
Cláudia Sofia Ferreira e Sousa Lima dos Santos 

Genética Molecular da Doença de Machado-Joseph: 

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar 
Universidade do Porto 

Porto, 2005 



Cláudia Sofia Ferreira e Sousa Lima dos Santos 

Genética Molecular da Doença de Machado-Joseph: 
Modelos de Estudo em C. elegans 

Dissertação de candidatura ao grau de Doutor em 
Ciências Biomédicas submetida ao Instituto de 
Ciências Biomédicas de Abel Salazar 

orientador- Professora Patrícia Maciel 
co-orientador- Professor Jorge Sequeiros 



À memória de minha avó 

Maria do Carmo F. Sousa 



INDICE 

PRECEITOS LEGAIS 1 
ABREVIATURAS 3 
RESUMO 5 
ABSTRACT 7 
RÉSUMÉ 9 

1. INTRODUÇÃO 11 

1.1 Considerações gerais 13 
1.2 Doenças causadas por expansão de trinucleotídeos 13 

1.2.1 Expansões não codificantes 14 
1.2.2 Expansões codificantes 14 

1.2.2.1 Doença causada por expansão de alaninas 16 
1.2.2.2 Doenças causadas por expansão de poliglutamina 16 

1.3 Mecanismo patogénico das doenças de poliglutamina 16 
A. Poliglutaminas como substrato para transglutaminases 17 
B. Repetições de glutaminas funcionam como "polar zippers" 19 
O Misfolding e Inclusões Nucleares 19 
D. Alteração do quadro de leitura Glu (CAG) -► Ala (GCA) 21 
E. Interferência com componentes da maquinaria transcripcional 22 
F. Perda de função das proteínas envolvidas 23 

1.4 Doença de Machado-Joseph 24 
1.4.1 Definição 24 
1.4.2 Aspectos clínicos da DMJ 25 
1.4.3 Patologia 26 
1.4.4 Genética da doença de Machado-Joseph 27 
1.4.5 Mapeamento do gene MJD1/ATXN3 27 
1.4.6 Diagnóstico molecular 28 
1.4.7 Estrutura génica 28 
1.4.8 Mecanismo patogénico - modelos da DMJ 29 

1.4.8.1 Modelos celulares 29 
1.4.8.2 Modelos invertebrados {Drosophila) 32 
1.4.8.3 Modelos em ratinho 33 

1.4.9 Genómica funcional 35 
1.4.9.1 Isoformas da ataxina-3 36 
1.4.9.2 Homólogos da ataxina-3 36 
1.4.9.3 Padrão de expressão e localização subcelular 37 
1.4.9.4 Domínios 38 
1.4.9.5 Estrutura 39 
1.4.9.6 Interactores 42 
1.4.9.7 Função 43 

1.5 O nematode Caenorhabditis elegans 45 
1.5.1 Genoma 46 
1.5.2 Anatomia 47 
1.5.3 Sistema nervoso 47 
1.5.4 Envelhecimento 49 

1.6 C. elegans como modelo de estudo de doenças neurodegenerativas 51 
1.6.1 Modelos transgénicos 52 

Doença de Alzheimer (DA) 52 
Tauopatias 53 
Doença de Parkinson (DP) 54 
Esclerose lateral amiotrófica (ELA) 54 
Doenças de poliglutaminas 56 



1.6.2 Modelos mutantes 59 
SCA2 59 
Doença de Alzheimer 60 
Atrofia espinal-muscular 61 

2. OBJECTIVOS 63 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 67 

3.1 Criação de um modelo transgénico da DMJ em C. elegans 69 
3.1.1 Estirpes de nematodes 69 
3.1.2 Obtenção de plasmídeos para microinjecção 69 
3.1.3 Técnica de microinjecção 71 
3.1.4 Análise dos animais transgénicos 73 

3.1.4.1 Single worm PCR 73 
3.1.4.2 Análise fenotípica 74 
3.1.4.3 Visualização de agregados nucleares 75 

3.1.5 Análise estatística 75 
3.2 Estudo funcional do homólogo do gene A TXN3 em C. elegans 77 

3.2.1 Identificação do gene atx-3àe C. elegans 77 
3.2.1.1 Rastreio de uma biblioteca de cDNA de C. elegans 77 
3.2.1.2 Clonagem do ceMJD 80 
3.2.1.3 Níveis de expressão do gene atx-3 (RT-PCR semi-quantitativa) 83 

3.2.2 Proteína ceatx-3 84 
3.2.2.1 Pesquisa em bases de dados 84 
3.2.2.2 Tradução in vitro 85 
3.2.2.3 Proteína recombinante 6His-ceatx-3 86 
3.2.2.4 Produção do anticorpo anti-ceatx3 88 
3.2.2.5 Western blot 88 
3.2.2.6 Padrão de expressão 89 

3.2.2.6.1 Estirpes de nematodes 89 
3.2.2.6.2 Constructs de expressão GFP 89 
3.2.2.6.3 Técnica de microinjecção 91 
3.2.2.6.4 Western blot 92 
3.2.2.6.5 Microscopia 93 

3.2.3 Perda de função do gene atx-3 93 
3.2.3.1 Animais knock-down 93 

3.2.3.1.1 Constructs para RNAi {interference) 93 
3.2.3.1.2 RNAi soaking e microinjecção 94 
3.2.3.1.3 RNAi mediado por bactérias 96 

3.2.3.2 Animais knock-out 96 
3.2.3.2.1 Back-crosses 96 
3.2.3.2.2 Western blot 97 
3.2.3.2.3 Estirpe rescue 98 
3.2.3.2.4 Análise do padrão global de ubiquitinação de proteínas 98 
3.2.3.2.5 Análise do fenótipo dos animais atx-3 99 

3.2.4 Análise estatística 101 
3.3 Regulação da expressão do gene homólogo do gene ATXN3 em C. elegans. 103 

3.3.1 Análise do promotor 103 
3.3.2 Ligação in vitro do factor de transcrição DAF-16 103 

3.3.2.1 Produção da proteína DAF-16 103 
3.3.2.2 Ligação ao promotor 105 

3.3.3 Regulação da expressão do gene atx-3 pelo DAF-16 105 
3.3.3.1 RT-PCR semi-quantitativa 105 
3.3.3.2 Western blot 106 



3.3.4 Efeito da restrição calórica e choque térmico na expressão do atx-3 107 
3.3.4.1 RT-PCR semi-quantitativa 107 
3.3.4.2 Western blot 107 

3.3.5 Análise estatística 108 

4. RESULTADOS 109 

4.1 Criação de um modelo transgénico da DMJ em C. elegans 111 
4.1.1 Linhas transgénicas DMJ 111 
4.1.2 Confirmação das linhas DMJ 112 
4.1.3 Análise fenotípica 113 
4.1.4 Pesquisa de agregados proteicos 114 

4.2 Estudo funcional do homólogo do gene ATXN3 em C. elegans 117 
4.2.1 Identificação e caracterização do gene atx-3 117 

4.2.1.1 Homologiaa nível de DNA 117 
4.2.1.2 Identificação do gene atx-3 117 
4.2.1.3 Expressão do gene atx-3 ao longo do desenvolvimento 118 

4.2.2 A proteína ceatx-3 119 
4.2.2.1 Identificação da proteína ceatx-3 119 
4.2.2.2 Pesquisa de domínios funcionais 119 
4.2.2.3 Tradução in vitro 121 
4.2.2.4 Produção da proteína ceatx-3 recombinante 122 
4.2.2.5 Caracterização dos anticorpos anti-ceatx-3 obtidos 123 
4.2.2.4 Padrão de expressão 124 

4.2.3 Análise da perda de função do gene afx-3em C.elegans 131 
4.2.3.1 Caracterização de animais atx-3 knock-down 131 
4.2.3.2 Caracterização dos animais atx-3 knock-out 134 

4.3 Regulação da expressão do gene homólogo do gene ATXN3em C. elegans 143 
4.3.1 Análise bioinformática da região 5' flanqueante 143 
4.3.2 Ligação do DAF-16ao promotor atx-3 143 
4.3.3 Repressão da expressão do gene atx-3 pelo DAF-16 146 
4.3.4 Níveis de atx-3en\ animais em stresse 148 

4.3.4.1 Choque térmico 148 
4.3.4.2 Ausência de alimento 148 

5. DISCUSSÃO 151 

Criação de um modelo transgénico da DMJ em C. elegans 153 
aíx-3o ortólogo em C. elegans do gene ATXN3 159 
Perda de função do gene atx-3 não afecta a viabilidade 162 
ceatx-3, o stresse celular e a fertilidade 167 
Padrão global de ubiquitinação normal em animais atx-3 169 
Regulação do gene atx-3 pelo DAF-16 171 

6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 177 

7. BIBLIOGRAFIA 183 

AGRADECIMENTOS 209 



PRECEITOS LEGAIS 

De acordo com o disposto no n° 2 do Artigo 8o do Decreto de lei n° 388/70, nesta 

dissertação foram utilizados resultados dos trabalhos, já publicados ou em fase de 

publicação, abaixo indicados: 

Publicações 

C. Santos, A. Rodrigues, M.C. Costa, M. Ailion, A. Sousa, J. Thomas, J. Sequeiros, P. 

Maciel. The C. elegans homologue of the Machado-Joseph disease (MJD) gene 

inhibits the heat shock response and is repressed by Daf-16 (em preparação). 

Abstracts 

C. Santos, M. Ailion, J. Thomas, J. Sequeiros, P. Maciel. Genómica funcional do gene 

MJD1-like de Caenorhabditis elegans. Comunicação oral na 5a Reunião da Sociedade 

Portuguesa de Genética Humana- Universidade de Aveiro, 24 -26 de Outubro de 2001. 

C. Santos, M. Ailion, J. Thomas, J. Sequeiros, P. Maciel. The MJD1 homologue in C. 

elegans is expressed ubiquitously and is essential for egg laying and hatching. Poster-

The American Society of Human Genetics, 51st Annual Meeting - San Diego, October 

12-16, 2001. The American Journal of Human Genetics 69 (4): P-1056, 363, 2001. 

C. Santos, M. Ailion, J. Thomas, J. Sequeiros, P. Maciel. Função e padrão de 

expressão do gene MJD1-like em C. elegans. Comunicação oral na 7a Reunião da 

Sociedade Portuguesa de Neurociências, Luso, 13-14 de Setembro, 2001. 

C. Santos, R. Soares, J. Thomas, J. Sequeiros, P. Maciel. Criação de um modelo 

transgénico no nematode Caenorhabditis elegans para estudo da doença de 

Machado-Joseph. Poster- 7a Reunião da Sociedade Portuguesa de Neurociências, 

Luso, 13-14 de Setembro, 2001. 

C. Santos, J. Thomas, J. Sequeiros, P. Maciel. Doença de Machado-Joseph: modelos 

de estudo em C. elegans. Poster- 6a Reunião da Sociedade Portuguesa de 

Neurociências, Lisboa, 1999. 

1 



ABREVIATURAS 

Ala alanina 
APP proteína precursora da amilóide 
ATX-2 ataxina-2 
CBP CREB binding protein 
CD circular dichroism 
CREB cAMP responsive element binding 
DA doença de Alzheimer 
DAF dauer formation deficiency 
dHDJ1 ortólogo da HSP40 em Drosophila 
DIC differential interference contrast 
DM distrofia miotónica 
DMJ doença de Machado-Joseph 
DMO distrofia muscular oculofaringica 
DP doença de Parkinson 
DRPLA atrofia dentatorubropalidoluysiana 
dTPR2 Drosophila tetratricopeptide repeat protein 2 
DUB deubiquitinating enzymes 
ELA esclerose lateral amiotrófica 
FiMS interleukin-1 receptor-related Fos-inducible transcript 
FITC fluorescein isothiocyanate 
Flp FMRFamide-like-peptide 
FRAXA síndroma de frágil-X 
FRAXE síndroma de frágil-XE 
FRDA doença de Friedreich 
FTDP-17 demência frontotemporal com Parkinsonismo tipo 17 
GFP green fluorescent protein 
Glu glutamina 
HAUSP herpesvirus-associated USP 
HD doença de Huntington 
HSF-1 heat shock factor 
HSP heat shock protein 
IGF insulin growth factor 
INI intranuclear inclusions/\nc\usões intranucleares 
KO knock-out 
MMP-2 matriz metaloproteinase 2 
NGM nematode growth medium 
NI nuclear /nc/us/ons/inclusões nucleares 
NLS nuclear localization signal 
NMR ressonância magnética nuclear 
OUT ovarian tumor-related proteases 
PCAF P300/CBP -associated factor 
PCR polymerase chain reaction 
PI3K fosfatidilinositol 3-cinase 
poliQ poliglutaminas 
PS presenilina 
RNAi RNA interference 
SBMA Atrofia muscular espino-bulbar 
SCA spinocerebelar afax/a/ataxia espinocerebelosa 
SDFa cytokine stromal cell-derived factor 1a 
sHSP small heat shock protein 
siRNA small interference RNA 
SMN survival of motor neuron 
SNC sistema nervoso central 



SOD superoxide» dismutase 
TAFII130 TATA box-binding protein-associated factor II 130 
TBP TATA binding protein 
TG enzima transglutaminase 
TMP Trimethyl Psoralen 
UBA ubiquitin associated domain 
UBC/E2 ubiquitin-conjugating enzyme 
UBL ubiquitin like domain 
UBP/USP ubiquitin specific processing protease 
UCH ubiquitin carboxy-terminal hydrolase 
UIM ubiquitin interacting motif 
UP ubiquitina-proteassoma 
VCP/p97/Cdc48p valosin containing protein 
YAC yeast artificial chromosome 
YFP yellow fluorescent protein 

4 



RESUMO 

A doença de Machado-Joseph (DMJ) é a ataxia hereditária mais frequente em todo o 

mundo. Clinicamente, caracteriza-se pelo aparecimento tardio de ataxia cerebelosa 

progressiva, oftalmoplegia, sinais piramidais, e em alguns casos sinais 

extrapiramidais, principalmente distonia, e sinais periféricos, que podem ir desde a 

mera ausência de reflexos aquilianos, até a atrofias musculares mais ou menos 

pronunciadas. A nível patológico, os doentes apresentam perda neuronal dos núcleos 

espinocerebeloso, dentado, pôntico e vestibular, bem como de estruturas 

extrapiramidais, como a substantia nigra, locus coeruleus e complexo palidoluysiano. 

Esta doença é causada por uma mutação dinâmica no segmento (CAG)n do gene 

MJD1/ATXN3, transmitida de uma forma autossómica dominante. Indivíduos normais 

apresentam genes com 14 a 44 CAGs, enquanto que indivíduos doentes apresentam 

um segmento expandido de 54 a 86 CAGs, o que se traduz na presença de um 

segmento de poliglutaminas na proteína ataxina-3. 

As doenças causadas por expansão de poliglutamina são provavelmente causadas 

por um ganho de função tóxico da proteína mutada possivelmente devido a misfolding. 

No entanto, o mecanismo pelo qual a alteração conformacional das proteínas origina a 

morte celular continua por determinar. A criação de modelos transgénicos para esta 

classe de patologias permite o estudo do mecanismo patogénico e da evolução da 

doença num curto espaço de tempo, possibilitando ainda, a pesquisa de genes 

modificadores de fenótipo. Em ultima instância, os modelos animais criados, podem 

ser utilizados na descoberta de agentes terapêuticos que as consigam mitigar. 

Neste trabalho, foi utilizado, pela sua simplicidade e potencial genético, um pequeno 

animal invertebrado, o nematode Caenorhabditis elegans, com o objectivo de recriar a 

DMJ. As linhas transgénicas obtidas, resultantes quer da expressão neuronal quer da 

expressão ubíqua do cDNA humano MJD1-1 com 80 glutaminas, não apresentaram 

um fenótipo neurológico alterado, comparativamente aos animais wild-type (N2) e aos 

animais MJD1-1 contendo 40 glutaminas. É possível que em C. elegans o processo de 

citotoxicidade das poliglutaminas não esteja conservado, por ausência de genes que 
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contribuam para o seu progresso ou pela existência de uma resposta ao stresse 

elevada nestes animais que vivem, normalmente, em ambientes inóspitos. 

A função ou funções biológicas da ataxina-3 não foram ainda determinadas. É 

provável que a perda de função desta proteína possa contribuir para o 

desenvolvimento da patogénese na DMJ. Foi identificada em C. elegans uma proteína 

com elevado grau de homologia com a proteína humana ataxina-3. Essa proteína, por 

nós designada ceatx-3, apresenta características que nos permitem deduzir que será o 

verdadeiro ortólogo da ataxina-3, nesta espécie. Desta forma, na tentativa de 

acrescentar alguma informação que contribuísse para a clarificação do seu papel 

biológico, realizámos um estudo em C. elegans, recorrendo a animais em que o gene 

atx-3 foi silenciado. Estes animais apresentaram-se viáveis, não revelando defeitos no 

desenvolvimento, nem letalidade embrionária. Os seus comportamentos básicos, bem 

como a sensibilidade ao toque, apresentaram-se normais. Curiosamente, após a 

indução de stresse por choque térmico, os animais da estirpe mutante atx-3 revelaram 

uma resistência ligeiramente aumentada relativamente aos animais wild-type, o que se 

repercutiu na sua fertilidade. 

Apesar de dados bioquímicos recentes terem levado à inclusão da ataxina-3 numa 

classe de proteases da ubiquitina, não detectámos alteração do nível geral de 

ubiquitinação nos mutantes atx-3, o que pode significar que esta proteína não estará 

envolvida na actividade geral de desubíquitinação, mas terá alvos específicos para 

esta sua função. 

A pesquisa de sequências reguladoras no gene atx-3 revelou a existência no promotor 

de um local de ligação de um importante factor de transcrição DAF-16, pertencente à 

via insulina/IGF (insulin growth factor) que regula a longevidade e a resposta a vários 

tipos de stresse. Posteriormente, demonstrámos bioquimicamente a ligação do DAF-

16 ao promotor e verificámos que o gene atx-3 é regulado negativamente por este 

factor de transcrição. Os nossos resultados indicam um possível envolvimento do gene 

atx-3 na resposta ao stresse e/ou no envelhecimento. 
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ABSTRACT 

Machado-Joseph disease is the most frequent hereditary ataxia worldwide. Clinically, it 

is characterized by late onset of cerebellar progressive ataxia, ophthalmoplegia, 

pyramidal and extra pyramidal signs (mainly dystonia), and peripheral signs, such as 

the lost of achiliane reflexes and muscular atrophies. Pathologically, patients present 

degeneration of the spinocerebellar, dentate, pontine and vestibular nuclei, as well as 

of extra pyramidal structures such as substantia nigra, locus coeruleus and the 

pallidoluysian complex. This disorder is caused by a dynamic mutation of the CAG tract 

in the MJD1/ATXN3 gene transmitted in an autosomical dominant manner. Normal 

individuals present 14-44 CAGs, whereas patients present an expanded tract of 54-86 

CAGs, translated to an expanded polyglutamine segment in the protein ataxin-3. 

The polyglutamine diseases are probably caused by a toxic gain of function of the 

mutated protein due to its misfolding. However, the mechanism by which the altered 

conformation leads to cellular death remains unclear. Transgenic models for this class 

of disorders allow the study of the pathological mechanism and of disease progression 

in a short period of time, and also allow the screening of potential modifier genes. 

Ultimately, these models could be useful for searching therapeutic agents that could 

mitigate them. 

In this work, we used a small invertebrate animal, the nematode C. elegans, due to its 

simplicity and genetic potential, with the aim of modelling DMJ. Transgenic lines 

containing the human MJD1-1 cDNA with 80 glutamines, with neural and ubiquitous 

expression, did not show any neurological phenotype compared with wild type animals 

(N2) or animals expressing MJD1-1 with 40 glutamines. It is possible that the 

poliglutamine cytotoxicity has not been conserved in C. elegans, possibly due to the 

absence of genes that contribute for disease progression, or to the existence of an 

extremely elevated stress response in this animal that usually lives in hostile habitats. 

The biological function of ataxin-3 is still unkown. It is possible that loss of function of 

the protein may contribute for the DMJ pathogenesis. We identified a protein in C. 

elegans which has a high homology with the human ataxin-3, that we named ceatx-3. 
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Analyses of its properties suggest to us that it is in fact the true ortholog of ataxin-3 in 

C. elegans. Therefore, in order to contribute to clarify the biological role of the protein, 

we performed functional studies using animals with a silenced atx-3 gene. These 

animals are viable and did not show developmental defects or embryonic lethality. The 

basic behaviors of the animals, such as movement and touch response, were normal. 

Interestingly, after heat shock, mutant atx-3 animals presented a slightly upregulated 

stress response when compared to wild type animals, with consequences on fertility. 

Although biochemical studies have recently led to the inclusion of ataxin-3 in a class of 

ubiquitin proteases, we did not detect any alteration of the general ubiquitination 

pattern in the mutant atx-3 strain, which means that ceatx-3 is not involved in a general 

activity of deubiquitination, but possibly has its specific targets for activity. 

The search for regulatory sequences in the atx-3 promoter revealed the existence of a 

transcription factor DAF-16 binding site. DAF-16 bellows to the insulin/IGF (insulin 

growth factor) pathway that controls longevity and stress response. We have 

demonstrated biochemically that DAF-16 binds to atx-3 promoter and additionally 

provided evidence that atx-3 is negatively regulated by this transcription factor. Overall, 

our results suggest an involvement of the atx-3 gene in the stress response and/or in 

aging. 
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RÉSUMÉ 

La maladie de Machado-Joseph est l'ataxie héréditaire la plus fréquente dans le 

monde. Cliniquement, cette maladie se caractérise par l'apparition tardive d'ataxie 

cérébelleuse progressive, ophtalmoplégie, de signes pyramidaux, et en quelques cas 

de signes extrapyramidaux, surtout dystonie bien que de signes périphériques, qui 

peuvent aller de la simple absence de réflexes achiliens, jusqu'à de l'atrophie 

musculaire plus ou moins prononcée. Au niveau pathologique, les malades présentent 

une perte neuronale des noyaux spinocérébelleux, denté, pontique et vestibulaire, ainsi 

que de structures extrapyramidales, comme la substantia nigra, le locus coeruleus et le 

complexe palidoluysien. 

Cette maladie est provoquée par une mutation dynamique au segment (CAG)n du 

gène MJD1/ATNX3, transmise d'une façon autosomique dominante. Les individus 

normaux présentent entre 14-44 CAGs, lorsque les individus malades présentent un 

segment expandu de 54-86 CAGs, ce qui traduit par la présence d'un segment de 

polyglutamines dans la protéine ataxine-3. 

Les maladies associées à l'expansion de polyglutamines sont probablement causées 

par un gain de fonction toxique de la protéine mutante, possiblement due à son de 

conformation. Cependant, le mécanisme par lequel l'altération conformationelle des 

protéines cause la mort cellulaire reste à déterminer. La création de modèles 

transgéniques pour cette classe de pathologies permet l'étude du mécanisme 

pathogénique e de l'évolution de la maladie dans un court espace de temps, 

permettant la recherche de gènes modificateurs de phénotype. Finalement, les 

modèles animaux obtenus, peuvent être utilisés à la découverte d'agents 

thérapeutiques pour chaque une de ces maladies. 

Dans ce travail, on a utilisé, par sa simplicité et son potentiel génétique, un petit animal 

invertébré, le nematode Caenorhabditis elegans, avec le but de récrier la DMJ. Les 

lignes transgéniques obtenues, résultant soit de l'expression neuronal e soit de 

l'expression ubique du cDNA humain MJD1-1 avec 80 glutamines ne présentaient 

aucun phénotype neurologique altéré par rapport aux animaux wild-type (N2) et à des 

animaux MJD1-1 avec 40 glutamines. Il est possible que chez le C. elegans le procès 

de citotoxicité des polyglutamines ne soit pas conservé, soit par l'absence des gènes 

qui contribuent pour sa progression, soit par l'existence d'une réponse élevé au stress 

chez ces animaux que habitent, normalement, en environnement inhospitaliers. 

La ou les fonction(s) biologique(s) de l'ataxine-3 n'ont pas été encore déterminés. Il est 

probable que la perte de fonction de cette protéine puisse contribuer pour le 
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développement de la pathogenèse de la DMJ. Une protéine chez le C. elegans avec 

un haut degré de homologie avec la protéine humaine a été identifiée. Cette protéine, 

que nous avons appelé ceatx-3, présente des caractéristiques qui nous permettent 

supposer que, ce soit le vrai orthologue de l'ataxine-3 chez cette espèce. Ainsi, pour 

avec le but d'ajouter quelque information qui puisse contribuer pour clarifier son rôle 

biologique, on a fait une étude chez C. elegans, en utilisant des animaux sur lesquels 

le gène atx-3 a été silence. Ces animaux sont viables, ne révélant pas de défauts dé 

développement ni mort embryonnaire. Ses comportements basiques, ainsi que la 

sensibilité tactile, étaient normales. Curieusement, après l'induction de stress par choc 

thermique, les animaux de la souche mutante atx-3 ont présente une résistance 

légèrement augmentée par rapport aux animaux wild-type, ce qui s'est manifesté sur 

sa fertilité. 

Malgré des donnés biochimiques récentes, qui ont mené à l'inclusion de l'ataxine-3 

dans une classe de proteases de ubiquitine, aucune altération du niveau général 

d'ubiquitination a été détectée chez les mutants atx-3, ce qui peut signifier que cette 

protéine n'est pas engagée à l'activité générale de désubiquitination, mais qu'elle peut 

avoir des cibles spécifiques pour cette fonction. 

La recherche de séquences régulatrices du gène atx-3 a montré de l'existence au 

promoteur d'un endroit de liaison d'un important facteur de transcription, le DAF-16, 

appartenant à la voie insuline/IGF (insulin growth factor) qui régule la longévité et la 

réponse a plusieurs types de stress. On a démontré biochimiquement la liaison du 

DAF-16 au promoteur et, on a aussi vérifié que le gène atx-3 est négativement régulé 

par ce facteur de transcription. Nos résultats indiquent un possible engagement du 

gène atx-3 à la réponse au stress et/ou au vieillissement. 
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Introdução 

1. Introdução 

1.1 Considerações gerais 

O genoma humano foi durante muito tempo considerado um património estável, 

apenas sujeito a fenómenos de recombinação meiótica, e muito raramente a 

mutações. No entanto, há uma década atrás, com a identificação das mutações 

responsáveis pelo síndroma do X-frágil (Kremer et ai., 1991; Oberle et ai., 1991; 

Verkerk er ai., 1991; Yu et ai., 1991) e pela distrofia miotónica (Brook et ai., 1992; 

Buxton et al., 1992; Fu et ai., 1992; Mahadevan et ai., 1992) este conceito foi alterado. 

Surpreendentemente, foi descoberto que aquilo que se pensava ser meras repetições 

benignas de trinucleotídeos, quando ultrapassam um determinado tamanho, podem 

estar relacionadas com doenças graves. Desde então, diversas patologias têm sido 

associadas a este tipo de mutações dinâmicas, que partilham uma série de 

características comuns tais como: (i) as repetições expandidas apresentarem 

instabilidade somática e germinal, tendendo a expandir mais do que a retrair em 

gerações sucessivas; (ii) estarem muitas vezes associadas a fenótipos mais graves e 

de aparecimento mais precoce em gerações subsequentes (antecipação); (iii) a origem 

do alelo mutado poder, em alguns casos, influenciar a sua instabilidade, já que quando 

a transmissão é paterna, o risco de expansão é aumentado para muitas destas 

doenças (Cummings and Zoghbi, 2000). Os loci implicados neste grupo de patologias 

encontram-se distribuídos por todo o genoma, não sendo possível atribuir o fenómeno 

de instabilidade a nenhuma região cromossómica em particular. 

1.2 Doenças causadas por expansão de trinucleotídeos 

As doenças de trinucleotídeos podem ser divididas em duas subclasses baseadas na 

posição relativa da repetição no gene. A primeira subclasse inclui presentemente 6 

doenças, associadas a repetições que se situam na região não codificante; a segunda 

subclasse inclui pelo menos 10 doenças, e é caracterizada por repetições exónicas de 

13 
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(GCG)n ou (CAG)n, que codificam segmentos de polialaninas ou poliglutaminas, 

respectivamente. 

1.2.1 Expansões não codificantes 

As doenças causadas por repetições de trinucleotídeos não-codificantes são 

caracterizadas por expansões grandes e variáveis que podem resultar em múltiplas 

disfunções tecidulares ou degeneração. As manifestações fenotípicas observadas 

numa doença são variáveis, talvez devido a um pronunciado grau de heterogeneidade 

somática presente nestas patologias. As expansões maiores são muitas vezes 

originadas a partir de um pequeno reservatório ("pool") de expansões de tamanho 

intermédio existentes na população, clinicamente silenciosas, chamadas pré-

mutações. Apesar das semelhanças observadas nesta subclasse, a sequência de 

trinucleotídeos varia (CGG, GCC, GAA, CTG e CAG), sendo evidente que a 

composição da sequência de trinucleotídeos, bem como a sua localização no gene, 

são factores importantes na patologia inerente a cada doença. Julga-se que o 

mecanismo patogénico varia de doença para doença, dependendo essencialmente da 

consequência da perda de função das respectivas proteínas ou, em alguns casos, da 

aquisição de uma função tóxica dos seus produtos de transcrição. Deste grupo fazem 

parte o síndroma do X-frágil (FRAXA) e X-frágil-E (FRAXE), ataxia de Friedreich 

(FRDA), distrofia miotónica (DM), ataxia espinocerebelosa tipo 8 (SCA8) e tipo 12 

(SCA12) (verTabelai). 

1.2.2 Expansões codificantes 

As doenças de trinucleotídeos causadas por expansões codificantes estão associadas 

a segmentos expandidos de tamanho substancialmente inferior aos responsáveis 

pelas doenças causadas por expansões em regiões não codificantes. Neste grupo 

estão incluídas as doenças causadas por expansão de sequências repetitivas de 

alaninas (GCG) e de glutaminas (CAG). 

14 
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1.2.2.1 Doença causada por expansão de alaninas 

Em 1998, Brais e colaboradores associaram à distrofia muscular oculofaríngica (DMO) 

uma expansão muito pequena de polialaninas, que se mantém estável durante as 

transmissões germinais (Brais et aí., 1998). Esta distrofia muscular caracteriza-se por 

uma transmissão autossómica dominante, e as suas principais manifestações clínicas 

são: dificuldades de deglutição, pálpebras descaídas e fraqueza dos membros. Os 

doentes com DMO apresentam alelos expandidos de apenas 8 a 13 GCGs, o que 

indicia uma elevada toxicidade do segmento de polialaninas. 

1.2.2.2 Doenças causadas por expansão de poliglutamina 

Foram descritas até à data 9 doenças relacionadas com expansão de sequências de 

poliglutamina nos respectivos genes: doença de Huntington (HD), atrofia muscular 

espino-bulbar (doença de Kennedy ou SBMA), atrofia dentatorubropalidoluysiana 

(DRPLA) e as outras ataxias espinocerebelosas tipo (SCAs) 1, 2, 3 (doença de 

Machado-Joseph), 6, 7 e 17 (Zoghbi and Orr, 2000) (ver tabela 2). Todas estas 

doenças são caracterizadas por disfunção neuronal progressiva que ocorre 

tipicamente na meia-idade, e que resulta em neurodegeneração. Os sintomas clínicos 

são diversos, variando de uma doença para a outra. 

1.3 Mecanismo patogénico das doenças de poliglutamina 

Não foi, até à data, esclarecido o mecanismo patogénico subjacente às doenças 

causadas por expansão da sequência de poliglutamina. Diversos estudos em modelos 

celulares e animais revelaram que estas doenças são causadas por um mecanismo de 

ganho de função, e que a expansão do segmento de glutaminas está na base da 

patogénese a elas associadas (Zoghbi and Orr, 2000). 

Existem aspectos partilhados por todas as doenças de glutaminas, o que sugere a 

existência de um mecanismo patogénico comum: 
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(1) a instabilidade das repetições CAG dá origem a cadeias de poliglutamina nas 

proteínas associadas a estas doenças; 

(2) existe uma correlação inversa entre o tamanho da repetição e a idade de 

aparecimento da doença; 

(3) apesar da expressão ubíqua das proteínas envolvidas nestas patologias, 

apenas os neurónios são afectados; 

(4) apresentam inclusões intracelulares, predominantemente intranucleares (INI) 

que correspondem a agregados insolúveis contendo as proteínas mutadas 

ubiquitinadas. 

Seguidamente, irão ser considerados vários mecanismos patogénicos propostos nos 

últimos anos para as doenças de poliglutaminas, os quais, apesar de serem descritos 

separadamente não são mutuamente exclusivos, podendo ocorrer mais do que um 

simultaneamente ou funcionarem como uma sequência de fenómenos ao longo da 

vida. 

A. Poliglutaminas como substrato para transglutaminases 

Em 1993, Green propôs um modelo segundo o qual a enzima transglutaminase (TG) 

cataliza a formação de ligações peptídicas entre substratos ricos em glutaminas e 

outras proteínas que funcionam como dadoras do grupo lisil. Este acontecimento 

poderá originar a formação de agregados constituídos por proteínas ligadas 

covalentemente. Os neurónios são, potencialmente, um tipo de célula mais sensível a 

este tipo de agregados tóxicos, uma vez que apresentam uma reduzida capacidade de 

degradar os produtos de transglutaminases, e não possuem capacidade de renovação 

celular. Esta hipótese foi testada em diferentes modelos que comprovaram que a 

actividade da TG aumentava tanto mais quanto maior fosse o tamanho da repetição de 

glutaminas (Kahlem et ai., 1996; Kahlem et ai., 1998). 
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B. Repetições de glutaminas funcionam como "polar zippers" 

Perutz e colaboradores propuseram que as sequências de glutaminas são capazes de 

estabelecer ligações entre as cadeias p, formando estruturas em folha pregueada (3, 

através de pontes de hidrogénio (Perutz eia/., 1994). Este tipo de estrutura designada 

por "polar zipper" tem a capacidade de precipitar e formar aglomerados proteicos 

(Perutz, 1999; Chen et ai., 2001). É provável que as sequências de poliglutaminas 

expandidas que se encontram nos agregados formem folhas (3. No entanto, as cadeias 

de péptidos sintéticos ou recombinantes, contendo apenas 5-41 glutaminas na forma 

monomérica em solução, apresentam conformação random coil (Chen et a/., 2001; 

Masino et a/., 2002). Recentemente, após análise de material fibrilar por difracção de 

raios-X e microscopia electrónica, Perutz e colaboradores sugeriram um modelo 

alternativo para a conformação das cadeias de poliglutaminas: em (3-hélice, contendo 

vinte resíduos em cada volta (Perutz et ai, 2002a; Perutz et ai., 2002b). 

C. Misfolding e Inclusões Nucleares 

As proteínas envolvidas nas doenças de glutaminas não possuem qualquer 

característica comum entre elas, para além do segmento poliQ, o que indica que este 

confere propriedades tóxicas às proteínas, provavelmente por originar uma 

conformação anormal (Perutz era/., 1994). As proteínas misfoldedadquirem um ganho 

de função, possivelmente associado à capacidade das proteínas formarem agregados 

(Ikeda et ai., 1996; Paulson et al., 1997b; Merry et al., 1998). As inclusões nucleares 

(NI) foram descritas pela primeira vez em 1997 em ratinhos transgénicos para a 

doença de Huntington (Davies et ai., 1997; Scherzinger et ai., 1997) e desde logo, esta 

excitante descoberta serviu de base a diversos estudos in vivo e in vitro que 

permitiram concluir que estas estruturas seriam mais um factor unificador deste grupo 

de doenças. As NI foram detectadas em todas as patologias de glutaminas, excepto 

na SCA6, em que se observaram apenas inclusões citoplasmáticas (DiFligia et ai., 

1997; Paulson et al., 1997b; Skinner era/., 1997; Bêcher et al., 1998). Modelos in vitro 

e modelos transgénicos, entretanto criados, reforçaram o papel das NI na patogénese, 

ao demonstrarem que a formação dos agregados era dependente da concentração e 
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do tamanho do fragmento contendo a repetição poliQ (Warrick et ai, 1998; Moulder et 

ai, 1999; Krobitsch and Lindquist, 2000; Wyttenbach era/., 2000; Morley et ai., 2002). 

Foi igualmente demonstrado que as proteínas mutadas são ubiquitinadas (Paulson et 

a/., 1997b; Bêcher et al., 1998) e, quando presentes no núcleo, recrutam subunidades 

do proteassoma para os agregados (Cummings er ai., 1998; Chai et ai, 1999b; 

Stenoien et ai, 1999). Este facto indicia o envolvimento do sistema ubiquitina-

proteassoma (UP) no processo patogénico, provavelmente na tentativa de degradar as 

proteínas misfolded. Em linhas celulares e organismos modelo, a toxicidade das 

cadeias poliQ pode ser revertida pela sobrexpressão de chaperones (Cummings et ai, 

1998; Stenoien et ai., 1999; Warrick et ai, 1999; Chan et ai, 2000; Kazemi-Esfarjani 

and Benzer, 2000; Kobayashi et ai, 2000; Cummings et ai, 2001), sugerindo, uma vez 

mais, que a célula activa mecanismos de refolding, eliminação e/ou desagregação das 

proteínas que contenham expansão de poliglutaminas. A redistribuição do 

proteassoma e de chaperones para os agregados pode ter como consequência a 

ausência destes elementos nos locais da célula onde são normalmente necessários, 

um aspecto que poderá ser fundamental no mecanismo patogénico. Um outro facto 

eventualmente relevante para a patogénese é a presença nos agregados da proteína 

normal e de outras proteínas que contêm um segmento de glutaminas como, por 

exemplo, factores de transcrição que, desta forma, se tornariam limitantes no interior 

da célula (Kazantsev et ai, 1999; McCampbell et ai, 2000; Chai et ai, 2001; Nucifora 

et ai, 2001). 

Apesar de toda a agitação suscitada pela descoberta das NI, a sua relevância no 

mecanismo patogénico envolve alguma controvérsia dado que, diferentes autores 

chegaram a conclusões divergentes provavelmente devido à utilização de diferentes 

métodos de manipulação e análise. Se inicialmente parecia óbvio que os agregados 

eram tóxicos, actualmente coloca-se a hipótese de estes serem um epifenómeno ou 

até mesmo um processo benéfico para a célula. Segundo alguns autores, as inclusões 

não são necessárias nem suficientes para iniciarem o processo de disfunção neuronal 

(Saudou et ai, 1998; Stenoien er ai, 1999). A distribuição das NI em tecidos de 

doentes com SBMA, HD, SCA2 e SCA7 nem sempre corresponde à distribuição da 

patologia (Li et ai, 1998a; Li et ai, 1998b; Gutekunst et ai, 1999; Huynh et ai, 1999; 

Koyano et ai, 1999; Kuemmerle et ai, 1999). Em modelos animais transgénicos para 
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a HD, as inclusões foram detectadas em grandes quantidades em células de tecidos 

não pertencentes ao SNC (Sathasivam et ai, 1999), e foram detectadas apenas com 

baixa frequência no estriado, onde a perda neuronal é acentuada (Reddy et aí., 1998). 

O ratinho SCA1, expressando a ataxina-1 sem o local de auto-associação, desenvolve 

ataxia sem aparente agregação (Klement et ai, 1998). 

Estudos recentes sugerem que os agregados podem ser benéficos e estar incluídos 

num mecanismo de defesa, reduzindo os níveis das formas difusas das proteínas 

mutadas. A huntingtina solúvel, bem como os compostos intermédios globulares e 

protofibrilares que surgem antes das fibras maduras, são mais tóxicos que os próprios 

agregados (Sánchez et ai, 2003). Foi recentemente demonstrado que a morte 

neuronal induzida pela proteína huntingtina está relacionada com o tamanho da 

expansão e com o nível intracelular da proteína na forma difusa (Arrasate et ai., 2004). 

Arrasate e colaboradores mostraram ainda que a formação de corpos de inclusão 

(citoplasmáticos ou nucleares) provocava a diminuição do nível da forma difusa da 

huntingtina e prolongava a sobrevida dos neurónios. 

O esclarecimento do processo de agregação é de extrema importância, pois permitirá 

o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes. Actualmente, pensa-se 

que estas poderão ser dirigidas no sentido de (i) impedir a agregação através de 

péptidos sintéticos (Nagai et ai., 2003; Thakur et ai., 2004) ou de drogas (Heiser et ai., 

2002); (ii) aumentar os mecanismos de defesa da célula através de drogas ou 

chaperones químicas (Sittler et ai., 2001; Yoshida et ai., 2002; Apostol er ai., 2003; 

Ravikumar et ai., 2004); (iii) aumentar a actividade do proteassoma, ou (iiii) reduzir os 

níveis de expressão da proteína mutada por RNAi/siRNA (Caplen et ai., 2002; Miller et 

ai., 2003; Li and Yokota, 2004; Xia et ai., 2004). 

D. Alteração do quadro de leitura Glu (CAG) —> Ala (GCA) 

Foi recentemente sugerido que poderá ocorrer um erro de frameshift transcripcional ou 

traducional do segmento de CAGs, traduzindo-se numa alteração para a frame +2, 

originando-se assim um segmento de GCAs e, consequentemente, a produção e 

acumulação da proteína contendo um segmento de alaninas (Gaspar er ai., 2000). 
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Esta hipótese surgiu após terem sido observados erros a nível transcripcional 

associados a outras patologias, tal como, a doença de Alzheimer, em que isto ocorre 

com a proteína precursora de amilóide e com a ubiquitina-B (Van Leeuwen et a/., 

1998). O segmento de alaninas é propenso a agregar em fibrilas em forma de folha B 

pregueada (Blondelle et ai., 1997), sabendo-se ainda que, pequenas expansões GCG 

(Ala) são suficientes para a ocorrência de depósitos em INI em doentes com distrofia 

muscular oculofaríngica. Assim, mesmo que o frameshift ocorresse no final da 

repetição, pode ter um forte efeito agregador. No entanto, esta hipótese permanece 

por comprovar em estudos in vivo. 

E. Interferência com componentes da maquinaria transcripcional 

Um envolvimento directo da maquinaria transcripcional poderá ocorrer na SBMA e na 

SCA17, doenças causadas por mutação de factores de transcrição, o receptor dos 

androgénios e a TATA-binding protein (TBP), respectivamente. Além disso, para 

outras doenças incluídas nesta classe, foi descrito que as inclusões insolúveis, 

principalmente nucleares, resultantes da agregação das proteínas mutadas recrutam 

entre outras proteínas, factores de transcrição, o que indica que o envolvimento da 

maquinaria de transcrição pode ocorrer de forma generalizada na patologia das 

doenças de poliglutaminas. Foram, até ao momento, descritos três mecanismos de 

repressão transcripcional induzidos por poliglutaminas: 

(i) Sequestro de activadores/co-activadores transcripcionais tais como TBP, CREB, 

CREB-binding protein (CBP) e TATA box-binding protein-associated factor II 130 kDa 

(TAFII130) para as inclusões formadas pelas proteínas contendo o segmento de 

poliglutamina expandido (Perez et al., 1998; McCampbell et ai., 2000; Shimohata et ai., 

2000; Steffan et ai., 2000; Chai et ai., 2001; Nucifora et ai., 2001). O sequestro de 

activadores transcripcionais para as inclusões formadas pelas proteínas mutadas, 

pode ser de grande relevância quando estes se encontram em quantidades limitantes 

na célula como acontece, por exemplo, com a CBP (McCampbell et ai., 2000). 
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(ii) As poliglutaminas podem ter um papel na repressão transcripcional actuando de 

uma forma mais directa (Steffan et ai, 2000; Nucifora et ai, 2001; Wyttenbach et ai, 

2001; Schaffar et ai, 2004). Por exemplo, o exão 1 da huntingtina que contém o 

segmento de glutaminas expandido, reprime a transcrição, inibindo a actividade de 

histona acetilase do co-activador CBP/p300 (Hughes et ai, 2001; McCampbell et ai, 

2001 ; Steffan, 2001). Foi também demonstrado que a ataxina-3 pode estar relacionada 

com um novo mecanismo de repressão da transcrição, uma vez que interactua com as 

histona-acetiltransferases CBP/p300 e PCAF, e inibe a transcrição através destes co-

activadores (Chai et ai, 2001; Li et ai, 2002a). Por outro lado, esta proteína pode inibir 

a transcrição in vivo de uma forma directa, impedindo a acetilação de histonas uma 

vez que, ao ligar-se a elas, bloqueia o acesso dos co-activadores aos locais de 

acetilação (Li et ai, 2002a). 

(iii) A co-repressão pode ser directa. A proteína atrofina, responsável pela DRPLA, 

pode funcionar como repressor directo da transcrição (Wood er ai, 2000) e fazer parte 

de um complexo co-repressor em Drosophila (Zhang et ai, 2002). 

F. Perda de função das proteínas envolvidas 

Algo que continua a intrigar os investigadores interessados neste grupo de patologias, 

é o facto de o leque de sintomas que as caracteriza ser distinto, bem como o padrão 

específico da degeneração neuronal. Isto é, apesar de os genes relacionados com 

estas patologias serem ubiquamente expressos, a morte neuronal é selectiva, 

apresentando um padrão particular para cada doença. Deste modo, pensa-se que 

existirão factores que podem contribuir para essa especificidade, tais como: o contexto 

génico onde se localiza a expansão, diferenças de expressão temporal e espacial das 

proteínas envolvidas, diferentes funções e diferentes proteínas com as quais 

interactuam. Actualmente, alguns autores pensam que, ao contrário da ideia que 

vigorava anteriormente, ao ganho de função devido à expansão de poliQ pode estar 

associada alguma perda da função biológica da proteína, o que tornaria o mecanismo 

patogénico específico de cada doença. Apesar de, na maioria dos casos, a função 

biológica das respectivas proteínas permanecer indeterminada, vários indícios 
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sugerem que estas apresentam funções biológicas distintas. Até à data são 

conhecidas as funções das proteínas envolvidas na SCA17-0 factor de transcrição 

TBP (TATA binding-protein) (Nakamura et al., 2001), na SCA6-um canal de cálcio 

(Zhuchenko et ai, 1997), e na SBMA-o receptor de androgénios (La Spada et ai, 

1991). Na SCA6 a mutação altera a activação e inactivação do canal de cálcio, 

interferindo com a entrada de cálcio nas células, o que por sua vez origina a 

degeneração das células de Purkinje (Restituito et ai, 2000). A mutação do receptor 

de androgénios em ratinhos transgénicos SBMA, origina um fenótipo nos machos que 

reproduz a doença humana, e que é revertido por castração dos animais; mais ainda, 

o fenótipo (ligeiro) das fêmeas é acentuado com administração de testosterona 

(Katsuno et ai, 2002). Em Drosophila foi observada neurodegenerescência nos 

animais transgénicos SBMA apenas quando ingeriram androgénios (Takeyama et ai, 

2002). Desta forma, pensa-se que em ambas as doenças referidas anteriormente, a 

patologia pode estar de algum modo associada à função normal da proteína. 

1.4 Doença de Machado-Joseph 

1.4.1 Definição 

A doença de Machado-Joseph foi inicialmente descrita em famílias originárias do 

arquipélago dos Açores, sendo mais tarde encontrada em Portugal continental e em 

famílias sem ancestrais portugueses, nomeadamente americanas e japonesas. Os 

primeiros relatos desta doença reportam a 1972, quando Nakano e colaboradores 

descreveram uma forma de ataxia autossómica dominante nos descendentes de 

William Machado, à qual deram o nome de Machado disease (Nakano et ai, 1972). A 

família Thomas foi descrita em 1972 por Woods e colaboradores, apresentando uma 

série de características idênticas às descritas por Nakano, embora com algumas 

particularidades. Esta doença foi designada por degenerescência nigro-espino-

dentada com oftalmoplegia (Woods and Schaumburg, 1972). Em 1976, uma terceira 

descrição desta doença foi apresentada como uma nova ataxia hereditária, presente 

na família de Antone Joseph, à qual foi dado o nome de Joseph disease (Rosenberg et 
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al., 1976). Todos os casos acima mencionados são referentes a emigrantes açorianos 

a viver nos Estados Unidos. 

A unicidade destas entidades clínicas foi demonstrada por Coutinho e Andrade 

(Coutinho and Andrade, 1978), que, após estudarem diversas famílias açorianas, 

encontraram em membros de uma mesma família características clínicas 

correspondentes às três descrições iniciais. Anos mais tarde, foi pela primeira vez 

descrita a doença em Portugal continental (Lima and Coutinho, 1980) e numa família 

afro-americana sem qualquer ascendente ligado aos Açores (Healton et ai., 1980). O 

nome de doença dos Açores, anteriormente atribuído, torna-se então desadequado, e 

Lima e Coutinho propõem o nome de doença de Machado-Joseph para as entidades 

clínicas descritas anteriormente como Machado disease, degenerescência nigro-

espino-dentada com oftalmoplegia, Joseph disease ou doença dos Açores. 

Foi ainda descrita uma ataxia autossómica dominante designada ataxia 

espinocerebelosa tipo 3 (SCA3), tendo sido posteriormente demonstrado por estudos 

genéticos que esta correspondia afinal à doença de Machado-Joseph (Stevanin et a/., 

1994; Twist et ai., 1995). No entanto, a DMJ passou a ser assim referida em alguma 

literatura. 

1.4.2 Aspectos clínicos da DMJ 

A doença de Machado-Joseph é uma doença de início tardio, manifestando-se em 

média por volta dos 40 anos, existindo no entanto uma grande variabilidade da idade 

de início, tendo como extremos os 5 e os 73 anos (Sequeiros and Coutinho, 1993). Os 

critérios de diagnóstico clínico desta doença estão bem estabelecidos e comportam 

um vasto leque de sintomas, dos quais o mais frequente é a ataxia cerebelosa 

progressiva. Os doentes apresentam inicialmente desequilíbrios da marcha, o que é 

seguido por disartria, disfonia e perda de coordenação dos membros inferiores. A 

descoordenação dos membros superiores aparece anos mais tarde. O segundo sinal 

clínico mais comum é a oftalmoplegia, caracterizada por dificuldades no olhar para 

cima e da convergência e, anos mais tarde, por limitações no olhar lateral. Em alguns 

doentes é igualmente observada uma retracção palpebral que dá origem ao aspecto 

de "olhos arregalados". Os sinais piramidais são também bastante frequentes, 
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incluindo hiperreflexia, sinal de Babinski e espasticidade. Além destes, os doentes 

podem apresentar em grau variável sinais extrapiramidais, principalmente distonia, e 

sinais periféricos, que podem ir desde a mera ausência de reflexos aquilianos até a 

atrofias musculares mais ou menos pronunciadas. Um dado importante no diagnóstico 

desta doença é que a inteligência se mantém preservada mesmo em estádios 

avançados da doença. A sobrevida média é de 21 anos, acabando os doentes por 

padecer devido à imobilidade prolongada (Coutinho, 1992). 

É notória a grande variabilidade clínica desta doença o que, inclusivamente, originou 

alguma controvérsia desde as primeiras descrições que, como se referiu, a definiram 

como três entidades clínicas diferentes. Foi, assim, necessário organizar uma 

classificação que subdividisse aquilo que se apresenta como um contínuo de sintomas 

apresentados pelos doentes ao longo da vida, com o objectivo de tornar a prática 

clínica mais eficaz em termos de diagnóstico (Lima and Coutinho, 1980). Na 

classificação proposta por Lima e Coutinho, o subtipo 1 apresenta uma idade de início 

menor, com um rápido e mais grave percurso da doença que associa a ataxia 

cerebelosa e a oftalmoplegia com sinais piramidais graves e extrapiramidais (distonia). 

O subtipo 2 é o mais comum, e corresponde a um estado intermédio em termos de 

gravidade e idade de início, caracterizando-se pelos tradicionais sintomas de ataxia 

cerebelosa e oftalmoplegia, podendo ser a forma inicial e transitória da doença que 

pode ou não evoluir para o subtipo 1 ou subtipo 3. O subtipo 3 é uma forma de início 

mais tardio, com uma progressão lenta, apresentando ataxia cerebelosa e 

oftalmoplegia, associadas a sinais periféricos mais marcados. Posteriormente, foi 

descrito um subtipo 4 mais raro, que corresponde a doentes com a doença de 

Machado-Joseph associada a parkinsonismo (Tuite et ai, 1995). 

1.4.3 Patologia 

Em 1992, foram propostos por P. Coutinho os critérios patológicos da DMJ. Nesta 

doença é notória a degenerescência dos núcleos espinocerebelosos, dentados, 

pônticos e vestibulares, bem como de estruturas extrapiramidais, como a substantia 

nigra, locus coeruleus e complexo palidoluysiano. Há redução da densidade neuronal 

nos núcleos dos nervos cranianos motores, dos cornos anteriores da medula, nos 
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gânglios raquidianos e cordões posteriores (Rosenberg et ai., 1976; Coutinho and 

Andrade, 1978; Coutinho era/., 1982; Coutinho, 1992). 

1.4.4 Genética da doença de Machado-Joseph 

A DMJ é transmitida de forma autossómica dominante, o que significa que basta que 

um dos progenitores (independentemente do sexo) seja portador da mutação para que 

haja um risco de 50% de os seus filhos ou filhas serem afectados. A antecipação é 

uma característica da DMJ. Este fenómeno explica-se actualmente pela correlação 

inversa entre o tamanho da repetição e a idade de início da doença, e a tendência 

para uma expansão maior da repetição patogénica em gerações sucessivas. 

1.4.5 Mapeamento do gene MJD1/ATXN3 

A partir do momento em que os critérios clínicos e patológicos da DMJ foram 

estabelecidos, tornou-se necessário avançar para estudos que determinassem 

geneticamente a localização do gene responsável por esta doença. Os primeiros 

trabalhos realizados nesse sentido utilizaram, sem sucesso, a técnica de análise de 

ligação com marcadores proteicos (Mayer et al., 1986). A análise de ligação utilizando 

marcadores genéticos possibilitou que em 1993 fosse mapeado o gene no 

cromossoma 14q24.3-q32.1 em famílias japonesas (Takiyama et ai., 1993), 

confirmando-se mais tarde a localização em famílias açorianas (Sequeiros et ai., 

1994). Os genes envolvidos em outras doenças neurodegenerativas (SBMA, HD, 

SCA1 e DRPLA) foram entretanto clonados, verificando-se que estes continham na 

sua sequência um segmento de CAGs. Com base nestes dados, Kawaguchi e 

colaboradores (1994) clonaram o gene MJD1/ATXN3 fazendo um rastreio numa 

biblioteca de cDNA de cérebro humano recorrendo a uma sonda (CTG)13 (Kawaguchi 

et ai., 1994). Foi posteriormente confirmado que este gene era responsável pela DMJ, 

dado que o segmento de CAGs expandido foi apenas observado em doentes DMJ. Foi 

confirmada a presença da mutação em famílias de várias proveniências, 

nomeadamente, brasileiras, e norte-americanas com ascendência açoriana (Maciel er 
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al., 1995), e em famílias de diversas origens como por exemplo, americanas (Higgins 

et ai., 1996) e brasileiras (Lopes-Cendes et ai, 1996) 

1.4.6 Diagnóstico molecular 

O segmento de trinucleotídios CAG é bastante polimórfico, apresentando os indivíduos 

normais entre 12 e 44 CAGs, e os indivíduos com DMJ entre 54 e 86 CAGs. Utilizando 

a técnica de polymerase chain reaction (PCR), é possível confirmar molecularmente o 

diagnóstico clínico. Actualmente, estão disponíveis testes genéticos (pré-sintomátícos, 

sintomáticos e pré-natal) para doentes e portadores, que deverão antes ser 

encaminhados para consultas de aconselhamento genético e avaliação psico-social. 

Este aconselhamento torna-se particularmente importante em doenças dominantes de 

início tardio que permanecem sem tratamento. 

1.4.7 Estrutura génica 

Apenas em 2001, foi determinada a estrutura da sequência genómica MJD1/ATXN3 

(Figura 1), que compreende 48240 bp, incluindo 11 exões (Ichikawa et ai., 2001). A 

sequência repetitiva de CAGs encontra-se no exão 10. Pensa-se que possam existir 3 

formas de splicing alternativo e 8 sinais de poliadenilação diferentes, o que originará 

diferentes transcriptos. Por Northern blotting, foram detectados transcriptos, expressos 

ubiquamente, com diferentes tamanhos-1.4, 1.8, 4.5, e 7.5 kb, que resultam 

provavelmente de splicing alternativo (utilizando o exão 10 ou 11 como região 3' 

terminal) e da utilização de diferentes sinais de poliadenilação (no exão 11). Os clones 

de cDNA encontrados até à data podem ser divididos em 5 grupos: o primeiro inclui o 

clone inicialmente descrito, MJD1a (Kawaguchi et ai., 1994), o qual utiliza o exão 10 

como local de terminação a 3'; outro grupo inclui os clones cDNA MJD1-1 e MJD5-1 

(Goto et ai., 1997), os quais saltam a região 3' do exão 10, usam o local dador de 

splicing desse exão e utilizam o exão 11 como região 3' terminal. A diferença entre os 

clones MJD1-1 e MJD5-1 reside na utilização dos sinais de poliadenilação A3 ou A2, 

respectivamente; outro grupo inclui o clone MJD2-1, descrito por Goto (Goto et ai., 

1997), o qual utiliza o exão 10 como local de terminação 3' e contém, relativamente ao 
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cDNA MJD1a, uma alteração do codão stop (TAA/TAÇ
1118

), um polimorfismo frequente 

na população (Maciel et ai, 1999); o grupo que contém o clone H2 salta o exão 2, 

provavelmente por splicing alternativo, mantendo, no entanto, um quadro de leitura 

idêntico ao clone MJD1-1 (Ichikawa et ai, 2001); finalmente um outro grupo inclui 

pequenos cDNAs-quimera que não se enquadram em nenhum grupo anterior. 

Exão i 2 
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Figura 1. Representação da estrutura do gene MJD1/ATXN3. Diferentes transcriptos 
podem ser originados a partir de splicing alternativos, e da utilização de sinais de 
poliadenilação diferentes (A1, A2 ou A3). 

1.4.8 Mecanismo patogénico  modelos da DMJ 

1.4.8.1 Modelos celulares 

A expressão transitória do cDNA ATXN3 completo, com um segmento de glutaminas 

expandido, não provocou citotoxicidade em diferentes linhas celulares COS-7, 273T e 

HeLa (Ikeda et ai, 1996; Paulson et ai, 1997b). Em contraste, a expressão de um 
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fragmento da proteína contendo um segmento de glutaminas expandido causou morte 

celular por apoptose (Ikeda et ai., 1996; Paulson et ai, 1997b). Foi mais tarde provado 

que uma elevada expressão da ataxina-3 completa com expansão do segmento de 

poliglutaminas numa linha estável de células diferenciadas do mesencéfalo de rato 

CSM14.1 pode também originar morte celular (Evert et ai., 1999). Foi detectada a 

presença de agregados de ataxina-3 no núcleo das células transfectadas 

transitoriamente apenas quando expressavam a ataxina-3 truncada com expansão da 

repetição (Ikeda et ai., 1996; Paulson et ai, 1997b; Perez et ai, 1998) ou quando foi 

adicionado um sinal de localização nuclear à proteína expandida completa (Chai et ai, 

1999a). No entanto, no estudo em células CSM14.1, a elevada expressão da proteína 

completa induziu a formação de inclusões nucleares e citoplasmáticas, sendo mais 

tarde visível morte celular não-apoptótica (Evert et ai, 1999). Em células expressando 

ataxina-3 expandida, e utilizando a técnica de PCR-based cDNA subtractive 

hybridization, foi encontrada sobrexpressão de mRNAs codificando as proteínas, 

matriz metaloproteinase 2 (MMP-2), proteína precursora da amilóide (APP), 

interleukin-1 receptor-related Fos-inducible transcript (Fit-1S) e cytokine stromal cell-

derived factor 1a (SDFa) (Evert et ai, 2001). As moléculas identificadas representam 

mediadores da inflamação e constituintes da membrana envolvidos em outras doenças 

do SNC. Foi posteriormente realizada uma pesquisa mais alargada, por microarrays, 

com objectivo de identificar transcriptos diferencialmente expressos entre células 

expressando a ataxina-3 normal e mutada. A maioria dos genes identificados 

representa moléculas da superfície celular e da matriz extracelular, factores de 

transcrição, citoquinas, proteínas envolvidas na via do proteassoma, resposta de heat-

shock, transdução de sinal e sobrevivência neuronal. A sobrexpressão de ataxina-3 

normal resulta na subexpressão de genes específicos, sendo os mesmos genes 

sobrexpressos em células que expressam a ataxina-3 mutada, e as proteínas 

correspondentes estão aumentadas nos neurónios pônticos de doentes DMJ. Estes 

resultados sugerem que, tanto a perda da função normal da ataxina-3, como o ganho 

de função da ataxina-3 mutada, contribuem para a patogénese da DMJ (Evert et ai, 

2003). 

Em linhas celulares foi pela primeira vez demonstrado que a ataxina-3 com tamanho 

de glutaminas normal (27Q) é recrutada para as inclusões formadas por fragmentos de 
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repetições de tamanho patológico, mas apenas quando se encontra no núcleo (Perez 

et al., 1998). 

Os trabalhos com linhas celulares HeLa, COS-7 e 293T sugeriram a implicação da via 

de degradação da ubiquitina-proteassoma na patogénese da DMJ, uma vez que os 

agregados nucleares recrutavam a unidade 20S do proteassoma de uma forma 

reversível e a inibição desta componente do proteassoma acelerava a formação dos 

mesmos, sem que aumentasse, no entanto, a taxa de morte celular (Chai et ai., 

1999b). Em linhas celulares, foi detectada a presença de um co-activador da 

transcrição, a CBP {CREB-binding protein), em inclusões formadas pela ataxina-3, e 

foi provado que a sobrexpressão daquele factor de transcrição é capaz de bloquear a 

toxicidade induzida pelas glutaminas (McCampbell et ai., 2000; Chai et ai., 2001). 

Um outro trabalho permitiu verificar que a toxicidade da proteína truncada é maior em 

células paradas na fase do ciclo G0/G1, o que pode explicar porque é que os 

neurónios, sendo células pós-mitóticas, são mais vulneráveis que outros tipos de 

células neste tipo de patologia (Yoshizawa et ai., 2000). 

Apesar da impossibilidade de um estudo exaustivo de uma doença progressiva, de 

início tardio, em modelos celulares, com estes trabalhos ficou claro que: (1) o 

fragmento de ataxina-3 é mais tóxico do que a proteína completa; no entanto esta, 

quando expressa em níveis elevados, também induz morte celular e forma agregados; 

(2) o tamanho da repetição de glutaminas influencia a toxicidade da ataxina-3; (3) a 

proteína mutada recruta a proteína normal para os agregados; (4) os agregados 

parecem ser um acontecimento precoce da doença pois aparecem muito antes de 

ocorrer a morte celular; (5) mais do que a agregação, a localização da proteína no 

núcleo é essencial para a patogénese; (6) os agregados co-localizam componentes do 

proteassoma; (7) e os agregados contêm proteínas de relevância funcional, como por 

exemplo factores de transcrição, indicando que a sua depleção pode ter um papel 

central na patogénese das doenças por poliglutaminas. 

É inegável a importância dos resultados provenientes de estudos em linhas celulares. 

Contudo, é necessário referir que em muitos destes trabalhos foram detectadas 

inclusões no citoplasma, o que nunca se verificou em tecidos de doentes DMJ. Apesar 

do grande número de trabalhos publicados, estes não conseguiram esclarecer se a 

morte celular se deve a apoptose ou a necrose, uma vez que existiram resultados 
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contraditórios. Da mesma forma, os modelos celulares não possibilitaram o 

esclarecimento do papel preciso das inclusões na patogénese da DMJ. 

1.4.8.2 Modelos invertebrados (Drosophila) 

Warrick e colaboradores conseguiram expressar um fragmento C-terminal da proteína 

ataxina-3, contendo 27 e 78 repetições de glutaminas em Drosophila, utilizando um 

sistema de indução dependente de GAL-4 que permite a expressão de transgenes 

especificamente em determinados tecidos, tais como as células do olho e da retina, 

sistema nervoso central e periférico e mesoderme. Esta expressão recapitulou a nível 

celular a doença humana, pois foi observada uma neurodegenerescência ocular, 

progressiva e de início tardio. O fenótipo apenas foi detectado em linhas expressando 

o segmento de glutaminas de 78Q e, quanto maior o nível de expressão, mais forte foi 

o efeito. Por outro lado, a co-expressão do gene anti-apoptótico p35 mitigava a perda 

de pigmentação da retina. As inclusões nucleares das proteínas transgénicas foram 

observadas nas células do olho antes da neurodegenerescência, e surgiram 

igualmente em tecidos que aparentemente não apresentavam qualquer patologia 

como a mesoderme (Warrick et ai., 1998). Num estudo subsequente, os mesmos 

autores verificaram que a co-expressão de HSP70 suprime a neurodegenenescência 

associada à repetição longa de glutaminas, sem no entanto se observar qualquer 

alteração na formação das inclusões nucleares (Warrick et ai., 1999). A supressão 

pela HSP70 pode ser sinergicamente aumentada com a co-expressão da dHdjI, uma 

proteína de Drosophila homóloga da HSP40 (Chan et ai., 2000). O modelo em 

Drosophila, criado a partir de um fragmento de huntingtina, é concordante com o 

referido anteriormente para a DMJ; no entanto, a co-expressão com a proteína p35 

não conseguiu alterar o fenótipo observado nestes animais (Jackson et al., 1998). 

Recentemente foi criado um modelo transgénico da DMJ em Drosophila por expressão 

da proteína ataxina-3 completa, com diferentes tamanhos da repetição de 

poliglutamina (Warrick et ai., 2005). Curiosamente, os autores desse trabalho 

demonstraram que a ataxina-3 consegue mitigar o fenótipo de neurodegenerescência 

induzido nos animais pela proteína mutada. Mais ainda, revelaram que o papel 

protector desta proteína é exercido pela sua região N-terminal. Este trabalho revelou, 
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pela primeira vez, que a ataxina-3 mutada associa a actividade tóxica da expansão 

poliQ, com uma actividade intrínseca, relacionada com a sua função biológica, capaz 

de mitigar essa mesma toxicidade. 

Foram igualmente criados em Drosophila, modelos contendo apenas fragmentos de 

glutaminas com tamanho normal ou expandido (Kazemi-Esfarjani and Benzer, 2000; 

Marchai et ai., 2003). Estes foram os primeiros modelos in vivo que mostraram a 

citotoxicidade intrínseca das cadeias de poliglutaminas isoladas. Curiosamente, as 

linhas que expressavam 108Q apresentaram toxicidade progressiva em células 

específicas, reduzida pela adição de um epítopo de 26 aminoácidos à cadeia de 

glutaminas (Marsh et ai., 2000). 

Os modelos em animais invertebrados apresentam uma vantagem relativamente a 

todos os outros, pois permitem a identificação rápida de genes modificadores de 

fenótipo por métodos de genética clássica. Kazemi-Esfarjani e Benzer conseguiram, 

desta forma, identificar várias mutações modificadoras do fenótipo de 

degenerescência do olho causada por expressão ectópica de um péptido contendo 

127Q (Kazemi-Esfarjani and Benzer, 2000). A supressão por duas proteínas, a dHdjI, 

ortólogo da Hsp40, e a dTPR2, foi posteriormente confirmada por sobrexpressão. A 

supressão da degeneração não foi, mais uma vez, acompanhada pela alteração dos 

agregados tal como tinha sido observado no modelo criado por Warrick quando 

suprimiu o fenótipo através da sobrexpressão da HSP70. A perda de função da 

proteína VCP de Drosophila (gene ter94) suprimiu a morte celular induzida pelas 

poliQ, o que indica que esta proteína pode estar directamente envolvida na 

degeneração, provavelmente como efector ou como regulador positivo da morte 

celular (Higashiyama et ai., 2002). 

1.4.8.3 Modelos em ratinho 

Os primeiros modelos de ratinho transgénico para a DMJ foram criados a partir do 

cDNA ATXN3, truncado e completo, expresso nas células de Purkinje do cerebelo sob 

a regulação do promotor L7 (Ikeda et ai., 1996). A expressão em células de Purkinje 

de uma porção C-terminal da ataxina-3 com 79Q originou ratinhos com postura atáxica 

(sem problemas graves na marcha, mas com base de apoio das patas traseiras 
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alargada), com atrofia cerebelosa e com perda de células de Purkinje, ao fim de 4 

semanas de idade. Contudo, os animais transgénicos expressando a proteína ataxina-

3 completa, com um tamanho expandido de glutaminas, bem como animais 

transgénicos que expressavam a proteína truncada, mas com um tamanho normal de 

glutaminas, não apresentavam qualquer alteração do fenótipo neurológico, mesmo ao 

fim de 23 semanas (Ikeda et ai, 1996). Este modelo não pode ser considerado um 

modelo que recrie perfeitamente a DMJ, uma vez que o fenótipo foi apenas obtido 

utilizando uma parte da proteína expressa em células de Purkinje, as quais são pouco 

afectadas na DMJ. No entanto, sugere que o contexto proteico em que as glutaminas 

estão inseridas possa contribuir para a especificidade celular da 

neurodegenerescência. É importante referir que os autores deste trabalho não 

apresentaram os níveis de expressão de mRNA ou da proteína nas diferentes linhas 

transgénicas. 

Posteriormente, foi criado um outro modelo da DMJ, a partir de YACs que incluem o 

gene humano ATXN3 com diferentes tamanhos de glutaminas e as sequências 

flanqueantes situadas a montante (35 kb) e a jusante (170 kb). Os ratinhos 

transgénicos expressando o gene com o segmento de CAGs expandido apresentavam 

diversas alterações comportamentais moderadas, tais como: marcha anormal, 

tremores, hipoactividade, o fechar das patas contra o corpo, impossibilidade de corrigir 

a geotaxia e reduzida força de pressão. Todas estas alterações de comportamento se 

correlacionavam com o número de cópias do gene e o tamanho da sua repetição. A 

expressão elevada e o tamanho da repetição maior originaram um início mais precoce 

da doença, tal como acontece em doentes DMJ. A perda de peso, uma característica 

dos doentes DMJ, foi encontrada nestes ratinhos, estando relacionada com um maior 

tamanho da expansão e com uma expressão mais elevada do transgene. Os animais 

DMJ apresentavam perda neuronal (não quantificada) e inclusões nucleares 

ubiquitinadas nos núcleos pôntico e dentado, uma característica da DMJ. Estes 

animais apresentavam ainda neuropatia periférica às 26 semanas, provavelmente 

devida a desmielinização ou degeneração dos gânglios da raiz dorsal (Cemal et ai, 

2002). A pesquisa de alterações metabólicas nos animais transgénicos contendo 84Q 

revelou um aumento da concentração da glutamina e uma diminuição de GABA, 

colina, fosfocolina e lactato em extractos do cérebro e cerebelo e em tecidos intactos 

34 



Introdução 

(Griffin et al., 2003). Curiosamente, as alterações foram observadas tanto no cerebelo 

como no cérebro, uma região normalmente não afectada na DMJ. Estes autores 

propõem que as alterações metabólicas detectadas resultem de uma disfunção inicial, 

e não da perda celular, e que podem derivar quer da degradação acelerada da 

ataxina-3 pelo proteassoma (no caso da glutamina), quer da agregação de proteínas 

chave nas inclusões. Recentemente foi criado um outro modelo da DMJ através da 

expressão de uma outra variante, a MJD1a, no cérebro e medula espinal do ratinho, 

utilizando o promotor da proteína priónica (Goti et ai., 2004). Apenas os animais 

homozigóticos para a expansão de glutaminas Q71 apresentavam um fenótipo grave 

no que respeita à marcha, ataxia dos membros, perda de peso e perda neuronal. Os 

animais heterozigóticos para a mutação, bem como os animais com Q20, 

apresentavam um comportamento semelhante aos não transgénicos, o que reflecte 

uma influência da dosagem da proteína mutada, mas que impede que este seja 

considerado um modelo perfeitamente representativo de uma doença dominante como 

a DMJ. Os animais homozigóticos Q71 apresentavam inclusões nucleares e perda 

neuronal (quantificada) na substantia nigra, mas não no núcleo dentado, 

contrariamente ao que foi descrito no modelo de Cernai e colaboradores, descrito 

anteriormente. Os animais apresentavam ainda uma morte prematura, não observada 

no modelo de Cernai e colaboradores. Este trabalho conseguiu também provar, pela 

primeira vez, a existência de um local de proteólise na ataxina-3, que dá origem a um 

fragmento tóxico de 37 kDa, apenas detectado no cérebro dos animais que 

apresentavam doença (Goti era/., 2004). 

1.4.9 Genómica funcional 

O gene MJD1/ATXN3, responsável pela DMJ, codifica a ataxina-3, uma proteína de 

apenas 42 kDa. Esta proteína apresenta um segmento de poliglutaminas, de tamanho 

variável, na região C-terminal (Kawaguchi et ai., 1994), cuja expansão está associada 

a esta patologia. 
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1.4.9.1 Isoformas da ataxina-3 

Existem pelo menos 4 isoformas da proteína: a variante 1 (NP.004984) que 

corresponde aos clones de cDNA MJD1-1 e MJD5-1, contém 361 aa e apresenta um 

terminal carboxílico presumivelmente hidrofílico (Goto et ai., 1997); a variante 2 

(P54252) que apresenta uma região C-terminal distinta relativamente à variante 1, 

provavelmente hidrofóbica, o que resulta na diferença das cargas globais entre as 

duas variantes proteicas, corresponde ao clone MJD2-1 e contém 365 aa (Goto et ai., 

1997); a variante 3 (S50830) que compreende 349 aa (menos 16 aa na região C-

terminal relativamente à variante 2) e corresponde ao clone MJD1a (Kawaguchi et ai., 

1994); por último, a variante 4 (NP-109376) que apresenta menos 55 aminoácidos, 

comparativamente à variante 1, devido à ausência do exão 2 no clone de cDNA H2 

(Ichikawa et ai., 2001) (Figura 2). 

1.4.9.2 Homólogos da ataxina-3 

Foram identificadas várias proteínas com elevado grau de homologia com a ataxina-3 

humana, em diversas espécies tais como Rattus norvegicus 88% (CAA72986), Mus 

musculus 88% (BAB25825), Gallus gallus 82% (AAD21923), Caenorhabditis elegans 

38% (CAB03016), Drosophila melanogaster 25% (AAF46138) e Arabidopsis thaliana 

33% (CAB70987). Não foi, até à data, determinada a função de qualquer um dos 

homólogos da ataxina-3. O genoma humano contém três loci homólogos do gene 

MJD1/ATXN3 nos cromossomas 8q23, 14q21 e X22p (Kawaguchi er ai., 1994). Este 

último foi recentemente designado ATXN3L (like) gene (Loc 92552), e hipoteticamente 

poderá dar origem a uma proteína (XP_045705) contendo 355 aa, com 70% de 

homologia com a ataxina-3. Contudo, não existem dados biológicos que provem a 

existência desta proteína. As sequências genómicas 8q23 e X22p não contêm intrões 

o que revela que muito provavelmente são pseudogenes. 

Nenhuma proteína envolvida em doenças de poliglutamina apresenta homologia com 

a ataxina-3, excepto para o segmento de glutaminas. 
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Figura 2. Alinhamento das diferentes isoformas da ataxina-3. Números de acesso do 
Genbank: ataxina-3-v1 : NP-004984; ataxina-3-v2: P54252; ataxina-3-v3: S50830; 
ataxina-3-v4: NP-109376. 

1.4.9.3 Padrão de expressão e localização subcelular 

A ataxina-3 normal, tal como a mutada, apresenta uma expressão ubíqua. Sabe-se 

igualmente que ambas as formas são expressas em níveis semelhantes em linhas 

celulares linfoblastóides (Wang et al., 1997), e em tecidos de doentes DMJ (Paulson et 

ai., 1997a). 

A localização subcelular desta proteína tem sido alvo de alguma controvérsia. Certos 

estudos determinaram a localização citoplasmática da ataxina-3 (Paulson et ai., 
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1997a; Schmidt et al., 1998). No entanto, um outro estudo admitiu que a sua 

localização seria igualmente nuclear (Wang et ai., 1997). Posteriormente, foi 

identificado um sinal de localização nuclear na proteína normal, sendo demonstrado 

que a ataxina-3 era transportada para o núcleo associando-se à matriz nuclear em 

células COS-7, bem como em neuroblastomas (Tait et al., 1998). Evert e 

colaboradores detectaram, em células CSM14.1, uma forte coloração nuclear, mas 

também citoplasmática quando expressam a proteína ataxina-3 recombinante, tanto 

normal como mutada (Evert et al., 1999). A linha COS-7 transfectada com a proteína 

de fusão GFP-ataxina-3 permitiu um estudo de live-cell imaging. Este estudo revelou, 

que tanto a ataxina-3 mutada como a normal, estão distribuídas de uma forma difusa 

no citoplasma e no núcleo. No entanto, a proteína mutada que se encontra em 

inclusões nucleares é completamente imóvel formando verdadeiros agregados (Chai 

er ai., 2002). No ratinho, a expressão da ataxina-3 é ubíqua e principalmente 

citoplasmática (Costa er ai., 2004). Estas diferenças podem ser devidas aos métodos 

de detecção utilizados, por exemplo, diferentes anticorpos podem detectar formas 

diferentes da mesma proteína. 

1.4.9.4 Domínios 

Foram identificados dois potenciais UIMs {ubiquitin interacting mor/r)/pfam 02809 nas 

diferentes variantes da ataxina-3, localizados antes do segmento de glutaminas, e um 

outro localizado após o segmento de glutaminas apenas presente nas variantes 1 e 4 

(Hofmann and Falquet, 2001; Donaldson er ai., 2003). Os domínios UIMs estão 

conservados nos vários homólogos da ataxina-3, o que sugere a sua relevância na 

função normal da proteína. Pensa-se que este motivo pode ser importante na 

patogénese da DMJ, uma vez que parece ser necessário para o recrutamento da 

proteína ataxina-3 normal para os agregados (Donaldson et al., 2003). O domínio UIM 

foi inicialmente detectado na subunidade S5a (Rpn10), do complexo 19S do 

proteassoma. A região de interacção (~ 20 resíduos) com a ubiquitina, presente em 

todos os membros da família S5a, foi utilizada por Hoffman numa pesquisa 

bioinformática, com a finalidade de identificar outras proteínas que contivessem este 

motivo que compreende uma zona central cp-x-x-Ala-x-x-x-Ser-x-x-Ac, altamente 
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conservada, na qual O representa um resíduo hidrofóbico e Ac um resíduo acídico. 

Este pequeno motivo foi encontrado numa grande variedade de proteínas envolvidas 

na ubiquitinação, metabolismo da ubiquitina, endocitose, transporte de proteínas e 

transdução de sinal (Hofmann and Falquet, 2001; Miller et ai, 2004). Sabe-se que se 

liga preferencialmente a cadeias de poliubiquitinas em relação às monoubiquitinas, e 

que este motivo promove a ubiquitinação; no entanto, o papel fisiológico dos UIM não 

foi ainda completamente esclarecido (Miller eia/., 2004). 

A ataxina-3 possui ainda, um provável sinal de localização nuclear nos resíduos 282-

285 (RKRR), conservado nos seus homólogos. A região N-terminal da ataxina-3 

encontra-se bastante conservada e contém um domínio josephina/pfam 02099, 

comum a 30 proteínas de diferentes espécies. Estudos de alinhamentos múltiplos e 

comparação de perfis estruturais entre diversos homólogos da ataxina-3 e duas 

subfamílias de proteases UCH (Ubiquitin C-terminal hydrolase) e UBP (Ubiquitin 

specific protease) permitiram prever que o domínio josephina contém um local 

catalítico de protease citeínica (C14-H119-N134), provavelmente envolvido na hidrólise da 

ubiquitina (Scheel et ai., 2003), observação posteriormente confirmada 

experimentalmente (Burnett et al., 2003; Chow étal., 2004a). 

1.4.9.5 Estrutura 

A estrutura tridimensional da ataxina-3 continua por determinar experimentalmente, 

provavelmente pelas dificuldades de expressão e purificação in vitro de proteínas que 

contêm repetições de glutaminas. A revelação da sua estrutura é de extrema 

importância, uma vez que a descoberta da conformação correcta da proteína pode 

contribuir para a determinação do mecanismo pelo qual a alteração conformacional da 

ataxina-3 leva à formação de agregados nucleares. Os trabalhos realizados com a 

proteína completa humana e de rato mostraram um espectro CD (circular dichroism), 

sugestivo de uma elevada composição de a-hélice (35%), folha 3 (17%) e, 

curiosamente, uma elevada percentagem de random coil (31%) (Bevivino and Loll, 

2001; Masino et ai., 2003). 

Albrecht e colaboradores criaram um modelo computacional da estrutura da ataxina-3 

que prevê uma estrutura compacta, essencialmente em a-hélice, com a cadeia poliQ a 
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residir numa longa hélice (Albrecht et a/., 2003), contrariando a ideia anteriormente 

aceite de conformação em folha p para cadeias poliQ em solução. Utilizando um outro 

método computacional, Scheel e colaboradores (Scheel era/., 2003) admitiram que a 

ataxina-3 está estruturalmente relacionada com uma classe de proteases específicas 

da ubiquitina mantendo conservado o local de actividade catalítica das proteases e 

assumindo a mesma conformação das famílias de proteases UCH e UBP, o "papain 

fold" constituído por regiões a/p. Os trabalhos mais recentes, utilizando técnicas de 

biofísica tais como proteólise parcial, CD, NMR (ressonância magnética nuclear), 

ultracentrifugação analítica, hydrogen/deuterium exchange e microscopia electrónica, 

revelaram um domínio josephina de conformação globular e compacta, sobretudo em 

a-hélice, em contraste com a porção C-terminal, contendo as poliglutaminas, flexível, 

destruturada e desorganizada, pelo menos na ausência de interactores e nas 

condições experimentais utilizadas (Masino et ai, 2003; Masino et ai, 2004). O 

domínio josephina foi objecto de estudos que visaram determinar a sua estrutura 

secundária e terciária. Este domínio é monomérico, globular e, tal como a ataxina-3, 

com uma conformação essencialmente em a-hélice com alguma contribuição de folhas 

P (Chow et ai, 2004a; Masino et ai, 2004). A semelhança de espectro entre a proteína 

inteira e o domínio josephina isolado revelou que este contribui grandemente para a 

estrutura secundária da proteína, tendo a região C-terminal da ataxina-3 apenas uma 

pequena contribuição, consistente com a sua conformação grandemente destruturada 

(Masino et ai, 2003; Chow et ai, 2004a). Trabalhos recentes confirmaram que a 

região C-terminal é parcialmente desorganizada, sobretudo na região que contém o 

segmento poliQ, mas com elevado conteúdo de estrutura secundária, provavelmente 

nas regiões imediatamente a seguir ao domínio josephina, onde estão localizados os 

locais UIM, que se sabe serem em a-hélice (Masino et ai, 2004). 

A desestabilização da estrutura nativa da ataxina-3 tem sido alvo de diversos trabalhos 

recentes. No primeiro estudo envolvendo a proteína completa com um segmento de 

glutaminas, Bevivino e Loll mostraram, in vitro, que a ataxina-3 com expansão de 

glutaminas (78Q) formava rapidamente fibrilas em forma de folha p tipo amilóide em 

condições nativas, sem necessidade de clivagem pós-traducional (Bevivino and Loll, 

2001). Estes autores propuseram que a desestabilização da proteína, mesmo antes da 

agregação, se deve fundamentalmente à adição de glutaminas, e que é acompanhada 
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por perda de a-hélice e ganho de random coil (Bevivino and Loll, 2001). 

Posteriormente, foram realizados vários estudos que focavam a estabilidade da 

proteína com um segmento de glutaminas de tamanho normal. Foi verificada a 

desestabilização da estrutura nativa das variantes não patogénicas da ataxina-3 por 

efeito de vários factores de stresse, tais como a desnaturação química e o calor, que 

resultaram na formação de agregados fibrilares (Marchai et ai, 2003; Shehi et ai, 

2003; Chow et ai, 2004b). Curiosamente, o unfolding provocado por guanidina (Chow 

et al., 2004b) e induzido por pressão (Marchai et ai, 2003), envolveu pelo menos uma 

conformação intermédia, enquanto que o unfolding induzido pela temperatura (Marchai 

et ai., 2003) e desnaturação pela ureia (Chow et ai, 2004a) ocorreu através de uma 

transição monofásica e reteve alguma da estrutura secundária. Estes trabalhos 

mostraram que a ataxina-3 normal pode agregar e formar fibrilas em condições 

destabilizadoras, sendo proposto que esse efeito se deve essencialmente ao 

segmento de glutaminas, com a contribuição inicial das alterações estruturais do 

domínio josephina. Isto sugere que o ambiente proteico em que o segmento de 

glutaminas se insere, e não apenas o segmento de glutaminas, possa ter interferência 

no processo de agregação. 

A importância estrutural do domínio josephina originou estudos da sua estabilidade 

conformacional e tendência para agregar. Um resultado surpreendente foi obtido 

recentemente, provando que este domínio apresenta um comportamento semelhante 

ao da ataxina-3, no que diz respeito à estabilidade e às propriedades de agregação, 

ou seja, uma transição conformacional de a para (3 associada à agregação e 

dependente da temperatura e concentração. Mais ainda, o domínio josephina forma 

fibrilas semelhantes às formadas pela ataxina-3 completa. Estes resultados sugerem 

que as propriedades de estabilidade da ataxina-3 não expandida e o seu 

comportamento em condições destabilizadoras são determinadas pelo domínio 

josephina. Estes autores propõem ainda que o segmento de glutaminas abaixo de um 

determinado número pode interferir com o comportamento da proteína (Masino et ai, 

2004). Assim se conclui que o segmento expandido é o factor que origina a agregação 

observada na doença, enquanto que a tendência intrínseca do domínio josephina para 

formar fibras pode modelar e contribuir grandemente para o processo de agregação. 
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1.4.9.6 Interactores 

No ano de 2000, através do sistema de "yeast two-hybrid", foram pela primeira vez 

identificadas proteínas que interactuam com a ataxina-3: os homólogos humanos -

hHR23A e hHR23B - da proteína de levedura RAD23, através do domínio ubiquitin-like 

(UBL), localizado na região N-terminal destas proteínas (Wang et ai., 2000). As 

hHR23A e hHR23B ligam-se à região N-terminal da ataxina-3 in vivo e in vitro. As 

hHR23 interactuam ainda com a subunidade S5a do proteassoma (Rpn10) através do 

domínio UBL (Schauber et ai., 1998); ligam-se à ubiquitina (Bertolaet et ai., 2001; 

Chen and Madura, 2002), a cadeias de multiubiquitina (Wilkinson et ai., 2001) e a 

proteínas multiubiquitinadas (Ortolan et ai., 2000), através do domínio UBA (ubiquitin 

associated domain). As proteínas RAD23/hHR23 transportam substratos ubiquitinados 

para o proteassoma e podem, em determinadas alturas, estabilizar proteínas in vivo, 

prevenindo a formação de cadeias multiubiquitina, impedindo-as de serem degradadas 

pelo proteassoma (Ortolan et ai., 2000). A RAD23 está também relacionada com a via 

de reparação do DNA após danos causados por UV, recrutando factores de reparação 

para os locais de lesão (Watkins et ai., 1993). 

Foi mais tarde demonstrada a ligação da ataxina-3 à VCP (valosin-containing protein) 

/p97/Cdc48p (Hirabayashi et ai., 2001; Doss-Pepe et ai., 2003; Tsai et ai., 2003). A 

VCP é muito abundante na célula e interactua com o proteassoma, co-imunoprecipita 

com a unidade 26S do proteassoma, liga-se às Hsp70 e Hsp40 e proteínas 

poliubiquitinadas para posterior degradação pelo proteassoma. A VCP é uma ATPase 

AAA envolvida no controlo da divisão celular, na fusão membranar, transporte 

vesicular e na via de degradação ubiquitina-proteassoma. A porção da VCP/p97 

contendo os resíduos 143-199 liga-se directamente ao segmento que contém as 

glutaminas da ataxina-3. Segundo alguns autores, essa ligação é tanto mais forte 

quanto maior for o segmento de glutaminas (Hirabayashi et ai., 2001 ; Matsumoto er ai., 

2004). 

Foi ainda demonstrado que as isoformas da ataxina-3 interactuam in vitro e in vivo, 

através dos seus domínios UIM, com proteínas ubiquitinadas, preferencialmente com 

mais de 4 ubiquitinas por ligações não-covalentes (Burnett et ai., 2003; Donaldson er 
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ai, 2003; Doss-Pepe étal., 2003; Chai étal., 2004; Miller étal., 2004) e podem ligar-se 

ao proteassoma (Doss-Pepe étal., 2003). 

Através de estudos de ligação in vitro e co-imunoprecipitação, a partir de células 

transfectadas e de células não transfectadas (ataxina-3 endógena), foi também 

demonstrado que a ataxina-3 se liga às histona-acetiltransferases CBP, P300 e PCAF, 

através da região C-terminal contendo as glutaminas, e a histonas (H3 e H4) pela 

região N-terminal (Chai et al., 2001; Li et ai, 2002a). Finalmente, a ataxina-3 parece 

interactuar também consigo própria (Ferro et ai, 2004). 

1.4.9.7 Função 

Apesar do número crescente de trabalhos publicados nos últimos meses tendo como 

objectivo o esclarecimento da função biológica da ataxina-3, esta permanece por 

determinar. Este interesse surgiu devido à hipótese, recentemente levantada, de a 

perda de função da proteína poder estar directamente associada à patologia da DMJ. 

É igualmente provável que a ataxina-3 possa ter um papel relevante na via UP e, 

desta forma, contribuir de uma forma indirecta para o desenvolvimento quer da DMJ 

quer de outras neuropatologias. 

As hipóteses propostas para a função da ataxina-3 são as seguintes: 

(i) A interacção da ataxina-3 com a hHR23 pode estar associada à função normal da 

proteína, uma vez que tanto a proteína mutada como a normal, se ligam às hHR23. 

Estas são importantes proteínas envolvidas na reparação de DNA, por excisão, 

recrutando factores de reparação para os locais de lesão do DNA. No entanto, 

nenhum dado publicado confirma o envolvimento da ataxina-3 nesta via. 

(ii) Como foi referido anteriormente, a ataxina-3 interactua com histona-

acetiltransferases e pode inibir a transcrição através destes co-activadores (Chai et ai, 

2001; Li et ai, 2002a). Por outro lado, esta proteína pode inibir directamente a 

transcrição in vivo, impedindo a acetilação de histonas, uma vez que ao ligar-se a elas 

pode bloquear o acesso dos co-activadores aos locais de acetilação (Li et ai, 2002a). 

É assim possível que a ataxína-3 esteja envolvida na regulação transcripcional. 
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(iií) Até à data, diversas evidências associam a ataxina-3 com a via da ubiquitinação: 

(1) o aparecimento de inclusões que contêm proteínas ubiquitinadas, chaperones 

(Chai et ai., 1999a), e componentes do proteassoma na DMJ (Paulson et ai., 1997b; 

Chai et ai., 1999b; Schmidt et ai., 2002); (2) a detecção da ataxina-3 normal em 

inclusões de diversas patologias (SCA1, SCA2, SCA3/MJD, DRPLA) (Takahashi et ai., 

2001; Uchihara et ai., 2001) e nos Marinesco bodies (agregados encontrados em 

neurónios do cérebro resultantes do stresse celular e envelhecimento) (Fujigasaki et 

ai., 2000; Fujigasaki et ai., 2001); (3) a presença de domínios funcionais UIM e a sua 

ligação a proteínas ubiquitinadas, e (4) a interacção da ataxina-3 com proteínas 

envolvidas na via proteolítica tais como subunidades do proteassoma, a hHR23 e a 

VCP. Foi recentemente proposto por Madura e colaboradores, um mecanismo através 

do qual a RAD23 entrega substratos ubiquitinados à ataxina-3 através da VCP (Doss-

Pepe et ai., 2003). 

É provável que a ataxina-3 seja uma ubiquitina hidrolase, activa contra cadeias de poli-

ubiquitina e substratos relacionados. Estas proteases cisteínicas, também chamadas 

de enzimas de desubiquitinação (DUBs), são necessárias para separar as cadeias de 

poliubiquitinas, promovendo a sua reciclagem, e dividem-se em duas subclasses 

principais: as UCHs (ubiquitin C-terminal hidrolases) e as USPs (ubiquitin specific 

proteases). As UCHs são proteases que cortam pequenos grupos da região C-terminal 

da ubiquitina e funcionam de forma a manter os níveis de ubiquitina elevados na 

célula. As USPs são uma família vasta e divergente de proteínas com especificidade 

de substrato e funcionam na dissociação das cadeias de ubiquitina. 

Curiosamente, várias proteínas associadas a doenças neurodegenerativas fazem 

parte da via ubiquitina-proteassoma (UP), nomeadamente, a parkina, uma E3 

ubiquitina-ligase (Shimura et ai., 2000), que entre outras funções promove a 

ubiquitinação e degradação de proteínas com expansão de glutaminas (Tsai et ai., 

2003), e a ubiquitin C-terminal hydroxylase L1 (UCH-L1) (Wintermeyer et ai., 2000), 

ambas associadas à doença de Parkinson. Em ratinhos gad (gracile axonal dystrophy 

mice), uma mutação na proteína UCH-L1 é uma causa natural de 

neurodegenerescência (Saigoh et ai., 1999). Uma outra protease de ubiquitina, a 

ubiquitin-specific protease 14 (USP14), causa ataxia e defeitos na transmissão 

sináptica no ratinho, no entanto sem neurodegenerescência ou inclusões associadas 
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(Ehlers, 2002; Wilson et ai, 2002). Deficiências da proteína E6-AP (gene UBE3A), 

uma E3 ubiquitina ligase, causam o síndrome de Angelman, um síndrome dismórfico 

com neurodegenerescência e anomalias de desenvolvimento (Jiang et ai, 1999). 

Curiosamente, a mutação desta proteína reduz as NI mas aumenta a degenerescência 

num modelo de ratinho da SCA1 (Cummings et ai., 1999). Finalmente, uma protease 

específica da ubiquitina, a HSP7, liga-se à ataxina-1, o que sugere o envolvimento do 

sistema da ubiquitina também na patogénese da SCA1 (Hong et ai, 2002). 

1.5 O nematode Caenorhabditis elegans 

Caenorhabditis elegans (Caeno-recente; rhabditis-redondo; e/egans-elegante) é um 

nematode com apenas 1 mm de comprimento, que vive normalmente no solo. Este 

animal é de fácil manipulação em laboratório onde cresce e é mantido em placas de 

Petri com agar, alimentando-se de E. coli. O seu ciclo de vida é de apenas 3 a 4 dias a 

20°C, dando origem a uma extensa descendência (>200) por autofecundação. A 

espécie possui dois sexos: o macho com uma frequência de apenas 0,1% e a fêmea 

que é hermafrodita. A duração de vida é de duas a três semanas, em condições de 

crescimento normais (21 °C). Durante o desenvolvimento pós-embrionário passa por 

quatro fases larvares (L1-L4) até ao estádio adulto. Pode existir a passagem de L2 

directamente para uma fase designada de "dauer" quando as condições de 

crescimento são adversas, podendo o animal permanecer nesta fase durante vários 

meses. A sua transparência tornou-a numa espécie ideal para a observação por 

microscopia de interferência diferencial de contraste. A linhagem celular é 

completamente conhecida e sabe-se que a posição e número de células permanecem 

invariáveis entre indivíduos. A possibilidade de serem guardadas vivas em azoto 

líquido ou a -80°C confere-lhe mais uma vantagem importante, comparativamente a 

outros animais modelo, normalmente utilizados em laboratório (Epstein and Shakes, 

1995). Há quatro décadas atrás, Sydney Brenner, com a sua extraordinária 

capacidade de antecipação e visão científica, propôs este pequeno animal como 

modelo para estudo do desenvolvimento e do sistema nervoso (Brenner, 1974; 

Ankeny, 2001). Contudo, a C. elegans demonstrou igualmente possuir um elevado 
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potencial para a análise e compreensão de muitos outros mecanismos biológicos 

básicos. A partir dos anos 90, começou a ser explorada como modelo para doenças 

humanas e utilizado para o desenvolvimento de medicamentos que as consigam 

mitigar, facto para o qual foi extremamente relevante a sequenciação completa do seu 

genoma, no final de 1998, bem como a optimização de técnicas de genética reversa, 

incluindo a criação de animais transgénicos por microinjecção de DNA e a análise de 

mutantes com genes específicos silenciados por mutagénese {knock-out) ou por RNAi 

{knock-down). 

1.5.1 Genoma 

O nematode C. elegans é um animal diplóide com 5 pares de cromossomas 

autossómicos, um par de cromossomas X nos hermafroditas e apenas um 

cromossoma X nos machos (XO), devido à não disjunção meiótica. O mapa físico de 

clones de C. elegans está disponível desde 1989. Cosmídeos, clones de cDNA e 

mutantes para os mais variados genes estão, há vários anos, disponíveis para os 

investigadores que os desejarem. A sequenciação do genoma deste pequeno animal 

(Consortium, 1998) foi considerada uma prioridade no meio científico, uma vez que a 

sua divulgação poderia acrescentar algo de muito valioso à interpretação do genoma 

humano. O genoma de C. elegans compreende 97 Mb, o que corresponde a 

aproximadamente 20 vezes o tamanho do genoma da E. coli e 1/30 do genoma 

humano. É provável que 45% dos cerca de 19717 genes de C. elegans correspondam 

a genes humanos (Consortium, 1998), e prevê-se que para um elevado número de 

genes envolvidos em doenças humanas seja encontrado um ortólogo em C. elegans. 

Depois da sequenciação dos genomas, o desafio que se coloca actualmente é, sem 

dúvida, o conhecimento da função de todos os genes. A possibilidade de, neste 

animal, se associarem variações na sequência genómica a fenótipos específicos 

oferece uma enorme contribuição para esse conhecimento. Actualmente, é possível 

encontrar um grande número de sequências genómicas em bases de bioinformática, o 

que permite a análise comparativa de sequências proteicas entre espécies. A 

comparação das sequências proteicas de nematodes mais próximos facilita a 

investigação de sequências reguladoras e não codificantes, enquanto que a presença 
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de motivos funcionais conservados entre espécies evolutivamente afastadas, pode 

revelar pistas para a descoberta da função de um determinado gene (Culetto and 

Sattelle, 2000). Uma vantagem adicional deste pequeno animal, relativamente à 

Drosophila e ao ratinho, é o facto de não haver variação no seu backgrownd genético: 

a investigação em C. elegans envolve populações geneticamente idênticas, que 

correspondem sempre à estirpe selvagem N2 (Bristol). 

1.5.2 Anatomia 

O corpo dos nematodes compreende dois tubos concêntricos separados por um 

espaço, o pseudoceloma. O tubo exterior é coberto por uma cutícula de colagéneo, 

produzida pela hipoderme. Em cada estádio larvar, a cutícula é substituída por uma 

outra que foi entretanto secretada. A musculatura do corpo é composta por quatro 

feixes longitudinais ligados à cutícula pela hipoderme. A contracção muscular é 

responsável pelo movimento sinusóide no plano dorso-ventral. Nas placas com agar, 

os animais movem-se para a frente ou para trás. Do tubo externo fazem igualmente 

parte o sistema nervoso, as gónadas, celomócitos e sistema excretor/secretor. O tubo 

interno é composto pela faringe, sistema nervoso e intestino (Wood, 1988). 

1.5.3 Sistema nervoso 

O sistema nervoso é o órgão mais complexo do nematode C. elegans. No estado 

adulto, o hermafrodita apresenta um corpo com 959 células, das quais 302 são 

neurónios, e 56 são células da glia e células associadas; por sua vez, os machos 

apresentam 381 neurónios e 92 células da glia e respectivas células de suporte. Esta 

diferença deve-se à maior complexidade do comportamento sexual dos machos, 

comparado com a capacidade de autofertilização dos hermafroditas. 

O sistema nervoso, apesar do reduzido número de neurónios que o compõem, é 

responsável por uma grande variedade de comportamentos, tais como: o movimento 

do animal por propagação de ondas sinusóides através do seu corpo; o movimento 

exploratório da sua cabeça quando procura alimento; a resposta a diversos estímulos 
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sensores, incluindo estímulos mecânicos, alterações químicas do ambiente, 

osmolaridade e temperatura; a postura de ovos e ingestão de alimentos (Wood, 1988). 

O sistema nervoso é composto por duas unidades praticamente independentes. Vinte 

células situam-se na faringe e os restantes neurónios encontram-se ao longo do corpo 

do animal. O sistema nervoso consiste num anel nervoso, um cordão nervoso ventral e 

outro dorsal. O anel nervoso localiza-se na cabeça, uma região importante no contacto 

com o ambiente durante a locomoção, e contém praticamente todos os intemeurónios 

juntamente com axónios da maior parte dos neurónios sensores. Constitui, por isso, o 

"cérebro" do animal. Os cordões nervosos ventral e dorsal estendem-se 

posteriormente a partir do anel nervoso e terminam na cauda. Os cordões nervosos 

contêm uma variedade de neurónios motores e o cordão ventral contém os 

prolongamentos de neurónios sensores e intemeurónios. Existem ainda pequenos 

nervos que se encontram espalhados por todo o corpo do animal. Os neurónios em C. 

elegans apresentam morfologia semelhante aos dos outros organismos, apesar de 

mais simples. São compostos por um corpo celular e dois prolongamentos longos 

reconhecidos como axónio e dendrite (Wood, 1988). 

O sistema nervoso de C. elegans é rico na diversidade de tipos de neurónios. Cada 

um dos 302 neurónios no adulto hermafrodita tem uma combinação única de 

propriedades, tais como morfologia, conectividade e posição, tornando quase 

impossível a sua catalogação. Mesmo a classificação simplista em receptores 

sensoriais, intemeurónios e neurónios motores nem sempre é possível neste animal, 

uma vez que certos neurónios combinam duas ou mais destas funções. White e 

colaboradores conseguiram identificar 118 classes de neurónios agrupando-os tendo 

em conta apenas a sua posição, uma vez que a estrutura de cada neurónio é 

invariável entre indivíduos, e os seus corpos celulares estão posicionados de forma a 

poderem ser facilmente reconhecidos in vivo (White era/., 1986). 

Os neurotransmissores acetilcolina, glutamato, GABA, dopamina e serotonina estão 

presentes neste animal, bem como os respectivos neuroreceptores. O mecanismo de 

libertação das vesículas sinápticas está altamente conservado (Riddle et al., 1997). Os 

péptidos neurotransmissores podem ser divididos em dois grupos: dezenas de flp 

genes (FMRF-amide-like-peptide), e um grupo de proteínas que, ao contrário dos 

neurotransmissores clássicos, apresentam uma sequência típica da insulina 
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endócrina. Existem vários genes que codificam estas proteínas; no entanto, apenas 

existe um receptor para a insulina, o DAF-2. 

Assim se conclui que, apesar da simplicidade da anatomia do seu sistema nervoso 

quando comparado com o dos vertebrados, estão presentes em C. elegans uma 

grande parte dos sistemas clássicos de transmissores e receptores neuronais, bem 

como proteínas que originam a complexidade do sistema nervoso, o que se reflecte na 

grande plasticidade comportamental deste organismo, que se adapta facilmente a 

novos meios e situações, demonstrando mesmo uma certa capacidade de 

aprendizagem e de memória (Wittenburg et ai., 2000). O facto de os insectos 

possuírem 100 vezes e os mamíferos 109 vezes mais neurónios do que a C. elegans 

explica o aumento concomitante na complexidade e capacidade de memória nestes 

seres vivos. 

Um grande número de testes comportamentais, tais como coordenação de 

movimentos, quimiotaxia, termotaxia, repulsão à pressão osmótica (osmotic 

avoidance), postura de ovos e sensação mecânica estão actualmente bem descritos 

para a C. elegans e são frequentemente utilizados em análise mutacional. No entanto, 

existem vários mutantes para os quais não foi ainda possível determinar o fenótipo, 

muito provavelmente pela ausência, neste momento, de testes adequados. 

1.5.4 Envelhecimento 

O nematode C. elegans oferece uma oportunidade única para o estudo de questões 

relacionadas com o envelhecimento, principalmente devido ao seu curto período de 

vida, que permite uma rápida pesquisa dos efeitos genéticos e ambientais no 

envelhecimento (Lithgow and Walker, 2002; Hertweck et ai., 2003). Neste organismo, 

foram dados os maiores passos na área da genética do envelhecimento. Os exemplos 

mais notáveis pertencem à cascata de sinalização neuroendócrina DAF-2, semelhante 

à via de sinalização da insulin/insulin-like growth factor (IGF) dos mamíferos. Esta 

importante via de sinalização apresenta características semelhantes entre este 

nematode e a Drosophila, podendo influenciar também o envelhecimento em 

mamíferos. O receptor DAF-2, de C. elegans, homólogo do receptor de insulina e do 
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IGF de mamíferos (Kimura et a/., 1997), liga-se a ligandos insulin-like e activa a 

proteína fosfatidilinositol 3-cinase (PI3K) AGE-1 (Morris et ai., 1996), cuja função é 

transmitir sinais do DAF-2 para o interior da célula, activando as cinases AKT-1 e AKT-

2 (Paradis and Ruvkun, 1998; Paradis et al., 1999). Estas cinases fosforilam um factor 

de transcrição da família forkhead, o DAF-16 (Lin et ai., 1997; Ogg et ai., 1997), 

impedindo a sua deslocação para o núcleo (Figura 3). Mutações no receptor DAF-2 e 

no gene age-1 provocam um envelhecimento mais lento e influenciam grandemente o 

tempo de vida em C. elegans (Kimura et ai., 1997; Lin et ai., 1997; Lin et ai., 2001), 

aumentam a resistência à temperatura, ao stresse oxidativo e à infecção (Lithgow et 

ai., 1995; Lithgow and Walker, 2002). A via insulina/IGF controla igualmente a 

passagem para "dauer" (estádio resistente), de tal forma que a perda de função do 

receptor DAF-2 causa a formação de "dauers" constitutivamente (daí a designação 

Daf-c), mesmo na presença de alimento (Gems et ai., 1998). DAF-2 e AGE-1 

funcionam como repressores indirectos da actividade do DAF-16. A ausência de 

sinalização nos mutantes daf-2 e age-1 aumenta a actividade do DAF-16 o que, por 

sua vez, origina os fenótipos observados naqueles mutantes (Lee et ai., 2001b). Vários 

indícios mostraram que o DAF-16 funciona igualmente como factor de regulação da 

resposta de choque térmico. Foi verificada a entrada de DAF-16 no núcleo, durante o 

choque térmico (Henderson and Johnson, 2001; Lin et ai., 2001). Foi recentemente 

provado que o factor de transcrição HSF-1 (heat shock factor) participa, conjuntamente 

com o DAF-16 na resposta ao choque térmico e na via insulina/IGF-1, activando genes 

que codificam as shsp {small heat shock proteins) (Hsu et al., 2003) e promovendo a 

longevidade (Morley and Morimoto, 2004). 

O DAF-16 regula a expressão de diversos outros genes, para além das shsp (Lee et 

ai., 2003a; McElwee et ai., 2003; Murphy et ai., 2003). Estes genes podem ser 

divididos em duas subclasses. A classe 1 inclui genes que são induzidos pelo DAF-16 

e que possivelmente aumentam a longevidade, tais como genes antimicrobianos, de 

resposta ao stresse, o citocromo P450, esterases, desidrogenases, a superóxido 

dismutase (SOD), e a glutationa S-transferase. A classe 2 inclui genes reprimidos pelo 

DAF-16, que possivelmente se relacionam com o decréscimo da longevidade. Da 

classe 2 fazem parte as guanilato ciclases (gcy-6 e gcy-18) expressas em neurónios, 

vitelogeninas (vit-2 e vit-5), proteases, genes do metabolismo incluindo 
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aminopeptidase, carboxipeptidase, amino-oxidase, aminoaciclase, e proteínas 

associadas com a degradação pela via UP. 
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Figura 3. Via daf-2/insulin-like (a) via de sinalização em animais wild-type, activação da 
cascata de cinases AGE-1/AKT que fosforilam o DAF-16. (b) ausência de sinalização 
em mutantes daf-2. (adaptado da figura incluída no artigo (Larsen, 2001)). 

1.6 C. elegans como modelo de estudo de doenças neurodegenerativas 

As características do nematode C. elegans, anteriormente mencionadas, tornaram-no 

um modelo excepcional no estudo de doenças neurodegenerativas. A informação 

obtida com a sequenciação do seu genoma foi um grande passo que os 

investigadores souberam aproveitar, nomeadamente, no aperfeiçoamento de técnicas 

de genética reversa, as quais actualmente incluem o silenciamento da expressão de 

um gene alvo por delecção (knock-outs) ou por interferência de RNA de cadeia dupla 
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(RNAi-knock-down) (Fire et al., 1998; Fire, 1999). Este último método implica a 

degradação do transcrito endógeno por introdução do RNA correspondente ao gene 

alvo. A criação de animais transgénicos pode ser efectuada com alguma facilidade por 

microinjecção de DNA, uma vez que este animal transmite o DNA microinjectado, que 

funciona como um cromossoma extra, tanto na mitose como na méiose (Mello et ai., 

1991). Esta técnica permite a expressão temporal e espacial de transgenes, 

controlada através de promotores seleccionados, bem como a sobrexpressão de 

genes endógenos. A transparência deste animal facilita a visualização por microscopia 

de fluorescência da expressão celular e tecidular de genes em fusão com vectores 

repórter, como por exemplo a GFP {green fluorescent protein). 

Nesta secção discutiremos a relevância de modelos transgénicos e modelos mutantes 

(naturais e artificialmente criados) para o estudo de doenças humanas em C. elegans. 

1.6.1 Modelos transgénicos 

A tentativa de modelar doenças neurodegenerativas através da expressão de 

transgenes em C. elegans tem sido realizada com algum sucesso (Link, 2001) (ver 

Tabela 3). A recapitulação das características das doenças humanas neste animal 

possibilita a manipulação genética, o estudo de vias metabólicas e a identificação de 

possíveis interactores e genes modificadores. Em última instância, permite testar em 

grande escala potenciais agentes farmacológicos, o que seria impraticável utilizando 

modelos de mamíferos. 

Doença de Alzheimer (DA) 

Um exemplo de sucesso em C. elegans é o modelo para a DA. Esta é a doença 

neurodegenerativa humana com maior prevalência, e caracteriza-se por 

degenerescência neuronal e consequente perda de memória e problemas cognitivos. 

A proteína APP (amyloid precursor protein) é uma proteína transmembranar que pode 

sofrer clivagem, originando o fragmento peptídico B-amilóide que forma placas de 

amilóide extracelularmente. Em C. elegans, foi identificado o gene apl-1 (Daigle and Li, 

1993), correspondente ao gene humano APP. No entanto, a proteína do invertebrado 
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não possui o fragmento citotóxico /3-amilóide presente na proteína humana, o que 

impossibilita a criação de um modelo utilizando a APP endógena. Em 1995 foi 

expresso o fragmento humano de (3-amilóide nos músculos corporais de C. elegans 

originando progressiva paralisia e diminuição do tempo de vida (Link, 1995), com a 

formação de depósitos intracelulares (Link et al., 2001). Este modelo permitiu provar o 

envolvimento das chaperones na modulação do metabolismo intracelular da (3-

amilóide, uma vez que as proteínas que co-imunoprecipitaram com a variante tóxica 

da (3-amilóide eram proteínas induzidas pelo stresse, com actividade ou influência na 

actividade de chaperones (Fonte et ai., 2002). Foi reconhecida a actividade protectora 

da HSP70 relativamente à (3-amilóide (1-42) in vivo. No entanto, não foi até à data 

descrito nenhum modelo com a expressão da (3-amilóide (1-42) em neurónios de C. 

elegans. 

Tauopatias 

Existem diversas tauopatias, entre elas a DA, que resultam da acumulação da proteína 

tau em neurofibrilas. O papel desta proteína na iniciação e progressão destas 

patologias é desconhecido. Sabe-se que a demência frontotemporal com 

parkinsonismo tipo 17 (FTDP-17) é causada por uma mutação no gene MAPT que 

codifica a proteína tau; no entanto, o mecanismo pelo qual é induzida a 

neurodegenerescência não foi ainda completamente esclarecido. O modelo em C. 

elegans de FTDP-17 foi criado através da expressão em células neuronais de uma 

isoforma da proteína tau humana normal e mutada. Os animais apresentaram um 

tempo de vida reduzido, alterações comportamentais, defeitos da neurotransmissão 

colinérgica, acumulação de tau fosforilada e neurodegenerescência (Kraemer et ai., 

2003). 

Apesar das alterações se verificarem em todas as linhas transgénicas, mesmo 

naquelas que expressavam a proteína normal, a expressão de tau mutada originou um 

fenótipo mais grave. No nematode, apesar da acumulação progressiva de tau na 

forma insolúvel, foi observada uma menor fosforilação da proteína e a ausência de 

filamentos de tau, o que poderá indicar que a neurodegenerescência não está 

directamente associada à formação de neurofilamentos, ou que o mecanismo de 

neurodegenerescência é diferente no nematode. 
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Doença de Parkinson (DP) 

A DP é caracterizada pela perda dos neurónios que produzem o neurotransmissor 

dopamina. Pode ser causada, entre outras, por mutações nas proteínas sinucleína, 

ubiquitina carboxi-terminal hidrolase UCH-L1 e parkina. 

Os componentes fundamentais da neurotransmissão dopaminérgica estão presentes 

em C. elegans. Assim, foi possível induzir neste organismo neurodegenerescência 

não-apoptótica dos neurónios dopaminérgícos, por acção de uma neurotoxina (6-

hidroxidopamina) (Nass et ai., 2002), anteriormente indicada como mediador 

endógeno da DP. Este modelo permite a identificação de moléculas e genes que 

modulam a morte celular induzida por toxinas na DP, com o objectivo final de 

encontrar um agente farmacológico para o seu tratamento. Um outro modelo foi 

gerado a partir da sobrexpressão de sinucleína humana, normal e mutada, utilizando 

promotores pan-neuronais e motores e, surpreendentemente, ambas as formas da 

proteína originaram perda de neurónios e deficiências motoras. No entanto, as 

inclusões nucleares características da DP (Lewy bodies) praticamente não foram 

observadas, e o fenótipo não teve evolução com a idade, ao contrário do que acontece 

em humanos (Lakso era/., 2003). 

Esclerose lateral amiotrófica (ELA) 

Trata-se, neste caso, de uma doença degenerativa que afecta essencialmente os 

neurónios motores, podendo ter carácter esporádico ou familiar. A transmissão 

genética é autossómica dominante em 10% dos casos familiares. Mutações no gene 

da superóxido-dismutase (SOD) estão presentes em 20% das famílias ELA. A 

expressão transgénica do gene humano SOD1 mutado em diferentes tecidos de C. 

elegans não foi suficiente para induzir citotoxicidade. No entanto, os animais adultos 

contendo o gene humano SOD1 mutado formaram pequenos agregados quando 

sujeitos a stresse oxidativo induzido por paraquat (Oeda et ai., 2001). Neste modelo 

não foi conseguido o objectivo principal de provocar a neurodegenerescência nas 

linhas transgénicas. 
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Introdução 

Doenças de poliglutaminas 

As doenças de poliglutaminas podem ser recriadas em C. elegans por microinjecção 

dos genes humanos contendo o segmento de glutaminas expandido. A doença de 

Huntington é a doença de poliglutaminas mais frequente, causada por expansão de 

mais de 40 glutaminas na proteína huntingtina. O fragmento N-terminal é suficiente 

para induzir a disfunção e a morte neuronal. O tamanho da repetição está associado à 

gravidade da doença e à idade de início. Em C. elegans, não existe proteína homóloga 

à huntingtina; foi por isso necessária a sua expressão transgénica na tentativa de 

recriar esta patologia. Faber e colaboradores obtiveram assim, em 1999, o primeiro 

modelo em C. elegans que provava a neurotoxicidade das poliglutaminas no 

nematode. Este trabalho envolveu a coloração vital dos neurónios, imunohistoquímica 

e análise fenotípica, utilizando o teste de sensibilidade ao toque. Um fragmento N-

termínal de huntingtina foi sobrexpresso sob o controlo de um promotor osm-10, 

específico dos neurónios sensoriais, contendo diferentes tamanhos de glutaminas: 2Q, 

23Q, 95Q e 150Q. Unicamente o fragmento com um segmento muito longo de 

glutaminas (150Q) induziu disfunção neuronal (apenas nos neurónios ASH), ao fim de 

oito dias, embora com reduzida penetrância. A expressão deste fragmento originou a 

formação progressiva de agregados perinucleares, mas não nucleares. Curiosamente, 

a morte dos neurónios, assim como a alteração fenotípica da resposta ao toque, 

apenas se observou quando o fragmento 150Q foi co-injectado com um fragmento 

tóxico sub-letal de osm-10:GFP (Faber et ai, 1999). Um resultado semelhante foi 

conseguido através da expressão do exão 1 da huntingtina contendo vários tamanhos 

de glutaminas (19Q, 88Q e 128Q), regulada pelo promotor mec-3, nos 6 neurónios 

receptores do toque. Apenas o fragmento contendo um segmento de poliglutaminas 

com 128Q conduziu à disfunção neuronal. No entanto, tal como no caso anterior, não 

originou morte celular. Estes animais apresentavam um fenótipo de perda de resposta 

ao toque posterior (Mec), correlacionado com o tamanho do segmento de glutaminas. 

Todas as linhas transgénicas apresentavam agregados perinucleares, 

independentemente do tamanho da repetição de glutaminas (Parker et ai, 2001). 

Na HD, o contributo deste pequeno animal não se reportou apenas aos modelos 

transgénicos, pois foi também utilizando uma biblioteca de cDNA de domínios de 

activação de C. elegans, através da técnica yeasf two-hybrid que foram pela primeira 
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vez encontradas duas das proteínas que interactuam com a huntingtina: a ZK1127.9, 

que corresponde à proteína humana CA150, um activador da transcrição, rico em Gln-

Ala (Holbert et ai., 2001), e a proteína K08E3.3b, cujo homólogo humano é a proteína 

Cdc42-interating protein 4 (CIP4), que está envolvida na organização do citoesqueleto 

e relacionada com o síndrome de Wiskott-Aldrich, uma imunodeficiência recessiva 

ligada ao cromossoma X (Holbert era/., 2003). 

Outros modelos foram, entretanto, criados em C. elegans com o objectivo de recriar o 

processo de toxicidade e a dinâmica da agregação das glutaminas, sem nenhum 

contexto proteico particular associado. Desta forma, foi expresso um fragmento de 

glutaminas num modelo em que as proteínas de fusão GFP:polyQ contendo 19Q ou 

82Q foram expressas nos músculos do corpo através da regulação do promotor unc-

54 (Satyal et ai., 2000; Morley et ai., 2002). A proteína de fusão contendo 82Q, ao 

contrário da cadeia de glutaminas mais pequena, levou à formação progressiva de 

agregados citoplasmáticos desde o embrião até ao estado adulto, e activou a resposta 

de stresse, conforme foi observado pela expressão de um gene repórter contendo um 

promotor de uma proteína de choque térmico hsp16:lacZ. Este modelo permitiu ainda 

verificar a co-agregação das proteínas CFP:82Q e YFP:19Q, demonstrando que uma 

cadeia de poliglutaminas longa pode sequestrar uma proteína com uma cadeia de 

glutaminas curta para os agregados. Fenotipicamente, a expressão muscular da 

cadeia de glutaminas mais longa causou um atraso no crescimento dos animais e 

redução da sua mobilidade (Satyal et ai., 2000). 

Os modelos de doenças de poliglutaminas em C. elegans têm sido úteis para a 

pesquisa de genes modificadores da agregação. Como exemplo, a co-expressão da 

chaperone de levedura HSP104 contraria tanto a agregação, como o atraso no 

crescimento associado ao transgene que contém o segmento GFP:82Q, no modelo 

acima referido (Satyal et ai., 2000). A proteína p97 (Yamanaka et ai., 2004) e a 

proteína torsina, ambas da família de proteínas AAA+, que inclui proteínas de choque 

térmico e chaperones (Caldwell et ai., 2003), têm um papel na supressão parcial da 

agregação das proteínas contendo glutaminas. Uma proteína rica em 

glutaminas/prolinas, PQE-1 foi encontrada através de um rastreio de genes 

modificadores em C. elegans expressando Htn-150Q:GFP. A PQE-1 exerce uma forte 
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protecção contra a formação de agregados (Faber et ai., 2002); no entanto, esta 

proteína não possui um homólogo directo no humano. 

Um outro trabalho demonstrou o envolvimento do gene age-1 como modulador da 

agregação em C. elegans, dado que houve uma diminuição substancial dos agregados 

quando foi expresso o transgene Q82 no background genético age-1 (Morley et ai., 

2002). Os mutantes age-1 caracterizam-se por uma longevidade aumentada, 

resultante da perda de função deste gene. Em concordância com este resultado, o 

knock-down das proteínas HSP16, DAF16 e HSF-1 (elevada expressão nos mutantes 

age-1) resulta num aumento da formação de agregados de Q40:YFP (Hsu et ai., 

2003). Recentemente foi utilizada uma nova estratégia, com a finalidade de se 

encontrarem genes reguladores da agregação de poliglutaminas. Esta envolveu um 

rastreio, por RNAi, em grande escala, em que foram silenciados 16757 genes do 

genoma de C. elegans. Foram desta forma encontrados 186 genes cuja supressão 

resultou num aparecimento prematuro de agregados em animais transgénicos 

expressando Q35:YFP. Destes, 140 foram agrupados em 5 categorias funcionais: 

genes envolvidos no metabolismo do RNA (38), na síntese proteica (53), no folding 

proteico (10), no transporte proteico (25) e componentes do proteassoma (14) (Nollen 

et ai, 2004). 

Os modelos de doenças causadas por poliglutaminas em C. elegans 

comparativamente aos modelos em linhas celulares acrescentaram aspectos 

relevantes, sendo os principais: (1) existência de um mecanismo de neurotoxicidade 

parcialmente conservado; (2) evidência da actividade das chaperones como forma de 

melhorar os fenótipos produzidos pelas poliglutaminas expandidas neste animal; (3) 

detecção do fenótipo nos animais antes da neurodegenerescência; (4) identificação de 

genes modificadores, facilmente encontrados por métodos de genética clássica ou 

reversa, e (5) possibilidade de visualização, ao longo da vida de um animal, da 

dinâmica da agregação das proteínas mutantes. 

Contudo, é de referir que não existe nenhum modelo de doenças de poliglutaminas em 

C. elegans expressando a proteína completa correspondente. Os agregados 

observados em todos os trabalhos são perinucleares ou citoplasmáticos e não 

nucleares como seria esperado neste tipo de doença. A disfunção neuronal apenas foi 

observada em linhas transgénicas expressando proteínas com mais de 120 
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glutaminas, ou seja, um tamanho muito superior ao encontrado em doentes. Em 

alguns destes trabalhos a expressão das proteínas humanas mutadas foi dirigida a um 

tipo celular que não os neurónios, como seria desejável para este tipo de doença. 

1.6.2 Modelos mutantes 

Existe um grande número de genes em C. elegans homólogos de genes envolvidos 

em doenças humanas, nomeadamente em doenças neurodegenerativas (ver Tabela 

4). O facto de existirem diversos mutantes e animais knock-out para alguns desses 

genes é sem dúvida um importante ponto de partida para o estudo funcional das 

proteínas envolvidas, permitindo ainda a pesquisa de interactores, procurando 

mutantes com um fenótipo idêntico e recorrendo à análise de complementação 

genética. No caso de doenças provocadas por perda de função, o mutante pode ainda 

ser utilizado como modelo da doença e, desta forma, serem encontrados genes ou 

agentes terapêuticos modificadores do fenótipo. 

SCA2 

A ataxia espinocerebelosa tipo 2 (SCA2) é uma doença neurodegenerativa 

autossómica dominante, causada por expansão de glutaminas na proteína ataxina-2. 

Em 2000 foi, pela primeira vez, identificado e caracterizado o ortólogo da ataxina-2 

(ATX2) em C. elegans. A conservação dos elementos funcionais (Sm1 e Sm2 RNA 

splicing motifs) e das interacções proteicas (com a proteína A2BP1) (Shibata et ai., 

2000), permitiram assumir que o nematode C. elegans seria um bom modelo com vista 

à determinação da função biológica desta proteína. Os dados relativos ao padrão de 

expressão da ATX2 e do silenciamento por RNAi ofereceu o primeiro indício que esta 

proteína estaria envolvida no desenvolvimento embrionário (Kiehl er ai., 2000). 

Recentemente, um estudo mais completo revelou que animais sem ATX-2 

apresentavam redução do tamanho das gónadas e ausência de oócitos na linha 

germinal. Estes aspectos podem ser explicados pela redução da proliferação mitótica 

na linha germinativa nos animais ATX2 (por RNAi) devido à reduzida expressão do 

gene GLP-1/Notch e pela ausência da passagem da fase de espermatogénese para a 
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oogénese nos hermafroditas (masculinização), fenómeno controlado essencialmente 

pela regulação da tradução/repressão de mRNA dos genes FEM-3 e TRA-2. Neste 

estudo, verificou-se igualmente que a ATX2 forma um complexo in vivo com uma 

proteína de ligação a poli(A) (PABP). Estes dados revelaram que a ATX2 é uma 

proteína que funciona na regulação da tradução, que nas gónadas é mediada pelo 

gene GLD-1 (Ciosk et aí., 2004). 

Tabela 4. Exemplos de doenças neurológicas causadas 
por genes possuem homólogo em C. elegans. 

Doença neurológica Gene 

Alzheimer PS1 
Alzheimer APP 
Atrofia espinal-muscular SMN 
Esclerose lateral amiotrófica SOD1 
Angelman UBE3A 
Duchenne DMD 
Machado-Joseph ATXN3 
Ataxia Friedreich FRDA 
Demência frontotemporal TAU 
Distrofia miotónica DM1 
Parkinson PARK2 
Parkinson UCHL1 
SCA1 ATXN1 
SCA2 ATXN2 
SCA6 CACNA1A 
Wilson ATP7B 

Doença de Alzheimer 

As presenilinas PS1 e PS2 contribuem para 50% dos casos de doença de Alzheimer 

familiar e têm como função a regulação da clivagem pela gama-secretase. Estas 

proteínas alteram o processamento da APP e aumentam os níveis de (3-amilóide. A 

proteína SEL-12 de C. elegans, homóloga das PS humanas (Levitan and Greenwald, 

1995), funciona também na clivagem de membros da família LIN-12/Notch. Os 
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mutantes sel-12 apresentam defeitos na postura de ovos e alterações na memorização 

da temperatura, que podem ser recuperados por microinjecção da PS1 e PS2 wild 

type humanas (Brockhaus et ai., 1998). O método de rastreio por genética clássica 

através de mutagénese aleatória tem vindo a revelar diversos genes que modificam o 

fenótipo característico dos animais sei-12 mutantes. Foi desta forma possível 

identificar várias proteínas que interactuam com presenilinas, a PEN-2 e a APH-1 que 

assim se tornaram membros candidatos ao complexo gama-secretase (Francis et ai., 

2002; Kimberly et ai., 2003; Niimura et ai., 2005). A análise do papel das presenilinas 

na sinalização pela via Notch, em C. elegans, poderá esclarecer a produção de |3-

amilóide e os mecanismos subjacentes a esta patologia. 

Atrofia espinal-muscular 

A atrofia espinal-muscular é uma doença autossómica recessiva caracterizada pela 

perda de neurónios motores, causada por mutações no gene SMN (survival of motor 

neuron) que codifica a proteína SMN. O ortólogo deste gene em C. elegans (CeSMN) 

foi identificado e caracterizado (Miguel-Aliaga et ai., 1999). O tudor domain é um 

elemento funcional da proteína SMN que se encontra conservado entre diferentes 

espécies, incluindo o nematode C. elegans. A proteína CeSMN localiza-se no núcleo, 

em diversos tecidos, incluindo a linha germinal. Os resultados obtidos indicam que a 

CeSMN é transmitida como um factor materno sintetizado na linha germinativa e 

incorporado nos gâmetas. Este trabalho contribuiu para o reconhecimento do 

envolvimento deste gene em eventos específicos da expressão génica em estádios 

muito precoces do desenvolvimento embrionário. 

A utilização da técnica de RNAi para diminuir a expressão do gene SMN endógeno, da 

mesma forma que a sua sobrexpressão, originou uma diminuição do número de 

descendentes resultante de letalidade embrionária. Os indivíduos sobreviventes 

apresentavam esterilidade por ausência de formação de oócitos. Estes autores 

revelaram assim, que a sobrexpressão do gene não é tão inócua e protectora como 

inicialmente se pensava (Miguel-Aliaga et ai., 1999). 

61 



Introdução 

Os trabalhos referidos anteriormente levaram-nos a concluir que é possível, apesar da 

sua simplicidade, modelar doenças humanas, nomeadamente doenças neurológicas, 

utilizando o nematode C. elegans, fruto essencialmente, da conservação dos 

mecanismos biológicos e de grande parte dos genes causadores deste tipo de 

patologia nesta espécie. A facilidade de manipulação laboratorial e genética, bem 

como a possibilidade de obtenção de estirpes mutantes, foram aspectos relevantes 

que nos fizeram optar por este animal como modelo de estudo da DMJ. 
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2. Objectivos 

Os objectivos deste trabalho foram os seguintes: 

2.1 Criação de um modelo transgénico da DMJ em C. elegans 

Durante os últimos anos foram criados diversos modelos animais para as doenças 

causadas por expansão de glutaminas, com a finalidade de se compreender o 

mecanismo patogénico subjacente a estas, e porventura encontrar uma forma de o 

mitigar. O presente trabalho constitui uma tentativa de recriar a DMJ em C. elegans, 

introduzindo o cDNA MJD1-1 completo, contendo um segmento de 14 e 80 glutaminas 

sob a regulação de dois diferentes promotores: um pan-neuronal (aex-3), e um outro 

de expressão generalizada induzida por choque térmico (hsp16-2). 

As principais vantagens da utilização do nematode como modelo da DMJ são a rápida 

obtenção e análise de linhas transgénicas expressando variantes da proteína ataxina-

3 normal e mutada. O tempo de vida curto deste animal associado ao facto de um 

terço das suas células serem neurónios são aspectos considerados relevantes quando 

se pretende estudar uma doença neurológica de início tardio. 

2.2 Estudo funcional do homólogo do gene ATXN3 em C. elegans 

Há uma década atrás foi determinada a causa genética da DMJ, uma expansão de 

poliglutaminas no gene ATXN3. Desde então, vários trabalhos foram realizados no 

sentido de compreender o mecanismo a partir do qual um possível ganho de função 

tóxico da ataxina-3 mutada, provavelmente por misfolding, daria origem à 

neurodegeneração em doentes DMJ. Só recentemente e após vários indícios 

sugerirem que a perda de função da ataxina-3 poderia contribuir para a patogénese da 

DMJ, se realizaram trabalhos que contribuíram de alguma forma para a caracterização 
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desta proteína. Contudo, apesar do elevado número de trabalhos realizados nos 

últimos dois anos, a sua função (ou funções) biológica(s) continua por determinar. 

Neste trabalho, optámos por uma abordagem que implicou a identificação, a 

caracterização e o estudo funcional de um ortólogo da ataxina-3, em C. elegans, uma 

espécie de fácil trato tanto a nível genético como de manipulação laboratorial, cujo 

genoma está totalmente sequenciado desde o final de 1998. 

2.3 O estudo da regulação da expressão do gene homólogo do gene ATXN3 em 

C. elegans 

Este trabalho consiste na pesquisa de sequências reguladoras conservadas em 

promotores de genes homólogos do gene ATXN3, com o objectivo de acrescentar 

novas pistas relativamente à sua função. O(s) gene(s) candidato(s) à regulação da 

expressão do gene atx-3 pode(m) ser testado(s) bioquimicamente quanto à sua 

capacidade de ligação aos respectivos locais consenso presentes no promotor atx-3. 

O facto de existirem em C. elegans mutantes disponíveis para diferentes genes 

reguladores da transcrição permite ainda que seja verificada directamente, nos 

mutantes de genes candidatos, a alteração do nível de expressão do gene atx-3. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
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3. Materiais e Métodos 

3.1 Criação de um modelo transgénico da DMJ em C. elegans 

Este trabalho teve como objectivo a obtenção de um modelo animal em C. elegans 

representativo da doença de Machado-Joseph. Desta forma, criaram-se linhas 

transgénicas com a variante de cDNA humano MJD1-1, regulado por um promotor 

pan-neuronal aex-3 e por um outro induzido por choque térmico, o promotor hsp16-2 

(heat shock protein). 

3.1.1 Estirpes de nematodes 

As estirpes de C. elegans N2 Bristol (estirpe selvagem) e lin-15 (n765)x, mantidas a 

21 °C e 15°C respectivamente, foram crescidas em placas NGM (Nutrient Growth 

Medium) utilizando a bactéria Escherichia coli OP50 como alimento, conforme o 

descrito por Brenner (Brenner, 1974). Estas estirpes foram gentilmente cedidas pelo 

CGC (Caenorhabditis Genetics Center, University of Minnesota). 

3.1.2 Obtenção de plasmídeos para microinjecção 

O promotor do gene aex-3 foi obtido a partir do plasmídeo pTJ644, digerido pelas 

enzimas de restrição H/ndlll e Bsti, e subclonado no vector pPD95-67, nos locais de 

ligação H/ndlll e Smal, originando o clone aex-3:pPD95-67. Os clones de cDNA MJD1-

1(14) e MJD1-1(80) contendo 14(N) e 80(E) glutaminas respectivamente, foram 

digeridos com as enzimas de restrição Sac\ e Apa\ e subclonados no vector aex-

3:pPD95-67, nos locais de corte Sac\IApa\, utilizando a enzima T4 DNA ligase (NEB). 

Foram assim obtidos os constructs aex-3:mjd1-1N; aex-3:mjd1-1E. 
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Com a finalidade de se criarem linhas transgénicas que possibilitassem a visualização 

de potenciais agregados proteicos, foram obtidos os constructs aex-3:mjd1-1N:gfp e 

aex-3:mjd1-1E:gfp, os quais contêm o gene humano in-frame com a proteína GFP. 

Para a sua obtenção, foram realizadas duas reacções de PCR a partir dos plasmídeos 

MJD1-1(14) e MJD1-1(80), utilizando o primer foward 5'-tcgatggccaccgttggctcc 

agacaaat-3', ao qual foi adicionado o local de restrição Msc\, e o primer reverse 5'-

tgacgagctcaaatcatttctgacagt-3', ao qual foi adicionado o local de restrição Saci. Os 

produtos de PCR foram clonados nos locais Msc\ e Saci do vector aex-3:pPD95-67, 

ficando in-frame com o gene gfp. 

Foram criados constructs utilizando um promotor de expressão geral induzido por 

choque térmico, o hsp16-2 (vector pPD49-78 Fire vectors). O clone de cDNA MJD1-

1(14) foi digerido com as enzimas de restrição SamHI e Kpn\, e subclonado no vector 

pPD49-78, nos locais de clonagem BamHUKprA. O clone MJD1-1(80) foi digerido com 

SamHI e Apa\, e inserido nos locais de clonagem SamHIA4pal do vector pPD49-78. 

Um outro construct MJD1-1(1), com apenas uma glutamina, obtido por PCR, foi 

digerido pelas enzimas de restrição SamHI e >4pal sendo igualmente subclonado no 

vector pPD49-78. Foram assim obtidos os plasmídeos recombinantes hsp:mjd1-1N; 

hsp:mjd1-1E; e hsp:mjd1-1(1Q). 

Foram igualmente criados os constructs aex-3:mjd2-1N; aex-3:mjd2-1 (40) e hsp:mjd2-

1N; hsp:mjd2-1(40) e hsp:mjd2-1E para a variante de cDNA MJD2-1 que difere da 

variante MJD1-1 apenas nos últimos 29 aa. No entanto, apenas o construct hsp:mjd2-

1N foi injectado em animais. 

No processo de transformação foi utilizada a bactéria DH5a e a extracção e 

purificação dos plasmídeos foi efectuada por miniprep (Promega) e midiprep (Qiagen), 

sendo posteriormente confirmados por digestão com enzimas de restrição e 

sequenciação automática. A sequenciação revelou que o plasmídeo aex-3:mjd1-

1 E:gfp sofreu contracção de 80 para 60 glutaminas. Na figura 4 estão representados 

os constructs obtidos para a variante MJD1 - 1 . 
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Figura 4. Esquema dos constucts utilizados na criação de modelos transgénicos da 
doença de Machado-Joseph em C. elegans. 

3.1.3 Técnica de microinjecção 

Esta técnica envolve uma série de procedimentos que foram descritos em detalhe por 

(Mello et ai., 1991). Para preparação das lamelas utilizadas como suporte dos animais 

durante a microinjecção {pads) dissolveu-se a agarose a 2% em H20 e, com ajuda de 

uma pipeta Pasteur, colocou-se uma gota ainda quente numa lamela de microscopia. 

Sobre esta, e na direcção oposta, colocou-se uma outra lamela que foi em seguida 

retirada deixando uma fina película circular de agarose. As agulhas de microinjecção 

foram obtidas a partir de capilares de vidro (World Precision Instruments Inc n° 

1B100F-4), divididos simetricamente num Puller horizontal (Narishige PN-30 

Micropippette Puller). Estas agulhas foram carregadas com 0,5 \x\ da solução de DNA 

a injectar e, em seguida, já depois de colocadas no suporte do microinjector, abertas 
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sob uma ligeira pressão exercida pela extremidade da agulha no corpo de uma C. 

elegans seca, colada a uma pad. Neste trabalho foi utilizado um microscópio invertido 

(Zeiss Axiovert 100), com disco móvel, acoplado a um microinjector (Narishige IM 300) 

pressurizado por N2 gasoso. 

Com um pico apropriado para manipular estes animais (pipeta Pasteur com um fio de 

platina na extremidade) e com a ajuda de uma gota de óleo (Halocarbon Oil HC-700), 

os animais jovens seleccionados são colocados na pad de agarose de forma a 

manterem-se fixos durante a injecção. A microinjecção é feita no sincício germinal 

(gónadas) dos animais, com uma agulha contendo o DNA desejado, sendo que a 

quantidade de líquido injectado é determinada pela pressão seleccionada no 

microinjector. Para finalizar, os animais injectados são depois colhidos com a ajuda de 

uma pipeta Pasteur para uma nova placa NGM contendo uma gota de tampão M9 

para, desta forma, recuperarem as suas funções vitais. 

Nesta experiência, foi utilizada a estirpe lin-15 (n765)x, injectada com os constructs 

aex-3:mjd1-1N; aex-3:mjd1-1E; hsp:mjd1-1N; hsp:mjd1-1E; hsp:mjd1-1(1Q); aex-

3:mjd1-1N:gfp e aex-3:mjd1-1E:gfp, numa concentração de 25-50 ng/uJ, dando origem 

a linhas transgénicas estáveis. Como marcador, foi co-injectado o plasmídeo lin-15 

(pbl_H98), numa concentração de 75 ng/|il. Os constructs injectados funcionam 

juntamente com o plasmídeo lin-15 como um cromossoma extra, que pode ou não ser 

incorporado nas gónadas maduras e, assim, fazer parte das células dos novos 

embriões. O marcador lin-15 faz o resgate dos animais lin-15 (fenótipo multivulvar 

(Huang er ai., 1994)) que passam a apresentar uma aparência normal da vulva, não 

havendo, portanto, dúvidas na selecção dos animais transgénicos para os plasmídeos 

injectados. Foram microinjectados aproximadamente 30 indivíduos (PO), por construct 

uma vez que, a maior parte das vezes o transgene é perdido na F1. Os animais F1, 

foram seleccionados para placas separadas com base na aparência normal da vulva, 

provando-se a eficiência da microinjecção apenas na F2 (ao fim de 12 dias). Se a 

transmissão se mantiver na geração F2, podemos afirmar que obtivemos uma linha 

transgénica estável, apesar do mosaicismo, pois a transmissão aos descendentes não 

é feita nas proporções mendelianas. 
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3.1.4 Análise dos animais transgénicos 

3.1.4.1 Single worm PCR 

O protocolo de single worm PCR foi adaptado a partir de um outro previamente 

descrito na página web do laboratório de Helen Chamberlin (www.biosci.ohio-

state.edu/~hchamber/protocols.html). Esta experiência foi realizada com o objectivo de 

confirmar a eficácia da microinjecção, verificando a presença dos plasmídeos 

injectados nos animais das diferentes linhas transgénicas. Foram utilizados 3 animais 

por tubo de PCR, previamente colocados em gelo contendo 2,5 JLX! de tampão de Taq 

DNA polimerase e 0,25 pi de proteinase K (20 mg/ml). Centrifugaram-se os tubos 

durante 7 segundos, sendo imediatamente colocados a -70°C, durante um período de 

10 minutos, após o qual as amostras foram colocadas no termociclador, uma hora, a 

60°C e 15 minutos, a 95°C. A partir do DNA assim obtido, foi realizada uma reacção de 

PCR com os primers MJD25A 5'-ggctggcctttcacatggat-3' e MJD680F 5'-

cctggaacgagtgttagaagc-3 '. 

Mistura de reacção: Condições de PCR: 

MISTURA DE REACÇÃO VOLUME/|iL 

dNTPs 25 mM 0,8 

formamida 2% 0,46 

Taq polimerase 0,25 

MgCI2 50 mM 0,7 

primer MJD25A (0,5 |xM) 2 

primer MJD680F (0,5 (iM) 2 

tampão taq/DNA 2,5 

H20 p.p.v 25 

As amostras obtidas foram aplicadas em gel de agarose a 2% e visualizadas por 

brometo de etídio. 

CICLOS TEMP/°C TEMPO/MIN 

95 5 

27x 

95 1 

27x 60 1 27x 

72 1 

72 5 

4 0 0 
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3.1.4.2 Análise fenotípica 

Análise anatómica 

A análise dos animais de todas as linhas transgénicas efectuou-se através de um 

estereoscópio (Zeiss-Steim 200C) e de um microscópio com DIC {Differential 

Interference Contrasfj/Nomarski (Zeiss Axioscop 2). As lâminas de microscopia foram 

preparadas a partir de uma solução de agar a 5% em M9, com azida de sódio (NaN3) 

10 mM. 

Resposta mecanossensora 

Foi testada a resposta mecanossensora dos animais transgénicos por toque com uma 

pestana, nas terminações anterior e posterior do corpo, e foi observada a reacção do 

animal, que habitualmente se move no sentido contrário ao toque. Foram examinados 

aproximadamente 50 animais de cada linha transgénica. 

Número de descendentes 

Foi quantificado o número de descendentes para aproximadamente 15 animais de 

cada linha aex-3:mjd1-1N; aex-3:mjd1-1E; aex-3:mjd1-1N:gfp e aex-3:mjd1-1E:gfp. 

Os animais no estádio larvar L4 das linhas transgénicas hsp:mjd1-1(1Q); hsp:mjd1-1N 

e hsp:mjd1-1E (n= 20), cujo transgene é regulado pelo promotor hsp16-2, foram 

colocados, durante 2 horas, a 30°C, para indução da expressão do transgene, após as 

quais foram colocados novamente a 21 °C. Como controlo, foram utilizados animais 

das mesmas linhas não sujeitos a choque térmico e animais N2 (estirpe selvagem). 

Todos os animais foram transferidos diariamente para placas frescas, para possibilitar 

a contagem dos seus descendentes. 
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3.1.4.3 Visualização de agregados nucleares 

Os animais das linhas aex-3:mjd1-1N:gfp e aex-3:mjd1-1E:gfp, foram observados por 

microscopia de fluorescência (Zeiss Axioscop 2), filtro FITC (fluorescein 

isothiocyanate). As lâminas de microscopia foram preparadas a partir de uma solução 

de agar a 5% em M9, com azida de sódio (NaN3) 10 mM. 

3.1.5 Análise estatística 

A análise estatística para comparação do número de descendentes entre as diferentes 

estirpes foi efectuada por análise da variância (ANOVA), utilizando o programa SPSS 

12,0. 
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3.2 Estudo funcional do homólogo do gene ATXN3em C. elegans 

Esta parte do trabalho teve como objectivo principal o estudo da função do gene 

homólogo do gene responsável da DMJ (ATXNS) em C. elegans. Desta forma, 

realizaram-se experiências com vista a: (3.2.1) identificar e caracterizar o gene atx-3, 

homólogo do gene ATXN3 em C. elegans; (3.2.2) identificar e caracterizar a proteína 

ceatx-3, e (3.2.3) observar o fenótipo resultante da perda de função do gene atx-3 em 

C. elegans. 

3.2.1 Identificação do gene atx-3 de C. elegans 

3.2.1.1 Rastreio de uma biblioteca de cDNA de C. elegans 

Com o objectivo de identificar o gene homólogo do gene humano ATXN3 em C. 

elegans, recorremos a uma biblioteca de cDNA de C. elegans (estádios mistos) Uni-

ZAP™ XR (Stratagene). A biblioteca cDNA Uni-ZAP™ XR foi amplificada e titulada 

segundo as instruções do fabricante. 

Preparação das placas 

lnoculou-se a bactéria XL1-blue em 50 ml de meio de cultura LB, suplementado com 

0,2% (p/v) maltose e MgS0410 mM. A cultura cresceu durante a noite a 30°C, com 

agitação, sendo posteriormente centrifugada, durante 10 minutos, a 2000 rpm. O 

sedimento foi ressuspendido em -15 ml de MgS0410 mM. As bactérias foram diluídas 

com MgS04 10 mM (-75 ml), para se obter uma D060o= 0,5. Adicionaram-se 50000 

pfu/placa de suspensão de fagos a 600 JLLI de células D06oo= 0,5 e 6,5 ml de NZY top 

agar (50°C) e colocou-se rapidamente a cultura em placas de NZY. Utilizaram-se 20 

placas de Petri NZY (150 mm) para se obter um total de 1x106 pfu. As placas foram 

incubadas a 37°C até aparecerem placas fágicas a cobrir a placa de uma forma não 
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confluente. Posteriormente, as placas foram mantidas a 4°C, por 2 horas. As 

membranas de nitrocelulose foram colocadas em cada placa de NZY por 2 minutos. 

Nos duplicados, a membrana ficou a transferir durante 4 minutos. Os filtros foram 

cuidadosamente removidos, colocados com a face voltada para cima em papel de filtro 

e deixados a secar durante 10 minutos. Os filtros foram depois colocados sobre papel 

Whatman 3MM saturado com NaOH 0,2 M/ NaCI 1,5 M, transferidos para papel 3MM, 

saturado com Tris-HCI 0,4 M pH 7,6/ 2x SSC, durante 1 a 2 minutos, e depois para um 

papel saturado com 2x SSC, durante 1 a 2 minutos. O DNA foi fixado à membrana, 

utilizando um aparelho de "UV crosslinker" (Amerham Life Science). 

Preparação da sonda 

Foi utilizada como sonda, um fragmento de 420 bp (não contendo o segmento de 

glutaminas), obtido a partir da digestão do cDNA humano MJD1-1, com a enzima de 

restrição EcoRI. A sonda foi marcada com (a-32P)-dATP, utilizando o kit Prime-lt 

Random Primer Labeling (Stratagene) e, em seguida, purificada com colunas Nuc Trap 

Probe Purification Column (Stratagene). 

Pré-hibridação 

Utilizou-se uma quantidade de solução de pré-hibridação, dependente do número de 

filtros, ou seja, 2-3 ml/137 mm2 membrana. A solução de pré-hibridação foi aquecida 

sem o DNA de esperma de salmão. Ferveram-se 4 mg de DNA de esperma de salmão 

durante 10 minutos e adicionou-se à solução de pré-hibridação. Colocaram-se 

rapidamente os filtros na solução de pré-hibridação e, em seguida, colocaram-se nos 

tubos de hibridação adicionando-se a restante solução de pré-hibridação. Os filtros 

ficaram a pré-hibridar, por 2 horas, a 42°C. 
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SOLUÇÃO DE PRÉ-HIBRIDAÇÃO 

Formamida 72 ml 

20x SSC 36 ml 

Tris-HCI 1 M pH 7,6 3,0 ml 

100x Denhardt's sol 1,5 ml 

H20 36 ml 

10%SDS 1,5 ml 

v.f. 150 ml 

Hibridação com sonda de DNA de cadeia dupla 

A solução de hibridação (idêntica à solução de pré-hibridação) foi aquecida a 42°C. 

Ferveu-se 4 mg de esperma de salmão com a sonda radioactiva (15 ng/ml de solução 

de hibridação), durante 10 minutos, colocou-se em gelo, sendo posteriormente 

adicionada à solução de hibridação. Após desprezar a solução de pré-hibridação, 

adicionou-se a mistura da solução de hibridação com a sonda. A hibridação ocorreu 

durante a noite, a 42°C. 

Lavagens 

Os filtros foram lavados, durante 15 minutos, com solução de lavagem de baixa 

restringência (2x SSC/ 0,1% SDS), à temperatura ambiente, e em solução de lavagem 

de alta restringência (0,2X SSC/ 0,1% SDS) aquecida a 60°C, durante 20 minutos, 

sempre com agitação. 
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Autorradiografia 

Os filtros foram removidos dos tubos de hibridação e envolvidos com película 

aderente. Após a marcação dos filtros e das películas raios-X, estas ficaram a expor 

até à revelação. 

3.2.1.2 Clonagem do ceMJD 

Excisão 

Foi disponibilizado pelo laboratório de Yuji Kowara (Genetic Resources laboratory, 

Kowara laboratory, Japão), o clone EST yk77c4, contendo parte do gene atx-3 de C. 

elegans. Este clone foi enviado na forma de fago, pelo que foi necessário proceder à 

sua excisão in vivo, usando o sistema ExAssist/SOLR. Misturou-se num tubo cónico 

de 50 ml, 200 |jJ de bactérias XL1-blue MRF D060o=1> 250 |oJ de fago e 1 u,l de 

ExAssist helper phage. A mistura foi incubada a 37°C, por 15 minutos. Foram 

adicionados 3 ml de LB e incubou-se durante a noite, a 37°C, com agitação. As células 

foram centrifugadas e o sobrenadante transferido para um novo tubo. Aquecida a 

amostra, a 70°C, durante 15 minutos, centrifugou-se de novo. O sobrenadante contém 

o fagemídeo excisado, que foi utilizado para a transformação de 200 ni de células 

SOLR (D06oo=1)< plaqueadas em placas de LB/AMP e colocadas a incubar durante a 

noite, a 37°C. 

Sequenciação 

Após a sequenciação manual termocíclica, utilizando o Kit Thermo-sequenase 

(Amersham Biosciencesj, do clone yk77c4, foi confirmado que a região 5' estava 

ausente procedendo-se em seguida à técnica de 5'RACE (Gibco BRL) de forma a 

completar a sua sequência. 
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5'RACE (rapid amplification ofcDNA ends) 

Esta técnica permite capturar a região 5' do mRNA, sendo possível completar a 

sequência 5' em falta no clone yk77c4. Após extracção do RNA total de C. elegans 

realizou-se a técnica de transcrição reversa de forma a obter cDNA, utilizando random 

primers e a enzima Superscript II RT (Gibco BRL). 

A mistura de reacção foi a seguinte: 

MISTURA DE REACÇÃO VOLUME/|il 

Random primers 2 

RNA<1|ig 

H20 DEPC p.p.v. 15,5 

lncubou-se durante, 10 minutos, a 70°C, e colocou-se 1 minuto em gelo e adicionou-

se, em seguida, a seguinte mistura de reacção: 

MISTURA DE REACÇÃO VOLUME/nL 

10 xPCR tampão 2,5 

MgCI2 25 mM 2,5 

dNTPIOmM 1 

DTT 0,1 M 2,5 

v.f. 8,5 

lncubou-se a mistura durante 1 minuto a 42°C; após este tempo, foi adicionada a 

enzima Superscript II RT (1 |o.l), incubando-se durante 30 minutos, a 42°C e, 

posteriormente, durante 15 minutos, a 70°C. Foi em seguida adicionada a enzima 

RNAse (1 |o,l), que actuou, durante 30 minutos, a 37°C, após os quais se colocou a 

mistura em gelo. 
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PCR 

A partir do cDNA produzido foi realizada uma PCR, utilizando o primer reverse ceNde 

5'-gcacaaaccagtgctctctgag-3' (emparelha no 3o exão, imediatamente a seguir ao local 

de restrição Nde\) e o primer forward SL1 (spliced leader que corresponde a uma 

pequena sequência encontrada na região 5' terminal de muitos mRNAs do nematode 

ligando-se a regiões de transplicing), ao qual se adicionou o local de restrição Psti 5'-

gaggctgcaggtttaattacccaagtttgag-3'. 

Mistura de reacção: Condições de PCR: 

MISTURA DE REACÇÃO VOLUME/pL 

H20 31,5 

10 x tampão PCR 5,0 

MgCI2 20 mM 3,0 

dNTPIOmM 1,0 

primer SL1 10 \iM 2,0 

primer ceNde 10 |o.M 2,0 

cDNA 5,0 

Taq DNA polimerase 0,5 

v.f. 50 

Após purificação do produto de PCR (Qiagen Kit), o fragmento resultante foi digerido 

com as enzimas de restrição Nde\ e Pst\, e, clonado nos locais de corte Nde\ e Psíl do 

clone yk77c4. O DNA digerido foi purificado (GENECLEAN II), após separação em gel 

de agarose a 1%. A ligação ocorreu a 16°C, durante a noite, com enzima T4 DNA 

ligase (NEB), utilizando a razão 1:3 (vector/insert). Células competentes de E. coli 

DH5a foram transformadas com 1,5 u.l do produto de ligação, seguindo o protocolo 

CICLOS TEMP/°C TEMPO/MIN 

94 1 

30 x 

94 0,5 

30 x 55 0,5 30 x 

72 1 

72 5 

4 00 
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tradicional de transformação por CaCI2, e foram plaqueadas em meio selectivo 

LB/AMP. Digeriu-se o plasmídeo extraído por miniprep (Kit Promega), com as enzimas 

de restrição Bgh\ e PvuW, para confirmação da ligação e da integridade do plasmídeo 

obtido, ao qual demos o nome de ceMJD. Foi posteriormente realizada a técnica de 

PCR, para sequenciação automática utilizando os primers universais T3 e T7. 

3.2.1.3 Níveis de expressão do gene atx-3 (RT-PCR semi-quantitativa) 

Foram obtidas culturas sincronizadas de C. elegans, estirpe selvagem N2 (Bristol), por 

lixiviação dos ovos que eclodiram em meio S sem bactérias. As larvas L1 foram então 

introduzidas em placas de Petri contendo meio NGM, com 2% peptona, e com a 

estirpe de bactérias NA22 como alimento. Foram obtidas culturas contendo os 

diferentes estádios de animais (L1/L2, L3, L4 e adultos). Os animais foram colhidos 

com tampão M9, no estádio desejado, lavados e congelados. Foram posteriormente 

triturados, utilizando um cadinho, e o RNA total foi isolado utilizando o reagente Trizol 

(Gibco BRL) e tratado com DNAse I (Amersham Biosciences). Utilizaram-se 2 ug de 

RNA para dar origem a cDNA utilizando o superscript first strand synthesis system 

com oligo (dT) primer (Invitrogen). 

Na reacção de PCR foram utilizados 2 pi de cDNA, aos quais foi adicionada uma 

mistura de reacção que inclui os primers mjd-1 F 5'-aaatcctgcgatggtggac-3', e mjd-1 R 

5'-acttttggcggtacaactgg-3'. Após o quinto ciclo da PCR foi adicionado o par de primers 

act-1 F 5'-gtcggtatgggacagaagga-3' e act-1R 5'-gcttcagtgaggaggactgg-3' utilizados para 

amplificação do controlo interno, o gene act-1. O número de ciclos apropriado foi 

determinado de forma a obter produto na forma exponencial: 22 ciclos para o gene 

atx-3 e 17 ciclos para o gene da actina acr-7. 
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Mistura de reacção: 

MISTURA DE REACÇÃO VOLUME/nL 

H20 12 

10 x tampão PCR 2,0 

MgCI2 20 mM 1,2 

dNTPIOmM 0,4 

primer 10 |j.M 1,0 

primer 10 nM 1,0 

cDNA 2,0 

Taq DNA polimerase 0,4 

v.f. 20 

Quantidades iguais de cada amostra de PCR foram aplicadas num gel de agarose a 

1% e visualizadas por brometo de etídio. A imagem foi analisada por densitometria, 

utilizando o aparelho Alphalmager 2200 (software de análise Alpha Ease). 

3.2.2 Proteína ceatx-3 

3.2.2.1 Pesquisa em bases de dados 

As sequências homólogas da proteína ataxina-3 foram identificadas utilizando o 

programa BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST), os alinhamentos foram realizados 

através do programa ClustalW (1-82) Multiple Sequence Alignment 

(www.ebi.ac.uk/clustalw/index.html) e foi utilizado o programa Boxshade 

(www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html) para finalizar a apresentação dos 

alinhamentos. Os números de acesso do Genbank são: Homo sapiens ataxina-3: NP. 

004984; Rattus norvegicus CAA72986; Mus musculus: BAB25825; Gallus gallus: 

As condições de PCR foram: 

CICLOS TEMP/°C TEMPO/MIN 

95 5 

5+17x 

95 1 

5+17x 60 1 5+17x 

72 1 

72 5 

4 oo 
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AAD21923; Arabidopsis thaliana: CAB70987; C. elegans: CAB03016; Oriza sativa: 

BAB92851; Plasmodium yoelii: EAA19332; e Drosophila melanogaster. AAF46138. Foi 

realizada uma análise detalhada das proteínas ataxina-3 humana e de C. elegans 

utilizando os programas de análise de proteínas PSORT (psort.nibb.ac.jp/cgi-

bin/runpsort.pl), PROSITE (expasy.hcuge.ch/sprot/prosite.html) e ProfileScan 

(www.isrec.isbsib.ch/software/PFSCAN_form.html). 

3.2.2.2 Tradução in vitro 

A proteína ceatx-3 foi sintetizada in vitro, utilizando o kit de TNT coupled reticulocyte 

lysate system (Promega). Foi utilizado o clone de cDNA ceMJD, previamente obtido 

(secção 3.2.1.2), linearizado com Xho\ e purificado a partir de gel de agarose 

utilizando o kit Quiagen (QIAEXII). A adição da mistura de reacção foi realizada a 4°C. 

Utilizou-se metionina marcada radioactivamente com 35S e uma mistura de 

aminoácidos sem a metionina (Promega). Utilizou-se a enzima T3 RNA polimerase, 

uma vez que o plasmídeo ceMJD contém o local do promotor T3, a 5', do codão de 

iniciação. 

MISTURA DE REACÇÃO VOLUME/uL 

Lisado de reticulócitos de coelho 12,5 

Tampão de reacção TNT 1 

T3 RNA polimerase 0,5 

Mistura de aminoácidos (menos metionina) 0,5 
35S metionina 1,5 

RNasin inibidor de ribonuclease 0,5 

DNA 1 |jg 

H20 nuclease free p.p.v. 25,5 
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A mistura foi colocada a 30°C, durante duas horas, após as quais foi adicionado o 

tampão de amostra SDS a 5 pi da amostra. A amostra foi fervida, durante 2 minutos, e 

aplicada em gel SDS-PAGE 10%. As amostras foram transferidas para uma 

membrana, que foi seca e exposta a uma película fotográfica, até à revelação. 

3.2.2.3 Proteína recombinante 6His-ceatx-3 

O vector de expressão da proteína ceatx-3 foi obtido a partir do clone ceMJD (secção 

3.2.1.2). O clone ceMJD foi amplificado por PCR utilizando o par de primers que 

incluem as regiões 5' e 3' de recombinação específicas de attB (Gateway Cloning 

System): attB1 -ceMJD 5'-ggggacaagtttgtacaaaaaagcaggctggatgtcaaaagacgatccgatc-3' 

e attB2-ceMJD 5'-ggggaccactttgtacaagaaagctgggtcttatttttcatcgttcctctc-3'. O produto 

resultante, attB-PCR, foi clonado no vector pDONR201 (Invitrogen Life Technologies) 

e, em seguida, subclonado no vector de expressão pDEST17-6His, através dos locais 

específicos de recombinação, seguindo o protocolo do fabricante, obtendo-se desta 

forma o plasmídeo pDEST17ceMJD (Figura 5A). A integridade do plasmídeo foi 

confirmada por sequenciação. A sequência de aminoácidos da proteína recombinante, 

resultante da expressão do pDEST17ceMJD, está representada na Figura 5B: contém 

uma cadeia de 6 histidinas, uma sequência de ligação com 12 aminoácidos e a 

proteína ceatx-3. 

Transformou-se a estirpe BL21SI de E. coli com o plasmídeo pDEST17ceMJD, 

utilizando o método de CaCI2. Preparou-se uma cultura de BL21SI/pDEST17ceMJD 

em 200 ml de LBon/AMP (100 pg/mL) e 0,2% de glucose por inoculação de uma 

cultura crescida durante a noite, até uma densidade de D06oo=0,5. Induziu-se a 

expressão por adição de NaCI, numa concentração final de 0,3 M e a cultura cresceu a 

30°C, durante 3 horas. Após centrifugação a 6000 rpm (Sorvall RC5B plus, rotor GS-

3), durante 20 minutos, ressuspendeu-se o sedimento em 20 ml de uma solução 

contendo [1x tampão fosfato (Na2HP04.2H20 10 mM, NaH2P04.H20 10 mM, NaCI 500 

mM pH7,4)/ Imidazole 10 mM/ 500 pi de lisozima (10 mg/ml)/ 0,1% Triton X-100/ 

Complete EDTA-free protease inhibitor cocktail (Roche)] e incubou-se uma hora em 

gelo. As proteínas foram extraídas por sonicação das bactérias em gelo, durante 2x30 

segundos, e centrifugadas a 12000 rpm (Sorvall RC5B plus, rotor SS34), a 4°C, 
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durante 15 minutos. Purificou-se a proteína recombinante por cromatografia em 

colunas His-Trap Ni (Amersham Biosciences), seguindo as instruções do fabricante. 

As proteínas foram primeiramente filtradas, utilizando filtros de 0,45 um. Aplicou-se 

500 pi de NiS04 0,1 M à coluna His-tag e, após lavagem com H20 destilada, 

passaram-se 10 ml de binding buffer (1x tampão fosfato, imidazole 10 mM). Após 

adição de tampão de eluição (1x tampão fosfato, Imidazole 500 mM), foram recolhidas 

as fracções de proteína E1, E2, E3, E4, E5 de 1 ml cada. A pureza da proteína foi 

confirmada, depois de aplicados 10 pi em gel desnaturante de poliacrilamida (SDS-

PAGE) 12% (29:1) e visualizada por Coomassie Blue e por Western blot, através da 

utilização do anticorpo anti-penta-His (Qiagen) 1:500 e do anticorpo secundário anti-

mouse 1:5000 (kit ECL Amersham Biosciences), durante uma hora cada, à 

temperatura ambiente. A detecção foi realizada por quimioluminescência (ECL 

Amersham Biosciences). 

A Ss/GI Bs/GI 
, ! ^ I , 

B 

MSYYHHHHHHLE STSLYKKAGWMSKDDPINSIFFEHQEAALCAQHALNMLLQDALYKWQDLRDL 
AIQMDKMEQQILGNANPTPGRSENMNESGYFSIQVLEKALETFSLKLTNIENPAMVDYKNNPLT 
ARAYICNLREHWFVLRKFGNQWFELNSVNRGPKLLSDTYVSMFLHQVSSEGYSIFWQGVLPRS 
DADDLISLCPWPPKVTPKKEQKLEKVMTKFFNTVGKRLGGGSGAPPDSQEEKDLAIAFAMSME 
TKDGSEVSRSSAEIDEENLRKAIELSQAPGPSEPAEIPLLTRSRSSTPPGASEPFSNAEQQRRD 
RQKFLERFEKKKEERNDEK 

Figura 5. (A) Esquema do construct pDEST17ceMJD utilizado na expressão da 
proteína recombinante 6His-ceatx-3 em bactérias. (B) Sequência da proteína 6His-
ceatx-3 resultante da expressão do plasmídeo pDEST17ceMJD; a negrito está 
representada a sequência da proteína ceatx-3. 

87 



Materiais e Métodos 

3.2.2.4 Produção do anticorpo anti-ceatx3 

A proteína recombinante 6His-ceatx-3 (fracção E1), após purificação (Figura 6A), foi 

enviada para a empresa Davids Biotechnology (Alemanha) tendo sido injectada em 

coelhos para produção do anticorpo policlonal anti-ceatx3, que foi depois purificado 

por purificação de afinidade. Um outro anticorpo policlonal, anti-303JSP, foi produzido 

contra um péptido contendo os últimos 14 aminoácidos da proteína ceatx-3, e foi 

também purificado por afinidade (Figura 6B). 

LMW E1 
B 

44 kDa, 
304 ERFEKKKEERNDEK 317 

Figura 6. (A) Proteína 6His-ceatx-3, utilizada na produção do anticorpo policlonal anti-
ceatx3 em coelho. (B) Sequência do péptido utilizado para a produção do anticorpo 
policlonal anti-303JSP, que corresponde aos aminoácidos 304-317 da proteína ceatx-
3. 

3.2.2.5 Western blot 

Para testar a especificidade dos anticorpos produzidos, a proteína recombinante 6His-

ceatx-3 foi aplicada num gel SDS-PAGE 10%. Após a transferência, a membrana foi 

bloqueada com PBS/ 0,1% Tween/ 6% leite em pó e incubada com os anticorpos 

policlonais produzidos, anti-ceatx3 1:2000 e anti-303JSP 1:1000, durante a noite, a 

4°C. Após lavagens com PBS/ 0,1% Tween/1% leite em pó, a membrana foi incubada 
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com o anticorpo secundário anti-rabbit 1:10000 (CLONTECH), durante 1 hora. Após 

lavagens com PBS/ 0,1% Tween/1% leite em pó, a detecção da proteína foi realizada 

utilizando o método de quimioluminescência ECL (Amersham Biosciences). 

3.2.2.6 Padrão de expressão 

O padrão de expressão da proteína ataxina-3 de C. elegans (ceatx-3) foi detectado em 

estirpes transgénicas de nematodes obtidas por microinjecção de constructs contendo 

o 1o exão ou o gene completo atx-3 "in frame", com o gene repórter GFP {Green 

Fluorescent Protein), sob regulação do promotor endógeno. 

3.2.2.6.1 Estirpes de nematodes 

As estirpes N2 Bristol (estirpe selvagem) e lin-15 (n765)x de C elegans foram 

mantidas a 21 °C e 15°C, respectivamente, e foram crescidas em placas NGM, às 

quais, foi adicionada uma gota de bactérias E. coli OP50 como alimento. Estas 

estirpes foram gentilmente cedidas pelo CGC. 

3.2.2.6.2 Constructs de expressão GFP 

Para obtenção dos constructs utilizados na microinjecção, foram realizadas duas 

reacções de PCR a partir do DNA genómico de C. elegans, utilizando a enzima 

expand long template PCR system (Boehringer Mannheim). Os primers foram 

desenhados com base na sequência do cosmídeo F28F8, disponibilizado em base de 

dados. Para amplificar a região promotora de 4500 bp e o 1o exão, utilizaram-se os 

primers forward PROMF 5'-gcgtctcttgcagcaatacg-3' e reverse ceMJDlexR 5'-

gcacaaaccagtgctctctgag-3', obtendo-se após digestão com as enzimas de restrição 

H/ndlll e Msc\, um fragmento de 4666 bp. Para amplificar a região promotora de 4500 

bp e o gene atx-3 completo, utilizaram-se o primer forward PROMF, e o primer reverse 

MJDtR 5'-cctaggtgaagctcctggcggcgt-3', ao qual foi adicionado o local de restrição 

BamH\. Neste caso, após digestão com as enzimas de restrição H/ndlll (parcial) e 

BamHI, obteve-se um fragmento de 5335 bp. 
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A mistura de reacção utilizada: 

MISTURA DE REACÇÃO 1 VOLUME/^L 

dATPIOmM 1,75 

dCTPIOmM 1,75 

dGTPIOmM 1,75 

dTTPIOmM 1,75 

primer 10 |iM 1,5 

primer 10 \xM 1,5 

DNA 125 ng 

v.f. 25 

MISTURA DE REACÇÃO II VOLUME/̂ L 

H20 19,25 

10 x tampão PCR 5 

enzyme mix 0,75 

As condições de PCR utilizadas: 

N° DE CICLOS TEMP/°C TEMPO 

94 2,5 min 

80 30 s 

14x 

94 10s 

14x 65 40 s 14x 

70 5 min 

24 x 

94 5s 

24 x 57 40 s 24 x 

70 8 min 

72 12 min 

4 0 0 
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Posteriormente, os dois fragmentos obtidos foram inseridos in-frame nos locais de 

corte HindWUMsd e Hind\\\/BamH\ do vector pPD95-77, o qual contém o gene repórter 

gfp, dando origem aos plasmfdeos cemjdex1:gfp e cemjdt:gfp (Figura 7). As bactérias 

DH5a foram transformadas com os constructs criados e plaqueadas em meio selectivo 

LB/AMP. Após purificação do DNA plasmídico, a sequência dos plasmídeos foi 

confirmada por restrição e sequenciação automática. 

B 

Região promotora 
ff' 

\ T G ATG 

gene GFP 

codão 
STOP 

T Região promotora 
ff' 

atx-3 (exãol) 

ATG ATG 
codão 
STOP 

gene GFP T 

atx-3 

Figura 7. Constructs utilizados na determinação do padrão de expressão da proteína 
ceatx-3 em C. elegans: (A) a região promotora (4500 bp) e, o primeiro exão do gene 
atx-3, clonado no vector pPD95-77, o qual contém o gene da GFP, dando origem ao 
plasmídeo cemjdexl :gfp; (B) a região promotora (4500 bp) e, o gene completo atx-3, 
clonado no vector pPD95-77, dando origem ao plasmídeo cemjdt:gfp. 

3.2.2.6.3 Técnica de microinjecção 

Nesta experiência foi utilizada a estirpe lin-15 (n765)x, injectada com o construct 

cemjdexl :gfp, numa concentração de 50 ng/|ul, ou com o construct cemjdt:gfp numa 

concentração de 100 ng/|il. Como marcador, foi co-injectado o plasmídeo lin-15 

(pbl_H98) numa concentração de 75 ng/(il, obtendo-se assim as linhas ceMJDex1:GFP 
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e ceMJDt:GFP. Os constructs injectados funcionam, juntamente com o plasmídeo lin-

15, como cromossomas extra, que podem ou não ser incorporados nas gónadas 

maduras e assim fazer parte das células dos novos embriões. Quando a transmissão 

se mantém estável através das gerações, podemos afirmar que obtivemos uma linha 

transgénica. Nesta experiência o marcador lin-15 fez o rescue do fenótipo dos animais 

lin-15 (fenótipo multivulvar Muv) (Huang et ai., 1994) que passaram assim a 

apresentar uma aparência normal, não havendo dúvidas na selecção dos animais 

transgénicos para os plasmídeos injectados. 

Foram injectados aproximadamente 30 indivíduos (PO) para cada construct. 

3.2.2.6.4 Western blot 

Para confirmar a presença da proteína de fusão ceatx-3:GFP na linha transgénica 

ceMJDt:GFP foi realizada a técnica de Western blot de extractos proteicos dessa linha. 

Os extractos proteicos das estirpes ceMJDt:GFP, ceMJDt:GFP/RNAi e N2 (selvagem) 

foram obtidos após lavagem, com tampão M9, de 5 placas de Petri (150 mm) contendo 

animais. Após várias lavagens por centrifugação, para serem retiradas as bactérias 

dos animais, o sedimento foi ressuspendido em 0,5 ml de tampão de lise [Tris-Hcl 100 

mM pH 6,8; 2% SDS; 15% glicerol; Complete EDTA-free protease inhibitor cocktail 

(Roche)] e fervido durante 5 minutos. Centrifugou-se o lisado, durante 10 minutos, e o 

sobrenadante obtido contendo as proteínas totais foi concentrado por centrifugação a 

8000 rpm, a 4°C, utilizando concentradores Centricon YM30 (Millipore), resultando 

numa amostra de -50 pi. A concentração das proteínas foi determinada pelo método 

de Bradford. Aplicaram-se 15 pg de cada extracto proteico em gel SDS-PAGE 10%. 

Após transferência, a membrana foi bloqueada com PBS/ 0,1% Tween/ 6% leite em 

pó, e incubada com o anticorpo policlonal anti-GFP-HRP 1:400 (Santa Cruz). As 

lavagens foram realizadas com PBS/ 0,1% Tween/ 1% leite em pó. A membrana foi 

reincubada com o anticorpo monoclonal p-actina 1:2500. A detecção realizou-se por 

quimioluminescência (ECL Amersham Biosciences). 
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3.2.2.6.5 Microscopia 

Os animais das linhas ceMJDex1:GFP e ceMJDt:GFP, foram observados através de 

DIC/Nomarski e por microscopia de fluorescência (FITC) (Zeiss Axioscop 2) e 

Confocal (BioRad MCR600). Foram utilizadas preparações extemporâneas, utilizando 

lâminas com uma solução de agar a 5% com azida de sódio (NaN3) 10 mM, que 

funciona como anestésico, permitindo uma imobilização temporária do animal. 

3.2.3 Perda de função do gene atx-3 

3.2.3.1 Animais knock-down 

3.2.3.1.1 Constructs para RNAi (interference) 

Na experiência de RNAi por soaking e microinjecção, foi utilizado o plasmídeo yk77c4 

(secção 3.2.1.2), para produção do RNA. Para a realização da técnica de RNAi 

mediado por bactérias (Timmons et ai., 2001), foi necessário digerir o plasmídeo 

ceMJD com as enzimas de restrição BamH\/Xho\ e subcloná-lo no vector "double T7" 

pPD: 129.36 (Fire Vectors), entre os dois locais do promotor T7, utilizando a enzima T4 

DNA ligase (NEB); obteve-se desta forma o plasmídeo dbT7:ceMJD (Figura 8). Após 

transformação das bactérias competentes DH5a com o plasmídeo dbT7:ceMJD, estas 

foram colocadas em meio selectivo LB/AMP. O plasmídeo extraído por miniprep 

(Promega), após confirmação por digestão, foi sequenciado usando primers 

flanqueantes do insert. 

93 



Materiais e Métodos 

Figura 8. Representação esquemática do construct dbT7:ceMJD utilizado na 
experiência de RNAi mediado por bactérias. 

3.2.3.1.2 RNAi soaking e microinjecção 

O RNA foi produzido utilizando o kit RiboMAX Large Scale RNA Production Systems 

(Promega) a partir do clone yk77c4 (5-10 ug de DNA), linearizado por enzimas de 

restrição. Foram sintetizadas separadamente as duas cadeias de RNA, por transcrição 

in vitro, por acção das enzimas T3 e T7 RNA polimerase. 

Incubou-se a mistura a 37°C, durante 2 horas. Adicionou-se (10 U) DNAse e incubou-

se a 37°C, por mais 30 minutos. Adicionou-se 50 uJ de H20 DEPC e realizou-se a 

extracção do RNA por fenol:clorofórmio. O RNA foi precipitado com 1 volume de 

isopropanol e 1/10 vol. NaAc 0,3 M, em gelo e lavado com etanol a 70%. 

Ressuspendeu-se o RNA em 12 uJ H20 DEPC. A integridade do RNA foi testada em 

gel de agarose a 1,5%, em TBE. 
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Mistura utilizada na síntese de RNA: 

MISTURA DE REACÇÃO VOLUME/|iL 

5x Tampão transcrição T3 10,0 

4x rNTP (2,5 mM cada) 10,0 

DTT (0,1 M) 5,0 

Rnasin (40 U/|il) 1,0 

T3 RNA polimerase>25 U 2,0 

DNA 2,5 (o.g 

H20 p.p.v. 50 (J.I 

MISTURA DE REACÇÃO VOLUME/^L 

5x Tampão transcrição T7 10,0 

4x rNTP (2,5 mM cada) 10,0 

DTT (0,1 M) 5,0 

Rnasin (40 U/\i\) 1,0 

T7 RNA polimerase>25 U 2,0 

DNA 2,5 ^g 

H20 p.p.v. 50 nl 

Após a hibridação, a 37°C, das duas cadeias ssRNA, o dsRNA, foi utilizado nos 

métodos de soaking (Tabara et ai., 1998) e de microinjecção (Fire et ai., 1998). O 

primeiro método implica a colocação dos animais numa gota de solução contendo o 

dsRNA; o segundo envolve a microinjecção do dsRNA directamente nos animais (ver 

secção 3.2.2.6.3). O dsRNA unc-22 foi produzido, utilizando o mesmo processo, a 

partir do plasmídeo pPD37.09, servindo como controlo positivo, uma vez que o 

fenótipo induzido por RNAi no gene unc-22 é de fácil reconhecimento e de elevada 

penetrância. Como controlo negativo utilizou-se apenas H20. Os animais injectados 

com dsRNA (n=20) e os animais sujeitos a soaking (n=20), assim como os seus 

descendentes, foram observados diariamente, através de um estereoscópio (Zeiss-

Steim 200C) com o objectivo de serem detectadas possíveis alterações fenotípicas. 

Foi avaliada a existência de letalidade embrionária. Foi ainda realizada a contagem 

dos descendentes dos animais após microinjecção de dsRNA (n=10). Os progenitores 

foram transferidos para placas frescas diariamente, durante aproximadamente 10 dias 

(todo o período de vida do animal) para facilitar a contagem da descendência. 
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3.2.3.1.3 RNAi mediado por bactérias 

Na técnica de RNAi mediado por bactérias o plasmídeo dbT7:ceMJD foi utilizado para 

transformação de uma estirpe de bactérias DE3-HT115. Esta estirpe de E. coli 

deficiente na produção de RNAse III, uma endonuclease específica para dsRNA, 

possui actividade da T7 polimerase induzida por IPTG (Timmons et ai., 2001) podendo 

substituir a estirpe OP50 como alimento dos animais. A estirpe bacteriana 

DE3/dbT7:ceMJD foi colocada em placas NGM, contendo como agente indutor IPTG 1 

mM e carbenicilina 25 ug/ml, servindo de alimento aos animais N2 e à linha 

transgénica ceMJDt:GFP anteriormente obtida (ver secção 3.2.2.6). O plasmídeo 

pLT61.1 (unc-22) (Fire vectors) foi utilizado para transformar bactérias DE3-HTT5, 

servindo como controlo positivo. Os animais utilizados nesta experiência, N2 (n=12) e 

ceMJDt:GFP (n=12), e os respectivos controlos crescidos em placas NGM sem IPTG, 

foram transferidos para placas frescas diariamente, e tal como os seus descendentes, 

foram observados através do estereoscópio. Foi determinado o número de 

descendentes e a letalidade embrionária em cada situação. Os animais foram 

observados mais detalhadamente por DIC/Nomarski e microscopia de fluorescência 

utilizando preparações extemporâneas. 

3.2.3.2 Animais knock-out 

A estirpe tag-70 foi obtida por TMP (Trimethyl Psoralen)/UV e enviada pelo C. elegans 

Reverse Genetics Core Facility da Universidade de British Columbia. Esta estirpe 

mutante, posteriormente denominada atx-3, contém uma delecção de 366 bp, 

correspondendo a 287 bp da região promotora e 79 bp do primeiro exão do gene atx-

3. 

3.2.3.2.1 Back-crosses 

A estirpe atx-3 foi cruzada com animais N2 por duas vezes no nosso laboratório de 

modo a eliminar mutações adicionais do background genético. A presença da 
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delecção foi confirmada nos animais F1 heterozigóticos, e F2 homozigóticos, por 

nested PCR. O DNA foi extraído por lise de animais isolados. Cada animal foi 

colocado numa tampa de tubo de PCR, contendo uma mistura de 2,5 ul de tampão de 

Taq DNA polimerase e 0,25 pi de proteinase K (20 mg/ml). Os tubos colocados em 

gelo foram centrifugados, a 4°C, na velocidade máxima, durante 7 segundos. Em 

seguida, foram colocados a -80°C, durante 1 hora, e, após este tempo colocados no 

termociclador, a 60°C, durante 1 hora e, a 95°C, durante 15 minutos, para inactivação 

da proteinase K. Na primeira reacção de PCR foram utilizados os primers externos 

KOEL 5'-gagtcaatagcggtatctca-3' e KOER 5'-ggacgagatttcgcgcattg-3'. 

Mistura de reacção da PCR: As condições de PCR: 

MISTURA DE REACÇÃO VOLUME/|iL 

DNA/tampão Taq polim. 2,75 

MgCI2 50 mM 0,75 

primer KOER 5 pmol/|il 1 

primer KOEL 5 pmol/pl 1 

dNTPsIOmM 2 

H20 17,3 

Taq DNA polimerase 0,2 

v.f. 25 

CICLOS TEMP/°C TEMPO/MIN 

94 0,5 

35x 

94 1 

35x 55 1 35x 

72 1 

4 0 0 

Após a primeira PCR, 2 pi de cada amostra foram sujeitos a nova reacção, utilizando 

os primers internos KOIL 5'-ccgacggtattgaagaatttt-3' e KOIR 5'-tcgaggttgtgtttaagcct-3'. 

As condições da PCR foram semelhantes às utilizadas na primeira reacção de PCR. 

3.2.3.2.2 Western blot 

A ausência da proteína ceatx-3 na estirpe mutante atx-3 foi comprovada por Western 

blot, após extracção de proteínas, pelo método descrito na secção 3.2.2.6.4. Foram 
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aplicados 15 ug de extracto proteico em gel de SDS-PAGE 10%. Após transferência, a 

membrana de nitrocelulose foi corada com Ponceau S. Depois de bloqueada com 

PBS/ 0,1% Tween/ 6% leite em pó, foi incubada durante a noite com o anticorpo anti-

303JSP 1:1000 e, após lavagens com PBS/ 0,1% Tween / 1 % leite em pó foi incubada 

com o anticorpo secundário anti-rabbit 1:10000 (CLONTECH), durante uma hora. As 

membranas foram reincubadas com o anticorpo monoclonal anti-p-actina 1:2500 

(Sigma), durante a noite, e com o anticorpo secundário anti-mouse 1:5000 (Santa 

Cruz), durante uma hora. A detecção foi realizada utilizando quimioluminescência ECL 

(Amersham Biosciences). 

3.2.3.2.3 Estirpe rescue 

Para obtenção da estirpe rescue os machos da estirpe lin-15 foram cruzados com os 

mutantes atx-3, a 15°C. Os descendentes F1 hermafroditas (lin-15/+;atx-3/+) foram 

colocados a 25°C para evitar o efeito materno no fenótipo, e a descendência resultante 

de auto-fertilização (F2), foi seleccionada para o fenótipo Muv e para a mutação atx-3 

por single-worm PCR, utilizando as condições descritas na secção 3.2.3.2.1. A estirpe 

resultante lin-15;atx-3 foi cruzada com machos da estirpe transgénica ceMJDt:GFP a 

qual contém uma estrutura extracromossómica do gene atx-3 in-frame com o gene 

repórter GFP e o plasmídeo lin-15 (descrita na secção 3.2.2.6.3.). Os descendentes F1 

heterozigóticos lin-15/+;Ex[lin-15(+),atx-3:GFP];atx-3/+ foram colocados em placas 

individuais e a auto-descendência F2, aparentemente normal, foi seleccionada por 

nested single-worm PCR para detecção da delecção no gene atx-3 utilizando os 

primers externos KOER 5'-ggacgagatttcgcgcattg-3' e K03E 5'-ctaattctaaataatatatc-3' 

e os primers internos KOIR 5'-tcgaggttgtgtttaagcct-3' e K03I 5'-gcgctgttgttcggcatttg-

3'utilizando as condições de PCR descritas na secção 3.2.3.2.1. 

3.2.3.2.4 Análise do padrão global de ubiquitinação de proteínas 

As estirpes N2 e atx-3 crescidos em condições normais ou após choque térmico, 

foram extraídas seguindo o protocolo descrito na secção 3.2.2.6.4. Foram aplicados 15 
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ug de extracto proteico em gel SDS-PAGE 10%. Após transferência a membrana foi 

corada com Ponceau S e posteriormente bloqueada com PBST7 6% leite em pó. A 

membrana foi incubada durante a noite com o anticorpo anti-ubiquitina (Abcam) 

1:5000 e durante uma hora com anticorpo secundário anti-mouse (Santa Cruz) 1:5000. 

As lavagens foram realizadas com PBS/ 0,1% Tween/1% leite em pó. A detecção foi 

realizada utilizando quimioluminescência ECL (Amersham Biosciences). 

3.2.3.2.5 Análise do fenótipo dos animais atx-3 

Observação dos animais 

Os animais mutantes atx-3, bem como o controlo N2, foram colocados em placas de 

NGM com OP50 a 21 °C e foram observados por estereoscópio (Zeiss-Steim 200C), 

para visualização da sua anatomia, comportamento e outras alterações visíveis. Os 

animais foram igualmente observados por microscopia DIC/Nomarski (Zeiss Axioscop 

2), utilizando lâminas com uma solução de agar a 5% com azida de sódio (NaN3) 10 

mM. 

Viabilidade 

Foi analisada a viabilidade de aproximadamente 50 animais atx-3, em termos do 

número de ovos que não eclodiram relativamente ao número de ovos postos. 

Crescimento a diferentes temperaturas 

Foi quantificado o número de descendentes dos animais N2 e mutantes atx-3, 

crescendo a diferentes temperaturas: 15°C (n=25), 21 °C (n=60) e 25°C (n=30) em 

placas NGM com OP50. A contagem realizou-se, recorrendo a uma grelha, por 

observação das placas NGM no estereoscópio. Cada animal foi transferido para 

placas frescas, durante o tempo reprodutivo, para facilitar a contagem dos 

descendentes em cada placa. 
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Sensibilidade ao toque 

A sensibilidade ao toque foi testada utilizando uma pestana, tocando as extremidades 

anterior e posterior dos animais: 60 animais das estirpes N2 e atx-3 foram tocados 

cinco vezes na extremidade anterior e cinco vezes na extremidade posterior. 

Normalmente o animal desloca-se no sentido contrário ao toque. Os resultados foram 

apresentados em termos da percentagem de animais que respondem a uma 

determinada percentagem de toques. 

Resposta após choque térmico 

As estirpes N2 (n=30), atx-3 (n=30) e a estirpe rescue (n=30) foram expostas a 

condições de choque térmico (30°C durante 2 horas), em placas de NGM com OP50. 

Estes animais foram depois crescidos a 21 °C e observados para detecção de 

possíveis alterações de comportamento e fertilidade. Foi quantificado o número de 

descendentes das estirpes N2, atx-3 e estirpe rescue por contagem recorrendo a uma 

grelha e utilizando o estereoscópio. 

Stresse oxidativo 

Com a finalidade de induzir stresse oxidativo nas estirpes N2 e atx-3 foi adicionado 

paraquat 0,1 mM (Sigma) às placas NGM. Foram crescidas, em placas NGM, culturas 

sincronizadas de cada estirpe, e as larvas L2 foram "picadas" para placas 

MGM/paraquat. Os tempos de desenvolvimento de aproximadamente 300 animais N2 

e 300 animais atx-3 foram determinados por comparação com o controlo crescido em 

placas NGM standard. Foi realizada uma outra experiência com a finalidade de 

determinar o número de descendentes de animais N2 e atx-3 (n=10) crescidos em 

placas MGM/paraquat, utilizando como controlo animais crescidos em placas NGM 

standard. 
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Longevidade 

Culturas sincronizadas de embriões de cada estirpe N2 e atx-3 foram colocadas a 

crescer a 25°C. Os animais adultos (n=20) foram "picados" para placas frescas e, 

foram observados diariamente para quantificação dos sobreviventes. Esta experiência 

foi realizada em placas NGM contendo 5 mg/l 5'fluorodesoxiuridina (Sigma), com a 

finalidade de inibir o crescimento da descendência facilitando a observação dos 

progenitores. 

Termotolerância 

Foram crescidos animais das estirpes N2 e atx-3 e mutantes daf-16 e daf-2 (controlos 

com menor e maior resistência ao stresse), em placas NGM, com OP50 como 

alimento. Os animais (n=60) de cada estirpe, aos 4 dias de vida, foram sujeitos a uma 

temperatura de 35°C, durante 2 horas, após as quais foram colocadas novamente a 

21 °C. Nos dias seguintes, foi observado o número de sobreviventes em cada estirpe. 

3.2.4 Análise estatística 

Os cálculos estatísticos foram realizados utilizando o programa SPSS 12,0. A análise 

estatística relativa aos níveis de expressão do gene atx-3 foi realizada por ANOVA. As 

comparações referentes às experiências de RNAi foram realizadas com um fesf T. As 

comparações do número de descendentes nas experiências de sensibilidade à 

temperatura e de stresse foram realizadas utilizando o teste univariate analysis of 

variance. Os resultados obtidos no teste de sensibilidade ao toque foram analisados 

utilizando o teste Kolmogrov-Smimov. 
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3.3 Regulação da expressão do gene homólogo do gene ATXN3em C. elegans 

Este trabalho teve como objectivo o estudo da regulação do gene atx-3 de C. elegans. 

Desta forma procedeu-se: (3.3.1) à análise comparativa de sequências reguladoras no 

promotor do gene ATXN3 humano, de ratinho e de C. elegans; (3.3.2) ao estudo da 

ligação in vitro do factor de transcrição DAF-16, envolvido na via de sinalização 

idêntica à da insulina (via DAF-2); (3.3.3) à análise dos níveis de expressão do gene 

atx-3 em mutantes da via DAF-2, e (3.3.4) à análise dos níveis de expressão do gene 

atx-3, em animais N2 sujeitos a stresse. 

3.3.1 Análise do promotor 

Realizou-se uma análise comparativa da sequência de DNA 1 kb a montante do codão 

de iniciação dos promotores do gene ATXN3 humano, de ratinho e de C. elegans, 

utilizando o programa TRES/TRANSFAC (matrix cut-off score 92) (Wingender et ai, 

2000). 

3.3.2 Ligação in vitro do factor de transcrição DAF-16 

Foi pesquisada bioquimicamente a presença da sequência consenso (TATTTAC) de 

ligação do factor de transcrição DAF-16, no promotor do gene atx-3 de C. elegans e de 

C. briggsae. Este factor de transcrição está envolvido na resposta ao stresse, 

longevidade e outras actividades reguladas pela via de sinalização DAF-2. 

3.3.2.1 Produção da proteína DAF-16 

O clone EST daf-16 (yK1006c10) foi gentilmente cedido pelo laboratório de Yoji 

Kowara (Genetic Resources laboratory, Kowara laboratory, Japão). Seguindo as 
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instruções do sistema de clonagem (Gateway/lnvitrogen) foram inseridos por PCR os 

locais de recombinação utilizando os primers attB1daf16 5'-ggggacaa 

gtttgtacaaaaaagcaggctatatgatggagatgctggtagatcag-3' e attB2daf16 5'-ggggaccac 

tttgtacaagaaagctgggtattacaaatcaaaatgaatatgctg-3'. O produto resultante foi clonado no 

vector pDONR207 e, posteriormente, subclonado no vector de expressão pDEST17, 

seguindo as instruções do sistema Gateway (Figura 9). A estirpe de E. coli (BL21SI) foi 

transformada com o construct obtido pDEST17DAF-16. Dada a dificuldade de 

expressão de factores de transcrição em bactérias, as condições de indução foram 

optimizadas no sentido de minimizar a sua degradação. Desta forma, foi crescida uma 

cultura de 500 ml de LBon/AMP (100 pg/ml), contendo 0,2% de glucose, até uma 

D06oo de 0,5, a 37°C. A expressão foi induzida por NaCI, numa concentração final de 

0,3 M, e a cultura cresceu, durante 30 minutos, a 37°C. As células foram centrifugadas 

a 6000 rpm (Sorvall RC5B plus, rotor GS-3), durante 20 minutos e ressuspendidas em 

50 ml de [1x tampão fosfato (Na2HP04.2H20 10 mM, NaH2P04.H20 10 mM, NaCI 500 

mM pH7,4)/ imidazole 10 mM/ 500 pi de lisozima (10 mg/ml)/ 0,1% Triton X-100/ 

Complete EDTA-free protease inhibitor cocktail (Roche)] e incubadas em gelo, por 1 

hora. O lisado proteico foi sonicado em gelo e centrifugado, durante 15 minutos, a 

12000 rpm (Sorvall RC5B plus, rotor SS34), à temperatura de 4°C. O sobrenadante foi 

recolhido e a proteína DAF-16 recombinante, contendo uma cauda de histidinas, foi 

purificada usando o kit His-Trap (Amersham Biosciences), seguindo as intruções do 

fabricante. Aplicou-se uma amostra de 10 pi de cada fracção de eluição em gel SDS-

PAGE 10%, posteriormente visualizadas por Coomassie Blue. A fracção E2 foi 

seleccionada para as experiências subsequentes, uma vez que apresentou menor 

degradação. 

SsKàl Ss/GI 
I I 

Figura 9. Esquema do construct, 
pDEST17DAF16, utilizado na expressão in 
vitro da proteína recombinante 6His:DAF-
16. 

104 



Materiais e Métodos 

3.3.2.2 Ligação ao promotor 

Foi amplificado por PCR, um fragmento de 1 kb a montante do codão de iniciação do 

promotor do gene atx-3, utilizando os seguintes primers: "IkbFw 5'-atcacat 

cagcaagacagatg-3' e 1kbRv 5'-agccgcggccgctttttggagctgga-3'. Para a experiência de 

competição foram sintetizadas sequências de DNA de cadeia simples, sense 

(TATTTAC) e antisense (GTAAATA), baseadas no local consenso de ligação do factor 

de transcrição DAF-16. Estes oligonucleotídeos foram hibridados por incubação a 

11°C, durante 30 minutos. A experiência de ligação DNA-proteína foi realizada à 

temperatura ambiente, durante 30 minutos, utilizando 600 ng de DNA e diferentes 

quantidades da proteína recombinante 6His-DAF-16 (5, 10 e 15 ng), num volume final 

de 85 \i\ TE. No teste de competição, o DNA de cadeia dupla, resultante da hibridação 

dos oligos sense e antisense (4 ou 6 u.g), foi incubado com a proteína recombinante 

durante 30 minutos, e a mistura foi em seguida incubada com 600 ng de DNA 1 kb do 

promotor. As amostras foram aplicadas em gel de agarose a 1,5%, com brometo de 

etídio e analisadas utilizando o aparelho TYPHOON (Amersham Biosciences). 

3.3.3 Regulação da expressão do gene atx-3 pelo DAF-16 

Uma vez que a principal função do receptor DAF-2 é inibir a actividade do factor de 

transcrição DAF-16, as nossas comparações foram realizadas entre mutantes daf-2 

(daf-16 activo) e o duplo mutante daf-2;daf-16 (daf-16 inactivo). Foi igualmente 

detectado o nível de expressão do gene atx-3 em mutantes daf-16 e estirpe N2. As 

estirpes daf-2(e1370)\\\, daf-16(mgDf50)\ e duplo mutante daf-2(e1370)\\\;daf-

16(mgDf47)\ foram enviadas pelo CGC, e mantidas a 21 °C em placas NGM. 

3.3.3.1 RT-PCR semi-quantitativa 

Extraiu-se RNA de animais de culturas mistas N2 (Bristol), daf-2(e1370)\\\, daf-

16(mgDf50)\ e duplo mutante daf-2(e1370)\\\;daf-16(mgDf47)\, crescidos em placas 

105 



Materiais e Métodos 

NGM, com 2% peptona e com E. coli NA22 como alimento. O RNA total foi isolado, em 

três extracções independentes para cada estirpe utilizando o reagente Trizol (Gibco 

BRL) e tratado com DNAse I (Amersham Biosciences); 2 ug de RNA foram utilizados 

para dar origem a cDNA, utilizando o superscript first strand synthesis system, com 

oligo (dT) primer (Invitrogen). Foram realizadas pelo menos três reacções de PCR 

para cada extracção, utilizando sempre o gene act-1 como controlo, conforme as 

condições descritas anteriormente na secção 3.2.1.3. As diferenças de expressão 

foram detectadas por densitometria, utilizando o aparelho Alphalmager 2200 (software 

de análise Alpha Ease). 

3.3.3.2 Western blot 

Extraíram-se, em quatro experiências independentes, as proteínas totais de animais 

de culturas mistas N2 (Bristol), daf-2 (e1370)\\\, daf-16 (mgDf50)\ e duplo mutante daf-

2 (e1370)\\\;daf-16 (mgDf47)\, crescidos em placas NGM, com 2% peptona, com OP50 

como alimento. A extracção foi realizada conforme o descrito na secção 3.2.2.6.4. 

Foram aplicados 20 pg de cada extracto proteico em gel SDS-PAGE 10%. Após 

transferência, a membrana de nitrocelulose foi corada com Ponceau S e 

posteriormente foi bloqueada com PBS/ 0,1% Tween/ 6% leite em pó. Após incubação 

com o anticorpo policlonal anti-303JSP 1:1000 durante a noite, a mebrana foi lavada 

com PBS/ 0,1% Tween/ 1% leite em pó e incubada com anticorpo secundário anti-

rabbit 1:10000 (CLONTECH), durante uma hora. As membranas foram reincubadas 

com o anticorpo monoclonal anti-p-actina 1:2500 (Sigma) durante a noite e com o 

anticorpo secundário anti-mouse 1:5000 (Santa Cruz), durante uma hora. A 

quantificação dos níveis de proteína de quatro experiências independentes foi 

realizada por densitometria utilizando o aparelho BioRad IMAGING GS-800 (software 

de análise Quantity One). 
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3.3.4 Efeito da restrição calórica e choque térmico na expressão do atx-3 

Foi induzido stresse em animais N2, por ausência de alimento, ou por choque térmico, 

a 30°C, durante 2 horas ou a 10°C, durante 6 horas. 

3.3.4.1 RT-PCR semi-quantitativa 

Os animais privados de alimento durante 24 horas, bem como os animais sujeitos a 

choque térmico 30°C, durante 2 horas, ou 10°C, durante 6 horas, e os animais controlo 

crescidos em condições normais, foram recolhidos para extracção do RNA utilizando o 

reagente Trizol (Gibco BRL). Com o objectivo de detectar o nível de expressão do 

gene atx-3 nas diferentes situações, foram realizadas sete reacções de PCR para 

cada condição, utilizando o gene act-1 para normalizar os resultados (método descrito 

na secção 3.2.1.3). O mesmo procedimento foi utilizado em animais com tempos de 

recuperação após o choque térmico de 0 min; 15 min; 30 min; 3 horas; 6 horas; 15 

horas e 24 horas. No entanto, neste caso realizaram-se três reacções de PCR para 

cada condição. Quantificou-se o nível de expressão por densitometria utilizando o 

aparelho Alphalmager 2200 (software de análise Alpha Ease). 

3.3.4.2 Western blot 

Aplicou-se, em gel SDS-PAGE 10%, 20 ug de extractos proteicos de animais privados 

de alimento e animais sujeitos a choque térmico 30°C, durante 2 horas, e foi realizada 

a técnica de Western blot (método descrito na secção 3.2.3.2.2). A detecção dos 

níveis de proteína foi realizada por densitometria utilizando o aparelho BioRad 

IMAGING GS-800 (software de análise Quantity OneJ em 2 experiências 

independentes para cada situação. 
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3.3.5 Análise estatística 

Os cálculos estatísticos foram realizados através do programa SPSS 12,0. Os níveis 

de expressão do gene atx-3 nas diferentes situações foram calculados por análise da 

variância (ANOVA). 
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4. Resultados 

4.1 Criação de um modelo transgénico da DMJ em C. elegans 

4.1.1 Linhas transgénicas DMJ 

Com o objectivo de recriar a DMJ no nematode C. elegans, foram microinjectados 

constructs obtidos a partir da variante de cDNA MJD1-1 com tamanho de glutaminas 

expandido (80Q) e, como controlo, constructs contendo um segmento de glutaminas 

normal (40Q). Foram seleccionados dois diferentes promotores para a regulação da 

expressão dos transgenes. Uma vez que se pretende criar um modelo de uma doença 

neurológica, seleccionámos o promotor pan-neuronal do gene aex-3 (Iwasaki et ai, 

1997) e o promotor do gene hsp16-2 indutível pelo choque térmico que permite uma 

forte expressão condicional do transgene (Stringham et ai., 1992). As linhas 

transgénicas, assim criadas, estão representadas na tabela 5. 

Tabela 5. Linhas transgénicas obtidas por microinjecção de constructs 
contendo o cDNA MJD1 - 1 . 

CONSTRUCT PROMOTOR CDNA 
HUMANO 

REPETIÇÕES 
GLUTAMINAS 

NÚMERO 
LINHAS 

aex-3:MJD1-1N aex-3 MJD1-1 14 1 

aex-3:MJD1-1E aex-3 MJD1-1 80 4 

hsp:MJD1-1N HSP MJD1-1 14 5 

hsp:MJD1-1E HSP MJD1-1 80 2 

hsp:MJD1-1(1Q) HSP MJD1-1 1 1 

aex-3:MJD1-1N:GFP aex-3 MJD1-1 14 3 

aex-3:MJD1-1E:GFP aex-3 MJD1-1 60 1 
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4.1.2 Confirmação das linhas DMJ 

As diferentes linhas transgénicas foram obtidas por microinjecção dos constructs 

referidos na Tabela 5, co-injectados com o marcador lin-15, em animais mutantes lin-

15. Estes mutantes são termo-sensíveis, apresentando um fenótipo multivulvar (Muv) 

quando crescidos à temperatura de 21 °C (Huang et ai., 1994). Assim, quando na 

segunda geração (F2), após a microinjecção, existe uma percentagem de animais em 

que o fenótipo Muv foi resgatado para o fenótipo normal; à temperatura de 21 °C, as 

linhas de animais transgénicos são consideradas estáveis (apesar do mosaicismo). 

Estes animais contêm o plasmídeo lin-15 e o transgene, numa estrutura que funciona 

como um cromossoma extra, transmitido à descendência de uma forma estável. Foi 

posteriormente realizada uma segunda confirmação da presença dos transgenes por 

single worm-PCR, utilizando primers específicos do DNA humano, que amplificam um 

fragmento contendo as glutaminas (Figura 10). 

& *e* a ^ «tf» 
^ ^\* 

tf*3 & 

Figura 10. Amplificação do DNA humano MJD1-1 nas diferentes linhas transgénicas 
DMJ por single-worm PCR. O fragmento amplificado contém o segmento de 
glutaminas de tamanho normal (N) ou expandido (E). 
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4.1.3 Análise fenotípica 

Anatomia 

Por observação microscópica de vários animais das linhas aex-3:MJD1-1N, aex-

3:MJD1-1E, hsp:MJD1-1N, hsp:MJD1-1E, hsp:MJD1-1(1Q), aex-3:MJD1-1N:gfp e aex-

3:MJD1-1E:gfp, não foram detectadas alterações relativamente à anatomia dos 

animais transgénicos, quando comparados com os animais wild-type (N2). 

Viabilidade 

Os animais das diferentes linhas transgénicas são viáveis, não apresentando 

problemas de desenvolvimento. 

Estudos de comportamento 

A observação, utilizando o estereoscópio, de vários animais das linhas aex-3:MJD1-

1N, aex-3:MJD1-1E, aex-3:MJD1-1N:gfp, aex-3:MJD1-1E:gfp, hsp:MJD1-1N e 

hsp:MJD1-1E, estas últimas após indução da expressão do transgene por choque 

térmico, 2h a 30°C, não revelou diferenças substanciais em comportamentos básicos 

como locomoção, procura de alimento ou defecação, relativamente aos animais wild-

type (N2). 

Sensibilidade ao toque 

A percentagem de animais que reagiu normalmente ao estímulo pelo toque com uma 

pestana nas extremidades anterior e posterior foi aproximadamente 100% nas linhas 

transgénicas aex-3:MJD1-1N, aex-3:MJD1-1E, hsp:MJD1-1N, hsp:MJD1-1E, aex-

3:MJD1-1N:gfp e aex-3:MJD1-1E:gfp (n=50). Este teste de sensibilidade ao toque 

permitiu verificar que não existe uma alteração funcional dos neurónios sensores nos 

animais transgénicos, comparativamente aos animais wild-type (N2). 
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Número de descendentes 

Foi realizada a contagem do número de descendentes, em todas as linhas 

transgénicas obtidas, de forma a verificar uma possível alteração da fertilidade 

resultante da expressão dos transgenes. Os resultados relativos ao número de 

descendentes das diferentes linhas transgénicas estão apresentados nos gráficos da 

Figura 11 .0 gráfico A indica que a expressão dos transgenes, induzida por choque 

térmico a 30°C, durante 2 horas, nas linhas hsp:MJD1-1N e hsp:MJD1-1E, resultou na 

diminuição significativa do número dos seus descendentes (p<0,001) (n=20), o que 

significa que a presença do transgene reduziu a fertilidade destes animais 

independentemente do segmento de glutaminas ser de tamanho normal ou expandido. 

Foi excluída a hipótese de a redução ser devida a efeitos do promotor, pois a linha que 

expressava MJD1-1 apenas com uma glutamina hsp:MJD1-1(1Q) não apresentou uma 

diminuição significativa do número de descendentes. Contudo, é importante referir que 

o efeito do choque térmico na estirpe N2 deu também origem a uma redução da 

fertilidade, embora menor. Sabe-se que o calor origina efeitos secundários nos 

animais, o que dificulta a análise fenotípica das linhas em foi utilizado o promotor hsp, 

e nos leva a ter alguma cautela na análise dos resultados obtidos. 

Conforme se verifica nos gráficos B e C da Figura 11, a fertilidade dos animais das 

linhas aex-3:MJD1-1N e aex-3:MJD1-1E (p=0,97), e das linhas aex-3:MJD1-1N:gfp e 

aex-3:MJD1-1E:gfp (p=0,024) não foi significativamente afectada quando comparada 

com os animais N2 (n=15), para p<0,01. 

4.1.4 Pesquisa de agregados proteicos 

As linhas aex-3:MJD1-1N:GFP e aex-3:MJD1-1E:GFP contêm a variante de cDNA 

MJD1-1 em fusão com a proteína GFP, regulada pelo promotor pan-neuronal aex-3. 

Estas linhas foram criadas com o objectivo de se detectarem agregados proteicos nos 

neurónios. No entanto, por microscopia de fluorescência foi detectado um nível de 

expressão muito inferior ao esperado nestas linhas, uma vez que apenas 1-10% dos 

302 neurónios apresentavam fluorescência, sendo impossível detectar as inclusões 

proteicas. 
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Figura 11. Gráficos relativos ao número de descendentes das linhas transgénicas 
expressando o cDNA humano MJD1-1 com segmento de glutaminas normal N ou 
expandido E. (A) As linhas hsp:MJD1-1N e hsp:MJD1-1E apresentaram uma fertilidade 
diminuída após indução da expressão por choque térmico (p<0,001). (B) As linhas 
aex-3:MJD1-1N e aex-3:MJD1-1E não apresentaram alteração do número de 
descendentes relativamente à estirpe N2 (p=0,97). (C) O mesmo se verificou com as 
linhas aex-3:MJD1-1N:GFP e aex-3:MJD1-1E:GFP (p=0,024). 
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Com este trabalho não foi conseguido o objectivo principal de criar um modelo animal 

da DMJ, uma vez que todas as linhas apresentaram um comportamento muito idêntico 

entre si, e semelhante aos animais wild-type. Tendo em conta que resultados 

semelhantes foram obtidos num trabalho de um outro autor (Yvert, 2000), pensámos 

que provavelmente este animal não seja um modelo de excelência para modelar as 

doenças de poliglutamina. Assim, e uma vez que entretanto foi já criado um modelo 

DMJ em Drosophila com bastante sucesso (Warrick et ai., 1998; Warrick et ai., 2005), 

que no futuro poderá ser utilizado para pesquisa de modificadores e agentes 

terapêuticos para a DMJ, optámos por dedicar grande parte do nosso trabalho ao 

estudo funcional do gene de C. elegans homólogo do gene que provoca a DMJ, cujos 

resultados revelamos nas secções seguintes. 
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4.2 Estudo funcional do homólogo do gene ATXN3em C. elegans 

4.2.1 Identificação e caracterização do gene atx-3 

4.2.1.1 Homologia a nível de DNA 

Após o rastreio em 1x106 placas fágícas de uma biblioteca de cDNA de C. elegans, 

utilizando uma sonda de cDNA humano do gene ATXN3, não foi encontrado qualquer 

clone positivo, o que permitiu prever a existência de diferenças substanciais entre as 

sequências de DNA do gene ATXN3 humano e aíx-3de C. elegans. Este resultado foi 

confirmado por pesquisa em BLASTn, a partir do momento em que o genoma de C. 

elegans foi totalmente sequenciado e disponibilizado em bases de dados (The C. 

elegans Sequencing Consortium, 1998). 

4.2.1.2 Identificação do gene atx-3 

A pesquisa por BLAST permitiu-nos identificar uma proteína de C. elegans 

(CAB03016) com elevada homologia com a proteína humana ataxina-3. Essa proteína 

é codificada pelo gene F28F8.6 (recentemente denominado atx-3), localizado no 

cromossoma V, posição 7.68. Este gene possui 1197 bp, compreendendo 4 exões 

(posições: 1-168, 217-362, 423-567 e 713-1197) (Figura 12). O clone de cDNA 

yk77c4, pertencente à biblioteca de Yoji Kowara (Genetic Resources laboratory, 

Kowara laboratory, Japão), contém grande parte da sequência codificante do gene atx-

3 estando, no entanto, incompleto na região 5', o que se traduz na ausência do codão 

de iniciação. O clone de cDNA ceMJD por nós obtido contém a totalidade da 

sequência codificante do gene atx-3, inserida no vector pBluescript. 
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(1 -168) (217-362) (423-567) (713-1197) 

Figura 12. Estrutura genómica do gene atx-3. A sequência compreende 1197 bp, que 
incluem 4 exões nas posições: 1 -168, 217-362, 423-567 e 713-1197. 

4.2.1.3 Expressão do gene atx-3 ao longo do desenvolvimento 

Foi realizado o estudo do nível de expressão do gene atx-3 ao longo do 

desenvolvimento em C. elegans. Recorrendo à técnica de RT-PCR semi-quantitativa, 

e utilizando o gene da actina como controlo, foi detectada expressão do gene atx-3 

nos ovos, expressando-se em menor intensidade nos estádios larvares L1/L2, L3, L4, 

aumentando depois a sua expressão até à fase adulta (p<0,001) (Figura 13). 

ovos L1/L2 L3 L4 Adulto 

estádio desenvolvimento 

Figura 13. Nível de expressão do gene atx-3 em diferentes estádios de 
desenvolvimento de C. elegans. 
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4.2.2 A proteína ceatx-3 

4.2.2.1 Identificação da proteína ceatx-3 

A proteína de C. elegans, com o número de acesso do Genbank CAB03016, contém 

317 aminoácidos e apresenta 38% homologia e 56% semelhança com a ataxina-3 

humana; score=169, E=2e"41 (Figura 14). Esta proteína, por nós denominada ceatx-3, 

não apresenta um segmento de poliglutamina característico da proteína humana, mas 

apenas uma glutamina. A pesquisa, utilizando o programa PSORTII, revelou que esta 

proteína deverá ter uma localização celular citoplasmática e nuclear. 

Recentemente foi identificada uma outra proteína de C. elegans (CE3299E), com 

apenas 173 aa, correspondendo ao gene 3D927 (y71H2AR.3), localizado no 

cromossoma III. Esta proteína apresenta homologia parcial apenas com o domínio 

josephina da ataxina-3 humana e, segundo dados disponibilizados pelo Worm 

Transcriptome Project, é expressa em níveis reduzidos. Os dados obtidos com o 

programa PSORTII revelam que esta é provavelmente uma proteína do citoesqueleto. 

4.2.2.2 Pesquisa de domínios funcionais 

A proteína ceatx-3 possui, na região N-terminal, o domínio josephina (pfam PF02099) 

(7-193 resíduos) comum aos homólogos da ataxina-3, os quais foram recentemente 

incluídos numa família de proteínas de nome "josephina", que presentemente engloba 

mais de vinte proteínas de diferentes espécies (Figura 15A). Estão igualmente 

presentes na proteína ceatx-3 dois motivos UIMs {ubiquitin interaction motif-píam 

PF02809), nos resíduos 219-236 e 247-264, conservados na proteína humana 

ataxina-3. Este motivo está presente num grupo vasto de proteínas, algumas das 

quais estão representadas na Figura 15B. Foi ainda encontrado através do programa 

PROSITE, um sinal de localização nuclear bipartido (RRDRQKFLERFEKKKEER) na 

ceatx-3, nos resíduos 296-313 aa (Figura 15C), comum à proteína humana. 
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Figura 14. Alinhamento múltiplo da ataxina-3 com as proteínas homólogas utilizando o 
programa ClustalW (1.82) Multiple Alignment. N° de acesso GenBank da ataxina-3 
Homo sapiens: NP.004984; Rattus norvegicus: CAA72986; Mus musculus: BAB25825; 
Gallus gallus: AAD21923; C. elegans: CAB03016; Arabidopsis thaliana: CAB70987; 
Oriza sativa: BAB92851; Plasmodium yoelii: EAA19332 e Drosophila melanogaster. 
AAF46138. 
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Figura 15. (A) Domínio josephina. (B) Motivo UIM. Os alinhamentos foram coloridos 
utilizando o ClustaIX. Iaranja:glicina (G); amarelo: prolina (P); azul: pequenos 
aminoácidos hidrofóbicos (A, V, L, I, M, F, W); verde: aminoácidos hidróxil e amina (s, T, N, 
Q); vermelho: aminoácidos carregados (D, E, R, K); ciano: histidina (H) e tirosina (Y). (C) 
Representação esquemática da proteína ceatx-3 que inclui o domínio josephina, os 
motivos UIM e o sinal de localização nuclear bipartido (NLS). 
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4.2.2.3 Tradução in vitro 

O peso molecular previsto para a proteína ceatx-3 é de 35,8 kDa; no entanto, a 

tradução in vitro do cDNA ceMJD revelou uma proteína um pouco maior, de 

aproximadamente 44 kDa, em gel SDS-PAGE 10% (Figura 16). As bandas observadas 

de tamanho inferior são produtos inespecíficos, provavelmente resultantes da técnica 

utilizada. 

44 kDa ► 

Figura 16. A proteína ceatx-3, produzida por tradução in vitro em lisado de reticulócítos 
de coelho marcada por metionina

 35
S, apresenta um tamanho aparente de -44 kDa em 

gel SDS-PAGE 10%. 

4.2.2.4 Produção da proteína ceatx3 recombinante 

A partir do clone ceMJD foi produzida a proteína recombinante 6His-ceatx-3, por 

indução em bactérias do vector de expressão pDEST17ceMJD (Figura 17). Após 

purificação, a proteína foi utilizada para a produção do anticorpo anti-ceatx-3 em 

coelho, e actualmente está a ser utilizada em estudos bioquímicos e biofísicos, e em 

ensaios de cristalização para determinação da estrutura tridimensional. 
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Figura 17. (A) Expressão da proteína 6His-ceatx-3, após 3 horas de indução com 
NaCI, detectada por Coomassie Blue e Western blot utilizando o anticorpo anti-penta-
His 1:500. (B) Diferentes eluições purificadas da proteína 6His-ceatx-3, após 
expressão em bactérias BL21SI. 

4.2.2.5 Caracterização dos anticorpos anti-ceatx-3 obtidos 

O primeiro anticorpo policlonal anti-ceatx-3 foi produzido a partir da proteína 

recombinante 6His-ceatx-3 injectada em coelhos. Este anticorpo revelou-se específico 

para a proteína recombinante, em extractos bacterianos purificados em colunas de 

níquel (Figura 18A). No entanto, em extractos proteicos de C. elegans foi detectada a 

ligação do anticorpo a proteínas de bactérias que estão normalmente no intestino 

destes nematodes. Pelo contrário, o anticorpo anti-303JSP produzido contra o péptido 

ERFEKKKEERNDEK, para além de detectar especificamente a proteína recombinante 

(Figura 18B) mostrou ser específico para a proteína ceatx-3 em extractos proteicos de 

C. elegans e por isso foi utilizado preferencialmente em trabalhos subsequentes. 
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anti-ceatx-3 

Figura 18. Proteína 6His-ceatx-3 em gel SDS-PAGE 10%, marcada com os anticorpos 
policlonais (A) anti-ceatx-3 1:2000 e (B) anti-303JSP 1:1000. 

4.2.2.4 Padrão de expressão 

O padrão de expressão da proteína ceatx-3 em C. elegans foi determinado utilizando 

estirpes injectadas com os plasmídeos cemjdex1:gfp e cemjdt:gfp, correspondendo ao 

1o exão e à totalidade do gene atx-3, respectivamente, sendo controlados pelo 

promotor endógeno (4500 bp) e ligados ao gene repórter gfp. Foram obtidas duas 

linhas de nematodes transgénicos ceMJDexl :GFP e uma linha ceMJDt:GFP. 

A proteína de fusão ceatx-3:GFP esperada, com aproximadamente 70 kDa, foi 

detectada na linha ceMJDt:GFP, estando ausente em animais N2 e em animais 

ceMJDt:GFP sujeitos a RNAi mediado por bactérias, de forma a silenciar o transgene 

(Figura 19). 

anti-303JSP 
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Figura 19. Western blot de extractos proteicos das estirpes N2, ceMJDfcGFP e 
ceMJDt:GFP/RNAi, utilizando o anticorpo policlonal anti-GFP-HRP 1:400 e o anticorpo 
monoclonal anti-(3-actina 1:2500. 

Por observação por microscopia de fluorescência, utilizando o filtro FITC, as linhas 

ceMJDex1:GFP revelaram uma fluorescência muito fraca, cingindo-se quase 

exclusivamente à hipoderme. A expressão da linha ceMJDt:GFP, contendo o gene 

completo, pode ser observada em todos os estádios de desenvolvimento pós-natal, 

desde o ovo (Figura 20A), fases larvares (Figura 20B) e estádio adulto (Figura 20C). 

Esta linha apresenta uma fluorescência muito forte em diversos tecidos como 

hipoderme, espermateca, intestino, músculos do corpo, músculos da vulva, cordão 

nervoso dorsal e ventral, alguns neurónios da cabeça e cauda e celomócitos (Figura 

21). 

A localização subcelular da proteína de fusão ceatx-3:GFP foi de difícil determinação 

devido à forte fluorescência observada. No entanto, parece estar presente tanto no 

núcleo como no citoplasma, tendo sido inclusivamente detectada nos processos 

neuronais. 
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Figura 20. Expressão da proteína ceatx-3 observada na linha ceMJDt:GFP, obtida a 
partir da microinjecção do plasmídeo cemjdt:gfp, contendo o gene atx-3 in-frame com 
o gene da GFP, regulado pelo promotor endógeno. (A) expressão no ovo, (B) na larva, 
e (C) no adulto. 
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Figura 21. Expressão da proteína ceatx-3:gfp observada na linha ceMJDt:GFP obtida a 
partir da microinjecção do plasmídeo cemjdt:gfp, contendo o gene atx-3 in-fmme com 
o gene da GFP, regulado pelo promotor endógeno. No adulto, a expressão é visível na 
hipoderme (-►), músculos do corpo e da vulva (►), neurónios da cabeça e da cauda (■#) 
cordão nervoso (* ) , intestino (=>) e celomócitos (>). Imagens obtidas por confocal 
(topo) e FITC. 
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Resultados 

Nomarski FITC 

B 

Figura 22. (A) Diferentes regiões do corpo de um animal da linha ceMJDt:GFP 
apresentando uma forte expressão da proteína ceatx-3:GFP. (B) Na linha ceMJDt:GFP 
sujeita a RNAi mediado por bactérias é evidente a interferência do dsRNA pela 
ausência de fluorescência em todas as regiões do corpo do animal (corpo e 
extremidades anterior e posterior), nos diferentes tecidos, excepto nos neurónios (>). 
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Resultados 

Os resultados obtidos nesta secção, no seu conjunto, indicam que muito 

provavelmente o gene atx-3 é o verdadeiro ortólogo do gene ATXN3 em C. elegans. 

Este facto levou-nos a realizar estudos subsequentes que visaram o estudo funcional 

deste gene no nematode, na expectativa de adquirirmos novas pistas para a revelação 

da função biológica do gene humano 4.2.3 Análise da perda de função do gene atx-3 

em C.elegans 

4.2.3.1 Caracterização de animais atx-3 knock-down 

Uma vez que os resultados anteriores revelavam que muito provavelmente o gene atx-

3 é o ortólogo do gene ATXN3 em C. elegans, realizamos estudos funcionais que 

implicaram a análise fenotípica de animais com o gene atx-3 silenciado. 

A técnica de RNAi (interference) é utilizada para bloquear a expressão de genes em C. 

elegans de uma forma transitória. Esta técnica permite o silenciamento de um gene 

alvo, fornecendo aos animais o RNA de cadeia dupla correspondente. Está 

demonstrado que para o mesmo gene a eficiência das diferentes técnicas de RNAi é 

variável. Assim, na tentativa de observar alterações fenotípicas decorrentes do 

silenciamento do gene atx-3, foram realizados os métodos de RNAi por soaking, 

microinjecção e mediado por bactérias. Foi verificada a eficiência deste silenciamento 

através da utilização do controlo positivo, o gene unc-2, cuja perda de função dá 

origem a um fenótipo característico de descoordenação motora, com uma penetrância 

de quase 100%. Foi igualmente provada a eficiência do método de RNAi mediado por 

bactérias através de Western blot e observação do decréscimo da fluorescência nos 

vários tecidos da linha ceMJDt:GFP sujeita RNAi, excepto nos neurónios, por estes 

serem refractários ao RNAi (Figuras 19 e 22). 
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Anatomia 

Observando os animais sujeitos a RNAi pelos diferentes métodos, e os seus 

descendentes, não se verificaram alterações da anatomia dos diferentes órgãos. 

Viabilidade 

Utilizando os diferentes métodos de RNAi, verificámos que os animais em que o gene 

foi silenciado eram viáveis e se desenvolviam normalmente até ao estádio adulto. 

Comportamento 

Utilizando os diferentes métodos de RNAi, não foi observada qualquer alteração de 

comportamentos básicos, tais como locomoção, alimentação ou defecação nos 

animais PO, nem nos seus descendentes. 

Número de descendentes 

Foi determinado o número de descendentes dos animais PO sujeitos a RNAi por 

microinjecção ou mediado por bactérias. Desta forma, verificou-se uma ligeira 

diminuição (-10%) do número de descendentes dos animais N2 injectados com 

dsRNA, relativamente aos animais injectados apenas com água (n=10) (Figura 23A) 

(p=0,158). 

A técnica de RNAi mediado por bactérias foi realizada com animais N2 e animais da 

linha transgénica ceMJDt:GFP. Neste caso, os animais N2 não sofreram qualquer 

alteração do número de descendentes (n=12) (p=0,86) (Figura 23B); no entanto, foi 

detectada uma diminuição de 20% do número de descendentes nos animais 

ceMJDt:GFP, relativamente ao grupo controlo (n=12) (p=0,014) (Figura 23C). Esta 

diferença não foi considerada significativa uma vez que p>0,01. 
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Figura 23. (A) Gráfico relativo à experiência de RNAi por microinjecção em animais 
N2, mostrando uma ligeira diminuição, não significativa do n° de descendentes 
(p=0,158), no grupo sujeito a RNAi relativamente ao grupo controlo. (B) Experiência de 
RNAi mediado por bactérias realizada em animais N2, mostrando uma ligeira 
diminuição, não significativa (p=0,86) do n° de descendentes, dos animais sujeitos a 
RNAi comparando com o respectivo controlo. (C) A experiência de RNAi mediado por 
bactérias realizado na estirpe transgénica ceMJDt:GFP revelou uma diminuição não 
significativa do número de descendentes (p=0,014) comparativamente ao grupo 
controlo, para p<0,01. 
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4.2.3.2 Caracterização dos animais atx-3 knock-out 

Foi igualmente realizada a análise fenotípica de animais knock-out para o gene atx-3. 

A estirpe atx-3 foi-nos cedida, em 2003, pelo "C. elegans Gene Knockout Consortium". 

A análise da sequência dos mutantes atx-3 revelou uma detecção de 287 bp na região 

promotora e de 79 bp no primeiro exão do gene atx-3. 

Esta estirpe mutante foi sujeita, no nosso laboratório, a dois cruzamentos com a 

estirpe selvagem N2, conforme o indicado para este tipo de mutantes obtidos por 

mutagénese (TMP-trimethyl Psorlen/\JV). A delecção de 366 bp foi confirmada por 

nested PCR (Figura 24A) e a ausência da proteína ceatx-3 foi confirmada por Western 

blot, utilizando o anticorpo policlonal anti-303JSP (Figura 24B). Os animais 

homozigóticos atx-3 são os primeiros animais knock-out estudados para o gene que 

codifica a ataxina-3. 
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Figura 24. (A) Após dois retro-cruzamentos com a estirpe N2, a delecção de 366 bp do 
gene atx-3 na estirpe atx-3 foi confirmada por nested PCR. (B) Extractos proteicos das 
estirpes atx-3 (-/-) e N2 (+/+) foram marcados com o anticorpo policlonal anti-303JSP 
1:1000 e com o anticorpo monoclonal anti-B-actina 1:2500, como controlo. 
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Anatomia 

A observação de vários animais da estirpe atx-3 utilizando o estereoscópio e o 

microscópio mostrou que estes não apresentavam qualquer anomalia relativamente à 

sua anatomia e disposição dos seus órgãos. Um exame detalhado por microscopia 

mostra um número e uma posição relativa das células correcta (Figura 25A). 

B 

Figura 25. (A) Imagens de microscopia de diferentes regiões do corpo de um animal 
atx-3, obtidas com filtro DIC/Nomarski e objectiva de 40x. (B) Animais atx-3 em placas 
de Petri apresentaram um movimento corporal sinoidal normal. 
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Viabilidade 

Os animais atx-3 são viáveis e desenvolvem-se correctamente até ao estádio adulto. A 

sua viabilidade, medida como a percentagem de ovos que não eclodem, não foi 

afectada no mutante, o que revela que o gene atx-3 não é essencial ao 

desenvolvimento embrionário. 

Longevidade 

Foi determinada a longevidade das estirpes N2 e atx-3 crescidas a 25°C. Os animais 

de ambas as estirpes (n=20) foram observados diariamente durante 20 dias, de forma 

a serem contabilizados os sobreviventes. As curvas de sobrevivência das duas 

estirpes apresentaram-se muito semelhantes, não se observando diferenças 

significativas entre elas (Figura 26). 
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Figura 26. Curvas de sobrevivência de animais N2 e atx-3 (n=20) crescidos à 
temperatura de 25°C, mostraram não existir diferenças entre as duas estirpes. 
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Comportamento 

A observação de aspectos comportamentais, tais como locomoção (Figura 25B), 

alimentação e defecação, nos mutantes atx-3, não revelou qualquer alteração, 

comparativamente aos animais N2. 

Sensibilidade ao toque 

No teste de sensibilidade ao toque, as extremidades anterior e posterior do animal 

foram tocados 5 vezes cada, com uma pestana. O gráfico da figura 27 representa a 

percentagem de animais (n=60) que responderam um determinado número de vezes 

aos estímulos. Neste teste, não foi encontrada uma diferença significativa entre os 

mutantes atx-3 e a espécie selvagem N2 (p=0,8) (Figura 27). Este resultado revela 

que a ausência da proteína ceatx-3 nos animais atx-3 não provocou alterações 

funcionais nos neurónios sensores. 
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Figura 27. Gráfico representativo da percentagem de animais N2 e atx-3 (n=60) que 
apresentam uma resposta ao toque, que não é diferente entre si (p=0,8). 

137 



Resultados 

Stresse oxidativo 

A indução de stresse oxidativo nas estirpes N2 e atx-3, foi promovida por adição de 

paraquat às placas NGM. Esta experiência revelou consequências semelhantes para 

as estirpes N2 e atx-3 (n=10), em termos do número médio de descendentes 

(p=0,177) (Figura 28). 

Verificou-se um atraso no desenvolvimento dos animais N2, bem como dos animais 

atx-3 (n=300) quando crescidos em placas com paraquat, comparativamente aos 

animais crescidos em placas NGM standard (n=300) (Figura 29). Segundo estes 

resultados, o efeito induzido pelo stresse oxidativo é semelhante nas duas estirpes. 
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Figura 28. Número de descendentes de animais N2 e atx-3 (n=10) crescidos em 
placas NGM standard e em placas NGM/'paraquat. O efeito do stresse oxidativo na 
diminuição da fertilidade foi semelhante nas duas estirpes (p=0,177). 
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Figura 29. Taxa de desenvolvimento de animais N2 e atx-3, crescidos em placas NGM 
standard e NGM/paraquat (n« 300). O efeito do stresse oxidativo reflectiu-se no atraso 
do desenvolvimento em ambas as estirpes. 

Crescimento a diferentes temperaturas 

Os animais da estirpe atx-3 crescidos à temperatura de 15°C, 21°C ou 25°C não 

apresentaram alterações significativas no número de descendentes, quando 

comparados com os animais N2 (p=0,364), apesar de a descendência dos animais 

atx-3 a 15°C ter sido 6% superior (n=25), a 21 °C ter sido 4% inferior (n=60) e à 

temperatura de 25°C ter sido 7% superior (n=30) comparativamente aos animais N2 

(Figura 30). Não existiu qualquer alteração da viabilidade, anatomia, ou dos 

comportamentos básicos nos animais atx-3 crescidos com duas temperaturas 

extremas 15°C ou 25°C. Desta forma não parece existir um fenótipo associado à 

temperatura na estirpe atx-3. 
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Figura 30. Os animais atx-3 crescidos a diferentes temperaturas (15°C, 21 °C e 25°C) 
não apresentaram uma alteração estatisticamente significativa da fertilidade, quando 
comparados com os animais N2 (p=0,364). 

Efeito do choque térmico e termotolerância 

Foi determinado o efeito do choque térmico na sobrevivência dos animais atx-3 e N2, 

bem como em mutantes termo-resistentes daf-2 e termo-sensíveis daf-16, como 

controlos (n=60). Após o choque a 35°C, durante 2 horas, ao 4o dia de 

desenvolvimento, os animais foram colocados a 21 °C e contabilizados os 

sobreviventes durante 38 dias. Esta experiência mostrou que a estirpe atx-3 não 

apresenta uma termotolerância generalizada, uma vez que a sua resposta a este tipo 

de stresse, em termos da longevidade, não foi diferente entre as espécies N2 e atx-3 

(Figura 31). 

Os animais sujeitos a stresse por choque térmico a 30°C, durante 2 horas, foram 

observados diariamente e foi estimado o número dos seus descendentes. 

Curiosamente, o número de descendentes na estirpe atx-3 não foi afectado pelo 

choque (n=30); pelo contrário, na estirpe N2 foi observada uma redução de 20% de 

descendentes, quando comparada com o grupo controlo sem choque térmico. Da 

mesma forma, foi observada uma redução de 26% do número de descendentes na 

estirpe rescue, quando comparada com o grupo controlo sem choque (p<0,0001) 
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(Figura 32). Esta estirpe contém uma estrutura extracromossómica ceMJDt:gfp de 

forma a tentar compensar a ausência do gene endógeno atx-3. Este resultado indica 

que de alguma forma a estirpe atx-3 apresenta uma resposta ao stresse aumentada 

ainda que de pequena amplitude, que se reflecte na sua fertilidade mas não na 

longevidade. 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 
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Figura 31. Curvas de sobrevivência após choque térmico a 35°C, durante 2 horas, ao 
4

o dia do desenvolvimento (▼). Os mutantes daf-2 e daf-16 foram usados como 
controlos para maior e menor termotolerância. Não foi encontrada diferença na 
sobrevivência dos animais N2 e atx-3 (n=60). 
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Figura 32. Número de descendentes das estirpes N2 e atx-3 e estirpe rescue após 
exposição de 2 horas a 30°C, e respectivos controlos sem choque térmico (n=30). O n° 
de descendentes da estirpe atx-3 não sofreu alteração após o choque, ao contrário da 
estirpe N2 e da estirpe rescue (p<0,0001). 
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Análise do padrão global de ubiquitinação de proteínas 

Uma vez que actualmente se pensa que a função bioquímica da ataxina-3 humana 

esteja associada à desubiquitinação proteica (Burnett et ai., 2003), foi realizada a 

técnica de Western blot, com o objectivo de se detectarem os níveis de proteínas 

poliubiquitinadas em extractos contendo proteínas totais das estirpes N2 e atx-3 

crescidas em condições normais e após um choque térmico a 33°C durante 2 horas. 

Por esta técnica verificámos que não existe uma diferença significativa no padrão de 

proteínas poliubiquitinadas entre as duas estirpes. (Figura 33). Segundo este resultado 

é pouco provável que a ceatx-3 esteja envolvida num processo geral de 

desubiquitinação, indicando que possivelmente existirá um substrato alvo específico 

para a sua acção. 

anti-ubiquitina 

N2 atx-3 N2 atx-3 

p # -

s/ choque c/ choque 

Figura 33. Padrão de proteínas poliubiquitinadas utilizando extractos proteicos das 
estirpes N2 e atx-3 crescidas em condições normais e após choque térmico aplicados 
em gel SDS-PAGE 10%, marcados com o anticorpo anti-ubiquitina 1:5000. Não se 
verificaram diferenças no nível global de ubiquitinação. 

142 



Resultados 

4.3 Regulação da expressão do gene homólogo do gene ATXN3em C. elegans 

4.3.1 Análise bioinformática da região 5 flanqueante 

A pesquisa de sequências reguladoras na região 5' flanqueante, 1 kb a montante do 

codão de iniciação, revelou a presença de locais de ligação de alguns factores de 

transcrição conservados entre as espécies humana, ratinho e C. elegans: N-oct-3, 

AbaA, Thing1/E47, PH04, S8, Bicoid, CCAAT box {nuclear factor V), activator protein 

4, FREAC-6 e HNF-3B. Os factores de transcrição FREAC-6 e HNF-3B são membros 

da família "fork head DNA-binding-domain". Uma análise mais detalhada da região 

promotora atx-3 revelou a presença da sequência consenso do factor de transcrição 

DAF-16 (TATTTAC), um membro da família "fork head DNA-binding-domain", 

localizada 632 nucleotídeos a montante do local de iniciação (Figura 34). A mesma 

sequência consenso está presente no promotor do gene atx-3 de Caenorhabditis 

briggsae, 246 nucleotídeos a montante do codão de iniciação, o que sugere que a 

ligação do factor de transcrição DAF-16 pode ser importante na regulação do gene 

atx-3 em ambas as espécies de nematodes. 

4.3.2 Ligação do DAF-16 ao promotor atx-3 

Com o objectivo de verificar a ligação in vitro do factor de transcrição DAF-16 à 

sequência consenso de ligação, presente no promotor atx-3, expressou-se e purificou-

se a proteína recombinante DAF-16. Dada a dificuldade de expressar factores de 

transcrição em bactérias foram realizadas diversas tentativas no sentido de maximizar 

a produção da proteína recombinante DAF-16, com um menor grau de degradação 

(Figura 35). Após purificação da proteína foi seleccionada a fracção E2 para os 

estudos subsequentes. 
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CAAAAAATGACACGTTGTATAAATTATTTCTCAATTTTTTACCAAAAATT 95 0 

ATATCAAAAATCGTTACAGAGCCCCGTGGAATGGACGTTGAAGCTACAAG 900 

GCGTTCAAAAAGTTCTCGACATCAAAGAATGGTATGACGTCACGTATTGG 85 0 

ACGAGATTTCGCGCATTGAAGATGCAATTAATCGACGAAAACGGAGACTT 800 
Score 94,4 

GAAGTCGCCGAAAAACCAGAACTAATTCTAATTTCATGTGACATATTTAT 750 
Score 95,5 

TAACTTATTTATTGATTTTCTTCTGTGAATTTTGCATAAAACTAGCCAAT 700 

TTCTCTCGATTTCATTGTAAAATGTCGTATATTTTTTCGAGGTTGTGTTT 6 5 0 

AAGCCTTATTAITATTTACGATACGATTTTTATGACTTTTTCAATTTCAGA 6 0 0 

ACAATATTCTGCAGAATACTTTGACTTTTTTCAGCTCCAAAACATACCGA 5 5 0 

AATTCTTATTTCAAGCTGAAATTCTCGAAAACCTTTTGAATAAAGTCAAT 5 Q Q 
Score 96,7 

AAAACGTAGAATAAACAACACGCGGTGTCGTTATTTCGGAGCATCGTTGA 4 5 0 

GGTTTTTTAATTTCGTTTTTTTTTCGATTTCATCAAATTTCACATTTTTC 4 0 0 

GTAGGTTGTCAAACGAAATTGGTTATTTTTGTTGAAAAACAAGTTATAAA 3 50 

TTGACGTAATTTTATTAAAATAAGTTTATCCTGTAAAAATTCTAACAATA 300 

TATCCGATGGTTTTGCAGTTTTGTGCTGGAGTTCCATGGAAAACATTAGA 250 
Score 93,5 

AGTCGTGTTGTTTTTTTCGAAAAATAACAGCTTGTTAACAATTCTTCGCG 2 00 

AATTTTCCTATAAAATCTCAATTTTTTTTTTAAACCTATCCGTCTTACAA 150 

AAAATATCGATTTTGGCATTCAGCATGAGGAATATTATTGTGAAATCGAA 100 
Score 96,1 

AAAATAAAACTATTTCCAAGTTTTCTTCTCCAAAATTTGAGGTGTTTTAT 5 0 

TTATTTTCTCCATTCGTTTCCCTAATCCAAATTTTTCCAGCTCCAAAAA 1 

Figura 34. Sequência de DNA (1 kb) do promotor atx-3 a montante do ATG. Estão 
assinalados os scores para os locais de ligação de "fork head transcription factor^, 
encontrados através da matriz TRES/TRANSFAC (cut-off 92). No interior da caixa de 
texto encontra-se especificamente o local consenso de ligação do factor de transcrição 
DAF-16. 
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Sol Ins Sol Ins Sol Ins Sol Ins E1 E2 E3 E4 E5 

Figura 35. (A) Western blot de extrados da proteína 6His-DAF-16 recolhidos antes 
(TO), e após indução, durante 30 minutos; 2 horas; 3,5 horas e durante a noite (ON), 
incluídos na fracção solúvel (Sol) ou insolúvel (Ins), e incubados com o anticorpo anti-
penta-His. (B) Coomassie Blue das fracções de eluição da proteína 6His-DAF-16 após 
purificação com colunas His-trap Ni. 

Utilizando a técnica de "electrophoretic mobility-shift assay" (EMSA), verifícou-se que a 

ligação do DAF-16 ao DNA da região promotora de 1 kb aumenta proporcionalmente 

com o aumento da quantidade de proteína adicionada (5, 10 e 15 ug), como foi 

revelado no gel de retardamento (Figura 36). Na experiência de competição utilizaram-

se duas quantidades diferentes de oligonucleotídeos, correspondendo à sequência de 

ligação do DAF-16, e verificou-se que na presença de competidores a ligação da 

proteína ao DNA diminui proporcionalmente à quantidade de oligonucleotídeos (Figura 

36). Este resultado revela que o factor de transcrição DAF-16 se liga de forma 

específica ao promotor atx-3. 
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Figura 36. A experiência de gel de retardamento revelou que a ligação do DAF-16 ao 
promotor do gene atx-3 aumenta proporcionalmente com o aumento da quantidade de 
proteína adicionada (5, 10 e 15 pg -poços 2, 3 e 4). Na experiência de competição 
com 4 e 6 pg de oligonucleotídeos competidores (poços 5 e 6), verificou-se que a 
ligação da proteína ao DNA decresce proporcionalmente com quantidade de 
oligonucleotídeos adicionada. O poço 1 corresponde apenas ao DNA da região 
promotora de 1 kb. 

4.3.3 Repressão da expressão do gene atx-3 pelo DAF-16 

Os resultados anteriores sugerem que a expressão do gene atx-3 pode ser regulada 

pelo factor de transcrição DAF-16. O DAF-16 é negativamente regulado pelo DAF-2, 

um receptor transmembranar de factores insulin-like, consequentemente está activo 

em mutantes daf-2. A sequência consenso de ligação do DAF-16 está presente não só 

em promotores de genes induzidos em mutantes daf-2 (classe 1), como também em 

promotores de genes reprimidos em mutantes daf-2 (classe 2). Uma vez que a função 

normal do DAF-2 é inibir a actividade do DAF-16 foram realizadas comparações entre 

os mutantes daf-2 (daf-16 activo) e o duplo mutante daf-2;daf-16 (daf-16 inactivo), 

assim como entre N2 e mutantes daf-16, relativamente ao nível de mRNA do gene atx-

3 e da proteína ceatx-3. 

Os mutantes daf-16 apresentaram 24% e 142% de aumento do nível do mRNA 

(p=0,09) e da proteína (p<0,01), quando comparados com animais N2 (Figura 37A e 

B). Em concordância, os resultados mostraram que em mutantes daf-2 a expressão do 
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gene atx-3 foi 56% e 25% menor relativamente ao observado nos duplos mutantes 

daf-2;daf-16 ao nível de mRNA (p<0,01) e de proteína (p=0,36), respectivamente 

(Figura 37A e C). Estes resultados sugerem que o gene atx-3 é reprimido pelo factor 

de transcrição DAF-16. 
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Figura 37. (A) RT-PCR semi-quantitativa do gene atx-3, em estirpes N2, daf-
16(mgDf50)\, daf-2(e1370)\\\ e duplo mutante daf-2(e1370)\\\;daf-16(mgDf47)\, usando 
como controlo interno o gene act-1. As barras do gráfico representam, a média de 9 
experiências diferentes. (B) Extractos proteicos das estirpes N2, e daf-16(mgDf50)\; e 
(C) daf-2(e1370)\\\ e duplo mutante daf-2(e1370)\\\;daf-16(mgDf47)\, detectados com 
os anticorpos anti-303JSP e anti-p-actina. Às barras dos gráficos representam a média 
de 4 experiências independentes. 
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4.3.4 Níveis de atx-3em animais em stresse 

Vários tipos de stresse externos tais como o calor, o stresse oxidativo, e a restrição 

calórica causam acumulação da proteína de fusão DAF-16-GFP no interior do núcleo 

das células somáticas, provavelmente devido à inibição da sinalização da insulina, e à 

consequente desfosforilação do DAF-16 (Henderson and Johnson, 2001; Lin et ai., 

2001). O DAF-16 assim activado, quando no núcleo, promove a expressão de 

determinados genes tais como shsp (Hsu et ai., 2003), e possivelmente reprime a 

expressão de outros ainda por determinar. Neste estudo fomos analisar o efeito de 

diferentes tipos de stresse na expressão do gene atx-3. 

4.3.4.1 Choque térmico 

Os animais N2 foram sujeitos a choque térmico à temperatura de 30°C, durante 2 

horas ou a 10°C, durante 6 horas, extraindo-se posteriormente o RNA. Após terem 

sido realizadas 7 reacções de PCR para cada situação, não foram detectadas 

diferenças de expressão do gene atx-3 (p=0,91) (Figura 38A). Da mesma forma, 

animais com diferentes tempos de recuperação, entre os zero minutos e as 24 horas 

após o choque (30°C, 2 horas), quando comparados com animais sem choque, não 

apresentaram uma diferença significativa dos níveis de expressão do gene atx-3 

(p>0,8) (Figura 38B). Consistentemente, não existiram diferenças visíveis na 

expressão da proteína ceatx-3 nos animais após o choque térmico (Figura 38C). Não 

foi pois demonstrado que o gene atx-3 seja reprimido pelo DAF-16 após o choque 

térmico. 

4.3.4.2 Ausência de alimento 

Privar os animais de alimento é uma outra forma de induzir a resposta ao stresse em 

C. elegans. Após 24 horas de restrição calórica, extraiu-se o RNA dos animais N2 sem 

alimento e respectivo controlo e realizaram-se sete reacções de PCR para cada 

situação. Os animais não apresentavam diferenças no nível de expressão do gene atx-
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3 (p=0,63). Foi igualmente quantificado o nível da proteína ceatx-3 em animais sem 

alimento, não se verificando, também neste caso, uma diferença relativamente ao 

controlo (Figura 39A e B). Não foi demonstrado neste trabalho que durante a restrição 

calórica o atx-3 seja reprimido pelo DAF-16. 

Controlo HS2h30°C HS6h10°C 

sem 
HS 

15' 30' 3h 6h 15h 24h 

Tempos recuperação após HS 2h 30°C 

N2 N2 
s/ choque c/ choque 

ceatx-3 

p-actina 

Figura 38. (A) O nível de expressão do gene atx-3, detectado por RT-PCR semi-
quantitativa, em animais N2 sujeitos a choque térmico, 2h 30°C e 6h 10°C, não foi 
diferente do grupo controlo sem choque (p=0,91). (B) O nível de expressão do gene 
atx-3, em animais N2 com diferentes tempos de recuperação após choque térmico a 
2h 30°C, não variou significativamente (p>0,8). (C) O nível da proteína ceatx-3 em 
animais N2 após o choque térmico, 2h 30°C, manteve-se inalterado. 
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2,5 
CO 
r 
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CO 
5$ 1,5 
X 
*-CO 1 
< 
7 
tr U,fa 
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N2 
N 2 sem alimento 

ceatx-3 

p-actina 

controlo sem alimento 

Figura 39. (A) Nível de expressão do gene atx-3 detectado por RT-PCR semi-
quantitativa, em animais N2 sujeitos a 24 horas de restrição calórica; como controlo 
interno foi utilizado o gene da actina (p=0,63). (B) Expressão da proteína ceatx-3 em 
animais N2 após restrição calórica, detectada por Western blot com o anticorpo 
policlonal anti-303JSP 1:1000 e o anticorpo anti-p-actina 1:2500. Não se verificaram 
diferenças significativas do nível do gene atx-3 e da cetax-3 na ausência de alimento. 
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5. Discussão 

Criação de um modelo transgénico da DMJ em C. elegans 

Apesar dos inúmeros trabalhos realizados na última década, o mecanismo patogénico 

subjacente às doenças de poliglutaminas continua por esclarecer. A nossa opção de 

criar um modelo em C. elegans para a doença de Machado-Joseph, uma doença 

neurodegenerativa autossómica dominante, resultou do facto de este animal 

apresentar diversas vantagens ao nível da manipulação laboratorial e genética, 

relativamente a outros animais modelo. A rápida obtenção de linhas transgénicas e a 

facilidade de análise de fenótipos neurológicos são uma mais valia inquestionável. A 

possibilidade de observação da evolução de uma doença de início tardio em animais 

transgénicos com um tempo de vida de aproximadamente 15 dias, foi bastante 

aliciante. Mais ainda, nenhum outro animal modelo apresenta, como este nematode, 

um número de neurónios tão elevado relativamente ao número total das suas células 

(aproximadamente um terço), o que representa um aspecto importante quando se 

pretende estudar uma doença neurológica. 

Deu-se assim início a uma nova etapa, numa unidade dedicada à genética humana, 

que implicou a montagem, tanto quanto sabemos, pela primeira vez em Portugal, de 

um laboratório especificamente para o crescimento e manipulação de C. elegans. 

No presente trabalho tentámos reproduzir a DMJ em C. elegans, injectando nos 

animais versões integrais do cDNA humano, variante MJD1-1, sob regulação, do 

promotor pan-neuronal aex-3 (Iwasaki et ai., 1997), e do promotor induzido pelo 

choque térmico HSP16-2 (Stringham et ai., 1992). Os dois tamanhos do segmento de 

glutaminas seleccionados, 40Q e 80Q representam, respectivamente, um tamanho de 

glutaminas considerado normal e um tamanho observado em doentes (varia entre 55 a 

84 glutaminas). Após observação e realização de alguns testes comportamentais nas 

linhas obtidas, aex-3:MJD1-1N e aex-3:MJD1-1E, verificámos que estas apresentavam 

um comportamento muito idêntico entre si, e muito semelhante ao dos animais wild-

type, não exibindo qualquer fenótipo neurológico. 
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Foi anteriormente descrita, em trabalhos utilizando linhas celulares, uma maior 

toxicidade resultante da expressão do segmento truncado do gene ATXN3 contendo 

as poliglutaminas, relativamente ao gene completo (Ikeda et ai., 1996; Paulson et al., 

1997b). No primeiro modelo animal da DMJ, apenas a expressão do cDNA do gene 

humano numa versão truncada (em células de Purkinje do cerebelo de ratinho) deu 

origem a animais que apresentavam um fenótipo típico de ataxia (Ikeda et ai., 1996). 

Alguns autores propuseram que a ataxina-3 sofre proteólise, dando assim origem a um 

fragmento tóxico contendo as poliglutaminas (Yamamoto et ai., 2001). O modelo de 

ratinho recentemente criado utilizando o gene ATXN3 completo sob a regulação do 

promotor da proteína priónica, conseguiu pela primeira vez demonstrar a existência de 

um local de proteólise na ataxina-3, o qual origina um fragmento tóxico de 37 kDa, 

detectado especificamente no cérebro de animais que apresentavam a doença e em 

doentes DMJ (Goti et ai, 2004). É possível que em C. elegans não exista a enzima 

que cataliza essa proteólise; no entanto, a hipótese que nos parece mais provável é 

que a proteólise, e a consequente acumulação do fragmento tóxico, se desenvolva 

num processo lento, ao longo da vida, sendo que os nematodes C. elegans podem 

não viver o tempo suficiente para que esse fenómeno ocorra, o que se reflectirá na 

ausência de fenótipo dos animais transgénicos obtidos no presente trabalho. 

Contudo, foi muito recentemente criado um modelo DMJ, por Bonini e colaboradores 

(Warrick et ai., 2005), utilizando o gene completo com 78Q num animal com um tempo 

de vida igualmente curto, a Drosophila. Estes autores demonstraram que a proteína 

ataxina-3 normal, quando co-expressa com a proteína patogénica consegue mitigar o 

fenótipo de neurodegenerescência induzido por esta, devido ao efeito protector 

exercido pela região N-terminal, que contém os domínios josephina e UlMs. Mais 

ainda, conseguiram demonstrar que mesmo a ataxina-3 patogénica associa a 

capacidade de agregar e originar um fenótipo de neurodegenerescência através da 

região contendo as glutaminas, a alguma acção protectora conferida pela sua região 

N-terminal. Foi, assim, proposto um mecanismo para a doença DMJ, em que a 

actividade normal, e não apenas o tamanho da proteína, influencia a 

neurodegenerescência de uma forma crítica. Em Drosophila, ao contrário do que 

acontece em C. elegans, não parece existir um ortólogo da ataxina-3, uma vez que 

apenas encontramos no seu genoma uma proteína com um grau de homologia muito 
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reduzido. É pois possível que a ausência de fenótipo nas linhas obtidas no nosso 

laboratório resulte do efeito protector da proteína endógena ceatx-3 no nematode, 

dado que também ela inclui os motivos josephina e UlMs na região N-terminal, 

necessários para a referida actividade protectora. Esta hipótese pode ser comprovada 

experimentalmente, cruzando os animais das linhas obtidas neste trabalho com os 

animais KO para o gene atx-3. Contudo, é possível que existam outros factores que 

possam explicar a ausência de fenótipo nas linhas obtidas, como por exemplo, uma 

expressão insuficiente dos transgenes, já que na DMJ parece existir um efeito da 

dosagem da proteína mutada. No modelo de ratinho que utiliza o gene completo sob 

regulação do promotor da proteína priónica, apenas os animais homozigóticos 

apresentaram características associadas à DMJ (Goti et ai., 2004), quando esta é uma 

doença dominante, no humano. Um outro modelo da DMJ em ratinhos, utilizando um 

YAC, refere alterações comportamentais moderadas nos animais, directamente 

relacionadas com um maior número de cópias do gene mutado (Cernai et ai., 2002). 

Mesmo em linhas celulares, foi possível causar citoxicidade apenas quando o gene 

completo foi expresso em níveis muito elevados (Evert et ai., 1999). Também em 

doentes, os raros casos de homozigotia descritos parecem desenvolver os sintomas 

da doença mais precocemente e de uma forma mais grave (Lang et ai., 1994; 

Takiyama et ai., 1995; Kawakami et ai., 1996; Lerer et ai., 1996; Sobue et ai., 1996; 

Fukutake et ai., 2002). As nossas tentativas de obter linhas por microinjecção dos 

transgenes numa maior concentração revelaram-se infrutíferas, possivelmente devido 

a um processo de defesa que envolve a rejeição desses transgenes que representam 

uma toxicidade elevada quando em concentrações muito elevadas. 

Inicialmente, pensou-se que a criação de linhas contendo o gene MJD1-1 regulado 

pelo promotor HSP16-2, frequentemente utilizado em trabalhos de sobrexpressão, 

seria uma boa opção, uma vez que este promove a expressão de transgenes em 

níveis muito elevados quando induzido por choque térmico. No entanto, as linhas 

obtidas com este promotor, HSP:MJD1-1N, HSP:MJD1-1E e HSP:MJD1-1(1Q) não 

apresentaram nenhum fenótipo neurológico evidente. O decréscimo da fertilidade 

verificado nestas linhas, além de não representar uma alteração neurológica, é 

frequentemente observado em animais wild-type quando sujeitos a choque térmico, 

podendo ser apenas um efeito secundário decorrente da temperatura elevada. Algo 
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que pode igualmente comprometer a utilização deste promotor neste tipo de trabalho é 

a sua expressão transitória após o choque térmico, o que constitui uma desvantagem 

quando se pretende recriar uma doença de desenvolvimento lento e início tardio. Um 

outro problema que se colocou durante a elaboração deste trabalho foi o facto de o 

choque térmico induzir diversas sHSP e de, segundo vários autores, esta classe de 

proteínas conseguir eliminar o efeito das poliglutaminas, tanto em Drosophila como em 

C. elegans (Warrick et ai., 1999; Chan et ai., 2000; Kazemi-Esfarjani and Benzer, 

2000; Satyal et ai., 2000). Por conseguinte, não é surpreendente que as linhas 

transgénicas HSP:MJD1-1 não apresentem o fenótipo neurológico esperado. 

Os trabalhos realizados em diferentes laboratórios confirmam que o efeito das 

poliglutaminas em C. elegans é, em geral, pouco pronunciado. Quando o segmento de 

poliglutaminas com 82Q foi expresso no músculo dos animais sob a regulação do 

promotor unc-54, verificou-se apenas um ligeiro atraso no desenvolvimento dos 

animais e uma redução da sua mobilidade (Satyal et ai., 2000; Morley et ai., 2002). 

Foi criado por Hart e colaboradores o primeiro modelo em C. elegans para uma 

doença de poliglutaminas, a doença de Huntington, resultante da expressão do 1o 

exão da huntingtina com 2Q, 23Q, 95Q e 150Q, regulado pelo promotor osm-10, que 

induz a expressão em neurónios ASH, ASI, PHA e PHB (Faber et ai., 1999). Nesse 

trabalho, apenas foi observada disfunção neuronal nos neurónios ASH, e somente 

após expressão do fragmento da huntingtina contendo um tamanho de glutaminas de 

150Q, quando normalmente a doença está associada a um tamanho de glutaminas 

entre 40Q-121Q. Curiosamente, a morte celular e a alteração da sensibilidade ao 

toque foram apenas observadas após co-injecção dos transgenes Htn-Q95 e Htn-

Q150 com o marcador tóxico osm-10:GFP. Um trabalho idêntico mostrou disfunção, 

mas não morte celular, dos 6 neurónios receptores ao toque, quando foi expresso o 1o 

exão da huntingtina contendo 128Q sob a regulação do promotor mec-3 (Parker et ai., 

2001). No seu trabalho de doutoramento, Gael Yvert (Université Louis Pasteur de 

Strasbourg) realizou diversas tentativas de reproduzir um modelo de doenças de 

poliglutaminas em C. elegans (Yvert, 2000). Com esse objectivo foram utilizados 

fragmentos do gene responsável pela DMJ com diferentes tamanhos de glutaminas 

(1Q, 18Q, e 62Q) expressos nos 6 neurónios mecanossensores através do promotor 

mec-7. Foi igualmente utilizado o fragmento contendo o 1o exão da huntingtina (15Q, 
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66Q, 81Q, e 125Q) expresso em diferentes tipos celulares recorrendo a promotores 

como o mec-7; o unc-30, expresso nos 19 neurónios motores GABAenérgicos; o glr-1, 

expresso num grupo de intemeurónios e neurónios motores; o unc-54, expresso no 

músculo; um promotor constitutivo do sistema nervoso unc-119; e o já referido hsp16-

2, induzido por choque térmico. Apesar de ter sido detectada alguma agregação 

citoplasmática nas linhas que expressavam os transgenes em fusão com a GFP, essa 

agregação não estava apenas associada à presença do fragmento expandido, mas 

também ao segmento de tamanho normal. Após observação de todas as linhas 

obtidas, não foi verificado em nenhum caso um fenótipo neurológico associado à 

expressão dos transgenes. Em nenhum trabalho realizado até à data, utilizando o 

nematode C. elegans como modelo de doenças causadas por poliglutaminas, a 

presença do transgene contendo o segmento de glutaminas expandido foi capaz de 

causar morte celular. É importante referir que, em todos os modelos de citotoxicidade 

das poliglutaminas em C. elegans, foram apenas detectados agregados 

citoplasmáticos ou perinucleares, não se verificando a translocação das proteínas para 

o núcleo, que é, segundo se pensa, um factor essencial para a patogénese. A nossa 

tentativa de visualizar as inclusões intracelulares criando linhas que expressavam o 

cDNA MJD1-1 em fusão com o gene gfp sob regulação do promotor aex-3 não foi 

conclusiva, em parte porque apenas um reduzido número de neurónios apresentava 

fluorescência. 

Os trabalhos referidos anteriormente, em conjunto com o presente, parecem sugerir 

que os mecanismos implicados neste tipo de toxicidade não estão totalmente 

conservados nesta espécie, ou que os genes necessários para a sua ocorrência estão 

ausentes do genoma de C. elegans. 

O facto de este animal se adaptar com facilidade a diferentes ambientes pode ter-lhe 

conferido, durante o processo de evolução, uma maior resistência ao stresse, 

inclusivamente ao induzido pelas poliglutaminas. A microinjecção de um fragmento de 

tamanho superior de glutaminas poderá ser uma forma de exacerbar o seu efeito 

deletério; uma outra hipótese a considerar consiste na microinjecção dos transgenes 

num fundo genético mutante para as chaperones. 

No futuro, as linhas transgénicas agora obtidas poderão no entanto ser utilizadas em 

cruzamentos com mutantes de genes candidatos a modificadores de fenótipo, bem 
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como em screenings por RNAi com o objectivo de encontrarem genes cuja perda de 

função consiga exacerbar o efeito das poliglutaminas. 

atx-3 o ortólogo em C. elegans do gene ATXN3 

O presente estudo consistiu na identificação e caracterização do gene homólogo do 

gene ATXN3, responsável pela DMJ, no nematode C. elegans. 

Por pesquisa bioinformática identificámos uma única proteína de C. elegans que 

possui homologia significativa relativamente à ataxina-3 humana. Esta proteína, por 

nós denominada ceatx-3, apresenta 38% de homologia e 56% de semelhança com a 

proteína humana, uma percentagem de homologia considerada elevada em espécies 

que divergiram evolutivamente há mais de 600 milhões de anos. A sequenciação do 

genoma de diferentes espécies permitiu verificar que a ataxina-3 está presente em 

diversos organismos eucariotas (incluindo plantas), com a excepção das leveduras, o 

que indica a sua conservação evolutiva e é revelador da sua importância funcional. 

Curiosamente, o segmento de poliglutaminas responsável pela patologia DMJ está 

ausente na proteína ceatx-3, que apresenta apenas uma glutamina. Também os 

restantes homólogos contêm, no máximo, seis glutaminas, o que sugere que este 

segmento foi adquirido durante a evolução, com a tendência para se expandir a surgir 

apenas na espécie humana, e que este segmento certamente não deverá ser muito 

relevante para a sua função biológica. 

A ceatx-3 apresenta um peso molecular muito idêntico ao da proteína humana, já que 

ambas as proteínas contêm aproximadamente o mesmo número de aminoácidos. 

Contudo, o gene atx-3 é substancialmente mais pequeno que o gene ATXN3, uma vez 

que apresenta apenas 4 exões e 1197 bp, enquanto o gene humano possui 11 exões 

e se distribui por 48240 bp de DNA genómico (Ichikawa et ai., 2001). A diferença de 

tamanho dos genes entre as duas espécies não é, no entanto, surpreendente, uma 

vez que o genoma de C. elegans é rico em pequenos genes, que contêm poucos e 

pequenos intrões, com uma densidade de aproximadamente 1 gene por 5 kb, 

distribuídos por 6 pares de cromossomas. 
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A homologia ente as sequências de DNA das duas espécies não é significativa, o que 

inviabilizou a nossa tentativa de clonagem do cDNA directamente a partir de uma 

sonda de cDNA do gene humano. Este problema foi posteriormente resolvido pela 

cedência, por parte do laboratório de Yoji Kowara, do clone EST yk77c4, que foi por 

nós completado na sua região 5'. 

O estudo bioinformático da proteína ceatx-3 revelou a presença de um sinal de 

localização nuclear bipartido nos resíduos 296-313 aa, que se encontra igualmente na 

proteína humana. Em concordância com o resultado probabilístico de localização 

celular obtido através do programa PSORTil, a expressão da proteína ceatx-3, 

detectada através do gene repórter GFP, revelou uma expressão citoplasmática e 

nuclear. Observação idêntica foi anteriormente obtida em trabalhos que permitiram 

determinar a localização da proteína humana e de ratinho no citoplasma e no núcleo 

(Paulson era/., 1997a; Wang era/., 1997; Schmidt et ai, 1998; Tait et al., 1998; Costa 

er a/., 2004). Estes dados reforçaram a ideia de que a presença da proteína no núcleo 

pode ser importante para parte da sua função biológica. 

A expressão tecidular da proteína ceatx-3 revelou-se quase ubíqua: foi detectada a 

expressão da GFP na hipoderme; em alguns neurónios da cabeça e da cauda; cordão 

nervoso; intestino; e uma forte expressão nos músculos e celomócitos. Estes últimos 

são estruturas idênticas a glândulas, contendo grandes vacúolos e vesículas, cuja 

função permanece por determinar, mas ao que tudo indica estão relacionados com a 

neutralização de substâncias tóxicas {scavenging) (Wood, 1988). A expressão dos 

genes ATXN3 humano, de rato e de ratinho é também ubíqua (Schmitt et ai., 1997; 

Ichikawa et ai., 2001; Costa et ai., 2004), e curiosamente, tal como no nematode, foi 

detectada no ratinho uma forte expressão muscular (Costa et ai., 2004), facto que 

poderá estar relacionado com uma maior actividade da ataxina-3 neste tecido, por 

razões que ainda desconhecemos. 

Neste estudo, demonstrámos que o gene atx-3 é expresso em todas as fases do 

desenvolvimento, desde o ovo até ao estádio adulto, apresentando um nível de 

expressão de mRNA mais elevado nesta última fase. A presença da proteína ceatx-3 

em fusão com a GFP foi também detectada desde a fase embrionária até à fase 

adulta, tal como havia sido descrito relativamente à proteína homóloga de ratinho 

(Costa et ai., 2004). 
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A ataxina-3 humana possui elevada homologia (aproximadamente 85%) com proteínas 

de diferentes vertebrados, tais como galinha, rato e ratinho. Contudo, a identificação 

dos motivos funcionais implica muitas vezes uma comparação entre sequências de 

proteínas de espécies mais distantes evolutivamente, como é o caso da C. elegans, 

relativamente ao humano. A comparação das sequências de aminoácidos das 

proteínas ataxina-3 e ceatx-3 revelou a presença de uma região N-terminal bastante 

conservada (7-193 resíduos), que passou, recentemente, a ser considerada como um 

domínio josephina/pfam (02099). Este domínio contém uma sequência de aminoácidos 

característica de proteases cisteínicas de desubiquitinação (Scheel et ai., 2003), a qual 

está presente em pelo menos 30 proteínas incluídas na família Josephina, da qual faz 

igualmente parte uma outra proteína de C. elegans, a proteína josephina (3D927). 

Esta proteína não apresenta qualquer homologia com as proteínas ataxina-3 ou ceatx-

3 para além desse domínio e, segundo dados do Worm Transcriptome Project, 

apresenta um reduzido nível de expressão. A sua mais provável localização celular, 

obtida utilizando o programa PSORTII, é essencialmente no citoesqueleto, o que faz 

prever uma diferente função para esta proteína relativamente à ceatx-3. Além do 

domínio josephina, a região média da ceatx-3 apresenta dois motivos UlM/pfam 

(02809) compostos pelos resíduos 219-236 aa e 247-264 aa, motivos estes que estão 

igualmente presentes na proteína humana. Segundo dados do InterPro, este motivo 

está presente em oito proteínas de C. elegans, oito de Drosophila, dezanove de 

ratinho e trinta do humano (Semple and ai., 2003), e parece ser responsável pela 

ligação destas proteínas a proteínas ubiquitinadas. No caso da ataxina-3 esta ligação 

é realizada com proteínas ubiquitinadas por mais de 4 ubiquitinas (Burnett et ai., 2003; 

Chai et ai., 2004). 

Segundo dados publicados recentemente sobre o mapa da rede de interactores de C. 

elegans, a cetax-3 interactua com a proteína VCP/p97 (Li et ai., 2004). Os resultados 

recentemente obtidos pelo nosso grupo, por yeasr two-hybrid e por outros métodos 

bioquímicos, demonstraram ainda a interacção da ceatx-3 com a hHR23A e com o 

homólogo em C. elegans ceRAD23 (Ferro et ai. manuscrito em preparação). A 

VCP/p97 e as hHR23 são algumas das proteínas que interactuam com a proteína 

ataxina-3 (Wang et al., 2000; Hirabayashi et ai., 2001; Doss-Pepe et ai., 2003), o que 
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revela a conservação das interacções nas duas espécies, sugerindo quer a sua 

similaridade estrutural, quer a sua equivalência funcional. 

Apesar de não ter sido comprovado biologicamente que o gene humano ATXN3 pode 

substituir funcionalmente o gene atx-3, resgatando o fenótipo resultante da sua perda 

de função, se tivermos em conta os aspectos comparativos mencionados 

anteriormente podemos considerar que a ceatx-3 será, muito provavelmente, o 

verdadeiro ortólogo da ataxina-3 em C. elegans. Este aspecto levou-nos a desenvolver 

um trabalho subsequente de análise funcional de animais sem o gene atx-3, com o 

objectivo de obter pistas adicionais sobre a função do gene humano. 

Perda de função do gene atx-3 não afecta a viabilidade 

O estudo funcional do gene atx-3 envolveu a análise fenotípica de animais nos quais 

foi induzido o silenciamento do gene de uma forma transitória (knock-down/RNA\) ou 

permanente (knock-out). 

No início deste projecto, e na ausência de uma estirpe mutante para o gene atx-3, 

recorremos a uma técnica que permite silenciar genes por interferência do dsRNA 

(RNAi) (Fire et al., 1998). A técnica de RNAi consiste na introdução de RNA em cadeia 

dupla, cujo efeito resulta na inactivação do gene correspondente, por um processo que 

envolve a degradação do mRNA endógeno. Esta técnica tem sido utilizada de uma 

forma sistemática em C. elegans com resultados bastante consistentes para alguns 

genes (Fraser et al., 2000; Gonczy et ai., 2000; Piano et ai., 2000; Maeda et ai., 2001; 

Ashrafi et ai., 2003; Kamath et ai., 2003; Lee et ai., 2003b). Por exemplo, o 

silenciamento por RNAi do gene atx-2 de C. elegans, homólogo do gene responsável 

pela ataxia espinocerebelosa tipo 2 (SCA2), a ataxia espinocerebelosa mais parecida 

com a DMJ a nível fenotípico, permitiu verificar o seu envolvimento no 

desenvolvimento embrionário, uma vez que os animais apresentaram uma morte 

embrionária de 95,4% (Kiehl et ai., 2000). Um estudo recente demonstrou que a ATX-2 

está envolvida na regulação da tradução na linha germinativa, acrescentando, desta 

162 



Discussão 

forma, um importante dado para a revelação da função desta proteína (Ciosk et ai., 

2004). 

No entanto, esta técnica nem sempre é totalmente eficaz, sendo possível que o 

organismo possua mecanismos homeostáticos para certos genes, permitindo ao 

animal compensar o RNAi através de auto-regulação ou modulação pós-traducional. 

Assim, para muitos genes, o silenciamento por interferência do RNA não é suficiente 

para provocar um efeito de perda de função do gene e, inclusivamente, métodos 

diferentes de RNAi resultam muitas vezes em diferente penetrância do fenótipo. Por 

esse motivo, foram realizados diferentes métodos de RNAi: por soaking, microinjecção 

e mediado por bactérias. Um problema que a técnica de RNAi acarreta, é o facto de os 

neurónios serem refractários a este tipo de silenciamento. Para colmatar este aspecto 

o ideal é, sem dúvida, a obtenção de uma estirpe que contenha uma mutação da qual 

resulte a ausência total de expressão da proteína a estudar. Este tipo de mutantes 

pôde, no presente caso, ser obtido através de um consórcio, cujo objectivo é a criação 

de animais knock-out para todos os genes de C. elegans, provocando mutagénese em 

bibliotecas de animais, posteriormente seleccionados por PCR para delecções em 

genes específicos. Em meados de 2003, o consórcio de knock-out de C. elegans, 

isolou uma estirpe mutante designada atx-3. Esta estirpe foi, no nosso laboratório, 

retro-cruzada com animais selvagens para eliminar mutações adicionais do backgound 

genético, conforme é aconselhável para este tipo de mutações causadas por TMP 

Trímethyl Psoralen)/UV. A estirpe atx-3 caracteriza-se por uma delecção de 366 bp, 

que inclui o codão de iniciação, e que consegue suprimir completamente a expressão 

da proteína ceatx-3 nos animais mutantes conforme foi por nós confirmado por 

Western blot. Este é presentemente, o primeiro animal estudado que não apresenta a 

proteína ataxina-3. 

Numa primeira análise, estes animais revelaram-se morfologicamente muito 

semelhantes aos animais selvagens. Da mesma forma, uma análise detalhada 

recorrendo a microscopia revelou uma correcta posição dos órgãos e um número de 

células aparentemente normal, tal como observámos previamente nos animais sujeitos 

a RNAi. 

Os mutantes atx-3 são viáveis, sem que tenha sido observada qualquer mortalidade 

embrionária ou alteração no desenvolvimento. Apesar de os resultados obtidos por 
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RNAi revelarem uma ligeira letalidade embrionária nos animais N2 injectados com 

dsRNA, e apenas na linha transgénica ceMJDt:GFP sujeita a RNAi mediado por 

bactérias, comparando com os respectivos controlos, as diferenças não se revelaram 

estatisticamente significativas. 

Destas observações resulta a nossa convicção de que o gene atx-3 não está envolvido 

no desenvolvimento, nem é indispensável à vida, o que é consistente com o facto 

anteriormente referido da expressão deste gene ser mais elevada em animais adultos, 

comparativamente aos embriões ou larvas. Este dado não pode ser directamente 

extrapolado para o gene humano sem alguma reserva, mas o facto de a perda do 

gene não ser letal para os animais reforça a ideia de que a terapia génica, ou mesmo 

o siRNAi, poderão vir a ser utilizados como estratégias de tratamento com vista ao 

silenciamento do gene ATXN3 em doentes. Actualmente, impõe-se o desenvolvimento 

de animais knock-out em mamíferos, como por exemplo o ratinho. 

Para além da viabilidade, foram analisadas outras possíveis alterações fenotípicas nos 

animais sujeitos a RNAi e nos mutantes atx-3. Os comportamentos básicos, como 

alimentação, defecação ou locomoção, não estavam comprometidos nestes animais. 

Uma vez que a ataxina-3 mutada provoca especificamente a morte neuronal em 

doentes DMJ, colocou-se a questão de a ausência da proteína atx-3 poder originar 

uma alteração neuronal que se manifestasse, por exemplo, na motricidade ou na 

perda de reflexos sensores dos animais. Contudo, os animais atx-3 apresentaram um 

movimento e uma sensibilidade ao toque normais, o que significa que a ausência da 

proteína não afectou a função normal dos neurónios em questão. 

O comportamento, bem como a fertilidade, dos animais atx-3 crescidos a duas 

temperaturas extremas (15°C e 25°C), também não foram significativamente alterados, 

não existindo, por isso, um fenótipo associado à temperatura nesta estirpe. 

Apesar da(s) função(ões) biológica(s) da ataxina-3 humana permanecer 

desconhecida, os vários estudos recentemente publicados indicam que esta possui 

características bioquímicas comuns a enzimas de desubíquitinação (DUB), hipótese já 

comprovada experimentalmente (Burnett et ai., 2003). As DUBs são um vasto grupo 

de enzimas que clivam especificamente as moléculas ligadas à ubiquitina no terminal 

carboxílico do último resíduo da ubiquitina (Gly76) (Amerik and Hochstrasser, 2004). 

Apesar de o papel destas enzimas ainda não ter sido completamente esclarecido, 

164 



Discussão 

pensa-se que uma proteína de desubiquitinação pode estar envolvida em diferentes 

processos, que podem ocorrer antes ou após os substratos ubiquitinados se ligarem 

ao proteassoma (Chung and Baek, 1999; Amerik and Hochstrasser, 2004). Na primeira 

situação, a desubiquitinação pode regular negativamente a degradação proteica. 

Assim, as DUB podem exercer a sua função de várias formas: no processamento das 

moléculas precursoras da ubiquitina; evitando a proteólise de proteínas 

inapropriadamente ubíquitinadas; na recuperação das cadeias de poliubiquitina dos 

seus conjugados, depois destes se ligarem ao proteassoma para degradação; na 

separação dos monómeros de ubiquitina, mantendo um reservatório (pool) de 

ubiquitina livre nas células; e na desubiquitinação de proteínas específicas 

ubiquitinadas (Amerik and Hochstrasser, 2004). As DUBs incluem pelo menos cinco 

subfamílias (Amerik and Hochstrasser, 2004); a mais vasta e mais diversa destas 

subfamílias inclui as UBP (ubiquitin specific processing proteases). Existem ainda as 

UCH (ubiquitin carboxy-terminal hydrolases) e, mais recentemente, foram descobertas 

três novas subfamílias: as proteases OTU (ovarian tumor-related proteases), as 

MPN+/JAMM metaloproteases e a subfamília da ataxina-3, a qual poderá igualmente 

integrar os seus ortólogos, incluindo a ceatx-3. 

Existe, actualmente, um número reduzido de estudos realizados com proteínas 

identificadas como DUBs em C. elegans. No entanto, os dados até agora publicados 

revelam que não existe um fenótipo característico da perda de função desta classe de 

proteínas, facto que impossibilitou a aplicação de testes fenotípicos mais específicos 

no mutante atx-3. Por exemplo, contrariamente ao gene atx-3, a proteína de C. 

elegans com mais elevada homologia nos dois domínios funcionais conservados entre 

proteínas UBP, quando silenciada por RNAi, provocou letalidade embrionária de 99% 

(Lee et ai., 2001a). Esta proteína, mais tarde denominada ubiquitina C-terminal 

hidrolase CYK-3, mostrou ser crucial para a osmorregulação, e foi igualmente descrito 

que os mutantes homozigóticos para o gene cyk-3 (citokinesis defective) originam 

embriões que apresentam como efeito secundário defeitos em processos dependentes 

da actina, como a citocinese e a segregação dos grânulos-P (Kaitna et ai., 2002). 

Estes autores especularam que a CYK-3 diminui a degradação ou a endocitose de um 

factor ainda não identificado, essencial para o equilíbrio osmótico dos embriões. Pelo 

contrário, uma outra UCH de C. elegans (R10E11.3), homóloga da proteína humana 
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UCH46, quando silenciada por RNAi não originou qualquer alteração fenotípica nos 

animais (Gonczy et ai., 2000; Kamath et ai., 2003). 

Relativamente a outros animais, sabe-se que, em Drosophila, pelo menos uma UCH 

(uch-D) tem um papel essencial na embriogénese. Adicionalmente, foi demonstrado 

que as UBPs são necessárias ao desenvolvimento em Drosophila e Dictyostelium 

discoideum, e mutantes sem UBP nestes organismos apresentam um fenótipo letal 

(Huang et ai., 1995; Lindsey et ai., 1998). Curiosamente, apenas a Rpn11 de S. 

cerevisiae é essencial para a viabilidade (Amerik et ai., 2000), apesar de não existir 

redundância funcional entre as diferentes UBPs (Cohen et al., 2003). 

Um trabalho realizado recorrendo à técnica de RNAi, envolvendo todas as proteínas 

da via de ubiquitinação de C. elegans identificadas como pertencendo às famílias E1 

(ubiquitin-activating enzyme) e UBC/E2 (ubiquitin-conjugating enzyme), revelou que 

apenas quatro das vinte E2s são essenciais para a embriogénese: LET-70 (UBC-2), 

UBC-9, UBC-12 e UBC-14. Para todos os outros genes desta classe, os animais 

apresentaram um fenótipo normal. Todas as cinco enzimas E1 e as proteínas 

ubiquitin-like SUMO e NED-8 mostraram ser necessárias para a embriogénese (Jones 

et ai., 2001). Esta evidência está de acordo com a literatura que refere as E1s como 

enzimas imprescindíveis na regulação celular (McGrath et ai., 1991; Ciechanover and 

Schwartz, 2004). Estes dados levam-nos a concluir que, de facto, podem existir em C. 

elegans DUBs cuja perda de função não afecte funções vitais, ou que afecte a 

desubiquitinação apenas parcialmente. Espera-se um fenótipo mais grave associado à 

perda de função de uma enzima DUB relacionada com a recuperação global das 

cadeias de poliubiquitina, depois dos seus conjugados se ligarem ao proteassoma 

para degradação, ou de uma DUB que esteja relacionada com a recuperação dos 

monómeros de ubiquitina das cadeias de poliubiquitina para reposição do "pool" 

celular. No entanto, como foi referido anteriormente, certas DUB podem estar 

envolvidas em processos mais específicos, desubiquitinando substratos alvo sem que 

isso afecte de uma forma grave a capacidade de regulação celular e, 

consequentemente, o fenótipo dos animais. 

Assim, a ausência de fenótipo visível em animais atx-3 leva-nos a deduzir que a ceatx-

3 pode estar envolvida num processo celular bastante específico, não vital e de difícil 

detecção, não podendo ser excluída a hipótese de redundância genética. É importante 
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referir também, que apenas 10% dos 19427 genes de C. elegans foram até agora 

associados a fenótipos, o que sugere que terão que ser implementados novos 

métodos de análise fenotípica para descortinar os fenótipos menos óbvios, como é o 

caso do mutante atx-3. Actualmente, novas metodologias estão a ser implementadas 

como um complemento forte aos screenings genéticos clássicos. Os genes cuja 

mutação não origina um fenótipo detectável, podem ser associados com um processo 

biológico específico tendo como base a sua co-regulação ou interacção com factores 

conhecidos, encontrados através de DNA microarray, yeast two-hybrid ou outras 

tecnologias relacionadas. Por exemplo, a determinação, por microarray, de genes 

diferencialmente expressos entre a estirpe atx-3 e wild-type, pode acrescentar novas 

pistas para a revelação da função do gene atx-3. Está actualmente a ser desenvolvido 

um projecto em grande escala que envolve a pesquisa da rede de interactores em C. 

elegans tendo já revelado, conforme foi referido anteriormente, a interacção 

conservada da ceatx-3 com a VCP/p97 (uma ATPase envolvida no controlo da divisão 

celular, na fusão membranar, transporte vesicular e na via de degradação ubiquitina-

proteassoma), e que pode futuramente revelar outras proteínas com as quais a cetax-

3 interactua contribuindo para a sua inclusão numa via celular específica. 

ceatx-3, o stresse celular e a fertilidade 

Dado que vários trabalhos recentes indicam que a proteína ataxina-3 está envolvida 

na via UP, pensámos que seria interessante observar o envolvimento do seu ortólogo 

ceatx-3 nessa mesma via, avaliando o comportamento dos mutantes atx-3 em 

situações de stresse. Uma das características das estirpes de C. elegans com 

resistência aumentada ao stresse é apresentarem uma maior longevidade, 

relativamente à estirpe selvagem. 

Apesar de a estirpe atx-3 apresentar uma longevidade considerada normal, 

inesperadamente verificámos que estes animais quando sujeitos a stresse por choque 

térmico apresentavam uma resposta ligeiramente diferente dos animais selvagens, 

diferença essa que se reflectiu na ausência do efeito do choque térmico relativamente 

à sua fertilidade; ou seja, o número médio de descendentes dos animais após o 
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choque manteve-se inalterado, ao contrário do que foi observado para os animais 

selvagens (-20%). Esta característica foi revertida na estirpe rescue, em que se repôs 

o gene em falta. Apesar da diferença observada não ter sido de uma grande amplitude 

foi estatisticamente significativa. É de referir, no entanto, que a sobrevida dos animais 

atx-3 após o choque térmico foi semelhante à dos animais selvagens, o que significa 

que a resistência ao stresse aumentada não teve reflexos na longevidade, mas 

apenas na fertilidade. 

Contudo, quando os animais atx-3 foram sujeitos a um outro tipo de stresse (stresse 

oxidativo) obtivemos um resultado diferente. Nesse caso, os animais atx-3 sofreram 

consequências semelhantes, quer ao nível da fertilidade, quer da taxa de 

desenvolvimento, relativamente aos animais selvagens, não revelando por isso uma 

resposta ao stresse oxidativo aumentada. 

Estes resultados podem ser interpretados à luz do conhecimento actual relativamente 

à função da ataxina-3 humana como enzima DUB. Sabe-se que, durante o choque 

térmico, o nível de proteínas ubiquitinadas aumenta levando a uma rápida resposta de 

degradação de proteínas. Uma mutação que origina a perda de função de uma DUB 

que não afecte gravemente o fenótipo dos animais, como é o caso da ceatx-3, poderá, 

por hipótese, originar um aumento da ubiquitinação de determinada(s) proteína(s). 

Como a ligação à ubiquitina actua como um sinal para a degradação, então a perda de 

função de uma DUB deverá causar uma mais rápida degradação da(s) proteína(s) 

alvo. Assim, em situações normais, a ausência da ceatx-3 nos mutantes poderá 

afectar a(s) via(s) que requer(em) a(s) proteína(s) alvo, ainda que de um modo pouco 

significativo. Numa situação de choque térmico, a diminuição da desubiquitinação 

da(s) proteína(s) alvo, pode promover uma mais rápida degradação desta(s) pelo 

proteassoma, facto que pode de alguma forma ser benéfico e explicar o fenótipo de 

resistência ao stresse observado. O fenómeno inverso foi já demonstrado 

experimentalmente, uma vez que a sobrexpressão da ataxina-3 humana aumenta os 

níveis celulares de uma proteína GFP-u que contém uma sequência que normalmente 

a levaria a ser degradada pela via ubiquitina-proteassoma (Burnett era/., 2003). 

Dados os resultados anteriormente referidos, procurámos averiguar a existência de 

uma relação directa entre o gene atx-3 e o stresse celular, medindo os níveis de 

expressão do gene e da proteína em animais em stresse, induzido por choque térmico 
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ou por ausência de alimento. Os nossos resultados revelaram que não existe uma 

alteração significativa dos níveis de expressão do gene atx-3 e da proteína ceatx-3 nos 

animais em stresse, relativamente aos animais crescidos em condições normais, pelo 

menos detectável pelos métodos convencionais. 

Contudo, o fenótipo observado nos mutantes após choque térmico, associado aos 

factos da proteína ceatx-3 apresentar os domínios josephina e UIM, interactuar com a 

VCP, e ter uma forte expressão no músculo (tecido com elevada actividade do 

proteassoma), e nos celomócitos (tipo de glândulas que permitem a neutralização de 

substâncias tóxicas) leva-nos a supôr que a ceatx-3, tal como a ataxina-3, possa estar 

envolvida na via UP e, de algum modo, na resposta ao stresse. 

Padrão global de ubiquitinação normal em animais atx-3 

A degradação das proteínas mediada pela ubiquitina é um processo bem estudado 

que envolve a ligação covalente da ubiquitina à proteína alvo, por pontes isopeptídicas 

entre o resíduo Gly C-terminal e o grupo amina da lisina da proteína alvo (Chau et ai., 

1989). A própria ubiquitina tem capacidade de se ligar a moléculas de ubiquitina 

adicionais formando cadeias de poliubiquitina. O processo de ubiquitinação é 

considerado um dos eventos pós-traducionais mais relevantes para a célula. A ligação 

da ubiquitina às proteínas é uma etapa crucial para muitos mecanismos de regulação 

celular e contribui para numerosos processos biológicos, incluindo o desenvolvimento 

embrionário, o ciclo celular, o transporte através da membrana plasmática, a 

transdução de sinal e a prevenção da neurodegeneração (Bonifacino and Traub, 2003; 

Ciechanover and Brundin, 2003; Schwartz and Hochstrasser, 2003). O papel principal 

da ubiquitina é promover a degradação de determinadas proteínas pelo proteassoma 

através de poliubiquitinação, mas está igualmente envolvida na regulação da 

endocitose de proteínas de membrana dirigindo-as para os vacúolos (lisossoma) para 

degradação após (mono)ubiquitinação (Bonifacino and Traub, 2003). A ligação da 

ubiquitina ao substrato é realizada pela acção de pelo menos três tipos diferentes de 

enzimas: as ubiquitin-activating enzymes (E1); as ubiquitin-conjugating enzymes (E2) 

e as ubiquitin-protein ligases (E3). 
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A ubiquitina de C. elegans apresenta 99% de homologia com a ubiquitina humana. 

Foram igualmente identificadas em C. elegans diversas proteínas pertencentes às 

famílias E1, E2 e E3 (Jones et ai., 2001; Semple and ai., 2003), o que indica que a 

degradação de proteínas mediada pela ubiquitina está bem conservada ao longo da 

evolução. O mesmo parece ser verdade para o processo inverso, necessário à 

reciclagem da ubiquitina por clivagem das formas conjugadas, uma vez que este é 

realizado pelas enzimas de desubiquitinação contendo domínios catalíticos bastante 

conservados na maioria dos organismos. 

O possível envolvimento da ceatx-3 na via de desubiquitinação foi testado nos animais 

mutantes atx-3, avaliando-se o nível global de proteínas poliubiquitinadas nos seus 

extractos. Este estudo revelou que não existe uma alteração óbvia do nível de 

desubiquitinação proteica nos mutantes atx-3 como resultado da perda de função 

desta proteína. Este facto não exclui o seu envolvimento na via da desubiquitinação, 

mas leva-nos a especular que a ceatx-3, muito provavelmente, possuirá um substrato-

alvo específico, ainda por determinar. 

Foi anteriormente descrito que, apesar de 15 das 16 UBPs de levedura não serem 

fundamentais para a viabilidade da célula, alterações nos genes que as codificam 

resultam em fenótipos específicos (Amerik et ai., 2000), o mesmo acontecendo em 

células eucarióticas sobrexpressando UBPs ou expressando UBPs mutadas, o que 

sugere que estas proteínas possam regular funções celulares específicas, por 

desubiquitinação de substratos específicos. Por exemplo, a proteína humana HAUSP 

{herpesvirus-associated USP) representa a UBP necessária e suficiente para a 

desubiquitinação do supressor tumoral p53 (Li et ai., 2002b). 

No nosso entender, um alvo específico de desubiquitinação pela ceatx-3 poderá ser 

qualquer uma das proteínas com as quais interactua. Por exemplo, a ataxina-3 

interactua com histonas e histona-acetiltransferases, e parece, desta forma, inibir a 

transcrição. Foi recentemente descrito que a desubiquitinação de histonas é um factor 

importante na regulação da transcrição (Henry et ai., 2003; Daniel et ai., 2004). 

Assim, o facto de a ausência da ceatx-3 não afectar o nível geral de ubiquitinação, 

aliado ao facto dos mutantes atx-3 não apresentaram defeitos no desenvolvimento 

nem letalidade embrionária, levam-nos a concluir que, se a ceatx-3 é realmente uma 

enzima DUB, muito provavelmente não estará envolvida num processo geral de 
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desubiquitinação como, por exemplo, a recuperação das cadeias de poliubiquitina 

após degradação de substratos pelo proteassoma, ou na separação dos oligómeros 

de ubiquitina dessas mesmas cadeias para manter o "pool" de ubiquitina na célula. Tal 

como foi observada para algumas DUBs, muito provavelmente existirá um substrato 

específico para esta proteína que deverá ser pesquisado no futuro. A proteína 

recombinante produzida durante este trabalho poderá ser utilizada em ensaios 

bioquímicos que permitirão a sua determinação. 

Regulação do gene atx-3 pelo DAF-16 

Foi realizada uma pesquisa bioinformática, com o objectivo de identificar a presença 

de possíveis sequências reguladoras conservadas entre os genes atx-3 de C. elegans, 

ratinho e humano, 1 kb a montante do codão de iniciação, região onde normalmente 

se encontram as sequências consenso de regulação transcripcional. Este estudo 

revelou a existência de vários locais de ligação a factores de transcrição da família 

forkhead, cuja sequência consenso é TRTTTAY. A família de factores de transcrição 

"forkhead DNA-binding-domain" de C. elegans inclui o factor de transcrição DAF-16, 

homólogo dos genes humanos FOX01 (FKHR), FOX03 (FKRL1) e FOX04 (AFX). O 

DAF-16 está envolvido na importante via de sinalização neuroendócrina DAF-2, 

idêntica à via de sinalização da insulina/IGF-1 (insulin-like growth factor) dos 

mamíferos, que regula diversos processos em C. elegans, tais como o 

envelhecimento, a formação de "dauers" e a resistência a diversos tipos de stresse 

celular, tais como a infecção, o choque térmico e o stresse hipertónico (Lin era/., 1997; 

Ogg era/., 1997; Garsin et ai, 2003; Hsu era/., 2003; Lamitina and Strange, 2005). O 

DAF-16 é regulado negativamente pelo homólogo do receptor de insulina, o DAF-2. 

Este receptor activa uma cadeia de cinases PI3K/AKT, que por fosforilação mantêm o 

DAF-16 sequestrado no citoplasma (Henderson and Johnson, 2001; Lee et ai, 2001b; 

Lin et ai, 2001), sendo que em mutantes daf-2, o DAF-16 fica activo no núcleo 

ligando-se directamente às sequências reguladoras dos genes alvo reprimindo ou 

activando genes, e promovendo, desta forma, a maior longevidade característica 

destes mutantes (Lee et ai, 2003a; McElwee et ai, 2003; Murphy et ai, 2003). Foi 
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recentemente descrito que, tal como acontece com o HSF-1 (heat shock factor), após 

o choque térmico o DAF-16, dirige-se para o núcleo, onde participa na resposta ao 

choque térmico induzindo a expressão das sHSP (Hsu et ai., 2003). O HSF-1, por sua 

vez, interfere na longevidade (Garigan et ai., 2002; Morley and Morimoto, 2004), o que 

demonstra que a via da insulina e a via de resposta ao choque térmico estão ambas 

associadas ao envelhecimento, apresentando alvos comuns; no entanto, actuam em 

direcções opostas, ou seja, a via de insulina mantém o DAF-16 inactivo e a resposta 

ao choque térmico possivelmente activa o DAF-16. Ficou assim provado que a 

termotolerância observada em mutantes daf-2 (Lithgow et ai., 1995; Gems et al., 1998) 

requer a actividade do DAF-16 (Hsu et ai., 2003). 

O facto de ter sido revelada a sequência consenso de ligação ao DNA específico do 

DAF-16 (DAF-16 binding element-DBE), 5' TA/GTTTAC 3', permite a pesquisa directa 

desta sequência em promotores de genes candidatos à sua regulação (Furuyama et 

ai., 2000; Murphy et ai., 2003). No entanto, dado o seu tamanho reduzido, a 

probabilidade de se encontrar esta sequência ao acaso no genoma de C. elegans é 

elevada (3700 possibilidades) (Lee et ai., 2003a), sendo que nem todas as sequências 

corresponderão a locais reais de ligação do DAF-16. Por este motivo, é aconselhável 

pesquisar a presença de um local de ligação semelhante em genes ortólogos de 

espécies próximas e confirmar a ligação bioquimicamente. Neste caso, a existência da 

sequência acima referida, no promotor do gene atx-3 e do seu ortólogo em C. 

briggsae, sugere que a ligação do factor de transcrição DAF-16 possa ser relevante 

para a regulação deste gene em ambas as espécies. Um outro aspecto que fortaleceu 

a nossa hipótese, foi o facto de termos mostrado a expressão da ceatx-3 no intestino, 

músculo e hipoderme, tecidos onde existe uma elevada expressão de DAF-16 (Ogg et 

ai., 1997). Além destas evidências sugestivas, no presente estudo conseguimos 

demonstrar concretamente a ligação do DAF-16 ao promotor do gene atx-3 in vitro, o 

que veio reforçar a ideia de que este seja um alvo directo da regulação pelo DAF-16. 

Por screening de genética clássica, não foram encontrados genes que actuam 

downstream do DAF-16, provavelmente porque a perda de função da maioria desses 

genes origina fenótipos subtis. Contudo, a análise bioquímica dos mutantes daf-2 e 

age-1 demonstrou que estas mutações resultam no aumento da expressão do gene 

sod-3 (superóxido dismutase 3) (Honda and Honda, 1999; Furuyama et ai., 2000) e do 

172 



Discussão 

gene old-1 (stress-inducible receptor-tyrosine kinase) (Murakami and Johnson, 2001), 

provavelmente por indução pelo DAF-16. Recentemente, com o aperfeiçoamento da 

técnica de DNA microarrays, foram realizados vários trabalhos com o objectivo de 

identificar genes regulados pelo DAF-16, em particular os que controlam a longevidade 

(Lee et a/., 2003a; McElwee er a/., 2003; Murphy et ai., 2003). Em geral, estes 

trabalhos basearam-se na comparação dos níveis de expressão de genes em 

mutantes daf-2 (em que o daf-16 está constitutivamente activo) e duplos mutantes daf-

2;daf-16 (daf-16 inactivo), por microarrays, complementada com análise de fenótipo 

por RNAi. Os resultados destes trabalhos revelaram que o DAF-16 pode directamente 

activar ou reprimir a expressão de genes, quando se liga a promotores de genes da 

classe 1 (induzidos em mutantes daf-2) ou da classe 2 (reprimidos em mutantes daf-

2), respectivamente. 

No presente estudo, as comparações dos níveis de expressão do gene atx-3 e da 

proteína ceatx-3 entre os mutantes daf-2 e o duplo mutante daf-2;daf-16, indicaram 

que o atx-3 é reprimido em mutantes daf-2, ou seja, quando o DAF-16 está 

constitutivamente activo. Este facto levou-nos a considerá-lo como um alvo directo da 

regulação pelo DAF-16 e permitiu inclui-lo na classe 2. Segundo a literatura, fazem 

parte da classe 2 várias proteases e genes envolvidos no metabolismo incluindo a 

aminopeptidase, carboxipeptidase, amino-oxidase, aminoaciclase, bem como várias 

proteínas F-box/cullin/Skp associadas com a degradação de proteínas mediada pela 

ubiquitina (Murphy er a/., 2003). Da classe 1 fazem parte genes que promovem a 

longevidade, genes responsáveis pela resposta celular ao stresse, envolvidos na 

desintoxicação, ou na resposta anti-bacteriana tais como as sHSP, a HSP70, a 

superóxido dismutase, o citocromo p450 e proteínas que contribuem para a 

degradação proteica (McElwee et ai., 2003; Murphy et al., 2003). 

Num trabalho em que foram divididos os vários genes do nematode em classes 

funcionais (McElwee er ai., 2003), foi notada uma tendência para a redução da 

expressão de genes envolvidos no metabolismo nos animais com o daf-16 

constitutivamente activo (+). No entanto, houve também uma redução da expressão de 

um elevado número de genes para os quais não foi ainda encontrada a função. Os 

genes envolvidos na degradação proteica foram divididos em proteases do 

proteassoma e não proteossómicas. Enquanto que a expressão de genes que 
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codificam subunidades do proteassoma não está alterada em daf-16(+) vs. daf-16(-), a 

expressão de proteases não-proteossómicas foi mais variável; vários genes 

codificando proteases não-proteossómicas são expressos em níveis baixos em daf-

16(+) e apenas duas proteases são upregulated (McElwee et ai., 2003). Segundo os 

mesmos autores, não foi observada uma diferença sistemática na expressão de genes 

envolvidos na síntese proteica em animais daf-16 activo (+). Estes resultados parecem 

demonstrar que não há diferenças na expressão de genes que medeiam o fluxo global 

de proteínas celulares em animais com maior longevidade. 

A observação fenotípica dos mutantes atx-3, como foi referido anteriormente, não 

revelou uma longevidade alterada, nem uma diferente capacidade de formação de 

dauers, características dos mutantes daf-16 e de alguns mutantes para genes que 

actuam downstream do DAF-16, o que pode significar que o atx-3 possui uma função 

mais subtil na regulação pelo via DAF-2 ou, em alternativa, que outros genes exerçam 

uma função semelhante ao atx-3 e que esta redundância possa compensar a sua 

ausência. 

O facto de verificarmos uma repressão do gene atx-3 pelo DAF-16, em mutantes daf-2 

(DAF-16 constitutivamente activo), levou-nos a supor que o mesmo aconteceria nos 

animais wild-type quando sujeitos ao choque térmico (que induz a activação do daf-

16), o que na realidade não aconteceu. Este resultado, aparentemente contraditório, 

pode ser explicado pelo facto de a actividade do DAF-16 estar muito aumentada nos 

mutantes daf-2, de um modo possivelmente não equivalente à situação de choque 

térmico em animais wild-type. Foi anteriormente demonstrado que os mutantes da via 

DAF-2, quando sujeitos a choque térmico, acumulavam um nível de sHSP oito vezes 

superior aos animais wild-type nas mesmas condições (Walker et ai., 2001). Uma vez 

que, em ambas as estirpes, existe activação do DAF-16 após choque térmico, é 

provável que a diferença observada reflicta uma maior actividade do DAF-16 nos 

mutantes da via DAF-2. 

É curioso referir que um estudo recentemente publicado, utilizando o nematode C. 

elegans, conseguiu pela primeira vez relacionar a nível molecular o envelhecimento 

(via insulina/IGF-1) com doenças do envelhecimento como, por exemplo, doenças de 

poliglutamina, Parkinson ou Alzheimer (Hsu et al., 2003). Esta ligação, segundo os 

autores, é exercida pelas sHSP, que são reguladas pelo DAF-16 e influenciam o 
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envelhecimento e as doenças relacionadas com o envelhecimento de uma forma 

coordenada. Este dado sugere uma relação, ainda que indirecta, entre a via 

insulina/IGF-1 e a patologia da DMJ. 

Curiosamente, vários dados da literatura referem a existência de uma associação 

entre alterações da via IGF-1/PI3K/AKT com várias doenças no humano e no ratinho. 

A atrofia muscular, uma característica clínica de alguns doentes DMJ, que surge 

igualmente numa grande variedade de doenças, quer de uma forma sistémica, como 

por exemplo no cancro ou diabetes mellitus, quer em músculos específicos, após 

desuso ou desenervação, está associada com a elevada expressão do gene atrogina-

1, que é regulado por um homólogo do DAF-16 no humano (Sandri et ai, 2004). 

Nos últimos anos, vários trabalhos revelaram a existência de níveis alterados de 

insulina/IGF em doentes com patologias como a doença de Alzheimer, esclerose 

lateral amiotrófica, e ataxias cerebelosas (Tham et ai, 1993; Torres-Aleman et ai., 

1996; Craft era/., 1998; Torres-Aleman et ai., 1998a; Torres-Aleman et ai., 1998b). Os 

doentes que sofrem destas patologias, tal como os modelos animais de ataxia, 

apresentam resistência à insulina. O significado destas alterações não foi ainda 

identificado. Desde há vários anos que se sabe que a administração de IGF-1 é eficaz 

para o tratamento de doenças neurodegenerativas e de modelos animais com ataxia 

causada por mutações no canal de cálcio, descoordenação motora induzida por uma 

neurotoxina, neuropatia diabética e ataxia cerebelar hereditária (Dore et ai, 1997; 

Schwab et ai., 1997; Fernandez er ai, 1998; Nahm et ai, 2003). Existem várias 

possibilidades para explicar a resistência à insulina/IGF nas doenças 

neurodegenerativas. Uma delas consiste no envolvimento directo das proteínas 

envolvidas nestas doenças na via insulina/IGF. Este parece ser o caso da proteína 

Atm responsável pela ataxia-telangiectasia, que faz parte da família PI3K, importantes 

cinases envolvidas na acção biológica da insulina e do IGF (LeRoith et ai, 1995). A 

proteína ataxina-1, responsável pela SCA1, associa-se à proteína 14-3-3 apenas 

quando fosforilada pela AKT/PI3K e, consequentemente, acumula e aumenta a 

neurodegenerescência em linhas celulares COS1 transfectadas e em Drosophila 

(Chen et ai, 2003). Outra ataxia espinocerebelosa causada por poliglutaminas, a 

DRPLA é causada por uma proteína (atrofina) que interage com o receptor da insulina, 

um intermediário molecular da actividade insulina/IGF (Okamura et ai, 1999). 
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É pois possível que a DMJ esteja relacionada de uma forma directa com a via 

insulina/IGF-1, no entanto esta hipótese deverá ser comprovada futuramente. 

O presente estudo constituiu uma tentativa de utilizar o nematode C. elegans como 

modelo de doenças humanas, neste caso a doença de Machado-Joseph. A 

identificação do ortólogo do gene ATXN3, responsável pela DMJ, em C. elegans 

revelou que este gene está conservado mesmo em espécies muito distantes 

evolutivamente o que é indicativo da sua importância funcional. Neste trabalho foi pela 

primeira vez realizado um estudo que envolveu animais KO para um gene codificante 

de uma das proteínas homólogas da ataxina-3. Os mutantes atx-3 são viáveis e 

saudáveis, aspecto decisivo para que possa ser iniciada uma estratégia de 

investigação, com vista ao desenvolvimento de terapias para a DMJ, por silenciamento 

do gene mutado (por terapia génica, usando antisense ou siRNAi). Os nossos 

resultados avançam também pistas que indicam o envolvimento deste gene no 

envelhecimento e/ou na resposta ao stresse, o que deverá ser aprofundado em 

trabalhos subsequentes. 
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6. Conclusões e perspectivas futuras 

6.1 Criação de um modelo transgénico da DMJ em C. elegans 

> A expressão do cDNA humano MJD1-1 completo com 80 glutaminas sob a 

regulação de um promotor pan-neuronal não foi suficiente para induzir um fenótipo 

neurológico em C. elegans. 

> A utilização de um promotor que induz uma expressão generalizada do cDNA 

humano MJD1-1 com 80 glutaminas em níveis muito elevados, não promoveu o 

desenvolvimento de um fenótipo neurológico em C. elegans. 

Perspectivas futuras 

O facto de nenhuma linha transgénica obtida apresentar fenótipo neurológico 

inviabilizou o estudo do mecanismo patogénico e de genes modificadores de fenótipo 

da DMJ em C. elegans. No entanto, os constructs, bem como os animais transgénicos 

obtidos no presente estudo podem ser utilizados em trabalhos futuros. Estratégias 

possíveis para exacerbar a citotoxicidade das poliglutaminas consistem, por exemplo, 

em aumentar o tamanho do segmento de poliglutaminas dos constructs previamente 

obtidos, ou a microinjecção dos constructs em animais mutantes para chaperones. 

Os animais das linhas transgénicas, apesar de não apresentarem fenótipo, podem ser 

cruzados com mutantes de genes candidatos a modificadores do fenótipo induzido 

pelas poliglutaminas, ou até mesmo serem utilizados em screening de modificadores 

por RNAi com o objectivo de se encontrarem genes cuja perda de função promova o 

efeito deletério das poliglutaminas. 

Finalmente, e uma vez que surgiu recentemente a hipótese da proteína ataxina-3 

exercer um efeito protector contra a toxicidade induzida pelas poliglutaminas, é 

importante analisar os animais resultantes do cruzamento das linhas transgénicas com 

os mutantes atx-3 ou em alternativa, a microinjecção dos constructs disponíveis na 

estirpe atx-3. 
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6.2 Estudo funcional do homólogo do gene ATXN3 em C. elegans 

> As características apresentadas pelo gene atx-3 permite-nos considerá-lo o 

verdadeiro ortólogo do gene humano ATXN3 em C. elegans. 

> Animais atx-3 com uma delecção no gene atx-3, e que consequentemente não 

possuem a proteína homóloga da ataxina-3 (ceatx-3) são viáveis, não apresentando 

mortalidade embrionária ou alterações do desenvolvimento. 

> Os comportamentos básicos dos animais atx-3 tais como alimentação, 

defecação ou locomoção, bem como a sensibilidade ao toque não são afectados pela 

ausência da proteína. 

> Não existe um fenótipo associado à temperatura na estirpe atx-3. 

> Os animais atx-3 apresentaram uma maior resistência quando sujeitos a 

choque térmico o que se reflectiu na sua fertilidade, não apresentando, todavia, uma 

resistência aumentada ao stresse oxidativo. 

Perspectivas futuras 

A produção da proteína recombinante ceatx-3 neste trabalho permite a realização de 

estudos, actualmente a decorrer em colaboração com outros grupos, nomeadamente 

utilizando técnicas biofísicas, principalmente de estrutura, que poderão contribuir para 

a determinação da estrutura tridimensional da proteína. Os anticorpos obtidos e 

caracterizados por nós, são também ferramentas essenciais para a imunodetecção da 

ceatx-3, por exemplo, em estudos de yeast two-hybrid, imunoprecipitação ou outras 

técnicas afins. 

A continuação do estudo dos mutantes atx-3, por exemplo por microarrays, poderá 

contribuir para serem encontrados possíveis parceiros moleculares da actividade desta 

proteína e muito provavelmente da proteína humana, e para ser identificada a sua 

função fisiológica. 

O facto dos animais atx-3 apresentarem uma resistência aumentada ao stresse 

induzido por choque térmico, levantou a hipótese de que genes codificantes para 

sHSP ou outros relacionados com a via UP possam estar aumentados nos mutantes 
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atx-3 mesmo antes do choque. Por este motivo, estão já a ser desenvolvidos, pelo 

nosso grupo, nesta estirpe estudos dos níveis de expressão desses genes. 

6.3 O estudo da regulação da expressão do gene homólogo do gene ATXN3 em 

C. elegans 

> Os nossos resultados indicam que o gene atx-3 é negativamente regulado pelo 

factor de transcrição DAF-16. 

> Os nossos resultados sugerem o envolvimento do gene atx-3 na via 

insulina/IGF. 

Perspectivas futuras 

Deverá ser verificada a ligação bioquímica dos genes homólogos do atx-3 no humano 

e no ratinho aos homólogos do DAF-16 nas respectivas espécies. 

Alterações da via insulina/IGF podem ser detectadas em doentes DMJ, medindo os 

seus níveis de insulina, glucose e IGF em diferentes etapas do desenvolvimento da 

doença. 
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