 

COMPLEXO I 

Teórico 
Spot Número 

acesso Nome da proteína Mascot 
score 

Sequência 
cobertura 

(%) 

Matches 
MS/MS pI Mr 

1 IMMT Mitochondrial inner membrane protein (Fragment) 487 13,3 10 5,57 67176 

2 NDUS1 
NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit, 

mitochondrial 
858 16,5 15 5,65 79411 

3 MINA Myc-induced nuclear antigen 36 2,8 2 6,45 53215 

4 ODP2 
Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase 
component of pyruvate dehydrogenase complex, 

mitochondrial 
144 4,9 4 8,76 67165 

5 ATPA ATP synthase subunit alpha, mitochondrial 1113 17,5 14 9,22 59867 

6 QCR2 Cytochrome b-c1 complex subunit 2, mitochondrial 35 3,1 2 9,16 48396 

7 ATPB ATP synthase beta subunit 76 6,1 3 4,92 51202 

NDUS2 
NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur 

protein 2, mitochondrial 
656 24,2 16 6,52 52561 

M3K12 Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 12 39 1,1 2 5,81 96306 8 

FOXG1 Forkhead box protein G1 38 2,3 2 8,99 51466 

9 ATPB ATP synthase subunit beta, mitochondrial 1527 27,4 18 5,19 56353 

10 NDUAA 
NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha 

subcomplex subunit 10, mitochondrial 
161 10,1 6 7,64 40493 

 GNAO 
Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit 

alpha 
148 8,2 4 5,34 40068 

 STML2 Stomatin-like protein 2 48 3,1 1 8,74 38414 

11 NDUA9 
NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha 

subcomplex subunit 9, mitochondrial 
450 17,8 14 9,83 42559 

12 VDAC1 Voltage-dependent anion-selective channel protein 1 756 32,5 11 8,62 30755 

 VDAC2 Voltage-dependent anion-selective channel protein 2 96 6,8 2 7,44 31745 

 MDHM Malate dehydrogenase, mitochondrial 38 4,7 1 8,93 35683 

13 PHB2 Prohibitin-2 736 28,4 14 9,83 33312 

14 PHB Prohibitin 605 21,3 10 5,57 29820 

 ATPG ATP synthase subunit gamma, mitochondrial 128 4 2 8,87 30190 

 UBP1 Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 1 59 1,5 2 5,31 87328 

 DPP6 Dipeptidyl aminopeptidase-like protein 6 40 1,3 2 5,95 97301 

 MYPT1 Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A 37 0,9 2 5,35 115281 

15 
NDUS3 

NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur 
protein 3, mitochondrial 

301 14 6 7,07 30226 

16 NDUV2 
NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 2, 

mitochondrial 
427 18,5 6 6,23 27378 

17 NDUV2 
NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 2, 

mitochondrial 
230 18,5 5 6,23 27378 

 AT5F1 ATP synthase subunit b, mitochondrial 110 7,8 4 9,39 28868 

18 ATP5H ATP synthase subunit d, mitochondrial 477 39,8 9 6,17 18763 
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Tabela S2. Identificação das proteínas contidas na Figura 5 via MALDI- TOF TOF, na 
espécie bovina. 

COMPLEXO I 

Theoretical Spot Accession Name of protein Mascot 
score 

Sequence 
coverage (%) 

Matches 
MS/MS pI Mr 

1 AATM Aspartate aminotransferase, mitochondrial 370 16,0 6 9,19 47513 

 KCRU Creatine kinase U-type, mitochondrial 305 13,2 5 8,60 46896 

2 NDUS1 NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit, 
mitochondrial 

361 7,8 8 5,82 79441 

3 ATPA ATP synthase subunit alpha, mitochondrial 683 15,6 11 9,21 59719 

4 ATPB ATP synthase subunit beta, mitochondrial 1127 29,0 18 5,15 56283 

5 QCR1 Cytochrome b-c1 complex subunit 1, mitochondrial 201 5,2 3 5,94 52735 

 TCPQ T-complex protein 1 subunit theta 40 1,5 2 5,40 59609 

6 QCR2 Cytochrome b-c1 complex subunit 2, mitochondrial 534 20,8 11 8,80 48148 

 NDUS3 NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur 
protein 3, mitochondrial 

312 19,5 5 6,54 30284 

8 AATM Aspartate aminotransferase, mitochondrial 388 19,5 10 9,19 47513 

 RPC1 DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1 32 1,5 3 8,81 155789 

 ABD12 Monoacylglycerol lipase ABHD12 25 2,3 2 8,98 45219 

9 NDUAA NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha 
subcomplex subunit 10, mitochondrial 

293 10,2 8 6,52 39264 

10 NDUA9 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha 
subcomplex subunit 9, mitochondrial 

583 24,2 15 9,57 42848 

11 VDAC1 Voltage-dependent anion-selective channel protein 1 781 36,0 12 8,62 30740 

 VDAC2 Voltage-dependent anion-selective channel protein 2 49 6,8 2 7,48 31619 

12 PHB2 Prohibitin-2 637 38,8 18 9,85 33357 

13 PHB Prohibitin 465 21,3 10 5,57 29804 

 SWP70 Switch-associated protein 70 41 1,7 2 5,82 68920 

14 NDUS3 NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur 
protein 3, mitochondrial 

558 27,1 12 6,54 30284 

 QCR2 Cytochrome b-c1 complex subunit 2, mitochondrial 57 4,2 1 8,80 48148 

15 CHCH3 Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-
containing protein 3, mitochondrial 

151 10,6 4 8,52 26100 

 NDUS3 NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur 
protein 3, mitochondrial 

74 9,8 4 6,54 30284 

16 NDUBA NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta 
subcomplex subunit 10 

320 32,4 10 8,74 20965 

 NDUV2 NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 2, 
mitochondrial 

165 10,4 4 8,21 27307 

 AT5F1 ATP synthase subunit b, mitochondrial 65 3,1 2 9,42 28821 

17 ATP5H ATP synthase subunit d, mitochondrial 478 47,2 12 5,99 18692 

 NDUS8 NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur 
protein 8, mitochondrial 

109 10,8 3 6,45 23896 

18 ATPO ATP synthase subunit O, mitochondrial 146 12,2 3 9,91 23319 

 NDUA8 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha 
subcomplex subunit 8 

116 15,1 4 8,10 20091 

 MBP Myelin basic protein 45 10,1 1 11,28 18323 
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PRÉ-COMPLEXO II 

Theoretical 
Spot Accession Name of protein Mascot 

score 
Sequence 

coverage (%) 
Matches 
MS/MS pI Mr 

1 SRSF7 Serine/arginine-rich splicing factor 7 29 3,8 2 11,87 26941 

2 ATPA ATP synthase subunit alpha, mitochondrial 38 2,4 2 9,21 59719 

3 ATPA ATP synthase subunit alpha, mitochondrial 118 5,2 3 9,21 59719 

4 ATPA ATP synthase subunit alpha, mitochondrial 669 15,6 12 9,21 59719 

5 ATPB ATP synthase subunit beta, mitochondrial 1155 33 20 5,15 56283 

6 QCR1 Cytochrome b-c1 complex subunit 1, mitochondrial 454 12,7 10 5,94 52735 

7 QCR2 Cytochrome b-c1 complex subunit 2, mitochondrial 467 16,1 11 8,80 48148 

8 KCRU Creatine kinase U-type, mitochondrial 389 13,2 8 8,60 46896 

AATM Aspartate aminotransferase, mitochondrial 317 12,3 9 9,19 47513 

LDH6B L-lactate dehydrogenase A-like 6B 31 2,6 2 8,91 41592 

9 

ABD12 Monoacylglycerol lipase ABHD12 31 2,3 2 8,98 45219 

VDAC1 Voltage-dependent anion-selective channel protein 1 531 27,9 9 8,62 30740 

MDHM Malate dehydrogenase, mitochondrial 92 4,1 2 8,82 35668 

10 

VDAC2 Voltage-dependent anion-selective channel protein 2 33 6,8 2 7,48 31619 

ATPG ATP synthase subunit gamma, mitochondrial 290 11,1 6 9,34 33072 

CY1 Cytochrome c1, heme protein, mitochondrial 78 4,9 2 9,14 35296 

11 

ADT2 ADP/ATP translocase 2 33 3 2 9,79 32955 

12 AT5F1 ATP synthase subunit b, mitochondrial 264 12,5 7 9,42 28821 

13 ATP5H ATP synthase subunit d, mitochondrial 441 41 9 5,99 18692 

14 ATPO ATP synthase subunit O, mitochondrial 80 6,6 2 9,91 23319 
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PRÉ-COMPLEXO III 

Theoretical 
Spot Accession Name of protein Mascot 

score 
Sequence 

coverage (%) 
Matches 
MS/MS pI Mr 

2 SRSF7 Serine/arginine-rich splicing factor 7 28 3,8 1 11,87 26941 

3 ATPA ATP synthase subunit alpha, mitochondrial 756 17,5 13 9,21 59719 

4 ATPB ATP synthase subunit beta, mitochondrial 907 23,7 16 5,15 56283 

5 QCR1 Cytochrome b-c1 complex subunit 1, mitochondrial 418 10,2 8 5,94 52735 

6 QCR2 Cytochrome b-c1 complex subunit 2, mitochondrial 583 20,8 14 8,80 48148 

7 KCRU Creatine kinase U-type, mitochondrial 443 13,5 11 8,60 46896 

AATM Aspartate aminotransferase, mitochondrial 397 16,0 14 9,19 47513 

RPC1 DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1 35 1,5 3 8,81 155789 

ABD12 Monoacylglycerol lipase ABHD12 34 2,3 2 8,98 45219 

8 

UBP33 Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 33 32 1,3 2 5,61 103322 

VDAC1 Voltage-dependent anion-selective channel protein 1 506 26,7 8 8,55 30740 

MDHM Malate dehydrogenase, mitochondrial 140 7,4 4 8,82 35668 

9 

VDAC2 Voltage-dependent anion-selective channel protein 2 43 6,8 1 7,48 31619 

ATPG ATP synthase subunit gamma, mitochondrial 286 11,1 6 9,34 33072 

CY1 Cytochrome c1, heme protein, mitochondrial 76 4,9 2 9,14 35296 

10 

ADT2 ADP/ATP translocase 2 43 3,0 1 9,79 32955 

11 UCRI Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske, 
mitochondrial 

195 8,0 4 9,04 29546 

12 AT5F1 ATP synthase subunit b, mitochondrial 254 12,5 7 9,42 28821 

13 ATP5H ATP synthase subunit d, mitochondrial 380 30,4 9 5,99 18692 

14 ATPO ATP synthase subunit O, mitochondrial 138 12,2 4 9,91 23319 

 

 

PRÉ-COMPLEXO IV 

Theoretical 
Spot Accession Name of protein Mascot 

score 
Sequence 

coverage (%) 
Matches 
MS/MS pI Mr 

1 ACON Aconitate hydratase, mitochondrial 258 9,2 10 7,87 85358 

3 GRP75 Stress-70 protein, mitochondrial 50 4,3 3 5,97 73741 

4 MMS22 Protein MMS22-like 37 1,0 2 6,75 142273 

5 ATPA ATP synthase subunit alpha, mitochondrial 521 13,0 10 9,21 59719 

6 KCRU Creatine kinase U-type, mitochondrial 195 13,2 8 8,60 46896 

7 KCRU Creatine kinase U-type, mitochondrial 536 13,7 13 8,60 46896 

VDAC1 Voltage-dependent anion-selective channel protein 1 726 36,0 12 8,62 30740 

MDHM Malate dehydrogenase, mitochondrial 97 4,1 2 8,82 35668 

8 

VDAC2 Voltage-dependent anion-selective channel protein 2 37 6,8 2 7,48 31619 

ADT3 ADP/ATP translocase 3 148 9,4 6 9,82 32877 

ADT1 ADP/ATP translocase 1 148 10,1 6 9,84 32967 

CY1 Cytochrome c1, heme protein, mitochondrial 112 9,8 4 9,14 35296 

MPCP Phosphate carrier protein, mitochondrial 41 3,3 2 9,39 40139 

9 

UT14A U3 small nucleolar RNA-associated protein 14 
homolog A 

35 1,0 1 8,29 88086 
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PRÉ-COMPLEXO V 

Theoretical 
Spot Accession Name of protein Mascot 

score 
Sequence 

coverage (%) 
Matches 
MS/MS pI Mr 

1 NNTM NAD(P) transhydrogenase, mitochondrial 489 7,6 13 8,40 113852 

2 PTX3 Pentraxin-related protein PTX3 34 3,4 1 5,08 42020 

3 LETM1 LETM1 and EF-hand domain-containing protein 1, 
mitochondrial 

35 2,5 1 6,34 81817 

4 DHE3 Glutamate dehydrogenase 1, mitochondrial 505 15,1 12 7,25 61511 

5 ATPA ATP synthase subunit alpha, mitochondrial 630 15,6 12 9,21 59719 

6 G3P Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 66 4,2 2 8,50 35868 

 PTX3 Pentraxin-related protein PTX3 32 3,4 2 5,08 42020 

VDAC1 Voltage-dependent anion-selective channel protein 1 726 36,0 12 8,62 30740 7 

VDAC2 Voltage-dependent anion-selective channel protein 2 37 6,8 2 7,48 31619 

ADT1 ADP/ATP translocase 1 402 20,5 10 9,84 32967 

ADT2 ADP/ATP translocase 2 381 21,1 9 9,79 32955 

MPCP Phosphate carrier protein, mitochondrial 55 3,3 2 9,39 40139 

M2OM Mitochondrial 2-oxoglutarate/malate carrier protein 53 3,8 1 9,89 34172 

8 

UT14A U3 small nucleolar RNA-associated protein 14 
homolog A 

41 1,0 2 8,29 88086 
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