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RESUMO 

 

A via de sinalização Wnt é uma das vias mais importantes em processos de 

desenvolvimento, organogénese e tumorigénese. No epitélio intestinal, a 

transcrição dos genes alvo desta via é controlada primariamente por complexos 

que contêm o factor de transcrição TCF4, pelo que a identificação e caracterização 

dos seus parceiros é de fundamental importância.  

Recentemente foi identificada uma nova proteína humana (aqui designada 

P149) que interage com o factor de transcrição TCF4. O conhecimento disponível 

sobre esta proteína na literatura é bastante escasso, sabendo-se apenas que 

pertence a uma sub-família de proteínas envolvida em processos de 

desenvolvimento embrionário (a sub-família NET) numa grande variedade de 

espécies animais. A confirmação da interacção P149-TCF4 em células humanas, a 

demonstração da sua capacidade de repressão da transcrição mediada pelo TCF4 

e o facto de proteínas da sub-família NET interagirem com co-repressores da família 

Groucho, que participam na via Wnt por associação a TCFs, levaram-me a tentar 

caracterizar melhor a P149, em particular no que diz respeito à sua estrutura, 

expressão, localização celular e interacção com outras proteínas da via Wnt. 

Neste trabalho, para além de se confirmar que a P149 pertence de facto à 

sub-família NET, foi possível identificar cinco domínios proteicos altamente 

conservados evolutivamente: três domínios já conhecidos (domínio SP, domínio Btd 

Box e Zinc finger do tipo C2H2) e ainda dois novos domínios identificados pela 

primeira vez nesta sub-família (um domínio rico em tirosinas na parte central e um 

domínio na parte C-terminal da proteína). A identificação de 25 novas proteínas 
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pertencentes à sub-família NET, para além dos sete membros previamente 

descritos, veio demonstrar que esta sub-família é mais extensa que o 

anteriormente descrito. No que diz respeito à localização celular da P149, 

demonstrou-se que tem uma localização nuclear, apresentando um padrão 

ponteado, em concordância com a sua função de repressor da transcrição. 

Verificou-se também que é expressa ubiquamente num painel de linhas celulares 

humanas de origem tumoral e que o seu ortólogo em Mus musculus é também 

ubiquamente expresso em tecidos normais. Ao contrário do que se pensava, foi 

demonstrado que não existe uma segunda isoforma desta proteína. Foi ainda 

comprovado que a P149 interage em células humanas com a proteína co-

repressora Grg 5, um outro membro da via Wnt. Por último, comprovou-se que os 

aminoácidos conservados dos domínios Btd Box e Zinc finger C2H2, que se 

pensavam importantes para as interacções proteicas, assim como a própria 

estrutura do Zinc finger, não são essenciais para as interacções da P149 com TCF4 

e Grg 5. 

 

 

 

 



Abstract 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

ABSTRACT 

 

The Wnt signalling pathway is considered one of the most important 

pathways in developmental processes, organogenesis and tumorigenesis. In the 

intestinal epithelium, the transcription of target genes of this pathway is primarily 

controlled by complexes containing the TCF4 transcription factor. The identification 

and characterization of TCF4 partners is, therefore, of vital importance. 

Recently, a novel human protein (here named P149) that interacts with the 

TCF4 transcription factor has been identified. Very little is known about this protein 

beyond the fact that it belongs to a subfamily of proteins (the NET subfamily) 

involved in embryonic development in various animal species. The confirmation of 

the P149-TCF4 interaction in human cells, the demonstration of its ability to repress 

TCF4-mediated transcription and the interaction between proteins of the NET 

subfamily and co-repressors of the Groucho family, that are involved in the Wnt 

pathway by association with TCFs, lead me to try to start characterizing P149’s 

structure, expression, cellular localization and interaction with other proteins of the 

Wnt signalling pathway. 

This study confirmed the inclusion of the P149 in the NET subfamily and 

allowed the identification of five highly conserved domains: three already known (SP 

domain, Btd Box and C2H2 Zinc finger) and two never described in this subfamily (a 

tyrosine-rich domain and a C-terminal domain located in the central and final 

portions of the protein, respectively). The identification of 25 novel NET subfamily 

proteins, in addition to seven members previously described, demonstrated the 

wide distribution of this subfamily. P149 was found to have a nuclear localization 
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with a punctuated pattern, in agreement with its function in transcription 

repression. Moreover, this study revealed that P149 is ubiquously expressed in a 

panel of human tumoural cell lines, and that its ortholog in Mus musculus is also 

ubiquously expressed in normal tissues. Contrary to what was previously reported, 

my results suggest that the putative B isoforma of P149 does not naturally occur in 

cells. I have also demonstrated that P149 interacts with another member of the 

Wnt signaling pathway - the Grg 5 co-repressor, in human cells. Finally, it was shown 

that highly conserved amino acids on the Btd Box and Zinc finger C2H2 domains, as 

well as the Zinc finger structure, are not critical for the binding of P149 to TCF4 or 

Grg 5. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
 

1.1 A via de sinalização Wnt 

 

As vias de sinalização celular são um componente importantíssimo no 

desenvolvimento de todos os organismos multicelulares. Ao permitirem a 

comunicação entre diferentes células, são essenciais na coordenação das 

primeiras fases do desenvolvimento embrionário e em organismos adultos são 

cruciais na homeostase e regeneração dos tecidos. Igualmente importante é a 

regulação desta sinalização celular. Alterações na actividade de uma dada via de 

transdução do sinal podem causar resultados devastadores, nomeadamente 

alterações no desenvolvimento do organismo ou situações patológicas (Gordon & 

Nusse, 2006).  

A via de sinalização Wnt, também conhecida por via β-catenina/TCF, é uma 

das mais importantes vias de comunicação existentes no nosso organismo. Esta via 

desempenha um papel importante no desenvolvimento embrionário, incluindo a 

especificação do eixo corporal e do sistema nervoso central (Miller et al. 1996 e 

Cadigan et al. 1997). Vários estudos demonstraram a sua participação na 

regulação da polaridade, proliferação e diferenciação celular (Polakis, 2000), 

incluindo a proliferação e renovação das células estaminais (Reya & Clevers, 

2005). As consequências resultantes de alterações nesta via podem manifestar-se 

em anomalias na morfogénese do organismo ou no aparecimento de tumorigénese 

em adultos (Wodarz & Nusse, 1998). 

A via de sinalização Wnt está presente em várias espécies. Componentes 

desta via foram encontrados em grupos tão distantes como esponjas, anelídeos, 
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insectos ou vertebrados (Grimson et al. 2000, Hobmayer et al. 2000, Coates et al. 

2002 e Nichols et al. 2006), comprovando a sua importância como um dos 

principais mecanismos reguladores do controlo das decisões celulares em 

organismos multicelulares (Valenta et al. 2003). 

Na via Wnt a presença ou ausência da proteína intracelular β-catenina é um 

factor importante (Peifer & Polakis 2000), (Figura 1). Na ausência de sinais Wnt, 

um complexo de destruição formado por proteínas que incluem a Axina, o APC 

(adenomatosis polyposis coli) e o GSK3β (glycogen syntase kinase-3β), mantêm os 

níveis citoplasmáticos da β-catenina baixos, através da sua fosforilação. A β-

catenina fosforilada é ubiquitinada e rapidamente degradada pelo proteossoma 

(Gordon & Nusse 2006). Assim, as proteínas da família TCF/LEF ficam disponíveis 

no núcleo para se ligarem a co-repressores da família Groucho/TLE, reprimindo a 

transcrição dos genes alvo da via Wnt (Roose et al. 1998). 

 Quando as proteínas Wnt se ligam à célula, estimulam um receptor de 

membrana da família Frizzled (Fz), desencadeando a activação da proteína 

Dishevelled (Dsh) que, por sua vez, inibe o complexo de destruição formado pelas 

proteínas Axina/APC/GSK3β, por um mecanismo ainda desconhecido. Desta forma, 

a β-catenina não fosforilada acumula-se no citoplasma e é translocada para o 

núcleo onde vai formar heterocomplexos com os membros da família TCF/LEF. No 

núcleo, este complexo β-catenina - TCF/LEF vai activar a transcrição de genes alvo 

da via Wnt (Valenta & Korinek, 2003).  

Já foram descritos cerca de cinco dezenas de genes alvo da via Wnt, muitos 

dos quais codificam proteínas relacionadas com a regulação do ciclo celular, tais 

como a proteína C-Myc, a Ciclina D1 e a Pitx2 (He et al. 1998, Shtutman et al. 1999 

e Kioussi et al. 2002). 
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1.2 Desenvolvimento tumoral e a via Wnt 

 

A via de sinalização Wnt foi pela primeira vez associada a fenómenos de 

carcinogénese através de experiências realizadas em ratinhos com tumores 

mamários induzidos por vírus. Nestes estudos foi identificado um local de 

integração viral no promotor do gene Int-1 (de “integração”), responsável pelo 

aumento da produção da proteína Int-1, causando o desenvolvimento de tumores 

mamários nesses ratinhos transgénicos (Nusse & Varnus, 1982). Através da 

análise de Int-1 descobriu-se que este era ortólogo do gene Wingless (Wg) de 

Drosophila. O nome desta via deriva então do termo “Wnt” que resulta da fusão dos 

nomes Wg e Int-1 (Ilyas, 2005). 

A activação incorrecta desta via por mutação dos seus componentes é 

observada num vasto número de cancros humanos, incluindo carcinomas do cólon 

(Miyoshi et al. 1992) e do estômago (Clements et al. 2002), melanomas (Rubinfeld 

et al. 1997), meduloblastomas (Zurawel et al. 1998), carcinomas hepatocelulares 

(Miyoshi et al. 1998), carcinomas do ovário (Palacios & Gamallo, 1998) e 

carcinomas uterinos (Fukuchi et al. 1998). 

Os componentes desta via que se encontraram mais vezes alterados por 

mutação são o APC e a β-catenina. O APC é conhecido por ser um importante gene 

supressor tumoral. Indivíduos com mutações germinais no APC têm uma maior 

predisposição para desenvolver FAP (Familial Adenomatous Polyposis) que se 

caracteriza pelo desenvolvimento de centenas de pólipos colo-rectais com potencial 

de evolução para cancro (Kinzler et al. 1991). 

A β-catenina é muitas vezes incluída na categoria de proto-oncogene. 

Mutações neste gene levam a que a proteína β-catenina não seja fosforilada pelo 
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GSK3β. Desta forma, o proteossoma não degrada a β-catenina, que se acumula no 

citoplasma, sendo posteriormente translocada para o núcleo, activando 

constitutivamente a via Wnt (Polakis, 1999). 

Um excelente modelo para explicar como a desregulação da via Wnt pode 

levar a tumorigénese é o cólon. Este facto resulta do papel fundamental que a via 

Wnt desempenha na regulação do equilíbrio entre proliferação, migração e 

diferenciação das células do epitélio intestinal, no qual qualquer perturbação pode 

levar ao desenvolvimento tumoral (Figura 2). A mucosa intestinal contém um 

grande número de invaginações denominadas criptas de Lieberkühn. Na zona 

inferior das criptas há acumulação de β-catenina no núcleo das células, formando--

se o complexo de transcrição β-catenina/TCF que leva à transcrição de genes alvo 

e consequente proliferação celular. Supõe-se que os sinais Wnt provenham de 

células do estroma. Na zona superior da cripta, não há formação do complexo β-

catenina/TCF, a progressão do ciclo celular é impedida e desencadeia-se a 

diferenciação celular. Nas células em que ocorre mutação no APC ou na β-catenina, 

há uma desregulação dos níveis de β-catenina e consequente acumulação do 

complexo de transcrição que inclui o TCF4, podendo levar à formação de um 

adenoma que poderá evoluir para cancro (Giles et al. 2002 e Morin et al. 1997). 
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da cadeia de DNA que facilita a posterior ligação de outros factores de transcrição 

à cadeia (van Noort & Clevers, 2002).  

Todos os membros da família TCF/LEF podem ligar-se à β-catenina através 

de um domínio conservado de 55 aminoácidos localizado na parte N-terminal das 

proteínas TCF (van de Wetering et al. 2002). A ligação à família de co-repressores 

Groucho efectua-se na parte central das proteínas (Hurlstone & Clevers, 2002) 

 

 

 

 

 

Os TCFs são proteínas altamente conservadas ao longo da escala evolutiva 

(Figura 5). Experiências em diversos grupos de animais, incluindo Cnidários, 

Nemátodes, Insectos, Peixes, Anfíbios e Mamíferos, revelaram a importância destas 

proteínas durante a embriogénese e em estádios mais tardios do desenvolvimento 

(Hurlstone & Clevers, 2002). 

 

Figura 4: Representação esquemática da família de 

proteínas TCF/LEF. Na parte N-terminal, a azul, 

está representado o domínio de ligação à β-

catenina; a verde, o domínio de ligação ao DNA, 

HMG Box (High Mobility Group) e o traço a negro 

indica a zona de ligação aos Grouchos. 

Hurlstone & Clevers,The EMBO Journal, 2002 
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O TCF4 é o membro da família TCF/LEF mais expresso em células epiteliais 

do intestino e em carcinomas do cólon (Korinek et al. 1997). A sua expressão 

também foi detectada em células do epitélio mamário e no sistema nervoso 

central, entre outros tecidos (Barker et al. 1999).  

Experiências realizadas com ratinhos knock-out para o gene TCF4 (TCF4-/-) 

demonstraram que a ausência deste gene funcional confere mortalidade pouco 

tempo após o nascimento do indivíduo, bem como uma considerável alteração da 

organização do epitélio do intestino delgado (Figura 6). O epitélio intestinal destes 

ratinhos knock-out é composto inteiramente de células diferenciadas sem 

capacidade de divisão, pelo facto de não terem o chamado “compartimento de 

células estaminais” nas criptas do intestino, entre as vilosidades. Aparentemente, o 

TCF4 é necessário para manter as células estaminais do intestino normal (Korinek 

et al. 1998). Estudos recentes realizados em peixe-zebra (Danio rerio) TCF4-/- 

vieram confirmar estes resultados (Muncan et al. 2007). 

 

Figura 5: Representação esquemática dos TCFs com os seus domínios conservados em diferentes 

espécies. Alguns TCFs têm variantes de splicing na sua parte C-terminal. Espécies: h- Homo sapiens; 

m- Mus musculus; Ch- Gallus gallus; X- Xenopus; d- Drosophila melanogaster e POP-1, TCF de C. 

elegans. 

Roose & Clevers, Biochimica et Biophysica Acta, 1999 
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1.4 Grg 5 e a sua família de co-repressores 

 

A proteína Grg 5 (Groucho related gene 5) ou AES (Amino-terminal enhancer 

of split) pertence à família de co-repressores TLE/Grg (Transducin-like enhancer of 

split/Groucho related genes), constituída nos mamíferos por cinco membros: 

TLE/Grg 1, TLE/Grg 2, TLE/Grg 3, TLE/Grg 4 e AES/Grg 5 (Figura 11). Por motivos 

de simplificação da nomenclatura, doravante, as proteínas serão designadas 

apenas por Grg, apesar de nos humanos a terminologia TLE ou AES ser a mais 

utilizada. 

A primeira proteína desta família de co-repressores a ser identificada foi a 

proteína Groucho em Drosophila melanogaster. Estudos prévios identificaram o 

mutante groucho (gro) como uma mutação responsável pelo aparecimento de 

pêlos supranumerários por cima dos olhos dos indivíduos desta espécie. Atribuíram 

o nome Groucho à proteína, porque os mutantes gro tinham um fenótipo que se 

parecia com as grandes sobrancelhas do actor Groucho Marx (Buscarlet & Stifani, 

2007).  

Esta família de co-repressores encontra-se evolutivamente conservada, 

tendo sido já identificados ortólogos na maioria dos metazoários (Courey & Jia, 

2001). 
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Os membros da família TLE/Grg desempenham papéis importantes em 

desenvolvimento, embriogénese e neurogénese (Song et al. 2004). Podem também 

estar implicados em doença humana, por exemplo, os Grouchos podem servir para 

suprimir cancros colo-rectais que resultam de defeitos na via Wnt, devido ao seu 

efeito de co-repressor (Polakis, 2000). 

A associação das proteínas Groucho ao DNA não ocorre directamente, mas 

antes através de interacções com proteínas que se ligam ao DNA. Como já descrito, 

uma dessas interacções ocorre com as proteínas da família de factores de 

transcrição TCF/LEF, permitindo a inibição da transcrição dos genes alvo da via Wnt 

(ver figura 8) (Brantjes et al 2001). Um dos mecanismos pelo qual as proteínas 

Groucho inibem a transcrição é através da interacção com desacetilases de 

histonas (HDACs). Esta interacção modula a estrutura local da cromatina nas zonas 

dos promotores dos genes alvo, compactando-a e tornando-a inacessível à 

maquinaria de transcrição (Figura 12), (Courey & Jia, 2001). 

 

 

Figura 12: Modelo para a repressão da 

transcrição mediada pelas proteínas Groucho. 

Após o recrutamento das proteínas Groucho 

para a cadeia de DNA, via interacção com 

factores de transcrição (TF), estes 

oligomerizam, ligam-se a histonas e mobilizam 

desacetilases de histonas, como a Rpd3. Esta 

associação compacta a estrutura da 

cromatina e silencia a transcrição de genes. Ac 

- resíduos de lisina acetilados na cauda N-

terminal das histonas. 

Chen & Courey, Gene, 2000 
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Estudos prévios demonstraram a interacção entre a proteína Grg 5 e o factor 

de transcrição TCF1 da família TCF/LEF (Roose et al. 1998). Todavia, a interacção 

com o membro da família TCF/LEF mais expresso no epitélio intestinal, o TCF4, só 

mais recentemente foi comprovada através de um ensaio de duplo-híbrido em 

leveduras, como já mencionado anteriormente (Costa et al. 2007a) (ver figura 10). 

Esta interacção TCF4/Grg 5 foi posteriormente confirmada em células de mamífero 

através de um ensaio de co-imunoprecipitação (Costa et al. 2007a). Desta forma, 

foi possível verificar que o TCF4 é capaz de se ligar a todas as proteínas da família 

Grg (Brantjes et al. 2001 e Costa et al. 2007a). 

Na literatura existem algumas hipóteses contraditórias relacionadas com a 

função do Grg 5. Alguns estudos apontam para que, tal como os Grouchos “longos”, 

estes tenham uma função de co-repressores (Tetsuka et al. 2000). Outros estudos, 

principalmente em Xenopus, apontam para que o Grg 5 tenha uma função de des-

repressor de outras proteínas Grg, funcionando como uma espécie de dominante 

negativo que sequestra e inibe a função de outras proteínas da mesma família 

(Roose et al. 1998 e Brantjes et al. 2001).  

Contudo, estudos efectuados com ensaios de luciferase em células 

humanas, usando um repórter que pode ser activado por complexos TCF/β-

catenina, mostraram que a transactivação mediada pelo TCF4 era reprimida na 

presença da proteína Grg 5. Observou-se também que à medida que se aumentava 

a concentração de Grg 5, maior era a repressão da transcrição mediada pelo TCF4, 

provando-se que o Grg 5 se liga ao TCF4 e funciona como um co-repressor (Costa et 

al. 2007a). 
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1.5 P149 e a sub-família NET 

 

Após realização de uma procura nas bases de dados verificou-se que o 149º 

clone isolado no ensaio de duplo-híbrido mencionado anteriormente codificava uma 

proteína ainda não caracterizada, com um Zinc finger, denominada nas bases de 

dados por FLJ14299 ou ZNF703, que por motivos de simplificação da 

nomenclatura foi baptizada de P149. 

Poucas informações se encontram disponíveis acerca da proteína P149 e do 

seu gene. Conhecem-se apenas as sequências depositadas nas bases de dados 

resultantes da sequenciação em larga escala de fragmentos de cDNA humanos 

(Ota et al. 2004). A partir destas sequências foi possível determinar que o seu gene 

se localiza na região cromossómica 8p12, que tem dois exões e que codifica uma 

proteína com 590 aminoácidos com um peso molecular previsto de 58 KDa. Na 

base de dados UniProt, está também depositada a sequência de uma segunda 

forma mais pequena, a isoforma 2 ou B, que codificaria uma proteína com 163 

aminoácidos. Contudo não existem estudos funcionais nem para a P149 nem para 

a suposta isoforma B. 

Em relação à P149, sabe-se também que é homóloga de proteínas 

pertencentes a uma sub-família de proteínas Zinc finger, envolvidas no 

desenvolvimento embrionário: a sub-família NET (Nakamura et al. 2004). Esta sub-

familia engloba membros de diversas espécies: NocA e Elbow em Drosophila 

melanogaster; TLP-1 em Caenorhabditis elegans; Nlz1 e NLz2 em Danio rerio; Nolz-

1 em Rattus norvegicus e Znf703 em Mus musculus. Existe também uma proteína 

humana paráloga da P149 designada ZNF503, cujo gene se localiza na região 
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cromossómica 10q22, e cuja função é ainda desconhecida, tal como acontece com 

a P149. 

As proteínas da sub-família NET, cujo nome deriva das iniciais do nome das 

proteínas (NocA, Nlz-1, Nlz-2, Nolz-1, Elbow e TLP-1), são necessárias durante o 

desenvolvimento embrionário e funcionam como reguladores da transcrição, muito 

provavelmente como repressoras. Esta hipótese resulta do facto de mutantes das 

proteínas Elbow e NocA, em Drosophila melanogaster (Dorfman et al. 2002), ou 

formas dominantes negativas de NLZ, em Danio rerio, levarem à expansão celular 

(Runko & Sagerström, 2003) e também porque muitas destas proteínas interagem 

com os co-repressores Groucho (Nakamura et al. 2004). Contudo, pelo facto de 

possuírem apenas um domínio zinc finger não deverão ser capazes de se ligar 

directamente ao DNA. O zinc finger das proteínas da sub-família NET poderá 

desempenhar outras funções, nomeadamente em interacções proteína-proteína 

(Nakamura et al. 2004). 

A proteína TLP-1 tem uma localização nuclear e controla a assimetria celular 

e a morfogénese durante o desenvolvimento da cauda de C. elegans, funcionando 

a jusante dos sinais da via Wnt que controlam a polaridade celular (Zhao et al. 

2002).  

As proteínas Elbow (Elb) e NocA (No ocelli A) são proteínas de Drosophila 

melanogaster importantes para o desenvolvimento do seu sistema de traqueias 

que fornece ar a todas as células do organismo. A proteína NocA está também 

envolvida no desenvolvimento do cérebro e ocelos de Drosophila. Estas proteínas 

têm localização nuclear e associam-se entre si formando heterodímeros. A proteína 

Elb também se associa com a proteína Groucho, indicando que este complexo 

poderá ter capacidade de repressão. Em mutantes elb ou noc de Drosophila 



Introdução 
_______________________________________________________________________________________________ 

   
 
 

 _____________________________________________________    30    _______________________________________________________ 
 

observou-se um aumento de expressão nos ramos que constituem a traqueia 

(Dorfman et al. 2002). Recentemente um estudo com um duplo mutante elb e noc 

associou o seu fenótipo com a via Wg (via Wnt em Drosophila). Aparentemente, as 

proteínas Elb e Noc servem de mediadores da função da via Wg na formação de 

pernas e asas de Drosophila (Weihe et al. 2004).  

As proteínas Nlz-1 e Nlz-2 (NocA-like zinc finger protein 1 e 2) de Danio rerio 

estão envolvidas no desenvolvimento do rombencéfalo que origina o cerebelo e o 

tronco encefálico do indivíduo adulto (Runko & Sagerström, 2003 e Hoyle et al. 

2004). Existem vários indícios que apontam para um possível papel repressor 

exercido por estas proteínas, nomeadamente a sua localização nuclear e a sua 

associação in vitro ao co-repressor Groucho e às desacetilases de histonas (Runko 

& Sagerström, 2003). A corroborar estas evidências estão resultados obtidos em 

experiências in vivo que demonstraram que o Nlz-2, quando injectado em embriões 

de Danio rerio, interfere com a expressão génica em certos rombómeros, na 

maioria dos casos reprimindo esses genes (Runko & Sagerström, 2004). Do 

mesmo modo, uma forma dominante negativa do Nlz leva à expansão dos 

rombómeros do tubo neural do embrião de peixe-zebra que origina o rombencéfalo 

no indivíduo adulto (Runko & Sagerström, 2003).  

 A proteína Nolz-1 de Rattus norvegicus localiza-se no núcleo e é expressa 

em níveis elevados no corpo estriado durante o desenvolvimento (Chang et al. 

2004). 

Estes elementos da sub-família NET partilham algumas semelhanças com a 

família de factores de transcrição Sp, estando ambas as famílias presentes durante 

o desenvolvimento embrionário. Contudo, ao invés das proteínas Sp, que possuem 
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três zinc fingers do tipo C2H2, as proteínas da sub-família NET contêm apenas um 

destes elementos (Nakamura et al. 2004).  

As proteínas membro da sub-família NET partilham entre si três domínios 

conservados. Na parte N-terminal têm um domínio SP box que se caracteriza pela 

presença do conjunto de aminoácidos SPLALLA, que também se encontra nos 

membros da família SP e de cujo nome advém (Suske et al. 2005). Este domínio 

não tem uma função devidamente esclarecida, pensando-se que poderá estar 

envolvido na regulação da degradação proteica (Sue et al. 1999) ou no controlo da 

transcrição (Murata et al. 1994). A montante do domínio zinc finger encontra-se o 

domínio Btd box (buttonhead box) cuja função é desconhecida. O seu nome provém 

do gene buttonhead de Drosophila (Milona et al. 2004 e Suske et al. 2005). Por 

último, próximo da porção C-terminal das proteínas da sub-família NET encontra-se 

o zinc finger do tipo C2H2, em que o ião Zn2+ encontra-se rodeado de duas cisteínas 

e duas histidinas (Nakamura et al. 2004). As proteínas contendo zinc fingers 

constituem uma das mais abundantes superfamílias de proteínas dos eucariotas e 

são conhecidas por serem reguladoras da transcrição. Algumas têm como função a 

ligação à cadeia de DNA, outras a participação em interacções proteína-proteína 

(Ravasi et al. 2003). Normalmente, os zinc fingers do tipo C2H2 apresentam a 

sequência consenso F/Y-X-C-X2-5-C-X3-F/Y-X5-Ψ-X2-H-X3-5-H, onde X é um aminoácido 

variável, Ψ representa um aminoácido hidrofóbico, C representa o aminoácido 

cisteína e H a histidina. Contudo, as proteínas da sub-família NET contêm oito 

aminoácidos entre as cisteínas, e não dois a cinco aminoácidos como o usual, 

sendo este um zinc finger atípico, apesar de se enquadrar igualmente dentro do 

tipo C2H2 (Nakamura et al. 2004). 
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1.6 Gene P149 e amplificação em cancro da mama 

 

 No decorrer deste estudo foram publicados vários estudos indicando que, 

em humanos, a região 8p11-12 está amplificada em cancros da mama familiares 

(Melchor et al. 2006), em linhas celulares humanas de origem mamária (Ray et al. 

2004 e Gelsi-Boyer et al. 2005) e em 10 a 15 % dos cancros da mama esporádicos 

(Garcia et al. 2005 e Gelsi-Boyer et al. 2005). Esta região de 1 Mb compreende 

diversos genes, tais como: BRF2, C8orf2, RAB11FIP, FGFR1 e também o gene que 

codifica a P149 (Garcia et al. 2005). Como a amplificação génica é um mecanismo 

importante de activação oncogénica em cancros da mama, assim como em outros 

cancros, estes genes sobre-expressos na região 8p11-12, são potenciais 

candidatos a novos oncogenes (Gelsi-Boyer et al. 2005). Contudo, não existem 

evidências suficientes para provar o envolvimento do P149, nem dos outros genes 

desta região, no desenvolvimento neoplásico. 
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1.7 Enquadramento e objectivos do trabalho 

 

 A regulação da transcrição pelo complexo β-catenina/TCF da via de 

sinalização Wnt tem um papel extremamente importante na coordenação de 

processos de desenvolvimento normais ou patológicos. Numa tentativa para se 

compreender a regulação exercida pelo principal parceiro da β-catenina na 

regulação da transcrição no cólon, o factor TCF4, foi anteriormente realizado um 

ensaio de duplo-híbrido em leveduras com o intuito de se encontrarem novas 

proteínas que interagissem com este factor. Um dos candidatos identificados nesta 

busca foi uma proteína humana com função desconhecida: a P149. 

Neste trabalho experimental procurou-se caracterizar esta nova proteína 

humana pelas seguintes razões: (a) a existência de homólogos da P149 

pertencentes à sub-família NET indica que esta proteína poderá desempenhar um 

papel importante em processos de desenvolvimento embrionário; (b) há evidência 

de que os homólogos da P149 existentes em Drosophila melanogaster e C. elegans 

estão envolvidos na via Wnt – embora talvez não de uma forma que envolva o TCF; 

(c) a função dos genes da sub-família NET não é verdadeiramente conhecida, 

embora haja indicações de que podem funcionar como repressores, contudo, não 

se sabe se podem ligar directamente ao DNA; (d) pela primeira vez foi identificada 

uma associação entre a P149 e uma proteína que liga ao DNA: o TCF4; (e) sabe-se 

que os homólogos de P149, tanto em Drosophila melanogaster como em Danio 

rerio, interagem com membros da família dos Grouchos, que, por sua vez, também 

interagem com os TCFs, e (f) a amplificação da região onde se localiza o gene 149 

em certos casos de cancro da mama sugere uma possível associação entre esta 

proteína e processos de tumorigénese. 
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Tendo em consideração estes factos, os objectivos específicos deste 

trabalho experimental são: 

i. Identificar os domínios conservados potencialmente importantes da P149 

por análise filogenética; 

ii. Estudar a expressão do gene P149 em linhas celulares e tecidos normais; 

iii. Analisar as potenciais formas alternativas da P149; 

iv. Estudar a localização celular da P149; 

v. Estudar e validar interacções proteicas com as proteínas TCF4 e Grg 5 da 

via de sinalização Wnt; 

vi. Identificar os aminoácidos críticos para essas interacções proteicas. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
  
 

PARTE I: 

ABORDAGEM EXPERIMENTAL AOS OBJECTIVOS PROPOSTOS 

 

 

2.1 Caracterização filogenética e identificação de domínios conservados da 

P149  

 

A detecção de sequências homólogas da P149 foi realizada na base de 

dados do NCBI (National Center for Biotechnology Information; 

www.ncbi.nlm.nih.gov) recorrendo ao software de procura BLASTP (Basic Local 

Alignment Search Tool - Protein). 

Para a identificação dos domínios proteicos conservados, realizou-se o 

alinhamento das 31 sequências completas das proteínas homólogas da P149 no 

programa ClustalW (Thompson et al. 1994), incorporado no editor de alinhamentos 

BioEdit versão 7.0.5 (Biological Sequence Alignment Editor), (Hall et al. 1999).  

A detecção de sequências homólogas e a identificação de domínios 

conservados foram realizados utilizando apenas o fragmento da P149 (P149.F), 

que tem os aminoácidos de 280 a 590, obtido na busca por duplo-híbrido em 

leveduras.  

A relação filogenética entre a P149 e as suas 31 homólogas foi determinada 

recorrendo à construção de uma árvore filogenética pelo método de neighbor-

joining (NJ), incluído no programa MEGA versão 4 (Tamura et al. 2007). O cálculo 

das distâncias genéticas utilizadas na construção da árvore foi obtido considerando 
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o modelo de Poisson para a substituição aminoacídica. O grau de confiança da 

árvore filogenética foi estimado pelo teste de reamostragem do Bootstrap com 

1000 réplicas. 

A visualização gráfica da variabilidade aminoacídica e a identificação dos 

domínios conservados foi feita através do alinhamento dos homólogos da P149 

recorrendo ao programa WebLogo, versão 2.8.2 (http://weblogo.berkeley.edu/). 

 

 

2.2 Extracção de RNA e RT- PCR (Transcriptase Reversa – Reacção em 

Cadeia da Polimerase) 

 

Com o intuito de se estudar a expressão do gene P149, o RNA total de 10 

linhas celulares humanas, (TPC1, 8505-C, HCT116, HT29, MCF-7, MDA-MB-231, 

AGS, MKN45, BLM e HEK293), e de 14 tecidos de Mus musculus (supra-renais, 

músculo, pulmão, fígado, rim, cérebro, intestino, estômago, timo, mama, ovários, 

coração, baço e pâncreas), foi extraído usando o TriPure Isolation Reagent (Roche) 

conforme instruções do fabricante.  

O protocolo de extracção de RNA utilizado é uma optimização do método 

inicialmente desenvolvido por Chomczynski e Sacchi (1987), baseando-se numa 

extracção com guanidina isotiocianato e de fenol/clorofórmio. 

 A qualidade do RNA isolado foi verificada correndo uma alíquota num gel de 

agarose 1% (p/v) (Bioron), corado após 45 minutos de corrida com Brometo de 

Etídio (0,5 μg/mL, QBiogene). O RNA foi quantificado usando o espetrofotómetro 

NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies, Inc).  
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Para a obtenção do cDNA utilizaram-se 3 μg de RNA de cada linha celular e 

de cada tecido, e 100 ng de oligonucleotídeos hexaméricos aleatórios (random 

primers), colocando-se as diferentes amostras durante 10 minutos a 65ºC, seguido 

de 2 minutos a 4ºC para permitir uma melhor ligação dos oligonucleotídeos ao RNA.  

Seguidamente, juntou-se uma mistura com 100U da transcriptase reversa 

SuperScript™ II Reverse Transcriptase (Invitrogen), o tampão da enzima, os dNTP’s 

(10 mM cada), DTT (0,1 mM), e 40U de inibidor de RNases, RNaseOUT™ 

(Invitrogen), e procedeu-se à transcrição reversa durante 1 hora a 42ºC, seguido da 

inactivação da enzima a 70ºC durante 10 minutos. 

Os oligonucleotídeos usados na amplificação do gene P149 e do seu 

homólogo em ratinhos, Znf703, a partir do cDNA das linhas e tecidos foram: 5’- 

ATGAGCGATTCGCCCGCTG -3´ (sense) e 5’- TGCCGGTCTGCGAGCAGGT C - 3’ 

(antisense). Os usados para amplificar o gene GAPDH humano foram: 5’-

CCAGCCGAGCCACATCG -3’ (sense) e 5’- GGTCATGAGTCCTTCCACG -3’ (antisense), e 

para amplificar o gene GAPDH de Mus musculus usaram-se os primers: 5’- 

AATGGTGAAGGTCGGTGTG -3’ (sense) e 5’-GGC AGTGATGGCATGGAC- 3’ (antisense). 

As condições da reacção de PCR para esta amplificação estão 

detalhadamente descritas no ponto 2.7.1. 
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2.3 Análise das potenciais formas alternativas da P149  

 

A tentativa de obtenção da isoforma B de P149 foi feita a partir do cDNA da 

linha celular TPC1 (obtenção de cDNA descritas no passo anterior), por uma 

amplificação de PCR com os seguintes oligonucleotídeos internos específicos: 5’-

GTA CCT GCA GCC GCT GTC- 3’ (sense) e 5’-CGG CTG TGG GGA GGG AC- 3’ 

(antisense). 

Todas as bandas resultantes do PCR foram clonadas pelo método de 

Clonagem por TA, permitindo a clonagem directa de um produto de PCR num 

plasmídeo TA. O plasmídeo pTA4 (Figura 13) usado foi digerido com a enzima de 

restrição Eam1105I deixando uma timina (T) nas extremidades 3’ do vector 

permitindo a hibridação com o produto de PCR que tem uma desoxiadenosina (A) 

na sua extremidade 3’. 

 

 

 

 

Figura 13: Mapa do plasmídeo pTA4 usado para clonagem por TA. 
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Os diferentes clones foram sequenciados num sequenciador de DNA ABI 

Prism 3100 (Applied Biossytems) recorrendo ao Kit comercial ABI Prism Big Dye 

Terminator v3.1 para a reacção de sequenciação (Applied Biosystems). 

Os ficheiros informáticos com as sequências nucleotídicas dos diferentes 

clones foram analisados recorrendo ao programa informático DNASIS versão 2.5 

(Hitachi Software Engineering). 

 

 

2.4 Localização celular da P149  

 

2.4.1 Construção dos vectores de expressão 

 

Os vectores de expressão foram construídos de maneira a se poder estudar 

a localização celular da P149 inteira (P149.I) e do fragmento de P149 (P149.F) 

encontrado na busca por duplo-híbrido em leveduras. Simultaneamente, a 

localização do fragmento de TCF4 usado como isco foi determinada por 

imunofluorescência, utilizando como controlo a proteína inteira do TCF4, que tem 

uma localização conhecida. 

Para a expressão das proteínas utilizou-se o vector de expressão em células 

de mamífero, pCMV-Myc (Clontech) (ver mapa na figura 14). Este vector permite 

exprimir uma proteína de fusão com um epítopo Myc na extremidade N-terminal 

que pode ser reconhecido pelo anticorpo α-Myc. Esta abordagem é útil quando 

queremos localizar uma proteína que não tem um anticorpo comercial disponível, 

como acontece com a P149. 
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Os diferentes vectores de expressão utilizados neste trabalho foram 

construídos do seguinte modo: 

 

pCMV.Myc3-P149Inteiro (origina a P149 inteira com epítopo Myc): a 

clonagem do gene P149 inteiro foi feita usando dois fragmentos em separado: a 

parte N-terminal do P149 amplificada por PCR a partir de cDNA da linha humana 

TPC1 e a parte C-terminal obtida a partir do fragmento P149.  

A parte N-terminal do P149 amplificada por PCR foi clonada num vector TA, 

o pTA4 (figura 12). Seguidamente, digeriu-se este plasmídeo com as enzimas de 

restrição EcoRI/SalI (Takara) com o objectivo de se retirar o N-terminus. De 

seguida, subclonou-se em pCMVMyc3, cortado com as mesmas enzimas, 

originando o pCMV-Myc3-P149Nterminal. O passo final consistiu em retirar a parte 

C-terminal do P149 do plasmídeo pCMV-HA.P149, digerindo com as enzimas 

PmaCI/BglII (Takara)  e clonar em pCMV-Myc3-P149Nterminal, também cortado 

Figura 14: Mapa e locais de clonagem do plasmídeo pCMV-Myc, usado como esqueleto para a 

construção dos vectores de expressão usados nos ensaios de imunofluorescência. 
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com PmaCI/BglII. Desta forma foi reconstituído o P149 inteiro no vector de 

expressão pCMV-Myc3. 

 

pCMV.Myc1-P149fragmento (origina a P149 fragmento com epítopo Myc): o 

fragmento do P149, encontrado na busca de duplo-híbrido em leveduras, teve 

origem numa biblioteca de cDNA de cérebro fetal humano (Clontech). Este 

fragmento foi retirado do pCMV-HA.P149fragmento (clonado em SalI/BglII) com as 

enzimas SalI/BglII e clonado em pCMV-Myc1, depois de cortado com as mesmas 

enzimas. 

 

pCMV.Myc3-TCF4Inteiro (origina a proteína TCF4 inteira com epítopo Myc): A 

partir do plasmídeo pcDNA3-TCF4, cedido por Bert Volgelstein (Korinek et al. 1997) 

gerou-se o TCF4 inteiro usado como controlo na imunofluorescência. A construção 

deste plasmídeo foi efectuada como descrito em Costa et al. 2007a. 

 

pCMV.Myc3-TCF4Isco (origina a proteína TCF4 isco com epítopo Myc): a 

partir do plasmídeo pcDNA3-TCF4 gerou-se o pAS3-TCF4Isco, usado no duplo 

híbrido, que tem o TCF4 isco. Este foi retirado do pAS3-TCF4Isco usando as 

enzimas EcoRI/SalI, sendo clonado em pCMV-Myc3 cortado com as mesmas 

enzimas. 

 

A preparação de stocks de DNA destes plasmídeos para transfecção de 

células foi realizada com recurso ao kit comercial JETSTAR Plasmid Purification Midi 

(Genomed), usando o procedimento recomendado pelo fabricante. As sequências 

dos plasmídeos foram confirmadas por sequenciação do DNA antes da transfecção.  
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2.4.2 Cultura de linhas celulares 

 

A linha celular HEK 293, derivada de células de rim de embrião humano, foi 

mantida em DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium) (Invitrogen) 

suplementado com 10% de FBS (soro fetal bovino) (Invitrogen) e 1% de uma 

solução contendo os antibióticos penicilina e estreptomicina (Invitrogen). 

As linhas celulares HCT116 e DLD-1, derivadas de um carcinoma colo-rectal 

humano, foram mantidas em RPMI 1640 com GlutaMAXTM (Invitrogen) 

suplementado com 10% de FBS (Invitrogen) e 1% de uma solução contendo os 

antibióticos penicilina e estreptomicina (Invitrogen). 

As células foram cultivadas a 37ºC, numa atmosfera humidificada e com 5% 

de CO2. 

O subcultivo das linhas celulares foi realizado a cada 3 dias com cerca de 

80 a 90% de confluência para uma diluição de 1:10 em frascos de cultura de 

células T25 (Orange) contendo o respectivo meio. Neste subcultivo, a mono-

camada de células confluentes foi lavada com HBSS (Invitrogen) previamente 

aquecido. Para se destacarem as células da superfície do frasco incubaram-se 

numa solução de Tripsina/EDTA (Invitrogen), durante 5 minutos a 37ºC. 

 Sempre que era necessária a realização de um ensaio de 

imunofluorescência, plaquearam-se 1 x 105 células de cada linha celular para uma 

placa de cultura de 24 poços (Orange) contendo o meio correspondente e uma 

lamela para as células crescerem por cima. 
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2.4.3 Transfecção de linhas celulares com DNA plasmídico  

 

A transfecção das linhas celulares com os vectores de expressão com 

epítopo Myc foi efectuada quando as células atingiam entre 40 a 60% de 

confluência na linha celular HEK 293 e 60 a 80% nas linhas HCT116 e DLD-1. 

A transfecção transiente da linha celular HEK 293 foi feita pelo método de 

precipitação com cálcio (Jordan & Wurm, 2004). Para a transfecção foi usado um 

total de 2 μg de DNA plasmídico, sendo 0,2 μg do plasmídeo a transfectar e 1,8 μg 

de um plasmídeo transportador, neste caso o pTA3, para completar o volume de 

DNA para a transfecção. Foi adicionado ao volume de DNA plasmídico (35 μL), 180 

μL de 2xHBSP e 180 μL de CaCl2. A solução de CaCl2 foi adicionada com agitação. 

Seguidamente, incubou-se durante 40 minutos à temperatura ambiente e juntou-se 

88 μL de cada mistura ao respectivo poço. Após 24h da transfecção, as células 

foram lavadas com HBSS e o meio contendo a solução de CaCl2 foi substituído por 

meio normal (DMEM). 

A transfecção das linhas celulares HCT116 e DLD-1 foi feita usando o 

reagente de transfecção LipofectamineTM 2000 Reagent (Invitrogen), de acordo 

com o protocolo do fabricante. Para se garantir condições óptimas para a 

transfecção celular substituiu-se o meio RPMI por meio Opti-MEM (Invitrogen). A 

cada poço foi adicionado uma solução contendo 0,25 μg do plasmídeo pretendido, 

0,75 μg do plasmídeo transportador pTA3 e 2,5 μL do reagente de transfecção 

LipofectamineTM 2000 Reagent. As culturas permaneceram expostas a esta mistura 

durante 8 horas, período após o qual o meio foi recolhido e substituído por meio 

normal (RPMI 1640). 
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2.4.4 Imunofluorescência 

 

A visualização da localização celular das proteínas em estudo foi efectuada 

por imunofluorescência. A experiência iniciou-se 48h após transfecção. O meio foi 

retirado e as lamelas contendo as células foram lavadas duas vezes com PBS 1X 

frio seguidas de uma fixação em paraformaldeído 4% durante 20 minutos à 

temperatura ambiente. Sempre que se mudou de solução efectuaram-se duas 

lavagens com PBS 1X frio durante 5 minutos. De seguida, colocaram-se as lamelas 

com as células numa solução de NH4Cl (50mM) durante 10 minutos e 

permeabilizaram-se com uma solução de Triton X-100 a 0,2% (Sigma) preparado 

em PBS 1X. Após o bloqueio de 30 minutos com uma solução de BSA (albumina 

sérica bovina) a 4%, procedeu-se à incubação durante uma hora com o anticorpo 

primário anti-Myc (anticorpo monoclonal c-Myc, 200 µg/mL, Clontech), diluído em 

PBS 1X segundo um factor de 1:100 e incubou-se durante 30 minutos com o 

anticorpo secundário (Rabbit anti-mouse com FITC; Santa Cruz Biotechnology Inc.), 

diluído segundo o mesmo factor. 

As lamelas foram colocadas em meio de montagem Vectashield (Vector 

Laboratories) contendo DAPI (4,6-diamino-2-phenylindole) para corar os núcleos e 

observadas em microscópio de epifluorescência Leica DM 2000 (Leica) com 

câmara fotográfica digital acoplada. As imagens geradas foram analisadas 

recorrendo ao programa informático Leica FW 4000 (Leica). 
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2.5 Estudo da interacção da P149 com as proteínas TCF4 e Grg5 da via de 

sinalização Wnt  

 

2.5.1 Construção dos vectores de expressão 

 

Os vectores de expressão com epítopo Myc (pCMV-Myc3.TCF4Isco, pCMV-

Myc3.P149inteiro e pCMV-Myc1.P149fragmento) foram previamente construídos 

para o estudo da localização celular das proteínas P149 e TCF4 (ver construção em 

2.4.1.).  

No entanto, para a técnica de co-imunoprecipitação foi necessário construir 

novos vectores de expressão com um epítopo diferente para detecção por Western 

blot. O vector esqueleto escolhido foi o pCMV-HA (Figura 15), apenas diferindo do 

pCMV-Myc (ver Figura 14) no epítopo. As proteínas de fusão originadas pelos 

vectores de expressão pCMV-HA têm um epítopo HA na sua extremidade N-

terminal. 

 

 

 

 
Figura 15: Mapa e locais de clonagem do plasmídeo pCMV-HA, usado como esqueleto para a 

construção dos vectores de expressão usados na Co-IP. 
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Os vectores de expressão foram construídos da seguinte maneira: 

 

pCMV.HA3-TCF4Inteiro (origina a proteína TCF4 inteira com epítopo HA): o 

TCF4 inteiro usado neste estudo foi obtido a partir do plasmídeo pCMV.Myc3-

TCF4Inteiro retirado com as enzimas de restrição EcoRI/NotI (Takara) e inserido no 

vector de expressão pCMV-HA3, cortado com as mesmas enzimas. 

 

pCMV.HA3-TCF4Isco (origina a proteína TCF4 isco com epítopo HA): o TCF4 

isco foi retirado do plasmídeo pCMV.Myc3-TCF4Isco, cortado com as enzimas 

EcoRI/SalI (Takara) e clonado em pCMV-HA3 cortado com as mesmas enzimas. 

 

pCMV.HA-P149frag (origina a P149 fragmento com epítopo HA): o P149 

fragmento foi retirado do plasmídeo original recuperado na busca por duplo-híbrido, 

pACT2-P149, cortando com as enzimas SalI/BglII (Takara) e clonado em pCMV-HA 

cortado com as mesmas enzimas. 

 

pCMV.HA-Grg5 (origina a proteína Grg 5 com epítopo HA): o Grg 5 usado 

para estudar a interacção com o P149 não tem os primeiros 17 aminoácidos e foi 

um dos candidatos encontrados na pesquisa por duplo-híbrido em leveduras de 

interactuantes do TCF4. O Grg 5 foi retirado do pACT2-Grg5, que foi o vector 

recuperado no ensaio de duplo-híbrido, pelas enzimas de restrição EcoRI/XhoI 

(Takara) e foi clonado no vector pCMV-HA, cortado com as mesmas enzimas. 

 

A preparação de stocks plasmídicos para transfecção de células foi 

realizada com recurso ao kit comercial JETSTAR Plasmid Purification Midi 
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(Genomed), conforme instruções do fabricante. O DNA plasmídico foi sequenciado 

antes da transfecção. 

 

2.5.2 Transfecção transiente da linha celular HEK293 pelo método de 

precipitação com cálcio 

 

No que diz respeito à análise das interacções entre as diferentes proteínas 

em estudo utilizou-se a linha celular HEK293, por ser facilmente transfectável. Esta 

linha foi mantida como descrito no ponto 2.4.2. Quando foi necessário a realização 

de uma experiência de Co-imunoprecipitação, a linha foi subcultivada nas réplicas 

necessárias para a experiência em frascos de cultura T25 e transfectadas quando 

atingiam 40 a 60% de confluência.  

A transfecção das células foi feita pelo método de precipitação com cálcio 

(descrito no ponto 2.4.3) usando 10 ug de DNA total, sendo 1 ug de cada 

plasmídeo (mesmo no caso de transfecções duplas) e o resto completado com o 

plasmídeo pTA3. 

A mistura com o precipitado de DNA foi adicionada às células em pequenas 

gotas, agitando de forma continua para homogeneizar a solução. 

Decorridas 24h de transfecção o meio foi substituído por meio DMEM 

normal. 
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2.5.3 Co-imunoprecipitação e Western Blot 

 

A experiência foi iniciada 48h após a transfecção das células e sempre em 

condições de frio, com gelo. Retirou-se o meio, lavaram-se duas vezes as células 

com PBS 1X frio, e juntou-se a cada frasco T25, 400 μL de uma solução de lise 

celular, o Catenin Lysis Buffer (PBS 1X, 1% Triton X-100, 1% NP-40) contendo 

inibidores de proteases e fosfatases (10 μL/mL PMSF, 10 μL/mL Leucopetin, 10 

μL/mL Aprotinin, 20 μL/mL Na3VO4, 50 μL/mL Na4P2O7 e 10 μL/mL NaF). Dez 

minutos depois, com um Raspador (Orange), raspou-se o fundo dos frascos e 

retirou-se o lisado proteico para microtubos de 1,5 mL (Bioplastics), centrifugou-se 

10 minutos a 14000g e retirou-se o sobrenadante para novos microtubos. No 

passo seguinte, procedeu-se à quantificação proteica conforme instrução do 

fabricante usando o kit de quantificação DCTM Protein Assay (Bio-Rad).  

De seguida, prepararam-se os extractos proteicos contendo, cada um deles, 

500 μg de proteína, diluidos, se necessário, em Catenin Lysis Buffer para um 

volume final de 250 μL. Adicionou-se 5 µL de anticorpo anti-Myc monoclonal (c-Myc 

monoclonal antibody, 200 µg/mL, Clontech), e deixou-se a incubar durante duas 

horas num rotor a 4ºC. Seguidamente, juntou-se 50 μL de micro-esferas de 

sefarose Protein G SepharoseTM 4Fast Flow (Amersham Bioscienses), já lavadas 

três vezes com 750 μL de Catenin Lysis Buffer, e colocou-se, novamente, 30 

minutos a agitar no rotor. Depois desta incubação, centrifugou-se, descartou-se o 

sobrenadante e lavou-se o sedimento de proteínas três vezes com 700 μL de 

Buffer C (Catenin Lysis Buffer diluído 10 vezes em PBS 1X) durante 1 minuto a 

14000g. Adicionou-se 50 μL de tampão Laemmli 1.5X ao sedimento e desnaturou-
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se as amostras a 95 ºC, durante 5 minutos. Para os lisados totais desnaturaram-se 

também 20 µg de proteína por caso. 

Aplicaram-se 20 μL de cada amostra num gel de SDS-PAGE de 12%. Este 

correu durante 2 horas a 100V em tampão de corrida Tris/Glycine/SDS (25 mM 

Tris, pH 8.3, 192 mM glycine, 0.1% SDS), (Bio-Rad). Passado o tempo de corrida, as 

proteínas foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose (Hybond ECL, 

Amersham) a 100V durante 1.30h. Após a transferência, corou-se a membrana 

com uma solução de Ponceau S (Sigma) para confirmar a transferência das 

proteínas, e lavou-se com água destilada para retirar a solução de Ponceau S. 

O Western blot foi iniciado bloqueando a membrana durante 30 minutos 

numa solução de leite em pó magro 5% (diluído em PBS 1x – 0,5% Tween 20). 

Seguidamente, procedeu-se a uma incubação de duas horas com o anticorpo 

primário policlonal anti-HA (HA-Tag Polyclonal antibody, 0,1 mg/mL; Clontech), 

diluído num factor de 1:1000 em leite 5%. Após incubação, procedeu-se à lavagem 

da membrana por quatro vezes, durante 5 minutos com uma solução de PBS 1X – 

0,5% Tween 20 e adicionou-se o anticorpo secundário (Goat anti-rabbit IgG-HRP, 

Santa Cruz) também dissolvido em leite numa diluição 1:2000, deixando-se a 

incubar durante 45 minutos. Decorrido este tempo lavou-se a membrana e 

procedeu-se à sua revelação por quimioluminescência usando o ECLTM Western 

Blotting Detection Reagents (Amersham Biosciences), conforme instruções do 

fabricante. 
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2.6 Identificação dos resíduos críticos para as interacções proteicas 

P149-Grg5 e P149-TCF4 

 

2.6.1 Construção dos mutantes pontuais de P149 por Mutagénese 

dirigida por PCR (PCR Site-directed mutagenesis) 

 

A identificação dos aminoácidos alvo de mutação baseou-se numa análise 

comparativa entre as proteínas homólogas da P149, usando para isso os 

alinhamentos e os logos anteriormente descritos em 2.1. As proteínas homólogas 

usadas para o alinhamento foram: Hs P149fragmento, DrNlz-1, DrNlz-2, HsZNF503, 

MmNolz1, DmNocA, DmElbow e CeTLP-1. Foram identificados 13 aminoácidos 

conservados entre as espécies como candidatos à mutagénese dirigida. 

A inserção das mutações pontuais no fragmento de P149 foi realizada por 

mutagénese dirigida baseada na técnica de PCR. Decidiu-se usar para amplificar 

todos os mutantes pontuais de P149, um vector contendo clonado o fragmento 

P149 usado no duplo híbrido em leveduras (pACT2-P149). Para a obtenção dos 13 

mutantes, todos os oligonucleotideos com as mudanças nucleotídicas a inserir nas 

zonas alvo foram desenhados de forma a alterar do aminoácido original para o 

aminoácido alanina, cujos codões possíveis são GCA, GCT, GCC e GCG. Realizaram-

se 26 reacções de PCR, usando uma mistura de enzimas Taq e Pfu (Bioron), (Pfu 

tem actividade exonuclease 3’-5’), (Takagi et al. 1997). Nas diferentes reacções 

utilizaram-se os 13 oligonucleotideos com a alteração pretendida (primer 1M) e um 

segundo oligonucleotideo não alterado (primer externo 1). Nas outras 13 reacções 

utilizou-se a combinação de um primer externo 2 com os 13 primers 2M contendo a 

alteração para alanina.  
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Os produtos destes 26 PCRs iniciais foram corridos em gel de agarose 0,8% 

e as bandas de interesse foram cortadas e purificadas do gel de forma a se separar 

as bandas dos oligonucleotideos utilizados na reacção. 

De modo a reconstruir o fragmento inteiro para cada caso de mutagénese, 

os 26 produtos dos PCRs iniciais foram combinados aos pares, através de um PCR 

de junção usando os primers externos 1 e 2 (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta que a sequência nucleotídica do gene P149 é bastante 

extensa (1958 bp) e, por isso, difícil de se amplificar sem introduzir mutações para 

além das desejadas, o gene foi dividido em duas partes: uma parte contendo a 

região com os nucleotídeos que pretendemos alterar e outra contendo um 

fragmento comum a todos os mutantes. Este último foi amplificado à parte, sendo 

depois ligado aos 13 mutantes pontuais por clonagem de forma a se reconstituir 

Remover Primers. 
Combinar produtos A + B.

Extensão extremidades 3’

PCR com Primers 1 e 2.

13 PCR A

1M + 1 PCR B 
2M + 2

1M + 1 13 PCR B 
2M + 2

Remover Primers. 
Combinar produtos A + B.

Remover Primers. 

Extensão extremidades 3’

PCR com Primers 1 e 2.

Extensão extremidades 3 ’

PCR Junção 
com Primers 1 e 2.

 
Produto final

 

PCR A
1M + 1 PCR B 

2M + 2

Figura 16: Representação esquemática da estratégia de mutagénese dirigida por PCR. 



 Material e Métodos 
_______________________________________________________________________________________________ 

   
 

 

_____________________________________________________    54    _______________________________________________________ 

todo o gene P149. As sequências de todos os primers utilizados encontram-se 

listadas na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Estratégia de Clonagem 

 

A clonagem dos 13 mutantes pontuais e do fragmento comum de P149 foi 

realizada pela técnica de clonagem por TA. Os vectores utilizados foram o pUKan-TA 

para o fragmento comum e o pUClo-TA para os 13 mutantes. Estes vectores 

permitem uma clonagem eficiente por TA, uma vez que podem ser cortados com a 

enzima de restrição Eam1105I (ver técnica no ponto 2.3), e apenas diferem do 

Tabela 1: Primers utilizados na mutagénese dirigida 

Mutagénese Dirigida Primer 1M com alteração  Primer 2M com alteração  

A - aa C376A A1 - CAG GGA TTA gcC CGC GAC A2 - GTC GCG Ggc TAA TCC CTG 

B - aa D378A B1 - A TGC CGC GcC CCC TAT TG B2 - CC CAA GCA ATA GGG GgC G 

C - aa P379A C1 - A TGC CGC GAC gCC TAT TG C2 - TCC CAA GCA ATA GGc GTC 

D - aa Y380A D1 - C CGC GAC CCC gcT TGC D2 - A ACC TCC CAA GCA Agc GG 

E - aa C381A E1 - CGC GAC CCC TAT gcC TTG E2 - GTA ACC TCC CAA Ggc ATA G 

F - aa C458A F1 - TG CCG CAC AGC gcC AAC F2 - C CAC CCA GTT Ggc GCT G 

G - aa W460A G1 - AC AGC TGC AAC gcG GTG G2 - T GGC TGC CAC Cgc GTT G 

H - aa C467A H1 - C AGT GGG CCG gcC GAC H2 - GAA GCG CTT GTC Ggc CG 

I - aa K469A I1 - G TGC GAC gcG CGC TTC I2 - G TGC GAC gcG CGC TTC 

J - aa F471A J1 - GAC AAG CGC gcC GCC AC J2 - GT GGC Ggc GCG CTT GTC 

K - aa E/D476A K1 - CC ACC TCG GAG GcG CTG K2 - TG GCT GAG CAG CgC CTC 

L - aa L477A L1 - CG GAG GAG gcG CTC AGC L2 - AG GTG GCT GAG Cgc CTC 

M - aa H480A M1 - AG CTG CTC AGC gcC CTA C M2 - GT CCG TAG Ggc GCT GAG 

Primers externos 1 - CTG TAT GGC TTA CCC ATACG 2 - CGG CTG TGG GGA GGG AC 

Primers Fragmento Comum 3 - GAA ACT TCT GGC CGC CTA C 4 - GCG GGG CCT TCT GGG AC 
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plasmídeo pTA4 (Figura 13) nas resistências, cloanfenicol e canamicina, 

respectivamente. 

Para se confirmar se as sequências clonadas eram as correctas e que não 

continham mutações extras, o DNA plasmídico foi extraído a partir de alguns clones 

positivos e sequenciado usando os oligonucleotídeos flanqueadores da zona de 

clonagem dos plasmídeos. Foram usados os mesmos oligonucleotídeos 

flanqueadores para sequenciar todos os vectores TA, cujas sequências são: 5’- 

GATTTTTGTGATGCTCGTCAG – 3’ e 5’- GGGTTCCGCGCACATTTC- 3’. 

 A junção dos mutantes pontuais ao fragmento comum para se reconstituir a 

sequência completa de P149 foi realizada através de um passo de sub-clonagem, 

digerindo os dois vectores com as enzimas KpnI/HindIII, no caso de a orientação 

ser normal, ou com as enzimas KpnI/EcoRV no caso de a orientação ser contrária. 

A correcta junção dos fragmentos foi confirmada por sequenciação dos clones 

seleccionados. 

Os 13 mutantes pontuais de P149 foram retirados dos respectivos vectores 

pTA e clonados no vector pACT2, utilizado em ensaios de duplo-híbrido, cortando 

ambos com a enzima SfiI (Takara). 

 

2.6.3 Ensaios de duplo-híbrido em leveduras 

 

A estirpe de Saccharomyces cerevisiae utilizada neste trabalho, AH109 

(Clontech), tem alterações genéticas em TRP1, LEU1, HIS3 e ADE2, que a tornam 

deficiente na produção de triptofano, leucina, histidina e adenina, respectivamente. 

Neste trabalho, os plasmídeos usados no duplo-híbrido (feitos a partir de pACT2 e 
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pAS3, ver Figura 17) continham genes que complementavam estas mutações e 

permitiam a selecção das leveduras transformadas.  

A estirpe AH109 foi transformada com os plasmídeos albergando os 

mutantes pontuais de P149 criados anteriormente. O método de transformação de 

leveduras adoptado foi baseado no protocolo disponível no site: 

http://www.umanitoba.ca/faculties/medicine/biochem/gietz/Trafo.html. No dia 

anterior a cada transformação, inoculou-se a estirpe AH109 em 50 mL de meio 

2xYPAD, deixando-se a incubar a 30ºC, com agitação, durante a noite. Atingida a 

densidade óptica OD600=2, a cultura foi centrifugada e o sedimento de leveduras 

foi ressuspendido em água (1 mL), transferindo-se 100 μL para microtubos de 1,5 

mL. Após nova centrifugação, retirou-se o sobrenadante e adicionou-se a mistura 

de transformação: PEG 50%, AcLi 1M, DNA de salmão (DNA “transportador”), água, 

DNA plasmídico (“isco” e “presa”). Depois de ressuspender as leveduras nesta 

mistura, incubaram-se durante 30 minutos, a 30ºC, em estufa com agitação. 

Seguiu-se o choque térmico a 42ºC, durante 40 minutos. As leveduras foram então 

separadas da mistura de transformação por centrifugação e ressupendidas em 1 

mL de água.  

 

 

 

 

Figura 17: Mapas originais dos vectores pACT2 (para presa, com domínio de activação) e pAS2-1, 

vector que originou o pAS3, (para isco, com domínio de ligação ao DNA) utilizados em sistemas de 

duplo-híbrido em leveduras. 
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Plaquearam-se 100 μL de cada co-transformação (AS3-TCF4/ACT2-Mutante 

pontual de P149 e AS3-Grg5/ACT2-Mutante pontual de P149) em meios de 

crescimento selectivo: meio SC-Leu/-Trp (sem leucina e triptofano), para verificar se 

houve uma transformação eficiente, e meio SC--His/-Leu/-Trp (sem histidina, 

leucina e triptofano) com adição de diferentes concentrações (0 mM; 4 mM; 8 mM 

e 12 mM) de 3-AT (3-amino-1,2,4-triazol, inibidor competitivo do produto do gene 

HIS3 da via de biossíntese da histidina) para verificar a força da interacção para 

cada mutante. As placas foram colocadas em estufa a 30ºC, durante 5 dias. 

Como controlos positivos dos ensaios fez-se uma transformação com o par 

original de plasmídeos em que foi detectada a interacção AS3-TCF4/ACT2-P149, no 

caso da interacção TCF4-P149, e AS3-Grg5/ACT2-P149, no caso da interacção 

Grg5-P149.  

As colónias de leveduras de cada placa foram contadas para se estimarem 

as diferenças entre as concentrações e entre cada mutante. 
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PARTE II: 

MÉTODOS DE BIOLOGIA MOLECULAR  

 

      2.7 PCR – Reacção em Cadeia da Polimerase  

 

Ao longo deste trabalho a reacção em cadeia da polimerase foi utilizada 

para diversas finalidades. Como as condições da reacção variam consoante a 

utilização pretendida, em cada método diferente serão explicadas as condições 

utilizadas. 

 

2.7.1 RT – PCR 

 

Para a realização do RT-PCR a partir de cDNA, as condições utilizadas foram: 

2 µL de tampão Taq DNA Polimerase 10X, 1,25 µL de dNTPs (25 mM cada; 

QBiogene), 6% de DMSO (Sigma), 175 ng de cada oligonucleotideo (Metabion) e 2 

µL de cada cDNA. O volume final de 25 µL foi atingido através da adição de 11,25 

µL de água (Invitrogen). 

Pelo facto de o gene P149 ser muito rico em citosinas e guaninas foi 

necessária a utilização de DMSO (dimetilsulfóxido). Todas as amplificações 

realizadas neste trabalho foram realizadas num termociclador MyCycler (Bio-Rad), 

com o seguinte esquema de temperaturas, durante 31 ciclos: 

 

 

 

 

 

Figura 18: Representação esquemática do programa utilizado na execução de RT-PCR. 
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Os produtos resultantes foram aplicados num gel de agarose 0,8% e foram 

fotografados sob iluminação UV recorrendo a um transiluminador Gel Doc 1000 

(Bio-Rad). Este procedimento foi repetido sempre que se correram amostras de 

DNA em geles de agarose. 

 

2.7.2 PCR Site-directed mutagenesis 

 

Na realização da mutagénese dirigida, utilizou-se como substrato o DNA do 

plasmídeo pACT2-149. Como este tem um elevado número de cópias, o número de 

ciclos utilizados foi de apenas 18, para não levar a uma falência de 

oligonucleotideos durante a amplificação. As condições de amplificação foram as 

seguintes: 2,5 μL de tampão Taq DNA Polimerase 10x com (NH4)2SO4 (Fermentas), 

2 μL de dNTPs (2,5 mM cada; QBiogene), 1,5 μL de MgCl2 25 mM (Fermentas), 6% 

de DMSO (Sigma),  175 ng de cada oligonucleotídeo iniciador (Metabion), 1 μL de 

plasmídeo pACT2-149 e 1 μL de uma mistura 1/1 de Pfu (Bioron)/Taq DNA 

Polimerase (produzida no próprio laboratório). O volume final de 25 μL foi atingido 

mediante a adição de um volume variável de água destilada (Invitrogen). Os PCR’s 

iniciais da mutagénese dirigida foram realizados mediante o seguinte esquema de 

temperaturas: 
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Figura 19: Representação esquemática do programa usado nos PCR’s iniciais da mutagénese 

dirigida. 
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Seguidamente, foi necessário juntar os 26 produtos resultantes dos PCR’s 

iniciais (1 μL de cada reacção purificados por corte de bandas de gel) através de 

um PCR de junção com condições iguais à dos PCR’s iniciais, A amplificação 

decorreu mediante o seguinte esquema de temperaturas: 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 PCR de colónias 

 

A amplificação de colónias de bactérias transformadas foi realizada através 

de um PCR de colónias. Como substrato da reacção de PCR utilizaram-se as 

colónias de bactérias picadas com uma ponta de micropipeta e introduzida na 

mistura de PCR. 

A mistura de amplificação contém os seguintes reagentes: 1 μL de tampão 

Taq DNA Polimerase 10x com (NH4)2SO4 (Fermentas), 1 μL de dNTPs (2,5 mM cada; 

QBiogene), 0,6 μL de MgCl2 25 mM (Fermentas), 6% de DMSO (Sigma), 70 ng de 

cada oligonucleotídeo (Metabion) e 0,16 μL de Taq DNA Polimerase (produzida no 

próprio laboratório). O volume final de 10 μL foi atingido mediante adição de 

volume variável de água destilada (Invitrogen).  

A reacção de amplificação decorreu mediante o seguinte esquema de 

temperaturas, sendo o tempo de extensão variável consoante o tamanho do 

fragmento a amplificar - por cada 1000 bases usamos um minuto de extensão. 
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Figura 20: Representação esquemática do programa usado para os PCR de Junção. 
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2.8 Purificação de DNA a partir de Bandas de Gel 

 

Os procedimentos de electroforese para corte de bandas de gel foram 

realizados numa tina Wide Mini-Sub Cell GT (Bio-Rad) utilizada exclusivamente para 

este fim. A migração em gel 0,8 % agarose (Eurobio) decorreu sob acção de um 

campo eléctrico de 90V, durante um intervalo de tempo variável (determinado 

consoante a dimensão do fragmento desejado), tendo o tampão TBE 0,5X sido 

eliminado após cada utilização.  

   As bandas correspondentes a fragmentos de DNA de interesse foram 

cortadas com uma lâmina de bisturi e transferidas para microtubos de 1,5 mL. De 

forma a promover a desagregação do gel de agarose, os microtubos foram 

conservados durante 10 minutos a uma temperatura de – 80 ºC, seguindo-se uma 

incubação durante igual período em bloco térmico (VWR), a 42 ºC. A suspensão 

assim obtida foi transferida para um tubo contendo uma coluna de Sephadex G-50 

(Amersham) e submetida a centrifugação a 4400g durante 10 minutos. 

Finalmente, procedeu-se à precipitação de DNA por etanol. 
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Figura 21: Representação esquemática do programa usado para os PCR de Colónias. 
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2.9 Precipitação de DNA por Etanol 

 

   A cada tubo contendo uma suspensão de DNA a precipitar foi aplicado um 

tratamento que consiste na adição sequencial de 1/3 do volume de uma solução 

aquosa de acetato de amónia 10M, 3 µL de glicogénio e 3,3 volumes de etanol 

absoluto. Após centrifugação (5 minutos a 14000g), a fracção sobrenadante foi 

desprezada, permanecendo no tubo apenas um pequeno depósito de DNA. Este foi 

sujeito a uma lavagem com 1 mL de etanol 70% (5 minutos, a 14000g), e por fim, 

ressuspendido em volume adequado de LoTE (low TE: 0,2 mM EDTA; 3 mM Tris, pH 

7,5). 

Sempre que foi necessária a quantificação do DNA, procedeu-se a uma 

comparação de intensidades entre o DNA e as bandas que compõem o marcador 

de peso molecular (produzido no laboratório e cujas bandas estão quantificadas 

espectrofotometricamente, cada 10 ng/10 µL). Assim, tornou-se possível proceder 

a uma quantificação tanto de DNA plasmídico como de DNA genómico. 

 

2.10 Digestão de DNA com enzimas de restrição 

 

O corte de DNA plasmídico com endonucleases de restrição foi efectuado 

num volume final de 100 µL, usando entre 1 a 3 µg de DNA plasmídico, 10 µL de 

tampão de enzima e 2 µL da enzima correspondente, ajustando o volume final com 

a adição de LoTE. As reacções decorreram durante 1 hora à temperatura de 

incubação ideal para o funcionamento das enzimas.  
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Quando foi necessária a realização de uma digestão dupla, consultou-se o 

catálogo das empresas fornecedoras para escolher um tampão compatível com as 

duas enzimas utilizadas. 

 

2.11 Desfosforilação de Vectores Linearizados 

 

   Os plasmídeos linearizados que iriam servir como vector foram submetidos 

a um processo de desfosforilação, adicionando-se 2 μL de CIAP – Fosfatase 

Alcalina de Intestino de Vitela (Fermentas) directamente na mistura anteriormente 

preparada para a clivagem por endonucleases de restrição, procedendo-se, de 

seguida, a uma incubação durante um período de 20 minutos a 37ºC. 

    

2.12 Extracção de DNA por Fenol-Clorofórmio 

 

O primeiro passo consistiu na miscigenação da solução reaccional com igual 

volume de solução de fenol/clorofórmio/álcool isoamílico 25:24:1 (USB 

Corporation). Após centrifugação (5 minutos, a 14000g), a fase aquosa foi 

transferida para novo microtubo, procedendo-se à precipitação de DNA por etanol. 

De seguida, o DNA foi ressuspendido em tampão de carregamento 1X (Fermentas) 

e corrido num gel de agarose de 0,8%. Finalmente, cortou-se a banda de tamanho 

desejado e purificou-se pelo método de purificação de DNA a partir de Bandas de 

Gel (descrição no ponto 2.8). 
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 2.13 Reacção de Ligação 

 

   As reacções de ligação foram efectuadas à temperatura de 16ºC, durante 

um período mínimo de quatro horas para fragmentos com extremidades coesivas 

ou a 37ºC durante 12h para fragmentos com extremidades cegas. Para cada 

reacção de ligação foram adicionados 10 ng de DNA do vector, 30 ng de DNA da 

inserção (razão vector/inserção, 1:3), 2 μL de tampão 10x T4 DNA ligase 

(Fermentas) e 1 μL da enzima T4 DNA ligase (Fermentas). O volume final de 20 μL 

foi atingido através da adição de um volume variável de LoTE. 

   Para cada ligação procedeu-te à realização de um controlo negativo 

consistindo numa mistura reaccional semelhante à ligação, mas sem DNA da 

inserção. 

 

2.14 Transformação de células electrocompetentes 

 

   Alíquotas contendo 25 μL de células electrocompetentes E. coli TOP 10 

(Clontech) foram transformadas com recurso a um MicroPulser Electroporator (Bio-

Rad). 

Após cada reacção de ligação procedeu-se à extracção de DNA pelo método 

de fenol-clorofórmio, seguida de precipitação etanólica (previamente descritos nos 

pontos 2.12 e 2.9, respectivamente). Os produtos de ligação foram ressuspendidos 

em 15 μL de LoTE, dos quais 5 μL foram utilizados na transformação de cada 

alíquota de células electrocompetentes. 

   Após electroporação, as células foram ressuspendidas em 1000 μL de 

meio LB (Pronadisa) e incubadas a 37 ºC durante 1 hora. Utilizaram-se 100 μL 
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desta suspensão para inoculação de placas de Petri contendo LB Agar (Pronadisa) 

com o antibiótico adequado à selecção de transformantes – 0,1 mg/mL Ampicilina 

(Eurobio), 0,025 mg/mL Canamicina (Eurobio) ou 0,025 mg/mL de Cloranfenicol 

(Eurobio).  

As placas foram incubadas durante a noite a uma temperatura de 37ºC, de 

forma a possibilitar o desenvolvimento de colónias bacterianas. 

 

2.15 PCR de colónias Bacterianas 

 

   A avaliação da qualidade de cada clonagem foi realizada mediante 

comparação do número de colónias originadas na placa contendo células 

transformadas com a ligação pretendida e a placa contendo células transformadas 

com o respectivo controlo negativo. Sempre que uma transformação apresentava 

uma razão sinal/ruído pouco satisfatória, procedeu-se ao despiste de falsos 

positivos (clones que incorporaram o vector vazio ou o vector contendo a inserção 

na orientação incorrecta) através da realização de um PCR de colónias. Nesta 

reacção recorreu-se a um oligonucleotídeo iniciador específico da inserção e outro 

com homologia numa sequência do próprio vector ou, em alternativa, utilizaram-se 

os dois oligonucleotídeos que flanqueiam o local de clonagem. 

   Colónias individualizadas foram seleccionadas aleatoriamente e retiradas 

com pontas de micropipeta esterilizadas por autoclavagem. As células assim 

recolhidas foram utilizadas como substrato e as reacções de amplificação do DNA 

foram realizadas em placas de PCR de 96 poços (BIOplastics). As condições de PCR 

encontram-se descritas no ponto 2.7.3.  
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As bactérias remanescentes em cada ponta foram utilizadas para iniciar 

culturas em meio líquido, em placas de cultura de 96 poços estéreis, contendo 100 

µL de LB com o respectivo antibiótico. 

Após amplificação por PCR foi adicionado a cada poço 10 μL de tampão de 

carregamento 2x (Fermentas). Os produtos de PCR foram analisados através de 

uma electroforese em gel de agarose 0,8%, preparado em tina específica para o 

efeito – Electro-Fast (ABgene). Apenas os clones positivos foram seleccionados, a 

partir da placa de 96 poços, para inoculação de culturas em meio líquido em tubos 

estéreis de 15 mL, contendo aproximadamente 5 mL de meio LB com o antibiótico 

adequado à selecção de transformantes. 

As culturas assim iniciadas foram incubadas durante a noite em estufa 

orbital Stuart S150 (Stuart) a uma temperatura de 37ºC e sob agitação constante a 

250 rpm. 

 

2.16 Extracção de DNA plasmídico de culturas bacterianas 

 

   Na extracção de DNA plasmídico (processo vulgarmente designado por 

Mini-Prep) as culturas bacterianas crescidas overnight foram transferidas para 

tubos de 1,5 mL, sedimentadas por centrifugação (1 minuto a 14000g) e 

ressuspendidas em tampão apropriado P1 (50 mM Tris-HCl pH 8.0; 10 mM EDTA; 

100μg/mL RNase A). Seguiu-se um tratamento sequencial com uma solução de lise 

alcalina P2 (200mM NaOH; SDS 1%) e uma solução de neutralização P3 (3.0M 

acetato de potássio; pH 5.5 titulado com ácido acético glacial). A suspensão obtida 

foi centrifugada a 14000g, durante 10 minutos. A fracção sobrenadante foi 

transferida para novo tubo e o DNA foi precipitado mediante adição de igual volume 
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de isopropanol. A suspensão foi submetida a nova centrifugação a 14000g, 

durante 5 minutoso, e o sobrenadante foi desprezado. Seguiu-se uma lavagem com 

1 mL de etanol 70% e, por fim, ressuspendeu-se em volume adequado de LoTE. 

Os stocks de plasmídeos assim obtidos foram armazenados a -20 ºC. 

 

2.17 Sequenciação de DNA 

 

   A sequenciação de DNA foi efectuada recorrendo ao Kit comercial ABI 

Prism Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing (Applied Biosystems). 

   Foram preparadas misturas reaccionais contendo 0,25 μL de Big Dye, 

1,75 μL de Big Dye Reaction Buffer (Applied Biosystems), 52 ng do oligonucleotídeo 

iniciador específico (Metabion) e aproximadamente 15 ng da amostra de DNA a 

sequenciar. O volume final de 5 μL foi atingido mediante adição de volume variável 

de água destilada (Invitrogen). 

   As reacções foram executadas num termociclador MyCycler (Bio-Rad) com 

aplicação de um programa em que as temperaturas alternavam de acordo com o 

esquema que abaixo se apresenta. 

 

 

 

 

 

 

 

54 ºC

96 ºC

60 ºC 60 ºC

96 ºC

4 ºC

1’ 15’’

4’

15’’

35 x

2’

∞

Figura 22: Representação esquemática do programa usado para as reacções de sequenciação. 
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   Os produtos obtidos foram purificados mediante centrifugação (4 minutos, 

a 2200g) em tubos contendo uma coluna de Sephadex G-50 (Amersham). Cada 

purificado foi diluído em 10 μL de formamida (Eurobio) e submetido a electroforese 

num sequenciador de DNA ABI Prism 3100 DNA Sequencer (Applied Biosytems).  

Os ficheiros informáticos com as sequências nucleotídicas das diferentes 

amostras foram analisados recorrendo ao programa informático DNASIS, versão 

2.5 (Hitachi Software Engineering). 
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2.18 Soluções de uso comum no laboratório 

 

 
Tabela 2: Soluções de Uso Comum no Laboratório 

 

 
 
PBS 1X 
 

 
NaCl 8,0 g 
KCl 0,2 g 
Na2HPO4 1,44 g 
KH2PO4 0,24 g 
pH 7.4 
Ajustar volume para 1 L com água destilada. 
 

 
TBE 10X 
 

 
Tris 108 g 
Ácido Bórico 55 g 
EDTA (0,5 M) 40 mL 
Ajustar volume para 1 L com água destilada. 
 

 
Laemmli  
 

 
Tris-HCl (0.125 M) 75 mL, pH 6,8 
Glicerol 15 mL 
SDS 3,45 g 
Água destilada 10 mL 
 
Retirar 1 mL e juntar 50 µL de β-mercaptoetanol e 50 µL 
de azul de bromofenol. 
 

 
Tampão de transferência 1X 
 
 

 
 Tris 3 g 
 Glicina15,2 g 
 Metanol 200 mL  
SDS (20%) 1,8 ml 
pH 8,1 
Ajustar volume para 1 L com água destilada. 
 

 
SC-HLT 
 

 
YNB 2,68 g 
Glucose 8 g 
SC-AHLT 0,24 g 
Adenina (100X) 4 mL 
Ajustar volume para 200 mL com água destilada. 
Autoclavar e juntar 200 mL de Agar (2X).  
 

 
SC-LT 
 

 
YNB 4,02 g 
Glucose  12 g 
SC-LT 0,36 g 
Ajustar volume para 300 mL com água destilada. 
Autoclavar e juntar 300 mL de Agar (2X).  
 

 
2xYPAD 
 
 
 

 
Extrato de levedura 4 g 
Peptona 8 g 
Glucose 8 g 
Adenina (100X) 13,3 mL 
Ajustar volume para 200 mL com água destilada. 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

RESULTADOS 



 
 

 

 

  



 Resultados 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

_____________________________________________________    73    ______________________________________________________ 

3. RESULTADOS 
 
 
 

3.1 Identificação dos domínios conservados e caracterização 

filogenética da P149  

 

O isolamento da P149 foi conseguido a partir de uma busca de novos 

interactuantes do factor de transcrição TCF4, através de um sistema de duplo-

híbrido em leveduras (Costa et al. 2007b). Como primeira abordagem na tentativa 

de caracterizar a P149, foi decidido alinhar a sua sequência proteica com todas as 

sequências das proteínas descritas para a sub-família NET e com uma proteína 

humana paráloga, presente no cromossoma 10, designada ZNF503.  

O alinhamento realizado com o programa ClustalW permitiu encontrar 

possíveis domínios conservados entre elas (Figura 23). Assim, foram identificados 

para as oito proteínas analisadas três domínios claramente conservados: um 

domínio SP, um Zinc finger do tipo C2H2 e um novo domínio nunca descrito para 

estas proteínas na parte C-terminal (Figura 23). Foi ainda encontrado um domínio 

conservado apenas nos vertebrados, o Btd Box (Figura 23). Contudo, quando se 

efectua um alinhamento incluindo sequências de mais espécies (Figura 25), este 

domínio surge também conservado em alguns invertebrados. Demonstrou-se assim 

que a P149 partilha um elevado grau de homologia com as restantes proteínas da 

sub-família NET, preservando os três domínios conservados já descritos em 

membros desta sub-família (Nakamura et al. 2004). Este facto reforça a ideia de 

que a P149 é também um elemento desta sub-família. 
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Um outro motivo identificado na P149 foi o FKPY. Este está presente em 

todas as proteínas analisadas, excepto C. elegans, sendo descrito como uma zona 

essencial para a ligação aos membros da família Groucho (Zhang et al. 2001).  

 

 

 

 

 

Depois desta primeira abordagem, procedeu-se à identificação de potenciais 

proteínas homólogas da P149 recorrendo ao software BLASTP incluído no NCBI. 

Foram identificadas 24 proteínas homólogas da P149, não descritas 

SP

Zn Finger

Btd Box

SP

Zn Finger

Btd Box

Figura 23: Alinhamento completo da P149 com as proteínas da sub-família NET e com a proteína 

homóloga humana Znf503. A anteceder o nome das proteínas estão representadas as duas letras 

iniciais do nome de cada espécie: Hs – Homo sapiens; Dr – Danio rerio; Mm – Mus musculus; Ce 

– Caenorhabditis elegans e Dm – Drosophila melanogaster. Os domínios conservados estão 

delimitados por caixas coloridas. A negro ou cinzento visualizam-se os aminoácidos mais 

conservados entre as diferentes proteínas. 

C- terminus 
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anteriormente, em grupos de animais tão diversos como: mamíferos, aves, anfíbios, 

peixes, ascídeas, insectos e nemátodes. 

Todas as sequências destas 24 novas proteínas foram alinhadas com as 

oito sequências previamente descritas, de forma a verificar o grau de conservação 

dos domínios identificados na P149.  

A partir deste novo alinhamento verificou-se que o domínio N-terminal SP 

está conservado na maioria das espécies (Figura 24), com excepção de Gallus 

gallus, Dasypus novencinctus e Echinops telfairi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas sequências relativas a estas três espécies não foi possível identificar a 

região homóloga do domínio SP, facto este que se poderá dever à ausência desta 

região do gene nestas espécies ou a erros na sequenciação ou anotação do seu 

genoma. De qualquer forma, o elevado grau de conservação verificado neste 

alinhamento demonstra a importância que este domínio deverá ter para o correcto 

Figura 24: Alinhamento do domínio SP da P149 com 31 proteínas homólogas. De realçar o elevado 

grau de conservação deste domínio em praticamente todas as espécies. Nas espécies cujo nome da 

proteína ainda não está atribuído optou-se por colocar apenas o nome da espécie. 

 
 

SP
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funcionamento da proteína, uma vez que se manteve conservado durante a 

evolução de várias espécies. 

Um elevado grau de conservação inter-especifico foi também detectado na 

região correspondente ao domínio Btd box (Figura 25), sugerindo também que este 

domínio poderá desempenhar alguma função importante.  

Com esta análise foi também possível identificar pela primeira vez, a 

montante do Btd box, um domínio rico em tirosinas conservado na maioria destas 

espécies, principalmente nos vertebrados (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, verificou-se também um elevado grau de conservação do C2H2 

Zinc finger nas 31 proteínas homólogas (Figura 26), com excepção do insecto 

Anopheles gambiae. Da mesma forma que mencionado para os domínios 

anteriores, este resultado sugere que este domínio poderá desempenhar uma 

Figura 25: Alinhamento do domínio Btd box da P149 com 31 proteínas homólogas. Este é conservado em 

todas as espécies com excepção de C. elegans, Ciona intestinalis e Ciona savignyi. Nas espécies cujo nome 

da proteína ainda não está atribuído optou-se por apenas colocar o nome da espécie. A azul encontra-se 

evidenciado um putativo domínio rico em tirosinas. 

Btd box 
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Com o intuito de se estabelecer a relação filogenética entre as 32 proteínas, 

foi construída uma árvore filogenética através do método de Neighbor–Joining 

(Figura 28). Na parte superior da árvore da figura 28 encontra-se a proteína 

humana P149, filogeneticamente mais próxima das proteínas de mamíferos, 

nomeadamente da do primata Macaca mulatta. A localização inesperada da 

proteína homóloga de Pan troglodytes num ramo afastado da clade dos mamíferos 

poderá dever-se à existência de lacunas na sequência da proteína depositada na 

base de dados, facto esse que interfere com a construção da árvore. 

As proteínas homólogas dos peixes, como a Nlz-1, e as do Xenopus 

encontram-se em clades separadas. 

A divergir claramente da clade que inclui a P149 (suportado por um valor de 

bootstrap de 100%), encontra-se o grupo que engloba a proteína paráloga 

localizada no cromossoma 10 humano (ZNF503) e as suas semelhantes em P. 

troglodytes e B. tauros, as proteínas NOLZ1 de M. musculus e de R. norvegicus e a 

Nlz-2 de D. rerio. Esta relação filogenética demonstra claramente que o evento 

duplicativo que originou as proteínas humanas P149 e ZNF503 surgiu num 

ancestral comum aos mamíferos e peixes. 

De realçar o facto de as proteínas homólogas da P149 em insectos se 

encontrarem todas englobadas no mesmo clade.  

A espécie com uma sequência proteica filogeneticamente mais afastada das 

restantes é a Caenorhabditis elegans, de acordo com a distância taxonómica 

existente entre os Nemátodes e os Artrópodes e Cordados. 
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 Homo sapiens P149

 Macaca mulatta ZNF703 
 Mus musculus ZNf703

 Rattus norvegicus ZNF703 
 Canis familiaris ZNF503 

 Bos taurus ZNF703

 Monodelphis domestica  
 Echinops telfairi

Myotis lucifugus

 Dasypus novemcinctus 
 Pan troglodytes hypothetical protein 
 Gallus gallus ZNF MGC97785 

 Xenopus laevis Nlz 1

 Xenopus tropicalis ZNF MGC97785 
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 Pan troglodytes ZNF503 

 Bos taurus ZNF503

 Rattus norvegicus NOLZ1 
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 Drosophila melanogaster Elbow 
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53
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60

43

41

33
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Figura 28: Análise filogenética das 32 proteínas homólogas da P149 usando o método de Neighbor–

Joining. O nome da espécie antecede o nome da proteína, quando conhecido. Evolutivamente mais 

próximas da P149 encontram-se as suas proteínas homólogas de Macata mulatta, Mus musculus e 

Rattus norvegicus. 
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A análise em pormenor no cDNA de P149 da zona de quebra dos diferentes 

fragmentos demonstra a existência de uma considerável homologia entre as 

sequências flanqueantes. Em todos os fragmentos, a zona a montante do local de 

quebra é uma zona repetitiva e com homologia com a zona a jusante do local de 

quebra do mesmo fragmento. Por exemplo, o fragmento 1 tem a mesma sequência 

“GCCGCCC” a montante e a jusante do ponto de quebra. No fragmento 4 a 

sequência repetida é “TGTCCT”. Esta homologia entre as zonas de quebra repete-se 

com todos os fragmentos obtidos, sugerindo que a isoforma B da base de dados, 

bem como os outros fragmentos obtidos neste estudo, são artefactos técnicos que 

resultam de rearranjos originados naturalmente durante o processo de 

amplificação por PCR do gene P149. 
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Nas imagens de imunofluorescência é possível observar que a P149 tem um 

padrão de distribuição ponteado, visível claramente na P149.F (Figura 35B, parte 

superior).  

No que diz respeito aos resultados obtidos para a localização celular das 

proteínas TCF4, confirmou-se a localização nuclear da proteína inteira, como 

previamente descrito (Roose & Clevers, 1999), visto ser um factor de transcrição 

(Figura 36B). Esta localização serviu apenas como controlo positivo da 

imunofluorescência. A proteína TCF4 Isco tem uma localização citoplasmática 

(Figura 36B). Esta localização também corresponde ao esperado, uma vez que a 

proteína não possui o sinal de localização nuclear que permite o seu transporte 

para o núcleo. 

Como controlo para despistar a existência de auto-fluorescência nas células 

foram utilizadas as mesmas proteínas inseridas num vector pCMV-HA (com epítepo 

HA). Foi realizado o ensaio de imunofluorescência com o anticorpo primário α-Myc e 

com o anticorpo secundário conjugado com FITC. As diferentes linhas transfectadas 

com os diferentes vectores, quando observadas ao microscópio, não revelaram 

qualquer fluorescência, indicando que as células não possuíam auto-fluorescência. 
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3.5 Interacção da P149 com as proteínas TCF4 e Grg5 da via de 

sinalização Wnt  

 

Como já descrito anteriormente, a descoberta das interacções entre P149 e 

TCF4 foi feita anteriormente pela técnica de duplo-híbrido (Costa et al. 2007b). De 

forma a comprovar esta interacção proteica através de outro método, utilizaram-se 

células humanas e os mesmos fragmentos do ensaio de duplo-híbrido (TCF4 Isco e 

P149.F) num ensaio de co-imunoprecipitação com uma linha celular com uma 

elevada eficiência de tansfecção e sem alterações da via Wnt (a linha HEK293). A 

linha celular HEK293 foi transfectada com vectores de expressão pCMV, tendo as 

proteínas TCF4 Isco e P149.F sido marcadas respectivamente com epítopos Myc e 

HA. Usaram-se três concentrações diferentes de proteína (50, 150 e 500 µg) com 

vista a escolher a mais apropriada e imunoprecipitaram-se as proteínas usando o 

anticorpo α-Myc. O Western blot foi realizado utilizando o anticorpo HA.  

No resultado da co-imunoprecipitação é visível a P149.F (33 KDa) (Figura 

37A). No entanto, esta observação não prova a interacção entre as duas proteínas, 

uma vez que no controlo negativo (o mesmo procedimento mas omitindo o 

anticorpo na imunoprecipitação) é também visível a P149 (Figura 37B). Isto indica 

que, muito provavelmente, a P149 liga-se às micro-esferas de sefarose usadas na 

imunoprecipitação. Assim, nada se pode concluir sobre a interacção P149-TCF4. 

Por outro lado, o TCF4 não aparece no controlo negativo (Figura 37D), embora seja 

expresso como se prova pelo facto de ser detectado por Western blot (Figura 37C). 

Como controlo negativo da imunoprecipitação foi também utilizada uma 

transfecção simples com o TCF4 que, como esperado, não é visível no Western blot 

com o anticorpo HA (Figura 37 A, linhas 2, 4 e 6).  
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por co-imunoprecipitação se a proteína humana P149 se associava a algum 

membro da família Groucho, mais especificamente à proteína Grg 5. A proteína Grg 

5 utilizada nesta experiência foi a recuperada no ensaio de duplo-híbrido, no qual 

se demonstrou a sua associação com o TCF4 (Costa et al. 2007a). Verificou-se que, 

quer usando a P149.I, quer a P149.F, havia uma interacção com a proteína Grg 5 

(Figura 39B, linhas 2 e 5). 

Como controlos da experiência, foram utilizadas transfecções simples nas 

células HEK293 com os vectores contendo o 149 Fragmento e o 149 Inteiro de 

forma a comprovar que estas proteínas não apareciam inespecíficamente no 

Western blot (Figura 39B, linhas 1 e 4). O valor de 500 µg de concentração de 

proteína foi utilizado como standard para todas as co-imunoprecipitações, pelo 

facto de ter sido o que melhores resultados produziu na experiência anterior (ver 

Figura 37). 

Estava descrito anteriormente que o motivo FKPY das proteínas de 

Drosophila, Elbow e NocA, da sub-família NET poderia ser importante para a 

associação com as proteínas Groucho (Dorfman et al. 2002). Como este motivo 

também se encontra presente nos outros membros da sub-família NET, especulava-

se que este seria o motivo responsável pela interacção destas proteínas com as 

proteínas da família Groucho (Dorfman et al. 2002). Contudo, os resultados obtidos 

neste trabalho demonstram claramente que na P149 esse motivo não é necessário 

para ocorrer a interacção com o Grg 5, uma vez que a P149.F não tem os 279 

aminoácidos iniciais onde se localiza o FKPY. Estes resultados estão de acordo com 

os obtidos por Sagerström e colaboradores em Danio rerio, que mostram que, na 

proteína Nlz-1, o motivo FKPY não é necessário para a interacção com a proteína 
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3.6 Identificação dos resíduos críticos para as interacções proteicas 

P149-Grg 5 e P149-TCF4 

 

O último objectivo deste trabalho experimental consistiu na identificação dos 

aminoácidos da P149 potencialmente críticos para as interacções proteicas 

detectadas por ensaio de duplo-híbrido (P149-TCF4) e por co-imunoprecipitação em 

células de mamífero (P149-Grg5).  

Apesar de não se ter confirmado a interacção P149-TCF4 por 

imunoprecipitação, dados obtidos recentemente no laboratório confirmam que as 

duas proteínas interagem. Estes resultados foram obtidos utilizando ensaios de 

duplo-híbrido em células humanas, e em também ensaios de um-híbrido usando o 

TCF4 endógeno da linha humana HEK293 (Costa et al. 2007b). 

Resultados obtidos anteriormente com a proteína Nlz-1 de Danio rerio 

demonstram que os domínios Btd Box e Zinc finger C2H2 são importantes para as 

interacções proteicas desta proteína com a proteína Groucho e com Desacetilases 

de histonas (Runko & Sagerström 2003 e Runko & Sagerström 2004). Com base 

nestas observações, tentou-se provar que os mesmos domínios são importantes 

para as interacções proteicas da P149 com o TCF4 e com Grg 5, alterando os 

aminoácidos conservados presentes nos domínios Btd Box e Zinc finger C2H2 da 

P149. 

Com vista à identificação dos aminoácidos potencialmente importantes para 

as interacções aqui estudadas, foi realizada uma comparação entre a sequência 

proteica dos domínios Btd Box e Zinc finger da P149 e a sequência dos mesmos 

domínios em algumas proteínas homólogas da sub-família NET (Dr Nlz-1, Dr Nlz-2, 
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Na tabela 3 encontram-se indicados os aminoácidos alterados, bem como a 

sua posição na P149. No domínio Btd Box da P149 foram detectados cinco 

aminoácidos conservados que foram alterados para alanina: cisteína (C), ácido 

aspártico (D), prolina (P), tirosina (Y) e cisteína (C). No domínio Zinc finger C2H2 

foram alterados oito aminoácidos: cisteína (C), triptofano (W), cisteína (C), lisina (K), 

fenilalanina (F), ácido glutâmico/ácido aspártico (E/D), leucina (L) e histidina (H), 

ver Tabela 3. 
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A – C376A 
 

B – D378A 
 

C – P379A 
 

D – Y380A 
 

E – C381A 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zinc Finger C2H2 
 

F - C458A 
 

G - W460A 
 

H - C467A 
 

I - K469A 
 

J – F471A 
 

K – E/D476A 
 

L – L477A 
 

M – H480A 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Tabela 3: Aminoácidos da P149 alterados por mutagénese dirigida por PCR. Os 

números entre as letras dos aminoácidos representam a posição do aminoácido 

na P149. A verde encontram-se indicados os mutantes que já foram testados por 

duplo-híbrido e a amarelos os que se encontram em fase de conclusão e que 

ainda não foram testados por duplo-híbrido. 
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histidina, leucina e triptofano, essenciais para o crescimento da levedura) 

concentrações de 3-AT progressivamente mais elevadas (0 mM; 4 mM; 8 mM e 12 

mM). Sendo este um inibidor da síntese da histidina, é de esperar que, mesmo na 

ausência deste aminoácido, ocorra um crescimento das leveduras onde se 

verifique uma interacção entre “isco” e “presa”. É também espectável que em 

leveduras onde se verifique uma forte interacção “isco” - “presa”, a sua taxa de 

sobrevivência seja elevada mesmo na presença de altas concentrações de 3-AT. Se 

os aminoácidos conservados nos domínios Btd Box e Zinc finger, que foram alvo de 

mutagénese dirigida, forem importantes para a interacção entre a P149 e as 

proteínas TCF4 e Grg 5, será de esperar que isso afecte a interacção entre elas, e 

que esta diminua substancialmente com a adição de elevadas concentrações do 

inibidor 3-AT. Contudo, os resultados obtidos com os sete mutantes testados por 

duplo-híbrido (ver quadrados a verde na tabela 3) não mostram nenhuma alteração 

significativa na força da interacção dos vários mutantes de P149 com as proteína 

TCF4 e Grg 5, quer comparando com os controlos positivos da interacção (P149-

Grg 5 e P149-TCF4), quer comparando com as concentrações crescentes de 3-AT 

dentro de cada interacção. Na figura 42 estão representados apenas os resultados 

para o controlo positivo do duplo-híbrido (Grg 5-P149) e para a interacção Grg 5-

P149 Mutação Y380A. Resultados semelhantes foram obtidos para os outros 

mutantes desta interacção e para os mutantes da interacção TCF4-P149. 

Estes resultados demonstram claramente que os aminoácidos conservados 

dos domínios Btd Box e Zinc finger C2H2 da P149 não são essenciais para a 

interacção entre as proteínas P149-TCF4 e P149-Grg 5, e provam que a sua 

alteração, por si só, não é suficiente para impedir a interacção entre estas 

proteínas. É também possível concluir que a própria estrutura dos domínios não é 
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relevante para a interacção, pois dois mutantes do Zinc finger (C467A e H480A) 

têm alterações nos aminoácidos que se ligam ao ião Zn2+, impedindo a sua 

formação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grg 5 + P149

-LT -HLT 
+ 0 mM 3AT

-HLT 
+ 4 mM 3AT

-HLT 
+ 8 mM 3AT

-HLT 
+ 12 mM 3AT

Grg 5 + P149 (Y380A)

-LT -HLT 
+ 0 mM 3AT

-HLT 
+ 4 mM 3AT

-HLT 
+ 12 mM 3AT

-HLT 
+ 8 mM 3AT

Figura 42: Duplo-Híbrido em leveduras realizado para a interacção Grg 5-P149 e para a interacção 

Grg 5-P149 Y380A (com uma alteração do aminoácido tirosina para alanina da P149 na posição 

380 do domínio Btd Box). Não existem alterações na interacção Grg 5-P149 Y380A quer 

comparando com o controlo positivo do duplo-híbrido Grg 5-P149, quer comparando com as 

concentrações crescentes de 3-AT. O mesmo resultado verifica-se para as restantes interacções 

testadas por duplo-híbrido (não mostrado). O crescimento em meio –LT (sem leucina e triptofano) 

foi utilizado como controlo da transformação das leveduras. –HLT: meio de crescimento selectivo 

das leveduras sem histidina, leucina e triptofano; 3-AT: 3-amino-1,2,4-triazol. 
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4. DISCUSSÃO 

 
 
 
 

4.1 A P149 pertence à sub-família NET e é expressa ubiquamente 

  

A proteína humana P149 foi isolada num estudo cujo principal objectivo era 

encontrar novas proteínas que se associassem ao factor de transcrição TCF4, 

membro da via Wnt (Costa et al. 2007b). Estudos anteriores, efectuados 

recorrendo a pesquisas em bases de dados e a alinhamentos de sequências 

proteicas, associaram a proteína humana P149 à sub-família NET (Nakamura et al. 

2004). Foi demonstrado que os membros desta sub-família estão envolvidos em 

processos de desenvolvimento embrionário (Nakamura et al. 2004). Foram 

também encontradas fortes evidências que associam a região onde se localiza o 

gene P149 (8p12) com amplificações em cancro da mama (Garcia et al. 2005 e 

Gelsi-Boyer et al. 2005). 

Neste trabalho procedeu-se a um novo alinhamento da sequência desta 

proteína humana com as dos restantes membros da sub-família NET (Figura 23). 

Desta forma foi possível confirmar que a P149 pertence a este grupo e que estas 

proteínas partilham entre si quatro domínios conservados: um domínio SP, um 

domínio Btd Box, um domínio Zinc finger do tipo C2H2 e um novo domínio na parte 

C-terminal de função desconhecida. Através da realização de uma pesquisa de 

proteínas homólogas à P149 foram encontradas 32 proteínas com homologia (que 

incluem as sete da sub-família NET previamente descritas) em vários grupos de 

animais, tais como nemátodes, insectos, ascídeas, peixes, anfíbios, aves e 

mamíferos (Figuras 24, 25 e 26). Estes resultados permitiram demonstrar que a 
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sub-família NET é mais extensa do que o anteriormente descrito possuindo mais 

membros do que os sete previamente relatados. A presença de vários domínios 

conservados - SP, Btd Box, Zinc finger C2H2, domínio rico em tirosinas e domínio C-

terminal - na maioria das proteínas homólogas da P149 indica que todos eles 

deverão desempenhar uma função importante para o funcionamento destas 

proteínas, uma vez que se mantiveram conservados em grupos animais bastante 

distintos. 

O domínio SP, localizado na parte N-terminal das proteínas homólogas da 

P149, foi também identificado em membros da família de factores de transcrição 

Sp (Suske et al. 2005). Embora a sua função principal permaneça desconhecida, 

alguns estudos apontam para a sua importância em processos de degradação 

proteica (Su et al. 1999) ou em actividades ligadas à transcrição (Murata et al. 

1994). 

O domínio buttonhead (Btd) Box, presente também no gene buttonhead de 

Drosophila melanogaster e na família de proteínas Sp, encontra-se conservado em 

todas as espécies homólogas da P149, com excepção de C. elegans, Ciona 

intestinalis e Ciona savigny. Nestes três casos a sequência utilizada possui várias 

falhas, muito provavelmente devido a erros na sequenciação do seu genoma, que 

dificultam o alinhamento com as restantes sequências proteicas, nomeadamente 

na região pertencente ao domínio Btd box. O facto deste domínio se encontrar 

presente em quase todas as proteínas da sub-família NET indica que deverá 

desempenhar uma função fisiológica importante para o funcionamento destas 

proteínas. Embora a sua função permaneça desconhecida, algumas experiências 

realizadas noutras proteínas sugerem que o domínio Btd Box poderá estar 

envolvido em actividades de activação da transcrição (Bouwman & Philipsen 2002). 
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Nos casos em que este domínio está presente na proteína, encontra-se localizado a 

montante dos domínios zinc fingers (Suske et al. 2005). 

Relativamente ao domínio Zinc finger, foi identificado um zinc finger do tipo 

C2H2 em 31 proteínas da sub-família NET (Figura 26). Este domínio só não foi 

encontrado na espécie Anopheles gambiae, muito provavelmente devido à 

ausência desta região da proteína na sequência depositada nas bases de dados. O 

número destes domínios por proteína pode variar de um a 37 (Dathan et al. 2002). 

Apesar de existir alguma controvérsia em relação à função destes domínios no que 

diz respeito ao seu papel na ligação a sequências de DNA, foi demonstrado em 

vários estudos que a presença de apenas um único zinc finger numa proteína não é 

suficiente para estabelecer ligações ao DNA com uma alta afinidade. São 

necessários no mínimo dois zinc fingers para ocorrer uma ligação da proteína a 

sequências de DNA, como acontece, por exemplo, com os factores de transcrição 

da família Sp (Suske et al. 2005). O facto de existir apenas um deste domínio na 

P149, bem como em todas as suas homólogas, indica que poderá não ser 

suficiente para permitir uma ligação eficiente destas proteínas ao DNA. A reforçar 

esta ideia está o facto de o Zinc finger existente na P149 e em todas as suas 

homólogas, não possuir a sequência aminoacídica típica destes domínios. As 

proteínas da sub-família NET contêm oito aminoácidos entre as cisteínas, e não 

dois a cinco aminoácidos como o típico nestes domínios (Nakamura et al. 2004).  

No entanto, alguns trabalhos demonstraram que proteínas com um único 

zinc finger também poderão ser capazes de se ligar a ácidos nucleicos. Por 

exemplo, o factor de transcrição de Drosophila melanogaster GAGA é capaz de 

realizar esta função (Pedone et al. 1996), o mesmo acontecendo com a proteína 

SUPERMAN de Arabidopsis contendo um único zinc finger C2H2 (Dathan et al. 
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2002). Porém, verificou-se que esse domínio não é suficiente para uma ligação 

eficiente ao DNA necessitando da presença de outros domínios auxiliares 

adjacentes (Pedone et al. 1996). Tendo em conta que as proteínas da sub-família 

NET não possuem esses domínios, é de supor que não deverão ser capazes de se 

ligar ao DNA. Contudo, a ligação ao DNA pode ser possível com a associação a 

proteínas que irão servir como “ponte” nessa ligação, como é o caso do factor de 

transcrição TCF4 (Costa et al. 2007b). 

Neste estudo encontraram-se dois novos domínios conservados nestas 

proteínas, para além dos três já anteriormente descritos (SP, Btd Box e Zinc finger 

C2H2): um domínio rico em tirosinas na parte central da proteína, a montante do 

domínio Btd Box, e um domínio na parte C-terminal da proteína. Desconhece-se 

ainda qual a sua função, mas estudos realizados em Danio rerio demonstraram 

que a localização nuclear das proteínas Nlz-1 e 2 depende da sua parte C-terminal, 

uma vez que quando esta está ausente as proteínas não são transportadas para o 

núcleo (Runko & Sagerström, 2004). O facto de existir uma porção na parte C-

terminal das proteínas da sub-família NET que é conservada pode ser um indício de 

que este domínio funciona como um sinal de localização nuclear. 

A relação filogenética existente entre as 32 proteínas da sub-família NET 

mostra que a P149 se encontra mais próxima das suas homólogas de mamíferos, 

tal como seria de antever (Figura 28). Verificou-se ainda que a proteína humana 

paráloga da P149, a ZNF503, encontra-se numa clade diferente juntamente com 

as proteínas que lhe são mais próximas, mostrando que os dois grupos proteicos 

surgiram através de um evento de duplicação génica. Estes rearranjos genómicos 

são relativamente comuns, existindo vários casos de parálogos em vertebrados que 

surgiram de duplicações em larga escala (McEwen et al. 2006). A existência do 
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parálogo ZNF503 é explicada por uma duplicação em bloco, ocorrida há centenas 

de milhões de anos, da região cromossómica ancestral de 8p11.21 a 8p21.3 que 

inclui o gene P149 e que foi inserida no cromossoma 10 (Vienne et al. 2003). 

Neste trabalho experimental foram efectuados pela primeira vez estudos ao 

nível da expressão génica de P149 e do seu homólogo em ratinho, utilizando- se 

linhas celulares de origem tumoral e tecidos normais. Os resultados obtidos 

indicam que estes genes têm uma expressão ubíqua, e que não existem diferenças 

significativas entre as linhas tumorais estudadas (Figura 30) bem como entre os 

tecidos analisados (Figura 31). A análise semi-quantitativa dos níveis de expressão 

destes genes em várias linhas celulares e em diferentes tecidos demonstraram que 

ambos possuem níveis de expressão mais elevados em intestino e em mama 

(gráficos 1 e 2). Este resultado está de acordo com o facto de a proteína TCF4 ser 

também mais expressa em células do epitélio intestinal e mamário (Korinek et al. 

1997 e Barker et al. 1999) sendo mais uma evidência que vem suportar a recente 

demonstração da existência de uma interacção entre estas duas proteínas (Costa 

et al. 2007b). 

Este trabalho experimental veio igualmente esclarecer que a P149 não 

possui uma hipotética isoforma B com 161 aminoácidos como sugerido na base de 

dados UniProt (Figura 33). Os resultados obtidos neste estudo sugerem que a 

isoforma B da base de dados, bem como os outros fragmentos obtidos neste 

estudo, são artefactos técnicos que resultam de rearranjos originados 

naturalmente durante o processo de amplificação por PCR do gene P149, em que 

ocorre o emparelhamento entre zonas com sequências homólogas em diferentes 

locais do gene P149, originando fragmentos mais pequenos por perdas de 

sequências internas.  
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4.2 A P149 tem uma localização nuclear e associa-se a membros da 

via de sinalização Wnt 

 

No âmbito da caracterização da P149 procedeu-se à determinação da sua 

localização celular. Em todas as linhas celulares (HEK293, DLD-1 e HCT116), 

transfectadas com os vectores de expressão contendo as proteínas P149.F e 

P149.I, foi possível verificar que a P149 apresenta uma localização nuclear (Figura 

35). Este resultado é um claro indicador de que esta proteína deverá exercer a sua 

função no núcleo. Muito provavelmente todas as proteínas pertencentes à sub-

família NET, incluindo as novas proteínas homólogas identificadas neste trabalho 

em diferentes espécies, deverão ter uma localização nuclear como o já verificado 

para as proteínas mais estudadas desta sub-família (TLP-1, Elbow, NocA, Nlz-1, Nlz-

2 e Nolz-1) (Dorfman et al. 2002; Zhao et al. 2002; Runko & Sagerström, 2003; 

Runko & Sagerström, 2004 e Chang et al. 2004). 

Recentemente, estudos funcionais efectuados em células humanas com 

ensaios de luciferase, em que se utilizou um repórter activável por complexos 

TCF/β-catenina, mostraram que a transactivação mediada pelo factor de 

transcrição TCF4 era reprimida na presença da P149 (Costa et al. 2007b). Este 

resultado indica que a P149 é um repressor da transcrição, podendo actuar como 

repressor dos genes alvo da via Wnt (Costa et al. 2007b). Estudos anteriores 

realizados em proteínas da sub-família NET de Danio rerio (Nlz-1 e Nlz-2) sustentam 

estes resultados. A proteína Nlz-2 quando injectada em embriões de Danio rerio 

reprime a expressão génica, em certas regiões dos rombómeros (originam o 

rombencéfalo no indivíduo adulto) (Runko & Sagerström, 2004). Do mesmo modo, 
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uma forma da proteína Nlz que funciona como dominante negativa leva à expansão 

das células dos rombómeros do tubo neural (Runko & Sagerström, 2003). 

O facto de a P149 e os outros elementos desta sub-família terem uma 

localização nuclear, vem fortalecer a ideia de os membros desta sub-família 

funcionarem como repressores da transcrição. 

 Através da visualização das imagens de fluorescência das proteínas P149.F 

e P149.I, foi observado que estas proteínas nucleares apresentavam um padrão 

ponteado. Este padrão foi mais evidente na P149 fragmento (Figura 35B). Na 

literatura existem inúmeras referências a este tipo de padrão nuclear ponteado, 

sendo abrangentemente designados por corpos nucleares (Nuclear bodies) 

(Matera, 1999). Estas numerosas subestruturas são muitas vezes identificadas no 

núcleo das células eucariotas e caracterizam-se por serem constituídas por 

complexos de proteínas, entre os quais factores de transcrição. A função 

desempenhada por estas estruturas permanece desconhecida, mas os 

componentes que aí se concentram fazem supor funções ligadas a activação ou 

repressão da transcrição, modificações proteicas, apoptose ou controlo do ciclo 

celular (Matera, 1999). Existem numerosos exemplos de proteínas que se 

localizam nos corpos nucleares. Por exemplo, o conhecido factor de transcrição 

STAT3 (signal transducer and activator of transcription 3) encontra-se por vezes 

localizado nestas estruturas nucleares, que poderão estar envolvidas em activação 

da transcrição génica, ou servir como reservatório de STAT3 activado (Herrmann et 

al. 2003). Outra proteína que por vezes se localiza nos corpos nucleares é o factor 

de transcrição LEF1, da família de proteínas TCF/LEF. O LEF1 é sequestrado pela 

proteína PIASy (Protein inhibitor of activted STAT) que o conduz para os corpos 

nucleares, contribuindo para a repressão da sua actividade (Sachdev et al. 2001). 
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Um caso semelhante acontece com o TCF4, outro membro desta família de 

factores de transcrição. Esta proteína interage com a proteína HIC1 

(Hypermethylated in cancer 1), um repressor que integra corpos nucleares, 

designados corpos HIC1. A proteína HIC1 sequestra o TCF4 nestes corpos 

nucleares impedindo que o TCF4 se ligue à β-catenina e active a transcrição dos 

genes alvo da via Wnt (Valenta et al. 2006). 

Várias possibilidades se colocam pelo facto de o TCF4 se poder localizar 

nestas estruturas nucleares. Uma delas é que a P149 poderá estar a ser 

sequestrada nestas estruturas devido à sua interacção com o TCF4, uma vez que já 

foi demonstrado que este factor se localiza nestas estruturas formando complexos 

proteicos com outras proteínas (Valenta et al. 2006). Outra possibilidade é que a 

própria P149 possa estar a sequestrar o TCF4 nestas estruturas, sendo mais uma 

forma de reprimir a sua actividade. 

 

Os resultados das co-imunoprecipitações vieram demonstrar que a P149 

interage com a proteína Grg 5, um membro da família de co-repressores Groucho 

(Figura 39). É a primeira vez que se demonstra uma associação entre estas duas 

proteínas humanas. Noutros estudos, utilizando membros da sub-família NET, foi 

verificado que a proteína Elbow de Drosophila melanogaster (Dorfman et al. 2002) 

e que as proteínas Nlz-1 e Nlz-2 (Runko & Sagerström, 2004) de Danio rerio se 

associam a proteínas da família de co-repressores Groucho, deixando antever que 

estas duas proteínas poderão participar em conjunto na repressão de outras. 

Estudos de duplo-híbrido em leveduras usando como isco a proteína Grg 5 e como 

presa a P149 vieram confirmar esta associação (Costa et al. 2007b). 
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Ao contrário do anteriormente descrito em Drosophila melanogaster, o 

motivo FKPY não parece estar envolvido na ligação da proteína Elbow à proteína 

Groucho (Dorfman et al. 2002), uma vez que a P149.F (que não possui este motivo) 

se liga ao Grg 5. Estes resultados estão de acordo com os obtidos para a proteína 

Nlz-1 de Danio rerio, onde este a remoção de FKPY não altera a ligação ao Groucho 

(Runko & Sagerström, 2003). 

Não foi possível confirmar através dos ensaios de co-imunoprecipitação a 

ligação entre a P149 e o factor de transcrição TCF4 (Figuras 37 e 39). Este facto 

poderá dever-se a problemas inerentes à técnica de co-imunoprecipitação, pois 

verificou-se uma ligação inespecífica entre a P149 e as micro-esferas de sefarose 

usadas na imunoprecipitação que poderá levar ao sequestro completo da proteína 

que assim não fica disponível para a ligação com o TCF4. Outra hipótese é que a 

interacção entre as proteínas não seja muito forte, sendo necessário usar 

concentrações mais elevadas de proteína nas co-imunoprecipitações. Todavia, esta 

interacção entre as proteínas P149 e TCF4 foi posteriormente confirmada através 

da realização de um ensaio de duplo-híbrido em células de mamífero e através de 

um ensaio de um-híbrido em células de mamífero usando o P149 transfectado e o 

TCF4 endógeno (Costa et al. 2007b). O facto de o P149 ser um repressor da 

transcrição mediada pelo TCF4 é também uma prova indirecta de que as duas 

proteínas interagem (Costa et al. 2007b). 

Em casos de cancro da mama foi demonstrado que o TCF4 pode funcionar 

como um repressor, verificando-se que os seus níveis de transcritos se encontram 

diminuídos nestes cancros, quando comparados com o tecido normal (Shulewitz et 

al. 2006). Este resultado não está de acordo com o que está habitualmente 

descrito, uma vez que em cancros do cólon o TCF4, juntamente com a β-catenina, 
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activa a transcrição dos genes alvo da via Wnt, quando esta se encontra 

constitutivamente activada (Polakis, 2000).  

Apesar de os tumores mamários tipicamente não apresentarem mutações 

nos genes que codificam o APC e a β-catenina, existem evidências de que a 

sinalização da via Wnt se encontra activada em certos cancros da mama (Hatsell et 

al. 2003 e Cowin et al. 2005). A associação da via Wnt a tumorigénese foi 

descoberta originalmente em ratinhos com tumores mamários de origem viral 

(Nusse & Varnus, 1982). Nestes estudos foi identificado um local de integração 

viral no promotor do gene Int-1, responsável pelo aumento da produção da proteína 

Int-1, causando o desenvolvimento de tumores mamários nesses ratinhos 

transgénicos (Nusse & Varnus 1982). Verifica-se também que muitos tumores 

mamários possuem acumulação de β-catenina no núcleo (Hatsell et al. 2003 e 

Cowin et al. 2005).  

Em cancros da mama é comum a região cromossómica 8p12, que contém o 

gene P149, se encontrar amplificada (Garcia et al. 2005 e Gelsi-Boyer et al. 2005). 

Este facto poderá indiciar que existe uma associação entre o papel repressor do 

TCF4 e a amplificação da P149 neste tipo de cancro, uma vez que foi 

anteriormente demonstrado que a P149 é um repressor da transcrição mediada 

pelo TCF4 (Costa et al. 2007b). Portanto, não é de excluir a hipótese de que em 

certos cancros da mama, a amplificação de P149, leve à sua associação com o 

TCF4, contribuido para o seu papel repressor.  

O facto de o TCF4 poder funcionar como um repressor neste tipo de 

carcinomas pode fazer com que a sinalização Wnt esteja diminuída, uma vez que o 

TCF4 promove a transcrição de genes alvo da via Wnt em associação com a β-

catenina. Contudo, os outros membros da família TCF/LEF encontram-se presentes 
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tanto em cancros da mama como em tecidos normais, sugerindo que pelo menos 

uma destas proteínas pode compensar a diminuição da proteína TCF4 neste tipo de 

tumorigénese (Shulewitz et al. 2006). 

 

 4.3 Os resíduos conservados dos domínios Btd Box e Zinc finger C2H2 da 

P149 não parecem ser essenciais para a interacção com as proteínas Grg 5 e TCF4 

 

Os resultados obtidos com os sete mutantes pontuais testados por duplo-

híbrido, usando meio selectivo SC–HLT para o crescimento das leveduras, com 

adição de concentrações sucessivamente mais altas de 3-AT não mostraram 

nenhuma alteração significativa na interacção dos vários mutantes de P149 com 

as proteínas TCF4 e Grg 5 (Figura 42). Estes resultados demonstram claramente 

que os aminoácidos conservados dos domínios Btd Box e Zinc finger C2H2 da P149 

não são essenciais para a interacção entre as proteínas P149-TCF4 e P149-Grg 5, 

e provam que a sua alteração, por si só, não é suficiente para impedir a interacção 

entre estas proteínas. Possivelmente, é necessário substituir-se mais que um 

aminoácido ou mesmo retirar-se por completo um dos domínios para se quebrar a 

interacção entre as proteínas. 

Estes resultados estão de acordo com os resultados obtidos em Danio rerio 

onde se demonstrou que a interacção entre as proteínas Nlz 1 e Groucho é 

afectada apenas quando não está presente uma região compreendida entre os 

domínios Btd box e Zinc finger C2H2 e que a interacção não é afectada se for 

retirado apenas um destes domínios (Runko & Sagerström 2003 e Runko & 

Sagerström 2004). Recentemente, dados obtidos no laboratório, utilizando 

fragmentos sucessivamente mais pequenos da P149 e testando a sua interacção 
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com as proteínas TCF4 e Grg 5 por duplo-híbrido, vêm ao encontro dos resultados 

obtidos neste trabalho e demonstram que para se afectar a interacção é 

necessário retirar grandes porções da P149 (Costa et al. 2007b). Desta forma, fica 

confirmado que a alteração de um só aminoácido não é suficiente para se 

afectarem as interacções proteicas P149-Grg 5 e P149-TCF4. 

 

4.4 Modelo hipotético do envolvimento da P149 na via de sinalização 

Wnt 

 

Com base nos resultados obtidos é proposto um modelo hipotético para o 

envolvimento da P149 na via de sinalização Wnt (Figura 43). 

Neste modelo hipotético, quando a via Wnt está desligada, a P149 tem um 

papel na repressão da transcrição de genes alvo desta via associando-se ao TCF4 e 

ao Grg 5 (Figura43B). Contudo, apesar de estar demonstrado que a P149 se 

associa ao Grg 5 e ao TCF4 (Costa et al. 2007b) e que o TCF4 se liga ao Grg 5 

(Costa et al. 2007a) não está ainda provada a existência de um complexo ternário 

entre estas proteínas.   

De acordo com este modelo, em casos de cancro da mama com 

amplificação de P149, esta vai estar disponível em grande quantidade associando-

se ao factor de transcrição TCF4 e contribuindo para o seu papel repressor, mesmo 

nos casos em que a via Wnt está activada (Figura 43C) (Shulewitz et al. 2006). 
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Figura 43: Modelo hipotético para o envolvimento da P149 na via de sinalização Wnt. (A) Quando a 

via Wnt de sinalização está activa, há transcrição de genes alvo. (B) Quando a via está desligada, 

há repressão da transcrição génica. Neste caso o TCF4 associa-se ao Grg e possivelmente ao P149. 

(C) Em cancro da mama, quando existe amplificação do P149, este vai ligar-se ao TCF4 e reprimir a 

transcrição, mesmo na presença de sinal Wnt. (D) Quando a via está desligada, em caso de cancro 

da mama com amplificação do P149, não há transcrição de genes alvo da via Wnt. 
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5. CONCLUSÃO GERAL 
 

 

Foi demonstrado que a P149 é um membro da sub-família NET e que possui 

cinco domínios conservados, um domínio SP, um domínio Btd Box, um único Zinc 

finger do tipo C2H2 e ainda dois previamente não descobertos: um domínio rico em 

tirosinas e um domínio na parte C-terminal. Encontraram-se 32 proteínas, incluindo 

a P149, que pertencem a esta sub-família e que partilham domínios conservados, 

em grupos animais tão distintos como nemátodes, insectos, ascídeas, peixes, 

anfíbios, aves e mamíferos (entre os quais os humanos). 

O gene P149 é expresso ubiquamente nas várias linhas tumorais humanas 

estudadas, o mesmo acontecendo com o seu ortólogo em Mus musculus (Znf703) 

nos vários tecidos normais analisados. Foi ainda comprovado que não existe uma 

segunda isoforma da P149 como se pensava anteriormente. 

A P149 apresenta uma localização nuclear, de acordo com a sua hipotética 

função de repressor da transcrição. O padrão nuclear ponteado indica que poderá 

fazer parte dos complexos proteicos dos corpos nucleares. Foi ainda comprovado 

que a P149 interage com membros da via Wnt, o factor de transcrição TCF4 e a 

proteína Grg 5. 

Os aminoácidos conservados da P149, pertencentes aos seus domínios Btd 

Box e Zinc finger C2H2, não são essenciais para a interacção entre as proteínas 

P149-TCF4 e P149-Grg 5, demonstrando que a sua alteração, por si só, não é 

suficiente para impedir uma interacção entre estas proteínas. 

 



Perspectivas Futuras 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

_____________________________________________________    122    ______________________________________________________ 
 

 

6. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Novas perguntas foram surgindo durante a caracterização da P149. Com o 

intuito de se responder a essas novas questões pretende-se no futuro aprofundar 

mais o estudo desta proteína. 

 Não se encontra ainda esclarecido se o gene P149 está envolvido em 

tumorigénese mamária, apenas se sabendo que a região onde este gene se 

encontra está muitas vezes amplificada em cancro da mama. Com essa finalidade, 

pretende-se estudar se este gene se encontra amplificado em estádios menos 

agressivos de tumorigénese mamária, nomeadamente em casos de carcinoma 

ductal in situ, comparando com casos de tecido normal do mesmo paciente. 

Analisar-se-á também se o P149 tem outras alterações genéticas, tais como, 

perdas ou mutações. 

De modo a se poder estudar melhor o papel do P149 em tumorigénese e 

desenvolvimento, em particular da glândula mamária, pretende-se ainda gerar 

ratinhos transgénicos com sobre-expressão do P149 em vários tecidos. 

Deseja-se também estudar os efeitos do silenciamento ou sobre-expressão 

estável do gene P149 numa linha celular mamária para se determinar o seu efeito 

no fenótipo celular da linha e ainda para se tentar conhecer melhor quais os seus 

efeitos na via Wnt. 

Para se elucidar se o TCF4 co-localiza com a P149 em corpos nucleares, 

pretende-se fazer um estudo de co-localização celular, usando um microscópio 

confocal e marcando as proteínas com diferentes epítopos. 
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Finalmente, para se encontrar novos parceiros da P149, pretende-se realizar 

um duplo-híbrido com a P149 utilizando como presas uma biblioteca de cDNA 

humano.  
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