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Resumo 

O centrossoma é o principal organizador de microtúbulos das células animais e 

desempenha funções celulares fundamentais estando implicado por exemplo, na organização 

espacial do citoplasma, no posicionamento de organelos como o complexo de Golgi, na 

formação do fuso mitótico, no estabelecimento da polaridade celular, na migração celular e na 

ciliogénese. O centrossoma encontra-se activamente associado com o núcleo na célula em 

interfase. Contudo, os mecanismos subjacentes a este posicionamento não se encontram 

totalmente esclarecidos.  

Os cofactores da tubulina (TBCA-E), proteínas que participam na via de “folding” da 

tubulina, têm vindo a ser descritos como tendo papéis cruciais na célula, nem sempre 

directamente relacionados com o “folding”. Um dos cofactores menos estudado, o TBCC, actua 

como uma GAP (de “GTPase activating protein”) para a β-tubulina. A proteína RP2 (de “retinitis 

pigmentosa protein”), relacionada com o TBCC nos seus domínios funcionais, também actua 

como GAP para a β-tubulina e para a proteína Arl3 (de “ADP-ribosylation factor-like 3”).  

Neste trabalho descrevemos a primeira caracterização da proteína humana TBCCD1 (de 

“TBCC-domain containing protein”), que possui os domínios TBCC e CARP, sendo portanto 

relacionada com o TBCC e a proteína RP2. Porém, o TBCCD1 não parece possuir actividade de 

GAP para a tubulina, uma vez que um ensaio de complementação em Saccharomyces cerevisae, 

mostrou que o TBCCD1 é incapaz de reverter os fenótipos da delecção do gene cin2 (homólogo 

do tbcc).  

Em células humanas observámos que o TBCCD1 se localiza no centrossoma, na zona 

mediana do fuso mitótico, no “midbody” e no corpo basal de cílios primários e motores. Com o 

silenciamento do tbccd1 em células RPE-1 observou-se: i) um aumento do tamanho das células e 

um atraso/paragem do ciclo celular em G1; ii) um afastamento do centrossoma em relação ao 

núcleo; iii) a desorganização do complexo de Golgi; iv) uma diminuição da eficiência de 

produção de cílios primários; v) uma migração celular dirigida mais lenta.  

Concluindo, a proteína TBCCD1 humana deverá ter um papel crucial in vivo resultante 

do seu papel na manutenção da associação do centrossoma ao núcleo o que afecta a divisão 

celular, a organização do Golgi, a ciliogénese e a migração celular. Esta hipótese é suportada por 
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resultados preliminares obtidos com o silenciamento do gene tbccd1 em embriões de peixe zebra 

que resulta em problemas no desenvolvimento embrionário como a curvatura dos embriões e 

edema cardíaco. Curiosamente, estes fenótipos têm vindo a ser correlacionados com problemas 

ciliares. 

Palavras chave: TBCCD1, centrossoma, Golgi, cílio 
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Abstract 

The centrosome is the major microtubule organizing center in animal cells and plays a 

role in several cellular processes such as: spatial organization of the cytoplasm, organelle 

positioning (e.g. Golgi apparatus), spindle formation, cell polarity establishment, cell migration 

and ciliogenesis. The centrosome is usually associated with the nucleus but the mechanisms 

responsible for its positioning are not completely known.  

In recent years, tubulin cofactors (TBCA–E), which participate in the tubulin-folding 

pathway, have emerged as proteins with crucial roles, not always associated directly to their 

expected role in the pathway, but still related to the cytoskeleton. One of the least studied 

cofactors, TBCC, is a GTPase activating protein (GAP) for β-tubulin. RP2 (retinitis pigmentosa 

2 protein) shares with TBCC two functional domains, TBCC and CARP, and also acts as a GAP 

for β-tubulin and for Arl3 (ADP-ribosylation factor-like 3).  

In this work we describe the first characterization of the human TBCCD1 (TBCC-domain 

containing 1) protein, which contains the TBCC and CARP domains thus being related to TBCC 

and RP2. However, unlike TBCC and RP2, TBCCD1 probably doesn’t have a GAP activity 

towards tubulin since it was unable to rescue the phenotypes of cin2 deletion (the tbcc 

homologue in yeast) in a yeast complementation assay.  

Our studies performed in mammalian cells revealed that TBCCD1 is localized at the 

centrosome, the spindle midzone, the midbody and the basal body of primary and motile cilia. 

Furthermore, tbccd1 silencing in RPE-1 cells caused: i) an increase in cell size and cell cycle 

delay/arrest in G1; ii) a marked increase in nucleus-centrosome distance; iii) Golgi apparatus 

disorganization; iv) decreased efficiency in primary cilia assembly; v) affected cell migration. 

These results clearly show that TBCCD1 plays a part a role in maintaining the nucleus-

centrosome association and affects, directly or indirectly, cell division, Golgi apparatus 

organization, ciliogenesis and cell migration. These data suggest that this protein plays an 

important role in vivo. This hypothesis is supported by our preliminary results obtained in 

zebrafish embryos. Tbccd1 silencing in zebrafish embryos causes defective embryonic 

development and phenotypes like body curvature and cardiac edema. Curiously, these 

phenotypes have been described as characteristic of ciliary defects in zebrafish. 
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Abreviaturas e Símbolos  

 

Alf1 – “Alpha-tubulin folding protein 1” 

Alp11 –  “Altered polarity protein 11” 

Alp21 -  “Altered polarity protein 21” 

Alp31 – “Altered polarity protein 31” 

Arl2 – “ADP ribosylation factor-like protein 2” 

Arl3 - “ADP ribosylation factor-like protein 3” 

ARM – domínio Armadillo 

Ase1p –  “Anaphase spindle elongation protein 1” 

asq2 – “askew 2” 

ATK5 – “Arabidopsis thaliana kinesin 5” 

ATP – 5’-trifosfato de adenosina (de “adenosine – 5’-triphosphate”) 

ATPase – enzima que catalisa a hidrólise de ATP 

Attfc b – “Arabidopsis thaliana tubulin cofactor b” 

Bisacrilamida – N,N’-metileno-bisacrilamida 

Bld10 – “basal body protein 10” 

BSA – albumina de soro bovino (de “bovine serum albumin”) 

CARP – “Domain in CAPs (cyclase-associated proteins)” 

CCP1 – de “cytosolic carboxypeptidase 1” 

CCT – de “Chaperonin containing T-complex” 

C- terminal – extremidade de uma cadeia polipeptídica cujo último resíduo de aminoácido 
apresenta um grupo carboxilo 

CLASPs - “cytoplasmic linker protein-associated proteins” 

CLIP - “cytoplasmic linker proteins” 

CDC24 – “cell division cycle 24” 

Cdk1 – “cyclin dependent kinase 1” 
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Cdk2 - de “cyclin-dependent kinase 2” 

cDNA – DNA obtido através de moléculas de RNA através de transcrição reversa 

Cin1 –  “Chromosome instability 1” 

Cin2 – “Chromosome instability 2” 

Cin4 - “Chromosome instability 4” 

DABCO – 1,4-diazobiciclo-(2,2,2)octano 

DAPI - 4,6-diamidino-2-fenilindole 

DMEM – “Dulbecco’s modified Eagle’s médium” 

DMSO – dimetilsulfóxido 

DNA – ácido desoxirribonucleico (de “desoxiribonucleic acid”) 

DNase – desoxirribonuclease 

dNTPs – 5’-trifosfato de desoxinucleótido 

DMSO - Dimetilsulfóxido 

D.O. – densidade óptica 

DTT – ditiotreitol 

EB1 –“end binding 1” 

ECL – quimioluminescência potenciada (de “Enhanced chemiluminiscence”) 

EDTA – ácido etileno diamino tetra-acético 

EtBr – brometo de etídeo 

g – grama 

x g – força centrífuga (g corresponde à força da gravidade) 

GAP – (de “GTPase activating protein) 

GCPs – proteínas que formam complexos com γ-tubulina (de proteins”) 

GCP-WD – de “γ-tubulin complex – WD40 domain protein” 

GDP - 5’-bifosfato de guanina 

GFP – proteína verde fluorescente (de “green fluorescente protein”) 

GST – Glutationo S-transferase 
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GTP- 5’-trifosfato de guanina (de “Guanine-5’-triphosphate”) 

HDAC6 – desacetilase de histonona 6  

HEPES – ácido 4-(2-hydroxiethil)-1-piperazineetanesulfonico (C8H18N2O4S) 

HRD – de “hypoparathyroidism-retardation-dysmorphism” 

HPRT – hipoxantina guanina fosforibosil transferase 1 (de “”) 

IFT – transporte intraflagelar (de “intraflagellar transport”) 

kb – 103 pares de bases 

kDa – 103 Dalton 

LB – meio Luria Bertani ou “Lysogeny Broth” 

LiCl – cloreto de lítio 

LIS1 – “lisencephaly 1” 

LRR- domínio de repetições ricas em resíduos de leucina “de leucine-rich repeats” 

M – molar  

MAPs – proteínas associadas a microtúbulos (de “microtubule associated proteins”) 

mg – miligrama 

MKLP1 – “mitotic kinesin-like protein 1” 

ml – mililitro 

m/m – massa por massa 

mM - milimolar 

m/v – massa por volume – a percentagem (m/v) equivale a gramas por 100ml 

MTOCs – centros organizadores de microtúbulos (de “microtubule organizing centres”) 

mRNA – RNA mensageiro (de “messenger RNA”) 

Ncd –“Non-Claret Disjunctional (NCD) kinesin-like protein” 

NDPk - “Nucleoside diphosphate kinase” 

NDK1 –de “Nucleoside diphosphate kinase 1” 

NEK2 – “NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 2” 

nm –nanometro 



Abreviaturas e Símbolos 
_____________________________________________________________________________________ 

viii 
 

NP-40 – nonidet P-40 

N-terminal – extremidade de uma cadeia polipeptídica correspondente ao seu primeiro resíduo de 
aminoácido que apresenta livre um grupo amina. 

Pak1 - “p21-activated kinase 1” 

Pard3 - “par-3 partitioning defective 3 homolog” 

pb - pares de bases 

PCR – “polymerase chain reaction” 

PEG – polietilenoglicol 

pH – inverso do logaritmo da concentração de H+ 

Plk1 - “Polo-like kinase 1” 

PLK4 – de “Polo-like kinase 4” 

PMSF – fenilmetilsulfonilfluoreto 

PP2A –“protein phosphatase 2A” 

PSA – persulfato de amónio 

Rbl2 – “rescues β-tubulin lethality” 

RFP – proteína vermelha fluorescente (de “red fluorescent protein”) 

RNA – ácido ribonucleico (de “ribonucleic acid”) 

RNAi – RNA de interferência 

RT-PCR – “Reverse transcription polymerase chain reaction” 

SAS4 – “Spindle assembly abnormal 4” 

SAS6 – “Spindle assembly abnormal 6” 

SC - Sintético Completo 

SDS – dodecilsulfato de sódio (de “sodium dodecyl sulfate”) 

SDS-PAGE – electroforese em gel de poliacrilamida contendo SDS (de “SDS-poliacrilamide gel 
electrophoresis”) 

siRNA – pequeno RNA interferente (de “short interfering RNA”) 

SUN1 – de “Sad1 and UNC84 domain containing 1” 

TbRP2 – “Trypanosoma brucei retinitis pigmentosa protein 2” 
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TBCA – “tubulin cofactor A” 

TBCB – de “tubulin cofactor B” 

TBCC – “tubulin cofactor C” 

TBCCD1 – “TBCC-domain containing protein 1” 

TBCD – “tubulin cofactor D” 

TBCE – “tubulin cofactor E” 

TEMED – N, N, N, N-tetrametiletilenodiamina 

Triton X-100 – Iso-octifenoxipolietoxietanol 

TTL – “tubulin tyrosine ligase” 

TTLL – “TTL-like enzymes”  

Tween 20 - polioxietileno(sorbitan)monolaurato 

UBL - “ubiquitin-like domain” 

v/v – volume por volume 

YPD – “Yeast Peptone Dextrose” 

ZO1 – “zona occludens protein 1” 

% - percentagem 

ºC – graus Celsius 

µg – micrograma 

µl – microlitro 

µm – micrómetro 

µM – micromolar 

γ-TuRC – “γ-tubulin-containing ring complex” 

γ-TuSC –  “γ-tubulin small complex” 
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I. INTRODUÇÃO 

1. O citosqueleto: uma rede dinâmica de filamentos 

 O citosqueleto das células eucarióticas é constituído essencialmente por três 

componentes, os filamentos de actina, os filamentos intermédios e os microtúbulos (Fig. I.1). Os 

microfilamentos de actina e os microtúbulos são polímeros formados por G-actina e tubulina (α e 

β-tubulina), respectivamente. Enquanto a subunidade dos microfilamentos corresponde a 

monómeros de actina, a subunidade dos microtúbulos corresponde a dímeros de α- e β-

tubulina.Tanto a actina como as tubulinas ligam-se a um nucleótido (ATP para a actina e GTP 

para as tubulinas) e apresentam actividade de hidrólise do mesmo, da qual depende a sua 

polimerização/despolimerização. Adicionalmente, a orientação pela qual as subunidades de 

actina e tubulina polimerizam, origina polímeros estruturalmente polares. Assim, num filamento 

de actina todas as subunidades apresentam a mesma orientação resultante da sua polimerização 

topo a topo, polimerização essa que promove a hidrólise do ATP (revisto em Welch & Mullins, 

2002). No que diz respeito aos microtúbulos, a forma como os heterodímeros de tubulina se 

associam faz com que uma extremidade apresente exposta apenas β-tubulina e a outra apenas α-

tubulina. Mais ainda, a extremidade que apresenta β-tubulina apresenta um maior conteúdo de 

subunidades ligadas a GTP enquanto a extremidade oposta apresenta essencialmente 

subunidades associadas a GDP. Estas diferenças entre extremidades, quer dos microfilamentos 

de actina quer dos microtúbulos, faz com que estas difiram relativamente às suas taxas de 

polimerização. Ambos os polímeros apresentam então uma extremidade de crescimento rápido, 

onde ocorre preferencialmente a adição de subunidades, e uma extremidade de crescimento lento 

(revisto em Desai & Mitchison, 1997; Welch & Mullins, 2002). Por outro lado, os filamentos 

intermédios são constituídos por proteínas filamentosas que não têm actividade catalítica e 

formam polímeros apolares. Em células humanas pelo menos 67 genes codificam proteínas que 

formam filamentos intermédios, entre elas, as queratinas, a vimentina, e as laminas. Na maioria 

das células de vertebrados os filamentos intermédios formam extensas redes no citoplasma, 

excepto no caso das laminas que constiuem o nucleoesqueleto e conferem suporte à estrutura 

nuclear (revisto em Chang & Goldman, 2004). 



Capítulo I- Introdução 
_____________________________________________________________________________________ 

4 
 

Os três componentes do citosqueleto comunicam entre si e regulam conjuntamente a 

forma e a organização estrutural do citoplasma da célula, assim como vários processos celulares 

como a migração, o transporte intracelular, a divisão celular entre outros. 

O citosqueleto de microtúbulos será discutido mais pormenorizadamente nas secções 

seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1. Citosqueleto. Citosqueleto de microtúbulos de células Vero (linha celular de macaco verde africano) 

marcado com um anticorpo anti-α-tubulina. Filamentos intermédios (queratina) de células Ptk2 (linha celular de rim 

de rato canguro) 

(http://www.microscopyu.com/articles/fluorescence/filtercubes/yfp/yfphyq/stains/yfpcy2keratinptk2cells.html). 

Citosqueleto de actina de células RPE-1 (linha celular humana) marcado com faloidina rodamina. Representação 

esquemática dos três componentes do citosqueleto das células eucarióticas: microtúbulos, filamentos intermédios e 

filamentos de actina (Adaptado de Fletcher & Mullins, 2010). 
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2. Microtúbulos 

A rede de microtúbulos (Fig. I.2A) desempenha funções celulares essenciais tais como a 

mobilidade celular, a manutenção da forma e polaridade da célula e o transporte intracelular. 

Para além disso, durante a divisão celular o citosqueleto de microtúbulos reorganiza-se para 

formar o fuso mitótico/meiótico, necessário para a separação dos cromossomas. Os microtúbulos 

fazem também parte de estruturas especializadas como os centríolos, os cílios e flagelos. As 

funções destes polímeros dependem das suas propriedades dinâmicas intrínsecas que são 

reguladas por vários factores (revisto em Amos & Schlieper, 2005; Li & Gundersen, 2008; 

Fletcher & Mullins, 2010). 

Os microtúbulos são polímeros constituídos por heterodímeros de α- e β-tubulina (Fig 

I.2B) que se associam topo a topo de forma não covalente criando protofilamentos que, por sua 

vez, se associam lado a lado formando como que uma folha, que subsequentemente se fecha 

originando um tubo oco com cerca de 25nm de diâmetro (Fig. I.2C). Normalmente um 

microtúbulo é formado por 13 protofilamentos podendo este número variar. A forma como as 

subunidades se associam nos protofilamentos resulta na formação de polímeros polares uma vez 

que uma das extremidades do microtúbulo apresenta expostas apenas subunidades de β-tubulina 

e a outra apenas α-tubulina (Fig I.2C). As duas extremidades do microtúbulo apresentam taxas 

de polimerização diferentes tendo sido classificadas como “mais” (+), a que apresenta maior e 

mais rápida polimerização, e “menos” (-), a que tem menor taxa de polimerização. A 

extremidade que apresenta a β-tubulina corresponde à extremidade (+) e a que apresenta a α-

tubulina à extremidade (-) (Fig. I.2C) (revisto em Desai & Mitchison, 1997). 
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Figura I.2. Citosqueleto de microtúbulos. (A) Rede de microtúbulos de uma célula RPE-1 (linha celular 

humana derivada do epitélio pigmentado da retina) marcada com um anticorpo contra a α-tubulina (vermelho). O 

DNA encontra-se marcado com DAPI (azul). (B) Representação da estrutura do heterodímero de α/β-tubulina obtida 

por cristalografia (Adaptado de Nogales, 1998). (C) Representação esquemática do microtúbulo mostrando a sua 

polaridade intrínseca resultando da forma como os heterodímeros α/β-tubulina se associam topo a topo para formar 
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os protofilamentos que constituem a parede do tubo. O esquema mostra ainda os eventos que caracterizam a 

instabilidade dinâmica dos microtúbulos: a catástrofe, que resulta da perda da “CAP” GTP na extremidade (+) dos 

microtúbulos, e a recuperação (Adaptado de Conde & Cáceres, 2009). 

 

Os monómeros de α- e β- tubulina apresentam cerca de 50% de identidade na sua 

sequência de resíduos de aminoácidos, uma massa molecular aproximada de 55 kDa e 

capacidade de ligação ao GTP (revisto em Burns, 1991). A ligação ao nucleótido é de extrema 

importância uma vez que apenas o heterodímero α/β-tubulina na forma GTP tem capacidade de 

polimerizar, ocorrendo a hidrólise do mesmo durante o processo de polimerização. Embora cada 

um dos monómeros tenha um local de ligação ao GTP, apenas a β-tubulina está descrita como 

sendo capaz de o hidrolisar, apresentando actividade de GTPase. A estrutura do heterodímero 

α/β-tubulina foi resolvida por cristalografia electrónica a uma resolução de 3,7 Å e 

posteriormente a 3,5 Å (Nogales et al, 1998; Löwe et al, 2001). As estruturas da α- e β-tubulina 

são semelhantes, apresentando cada monómero uma estrutura compacta formada por um núcleo 

de duas folhas β rodeado por 12 hélices α (Fig. I.2B) (Nogales et al, 1998). Três domínios foram 

descritos para cada um dos monómeros: o domínio N-terminal, que contém o local de ligação ao 

GTP; o domínio intermédio, onde se ligam agentes antimitóticos como o taxol; o domínio C-

terminal, envolvido na interacção com proteínas de ligação aos microtúbulos e proteínas motoras 

(Nogales et al, 1998). No dímero α/β-tubulina verificou-se que o local de ligação ao GTP da α-

tubulina (local N – de “non-exchangeable”- não permutável) se encontra na interface intra-

dímero enquanto o local de ligação ao GTP da β-tubulina (local E – “exchangeable”- 

permutável) se encontra parcialmente exposto na superfície do mesmo, permitindo assim a 

permuta de GDP/GTP (Nogales et al, 1998). No entanto, durante a polimerização o local E fica 

“oculto” na interface inter-dímero resultando na perda de capacidade de trocar o GDP por GTP 

no microtúbulo (Nogales et al, 1998). Quando ocorre despolimerização dos microtúbulos os 

heterodímeros na forma GDP podem trocar o nucleótido por GTP tornando-se novamente 

competentes para polimerizar podendo assim ser reciclados.  

Tanto in vitro como in vivo verificou-se que cada microtúbulo alterna, de forma 

estocástica, entre fases de crescimento (polimerização) e fases de encurtamento 

(despolimerização), sendo este comportamento designado por instabilidade dinâmica (Fig. I.2C) 
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(Mitchison & Kirschner, 1984). A transição para a fase de despolimerização designa-se por 

catástrofe e a transição para a fase de crescimento por recuperação (Fig. I.2C). Esta propriedade 

do polímero é determinada pela taxa de incorporação de heterodímeros no microtúbulo e pela 

taxa de hidrólise do GTP. O modelo actualmente mais bem aceite para este comportamento 

prevê que enquanto a adição de tubulina-GTP ocorrer mais rapidamente que a hidrólise do GTP 

o microtúbulo manterá um “CAP” de tubulina-GTP na extremidade (+) que o estabiliza e 

promove o seu crescimento (revisto em Desai & Mitchison, 1997). De facto, a existência deste 

“CAP” de tubulina-GTP na extremidade (+) dos microtúbulos foi observada recentemente, in 

vivo, através do uso de um anticorpo que reconhece especificamente tubulina-GTP (Dimitrov et 

al, 2008). Por outro lado, a diminuição da taxa de polimerização levará ao desaparecimento do 

“CAP” em resultado da hidrólise do GTP pelos heterodímeros na extremidade (+), o que levará à 

despolimerização do microtúbulo (revisto em Desai & Mitchison, 1997). Este modelo considera 

que o microtúbulo constituído por heterodímeros na forma GDP é instável uma vez que a 

tubulina-GDP favorece a formação de protofilamentos curvados por diminuição das interacções 

interdímeros em protofilamentos adjacentes. Efectivamente, o heterodímero na forma GDP 

apresenta uma conformação diferente, mais curvada, do que o heterodímero na forma GTP 

(Müller-Reichert et al, 1998; Wang & Nogales, 2005). Esta curvatura é contrariada na estrutura 

do microtúbulo em crescimento fazendo com que este armazene na própria estrutura a energia 

proveniente da hidrólise do GTP (revisto em Nogales & Wang, 2006). Durante a 

despolimerização essa energia é libertada podendo as subunidades adoptar a sua conformação 

curvada forçando os protofilamentos a enrolar nas extremidades dos microtúbulos (Mandelkow 

et al, 1991; revisto em Tran et al, 1997; Nogales & Wang, 2006).  

Esta tensão imposta às subunidades que formam o microtúbulo parece ser importante 

para o papel desempenhado pelos microtúbulos em certos processos celulares. Efectivamente 

sabe-se que a energia acumulada em cada microtúbulo pode ser convertida em trabalho mecânico 

(Grishchuk et al, 2005; Westermann et al, 2006; revisto em Nogales & Wang, 2006), tendo sido 

observado que as forças geradas pela despolimerização dos microtúbulos desempenham um 

papel importante no movimento dos cromossomas durante a mitose (revisto em Inoué & Salmon, 

1995). De facto, a acção conjunta das forças geradas pela polimerização e despolimerização dos 

microtúbulos e a acção de proteínas motoras ajuda a posicionar os cromossomas mitóticos na 
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placa equatorial em metafase, e posteriormente ao seu movimento para os pólos durante a 

anafase (revisto em Inoué & Salmon, 1995). 

Para além da instabilidade dinâmica os microtúbulos apresentam ainda outro 

comportamento dinâmico, tanto in vitro como in vivo, designado por “treadmilling”. Este 

comportamento caracteriza-se pelo fluxo de subunidades da extremidade (+) para a extremidade 

(-) dos microtúbulos sem que ocorra uma alteração significativa do comprimento dos 

microtúbulos. Este comportamento resulta das diferentes concentrações críticas de subunidades 

apresentadas pelas duas extremidades do polímero e do facto da extremidade (-) se poder 

encontrar livre na célula (revisto em Margolis & Wilson 1998; Nogales, 2001).  

Sumarizando, a polimerização, a estabilidade e a dinâmica dos microtúbulos são 

dependentes do estado de ligação ao nucleótico das suas subunidades. No entanto estas 

propriedades são reguladas também por outros factores tais como: a transcrição diferencial de 

diferentes isotipos de α- e β-tubulina, o controlo do “folding” da tubulina, as modificações pós-

traducionais da tubulina, a nucleação dos microtúbulos e a interacção destes com numerosas 

proteínas que regulam a sua estabilidade (revisto em Nogales, 2001). 

 

3. Isotipos de tubulina 

Num grande número de organismos, entre os quais animais, plantas, fungos e protistas 

tanto a α- como a β-tubulinas são codificadas por famílias multigénicas havendo a expressão de 

vários isotipos de cada uma delas, o que contribui para um aumento da diversidade nas “pools” 

de tubulinas disponíveis para polimerizar (revisto em Ludueña, 1993). As famílias multigénicas 

com um maior número de genes encontram-se em organismos multicelulares, particularmente em 

animais e plantas superiores. Em vertebrados tanto a α- como a β-tubulina são codificadas por 

famílias multigénicas que contêm normalmente 6 a 7 genes que codificam para os diferentes 

isotipos (revisto em Ludueña, 1993). Outros organismos, como os protistas apresentam um 

menor número de genes para a α- e β-tubulina (normalmente não mais que dois). Por exemplo, o 

ciliado Tetrahymena pyriformis apresenta uma família multigénica com dois genes que 

codificam para β-tubulinas e um que codifica para a α-tubulina (Barahona et al, 1988).  
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Verificou-se ainda, por exemplo em murganho e Drosophila melanogaster, que os genes 

que codificam para os vários isotipos de tubulina apresentam padrões de expressão distintos e 

específicos de tecido (Villasante et al, 1986; Rudolph et al, 1987). Curiosamente, foi também 

observado que diferentes isotipos de β-tubulina são expressos de forma distinta/diferencial ao 

longo do ciclo celular em linhas celulares humanas (Dumontet et al, 1996). 

Os isotipos de tubulina são muito semelhantes entre si em termos de sequências de 

aminoácidos sendo que as principais diferenças entre eles se localizam na região C-terminal das 

proteínas. Esta é uma região rica em resíduos de aminoácidos acídicos e que é o alvo principal 

das modificações pós-traducionais e também a responsável pela interacção com muitas proteínas 

de ligação aos microtúbulos (revisto em Ludueña, 1993). Embora os vários isotipos possam co-

polimerizar (Lopata & Cleveland, 1987; Baker et al, 1990) sabe-se que a sua abundância relativa 

no polímero confere-lhe diferentes propriedades dinâmicas (Panda et al, 1994). Por exemplo, 

microtúbulos polimerizados in vitro a partir de dímeros α/βIII purificados apresentam uma maior 

dinâmica do que microtúbulos polimerizados a partir de dímeros α/βII ou α/βIV. Estas diferenças 

de dinâmica reflectem-se, por exemplo, na taxa de polimerização, que é maior para os 

microtúbulos formados a partir de dímeros α/βIII (Panda et al, 1994). As diferenças nas taxas de 

polimerização são também evidentes quando os microtúbulos são polimerizados a partir dos 

diferentes tipos de dímero na presença das proteínas associadas aos microtúbulos (MAPs de 

“microtubule associated proteins”) tau ou MAP2, que favorecem a polimerização (Banerjee et al, 

1992). Para além disso, a co-polimerização de dímeros α/βIII e α/βII diminui significantemente a 

dinâmica dos polímeros formados (Panda et al, 1994). As diferentes observações efectuadas para 

os vários isotipos das tubulinas poderão resultar de diferentes propriedades intrínsecas de cada 

uma das proteínas e da formação de heterodímeros α/β com diferentes conformações. 

Adicionalmente, os diferentes isotipos poderão apresentar diferentes capacidades de interagir 

com proteínas estabilizadoras/desestabilizadoras dos microtúbulos. Mais ainda, existem 

evidências de que os diferentes isotipos podem sofrer diferentes modificações pós-traducionais 

(revisto em Ludueña, 1993). Estes factos são de particular relevância uma vez que vários estudos 

efectuados em células tumorais tratadas com taxol, verificaram que essas células são capazes de 

modificar o padrão de expressão dos isotipos de tubulina no sentido de favorecer a expressão dos 

que conferem propriedades mais dinâmicas aos microtúbulos e que contrariam o efeito 

estabilizador deste agente (Shalli et al, 2005).  
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Também nos cílios e flagelos, a composição de isotipos de tubulina é importante sendo 

que nem todos são compatíveis com a sua estrutura (revisto em Dutcher, 2001). Um exemplo 

claro deste facto provém dos estudos de Raff e colaboradores (2001) em D. melanogaster, 

mostrando que a expressão do isotipo βI em lugar do isotipo específico de testículo βII resulta em 

esterilidade devido a problemas na formação do axonema do flagelo do espermatozóide. Quando 

se expressou o isotipo βI obteve-se um axonema com uma estrutura 9+0 em vez da estrutura 9+2 

obtida com a expressão do isotipo correcto (Nielsen et al, 2001; revisto em Dutcher, 2001). 

 

4. Modificações pós-traducionais da tubulina 

Um dos factores que contribui para a regulação das propriedades dinâmicas dos 

microtúbulos corresponde modificações pós-traducionais sofridas pelas tubulinas α e β. Estas 

modificações são conservadas e contribuem para gerar na célula uma complexidade bioquímica 

das “pools” de subunidades livres de tubulina e por consequência a possibilidade de se 

estabelecerem classes de microtúbulos com diferentes propriedades (revisto em Verhey & 

Gaertig, 2007; Hammond et al, 2008; Ikegami & Setou, 2009). Um exemplo claro é o de 

organismos que apresentam um número reduzido de genes que codificam para a α- e a β-

tubulina, tal como T. pyriformis, e que apresentam uma grande variedade de isoformas de α- e β-

tubulina sendo-lhes esta diversidade conferida por modificações pós-traducionais (revisto em 

Libusová & Dráber 2006). As modificações até agora descritas para a tubulina são: a 

destirosinação/tirosinação, a acetilação, a fosforilação, a palmitoilação, a poliglutamilação e a 

poliglicilação (Tabela I.1) (revisto por Verhey & Gaertig, 2007). Na maior parte dos casos, as 

modificações ocorrem no microtúbulo e não nos heterodímeros não polimerizados e estão 

normalmente enriquecidas nos microtúbulos estáveis, com menor “turnover” e resistentes a 

agentes despolimerizadores. Tanto a α- como a β-tubulina podem ser modificadas, no entanto 

alguns tipos de modificações foram encontrados apenas numa delas. 

Embora microtúbulos estáveis sejam de facto enriquecidos em modificações pós-

traducionais há também evidências de que, pelo menos algumas, não influenciam directamente a 

dinâmica dos microtúbulos (Webster et al, 1990). Esta e outras observações levaram à proposta 

de que o principal papel destas modificações será a modulação da interacção de proteínas 
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motoras e outras com os microtúbulos. Por exemplo, o estado de tirosinação do microtúbulo 

influencia o recrutamento de uma classe de proteínas, contendo um domínio CAP-Gly, 

associadas aos microtúbulos as proteínas de de ligação à extremidade (+) (proteínas +TIPs) 

(Peris et al, 2006) e também de proteínas motoras (Dunn et al, 2008). 

 

Tabela I.1. Modificações pós-traducionais da tubulina (Adaptado de Verhey & Gaertig, 2007) 

 

Modificação Pós-
traducional 

 

Descrição 

 

Local da 
modificação 

 

Enzima responsável 
modificação 

 

Enzima que 
remove a 

modificação 

 

Destirosinação/Tirosinação 

Remoção da 
tirosina C-
terminal. 

domínio ou 
região C-terminal 

da α-tubulina 

Carboxipeptidase de 
identidade desconhecida. 

Possivelmente 
Nna1/CCP1. 

TTL (de 
"tubulin 
tyrosine 
ligase") 

 

Glutamilação 

Adicão de um 
um glutamato 
ou uma cadeia 

lateral de 
glutamatos. 

Vários 
glutamatos nas 

cadeias C-
terminais, quer 

da α-, quer da β-
tubulina. 

TTLLs (de “TTL-like 
enzymes”). Família de 
glutamilases. Alguns 

membros apresentam uma 
actividade 

predominantemente de 
iniciação da cadeia 

enquanto que outras as 
alongam. Estas proteínas 

apesentam também 
especificidade para a α- ou 

para a β-tubulina. 

Desconhecida. 

 

Glicilação 

Adicão de um 
uma glicina ou 
de uma cadeia 

lateral de 
glicinas. 

Vários 
glutamatos nas 

cadeias C-
terminais, quer 

da α-, quer da β-
tubulina. 

Desconhecida. Desconhecida 

Acetilação 
Adição de um 
grupo acetil. 

Lisina 40 da α-
tubulina 

Desconhecida. 

 

HDAC6, SirT2 

 

 

Fosforilação 

Adição de um 
fosfato. 

Serina 172 e 
locais ainda 

desconhecidos 
na cauda C-

terminal da β-
tubulina. Locais 
desconhecidos 
da α-tubulina 

Cdk1/ciclina B (Ser 172 da 
β-tubulina) 

PSK, Fes, Syk 

Desconhecida. 
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Palmitoilação Adição de um 
palmitato. 

Cys376 da α-
tubulina. 

Desconhecida. Desconhecida. 

 

∆2 

Remoção do 
penúltimo 

glutamato de 
tubulina 

destirosinada. 

região C-terminal 
da α-tubulina. 

Desconhecida. Desconhecida. 

 

 

5. Nucleação dos microtúbulos 

In vivo, as concentrações baixas de tubulina são um factor limitante para a polimerização 

de microtúbulos. Na célula esta barreira é ultrapassada porque a nucleação dos microtúbulos 

ocorre em estruturas especializadas designadas por centros organizadores de microtúbulos 

(MTOCs - de “microtubule organizing centers”) (revisto em Pereira & Schiebel, 1997; Wiese & 

Zheng, 1999). Quando se mencionam os MTOCs, normalmente referimo-nos aos centrossomas e 

aos “spindle pole bodies” “corpos polares do fuso” de levedura embora se saiba que outros 

organelos e estruturas, como o Golgi (Chabin-Brion et al, 2001), os cromossomas mitóticos a 

nível dos centrómeros/cinetocoros (O’Connell et al, 2009) e o “midbody” (Julian et al, 1993), 

tenham a capacidade de nuclear/organizar microtúbulos (revisto em Lüders & Stearns, 2007). 

Actualmente, sabe-se também que os microtúbulos podem polimerizar a partir de complexos de 

γ-tubulina ao longo de outros microtúbulos (Janson et al, 2005) e que existem regiões discretas 

no citoplasma com γ-tubulina onde também ocorre nucleação (revisto em Bartolini & 

Gundersen, 2006). Os centrossomas das células animais e os “spindle pole bodies” das leveduras 

são, no entanto, os principais nucleadores e organizadores de microtúbulos nestas células.  

Para que o microtúbulo se forme é necessário que os heterodímeros α/β-tubulina se 

associem de maneira a formar-se uma “semente” a partir da qual o microtúbulo se possa alongar 

rapidamente. Na célula existem proteínas que regulam a formação dos microtúbulos favorecendo 

a nucleação imitando esta “semente” ou estabilizando-a. Uma proteína que se verificou ser 

essencial para a nucleação de microtúbulos em todos os organismos eucariotas é a γ-tubulina que 

se localiza nos MTOC e foi o terceiro membro da família das tubulinas a ser identificado 

(Oakley & Oakley, 1989). A γ-tubulina é uma proteína conservada filogeneticamente que 

apresenta uma elevada homologia com a α- e a β-tubulinas. Para além disso, a γ-tubulina é 
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expressa de forma ubíqua, não é incorporada nos protofilamentos que formam a parede dos 

microtúbulos mas encontra-se associada à extremidade (-) dos mesmos. Na célula, a γ-tubulina é 

encontrada associada a outras proteínas, designadas por GCPs (de “γ-tubulin complex proteins”), 

tendo-se verificado que formam um complexo em forma de anel, com cerca de 25 nm de 

diâmetro, que se encontra nos MTOCs e é requerido para a nucleação dos microtúbulos (Fig. 

I.3A) (revisto em Raynaud-Messina & Merdes, 2007). Este complexo de cerca 2,2 MDa foi 

designado por γ-TuRC (de “γ-tubulin-containing ring complex”). Para além do γ-TuRC, a γ-

tubulina apresenta-se também na forma de complexos de menores dimensões, γ-TuSC (de “γ-

tubulin small complex”), que poderão ser intermediários na formação do γ-TuRC uma vez que 

partilham a maioria dos seus componentes (revisto em Raynaud-Messina & Merdes, 2007). O γ-

TuRC é composto por várias subunidades de γ-tubulina e pelas proteínas GCP2, 3,4,5 e 6 e GCP-

WD (Fig. I.3A) (Murphy et al, 1998; Lüders et al, 2006). Os γ-TuSC por sua vez são 

constituídos por γ-tubulina e pelas proteínas GCP2 e GCP3. No γ-TuRC os γ-TuSC poderão ser 

mantidos unidos pelas proteínas GCP 4,5 e 6 que formarão como que um “CAP” (Fig. I.3A). Os 

dois complexos podem ser encontrados numa forma solúvel no citoplasma ou então associados 

ao centrossoma, na matriz pericentriolar, havendo um equílibrio dinâmico entre as duas fracções 

(revisto em Wiese & Zheng, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I-Introdução 
_____________________________________________________________________________________ 

15 
 

Figura I.3. Modelos propostos para a nucleação de microtúbulos a partir de complexos de γ-

tubulina. (A) Representação esquemática de um modelo proposto para o arranjo das várias proteínas que 

constituem o γ-TuRC. Este modelo propõe que seis a sete γ-TuSC se associam sendo essa associação mantida pelas 

proteínas da “CAP” (Adaptado de Wiese & Zheng, 2006). (B) Representação dos dois modelos propostos para a 

organização da γ-tubulina no γ-TuRC e para o seu envolvimento na nucleação do microtúbulo. O modelo do molde 

considera que as subunidades de γ-tubulina se associam lateralmente formando um anel que constituirá a primeira 

volta da hélice do microtúbulo em crescimento. O modelo do protofilamento propõe que as subunidade de  γ-

tubulina se associam topo a topo formando um protofilamento que seria alongado pela adição de heterodímeros de 

α/β-tubulina que também se associariam lateralmente levando ao fecho do microtúbulo. Adaptado de Wiese & 

Zheng, 2006 e Conde & Cáceres, 2009. 

 

 

Presentemente, existem dois modelos para explicar o envolvimento do γ-TuRC na 

polimerização dos microtúbulos (Fig. I.3B). Um é o modelo do molde que é baseado no 

tamanho e na forma do γ-TuRC. Este modelo propõe que as subunidades de γ-tubulina se 

associem lateralmente formando o complexo em anel e que o γ-TuRC forme a primeira volta da 

hélice do microtúbulo em crescimento, servindo como molde para a associação longitudinal dos 

heterodímeros α/β-tubulina. O segundo modelo, chamado modelo do protofilamento, propõe 

que no γ-TuRC existam subunidades de γ-tubulina que se associam longitudinalmente formando 

estruturas semelhantes a protofilamentos. Este protofilamento seria então prolongado pela adição 

de heterodímeros α/β-tubulina. A associação lateral de heterodímeros α/β-tubulina e a associação 

de vários protofilamentos levariam então ao fecho do microtúbulo (revisto em Nogales, 2001; 

Wiese & Zheng, 2006). A elucidação da estrutura da γ-tubulina demontrou o seu potencial para 

formar associações laterais com outras moléculas de γ-tubulina favorecendo o modelo do molde 

(Moritz et al, 2000; Aldaz et al, 2005). No entanto, não existem ainda dados suficientes para 

concluir qual dos modelos representa a realidade. 
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6. Proteínas Associadas aos Microtúbulos  

Conhece-se hoje um grande número de proteínas que interagem com os microtúbulos 

(MAPs) regulam a sua nucleação, estabilidade e dinâmica. Entre as proteínas que se ligam aos 

microtúbulos encontram-se também as proteínas motoras, que se movem ao longo das paredes de 

microtúbulos usando a energia química da hidrólise do ATP. As proteínas motoras podem assim 

ligar e transportar cargas ao longo dos microtúbulos para destinos específicos na célula. 

Exemplos das proteínas motoras são as cinesinas, proteínas motoras que se movem no sentido da 

extremidade (+) do microtúbulo (revisto em Hirokawa et al, 2009), e as dineínas, proteínas que 

se movem no sentido da extremidade (-) dos microtúbulos estando algumas envolvidas nos 

movimentos gerados pelos cílios e os flagelos (revisto em Höök & Vallee, 2006). No seu 

conjunto, as MAPS e as proteínas motoras estão implicadas nas funções desempenhadas pelos 

próprios microtúbulos, desde o posicionamento de organelos no citoplasma, à formação do fuso 

mitótico e à formação de estruturas especializadas de microtúbulos como os cílios (revisto em 

Desai & Mitchison, 1997; Amos & Schlieper, 2005; van der Vaart et al, 2009). Neste capítulo 

serão apresentadas, de uma forma sumarizada, as várias classes de proteínas que interagem com 

os microtúbulos sendo dados apenas alguns exemplos ilustrativos de proteínas que nelas se 

incluem.  

É ainda de referir que a família das proteínas associadas aos microtúbulos e das proteínas 

motoras constitui um grupo vasto de proteínas distintas com estruturas e domínios funcionais 

diversificados que apresentam complexos mecanismos de regulação. Atendendo à vasta 

informação disponível e aos objectivos desta dissertação, muita desta informação não será 

incluida.  

6.1. Proteínas estabilizadoras dos microtúbulos 

Entre as proteínas associadas aos microtúbulos consideradas clássicas e estruturais estão 

as MAP1, MAP2, tau (proteínas neuronais) e MAP4 (não neuronal) de vertebrados (revisto em 

Desai & Mitchison, 1997; Nogales, 2001, Amos & Schlieper, 2005). Estas proteínas ligam-se aos 

microtúbulos estabilizando-os e promovendo o seu crescimento. Estas MAPs reduzem a 

frequência da catástrofe dos microtúbulos e promovem a recuperação dos mesmos. 

Adicionalmente, a acção de algumas MAPs como a tau, protege os polímeros da acção de 
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proteínas desestabilizadoras dos microtúbulos, nomeadamente a catanina (Qiang et al, 2006). 

Uma outra MAP chamada STOP protege ainda os microtúbulos contra agentes despolimerizantes 

(drogas e frio) (Job et al, 1987; revisto em Nogales, 2001). A maioria das MAPs identificadas 

parece ser regulada pelo seu estado de fosforilação sendo que as formas fosforiladas estão 

inibidas de se ligar aos microtúbulos (revisto em Desai & Mitchison, 1997; Nogales, 2001).  

Para além de regularem a estabilidade dos microtúbulos existem também MAPs que 

estabecem a ligação entre os polímeros promovendo a formação de feixes. Entre estas 

encontram-se as MAPs da família Ase1p que têm um papel importante na formação da da zona 

mediana do fuso, ou fuso central, durante a anafase (revisto em Peterman & Scholey, 2009). As 

MAPs actuam então como proteínas estabilizadoras de microtúbulos e desempenham ainda um 

papel importante na organização do citosqueleto, como por exemplo o citosqueleto dos axónios 

dos neurónios (revisto em Conde & Cáceres, 2009). 

 

6.2. Proteínas destabilizadoras dos microtúbulos 

As proteínas destabilizadoras dos microtúbulos conhecidas, exercem o seu efeito de 

diferentes formas: i) “cortando” os microtúbulos criando fragmentos com extremidades sem 

“CAP” de GTP; ii) promovendo a hidrólise do GTP pela tubulina eliminando a “CAP” de GTP e 

levando à despolimerização do microtúbulo; iii) causando alterações de conformação da tubulina 

que destabilizem a estrutura do microtúbulo. 

A proteína catanina, assim designada por ser como que uma catana para os microtúbulos, 

é uma proteína consituída por duas subunidades, a p60 que tem actividade de ATPase e a p80 

que a localiza no centrossoma. Este complexo, como o nome indica, “corta” o polímero sendo 

responsável por exemplo, pela libertação de microtúbulos a partir do centrossoma (revisto em 

Nogales, 2001; Conde & Cáceres, 2009). 

A proteína Op18/stahmin destabiliza os microtúbulos através de dois mecanismos sendo 

que um corresponde à captura de heterodímeros de tubulina diminuindo a concentração de 

heterodímeros disponíveis para polimerizar, promovendo a catástrofe, e o outro à indução da 
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hidrólise de GTP nas extremidades (+) dos microtúbulos (revisto em Desai & Mitchison, 1997; 

Nogales, 2001). 

Algumas proteínas relacionadas com as proteínas motoras cinesinas, sub-família cin-1, 

provocam também a despolimerização dos microtúbulos. Estas proteínas, ao contrário das 

cinesinas convencionais, não se movem ao longo dos microtúbulos mas usam o seu domínio 

catalítico e a energia proveniente da hidrólise de ATP para promover a sua despolimerização 

através da alteração da conformação do heterodímero de tubulina (revisto em Amos & Schlieper, 

2005). 

 

6.3. Proteínas associadas às extremidades (+) dos microtúbulos 

Uma classe adicional de MAPs corresponde às proteínas que se ligam especificamente às 

extremidades (+) dos microtúbulos regulando a sua dinâmica, a direccionalidade do seu 

crescimento e a sua interacção com componentes do cortéx da célula (revisto em Conde & 

Cáceres, 2009). Existem vários grupos de proteínas que se associam especificamente à 

extremidade (+) dos microtúbulos. As proteínas CLIP (de “cytoplasmic linker proteins”) 

associam-se com microtúbulos em crescimento e promovem a recuperação dos mesmos. Para 

além disso, estas proteínas promovem a associação dos microtúbulos com organelos. Um 

exemplo destas proteínas, e a primeira CLIP a ser identificada, é a CLIP170 que apresenta dois 

domínios CAP-Gly que lhe conferem a capacidade de ligação aos microtúbulos possivelmente 

através da ligação à α-tubulina (revisto em Galjart, 2005).  

As CLASPs (de “cytoplasmic linker protein-associated proteins”) foram posteriormente 

identificadas como parceiros moleculares das proteínas CLIP e actuam como estabilizadores dos 

microtúbulos no cortéx da célula. Estas proteínas localizam-se no centrossoma, nos cinetocoros, 

no fuso mitótico, no complexo de Golgi e nas extremidades (+) dos microtúbulos para onde são 

levadas pelas CLIPs ou pela proteína EB1 e proteínas relacionadas, com as quais as CLASPs 

também interagem (Mimori-Kiyosue et al, 2005; Pereira et al, 2006; Efimov et al, 2007). As 

proteínas EB1, EB2 e EB3 também se localizam especificamente nas extremidades (+) dos 

microtúbulos onde impedem as catástrofes permitindo o seu crescimento (revisto em van der 

Vaart et al, 2009). Tanto as CLIPs como as CLASPs interagem com as EBs podendo todas elas 
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actuar em conjunto na regulação da extremidade (+) dos microtúbulos no que toca à sua 

dinâmica e também à sua interacção com outros componentes celulares como o cortéx de actina 

(revisto em Galjart, 2005; Lansbergen & Akhmanova, 2006; Morrison, 2007).  

 

6.4 Proteínas motoras 

As cinesinas constituem uma família de proteínas motoras dependentes dos microtúbulos 

que transportam cargas como vesículas, organelos e complexos proteicos ao longo dos 

microtúbulos. Estas proteínas têm actividade de ATPase e usam a energia proveniente da 

hidrólise do ATP para o seu movimento. Existem descritas mais de 600 proteínas relacionadas 

com as cinesinas estando estas divididas em 14 sub-famílias (revisto em Hirokawa et al, 2009). 

Embora a maioria tenha função motora, algumas sub-famílias estão envolvidas na regulação da 

dinâmica dos microtúbulos como referido anteriormente. A maioria das cinesinas descritas 

move-se no sentido da extremidade (+) dos microtúbulos embora algumas se movam no sentido 

oposto. Entre as cinesinas que se movem no sentido da extremidade (-) dos microtúbulos 

encontram-se os membros da família cinesina-14 como a Ncd de Drosophila (Furuta et al, 2008) 

e a ATK5 de Arabidopsis (Ambrose et al, 2005). As cinesinas convencionais são constituídas por 

duas cadeias pesadas que contêm o domínio motor e o domínio catalítico que lhes confere 

actividade de ATPase. Duas cadeias leves associam-se às cadeias pesadas estando envolvidas na 

ligação às cargas (revisto em Marx et al, 2006). 

As dineínas são também proteínas motoras dependentes dos microtúbulos sendo que 

todas as descritas até à data se movem no sentido da extremidade (-) destes. As dineínas do 

axonema fazem parte da estrutura dos axonemas de cílios motores e flagelos, sendo responsáveis 

pela ligação dos dupletos de microtúbulos, pela promoção do deslizamento destes entre si e, 

consequentemente, pela geração do movimento do cílio/flagelo. Outras dineínas são responsáveis 

pelo transporte de cargas ao longo dos microtúbulos. A dineína 1b está envolvida no transporte 

intraflagelar (IFT), transportando cargas ao longo dos microtúbulos do axonema de cílios e 

flagelos, da extremidade dos cílios para o corpo da célula. A dineína citoplasmática é a 

responsável pelo transporte de cargas no citoplasma (revisto em Höök & Vallee, 2006). Esta 

proteína motora interage com várias proteínas (ex: dinactina e LIS1-“lisencephaly 1”) (revisto 
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em Kardon & Vale, 2009) que contribuem para a execução das funções deste motor. A dineína é 

um complexo constituído por uma cadeia pesada que tem na região C-terminal um domínio 

motor com actividade de ATPase, e várias subunidades não catalíticas. A região N-terminal da 

cadeia pesada promove a homodimerização e ligação das subunidades não catalíticas que são 

responsáveis pela ligação a cargas e a proteínas reguladoras da dineína (revisto em Kardon & 

Vale, 2009).  

 

7. O centrossoma de células animais 

O centrossoma é o principal centro organizador de microtúbulos nas células animais. Ao 

organizar a rede de microtúbulos em interfase (Fig. I.4Aa), assim como durante a mitose (Fig. 

I.4Ab e c), o centrossoma está implicado nos processos celulares que dependem dos próprios 

microtúbulos, entre eles a manutenção da forma da célula, o estabelecimento da polaridade 

celular, o movimento celular, o transporte intracelular, a organização espacial de organelos e a 

divisão celular. Tipicamente, o centrossoma das células animais é constituído por dois centríolos, 

orientados ortogonalmente entre si, rodeados por uma matriz proteica designada por material 

pericentriolar (Fig. I.4B). Os centríolos são estruturas com forma cilíndrica formados 

normalmente por 9 tripletos de microtúbulos e têm cerca de 0,5 µm de comprimento e 0,2 µm de 

diâmetro. Cada tripleto de microtúbulos é constituído por um microtúbulo completo (A) e dois 

incompletos (B e C) (Fig. I.4Ba) (revisto em Doxsey, 2001; Bettencourt-Dias & Glover, 2007; 

Debec et al, 2010). Embora esta seja a organização típica dos centríolos das células animais 

existem excepções como é o caso dos centríolos de D. melanogaster e C. elegans que possuem 

centríolos com 9 dupletos de microtúbulos e 9 microtúbulos singulares respectivamente (revisto 

em Debec et al, 2010). A polaridade intrínseca dos microtúbulos que constituem os centríolos 

torna-os desde logo estruturas polares. Assim, as extremidades (-) dos microtúbulos que 

compõem os centríolos encontram-se na extremidade “proximal” destes e as extremidades (+) na 

extremidade “distal” (Fig. I.4Ba) (revisto em Doxsey, 2001). Os microtúbulos que formam os 

centríolos são particulares no que toca à sua estabilidade, sendo estes extremamente resistentes a 

agentes despolimerizadores como o nocodazole e o frio. A grande estabilidade destes 

microtúbulos é-lhe conferida, em parte, por modificações pós-traducionais da tubulina, 

nomeadamente a poli-glutamilação (Bobinnec et al, 1998).  
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Ao longo da progressão do ciclo celular, o modo como os centríolos são duplicados faz 

com que cada par possua um centríolo mais velho que o outro. O centríolo mais antigo é 

designado por centríolo-mãe e o mais recente por centríolo-filho, tendo este sido nucleado a 

partir da parede do centríolo-mãe. Os dois centríolos não são estrutural e funcionalmente 

equivalentes uma vez que o centríolo-mãe apresenta apêndices sub-distais e distais responsáveis 

pelo ancoramento dos microtúbulos no centrossoma (Fig. I.4B). Estes apêndices são também 

importantes para o ancoramento do centríolo-mãe à membrana plasmática aquando da formação 

do cílio. Embora o centríolo-mãe tenha a capacidade de ancorar microtúbulos o principal papel 

dos centríolos no centrossoma será o recrutamento e organização do material pericentriolar 

(revisto em Doxsey, 2001; Bettencourt-Dias & Glover, 2007; Debec et al, 2010). Estudos em que 

a ausência de centríolos foi induzida experimentalmente mostraram que esta leva à dispersão do 

material pericentriolar (Bobinnec et al, 1998; revisto em Debec et al, 2010).  

 

Análises recentes de proteómica do centrossoma mostram que este integra centenas de 

proteínas distintas (Andersen et al, 2003; Keller et al, 2005). Entre estes constituintes encontram-

se os complexos da γ-tubulina, assim como várias proteínas envolvidas no seu recrutamento e 

ancoramento no centrossoma, entre elas a pericentrina (Dictenberg et al, 1998), a AKAP450/ 

CG-NAP (Takahashi et al, 2002), a nineína (Delgehyr et al, 2005), a NLP (de “ninein-like 

protein”) (Casenghi et al, 2003) e a GCP-WD/NEDD1 (Raynaud-Messina & Merdes, 2007; 

Manning et al, 2010). Como seria de esperar, encontram-se também presentes proteínas 

envolvidas no ancoramento dos microtúbulos no centrossoma como por exemplo as proteínas 

nineina, dinactina e EB1( Mogensen et al, 2000; Quintyne et al, 1999; Louie et al, 2003). No 

entanto, para muitas outras componentes, desconhece-se ainda a sua função. Adicionalmente, a 

composição do material pericentriolar não é constante podendo variar ao longo do ciclo celular e 

em diferentes tipos celulares. Por exemplo, o recrutamento da γ-tubulina para o centrossoma 

aumenta antes da mitose para auxiliar na formação dos microtúbulos do fuso mitótico sendo este 

processo regulado por cinases como a Aurora A (Hannak et al, 2001) e Plk1 (de “polo-like 

kinase 1”) (Haren et al, 2009).  

A localização de proteínas no centrossoma pode ainda estar dependente do transporte por 

proteínas motoras ao longo dos microtúbulos. Assim, normalmente consideram-se as proteínas 
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cuja localização no centrossoma é independente dos microtúbulos como os seus verdadeiros 

componentes. Estas observações vão de encontro à ideia de que o centrossoma, para além da sua 

função de organizador do citosqueleto de microtúbulos, funciona também como uma plataforma 

em que várias proteínas se congregam para coordenar vários processos celulares como a 

progressão no ciclo celular, o transporte vesicular, e vias de sinalização. 
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Fig. I.4 O centrossoma de células animais. (A) Células RPE-1 a expressar a proteína centrina-GFP 

(marcador dos centríolos) processadas para imunofluorescência com um anticorpo contra a α-tubulina. O DNA 

encontra-se marcado com DAPI. (a) Célula em interfase. Nesta imagem observa-se o centrossoma como o ponto a 

partir do qual irradiam a maioria dos microtrúbulos da célula. Observa-se também o centrossoma na sua posição 

típica junto ao núcleo. (b) Célula em metafase. (c) Célula em anafase. Nas imagens de células em mitose observa-se 

a localização dos centrossomas nos pólos do fuso mitótico onde participam na organização dos microtrúbulos. (Ba) 

Esquema do centrossoma representando os dois centríolos, o mãe e o filho, assim como a matriz pericentriolar. O 

esquema apresenta também a organização dos microtrúbulos de cada um dos nove tripletos que compõem o 

centríolo (Adaptado de Doxsey, 2001 e Fliegauf et al. 2007). Cada tripleto apresenta um microtúbulo completo (A) 

e dois incompletos (B e C). (Bb) Imagem de microscopia electrónica de transmissão de um centrossoma onde se 

salientam as diferenças entre as extremidades “proximal”, onde se encontram os apêndices, e “distal” do centríolo-

mãe (Adaptado de Bettencourt-Dias & Glover, 2007). 

 

7.1. Ciclo de duplicação dos centrossomas 

Em situações normais, a duplicação do centrossoma ocorre concomitantemente com a 

duplicação do DNA. O controlo estrito deste processo é fundamental para a célula devendo o 

centrossoma duplicar uma única vez no decorrer de cada ciclo celular. A divisão do centrossoma 

reveste-se de elevada importância uma vez que a produção de centrossomas supranumerários 

poderá levar à formação de fusos multipolares e à segregação aberrante dos cromossomas. 

Assim, a presença de centrossomas extra poderá conduzir à instabilidade genómica sendo esta 

uma característica de vários tipos de cancro (revisto em Bettencourt-Dias & Glover, 2007; Nigg 

& Raff, 2009; Debec et al, 2010). 

As várias fases da duplicação dos centríolos encontram-se descritas, tendo sido 

estabelecidas através de estudos de microscopia electrónica em vários sistemas biológicos 

(Kuriyama & Borisy, 1981; Vorobjev & Yus, 1982; Callaini et al, 1997; Chrétien et al, 1997).  

No entanto, os mecanismos que a controlam ainda não se conhecem na totalidade. 

Recentemente, o processo de formação dos pró-centríolos humanos foi estudado, através de 

tomografia crio-electrónica, a partir de centrossomas em duplicação isolados a partir da linha 

celular de linfócitos KE37 (Guichard et al, 2010). Normalmente, em células somáticas, o 

processo de duplicação dos centríolos é iniciado quando as células entram na fase S do ciclo 

celular (Fig. I.5). A primeira ocorrência no processo de duplicação dos centríolos corresponde ao 
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afastamento dos dois centríolos (mãe e filho) perdendo estes a orientação ortogonal 

(“disengagement”). Durante a fase S começam a formar-se os novos centríolos na parede dos 

centríolos pré-existentes. Primeiro surge material denso aos electrões e é formada uma estrutura 

designada por “cartwheel” que possui a simetria radial que o centríolo terá. Posteriormente 

ocorre o recrutamento dos microtúbulos para o “cartwheel” e o alongamento dos pró-centríolos. 

A formação de cada tripleto de microtúbulos ocorre independentemente dos outros tripletos, 

parecendo não ser este um processo sequencial. Dentro de cada tripleto, o microtúbulo A é o 

primeiro a ser formado e parece ser nucleado por uma estrutura que se julga ser um γ-TuRC a 

partir do qual cresce unidireccionalmente. De seguida é formado o microtúbulo B a partir da 

parede do microtúbulo A. Por fim, forma-se o microtúbulo C a partir da parede do microtúbulo 

B. Ao contrário do microtúbulo A, nem o B nem o C apresentam um γ-TuRC na sua extremidade 

(-) crescendo bidireccionalmente (Guichard et al, 2010). Para além disso, os centríolos maduros 

também não apresentam “cartwheel” (Guichard et al, 2010). No final da fase G2 existem então 

dois centrossomas cada um com um par de centríolos. Durante a transição para a mitose ocorre a 

maturação dos centrossomas, que envolve, por exemplo, o recrutamento de mais γ-tubulina que 

será necessária para a nucleação dos microtúbulos do fuso. Durante a interfase os dois 

centrossomas permanecem ligados por fibras, das quais a proteína rootletin faz parte (Bahe et al, 

2005). Na entrada para a mitose ocorre a separação dos centrossomas e a migração dos mesmos 

para pólos opostos onde irão nuclear os microtúbulos do fuso mitótico (revisto em Debec et al, 

2010).  

Os mecanismos que controlam a duplicação dos centríolos, garantindo que esta ocorra 

apenas uma vez em cada ciclo celular, assim como as moléculas necessárias para a sua formação 

não são ainda completamente conhecidos. No entanto, alguns estudos recentes descreveram a 

existência de um conjunto de proteínas conservadas que actuam neste processo estando algumas 

delas representadas na figura I.5B.  
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Figura I.5. Duplicação dos centrossomas. (A) Células RPE-1 a expressar a proteína centrina-GFP em 

diferentes fases do ciclo celular. As células em G1 apresentam dois pontos de centrina-GFP, correspondentes aos 

dois centríolos do centrossoma sendo que o ponto maior corresponde ao centríolo-mãe. Durante a fase S inicia-se a 

duplicação do centrossoma e em G2 a célula apresenta dois pares de centríolos correspondentes aos centrossomas 

duplicados. Os dois centrossomas migram para polos opostos do núcleo na preparação para a mitose, definindo o 

eixo de divisão e o posicionamento do fuso que se formará. Durante a mitose os dois centrossomas encontram-se nos 

pólos do fuso participando na organização dos microtúbulos que o compõem. (B) Representação esquemática das 

várias fases da duplicação do centrossoma em que estão indicadas algumas das moléculas que participam neste 

processo. O processo inicial da duplicação do centrossoma corresponde à separação dos centríolos, de seguida 

ocorre a acumulação de material da parede do centríolo-mãe e a formação da “cartwheel” e o crescimento dos 

microtúbulos em redor desta estrutura. Para que ocorra a duplicação do centrossoma é necessária a acção da cinase 

PLK4 (de “Polo-like kinase 4”) (Bettencourt-Dias et al, 2005; Habedanck et al, 2005). Para o início da formação do 

centríolo filho é necessário o recrutamento de proteínas como a SAS6 (Rodrigues-Martins et al, 2007) e Bld10 

(Hiraki et al, 2007) que são necessárias para a formação do “cartwheel” e da SAS4 que é necessária para a formação 
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dos microtúbulos (Pelletier et al, 2006). Após a duplicação, os centrossomas duplicados perdem a ligação que os 

une, num processo que requer a acção da proteína NEK2 (Faragher & Fry, 2003), e migram para pólos opostos do 

núcleo acabando por definir o eixo da duplicação e o posicionamento do fuso mitótico. Relativamente à regulação 

da duplicação dos centríolos vários estudos mostraram que a cinase Cdk2 (de “cyclin-dependent kinase 2”) é um 

importante regulador cuja acção coordena o ciclo de duplicação dos centrossomas e do DNA (Ferguson & Maller, 

2008). A cinase Cdk1 (de “cyclin-dependent kinase 1”) é necessária para a progressão para mitose sendo que o 

complexo ciclinaB1-Cdk1 se vai localizar nos centrossomas no final da fase G2 contribuindo para a separação 

destes nesta fase (Jackman et al, 2003; Crasta et al, 2006). Adaptado de Bettencourt-Dias & Glover et al, 2007. 

 

7.2. Cílios e fagelos 

Para além do seu papel na organização do material pericentriolar, outra função dos 

centríolos, nomeadamente do centríolo-mãe no caso das células animais, é a sua conversão em 

corpo basal de cílios e flagelos nucleando os microtúbulos que constituem o axonema dos 

mesmos (Fig. I.6) (revisto em Nigg & Raff, 2009). Estes organelos encontram-se na maioria dos 

organismos eucariotas e no geral, apresentam uma grande conservação em termos da sua 

estrutura e função. Curiosamente, nos vertebrados, verificou-se que a maioria, se não todas as 

células, tem a capacidade de formar um cílio a dada altura do seu ciclo de vida. Os cílios/flagelos 

formam-se na superfície das células e desempenham funções celulares como: a mobilidade da 

própria célula (ex: espermatozóide), a promoção do movimento de fluidos (ex: células 

multiciliadas da traqueia) e a transdução de sinais (ex: via de sinalização “hedgehog”) (revisto 

em Satir & Christensen, 2007). Assim, as funções ciliares são cruciais para a fisiologia do 

organismo adulto assim como para o desenvolvimento embrionário. Por exemplo, um tipo 

especial de cílios presente no nó embrionário de murganho, e estruturas análogas de outros 

vertebrados, participam no estabelecimento da assimetria esquerda-direita (McGrath et al, 2003). 

Os cílios/flagelos são consituídos por uma estrutura especializada de microtúbulos, o 

axonema, revestida por uma membrana com uma constituição específica diferente da da 

membrana plasmática (revisto em Satir & Christensen, 2007). Como referido anteriormente, o 

axonema é formado a partir de um centríolo/corpo basal que se ancora na membrana celular para 

promover o crescimento do cílio/flagelo (revisto em Dawe et al, 2007). Os vertebrados 

apresentam vários tipos de cílios, sendo que estes podem ser incluídos em três grandes 

categorias: i) os cílios motores, normalmente presentes em epitélios multiciliados e cujo 
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movimento é responsável pelo movimento de fluidos; ii) os cílios primários (Fig. I.6A), que 

podem ser formados em praticamente todos os tipos celulares, normalmente isoladamente, e 

possuem funções sensoriais; iii) os cílios do nó embrionário de murganho, que são cílios 

móveis mas que se apresentam em células monociliadas e possuem um movimento e estrutura 

diferente dos cílios motores típicos. Existem no entanto, dentro destas categorias vários tipos de 

cílios que desempenham funções específicas de certos tecidos (revisto em Afzelius, 2004; 

Fliegauf et al, 2007). Por exemplo, nas células fotoreceptoras da retina existe um cílio 

modificado, cílio conector, que separa o segmento interno do segmento externo destas células e 

regula o transporte de componentes celulares entre os dois compartimentos (Fliegauf et al, 

2007).  

Os cílios motores apresentam um axonema formado por 9 dupletos de microtúbulos 

dispostos radialmente e ainda um par de microtúbulos central (estrutura 9+2) (Fig. I.6B). Estes 

cílios/flagelos podem conferir mobilidade à própria célula, como no caso do flagelo dos 

espermatozóides, ou promover o movimento de fluidos através do seu batimento, como se 

verifica para as células multiciliadas da traqueia e de outros epitélios ciliados (revisto em Satir & 

Christensen, 2007). Para além da estrutura de microtúbulos 9+2 típica os axonemas dos cílios 

motores apresentam ainda proteínas, como braços de dineína, ligações de nexina e “radial 

spokes”, que lhes conferem a sua capacidade de movimento coordenado e rítmico que se 

assemelha ao movimento de um chicote (revisto em, Scholey, 2003, Fliegauf et al, 2007). Por 

outro lado, os cílios primários são imóveis, não apresentam braços de dineína, ligações de nexina 

e “radial spokes”, e têm um axonema composto por 9 dupletos de microtúbulos sem par central 

(estrutura 9+0). Estes cílios são essencialmente estruturas sensoras participando em vias de 

sinalização como por exemplo a via do “hedgehog” (revisto em Wong & Reiter, 2008). Os cílios 

característicos do nó embrionário apresentam movimento, mas um movimento circular, diferente 

do apresentado pelos cílios motores. Este movimento efectua-se no sentido dos ponteiros do 

relógio criando um fluxo de fluido extracelular que se revelou ser fundamental para o 

estabelecimento da assimetria esquerda-direita no embrião (Nonaka et al 1998). No entanto, 

estes cílios surgem isoladamente na célula e pensa-se que não possuirão o par central de 

microtúbulos.  
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Apesar de existirem vários tipos de cílios diferentes, existe um mecanismo comum 

responsável pela montagem destas estuturas, que ocorre essencialmente pela adição de 

componentes na extremidade do axonema em crescimento (revisto em Silverman & Leroux, 

2009). Tanto quanto se sabe, no compartimento ciliar/flagelar não ocorre síntese proteica, assim, 

os componentes dos cílios/flagelos, quer do axonema quer da membrana ciliar, são sintetizados 

no corpo da célula e de seguida transportados para a base do cílio. Nesta região, as proteínas que 

vão integrar a estrutura ciliar (ex: heterodímeros de tubulina, braços de dineína, componentes de 

membrana) são selecionadas e depois transportadas até à extremidade do axonema em 

crescimento, onde ocorre a montagem. A este transporte chama-se transporte intraflagelar e está 

na base da montagem/manutenção, e consequentemente do funcionamento, de todos os tipos de 

cílios/flagelos (Fig. I.6C) (revisto em Rosenbaum &Witman, 2002). Os precursores do cílio são 

transportados em associação com partículas IFT (de “intraflagelar transport”) que são complexos 

multiproteicos (compostos pelas proteínas IFT) que se movem bidireccionalmente ao longo do 

axonema por acção de proteínas motoras (Fig. I.6C). O transporte da base do cílio para a 

extremidade distal do axonema depende da proteína motora cinesina II e chama-se transporte 

anterogrado (revisto em Scholey, 2008; Hao & Scholey, 2009). O transporte que ocorre no 

sentido contrário, ou seja da extremidade do cílio até ao corpo basal, depende da proteína motora 

dineína 1b e chama-se transporte retrógrado (revisto em Scholey, 2008; Hao & Scholey, 2009). 

A primeira fase do transporte intraflagelar consiste no direccionamento dos precursores do cílio, 

proteínas motoras e proteínas IFT para a base do cílio. O complexo proteína motora/partícula 

IFT/carga é então formado, translocado até à base do axonema e de seguida transportado ao 

longo dos microtúbulos do axonema até à ponta do cílio. Após a libertação da carga, que irá 

incorporar a estrutura ciliar, a proteína motora cinesina II torna-se ela própria a carga da proteína 

dineína 1b, que é activada e transporta as partículas IFT e a cinesina II de volta para a base do 

cílio (revisto em Scholey, 2008; Hao & Scholey, 2009). Finalmente, é de se salientar que o IFT 

não promove apenas o transporte de componentes estruturais para o cílio, por exemplo, as 

proteínas que participam na via de sinalização “hedgehog” são também transportadas para o cílio 

via IFT (revisto em Fliegauf et al, 2007; Goetz &Anderson, 2010). 

Em suma, o correcto funcionamento dos vários tipos de cílios é de extrema importância, 

uma vez que problemas nestes organelos e mutações em genes que codificam proteínas ciliares e 

envolvidas no IFT se encontram associados a várias doenças humanas, designadas por ciliopatias 
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e que são, caracterizadas por vários fenótipos graves como a cegueira, obesidade, atraso mental, 

infertilidade, entre outros (revisto em Fliegauf et al, 2007). 
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Figura I.6. Cílios: estrutura e montagem. (A) Células RPE-1 a expressar a proteína centrina-GFP (marcador 

dos centríolos) processadas para imunofluorescência com um anticorpo contra tubulina poli-glutamilada (GT335), 

que marca os microtúbulos modificados do axonema do cílio primário assim como os centríolos. O DNA encontra-

se marcado com DAPI. (B) Representação esquemática da estrutura do cílio, neste caso de um cílio móvel com 

estrutura 9+2. As imagens de microscopia electrónica correspondem a secções transversais do flagelo da alga verde 

Chlamydomonas reinhardtii (corpo basal, zona de transição e axonema). CW, “cartwheel”. (Adaptado de 

Bettencourt-Dias & Glover, 2007). (Ca) Representação esquemática do papel das partículas IFT no transporte de 

proteínas ciliares/flagelares para o compartimento celular/flagelar. Proteínas ciliares/flagelares (do axomema e 

membrana ciliar/flagelar) são sintetizadas/processadas no complexo de Golgi e transportadas em vesículas para a 

base do cílio/flagelo onde se fundem com a membrana celular. As proteínas destinadas ao cílio/flagelo são 

seleccionadas e transportadas pelas partículas IFT que se movem da base do cílio até à ponta e de novo até à base 

por acção das proteínas motoras cinesina e dineína. (Cb) Durante o processo intraflagelar conjuntos de partículas 

IFT (composta pelo menos por 16 proteínas) são transportados no sentido da extremidade (+) dos microtúbulos que 

compõem o axonema por acção da cinesina II (transporte anterogrado) e no sentido da extremidade (-) por acção da 

dineína (transporte retrógrado). (Adaptado de Rosenbaum & Witman, 2002). 

 

7.3. Posicionamento do centrossoma 

O centrossoma foi descrito nos finais do século XIX tendo o termo sido introduzido por 

Theodor Boveri. Este nome reflecte o facto de o centrossoma apresentar, normalmente, uma 

posição central na célula estando associado ao núcleo. De facto, o centrossoma é mantido 

activamente no centro da célula em células animais em interfase, que apresentam assim um 

arranjo radial dos microtúbulos focados no centrossoma. Este posicionamento do centrossoma 

em células em interfase acaba por definir o posicionamento de organelos cuja localização na 

célula depende da rede de microtúbulos. Um caso típico desta dependência da posição do 

centrossoma é o posicionamento do complexo de Golgi que se encontra normalmente localizado 

junto ao núcleo da célula a rodear o centrossoma.  

O correcto posicionamento do centrossoma é também de grande importância durante a 

divisão celular uma vez que quando a célula se prepara para a mitose, os dois centrossomas 

recém formados têm que migrar para pólos opostos do núcleo, acabando por definir o eixo da 

divisão e o posicionamento do fuso mitótico. Foi também descrito que, para além do 

posicionamento final dos dois centrossomas definir o eixo da divisão, o correcto posicionamento 

dos centrossomas com diferentes idades é regulado e desempenha um papel fundamental em 
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casos de divisão celular assimétrica como é o caso da divisão de células estaminais no organismo 

adulto. Este fenómeno foi observado em D. melanogaster na divisão de células estaminais da 

linha germinativa nos testículos e também nos neuroblastos. Nestas células verifica-se que 

durante a mitose o centrossoma com o centríolo mais antigo se localiza junto ao córtex da célula 

na interface com o nicho de células estaminais e é herdado pela célula filha que permanece com 

entidade de célula estaminal. Por outro lado, o centrossoma filho migra no sentido oposto e é 

transmitido à célula que tem como destino diferenciar-se (Yamashita et al, 2007). Verificou-se 

ainda que, com o envelhecer dos machos, aumenta o número de centrossomas mal posicionados 

nas células estaminais da linha germinativa, o que impede a divisão celular até que um 

centrossoma ocupe a posição correcta na interface com o nicho e se possa formar o fuso mitótico 

com o eixo correcto (Cheng et al, 2008). Este fenómeno está relacionado com o decréscimo na 

espermatogénese que ocorre à medida que ocorre o envelhecimento do organismo (Cheng et al, 

2008). Uma observação semelhante foi feita nos progenitores de células radiais da glia no 

neocortéx embrionário de murganhos sugerindo que este é um processo conservado. Também 

neste caso ocorrem divisões assimétricas em que o centrossoma mãe permanece na célula filha 

que mantém a identidade de progenitor e o centrossoma filho é herdado pela célula filha que se 

diferencia (Wang et al, 2009).  Finalmente, o centrossoma foi também implicado na fase final da 

divisão celular, durante a citocinese, uma vez que se observou um movimento do centríolo-mãe 

até ao “midbody” que parece ser necessário para que se complete a absição (Piel et al, 2001).  

Embora o centrossoma ocupe normalmente uma posição próxima do centro da célula, 

existem ocasiões em que se verifica uma re-orientação deste organelo. Este fenómeno observou-

se por exemplo durante a migração celular em ensaios realizados em monocamadas de células 

em cultura em que uma “ferida” foi criada para desencadear o processo de migração 

direccionada. Estes estudos mostraram que para certas linhas celulares (ex: NIH3T3, CHO) se 

verifica um posicionamento do centrossoma à frente do núcleo no sentido da migração da célula 

(Yvon et al, 2002). No entanto, para outros tipos celulares (ex: PtK) observa-se o contrário, ou 

seja, um posicionamento atrás do núcleo (Danowski et al, 2001; Yvon et al, 2002). A relevância 

deste posicionamento do centrossoma em relação ao núcleo durante o processo da migração 

celular ainda não se encontra esclarecido mas poderá estar relacionado com o processo de 

polarização da célula (citosqueleto e organelos) que para migrar altera a sua forma criando-se 
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uma frente de migração (“leading edge”). Os mecanismos responsáveis pela re-orientação do 

centrossoma nestes processos não se encontram ainda completamente esclarecidos.  

O posicionamento do centrossoma é ainda crucial na diferenciação dos neurónios onde a 

sua posição define o local onde o axónio se irá diferenciar (de Anda, 2005). Este fenómeno foi 

observado em culturas de neurónios do hipocampo onde se verificou que o centrossoma, o 

complexo de Golgi e também endossomas se localizam na zona onde crescerá a primeira neurite 

a partir da qual se desenvolve o axónio (de Anda, 2005). 

A re-orientação do centrossoma também se verifica durante a formação da sinapse 

imunológica, uma estrutura que se estabelece entre uma célula T e uma célula apresentadora de 

antigénio durante o processo de activação da célula T. Esta re-orientação do centrossoma, que se 

vai posicionar na zona da sinapse, resulta também numa remodelação do citosqueleto de 

microtúbulos e no posicionamento do complexo de Golgi também na sinapse imunológica. Este 

processo é crucial para a formação da sinapse e para o correcto funcionamento das vias de 

sinalização que resultam da activação das células T e consequentemente para a função destas 

(Martín-Cófreces et al, 2008). 

Os exemplos apresentados mostram claramente que a posição do centrossoma é 

activamente regulada e terá influência no funcionamento celular numa grande variedade de 

processos que ocorrem in vivo. De facto, a reorientação do centrossoma e consequentemente de 

organelos como o complexo de Golgi parecem ser cruciais em processos que requerem 

polarização da célula, sendo possivelmente necessários para a polarização do citosqueleto de 

microtúbulos e para o direcionamento do transporte de vesículas para determinados locais na 

célula. No entanto, os mecanismos responsáveis pela manutenção do centrossoma no centro da 

célula em interfase ou pela sua re-orientação nestes vários processos não se encontram ainda 

completamente esclarecidos.  

Entre os factores necessários para o correcto posicionamento do centrossoma no centro 

da célula encontra-se a própria rede de microtúbulos, uma vez que a despolimerização desta pela 

acção de nocodazole leva a um afastamento do centrossoma do núcleo (Salpingidou et al, 2007). 

Vários estudos efectuados apontam para que o posicionamento central do centrossoma na célula 

dependa de forças exercidas pelos microtúbulos em crescimento no córtex da célula, e forças 
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exercidas nos microtúbulos por proteínas motoras (ex: dineína), ancoradas no córtex e que 

“puxarão” pelos microtúbulos (Burakov et al, 2003; revisto em Manneville & Eienne-

Manneville, 2006). Como em células em interfase o centrossoma organiza os microtúbulos 

radialmente, a distribuição mais ou menos equivalente dos microtúbulos em redor da célula 

levará a um balanço destas forças que acabará por centrar o centrossoma na célula (revisto em 

Manneville & Eienne-Manneville, 2006). De facto, uma das proteínas mais bem estabelecidas 

como sendo necessária para o posicionamento central do núcleo e do centrossoma e também para 

a reorientação do centrossoma, por exemplo durante a migração, é a proteína motora dineína 

assim como os seus reguladores (Gönczy et al, 1999; Robinson et al, 1999; Burakov et al, 2003, 

Dujardin et al, 2003; Levy & Holzbaur, 2008). Recentemente, verificou-se ainda que a proteína 

Par3, que faz parte do complexo Par, tendo um importante papel no estabelecimento da 

polaridade celular (revisto em Humbert et al, 2006), está também envolvida no posicionamento 

do centrossoma no centro da célula e na sua reorientação durante a migração celular 

(Schmoranzer et al, 2009). De facto, a Par3 liga-se à dineína actuando com ela na regulação da 

dinâmica dos microtúbulos localmente, nos contactos célula a célula e, consequentemente no 

estabelecimento da posição do centrossoma (Schmoranzer et al, 2009). O citosqueleto de actina 

tem também sido apontado como estando envolvido nestes processos, sendo possível que forças 

exercidas pelo sistema actomiosina nos microtúbulos também influencie o posicionamento do 

centrossoma, quer em células em interfase, quer em células em migração (Burakov et al, 2003). 

Estudos recentes mostram ainda que constrangimentos geométricos impostos nas células 

pelo substrato onde estão aderentes são, em grande medida, responsáveis pela determinação da 

forma da célula, pela organização do citosqueleto e estruturas de adesão e também pelo 

posicionamento do núcleo, do centrossoma e outros organelos (Théry et al, 2006a e b, Pouthas et 

al, 2008, Dupin et al, 2009). Mais ainda, proteínas de adesão célula-célula, nomeadamente as 

caderinas, controlam a posição do núcleo e do centrossoma na célula (Dupin et al, 2009). 

Para além do jogo de forças que actua para posicionar o centrossoma na célula existem 

também proteínas que promovem uma ligação física entre o centrossoma e o núcleo. Na 

realidade, existem no invólucro nuclear proteínas (ex: proteínas SUN, nesprinas, emerina) que 

estabelecem ligações físicas entre este e os vários elementos do citosqueleto, filamentos 

intermédios, filamentos de actina, microtúbulos e centrossoma (revisto em Crisp et al, 2006; 
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Razafsky & Hodzic, 2009). Como foi referido anteriormente, existe uma associação forte entre o 

núcleo e o centrossoma o que leva a que normalmente se encontrem associados, parecendo 

mesmo que a orientação do centrossoma relativamente ao núcleo estabelece um eixo de 

polaridade na célula (Dupin et al, 2009).  

Poucas são ainda as proteínas descritas como sendo responsáveis pela ligação do 

centrossoma ao núcleo e entre elas encontram-se as protéinas SUN1 e Zyg12 (Malone et al, 

2003), em C. elegans, a lamina A (Hale et al, 2008), a emerina (Salpingidou et al, 2007), e as 

SUN1 e 2 e Nesprinas1, 2 e 4 (Zhang et al, 2009; Roux et al, 2009) em sistemas de mamífero. 

Existem ainda outras proteínas que, não estabelecendo elas próprias a ligação, parecem regulá-la. 

Entre estas encontra-se a cinase p160ROCK (Chevrier et al, 2002) e as cinase Polo e Greatwall 

(Archambault et al, 2007). 

 

8. Via de “folding” da tubulina 

A via pela qual a α- e a β-tubulinas adquirem a sua estrutura tridimensional funcional (via 

de “folding”) ocorre em vários passos e requer a interacção destas proteínas com vários 

chaperones e cofactores proteicos que as assistem neste processo (Fig. I.7A) (revisto em Lopez-

Fanarraga et al, 2001). As tubulinas recém sintetizadas interagem primeiro com a prefoldina, um 

complexo hetero-oligomérico que, de seguida, as cede à chaperonina citosólica eucariótica 

(CCT) (Vainberg et al, 1998). Num processo que requer a hidrólise de ATP, a chaperonina 

assiste no “folding” da α- e da β-tubulina e liberta-as numa conformação quasi-nativa (Tian et al, 

1995). Ensaios de “folding” in vitro, usando proteínas de mamífero, mostraram que estes 

intermediários quasi-nativos da tubulina prosseguem então na via de “folding” através da 

interacção com vários cofactores da tubulina. A β-tubulina interage com o cofactor A (TBCA) e 

a α-tubulina com o cofactor B (TBCB). De seguida a β-tubulina interage com o cofactor D 

(TBCD) e a α-tubulina com o cofactor E (TBCE) (Tian et al, 1996, Tian et al, 1997; Lopez-

Fanarraga et al, 2001). Os complexos TBCD-β-tubulina e TBCE-α-tubulina formam então um 

complexo (supercomplexo) juntamente com o cofactor C (TBCC) cuja interacção desencadeia a 

hidrólise de GTP pela β-tubulina e a libertação do heterodímero nativo na sua forma GDP (Tian 

et al, 1999). Por fim, há a troca de GDP por GTP no local de ligação ao GTP da β-tubulina e a 
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formação do heterodímero competente para polimerizar microtúbulos. No entanto, apesar de 

participarem nesta via, tanto o TBCA como o TBCB não são essenciais ao “folding” das 

tubulinas em ensaios de “folding” in vitro embora o rendimento da produção de heterodímero 

seja maior na sua presença (Tian et al, 1997; Fanarraga et al, 1999a). 
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Figura I.7. Via de “folding” da tubulina. (A) Representação esquemática da via de “folding” da tubulina 

(Adaptado de Lopez-Fanarraga et al, 2001). Durante a síntese das tubulinas o complexo prefoldina (PFD) interage 

com as cadeias recém sintetizadas e direcciona-as para a chaperonina citosólica CCT que as assiste no seu “folding”. 

Da CCT são libertados intermediários de “folding” quasi-nativos da α- e da β-tubulina que então seguem vias 

distintas que envolvem a sua interacção com diferentes conjuntos de cofactores da tubulina. A α-tubulina interage 

com o TBCB e o TBCE e a β-tubulina com o TBCA e o TBCD. De seguida forma-se um supercomplexo α-

tubulina/TBCE/β-tubulina/TBCD/TBCC, a hidrólise de GTP pela β-tubulina e a libertação do heterodímero α/β-

tubulina. Após a troca de GDP por GTP no local de ligação ao GTP da β-tubulina os heterodímeros α/β-tubulina 

ficam competentes para polimerizar. (revisto em Lopez-Fanarraga et al, 2001; Szymanski, 2002). (B) A via pode 

ocorrer no sentido inverso, isto é, os heterodímeros nativos, por exemplo provenientes da despolimerização dos 

microtúbulos, podem ser dissociados pelos cofactores B e E (Kortazar et al, 2006), que actuam em conjunto neste 

processo, ou pelo TBCD (Martín et al, 2000; Bhamidipati et al, 2000). A dissociação dos heterodímeros nativos é 

regulada pela proteína Arl2 que forma um complexo com o TBCD e impede a dissociação por acção deste 

(Bhamidipati et al, 2000). Julga-se que este processo ocorre como parte de um mecanismo de controlo de qualidade 

da tubulina, que através do supercomplexo leva à reciclagem das subunidades ou, por outro lado, conduz à 

degradação subunidades danificadas.  

 

8.1. Cofactores da tubulina 

8.1.1. TBCA 

 

 

 

 

 

 

Figura I.8. TBCA (A) Representação esquemática dos domínios funcionais presentes na proteína TBCA humana. 

(B) Diagrama de fitas da estrutura do TBCA que consiste em 3 hélices α super enroladas e foi determinada por 

cristalografia a uma resolução de 1,7Å (Guasch et al, 2002). 
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A proteína TBCA (Fig. I.8) de mamífero foi identificada inicialmente como sendo uma 

proteína que participa no “folding” da tubulina in vitro, interagindo com intermediários de 

“folding” da β-tubulina libertados pela chaperonina CCT numa forma quasi-nativa (Gao et al, 

1994). A proteína TBCA foi inicialmente purificada a partir de extractos proteicos de testículos 

de bovino apresentando uma massa molecular de cerca de 14 kDa (Gao et al, 1994; Melki et al, 

1996). Para além da β-tubulina quasi-nativa proveniente do CCT, o TBCA tem também a 

capacidade de se ligar a tubulina proveniente da dissociação do dímero α/β-tubulina nativo por 

exemplo pela acção dos cofactores B e E (Llosa et al, 1996; Nolasco et al, resultados não 

publicados). Por outro lado, o TBCA não forma complexos com β-tubulina desnaturada (Melki 

et al, 1996). Em ensaios de “folding” da tubulina in vitro, o TBCA não é necessário para a 

produção do dímero α/β-tubulina mas a sua presença aumenta o rendimento do processo (Tian et 

al 1996). 

Em murganho, o gene que codifica o TBCA é mais abundantemente expresso nos 

testículos em comparação com outros tecidos (Gao et al, 1994; Fanarraga et al, 1999). Para além 

disso verificou-se um aumento da sua expressão durante o período em que decorre a primeira 

espermatogénese (Fanarraga et al, 1999a). Ao mesmo tempo em que ocorre este aumento da 

expressão observou-se também o início da expressão dos isotipos de tubulinas específicos (βIII e 

αIII e αVII) dos testículos. O aumento do nível de TBCA foi interpretado como sendo necessário 

para o “folding” destes isotipos de tubulina (Fanarraga et al, 1999a). 

Recentemente, foi identificado em murganho um segundo gene tbca transcrito (designado 

tbca16) que codifica uma proteína TBCA. Provavelmente originado através de um processo de 

retrotransposição, este gene não possui intrões e encontra-se localizado no cromossoma 16, 

integrado no terceiro intrão do gene que codifica a proteína Adcy9 (de “adenylate cyclase 9”) 

(Nolasco et al, resultados não publicados). Curiosamente, através da análise dos níveis de 

mRNA, verificou-se que este gene possui um padrão de expressão distinto relativamente à 

expressão do gene descrito na literatura (tbca13 - por se encontrar no cromossoma 13) durante a 

espermatogénese (Nolasco 2005b). 
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Em linhas celulares humanas (HeLa e MCF-7) foi demonstrada a essencialidade do gene 

tbca humano. O silenciamento do gene através da técnica de RNAi conduz à morte celular 

precedida por ligeiras alterações no citosqueleto de microtúbulos e paragem na fase G1 do ciclo 

celular. Na linha celular MCF-7 observou-se ainda uma profunda alteração na forma das células. 

Curiosamente, e ao contrário do que se observou em levedura, a ausência do TBCA provocou 

uma diminuição acentuada dos níveis “steady-state” da β-tubulina solúvel acompanhado também 

pelo decréscimo dos níveis de α-tubulina (Nolasco et al, 2005). 

Na levedura S. cerevisiae o gene rbl2 é o homólogo do tbca de mamífero. Este gene foi 

identificado pela primeira vez devido à sua capacidade de reverter, quando sobre-expresso, a 

letalidade causada por um excesso de β-tubulina (Archer et al, 1995, Archer et al, 1998; Abruzzi 

et al, 2002). O facto da proteína Rbl2p se ligar à β-tubulina in vivo e in vitro (Archer et al, 1995; 

1998) a par com a sua homologia estrutural e funcional com o TBCA de mamífero sugerem que 

este tenha um papel semelhante. De facto, a expressão do TBCA de murganho em levedura é 

também capaz de reverter o efeito tóxico do excesso de β-tubulina (Archer et al, 1995). No 

entanto, a sobre-expressão do rbl2 em células de tipo selvagem provoca uma diminuição de 

viabilidade celular, sendo este efeito maior em células mutantes com problemas nos 

microtúbulos (Archer et al, 1995). Tal como o verificado para o TBCA de mamífero, a proteína 

Rbl2p é capaz de formar um complexo com a β-tubulina antes da sua incorporação no dímero de 

tubulinas, assim como com β-tubulina proveniente de dímeros nativos (Archer et al, 1998). A 

delecção do gene rbl2 não é letal mas provoca uma maior sensibilidade à droga despolimerizante 

de microtúbulos benomil e problemas na meiose (Archer et al, 1995). 

Em Schizosaccharomyces pombe o gene homólogo do tbca (alp31) também não é 

essencial (Radcliffe et al, 2000a). A delecção deste gene causa, no entanto, uma alteração na 

morfologia celular que indica a existência de defeitos na polaridade da célula, provavelmente 

devido a problemas nos microtúbulos. De facto, verificou-se nestas células, a inexistência de 

microtúbulos intactos. A análise dos níveis de α- e β-tubulina nestes mutantes mostrou ainda que 

estes não variam relativamente aos de células de tipo selvagem. Porém, a ausência deste gene 

torna-se essencial em células mutantes para a β-tubulina. Por outro lado, a sobre-expressão de 

alp31 é tóxica provocando também alterações morfológicas na célula e o desaparecimento dos 
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microtúbulos. Mais uma vez, os níveis das duas tubulina não são alterados nestas condições 

(Radcliffe et al, 2000a). 

Na planta Arabidopsis thaliana o gene kiesel codifica o homólogo do tbca. A delecção 

deste gene provoca a letalidade no embrião que apresenta apenas algumas células com um 

tamanho aumentado e que revelam defeitos na citocinese e desorganização dos microtúbulos 

(Steinborn et al, 2002). Um mutante que apresenta uma expressão diminuída do gene apresenta 

também fenótipos relacionados com o citosqueleto de microtúbulos. Estas plantas apresentam 

um tamanho reduzido, defeitos na meiose que causam esterilidade, tricomas não ramificados e 

curtos e desorganização dos microtúbulos em certas células. O gene tbca de murganho 

complementa os mutantes kis e a sobre-expressão de α-tubulina também reverte os fenótipos por 

eles apresentados (Kirik et al, 2002a). Estes resultados mostram que o gene kiesel é necessário 

para o correcto desenvolvimento da planta Arabidopsis, provavelmente por estar envolvido na 

manutenção dos níveis do heterodímero de tubulinas e podendo assim participar na regulação da 

dinâmica dos microtúbulos. 

 

8.1.2. TBCB 

 

 

 

Figura I.9 TBCB. Representação esquemática dos domínios funcionais presentes na proteína TBCB humana, UBL 

(de “ubiquitin-like”), domínio coiled-coil, e domínio CAP-Gly (Grynberg et al, 2003). 

 

O TBCB foi identificado como sendo uma proteína que participa no “folding” da α-

tubulina em ensaios de “folding” da α-tubulina in vitro (Tian et al, 1997). O TBCB, que foi 

inicialmente purificado a partir de extractos proteicos de testículos de bovino, é uma proteína que 

apresenta uma massa molecular aparente de cerca de 38kDa em electroforese em gel 

desnaturante e forma um complexo com a α-tubulina quasi-nativa já com capacidade de ligação 
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ao GTP (Tian et al, 1997; Kortazar et al, 2006). Embora não seja essencial para a produção do 

dímero de α/β-tubulina nativo, o rendimento desta produção em ensaios de “folding” in vitro é 

grandemente reduzida na sua ausência. O TBCB apresenta um domínio CAP-Gly (Fig. I.9) à 

semelhança do que se verifica para o TBCE mas não interage com os microtúbulos (Tian et al, 

1997; Kortazar et al, 2007). A sobre-expressão do TBCB em células de mamífero resulta na 

despolimerização da rede de microtúbulos. Para além disso, a sobre-expressão conjunta do 

TBCB com o TBCE torna esta despolimerização mais eficaz (Kortazar et al, 2007). De facto, 

verificou-se que o TBCB e o TBCE formam um complexo e cooperam na dissociação de 

dímeros nativos de tubulina o que resulta na formação de um complexo TBCB/TBCE/α-tubulina 

(Fig. I.7B) (Kortazar et al, 2007).  

O TBCB interage com a proteína Pak1 (de “p21-activated kinase 1”), uma cinase de 

serina/treonina que se acumula no MTOC e participa na regulação da dinâmica dos 

microtúbulos. O TBCB é fosforilado in vitro e in vivo pela Pak1 sendo esta fosforilação 

importante para a repolimerização dos microtúbulos após a sua despolimerização com 

nocodazole (Vadlamudi et al, 2005). O mesmo estudo mostrou que o silenciamento do TBCB em 

células de mamífero não afecta os níveis de α-tubulina na célula mas reduz a formação de novos 

microtúbulos após despolimerização dos mesmos com nocodazole. O mesmo efeito foi 

observado para o silenciamento da Pak1 (Vadlamudi et al, 2005). Estes resultados estão de 

acordo com o facto de o TBCB não ser essencial para o “folding” a α-tubulina in vitro parecendo 

ser mais importante para a regulação da dinâmica dos microtúbulos. Verificou-se ainda, que a 

sobre-expressão do TBCB em células de mamífero aumenta a actividade da Pak1 e provoca um 

aumento do número de centrossomas com o consequente aparecimento de fusos múltiplos. Este 

efeito é dependente da fosforilação do TBCB uma vez que, quer a sobre-expressão de um TBCB 

mutado nos resíduos sujeitos a fosforilação, quer o silenciamento da Pak1 no contexto da sobre-

expressão do TBCB impedem a amplificação dos centrossomas (Vadlamudi et al, 2005). 

Curiosamente, a análise de amostras de tumores da mama revelou a presença de níveis elevados 

de TBCB fosforilado sugerindo que a presença de centrossomas e fusos múltiplos, normalmente 

associados a instabilidade genómica em cancros, poderá, em alguns casos, dever-se à 

desregulação do TBCB (Vadlamudi et al, 2005).  
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O TBCB interage também com a proteína gigaxonina (Wang et al, 2005). Esta proteína é 

a responsável, quando mutada, pela neuropatia dos axónios gigantes, uma condição caracterizada 

por defeitos no citosqueleto incluindo uma redução no número de microtúbulos. A gigaxonina é 

necessária para que ocorra a poli-ubiquitinação do TBCB e a sua degradação pelo proteossoma. 

A análise de extractos proteicos de cérebro de murganhos “knockout” para a gigaxonina revelou 

a presença de níveis elevados de TBCB. Adicionalmente, a sobre-expressão deste cofactor em 

neurónios causa o desaparecimento da rede de microtúbulos sendo este efeito contrariado pela 

co-expressão com a gigaxonina. Estes resultados sugerem que a acumulação do TBCB é o 

mecanismo por trás dos fenótipos do citosqueleto observados nesta neuropatia (Wang et al, 

2005). A relevância do TBCB nos neurónios é substanciada ainda pelos resultados obtidos por 

Zabala e colaboradores (Lopez-Fanarraga et al, 2007). Neste estudo foi verificado que o gene 

tbcb é mais abundantemente expresso no cérebro do que nos outros tecidos analisados. 

Adicionalmente, uma análise da localização celular do TBCB em células neuronais mostrou que 

este se acumula na zona de transição dos cones de crescimento dos axónios, uma região onde 

ocorre uma interacção dinâmica entre os microtúbulos e a os filamentos de actina (Lopez-

Fanarraga et al, 2007). A expressão do tbcb foi silenciada tendo-se verificado, nesta situação, um 

aumento do tamanho dos axónios. Por outro lado, a sobre-expressão do TBCB causa uma 

diminuição dos microtúbulos na célula e um encurtamento dos axónios. Estes resultados sugerem 

que o TBCB regula o tamanho dos axónios, possivelmente ao regular a dinâmica dos 

microtúbulos, actuando em conjunto com o TBCE na regulação da “pool” de dímeros de tubulina 

disponíveis para polimerizar (Lopez-Fanarraga et al, 2007). Este estudo mostrou ainda que o 

TBCB se localiza também no cílio primário sendo possível que tenha uma função neste organelo 

(Lopez-Fanarraga et al, 2007). Finalmente, também se verificou que o TBCB participa na 

regulação da densidade de microtúbulos da microglia durante a sua activação (Fanarraga et al, 

2009). Assim, no seu conjunto, estes resultados sugerem que este cofactor da tubulina tem um 

papel preponderante em células do sistema nervoso. 

Na levedura S. cerevisiae o TBCB é codificado pelo gene alf1. Este gene não é essencial 

mas a sua delecção causa uma hipersensibilidade ao agente despolimerizante dos microtúbulos 

benomil (Tian et al, 1997). Na levedura S. pombe o gene homólogo do tbcb é o gene alp11 

(Radcliffe et al, 1999). Contrariamente ao que foi observado para o gene alf1 de S. cerevisiae, a 

delecção do alp11 é letal (Radcliffe et al, 1999). Tanto mutações sensíveis à temperatura como a 
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delecção do alp11 causam fenótipos característicos de defeitos nos microtúbulos como, 

hipersensibilidade a agentes despolimerizadores de microtúbulos, alteração na morfologia 

celular, posicionamento errado do núcleo e do septo e problemas na mitose (Radcliffe et al, 

1999). Adicionalmente, nas células mutantes os níveis de α-tubulina encontram-se reduzidos em 

comparação com células de tipo selvagem (Radcliffe et al, 1999; 2000b). Verificou-se ainda que 

o domínio CAP-Gly da proteína Alp11 é necessário para a manutenção dos níveis correctos de α-

tubulina (Radcliffe et al, 2000b). Tal como o TBCB de mamífero, a proteína Alp11 liga-se à α-

tubulina e quando é sobre-expressada causa a perda de microtúbulos na célula causando também 

problemas na polaridade celular (Feierbach et al, 1999). Este efeito de despolimerização dos 

microtúbulos pela sobre-expressão de Alp11 é contrariado pela sobre-expressão conjunta com a 

α-tubulina (Radcliffe et al, 1999). Estes resultados sugerem que a proteína Alp11 será capaz, tal 

como o TBCB de mamífero, de dissociar o dímero de α/β-tubulina. 

Na planta A. thaliana o gene attfc b é o homólogo do tbcb de mamífero. Este gene é 

essencial uma vez que plantas attfc b (-/-) apresentam letalidade do embrião, que consiste em 

uma ou poucas células multinucleadas (Du et al, 2010). Por outro lado, plantas heterozigóticas 

attfc b (+/-) são viáveis mas mais altas e com órgãos de maiores dimensões (ex: folhas) que as 

plantas de tipo selvagem. Verificou-se ainda que as plantas attfc b (+/-) apresentam células e 

núcleos de maiores dimensões que resultam do aumento da ploidia das células mutantes. O 

aumento das dimensões das células e dos órgãos é revertido para a situação normal pela sobre-

expressão attfc b e, a mesma sobre-expressão em plantas de tipo selvagem, provoca uma redução 

do tamanho dos órgãos. Estes resultados mostram que este cofactor desempenha um papel 

importante na regulação do tamanho celular e dos órgãos desta planta. Finalmente, tal como o 

verificado para o TBCB de mamífero, o AtTFC B liga-se à α-tubulina e provoca uma redução no 

número de microtúbulos quando sobre-expressado em protoplastos (Dhonukshe et al, 2006). 
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8.1.3. TBCC 

 

 

 

Figura I.10. TBCC. Representação esquemática dos domínios funcionais presentes na proteína TBCC humana, 

CARP e TBCC. O domínio CARP está presente nas proteínas CAP que se ligam à G-actina e regulam a sua 

polimerização (Bertling et al, 2004). 

 

O TBCC (Fig. I.10) foi identificado em fracções de extractos de testículos de bovino, 

como sendo uma proteína necessária à libertação do dímero de α/β-tubulina a partir do 

supercomplexo (TBCE/α-tubulina, TBCD/β-tubulina, TBCC) em ensaios de “folding” da 

tubulina in vitro (Tian et al, 1996). Esta libertação é observada em electroforese em gel nativo 

como a conversão da banda correspondente ao supercomplexo na banda correspondente ao 

dímero de tubulina nativo. O TBCC foi então purificado a partir dos mesmos extractos tendo-se 

verificado ser uma proteína de cerca de 40 kDa (Tian et al, 1996). Posteriormente, foi 

demonstrado que o TBCC, em conjunto com o TBCD, é necessário para que ocorra a hidrólise 

do GTP pela β-tubulina, passo essencial para a libertação do dímero de α/β-tubulina a partir do 

supercomplexo. De facto, esta libertação é impedida em ensaios em que o GTP é substituído pelo 

análogo não hidrolisável GTPγS (Tian et al, 1997). Estes resultados mostram que estes 

cofactores actuam como GAPs (de “GTPase activating proteins”) para a tubulina, uma vez que 

quando incubados com dímeros de tubulina levam à hidrólise de GTP, sendo este processo ainda 

mais eficiente se o TBCE estiver também presente na reacção (Tian et al, 1999). 

Poucos estudos existem acerca da função do TBCC in vivo. Na levedura S. cerevisiae o 

gene homólogo do TBCC é designado por cin2 (Bartolini et al, 2002) e foi identificado 

inicialmente em estudos em que se procuravam mutantes com perdas de cromossomas e 

sensibilidade a drogas despolimerizadoras de microtúbulos (Stearns et al, 1990). A delecção do 

gene cin2 não é letal mas causa hiper-sensibilidade à droga benomil e ao frio. Através de um 
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ensaio de complementação em levedura, verificou-se que a expressão do TBCC de mamífero 

consegue reverter estes fenótipos confirmando a conservação da função entre as duas proteínas 

(Bartolini et al, 2002).  

A proteína RP2 (de “retinitis pigmentosa protein”), que será discutida em pormenor 

seguidamente, apresenta um domínio TBCC na sua região N-terminal que lhe confere 

propriedades funcionais em comum com o TBCC, nomeadamente actividade de GAP para com a 

tubulina. Mutações nesta proteína causam a doença retinite pigmentosa sendo que algumas delas 

ocorrem em resíduos de aminoácidos conservados com o TBCC. De particular interesse reveste-

se a mutação RP2-R118H que ocorre num resíduo de arginina que poderá corresponder a um 

“dedo de arginina” característico de várias GAPs e que é essencial para a sua actividade. Este 

resíduo de arginina é conservado no TBCC (na posição 262) tendo sido verificado que a mutação 

TBCC-R262A elimina completamente a actividade de GAP do TBCC e a sua capacidade de 

reverter os fenótipos da delecção do CIN2 em levedura (Bartolini et al, 2002). 

A função do TBCC foi também analisada na planta A. thaliana onde o gene homólogo é 

designado por Porcino. O gene Porcino codifica uma proteína de cerca de 38kDa que é detectada 

na forma de monómero e também em complexos de cerca de 400 e >600 kDa podendo o 

complexo de 400kDa corresponder ao supercomplexo que se forma em sistemas de mamíferos. 

O TBCC de Arabidopis localiza-se no citoplasma não parecendo estar associado aos 

microtúbulos ou a outra estrutura celular (Steinborn et al, 2002). Mutantes neste gene, que levam 

à sua perda de função, não são viáveis apresentando embriões em forma de cogumelo 

constituídos por células de grandes dimensões com um ou mais núcleos. Adicionalmente, estes 

embriões não apresentam microtúbulos, o que indica que o TBCC de Arabidopis é necessário 

para a formação dos mesmos possivelmente devido a uma função conservada na via de “folding 

da tubulina” (Steinborn et al, 2002). Um estudo subsequente analisou mutantes no gene Porcino 

em que os níveis de expressão do mesmo estavam apenas reduzidos, não havendo uma perda 

total da sua função (Kirik et al, 2002b). Neste caso, os mutantes desenvolveram-se até plantas 

maduras mas com tamanho reduzido e estéreis devido a problemas na meiose. Este mutantes 

apresentavam vários defeitos na divisão celular com diferentes graus de severidade em diferentes 

órgãos. Por exemplo, foram observadas células gigantes com múltiplos núcleos na epiderme. No 

entanto, quando se analisaram os microtúbulos verificou-se que, no geral, a densidade de 
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microtúbulos não estava afectada. No entanto, foi observada uma desorganização dos 

microtúbulos nos tricomas das plantas mutantes, apresentando estes também um tamanho 

reduzido e um menor número de ramificações. Estes fenótipos foram revertidos através da 

expressão do TBCC humano e também pela expressão do TBCC de Arabidopsis em fusão com 

GFP, o que mostra que a função das duas proteínas é conservada. Finalmente, nem em células 

humanas (HeLa) (Bhamidipati et al, 2000) nem em Arabidopis, a sobre-expressão do TBCC 

causou algum fenótipo detectável. 

 

8.1.4. TBCD 

 

 

 

Figura I.11. TBCD. Representação esquemática dos domínios funcionais presentes na proteína TBCD humana, 

“Armadillo” e “Heat”, que estão normalmente envolvidos em interacções proteína-proteína (Grynberg et al, 2003). 

 

O TBCD de mamífero (Fig. I.11) foi inicialmente identificado como sendo uma proteína 

necessária para o “folding” da β-tubulina in vitro (Tian et al, 1996; 1997). A proteína foi 

purificada a partir de extractos proteicos de testículos de bovino tendo-se verificado possuir uma 

massa molecular aparente de 130kDa. O TBCD interage directamente com a β-tubulina e 

encontra-se também no supercomplexo em que estão também presentes o TBCE, a α-tubulina e o 

TBCC (Tian et al, 1996; Bhamidipati et al, 2000). Para além de participar na formação do 

dímero nativo de α/β-tubulina o TBCD é também capaz de o dissociar in vitro e in vivo (Fig. 

I.7B). De facto, a sobre-expressão do TBCD em células de mamífero leva à despolimerização da 

rede de microtúbulos devido à dissociação dos heterodímeros e à captura da β-tubulina (Martín et 

al, 2000; Bhamidipati et al, 2000). Como resultado da sobre-expressão do TBCD verificou-se 

também a diminuição dos níveis de α-tubulina nas células devido a degradação desta pelo 

proteossoma (Martín et al, 2000). Curiosamente, verificou-se que o TBCD de bovino, o primeiro 

a ser isolado e consequentemente o mais estudado, e o TBCD humano se comportam de maneira 
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diferente quando sobre-expressados em células de mamífero (Cunningham & Kahn, 2008; 

Fanarraga et al, 2010). Ambas as proteínas levam à despolimerização dos microtúbulos, mas a 

proteína de bovino é mais eficaz do que a humana neste processo (Fanarraga et al, 2010). Assim, 

é necessário maior tempo de sobre-expressão do TBCD humano para que ocorra a completa 

despolimerização dos microtúbulos (Fanarraga et al, 2010). O facto de o TBCD não interagir 

com os microtúbulos mostra que a despolimerização dos microtúbulos se deve a uma acção deste 

sobre os heterodímeros nativos e não directamente sobre os microtúbulos (Martín et al, 2000; 

Fanarraga et al, 2010), o que é também suportado pelo facto do TBCD possuir uma maior 

afinidade para β-tubulina na forma GTP do que na forma GDP (Tian et al, 1999; Martín et al, 

2000).  

A incubação de tubulina nativa com os cofactores C e D mostrou que ambos os 

cofactores são necessários para que ocorra a hidrólise de GTP pela β-tubulina, que é necessária 

para a produção do dímero de tubulina nativo a partir do supercomplexo. O TBCC e o TBCD 

comportam-se então como GAPs para a β-tubulina, como referido anteriormente (Tian et al, 

1997; 1999). Esta actividade GAP desempenhada pelos cofactores C, D e E é regulada 

negativamente pela proteína Arl2 que pertence à família das proteínas ARF-like (GTPases) e se 

liga ao TBCD in vitro e in vivo (Bhamidipati et al, 2000). A proteína Arl2, preferencialmente na 

sua forma GDP, liga-se ao TBCD impedindo a sua ligação à β-tubulina de dímeros nativos e a 

dissociação dos mesmos (Fig. I.7AB). Consequentemente, quando sobreexpressa 

simultaneamente o TBCD impede a despolimerização dos microtúbulos (Bhamidipati et al, 

2000; Shern et al, 2003). Adicionalmente, o TBCD e a Arl2 encontram-se também num 

complexo com a fosfatase PP2A sendo o significado biológico desta interacção ainda 

desconhecido (Shern et al, 2003). 

O TBCD parece também ter um papel na formação/manutenção de epitélios. Usando 

células epiteliais MDCK como modelo, Altschler e colaboradores (Shultz et al, 2007) 

verificaram que, o TBCD se localiza, de forma dependente dos microtúbulos, na zona de 

contacto entre as células epiteliais co-localizado com um componente das “tight junctions, a 

proteína ZO1. Através da sobre-expressão do TBCD de bovino estes autores observaram que, 

também nestas células, um excesso do TBCD provoca um decréscimo acentuado dos níveis de α-

tubulina certamente causado pela dissociação do dímero de tubulina. Para além disso, verificou-
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se que nas células a sobre-expressar o TBCD ocorre o desmantelamento das “tight junctions” e 

das “adherens junctions”. Este fenómeno correlaciona-se com a perda de contacto dessas células 

com as células vizinhas e a saída das mesmas da estrutura do epitélio. No entanto, este efeito da 

sobre-expressão do TBCD é contrariado pela co-expressão da Arl2, o que está de acordo com o 

facto de esta proteína antagonizar a dissociação dos dímeros de tubulina pelo excesso de TBCD 

(Bhamidipati et al, 2000; Shultz et al, 2007). Curiosamente, verificou-se ainda que o tratamento 

de células em sobre-expressão do TBCD com nocodazole inibe a dissociação destas do epitélio 

tendo o taxol o efeito contrário (Shultz et al, 2007). Os autores explicam esta observação com o 

facto de os microtúbulos serem necessários para a localização do TBCD na zona das junções, o 

que é necessário para o desmantelamento das mesmas. No entanto, este resultado não deixa de 

ser curioso tendo em conta que a própria sobre-expressão do TBCD causa uma dramática 

redução dos níveis de α-tubulina e a perda quase total dos microtúbulos na célula, e o nocodazole 

por si só não tem efeitos na estrutura do epitélio.  

Recentemente, o TBCD foi descrito como sendo um componente do centrossoma 

apresentando-se co-localizado com a γ-tubulina em células de mamífero, quer em interfase, quer 

durante a mitose (Cunningham & Kahn, 2008). A localização no centrossoma foi também 

confirmada bioquimicamente através da detecção do TBCD por “western blot” em fracções 

correspondentes a centrossomas isolados (Cunningham & Kahn, 2008). Posteriormente, Zabala e 

colaboradores (Fanarraga et al, 2010) aprofundaram os estudos da localização do TBCD em 

células de mamífero tendo-se verificado que este se acumula nos centríolos, nos corpos basais de 

cílios primários e motores e também no “midbody” (Fanarraga et al, 2010). Este estudo mostra 

ainda que o TBCD se acumula, durante a duplicação do centrossoma, nos pro-centríolos 

diminuindo o seu sinal durante o processo de maturação. A localização do TBCD durante a 

formação dos centríolos e a ciliogénese foi analisada em culturas primárias de células do epitélio 

ependimal do cérebro de murganhos, onde se diferenciam células multiciliadas. Em células em 

processo de diferenciação verificou-se que o TBCD se encontrava em aglomerados em forma de 

C ou anel parecendo corresponder aos centríolos em formação (Fanarraga et al, 2010). 

Cunningham e Kahn (2008) mostraram que a sobre-expressão do TBCD humano, em 

condições em que nem os níveis de α-tubulina estavam alterados, nem os microtúbulos 

despolimerizados, levam à perda da γ-tubulina, mas não da centrina-2, no centrossoma. 
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Adicionalmente, verificou-se que, nestas condições, a repolimerização de microtúbulos a partir 

do centrossoma após tratamento com nocodazole estava afectada (Cunningham & Kahn, 2008). 

Outros componentes cuja localização no centrossoma é alterada pela sobre-expressão do TBCD 

são a GDP-WD, um componente do γ-TuRC (Lüders et al, 2006) e a pericentrina, uma proteína 

que se liga a componentes do γ-TuRC e é necessária para o ancoramento deste ao centrossoma 

durante a mitose (Dictenberg et al, 1998). Finalmente, foi determinado que o TBCD possui dois 

domínios responsáveis pela sua localização no centrossoma (CLD1, resíduos 311-610; CLD2, 

resíduos 803-1054) sendo que a sobre-expressão de cada um deles isoladamente resulta na perda 

no centrossoma de γ-tubulina, GDP-WD, pericentrina e, no caso do CLD2, da centrina2 

(Cunningham & Kahn, 2008). Posteriormente verificou-se ainda que a sobre-expressão do 

TBCD parece causar o “desprendimento” dos microtúbulos do centrossoma e o aparecimento de 

mitoses aberrantes em que surgem MTOCs extra contendo γ-tubulina mas sem centríolos 

(Fanarraga et al, 2010). Para além dos dois domínios de localização no centrossoma, o TBCD 

apresenta também um domínio de ligação aos microtúbulos (resíduos 888-1200), que quando 

expressado isoladamente os decora (Fanarraga et al, 2010). No seu conjunto, estes resultados 

mostram que o TBCD terá uma função importante no correcto recrutamento do γ-TuRC para o 

centrossoma e consequentemente para a correcta nucleação, ancoramento e organização dos 

microtúbulos a partir deste. Adicionalmente, foi também proposto que o domínio de ligação aos 

microtúbulos/tubulina identificado no TBCD poderá ser importante para o direccionamento 

deste, e também da tubulina para os pró-centríolos (Fanarraga et al, 2010). 

Curiosamente, o silenciamento do TBCD em células HeLa através da técnica de RNAi 

não causa uma diminuição dos níveis de α-, β- ou γ-tubulina (Cunningham & Kahn, 2008; 

Fanarraga et al, 2010). Adicionalmente, não foi conseguida a perda do TBCD no centrossoma 

através desta abordagem, sugerindo uma elevada estabilidade da proteína nesta estrutura. No 

entanto, o silenciamento do TBCD levou ao aparecimento de problemas nos fusos mitóticos, 

nomeadamente o aumento de fusos monopolares, multipolares e fusos anormalmente curtos 

(Cunningham & Kahn, 2008; Fanarraga et al, 2010). As células em que o TBCD foi silenciado 

apresentaram também problemas na citocinese evidenciados pelo aumento do número de células 

multinucleadas (Cunningham & Kahn, 2008; Fanarraga et al, 2010). De facto, verificou-se que 

as células silenciadas eram ineficazes no processo de citocinese, apresentando “midbodies” 

persistentes e longas pontes citoplasmáticas entre células filhas aparentemente já em interfase 
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(Fanarraga et al, 2010). Finalmente, o silenciamento do TBCD levou também ao aparecimento 

de cílios primários mais longos (Fanarraga et al, 2010). 

Na levedura S. cerevisiae, o gene homólogo do TBCD, cin1, foi identificado em dois 

estudos genéticos em que se procuravam mutantes hiper-sensíveis ao fungicida benomil (Stearns 

et al, 1990) e mutantes que apresentassem uma elevada taxa de perdas cromossómicas (Hoyt et 

al, 1990). Mutações e delecções neste gene não são letais, mas causam sensibilidade ao benomil 

e ao frio, dois agentes que afectam a estabilidade aos microtúbulos. No entanto, verificou-se que 

esta reduzida estabilidade dos microtúbulos não se deve a níveis reduzidos de tubulina total nas 

células mutantes para o cin1 (Hoyt et al, 1990). Curiosamente, a sobre-expressão do gene cin1 

causa um fenótipo semelhante à perda de função, ou seja uma elevada sensibilidade à droga 

benomil (Hoyt et al, 1990). 

Na levedura S. pombe, o gene homólogo do tbcd, alp1, foi também identificado através 

de um “screen” genético, neste caso para mutantes que apresentassem polaridade celular alterada 

(Hirata, et al, 1998). Ao contrário do que se verificou para o gene cin1 de S. cerevisiae, o gene 

alp1 é essencial para a viabilidade celular. Mutantes no gene alp1 apresentam uma série de 

defeitos como: mitoses alteradas, perda de estruturas de microtúbulos, posicionamento errado do 

núcleo, polaridade celular alterada e divisão celular assimétrica com a produção de células 

anucleadas (Hirata, et al, 1998). Para além disso, os mutantes alp1 apresentam também uma 

elevada sensibilidade a agentes despolimerizadores dos microtúbulos (Hirata, et al, 1998). A 

sobre-expressão do alp1 também se verificou letal, levando ao aparecimento de células 

alongadas e curvadas com estruturas de microtúbulos alteradas (Hirata, et al, 1998). Este efeito 

tóxico da sobre-expressão é contrariado pela sobre-expressão simultânea da β-tubulina, o que 

sugere que, tal como no sistema de mamífero, a proteína ALP1 se ligue à β-tubulina. Finalmente, 

foi verificado que a proteína ALP1 se liga a microtúbulos in vitro (Hirata, et al, 1998), algo que 

não foi descrito para o TBCD de mamífero em qualquer dos estudos publicados até à data. 

Finalmente, na planta Arabidopsis, o gene ttn1 (Titan 1) codifica uma proteína homóloga 

do TBCD (Tzafrir, et al, 2002). Este gene é essencial, tendo-se verificado que plantas mutantes 

neste gene apresentam defeitos graves no desenvolvimento, quer do embrião, quer do 

endosperma, um tecido de suporte presente na semente (Liu & Meinke, 1998). Os embriões 

mutantes apresentam apenas algumas células de grandes dimensões e tanto o embrião como o 
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endosperma apresentam núcleos muito grandes com elevada ploidia, o que sugere a existência de 

problemas na divisão celular na ausência do TBCD (Liu & Meinke, 1998). Finalmente, o facto 

da migração de núcleos no endosperma estar impedida sugere que o citosqueleto destas células 

está afectado (Liu & Meinke, 1998) embora nenhuma análise directa ao citosqueleto de 

microtúbulos tenha sido realizada. 

 

8.1.5. TBCE 

 

 

 

Figura I.12. TBCE. Representação esquemática dos domínios funcionais presentes na proteína TBCE humana, 

CAP-Gly, domínio LRR (“Leucine rich repeats”), e domínio UBL (Grynberg et al, 2003). 

 

O TBCE (Fig. I.12) foi inicialmente identificado como estando presente numa fracção 

proteica de testículos de bovino com capacidade de formar um complexo com o TBCC, o TBCD, 

a β- e a α-tubulina (o supercomplexo) em ensaios de “folding” da β-tubulina in vitro, na presença 

de CCT (Tian et al, 1996, 1997). A proteína TBCE foi posteriormente purificada, tendo-se 

verificado apresentar uma massa molecular de cerca de 60kDa em electroforese em gel 

desnaturante e homologia com a proteína PAC2 de S. cerevisiae (Tian et al, 1996) e Alp21/Sto1p 

de S. pombe (Grishchuk & McIntosh 1999). A proteína TBCE de mamífero apresenta um 

domínio CAP-Gly na sua região N-terminal, domínio esse que é partilhado com o TBCB mas 

está ausente na proteína homóloga Alp21 de S. pombe (Tian et al, 1996). A região central do 

TBCE contém dez repetições ricas em leucinas (LRR- “de leucine-rich repeats”), constituindo 

um domínio que está normalmente envolvido em associações proteína-proteína. Na sua região C-

terminal o TBCE apresenta ainda um domínio UBL (de “ubiquitin-like”) (Fig. I.12) (Grynberg et 

al, 2003). Como foi dito anteriormente, o TBCE interage com a α-tubulina sendo necessário para 

a produção do dímero de α/β-tubulina. Foi também verificado que o TBCE aumenta a capacidade 
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do TBCC e do TBCD promoverem a actividade de GTPase da β-tubulina quando incubados com 

tubulina nativa in vitro (Tian et al, 1999).  

  Adicionalmente, tal como o TBCD e o TBCB, o TBCE tem a capacidade de participar no 

processo inverso à formação dos dímeros α/β-tubulina, ou seja, interagir com os dímeros nativos 

e dissociá-los in vitro (Tian et al, 1997; Kortazar et al, 2006 e 2007). Esta propriedade do TBCE 

foi confirmada através da sua sobre-expressão em células de mamífero, que resulta na completa 

despolimerização dos microtúbulos devido à dissociação dos dímeros de α/β-tubulina, e na 

captura da α-tubulina pelo TBCE (Bhamidipati et al, 2000; Kortazar et al, 2007; Tian et al, 2006; 

Schaefer et al, 2007; Sellin et al, 2008). Como o complexo TBCE/α-tubulina é instável (Lewis et 

al, 1997), a sobre-expressão do TBCE leva ao decréscimo nos níveis da α-tubulina e à 

acumulação de β-tubulina associada aos cofactores respectivos (Bhamidipati et al, 2000; Sellin et 

al, 2008). Verificou-se ainda que a sobre-expressão conjunta do TBCE e do TBCB torna a 

despolimerização da rede de microtúbulos mais eficiente. Este efeito deve-se ao facto do TBCE 

formar um complexo com o TBCB cooperando as duas proteínas na dissociação do dímero de 

tubulina formando-se um complexo ternário TBCE/TBCB/α-tubulina (Kortazar et al, 2007). A 

presença de um domínio CAP-Gly, quer no TBCE, quer no TBCB sugere que estas proteínas 

possam interagir com os microtúbulos, no entanto, este não é o caso uma vez que não se observa 

a co-localização destes cofactores com os microtúbulos e nenhum se liga a microtúbulos 

estabilizados com taxol in vitro. Adicionalmente, o facto da despolimerização dos microtúbulos 

provocada pela sobre-expressão destas proteínas ser impedida pela estabilização prévia destes 

com taxol, mostra claramente que o TBCE e o TBCB actuam ao nível dos heterodímeros nativos 

não polimerizados (Kortazar et al, 2007; Sellin et al, 2008). A dissociação dos dímeros de α/β-

tubulina provocada pela sobre-expressão do TBCE é contrariada pela acção da proteína 

op18/stathmin (Sellin et al, 2008). 

O TBCE foi identificado como estando envolvido em doenças neurodegenerativas 

graves. Mutações no gene humano que causam delecções na proteína são a causa dos sindromas 

Sanjad-Sakati (ou sindroma HRD – de “hypoparathyroidism-retardation-dysmorphism”) e 

Kenny-Caffey (Parvari et al, 2002). A análise de células derivadas de doentes com HRD (com 

delecção 52-55 – 4 resíduos do domínio CAP-Gly) mostraram que, embora os níveis de α-

tubulina (mRNA e proteína) não estivessem alterados, relativamente a células controlo sem a 
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mutação, a densidade total de microtúbulos na célula e de microtúbulos nucleados a partir do 

centrossoma era menor e estes apresentavam-se desorganizados (Parvari et al, 2002). Nas células 

mutantes verificou-se ainda uma desorganização do complexo de Golgi, possivelmente devida à 

menor densidade e desorganização dos microtúbulos (Parvari et al, 2002). 

 Verificou-se também que uma mutação no gene tbce de murganho, que causa a substituição 

Trp524Gly e instabilidade da proteína mutada, provoca degeneração progressiva dos neurónios 

motores (Martin et al, 2002; Schaefer et al, 2007). Esta degeneração começa na extremidade do 

axónio e progride na direcção do corpo celular do neurónio. Os murganhos pmn (de progressive 

motor neuropathy), possuem esta mutação e consequentemente baixos níveis de TBCE, e são 

usados como modelo para o estudo desta doença (Martin et al, 2002). A análise de cortes 

transversais de neurónios motores de murganhos pmn, após o desenvolvimento da doença, 

mostrou que estes apresentam uma perda de microtúbulos o que indica que o TBCE é necessário 

para a manutenção da rede de microtúbulos nestas células sendo estes fundamentais para a 

manutenção dos axónios (Martin et al, 2002; Schaefer et al, 2007). Esta redução do número de 

microtúbulos é ainda suportada pelo decréscimo nos níveis de tubulina βIII (marcador neuronal).  

Num outro estudo, os neurónios motores de murganhos pmn foram isolados e mantidos 

em cultura apresentando uma redução do comprimento dos axónios quando comparados com 

neurónios motores controlo. Para além disso, os cones de crescimento destes neurónios 

apresentam-se praticamente sem microtúbulos (Bömmel et al, 2002). A repolimerização dos 

microtúbulos a partir do centrossoma após tratamento com nocodazole está também afectada 

nestas células (Schaefer et al, 2007). Haase e colaboradores (Schaefer et al, 2007) verificaram 

ainda que o TBCE para além de se localizar no citoplasma, acumula-se no complexo de Golgi 

sendo que esta associação é perdida nos neurónios motores de murganhos pmn (Schaefer et al, 

2007). Curiosamente, o silenciamento do tbce através da técnica de RNAi, em culturas de 

neurónios, não causou um decréscimo dos níveis de α- ou βIII-tubulina sugerindo que o TBCE 

será necessário para dirigir a α-tubulina para degradação. No entanto, os níveis de tubulina 

polimerizada estavam reduzidos sugerindo que o “folding” da tubulina estaria afectado pelo 

silenciamento do tbce (Schaefer et al, 2007). Finalmente, através de uma série de experiências 

envolvendo o silenciamento do tbce, a expressão de tubulina em fusão com proteínas 

fluorescentes e o tratamento com brefeldina A, uma droga que afecta o funcionamento do Golgi, 
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verificou-se que o correcto funcionamento deste organelo é necessário para o transporte de 

tubulina ao longo do axónio para que esta seja incorporada nos microtúbulos estanto este 

processo afectado na ausência de TBCE. Assim, o efeito da mutação do TBCE na degeneração 

dos axónios dos neurónios motores poderá envolver vários factores, incluindo um “folding” 

ineficiente da tubulina e também a desorganização do Golgi afectando o transporte de tubulina 

ao longo do axónio (Schaefer et al, 2007).  

Como referido anteriormente, o gene homólogo do TBCE na levedura S. cerevisiae é 

designado por pac2. Este gene não é essencial, mas a sua delecção causa, assim como o 

observado para os genes homólogos do tbcc, tbcd e arl2, uma sensibilidade à droga 

despolimerizante de microtúbulos benomil e também ao frio (Hoyt et al, 1997). Um estudo 

recente mostrou que a proteína Pac2 se liga à α-tubulina, à semelhança do TBCE de mamífero. 

No entanto, a Pac2 também se liga aos microtúbulos, coisa que não se verifica no sistema de 

mamífero (Voloshin et al, 2010). Esta capacidade de formar um complexo com a α-tubulina e de 

se ligar aos microtúbulos depende do domínio CAP-Gly (Voloshin et al, 2010). Este estudo 

verificou também que a proteína Pac2 se liga a componentes do proteossoma, através dos seus 

domínios LRR e UbL e que esta ligação regula o “turn-over” da proteína, que sofre ubiquitinação 

(Voloshin et al, 2010). 

Na levedura S. pombe o gene alp21/sto1 codifica uma proteína semelhante ao TBCE 

(Grishchuk & McIntosh 1999; Radcliffe et al, 2000). A delecção deste gene é letal e provoca 

defeitos no citosqueleto de microtúbulos da célula. Células ∆alp21/sto1 apresentam uma perda 

quase total dos microtúbulos em inferfase e não são capazes de formar o fuso mitótico 

(Grishchuk & McIntosh 1999). Curiosamente, a expressão do gene tbce humano é incapaz de 

reverter os fenótipos da estirpe ∆alp21/sto1, sugerindo que os genes tbce e alp21/sto1 não são 

verdadeiros homólogos (Grishchuk & McIntosh 1999). Ao contrário da proteína Pac2 de S. 

cerevisae, a Alp21/Sto1p não se liga aos microtúbulos e não foi possível confirmar uma possível 

ligação à α-tubulina, possivelmente porque, a existir, o complexo Alp21/Sto1p-α-tubulina será 

pouco estável, ou este simplesmente não existe (Grishchuk & McIntosh 1999). A sobre-

expressão do gene alp21/sto1 em células de tipo selvagem não se mostrou deletéria, não 

afectando os microtúbulos, o que mostra que Alp21/Sto1p não tem capacidade de dissociação do 
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dímero de α/β-tubulina. No entanto, a sobre-expressão numa estirpe mutante no gene que 

codifica a α-tubulina torna-se tóxica (Grishchuk & McIntosh 1999).  

Na planta A. thaliana o gene homólogo do tbce é designado por pfifferling e mutações 

neste gene causam letalidade no embrião e fenótipos semelhantes aos encontrados para os 

mutantes nos genes homólogos ao TBCC e TBCD. Estes embriões são constituídos por uma ou 

poucas células multinucleadas de grandes dimensões (Steinborn et al, 2002). 

Recentemente, a função do TBCE foi estudada in vivo no organismo Drosophila 

melanogaster (Jin et al, 2009). Uma vez que mutantes nulos do TBCE são inviáveis, a sua 

função foi analisada através do silenciamento por RNAi ou por sobre-expressão de forma 

específica num tecido, neste caso na neuromusculatura. Através desta abordagem, os autores 

verificaram que o silenciamento do TBCE causa uma diminuição da densidade de microtúbulos 

na célula, enquanto a sua sobre-expressão resulta no efeito contrário. Embora, os resultados do 

silenciamento estejam de acordo com os obtidos em sistemas de mamífero, suportando a 

necessidade do TBCE para a produção do dímero de α/β-tubulina os resultados da sobre-

expressão são completamente diferentes dos obtidos noutros sistemas (Bhamidipati et al, 2000; 

Tian et al, 2006; Kortazar et al, 2007; Schaefer et al, 2007; Sellin et al, 2008). De qualquer 

forma, os resultados obtidos neste estudo sugerem que o TBCE, ao regular a formação e 

dinâmica dos microtúbulos é necessário para a correcta formação e funcionamento da 

neuromusculatura da mosca desempenhando um papel importante ao nível das sinapses (Jin et al, 

2009). 
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8.2. Proteínas relacionadas com os cofactores da tubulina 

 

8.2.1. Proteína “Cofactor E-like” (proteína semelhante ao cofactor E)  

 

 

 

Figura I.13. E-like. Representação esquemática dos domínios funcionais presentes na proteína E-like humana, 

LRR e UBL (Bartolini et al, 2005). 

 

Recentemente, através de uma pesquisa na base de dados do genoma humano na tentativa 

de encontrar proteínas relaciondas com os cofactores da tubulina, Bartolini e colaboradores 

descobriram uma proteína relacionada com o TBCE (Bartolini et al, 2005). Devido à semelhança 

de sequência com o TBCE esta nova proteína foi denominada por E-like (semelhante ao TBCE). 

A E-like partilha com o TBCE os domínios “leucine-rich repeats” (LRR) e “ubiquitin-like 

domain” (UBL) não possuindo, no entanto, um domínio CAP-Gly (Fig. I.13). 

Através de ensaios de “folding” da tubulina in vitro, em que tubulina desnaturada foi 

colocada na presença de CCT, ATP, GTP, TBCB, TBCC e TBCD e TBCE ou E-like, verificou-

se que não ocorre produção do heterodímero nativo de tubulina na presença da proteína E-like. 

Assim, a E-like não tem capacidade de substiuir o TBCE na via de “folding” da tubulina. 

Adicionalmente, sabe-se que o TBCE potencia a actividade GAP do TBCC e TBCD (Tian et al, 

1999) mas verificou-se que o E-like também não substitui o TBCE nesta reacção. No entanto, a 

E-like possui, à semelhança do TBCE, a capacidade de depolimerizar os microtúbulos quando 

sobre-expressa em células de mamífero. A proteína E-like dissocia os dímeros presentes na 

“pool” de subunidades livres e direcciona a tubulina para degradação pelo proteossoma 

possivelmente após promover a sua desnaturação, eliminando assim a sua capacidade de 
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repolimerizar. Aquando da sobre-expressão de E-like foi também observada a fragmentação do 

complexo de Golgi em consequência da eliminação da rede de microtúbulos. 

 

8.2.2. RP2 (“retinitis pigmentosa protein 2”) 

 

 

 

 

Figura I.14. RP2. Representação esquemática dos domínios funcionais presentes na proteína RP2 humana, CARP, 

TBCC, e NDPk. Na figura está também representada a sequência de resíduos de aminoácidos onde ocorrem as 

modificações pós-traducionais da proteína. Os resíduos sublinhados (G e C) são cruciais para a localização da 

proteína na membrana plasmática (Chapple et al, 2000) 

 

A proteína RP2 humana é uma proteína de 350 resíduos de aminoácidos relacionada com 

o TBCC, partilhando com ele os domínios TBCC e CARP que se encontram na região N-

terminal da proteína (Fig. I.14). Na região C-terminal a RP2 apresenta um domínio NDPk (de 

“Nucleoside diphosphate kinase”). O gene que codifica a RP2 foi identificado inicialmente como 

sendo um dos genes implicados na retinite pigmentosa associada com o cromossoma X, uma 

doença caracterizada pela degeneração grave da retina que resulta em cegueira (Schwahn et al, 

1998; Chapple et al, 2000). De facto, mutações no gene rp2 são responsáveis por 15-20% dos 

casos da doença (Schwahn et al, 1998). Para além disso, a maioria das mutações patogénicas 

identificadas encontram-se na região que codifica o domínio TBCC afectando, muitas delas, 

resíduos de aminoácido conservados com o TBCC (Schwahn et al, 1998). A análise da expressão 

deste gene revelou que este é expresso de forma ubíqua, tendo o mRNA e a proteína sido 

detectados em todos os tecidos de humano e de murganho analisados (Schwahn et al, 1998; 

Chapple et al, 2000). Tendo em conta os dados da expressão deste gene é curioso que os únicos 

fenótipos detectados em pacientes com mutações neste gene estejam restringidos à retina. 
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As análises iniciais da localização celular desta proteína, quer através da expressão da 

RP2 em fusão com proteínas fluorescentes (GFP), quer por análise de imunofluorescência 

usando anticorpos gerados contra a proteína humana mostraram que a RP2 se localiza na 

membrana celular e no citoplasma de células de mamífero em cultura e também nas células da 

retina (Chapple et al, 2000; Schwahn et al, 2001). No entanto, a localização varia conforme o 

tipo celular, havendo células em que a RP2 é predominantemente citoplasmática (fibroblastos e 

COS-7) e células em que é predominantemente membranar (SH-SY5Y e HeLa) (Chapple et al, 

2000; Schwahn et al, 2001). A localização da RP2 na face citoplasmática da membrana celular é 

dependente de modificações pós-traducionais, miristoilação e palmitoilação, na região N-

terminal da proteína. A RP2 possui na sua região N-terminal um motivo (Fig. I.14) responsável 

por esta modificação e mutações em dois resíduos chave (G2 e C3) nesse motivo impedem a 

localização da proteína na membrana (Chapple et al, 2000; Schwahn et al, 2001). O facto da 

proteína apresentar localizações distintas em diferentes tipos de células e também a possibilidade 

dela ser modificada pós-traducionalmente, eventualmente de forma diferente em diferentes tipos 

de células, poderá explicar, em parte, a observação de fenótipos apenas na retina. No entanto, a 

preponderância desta proteína neste tecido não é ainda conhecida. 

A presença do domínio TBCC na RP2 sugeria uma possível partilha de funções com a 

proteína TBCC. Esta hipótese foi testada através de ensaios de ‘folding’ da tubulina in vitro 

efectuados na presença das proteínas CCT, TBCB, TBCD e TBCE purificadas aos quais foram 

adicionados TBCC ou RP2 (Bartolini et al, 2002). Ao contrário do que se verificou para o 

TBCC, a adição de RP2 à reacção não levou à produção do heterodímero de tubulina. No 

entanto, ensaios desenvolvidos para medir a hidrólise de GTP pela tubulina mostraram que, tal 

como acontece com o TBCC, a proteína RP2 em conjunto com o TBCD, estimula a hidrólise de 

GTP pela β-tubulina. Para além disso, a presença do TBCE torna o processo mais eficiente. Estes 

resultados mostram que, embora a RP2 não substitua o TBCC na via de “folding” da tubulina, 

tem actividade de GAP para com esta (dependente do TBCD), tal como se verifica com o TBCC. 

Verificou-se ainda, que a mutação R118H identificada em pacientes com retinite pigmentosa 

inibe totalmente a actividade de GAP da RP2 para com a tubulina. Este resíduo de arginina é 

conservado no TBCC, tendo sido verificado que a mutação no resíduo correspondente, R262A, 

também inibe a função de GAP desta última proteína. Este resíduo de arginina revelou-se fulcral 
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para actividade das duas proteínas (Veltel et al, 2008) tendo sido proposto tratar-se de um ”dedo 

de arginina”, uma característica de GAPs (revisto em Scheffzek et al, 1998).  

A partilha de funções pelas duas proteínas foi também testada através de um ensaio de 

complementação em levedura. A delecção o gene homólogo do TBCC em S. cerevisiae, CIN2, 

causa sensibilidade à droga benomil e ao frio, dois agentes destabilizadores dos microtúbulos. 

Para o ensaio de complementação, uma estirpe de levedura foi transformada com plasmídeos 

contendo os genes TBCC ou RP2 para testar se a expressão destes revertia os fenótipos 

mencionados. Com esta análise verificou-se que, quer o TBCC, quer a RP2 conseguem reverter 

parcialmente a sensibilidade ao benomil apoiando a ideia de que as duas proteínas possuem 

funções em comum (Bartolini et al, 2002). Verificou-se ainda, que as versões mutadas das duas 

proteínas no resíduo de arginina conservado não conseguem reverter o fenótipo, reforçando os 

resultados da análise bioquímica. No mesmo estudo, foi identificado um parceiro molecular da 

RP2, a proteína Arl3 (de “ADP ribosylation Factor-like protein 3”) que pertence a uma família 

de pequenas GTPases. A função da Arl3 ainda não é conhecida embora várias evidências 

indiquem que tenha funções relacionadas com o citosqueleto de microtúbulos (Bartolini et al, 

2002).  

Em células de mamífero, a Arl3 foi detectada no centrossoma, no fuso mitótico, na zona 

mediana do fuso, no “midbody” e no cílio primário. Nas células fotoreceptoras, a proteína Arl3 

localiza-se predominantemente no cílio conector (Grayson et al, 2002). O silenciamento do gene 

que codifica a Arl3 através da técnica RNAi causa alteração da forma da célula, um aumento da 

acetilação da tubulina, fragmentação do complexo de Golgi e falha na citocinese (Zhou et al, 

2006). No protozoário Leishmania, a proteína Arl3 é necessária para a formação do flagelo 

(Cuvillier et al, 2000). A RP2 liga-se à forma GTP da Arl3 e a ligação é afectada pelo estado de 

miristoilação da RP2, sendo mais forte quando a proteína não se encontra modificada. Esta 

interacção está também comprometida na forma mutante RP2-R118H (Bartolini et al, 2002). 

Posteriormente foi determinado que a proteína RP2 é uma GAP para a Arl3 sendo o resíduo de 

arginina 118 essencial para esta função. A estrutura deste complexo foi resolvida através de 

cristalografia tendo-se verificado que este resíduo contacta com os fosfatos do nucleótido ligado 

à Arl3, o que suporta a hipótese deste resíduo constituir um “dedo de arginina” na RP2 e no 

TBCC, onde é conservado (Veltel et al, 2008). Tendo em conta o envolvimento da Arl3 na 
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formação do cílio/flagelo colocou-se a hipótese da RP2 ter também um papel neste organelo. 

Resultados obtidos em Trypanosoma brucei apoiam esta hipótese uma vez que a proteína 

homóloga da RP2 neste organismo, TbRP2, localiza-se no corpo basal do flagelo e o 

silenciamento do gene que a codifica resulta na produção de um flagelo mais curto e com 

defeitos estrututais no axonema (ausência ou posicionamento errado do par central e/ou 

problemas nos dupletos de microtúbulos exteriores) (Stephan et al, 2007). Outra consequência da 

ausência da TbRP2 foi a diminuição de tubulina tirosinada no corpo basal. O facto da RP2 de 

mamífero ter actividade GAP para a tubulina, e a observação de que outras estruturas de 

microtúbulos não eram afectados pela ausência da TbRP2, sugeriram que esta poderia funcionar 

num mecanismo de controlo de qualidade da tubulina, a operar no corpo basal do flagelo antes 

da sua incorporação no axonema (Stephan et al, 2007). 

Adicionalmente, a proteína homóloga da RP2 em C. elegans foi identificada como sendo 

uma proteína ciliar localizando-se numa estrutura em forma de anel em redor da base do cílio 

(Blacque et al, 2005). 

Recentemente, uma análise detalhada, por imunofluorescência, da localização da RP2 em 

fotoreceptores de murganho mostrou que esta se co-localiza com a proteína centrina-3. 

Adicionalmente, através de microscopia electrónica (imuno-EM) verificou-se que a RP2 se 

localiza no corpo basal do cílio conector, no centríolo a ele associado, na região peri-centriolar e 

no complexo de Golgi (Evans et al, 2010). Esta localização da RP2 foi confirmada em linhas 

celulares, em que para além da localização maioritária na membrana celular se observou a 

existência de uma fracção da proteína que se localiza no centrossoma e no corpo basal de cílios 

primários. A localização da RP2 no corpo basal é dependente da miristoilação. Verificou-se 

também a localização da RP2 em vesículas que se deslocam predominantemente da região 

perinuclear para a membrana celular, sugerindo um envolvimento da RP2 no transporte de 

vesículas a partir do Golgi. O silenciamento do gene rp2 através da técnica de RNAi em células 

ARPE19 não afectou a viabilidade celular ou a divisão celular. Para além disso, não afectou a 

capacidade de formação de cílios primários contrariando as observações de Stephan et al (2007). 

O silenciamento do gene rp2 por RNAi causou também uma diminuição do número de 

vesículas transportadas a partir do Golgi e a dispersão e fragmentação deste organelo. Esta 

observação deve-se possivelmente a uma regulação alterada da Arl3 cujo silenciamento também 
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provoca fragmentação do Golgi (Zhou et al, 2006). Adicionalmente, a localização da proteína 

IFT20, envolvida no transporte IFT, e presente nos cílios e complexo de Golgi, é afectada em 

células em que o gene rp2 ou o gene arl3 foram silenciados, encontrando-se dispersa (Evans et 

al, 2010).  

No seu conjunto, estes dados mostram que a proteína RP2 é uma proteína reguladora da 

actividade de GTPase da Arl3, possuindo estas proteínas um papel importante no transporte de 

vesículas a partir do Golgi para o cílio. Estes resultados sugerem que, sabendo que nas células 

fotoreceptoras há um constante transporte de proteínas entre o segmento interior e o segmento 

exterior através do cílio conector, o papel da RP2 e da Arl3 poderá estar relacionado com este 

transporte. Mutações gene rp2 poderão então afectar este transporte, o que explicaria os 

fenótipos observados nos pacientes com retinite pigmentosa.  

A presença do domínio NDPk na região N-terminal da proteína RP2 sugeria o seu 

envolvimento, à semelhança das proteínas cinases de nucleótido difosfato, na transferência de 

grupos fosfato do ATP para difosfatos de nucleósidos e desoxinucleósidos (Yoon et al, 2006). 

Porém por ensaios bioquímicos que avaliam a fosforilação de dNTP verificou-se que a RP2 não 

possui esta actividade. Por outro lado, foi também testada a possibilidade da RP2 ter actividade 

de exonuclease 3’-5’ tal como a proteína NDK1 humana. Verificou-se que a proteína RP2 tem 

capacidade de ligação ao DNA apresentando actividade de exonuclease, sendo esta mais 

pronunciada para DNA de cadeia simples ou moléculas de cadeia dupla com porções de cadeia 

simples na extremidades 3´. Estes resultados, e a observação de que a RP2 é translocada para o 

núcleo quando células em cultura são sujeitas a agentes que danificam o DNA sugerem que a 

RP2 humana tenha um papel na reparação do DNA (Yoon et al, 2006).   

 

Em síntese, os dados existentes relativamente aos cofactores da tubulina mostram que este grupo 

de proteínas desempenha um papel importante, não só no processo de “folding” da tubulina mas 

também na regulação do citosqueleto de microtúbulos, funcionamento do centrossoma e 

possivelmente dos cílios e até na manutenção da homeostasia dos tecidos. A regulação da 

dinâmica do citosqueleto pelos cofactores parece ter especial relevo, pelo menos para o TBCB e 

o TBCE, no sistema nervoso estando o TBCE envolvido em doenças neurodegenerativas graves. 
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Curiosamente, o gene tbca tem também surgido em vários estudos como tendo a sua expressão 

alterada em casos de doenças do sistema nervoso (Werner et al, 2008).  

Os dados existentes até agora apontam para que os principais alvos de actuação destas proteínas 

sejam de facto a α- e a β-tubulina e também o heterodímero α/β-tubulina. Ao regularem a 

formação destes dímeros e consequentemente a sua disponibilidade para polimerizarem em 

microtúbulos, e ao interagirem com os dímeros nativos provenientes da despolimerização, os 

cofactores da tubulina desempenham um papel crucial na regulação da dinâmica destes 

polímeros. Para além disso o seu possível envolvimento no controlo de qualidade da tubulina, 

determinando se o seu destino é a reciclagem, ou promovendo a sua degradação, poderá ter 

especial relevo na montagem de estruturas especializadas de microtúbulos e processos que 

requerem uma reorganização do citosqueleto, como é o caso da espermatogénese. Ao poderem 

dissociar dímeros nativos e fazer novos dímeros, reciclando subunidades, os cofactores poderão 

ainda ter um papel importante na troca de determinados isotipos de tubulina por outros. Esta 

hipótese é apoiada pelo estudo realizado durante a espermatogénese de D. melanogaster (Hoyle 

et al, 2001), um processo durante o qual certos isotipos de tubulina têm de ser substituídos pelos 

isotipos específicos de testículos. Esta hipótese está de acordo com a observação de que a troca 

de isotipos entre heterodímeros de tubulina não acontece na ausência dos cofactores da tubulina 

(Caplow & Fee, 2002) 

A descoberta de proteínas relacionadas com os cofactores da tubulina torna ainda o cenário mais 

complexo. Curiosamente, nem a proteína E-like nem a RP2, participam na biossíntese de 

heterodímeros α/β-tubulina. No entanto, ambas actuam sobre o heterodímero, uma na regulação 

da estabilidade e degradação da tubulina e a outra na regulação da hidrólise do GTP pela β-

tubulina, o que lhes confere um papel no funcionamento do citosqueleto de microtúbulos. 
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9. Objectivos 

O trabalho aqui reportado insere-se no objectivo maior do grupo de investigação onde foi 

realizado, que é o estudo dos factores que regulam a biossíntese e dinâmica do citosqueleto de 

microtúbulos. Mais especificamente, o grupo tem-se dedicado ao estudo do papel dos cofactores 

da tubulina na regulação da dinâmica dos microtúbulos e também na formação/manutenção de 

estruturas especializadas de microtúbulos. Esta linha de investigação surge da hipótese, 

suportada pelos dados existentes, de que estas proteínas, ao regularem a síntese, reciclagem, e 

degradação dos heterodímeros da tubulina terão um grande impacto nos processos que dependem 

dos microtúbulos. 

A descrição de proteínas relacionadas com os cofactores da tubulina, nomeadamente com o 

TBCC e o TBCE, e o facto de terem ambas uma actividade relacionada com os microtúbulos ao 

nível das suas subunidades levantou a hipótese de estas proteínas, e os domínios que partilham 

com os cofactores, terem surgido para lidar com a diversidade e especificidade de funcionamento 

do citosqueleto. Com base nestas descobertas levantou-se ainda a hipótese de existirem também 

proteínas relacionadas em termos de sequência e função com os restantes cofactores. Assim, o 

primeiro objectivo deste trabalho foi identificar, caso existissem, estas proteínas através de uma 

análise bioinformática. Assim, sequências relacionadas com os cinco cofactores da tubulina 

foram procuradas na base de dados do genoma humano usando as sequências de aminoácidos 

dos cofactores humanos nesta busca. A serem encontradas novas proteínas relacionadas com os 

cofactores da tubulina o objectivo seguinte era estudar o seu papel biológico, nomeadamente o 

seu putativo envolvimento em processos dependentes dos microtúbulos. 

Durante esta análise foi identificada a proteína TBCCD1 (de “TBCC-domain containing protein 

1), uma proteína que contém um domínio TBCC da qual não existia qualquer estudo publicado. 

A partir deste ponto o objectivo deste trabalho tornou-se no estudo do papel biológico da 

proteína TBCCD1 usando como modelos biológicos linhas celulares humanas e o organismo 

modelo vertebrado Danio rerio. 

Em síntese, durante este estudo pretendeu-se: 

1 - Determinar a existência de uma relacção da proteína TBCCD1 com as proteínas com as quais 

partilha os domínios funcionais TBCC e CARP, ou seja, o cofactor C da tubulina e a RP2. 
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2- Estudar o papel desempenhado pela proteína TBCCD1 humana em linhas celulares humanas: 

i) estudando a sua localização através da imunodetecção e também da expressão de fusões com 

proteínas de fusão; ii) estudando a sua função através de ensaios de perda e ganho de função 

através do silenciamento e sobre-expressão do gene tbccd1. 

3- Estudar o papel da proteína TBCCD1 in vivo usando um organismo modelo vertebrado, 

nomeadamente o peixe zebra, realizando ensaios de perda e ganho de função durante o 

desenvolvimento embrionário deste organismo. 
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II. Materiais e Métodos 

A. Técnicas utilizadas na clonagem de fragmentos de DNA em vectores de 

expressão 

No essencial, foi usada sempre a mesma estratégia para se clonarem fragmentos de DNA 

correspondentes às sequências dos genes em estudo em vectores de expressão. Os produtos a 

clonar foram obtidos por amplificação, através da técnica de PCR, a partir de amostras de 

cDNAs. A amplificação das sequências codificantes dos genes a clonar foi efectuada com 

polimerases de DNA com actividade de revisão de provas (Vent da New England Biolabs ou Pfu 

da Fermentas). As sequências dos “primers” usados nas reacções de amplificação foram 

desenhadas de forma a incluir, sempre que necessário, locais de reconhecimento de enzimas de 

restrição para se poder hidrolisar os fragmentos obtidos nas suas extremidades de forma a estes 

serem inseridos de forma dirigida nos vectores de clonagem hidrolisados com os mesmos 

enzimas. Após a amplificação as reacções de amplificação foram corridas em gel de agarose (1-

2%) e a banda correspondente ao produto pretendido foi cortada e o DNA extraído com o 

QIAquick Gel extraction kit da QIAGEN de acordo com as instruções do fabricante. Após a 

hidrólise dos produtos de PCR e do vector com os enzimas de restrição efectuou-se a reacção de 

ligação em que se usaram normalmente 40ng de vector e 120ng do fragmento. A ligação dos 

fragmentos aos vectores foi feita com a enzima ligase de DNA do fago T4 (Fermentas ou New 

England Biolabs) de acordo com as instruções do fabricante. Posteriormente, as reacções de 

ligação foram usadas usadas para transformar bactérias competentes de Escherichia coli da 

estirpe JM109. As bactérias transformadas foram semeadas em meio LB sólido com o antibiótico 

para o qual o vector possui um marcador de resistência, de forma a serem seleccionados os 

recombinantes. Após a obtenção de colónias de bactérias recombinantes estas foram 

seleccionadas para se extrair o DNA plasmídico, o qual foi testado para se verificar da inserção 

do fragmento a clonar. 

 
1. Estirpes de bactérias utilizadas e condições de cultura. 

Neste trabalho a estirpe de E. coli JM109 foi utilizada para a amplificação de DNA 

plasmídico. Para a produção de proteína GST-TBCCD1 (ver secção B) foi usada a estirpe E. coli 
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Rosetta(DE3)pLysS que transporta um plasmídeo (pLysSRARE) que apresenta um marcador de 

resistência ao cloranfenicol e que leva à expressão de RNAs de transferência raros  (AGA, AUA, 

CUA, CCC, GGA) de forma a tornar a produção de proteínas exógenas mais eficiente. Ambas as 

estirpes foram cultivadas sempre em meio de cultura LB, líquido (bactopeptona 10 g/l; extracto 

de levedura 5 g/l; NaCl 5 g/l) ou sólido [com 1,5% (m/v) de agar] suplementado com os 

antibióticos adequados (ampicilina, canamicina ou cloranfenicol), a 37ºC e com agitação, no 

caso das culturas em meio líquido. 

Para a conservação de células durante grandes períodos de tempo estas foram congeladas 

em meio LB suplementado com 15% glicerol (v/v) a -80ºC. 

 

Tabela II.1. Estirpes de E.coli utilizadas. 

Estirpe de E. coli Genótipo 

JM109 endA1 glnV44 thi-1 relA1 gyrA96 recA1 mcrB+ ∆(lac-proAB) e14- [F' traD36 proAB+ 
lacIq lacZ∆M15] hsdR17(rK-mK+) 
 

Rosetta(DE3)pLysS  F- ompT hsdSB(rB
- mB

-) gal dcm (DE3) pLysSRARE (CamR) 

 

Tabela II.2. Antibióticos utilizados e respectivas concentrações de trabalho. 

Antibiótico Concentração final 

Ampicilina 100µg/ml 

Canamicina 25µg/ml 

Cloramfenicol 34µg/ml 

 
 

2. Preparação de células de E. coli competentes  

 

Para tornar as células de E. coli competentes de forma a poderem ser transformadas com 

DNA plasmídico foi usado o seguinte protocolo. 

As células de E. coli foram inoculadas em meio líquido a uma A600 (Absorvância a 600 nm) de 

0,075, e incubadas a 37 ºC com agitação permanente. Atingindo o início da fase exponencial 

(A600 de 0,3) as células foram recolhidas por centrifugação a 7000xg durante 2 minutos a 4 ºC. 

As etapas posteriores desenrolaram-se sempre à temperatura de 4 ºC. O sedimento de células 
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formado foi ressuspenso em ½ do volume inicial da cultura de células numa solução de MgCl2 

0,1M e as células foram recentrifugadas. O novo sedimento de células foi por sua vez 

ressuspendido em ½ do volume inicial com uma solução de CaCl2 0,1M, e deixado a repousar no 

gelo durante 20 minutos. Após este período procedeu-se a uma nova recolha das células nas 

condições já referidas, sendo o sedimento de células ressuspenso em 1/15 do volume inicial, 

numa solução de CaCl2 0,1 M contendo glicerol a 15% (v/v). As células tornadas competentes 

por este processo foram rapidamente congeladas em azoto líquido e guardadas a –80º C até 

serem usadas na transformação. 

 
3. Transformação de células competentes 

 

Para cada transformação foram usados 100µl de células competentes, às quais se juntou o 

DNA plasmídico ou as misturas de reacção de ligação, e se incubou no gelo durante 20 minutos. 

No final dos 20 minutos as células foram submetidas a um choque térmico de 90 segundos a 42 

ºC e 2 minutos no gelo. Depois do choque térmico adicionou-se 600 µl de meio líquido LB e 

incubou-se durante 1 hora a 37 ºC. Terminada a incubação as células foram centrifugadas a 4500 

x g durante um minuto, desprezou-se o sobrenadante e ressuspendeu-se o sedimento de células 

em 100µl de LB que foram posteriormente plaqueados em meio sólido suplementado com os 

antibióticos adequados. 

 

4. Preparação de DNA plasmídico em pequena escala 

 

Após a obtenção de transformantes foram escolhidas algumas colónias para se lançarem 

pequenas culturas em meio LB líquido, suplementado com os antibióticos adequados, que 

cresceram durante a noite a 37ºC com agitação. No dia seguinte as células foram centrifugadas e 

o sedimento obtido foi usado para a extracção do DNA plasmídico através do método de lise 

alcalina. O sedimento de células foi ressuspenso em 100µl de solução I [glucose 0,9% (m/v), 

EDTA 10mM pH 8,0 (m/v) e Tris-HCl 25mM pH 8,0 (m/v) em água bidestilada estéril] aos 

quais se juntaram 200µl de solução II [SDS 1% (m/v), NaOH 100mM (m/v) em água bidestilada 

estéril]. Após a inversão suave dos tubos as suspensões foram incubadas à temperatura ambiente 

durante 5 minutos. Finalmente, adicionaram-se 150µl de solução III [CH3COOK (acetato de 
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potássio) 3M e ácido acético 11,5% (v/v) em água bidestilada estéril] e os lisados foram 

incubados durante 15 minutos em gelo. Os lisados foram então centrifugados durante 15 min a 

16000xg após os quais se recolheram os sobrenadantes para novos tubos. Foi então adicionado 

1ml de etanol 100% a cada um dos sobrenadantes que foram novamente centrifugados a 16000 x 

g durante 15 min. Os sobrenadantes foram eliminados e mantiveram-se os sedimentos de DNA 

ao quais foram adicionados 250µl de etanol 70%. Foi feita uma última centrifugação a 16000xg 

durante 10 min. Os sobrenadantes foram desprezados e deixou-se secar o DNA à temperatura 

ambiente ou a 37ºC. Depois de secos os sedimentos de DNA foram ressuspensos em tampão TE 

(Tris-HCl 10mM, pH 7,5; EDTA 1mM). 

 

Para se determinar a existência de clones positivos os DNA plasmídicos foram 

hidrolisados com os enzimas de restrição adequados de acordo com as instruções do fornecedor. 

 
5. Protocolo de “Cracking” 

Como alternativa à detecção de clones positivos também foi usado o método de 

“cracking”. Este método consiste em lisar um pouco de uma colónia em 20µl do seguinte 

tampão: NaOH 50mM, SDS 0,5% (m/v), EDTA 5mM. De seguida os lisados são incubados 

durante 30min a 55ºC e levados ao vortéx (velocidade máxima) durante um minuto para se 

quebrar o DNA genómico. Por fim, a cada lisado é adicionado um volume apropriado de tampão 

de amostra e estes são analisados em gel de agarose de 1% assim como o vector vazio como 

controlo. Este método permite então avaliar, por diferenças na migração relativamente ao vector 

vazio quais os clones positivos. 

 

6. Electroforese de DNA 

As electroforeses de DNA foram realizadas em géis de agarore de 1 ou 2% (m/v) em 

tampão TAE 1X (Tris 40mM, EDTA 1mM pH 8,3), consoante a dimensão dos fragmentos a 

analisar. A migração realizou-se em tampão de electroforese 1X TAE e em geral a voltagem 

utilizada foi cerca de 100 V. O tampão de electroforese e o gel de agarose continham brometo de 

etídio a uma concentração de 0,2 µg/ml. 
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As amostras de DNA, a aplicar no gel, continham tampão de amostra [Ficoll 400 2,5% 

(m/v), EDTA 16mM pH 8,0, Azul de bromofenol 0,2% (m/v) em TAE 1X]. 

 

7. Determinação das sequências nucleotídicas por sequenciação automática 
 

Após a identificação dos clones positivos estes foram analisados por sequenciação 

automática para se determinar se as sequências clonadas foram inseridas correctamente e se não 

apresentavam erros. 

As reacções de sequenciação foram feitas com o “Big Dye Terminator v1.1 Cycle Sequencing 

kit” (Applied Biosystems) de acordo com as especificações do fabricante. A cada tubo de 

reacção foi adicionado cerca de 500 ng do DNA molde e 30 pmol do “primer” específico (ver 

“primers” utilizados na tabela II.8). De seguida, as reacções de sequenciação foram feitas por 

PCR (25 ciclos compostos por 10 segundos a 96ºC, 5 segundos a 50ºC e 4 minutos a 60 ºC). 

Após a reacção de PCR o DNA foi precipitado com 1/10 do volume de CH3COONa (acetato de 

sódio) 3 M e 2,5 volumes de etanol, e centrifugado a 16100 x g durante 15minutos à temperatura 

ambiente. Desprezou-se o sobrenadante e o sedimento de DNA foi deixado a secar. O DNA foi 

seguidamente aplicado no gel de sequenciação, 4,5% poliacrilamida (29:1). O sequenciador 

utilizado para a sequenciação automática foi o “ABI Prism 377 DNA Sequencer” (Applied 

Biosystems). O “software” utilizado para o “377 DNA Sequencer” requer o “filter set E” e “377 

BigDye Terminator v1.1 Matrix Standards”. Foram feitos 1200 “scans”/hora. 

 

8. Preparação de DNA plasmídico em grande escala 

Após a confirmação por sequenciação da qualidade dos plasmídeos recombinantes 

obtidos estes foram usados para transformar células competentes para serem amplificados e se 

proceder à sua preparação em grande escala. Para isso as células transformadas foram usadas 

para inocular meio LB líquido (100ml) suplementado com o antibiótico adequado. As culturas 

foram crescidas durante a noite a 37ºC com agitação e depois usadas para se extrair o DNA 

plasmídico com o Plasmid Midi Kit da QIAGEN. 
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9. Clonagem da sequência codificante do gene tbccd1 humano em vectores de 

expressão em células mamífero 

A sequência codificante do gene tbccd1 foi amplificada a partir de uma amostra de cDNA 

de testículos humanos (BD Biosciences). Foram desenhados “primers” para permitir a 

amplificação da sequência codificante da proteína TBCCD1 e a sua clonagem isoladamente ou 

em fusão com os “tags” RFP e GFP (Tabela II.3). Em cada “primer” foi introduzido um local de 

reconhecimento de um enzima de restrição para se poderem hidrolisar as extremidades dos 

produtos obtidos e se efectuar a clonagem dirigida dos mesmos nos vectores de clonagem. 

A clonagem da sequência codificante da proteína TBCCD1 foi feita no vector de 

expressão pcDNA3.1 nos locais BamHI e NotI do mesmo. A clonagem em fusão com as 

proteínas GFP e RFP foram feitas nos vectores de expressão pIC111, pIC112, pIC113 

(gentilmente cedidos pelo Dr. Iain Cheeseman, Whitehead Institute for Biomedical Research and 

Department of Biology, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, USA).  

Os vectores pIC111 e pIC112 permitem a fusão dos “LAP tags” 6xHis-PreScission-GFP e 

6xHis-PreScission-RFP à região C-terminal da proteína em estudo (Cheeseman & Desai, 2005). 

O vector pIC113 permite a fusão do “LAP tag” GFP-TEV cleavage site-S peptide à região N-

terminal da proteína em estudo (Cheeseman & Desai, 2005).  

Resumidamente, a sequência codificante do gene do gene tbccd1 foi amplificada a partir 

do clone pcDNA3-TBCCD1 e o fragmento obtido foi inserido nos locais BamHI e NotI dos 

vectores pIC111 e pIC112 em fusão com os respectivos “tags”. Para a clonagem no vector 

pIC113 a sequência codificante foi também amplificada a partir do plasmídeo recombinante 

pcDNA3-TBCCD1. O produto foi hidrolisado apenas com o enzima SacII ficando com a 

extremidade 3' cega. O fragmento foi então inserido nos locais SacII e SmaI (gera extremidades 

cegas) do vector após a hidrólise deste com estes enzimas. 

Foram também clonados os fragmentos correspondentes às sequências codificantes das 

regiões N-terminal e C-terminal da proteína nos vectores pIC113 e pIC111 respectivamente. A 

sequência codificante da região N-terminal foi amplificada a partir do plasmídeo recombinante 

pIC113-TBCCD1 e o fragmento obtido foi inserido nos locais SacII e SmaI do vector pIC113. A 
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sequência codificante da região C-terminal foi amplificada a partir do plasmídeo recombinante 

pIC112-TBCCD1 e o fragmento obtido foi inserido nos locais EcoRV e NotI do vector pIC112. 

 
 
 
Tabela II.3. Sequências dos “primers” usados nas clonagens da sequência codificante do gene tbccd1 

humano 

“Primer” Sequência 

TBCCD1 “Forward” 

(BamHI) – para clonagem 

nos vectores pcDNA3.1, 

pIC111 e pIC112 

 

 

5’ CGCGGATCCGTCCTTAGAGATAATATGGATCAGTC 3’ 

TBCCD1 “Reverse” (NotI) 

– para clonagem no vector 

pcDNA3.1 e pIC113 

 

5’AAGGAAAAAAGCGGCCGCCTTATCCAGCTGCTTGTTTG 

3’ 

TBCCD1 “Reverse” (NotI) 

– para clonagem nos 

vectores pIC111 e pIC112 

 

5’ AAGGAAAAAAGCGGCCGCCAGCTGCTTGTTTGG AGC 3’ 

TBCCD1 “Forward” 

(SacII) para clonagem no 

vector pIC113  

 

5’ TCCCCGCGGATCAGTCCAGAGTTCTCCTC 3’ 

TBCCD1 “Forward” 

(EcoRV) para clonagem da 

sequência codificante da 

região C-terminal do 

TBCCD1 no vector pIC112 

 

 

 

5’GATATCATGGGGGCACATGTAAAGATT C 3’ 

TBCCD1 “Reverse” – para 

clonagem da sequência 

codificante da região N-

terminal no vector pIC113 

 

 

5’ TTACGCCAGAGTGTCTGAGC 3’ 

 

Nota: As sequências sublinhadas correspondem aos locais de reconhecimento dos enzimas de restrição. 
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10. Clonagem da sequência codificante da proteína de fusão TBCCD1-GFP no 

vector lentiviral 

A sequência codificante da proteína de fusão TBCCD1-GFP foi clonada no vector 

lentiviral pHR-SIN-BX-IRES-Emerald com o objectivo de se produzirem partículas virais para 

se infectarem linhas celulares humanas e criar linhas a expressar de forma estável esta proteína. 

Como o vector contém a sequência codificante da proteína foi necessário removê-la. Para isso, o 

DNA plasmídico foi hidrolisado com o enzima NotI e as extremidades coesivas geradas foram 

preenchidas através da acção da Polimerase do fago T4 de acordo com as instruções do 

fabricante. De seguida, o DNA plasmídico linearizado com o enzima NotI e agora com as 

extremidades cegas foi hidrolisado com o enzima BamHI. Após a hidrólise a amostra foi 

analisada num gel de agarose 1% para se verificar a remoção do fragmento correspondente à 

sequência codificante do GFP e para se recuperar a banda correspondente ao plasmídeo 

linearizado, agora com uma extremidade coesiva, gerada pelo enzima BamHI e com a outra 

extremidade cega. Em paralelo, o plasmídeo recombinante pIC111-TBCCD1 foi hidrolisado com 

os enzimas BamHI e PmeI (gera extremidades cegas). A mistura de reacção foi também corrida 

em gel de agarose 1% e foi recolhida a banda correspondente à sequência codificante da proteína 

de fusão TBCCD1-GFP. Por fim, procedeu-se à ligação deste fragmento ao DNA plasmídico 

com o enzima DNA ligase do fago T4 segundo as instruções do fabricante. 

 
 

11. Clonagem das sequências codificantes dos genes tbccd1 (humano e de 

peixe zebra) e tbcc no vector de expressão em levedura pRS413 

Para se clonar a sequência codificante da proteína TBCCD1 humana esta foi amplificada 

a partir do plasmídeo recombinante pcDNA3.1-TBCCD1 com os primers indicados na tabela II.3 

e que tinham sido previamente na clonagem da mesma sequência no vector pcDNA3.1. A 

sequência foi amplificada com uma polimerase com actividade de revisão de provas tendo o 

produto amplificado, extremidades cegas. O fragmento foi então hidrolisado com BamHI apenas 

e foi clonado nos locais BamHI e SmaI do vector pRS413. A sequência codificante do gene 

tbccd1 de peixe zebra foi amplificada a partir de uma amostra de cDNA de 10 sómitos 
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gentilmente cedida pelo laboratório da Dr. Leonor Saúde (Intituto de Medicina Molecular, 

Lisboa). Os “primers” usados nesta reacção encontram-se listados na tabela II.4. O fragmento 

obtido foi clonado nos locais BamHI e EcoRI do vector pRS413. A sequência codificante do 

gene tbcc humano foi amplificada a partir de uma amostra de cDNA de cérebro com os 

“primers” (forward - 5’ CCGGAATTCAATATG GAGTCCGTCAGTTG 3’ e “reverse”- 5’ 

GATATCTTAGTCCCACTGGATATTTCG 3’) e clonada nos locais EcoRI e EcoRV do vector 

pRS413. 

 

12. Clonagem da sequência codificante do gene tbccd1 humano no vector de 

expressão em bactérias pGEX-4T1 

A sequência codificante do gene tbccd1 humano foi clonada no vector pGEX-4T1 em 

fusão com a sequência codificante da proteína GST de modo a expressar-se uma proteína de 

fusão GST-TBCCD1 em bactérias. A sequência codificante do tbccd1 foi amplificada a partir do 

plasmídeo recombinante pcDNA3.1-TBCCD1 usando o “primer forward” (5’ CGC GGA TCC 

ATG GAT CAG TCC AGA GTT CTC 3’) e o “primer reverse” (5’AAG GAA AAA A GCG 

GCC GCC TTA TCC AGC TGC TTG TTT G 3’). O fragmento obtido foi clonado nos locais 

BamHI e NotI do vector. 

 

13. Clonagem da sequência codificante do gene tbccd1 de peixe zebra em 

vectores de expressão de mamífero e de peixe zebra 

A sequência codificante do gene tbccd1 de peixe zebra foi clonada inicialmente no vector 

de expressão pCS2+ tendo sido amplificada a partir de uma amostra de cDNA de embriões de 10 

sómitos (gentilmente cedida pelo laboratório da Dr. Leonor Saúde). O fragmento foi amplificado 

com os “primers” listados na tabela II.4 e inserido nos locais BamHI e EcoRI do vector. 

Para se clonar a sequência do gene tbccd1 de peixe zebra em fusão com os “tags” GFP e RFP 

esta foi amplificada com os primers indicados na Tabela II.4 a partir do plasmídeo recombinante 

pCS2+-TBCCD1 e inserida nos locais BamHI e EcoRI dos vectores de expressão de mamífero 

pIC111 e pIC112. Após a criação destes plasmídeos recombinantes, as sequências codificantes 

das proteínas de fusão TBCCD1Dr-GFP e TBCCD1Dr-RFP foram removidas dos respectivos 

plasmídeos através da hidrólise destes com os enzimas BamHI e XbaI. Os fragmentos 
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purificados foram então introduzidos nos mesmos locais do vector pCS2+ criando-se assim os 

vectores pCS2+-TBCCD1Dr-GFP e pCS2+-TBCCD1Dr-RFP. 

 

Tabela II.4. Sequências dos “primers” usados nas clonagens da sequência codificante do gene tbccd1 

de peixe zebra. 

“Primer” Sequência 

TBCCD1(Dr) “Forward” 

(BamHI) – para clonagem 

nos vectores pCS2+, pIC111 

e pIC112 

 

 

5’ CGCGGATCCCAGAAATGGACAAGTACACAGC 3’ 

TBCCD1(Dr) “Reverse” 

(EcoRI) – para clonagem no 

vector pCS2+ 

 

5’CCGGAATTCTTAGCAAACAGTTCCCGTTG 3’ 

TBCCD1(Dr) “Reverse” 

(EcoRI) – para clonagem nos 

vectores pIC111 e pIC112 

 

5’ CCGGAATTCCCGCAAACAGTTCCCGTTG 3’ 

TBCCD1(Dr) “Forward” 

(BamHI) – para clonagem da 

sequência codificante com a 

sequência alvo do 

Morpholino alterada. 

 

 

5’ CGCGGATCCAATATGGATAAATATACTGCATAT 

GTATGGCCACGTC 3’ 

Nota: as sequências sublinhadas correspondem ao local de reconhecimento dos enzimas de restrição 

 

14. Clonagem do fragmento de 666pb da sequência codificante do gene tbccd1 

de peixe zebra no vector pCS2+ 

Para se produzirem as sondas “sense” e “anti-sense” a serem usadas na técnica de 

hibridação in situ foi clonado no vector pCS2+ um fragmento que corresponde aos primeiros 666 

pares de bases da sequência codificante do gene tbccd1 de peixe zebra. Este fragmento foi 

amplificado com o “primer TBCCD1(Dr) Forward” (BamHI) listado na tabela II.4 e com o 

seguinte “primer Reverse” (5’ GCTCACAGATCCTTCCAG 3’). O fragmento obtido foi 
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hidrolisado com o enzima de restrição BamHI. O plasmídeo pCS2+ por seu lado foi hidrolisado 

com os enzimas BamHI e StuI (gera extremidades cegas). Após a reacção de ligação gerou-se o 

plasmídeo recombinante pCS2+-TBCCD1(666pb). 

 

15. Clonagem da sequência codificante da proteína de fusão 

TBCCD1(humana)-RFP no vector pCS2+ 

Para se clonar a sequência da proteína de fusão TBCCD1(humana)-RFP no vector de 

expressão de peixe zebra pCS2+ foi usada exactamente a mesma estratégia que se usou na 

clonagem das proteínas de fusão TBCCD1Dr-GFP e TBCCD1Dr-RFO no mesmo vector. A 

referida sequência foi então subclonada no vector pCS2+ a partir do vector pIC112-TBCCD1. 

 

16. Clonagem das sequências codificantes das proteínas centrina-2 e γ-

tubulina de peixe zebra no vector pCS2+ 

Para se clonarem as sequências codificantes das proteínas centrina-2 (XM_001922878) e 

γ-tubulina (NM_200908) de peixe zebra foi utilizada uma estratégia idêntica à usada para clonar 

a sequência codificante da proteína TBCCD1. As sequências codificantes destas duas proteínas 

foram amplificadas por PCR a partir de uma amostra de cDNA de testículos de peixe zebra 

gentilmente cedida pela Dr. Susana Pascoal (Instituto de Medicina Molecular, Lisboa). Os 

“primers” utilizados nas reacções de amplificação encontram-se listados na tabela II.5. Os 

produtos obtidos foram hidrolisados com os enzimas BamHI e EcoRI e posteriormente foram 

inseridos nos vectores pIC111 e pIC112 previamente hidrolisados com os mesmos enzimas. 

Subsequentemente, os fragmentos correspondentes às sequências codificantes das proteínas de 

fusão centrina2-GFP/RFP e γ-tubulina-GFP/RFP, foram sub-clonadas no vector pCS2+, nos 

locais BamHI e XbaI. 
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Tabela II.5. Sequência dos “primers” usados na clonagem da sequência codificante das proteínas 

centrina-2 e γ-tubulina do peixe zebra. 

“Primer” Sequência 

Centrina “Forward” (BamHI) 

– para clonagem nos vectores 

pCS2+, pIC111 e pIC112 

 

5’CGCGGATCCCAAAATGGCGTCCGG 3’ 

Centrina “Reverse” (EcoRI) 

– para clonagem nos vectores 

pIC111 e pIC112 

 

5’CCGGAATTCCCGTACAGATTGGTTTTCTTCATAATCC 3’ 

γ-tubulina “Forward” 

(BamHI) – para clonagem 

nos vectores pCS2+, pIC111 

e pIC112 

 

 

5’ CGCGGATCCGGGATGCCTCGAGAAATC 3’ 

γ-tubulina “Reverse” (EcoRI) 

– para clonagem nos vectores 

pIC111 e pIC112 

 

5’ CCG GAATTC TGCTCTTGTGTGCCCC 3’ 

 

Nota: as sequências sublinhadas correspondem aos locais de reconhecimento dos enzimas de restrição. 

 

 

B. Técnicas utilizadas na produção do soro policlonal contra a proteína TBCCD1 

humana 

1. Expressão da proteína GST-TBCCD1 em bactérias 

 
1.1. Indução da expressão em pequena escala e determinação da solubilidade 

da proteína GST-TBCCD1 em bactérias 

 

Células competentes da estirpe de E. coli Rosetta(DE3)pLysS foram transformadas com o 

plasmídeo recombinante pGEX4T1-TBCCD1, semeadas em meio LB sólido suplementado com 

ampicilina e cloranfenicol e incubadas durante a noite a 37ºC. No dia seguinte, a partir de uma 
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das colónias obtidas foi lançada uma cultura de 5ml de meio LB líquido suplementado com 

ampicilina e cloranfenicol. A cultura foi deixada a crescer durante a noite a 37ºC com agitação 

constante. A partir desta cultura foram preparadas outras duas adicionando 250µl a 5ml de meio 

LB líquido suplementado com os mesmos antibióticos. Estas culturas foram incubadas a 37ºC 

com agitação durante duas horas. Após este período de incubação, a uma das culturas foi 

adicionado IPTG (1mM) para se induzir a expressão da proteína GST-TBCCD1. A outra cultura 

foi usada como controlo não induzido. As células (induzidas e não induzidas) foram incubadas 

por mais duas horas à temperatura de 28ºC com agitação constante. 

Após este período de incubação as células foram centrifugadas 10 minutos a 700 x g. O 

sedimento de células foi lavado em PBS1x, centrifugado novamente e ressuspenso em 2ml de 

PBS1x. A suspensão de células foi sonicada (Sonicador Ultrasonic Processor XL, modelo 

XL2020, MISONIX) para se lisarem as células. Os lisados obtidos foram então centrifugados 10 

minutos a 16000 x g a 4ºC. Os sobrenadantes foram recolhidos para novos tubos e o material 

insolúvel foi ressuspenso em ureia 8M (Sigma). Uma fracção dos sobrenadantes e do material 

insolúvel da cultura induzida com IPTG e da não induzida foram analisados em SDS-PAGE 

10%. 

 

1.2. Indução da expressão da proteína GST-TBCCD1 em larga escala e 

purificação da proteína 

No dia anterior à indução da expressão da proteína GST-TBCCD1 em bactérias foi 

lançada uma pré-cultura de bactérias Rosetta(DE3)pLysS transformadas com o plasmídeo 

pGEX-4T1-TBCCD1 em 5ml de meio LB líquido suplementado com ampicilina e cloranfenicol. 

A cultura foi incubada a 37ºC com agitação durante a noite. No dia seguinte a pré-cultura foi 

diluída 50x em meio líquido LB suplementado com ampicilina e cloranfenicol (volume final de 

100ml). Deixou-se crescer a cultura até uma OD600 entre 0,4 e 0,5. Adicionou-se então o IPTG a 

uma concentração final de 1mM. A cultura foi então incubada entre 3 a 4 horas a 28ºC com 

agitação. Após esta incubação as células foram centrifugadas a 800 x g durante 10 minutos e o 

sedimento resultante foi ressuspenso em 10ml de TrisHCl (50mM, pH8). A suspensão de células 

foi transferida para tubos de vidro (tubos corex) e foi-lhe adicionada lisosima (25µl de uma 

solução “stock” a 1.25mg/ml). A amostra foi então sonicada até ter um aspecto translúcido. 
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Seguidamente, o lisado foi centrifugado 30 minutos a 13000 x g à temperatura de 4ºC. Como a 

proteína GST-TBCCD1 se encontra na fracção insolúvel o sobrenadante foi desprezado. A 

fracção insolúvel foi então lavada extensivamente (mais de 5 vezes) em 50mM TrisHCl-Triton-X 

1%. Entre cada lavagem a amostra foi centrifugada 10 minutos a 13000 x g a 4ºC. No final 

destas lavagens efectuou-se uma nova lavagem com Tris-HCl 50mM. De seguida o sedimento 

foi ressuspenso em 2,5ml do seguinte tampão: Tris-HCl 50mM pH 8,5, 8M ureia. Esta suspensão 

foi sonicada para se dissolver o sedimento. A amostra foi centrifugada 10 minutos a 13000 x g a 

4ºC e recolheu-se o sobrenadante para novo tubo. Para se remover a ureia, o sobrenadante foi 

aplicado numa coluna PD-10 (Amersham). A proteína foi eluída da coluna com 8 ml de PBS1x e 

analisada em gel de acrilamida. 

 

2. Electroeluição da proteína GST-TBCCD1 a partir de uma banda cortada de 

um SDS-PAGE 

Através da análise, por coloração com nitrato de prata, da proteína GST-TBCCD1 obtida 

dos corpos de inclusão verificou-se que esta apresentava contaminantes. Assim, as fracções 

eluídas da coluna PD-10 foram analisadas num SDS-PAGE. As proteínas foram então 

novamente analisadas num SDS-PAGE 10% e posteriormente coradas em gel com cloreto de 

cobre (CuCl2 0,3M) durante 5 minutos (Lee et al, 1987). Após a coloração, a banda 

correspondente à proteína GST-TBCCD1 foi cortada. Para se extrair a proteína da banda de 

acrilamida foi efectuada uma electroeluição. A banda de acrilamida foi selada numa manga de 

diálise (cutoff) mergulhada em tampão Tris/Glicina/SDS [Tris 20mM, Glicina 150 mM, SDS 

0,01% (m/v)]. A manga de diálise foi colocada numa tina de electroforese em tampão 

Tris/Glicina/SDS e foi-lhe aplicada uma voltagem de 105V durante 100 minutos para a proteína 

sair da acrilamida. Após a corrida, os pólos foram invertidos e aplicou-se a mesma voltagem 

durante 1 minuto para a proteína não ficar agarrada à manga de diálise. Abriu-se então a manga 

de diálise e a proteína eluída foi recolhida e analisada em SDS-PAGE. Uma amostra foi 

analisada por coloração com nitrato de prata e outra por western blot com um anticorpo anti-GST 

(Life Sciences, ver tabela II.12). 
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3. Coloração com nitrato de prata 

Após a electroforese as proteínas foram detectadas através de uma coloração com nitrato 

de prata. Primeiro procedeu-se à fixação das proteínas incubando-se o gel de acrilamida com 

uma solução de 10% metanol e 40% de ácido acético, duas vezes durante 5 minutos com 

agitação à temperatura ambiente. De seguida o gel foi incubado durante 30 minutos com agitação 

numa solução de: metanol 30%, Na2S2O3 (tiosulfato de sódio) 0,2% (m/v), C2H3NaO2 (acetato de 

sódio) 6,8% (m/v). Após esta incubação o gel foi lavado 3 vezes em água bidestilada durante 5 

minutos com agitação. De seguida, o gel foi incubado durante 20 minutos numa solução de 

AgNO3 (nitrato de prata) 0,25% (m/v). Seguiram-se duas lavagens rápidas com água bidestilada 

após as quais o gel foi incubado na solução de revelação: Na2CO3 (carbonato de sódio) 2,5% 

(m/v), formaldeído 0,0148% (m/v). Após o aparecimento do sinal a revelação foi parada através 

da substituição da solução de revelação por uma solução de EDTA 1,5M. Por fim, o gel foi 

lavado novamente com água bidestilada 3 vezes 5 minutos. 

 

 

4. Coloração com “Coomassie Brilliant Blue” 

Para se detectarem as proteínas nos géis de acrilamida foi também utilizada a coloração 

com “Coomassie Brilliant Blue”. Após a electroforese o gel de poliacrilamida foi corado com 

uma solução corante constituída por: “Coomassie Brilliant Blue”0,25% (m/v); metanol 50% 

(v/v); CH3COOH (ácido acético) 10% (v/v). A coloração decorreu por um período de 20 minutos 

com agitação moderada à temperatura ambiente. De seguida, o excesso de corante foi retirado 

com uma solução descorante forte [metanol 50% (v/v); ácido acético 10% (v/v)]. Após a maior 

parte da coloração inespecífica ter sido eliminada, o descorante forte foi substituído por outro 

mais fraco [metanol 10% (v/v); ácido acético 7% (v/v)], até se visualizarem as bandas 

correspondentes às proteínas 

 
 

 

 



Capítulo II- Materiais e Métodos 
_____________________________________________________________________________________ 
 

82 
 

5. Produção do soro poli-clonal contra a proteína humana GST-TBCCD1 em 

murganhos da estirpe Balb/c 

Para se produzir um soro policlonal que reconhecesse a proteína TBCCD1, a proteína 

GST-TBCCD1 purificada foi usada para imunizar murganhos da estirpe Balb/c (fêmeas com 

cerca de 6 semanas. Antes da imunização foi colhido um pouco de sangue de cada animal para 

um tubo de 1,5 ml contendo 25µl de EDTA 0,5M para ser usado como controlo pré-imune. Cada 

uma das amostras de sangue foi centrifugada durante 5 minutos a 16000 x g. Após a 

centrifugação foi recolhido o sobrenadante que foi armazenado a -20ºC. A proteína a ser 

injectada foi misturada com coadjuvante de Freund completo. Foi feita uma emulsão e 100µl 

desta foram injectados em cada animal. Entre 10-50µg de proteína purificada foi injectada por 

animal. Nas duas semanas seguintes à injecção dos animais estes foram novamente injectados 

com uma emulsão de proteína GST e coadjuvante de Freund incompleto. Amostras de sangue 

foram então colhidas periodicamente e testadas para a presença de anticorpos contra a proteína 

TBCCD1 até os animais serem sacrificados. 

 

 
C. Técnicas utilizadas com a levedura S. cerevisiae – ensaio de complementação 

1. Estirpes de levedura utilizadas 

 

No ensaio de complementação em levedura foram usadas as estirpes de levedura listadas 

na tabela II.6. 

 

Tabela II.6. Estirpes de S. cerevisiae utilizadas no ensaio de complementação 

Estirpe Genótipo relevante Origem 

Estirpe de tipo selvagem: Y10000, 

BY4742 

MATα ; his3D1; leu2D0; lys2D0; ura3D0 Euroscarf 

Estirpe ∆Cin2: Y11051 BY4742; Mat α; his3∆1; leu2∆0; lys2∆0; ura3∆0; 

YPL241c::kanMX4 
Euroscarf 
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Cada uma das estirpes foi transformada com os seguintes plasmídeos: pRS413, PRS413-

CIN2, pRS413-TBCC, pRS413-TBCCD1, pRS413-TBCCD1Dr. Os plasmídeos pRS413 e 

pRS413-CIN2 foram gentilmente cedidos por Dr. Francesca Bartolini e Dr Nicholas J. Cowan 

(Department of Biochemistry, New York University Medical Center, New York, USA). 

 

2. Transformação de células de levedura 

Para a transformação das células de levedura, foram lançadas pré-culturas de ambas as 

estirpes em meio líquido YPD (3ml) a partir dos “stocks” de células congelados. As pré-culturas 

foram incubadas durante a noite com agitação a 30ºC. No dia seguinte, 200µl de cada pré-cultura 

foram usados para inocular novamente meio líquido YPD (3ml). As culturas foram incubadas 6h 

a 30ºC com agitação. De seguida 1,5ml da cultura foram centrifugados durante 2 minutos a 4500 

x g e o sedimento resultante foi lavado em 750µl de uma solução de CH3COOLi (acetato de 

lítio)/TE (CH3COOLi 0,1M; Tris-HCl 10mM pH8; EDTA 1mM). As células foram 

centrifugadas novamente, o sedimento resultante foi ressuspenso em 300µl de Acetato de 

Lítio/TE e incubado a 4ºC durante 30 minutos. Após esta incubação usou-se para cada 

transformação, 50ul de células às quais foram adicionados, 10ul de DNA de esperma de salmão, 

1µl (~500ng) do DNA plasmídico a ser transformado e 300µl de uma solução de Acetato de 

Lítio /PEG [CH3COOLi 0,1M; TrisHCl 10mM pH8; EDTA 1mM; PEG3350 40% (m/v)]. As 

células foram levadas ao vórtex brevemente e foram incubadas durante 30 minutos a 30ºC com 

agitação. De seguida as células foram sujeitas a um choque térmico durante 20 minutos a 42ºC. 

Após esta incubação as células foram incubadas em gelo durante 30 minutos. Depois as células 

foram centrifugadas a 16000 x g durante 2 minutos, ressuspensas em 100µl de H2O bidestilada 

estéril e semeadas em placas de meio SC sem histidina. 

 

A composição dos meios de cultura YPD e SC encontra-se em anexo. 
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3. Ensaio de determinação da sensibilidade ao agente benomil 

Colónias obtidas da transformação de células das estirpes de tipo selvagem e ∆Cin2 com 

os vários plasmídeos foram usadas para inocular meio SC sem histidina (5ml). Estas pré-culturas 

foram crescidas durante a noite a 30ºC com agitação. No dia seguinte foi medida a DO600 

(densidade óptica a 600nm) das culturas tendo-se iniciado a experiência se esta estivesse entre 3 

e 5 (fase estacionária). 500µl de cada cultura foram recolhidos para tubos de 1,5ml e 

centrifugados a 16000 x g à temperatura ambiente. O sedimento de células foi então ressuspenso 

em 500µl de solução de desagregação (Tris-HCl 10mM,pH 8; EDTA 5mM). Mediu-se 

novamente a DO600 tendo esta sido ajustada para um valor de 3 num volume final de 200µl. A 

partir desta suspensão de células foram preparadas 5 diluições decimais sucessivas e 3ul de cada 

uma delas foi usada para inocular meio YPD sólido com ou sem o agente de stresse. As placas de 

meio YPD foram preparadas no próprio dia. Foram então preparadas placas só com meio YPD, 

com meio YPD e DMSO, e meio YPD e 1µg/ml ou 5µg/ml de benomil (Sigma). Após a 

inoculação das placas as células foram crescidas a 28ºC. 

 
 
D. Técnicas utilizadas com linhas celulares de mamífero e culturas primárias de 

murganho 

 
1. Células e condições de cultura celular 

Neste estudo foram usadas as linhas celulares humanas HEK 293T, hTERT-RPE-1, 

hTERT-RPE-1 centrina-GFP, hTERT-RPE-1 TBCCD1-GFP, hTERT-RPE-1 GFP e HeLa 

centrina-GFP. 

HEK 293T é uma linha celular humana epitelial de rim embrionário; hTERT-RPE-1 é uma linha 

celular do epitélio pigmentado da retina imortalizada pela expressão da proteína telomerase 

humana; HeLa é uma linha celular epitelial de adenocarcinoma cervical humano. As linhas 

hTERT-RPE-1 centrina-GFP e HeLa centrina-GFP expressam de forma estável a proteína 

centrina 1 em fusão com GFP, a linha hTERT-RPE-1 TBCCD1-GFP expressa de forma estável a 

proteína TBCCD1-GFP e a linha hTERT-RPE-1 GFP expressa de forma estável a proteína GFP. 
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A linha celular HEK 293T foi cultivada em meio de cultura DMEM (Dulbecco’s 

modified Eagles’s medium) com Glutamax (Invitrogen), suplementado com 10% de soro fetal 

bovino (Invitrogen) e aminoácidos não essenciais (Invitrogen).  

A linha HeLa centrina-GFP foi cultivada nas mesmas condições com a excepção da 

adição de G418 (Calbiochem), a uma concentração final de 400µg/ml, necessária para manter a 

selecção e a expressão da proteína de fusão.  

As linhas celulares hTERT-RPE-1, hTERT-RPE-1 centrina-GFP e hTERT-RPE-1 

TBCCD1-GFP foram cultivadas em meio de cultura DMEM/F12 com Glutamax (Invitrogen), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (Invitrogen) e aminoácidos não essenciais 

(Invitrogen). Todas as células foram mantidas numa estufa de CO2 nas seguintes condições: 

37ºC, 5% de CO2 e atmosfera húmida. 

As células foram passadas a cada 2-3 dias dependendo da sua confluência e de modo a 

mantê-las em crescimento exponencial e em monocamadas subconfluentes. 

 

 

2. Criação de linhas celulares hTERT-RPE-1 TBCCD1GFP e hTERT-RPE-1 GFP 

  

2.1. Produção de partículas virais e infecção das células de mamífero 

 

Para se produzirem as partículas virais transfectaram-se células HEK 293T (placa de Petri 

10 cm ~80% confluente) com o plasmídeo recombinante pHR-SIN-TBCCD1-GFP juntamente 

com os plasmídeos pCMVR8.9 (contém os genes gag, pol, tat e rev) e pMDG (expressa a 

proteína VSV-G- proteína do invólucro do vírus da estomatite vesicular). Os plasmídeos 

referidos encontram-se descritos em Ikeda et al, 2002. A transfecção foi feita com o reagente 

Lipofectamine 2000 (Invitrogen) de acordo com as instruções do fabricante. Em paralelo, foi 

feita uma co-transfecção idêntica mas com o plasmídeo pHR-SIN-BX-IRES-Emerald para se 

produzirem partículas virais com a sequência codificante da proteína GFP (Emerald) e se 

produzirem também linhas celulares a expressar constitutivamente apenas GFP. Nestas co-

transfecções foram usadas as seguintes quantidades de cada plasmídeo por placa de Petri: pHR-

SIN-TBCCD1-GFP ou pHR-SIN-BX-IRES-Emerald, 1,5µg; pCMVR8.9, 1µg; pMDG, 1µg.  
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Às 48, 72 e 96h pós transfecção foi feita a recolha das partículas virais. O meio de cultura 

das células foi centrifugado a 25 000 r.p.m. num rotor SW28 numa cenrífuga Beckman durante 5 

horas a 4ºC. O sobrenadante foi desprezado e o sedimento correspondente às partículas virais foi 

ressuspendo em 500µl de meio de cultura e armazenado a -80ºC. 

Aquando da infecção de células da linha hTERT-RPE-1, 6x104 células foram semeadas 

em poços de uma placa de 12 e no dia seguinte foi-lhes adicionado 500µl da suspensão das 

partículas virais. 

 

2.2. Isolamento de clones 

Para se gerarem linhas celulares monoclonais, foram isoladas células a partir da 

população de células infectada com as partículas virais que continham a sequência codificante da 

proteína TBCCD1-GFP ou só GFP. 

Assim, foram preparadas placas de 96 poços em que cada poço continha 100µl de uma 

mistura de meio de cultura fresco e meio de cultura já usado (50:50). O meio usado foi recolhido 

de uma cultura de células hTERT-RPE-1 e foi filtrado com um filtro com poros de 0,22µm de 

diâmetro. As células infectadas foram recolhidas através da acção da tripsina para tubos Falcon 

de 15ml e foram lavadas com PBS suplementado com albumina de soro bovino (5% m/v). Após 

a lavagem as células foram ressuspensas em 1ml de PBS+albumina de soro bovino. As células 

foram então isoladas nos poços das placas de 96 poços preparadas previamente num citometro de 

fluxo “cell sorter” (MoFlo Dako Cytomation High Speed Cell Sorter). As células já isoladas 

foram então colocadas na incubadora e deixadas crescer. Quando se encontravam numa 

densidade adequada foram transferidas sucessivamente para placas de cultura maiores. Por fim, 

os vários clones foram congelados e armazenados em azoto líquido. 

 

3. Culturas primárias de neuroblastos de murganho 

 

As culturas primárias de neuroblastos de murganho foram estabelecidas pela Dr. Mónica 

Lopez Fanarraga da Universidade de Cantabria de acordo com o descrito previamente (Fanarraga 

et al, 1999b). Resumidamente, as culturas foram estabelecidas através da dissociação de cerebelo 

de murganhos com dois dias. Após a dissociação, as células foram cultivadas em meio de cultura 
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IMDM suplementado com 10% de soro fetal bovino sobre lamelas revestidas por laminina 

(Sigma). As células foram mantidas em cultura entre 5 a 20 dias e fixadas com metanol a 

diferentes tempos para posterior análise por imunofluorescência indirecta. Após 10 dias em 

cultura eram visíveis na população células multiciliadas com cílios a bater. 

 

4. Transfecção de células de mamífero com plasmídeos 

 
Células HEK 293T foram transfectadas usando o reagente de lipofecção Lipofectamine 

2000 (Invitrogen) de acordo com as instruções do fabricante. Resumidamente, a Lipofectamine 

2000 foi diluída em Optimem (Invitrogen) e incubada cinco minutos à temperatura ambiente. 

Paralelamente, o DNAs plasmídico foi também diluído em Optimem. Seguidamente juntou-se a 

Lipofectamine 2000 ao DNA plasmídico e estes foram incubados em conjunto durante 20 

minutos para formar os complexos DNA:agente lipídico. Uma vez que o soro inibe o processo de 

lipofecção o meio de cultura foi substituído por meio de cultura sem soro. Por fim a mistura 

Lipofectamine 2000:DNA foi adicionada às células; após duas horas e meia de incubação, o 

meio de cultura foi removido e substituído por meio de cultura suplementado com soro para 

parar a transfecção. 

Para as transfecções as células HEK 293T foram sempre semeadas em placas de 6 poços 

(2x105-3x105 células por poço). Sempre que as células se destinavam a análise de 

imunofluorescência estas foram semeadas sobre lamelas de vidro revestidas com Poli-L-lisina 

(Sigma). Para cada poço, a quantidade de Lipofectamine 2000 usada foi de 2µl e a quantidade de 

DNA foi de 3µg. 

 

5. Transfecção de células de mamífero com pequenos RNAs interferentes 

Células hTERT-RPE-1 foram transfectadas usando o reagente de lipofecção 

Oligofectamine (Invitrogen) de acordo com as instruções do fabricante (tabela II.7). Para se 

silenciar a expressão do gene tbccd1 humano foi usada uma mistura de quatro siRNAs 

(Dharmacon e Ambion, tabela II.8 e Fig II.1) a uma concentração final de 100nM no volume de 

transfecção. Como controlo, as células foram transfectadas com um de dois siRNAs controlo na 

mesma concentração: siGlo RISC-free siRNA (Dharmacon) ou Silencer® Select Negative 

Control 2 siRNA (Ambion). Resumidamente, Oligofectamine foi diluída em Optimem 
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(Invitrogen) e incubada durante 8 minutos à temperatura ambiente. Paralelamente, os siRNAs 

foram também diluídos em Optimem. Ao fim dos oito minutos juntaram-se a Olifofectamine e os 

siRNAs que foram incubados em conjunto durante 20 minutos para formarem os complexos 

siRNAs:agente lipídico. O meio de cultura das células foi substituído por meio de cultura sem 

soro durante o processo de transfecção. Por fim a mistura Oligofectamine:siRNAs foi adicionada 

às células; após seis horas e meia de incubação, o meio de cultura foi removido e substituído por 

meio de cultura suplementado com soro para parar a transfecção. Sempre que as células eram 

destinadas à extracção de RNAs totais ou de proteínas as células foram semeadas e transfectadas 

em placas de 6 poços. Por outro lado, quando se destinavam a análise de imunofluorescência 

indirecta eram semeadas sobre lamelas de vidro e transfectadas em placas de 12 poços.  

 

 

TabelaII.7. Condições usadas na transfecção de células hTERT-RPE-1com siRNAs  

linha 
celular 

 nº de 
células por 

poço 

quantidade de 
Oligofectamine 

quantidade de siRNAs 
(volume de uma solução 

“stock” de 50µM) 

Volume final de 
transfecção 

hTERT-
RPE-1 

placa de 6 
poços 

1x105 4 µl 2 µl 1ml 

hTERT-
RPE-1 

placa de 
12 poços 

2x104 1,6 µl 1 µl 500µl 

 

Tabela II.8 Sequências dos pequenos RNAs interferentes 

siRNA Origem 

5’-GUGGCUUUACUUCGAAAUA-3’ Dharmacon 

5’-GAGCUAAGAUUGCUUGUAA-3’ Ambion 

5’-GAUUCAUCGUUGCAACGAA-3’ Ambion 

5’-CCUUGUGAAUUCUAUGUAU-3’ Ambion 
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        1 gacgccgggc gcggcggcgc gcggagaagt gcggcggagc ggcgcctgca ttagcaggta 

       61 tgcaaagaag ccttttcacc ctgatgtcct tagagataat atggatcagt ccagagttct 

      121 cctctgggtg aaagcagaac cctttatagt gggtgccttg caggtccccc ctccatccaa 

      181 gtttagtctt cactatctca ggaagatatc cacctatgtg caaatccggg ccacagaagg 

      241 agcttacccg cgcctctact ggtctacatg gaggcacatc gcttgtggga agctgcagtt 

      301 ggccaaggac ctggcgtggc tttacttcga aatatttgat agtctttcaa tgaagacacc 

      361 tgaggagcgc ctggaatggt ctgaggttct gtccaactgc atgtctgagg aggaagttga 

      421 aaagcagaga aatcagcttt cagtggacac gctacagttt ctgctcttct tatacattca 

      481 acagttgaac aaggtctccc taaggacatc tttgattggc gaagagtggc ccagtcccag 

      541 aaacaaatct cagtctcctg acctgactga aaaatctaat tgtcataata agaactggaa 

      601 tgattacagt caccaagctt ttgtctatga tcatctgtct gatctcctcg agctgctttt 

      661 agatccaaaa caactcactg catcatttca ttcaacccat agtagtctag tgtctcgaga 

      721 agctgttgtg gcgctcagct tccttattga aggtacaata agtagagcca ggaagatcta 

      781 tccacttcat gaacttgcac tgtggcaacc actgcatgca gatagtggct tctcaaagat 

      841 ctctaagact ttctctttct acaaactgga aacctggttg aggtcctgtt tgactgggaa 

      901 tccatttggt acatcagctt gcctcaagtc tggaaagaaa ttggcttggg ctcatcaagt 

      961 tgaagggacc accaaaagag ctaagattgc ttgtaatact catgtggccc ctaggatgca 

     1021 ccgactggta gtgatgagcc aggtttacaa gcagacactg gctaagagct cagacactct 

     1081 ggcgggggca catgtaaaga ttcatcgttg caacgaatct tttatatatc tgctctctcc 

     1141 cttacgatct gtgacaattg agaagtgcag gaatagcatc tttgtcttgg gccctgtagg 

     1201 gactacactt cacctccaca gttgtgacaa tgttaaagtc attgctgttt gccatcgttt 

     1261 gtccatctct tctacaacag gttgcatctt tcacgttctt acgcctacac gcccacttat 

     1321 tctctctggg aaccagacag taacttttgc cccttttcat acacattacc caatgctaga 

     1381 ggaccatatg gccaggactg gccttgctac agtgcctaac tattgggata atccaatggt 

     1441 tgtgtgcaga gagaacagcg acacaagagt cttccagctt ttaccacctt gtgaattcta 

     1501 tgtatttatt attccctttg aaatggaagg ggacacaaca gagatacccg ggggtcttcc 

     1561 atctgtatat cagaaagcac tgggtcaaag agaacagaag atacagatct ggcagaaaac 

     1621 tgtgaaggag gctcatttga caaaggatca aaggaagcag ttccaggtac tggtagagaa 

     1681 caagttttat gaatggttga ttaatacagg acatcgccaa cagctggaca gccttgtacc 

     1741 ccctgcagca ggctccaaac aagcagctgg ataaggatct tacatgcaga cactgggccc 

     1801 tggaaataca aggataaatg gaggatggtg ctcatcttga aacttgaaac taaattggga 

     1861 aggtgctatt gctgcttaag agacattggg acttttctgt cttttttttt tttttttttt 

     1921 tgaggcagag tcttgttctg tcgcccaggc tggcgtgcag tggcgcgatc tcggctcact 

     1981 gcaagctctg cctcccgggt tcacgccatt ctcctgcctc agcctcctga gtagctggga 

     2041 ctacaggcgc ccgccaccac gcccggccaa ttttttttgt atttttagta gagacggggt 

     2101 ttcaccgtgt tagtcaggat ggtctcgatc tcctgacctc gtgatccgcc catctcggcc 

     2161 tcccaaagtg ctgggattac aggcgtgagc caccgtgccc agccttctgt tctatttaag 

     2221 aactttgatt tccattccat tttcatttat tactgtttag gccgaatttt cgctaaactt 

     2281 ctgactttca tataaacata ttgcttatag aacatcagaa gactcatctt tgtgatgccc 

     2341 aaatgaaaaa gttggtgaag gtagtaccat tgtatgtatg ttaatattaa agcaactgag 

     2401 tgtagatttg c 

 

Fig II.1. Localização das sequências alvo dos siRNAs dirigidos contra o transcrito do gene tbccd1 

humano. Sequência do mRNA do gene tbccd1 (NM_018138). As sequências sublinhadas correspondem ao codão 

de iniciação (ATG) e ao codão STOP (TAA). A cinzento está a sequência alvo do siRNA adquirido à Dharmacon. A 

amarelo estão as sequências alvo dos siRNAs adquiridos à Ambion. 

 

 

Sempre que se pretendeu obter camadas confluentes de células hTERT-RPE-1 silenciadas 

para o gene tbccd1 para se induzir a produção de cílios ou para se realizarem os ensaios de 

cicatrização de ferida, as condições de transfecção tiveram que ser alteradas. Nestes casos as 

células foram semeadas em placas de 12 poços. Assim, cerca de 18h antes da transfecção foram 
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semeadas 5x104 células por poço. No dia seguinte as células eram transfectadas com as 

quantidades de Oligofectamine e da mistura de siRNAs apresentadas na tabela II.7. Às 48h após 

a primeira transfecção, as células foram transfectadas novamente nas mesmas condições. No 

caso de se pretender a indução da formação de cílios primários o meio das células foi substituído 

ao final do dia por meio com 0,25% de soro no qual as células foram mantidas entre 18-24h até 

serem fixadas para análise por microscopia de fluorescência. 

 

No caso dos ensaios de cicatrização de ferida, às 72h após a primeira transfecção a 

monocamada de células foi “ferida” com uma ponta de pipeta de 10µl estéril. A migração celular 

foi depois analisada por imunofluorescência indirecta ou por “live-imaging”. 

 

6. Avaliação da recuperação dos microtúbulos após despolimerização com 

nocodazole 

Para se avaliar se a capacidade de nucleação e ancoramento de microtúbulos do 

centrossoma estava afectada em condições de silenciamento do tbccd1, células transfectadas com 

o siRNA controlo ou com a mistura de siRNAs contra o tbccd1 foram tratadas com o agente 

despolimerizador nocodazole (Sigma) a uma concentração final de 30µM durante 40 minutos a 

37ºC. Após esta incubação, as células foram lavadas com meio sem nocodazole e incubadas a 

37ºC para se permitir a polimerização dos microtúbulos. As células foram depois fixadas a vários 

tempos de recuperação e para serem processadas para análise de imunofluorescência indirecta. 

 

 

7. Análise da expressão de genes por PCR semi quantitativo 

 

7.1 Extracção de RNA total de linhas celulares e tecidos de murganho 

A extracção dos RNAs totais de linhas celulares e de tecidos de murganho foram 

efectuados com dois “kits” de acordo com as instruções dos fabricantes. 
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Para a extracção dos RNAs de linhas celulares foi usado o kit Micro-Elute Total RNA kit 

da OMEGA bio-tek que é apropriado para a extracção de RNA a partir de números reduzidos de 

células. As células foram destacadas das placas de cultura com o auxílio de raspadores após 

terem sido lavadas com PBS 1x concentrado. Seguidamente as células foram depositadas por 

centrifugação e foi-lhes removido o sobrenadante (PBS1x). Iniciou-se então o processo de 

extracção através da adição do tampão de lise providenciado pelo kit. 

 

Para a extracção dos RNAs de tecidos de murganho, animais da estirpe Balb/c foram 

sacrificados e dissecados. Os diferentes órgãos foram recolhidos e congelados imediatamente em 

azoto líquido. Aquando da extracção os órgãos foram pulverizados num almofariz, o material 

resultante foi recolhido para tubos de 1,5ml ao qual foi adicionado o tampão de lise 

providenciado pelo kit RNeasy Mini da QIAGEN. A extracção destas amostras de RNA foi 

efectuada pela Dr. Sofia Nolasco que as cedeu para este estudo. 

 

 

7.2. Síntese de cDNA 

Para se efectuar a síntese de cDNA as amostras de RNA total foram quantificadas num 

espectrofotometro (260 nm) que permite quantificar na ordem dos µls, Nanodrop (ND-1000 

spectrophotometer, “software” ND-1000 V3.1.2, Nanodrop Techonologies). A mesma 

quantidade de RNA (1µg) foi então usada nas reacções de transcrição reversa. 

Antes da síntese do cDNA as amostras de RNA total foram tratadas com DNase I (Invitrogen) e 

só depois convertido em cDNA através da utilização da enzima transcriptase reversa, 

SuperScript II (Invitrogen) e do “primer” oligo(dT)12-18 (Amersham). 
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7.3. Análise da expressão dos genes tbccd1, tbcc, e rp2 em células hTERT-  

RPE-1 e do gene tbccd1 em tecidos de murganho por RT-PCR semi 

quantitativo 

A análise da expressão dos genes em estudo durante o processo de RNAi (tbccd1, tbcc e 

rp2) e nos tecidos de murganho (tbccd1) foi feita por um processo semi-quantitativo adaptado de 

Meadus (2003). A quantidade de cDNA em cada amostra foi primeiro normalizada após a 

realização de um PCR que permitiu amplificar, em condições não saturantes, o transcrito do gene 

que codifica para a proteína HPRT (hipoxantina guanina fosforibosil transferase 1), que foi 

utilizado como padrão interno. As sequências dos “primers” usados nestas análises encontram-se 

listadas na tabela II.9. As reacções de aplificação foram realizadas em volumes de 25µl de uma 

mistura de reacção que continha: 1,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTPs, 30 pmol de cada um dos 

primers específicos para cada gene, e 1U da enzima Taq DNA polimerase (Invitrogen) no 

tampão cedido pelo fabricante que fornece a enzima. Os programas de PCR usados eram 

semelhantes, variando apenas o número de ciclos e a temperatura de hibridação para cada gene: 5 

minutos a 94 ºC seguidos de “x” ciclos de 30 segundos a 94 ºC, 30 segundos à temperatura de 

hibridação (53 ºC para o gene hprt e 58ºC para os restantes genes) e 1 minuto a 72 ºC, e a 

reacção foi terminada a 72 ºC durante 10 minutos. 

Para cada experiência optimizou-se o número de ciclos a utilizar de modo a que a 

amplificação de cada um dos fragmentos fosse realizada em condições saturantes. Assim, para o 

gene hprt foram normalmente utilizados 28 ciclos e para os restantes genes entre 30 e 32 ciclos. 

Todos os PCRs foram realizados num termociclador “Mastercycler Personal” (Eppendorf). Após 

a amplificação os produtos amplificados foram separados em géis de agarose 1,5% (m/v) e as 

imagens foram adquiridas e digitalizadas com um sistema “Eagle Eye II still vídeo system” 

(Stratagene). A quantidade dos produtos de DNA amplificados por PCR foi estimada utilizando 

o “software” ImageJ. 
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Tabela II.9. Sequências dos “primers” usados nas análises de RT-PCR semi-quantitativo. 

Gene Sequência dos “primers” 

tbccd1 (humano e murganho) 

Números de acesso: NM_018138 e 

NM_00181368  

“forward” 5’-CCAGACAGTAACTTTTGCCC-3’ 

 

“reverse”  5’-CTCCTTCACAGTTTTCTGCC-3’ 

rp2 (humano) 

Número de acesso: NG_009107.1 

“forward” 5’-GCTGTGGTTCAGGACTATG-3’ 

 

“reverse”  5’-AGAAGCTGTCTACATCTCCAG-3’ 

tbcc (humano) 

Número de acesso: NM_003192.2 

“forward” 5’-TGACCGAACTGAGCAAC-3’ 

 

“reverse”  5’-CCACTGGATATTTCGCTC-3’ 

hprt (humano) 

Número de acesso: NM_000194 

“forward” 5’-GGCGTCGTGATTAGTGATG-3’ 

“reverse”  5’-CATTACAATAGCTCTTCAGTC-3’ 

hprt (murganho) 

Número de acesso: NM_013556 

“forward” 5’-GGACAGGACTGAAAGACTTG-3’ 

“reverse”  5’-CACAAACGTGATTACAATCCC-3’ 

 

 

8. Preparação de extractos proteicos desnaturantes solúveis 

 

Para se prepararem extractos proteicos das linhas celulares em estudo, estas foram 

lavadas com PBS1x (Invitrogen), recolhidas das placas de cultura através da acção da tripsina ou 

por raspagem e centrifugadas a 3000xg durante 3 minutos. O sedimento de células foi então 

ressuspenso num tampão de lise (HEPES 50mM pH8; NaCl 200mM; EDTA 5mM; NP-40 0,5%) 

suplementado com um “cocktail” de inibidores de proteases 1x concentrado [solução 100X 

concentrada: aprotinina 20µg/ml; benzamidina 10µg/ml; pepstatina A 1µg/ml; inibidor da 

tripsina 2µg/ml; quimiotripsina 5µg/ml]. Os lisados foram então centrifugados a 14000 x g a 4ºC 

durante 20 minutos. Os sobrenadantes, que correspondem à fracção proteica solúvel, foram 

recolhidos e analisados por SDS-PAGE ou armazenados a -80ºC até posterior análise. 
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9. Preparação de extractos proteicos citosólicos e nucleares 

Para a preparação de extractos proteicos citosólicos e nucleares as células foram lavadas 

com PBS1x e recolhidas por raspagem. Após centrifugação para se remover o PBS1x o 

sedimento de células foi ressuspenso no seguinte tampão: HEPES 50 mM pH8; NaCl 10mM; 

EDTA 2mM; sacarose 250mM; 0.1% NP-40 suplementado com o “cocktail” de inibidores de 

proteínas referido anteriormente. Os lisados foram então centrifugados a 3000 x g 10 minutos a 

4ºC. Os sobrenadantes, correspondentes aos extractos citosólicos, foram recolhidos para tubos 

novos e mantidos em gelo. Os núcleos foram lavados no mesmo tampão mas sem o detergente 

NP-40. De seguida foram ressuspensos no tampão de extracção de proteínas nucleares: HEPES 

50 mM pH8, NaCl 400mM, EDTA 2 mM, glicerol 20% (v/v), com inibidores de proteases. 

Depois de uma incubação em gelo durante 20 minutos, as amostras foram centrifugadas a 10000 

x g 10 minutos a 4ºC. Os sobrenadantes, que representam a fracção proteica nuclear foram 

recolhidos para tubos novos e mantidos em gelo. Tanto os extractos citosólicos como os 

nucleares foram analisados em SDS-PAGE. Nos casos em que a electroforese não foi imediata, 

os extractos proteicos foram armazenados a -80ºC. 

 

 

10. Determinação da concentração proteica 

 

Os extractos proteicos foram quantificados segundo o método de Bradford, tendo como 

referência a albumina do soro bovino. 

Uma curva de calibração foi obtida utilizando quantidades conhecidas de albumina do 

soro bovina na faixa de 1,2-7µg/ml. Para cada concentração adicionou-se 800µl de reagente de 

Bradford (Bio-Rad), 200µl de água e a quantidade respectiva de albumina do soro bovino 

(solução “stock” a 1000µg/ml). Após um período de reacção de 10 minutos a 20-25º C 

determinou-se a absorvência a 595 nm, utilizando como branco (negativo) uma amostra sem 

albumina do soro bovino. 
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11. Electroforese de proteínas em gel de poliacrilamida desnaturantes (SDS-

PAGE) 

A separação de proteínas por electroforese em gel de poliacrilamida contendo SDS (SDS-

PAGE) foi efectuada de acordo com o método de Laemmli que utiliza um sistema vertical e 

descontínuo que consiste num gel de resolução e num gel sobreposto a este e que é o gel 

concentrador. Os géis de poliacrilamida preparados foram de dimensões 7x8x0,15cm3 (mini-

géis; Bio-Rad). Para os géis de resolução foram utilizados géis de poliacrilamida 10% (v/v) 

[acrilamida/bisacrilamida; 30:0,8% (m/m)] enquanto os géis concentradores eram de 5% 

(Tabelas II.10 e II.11). 

 

 

Tabela II.10. Preparação do gel concentrador 

Componentes usados na preparação do gel de 

resolução 

Volumes utilizados para um volume final de 

10ml 

Acrilamida 30% (m/v): Bisacrilamida 0,8% (m/v) 3,3ml 

Tris-HCl 1,5 M, pH 8,9 2,5ml 

SDS 20% (m/v) 50µl 

Água bidestilada 4,13ml 

Persulfato de amónio 10% (m/v)* 5µl 

TEMED* 50µl 

 

 

Tabela II.11. Preparação do gel resolvente 

Componentes usados na preparação do gel de 

concentração 

Volumes utilizados para um volume final 

de 5ml 

Acrilamida 30% (m/v): Bisacrilamida 0,8% (m/v) 850µl 

Tris-HCl 1 M, pH 6,8 313µl 

SDS 20% (m/v) 25µl 

Água bidestilada 3,8ml 

Persulfato de amónio 10% (m/v)* 5µl 

TEMED* 50µl 

* Agentes polimerizadores 
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Para a aplicação no gel as amostras proteicas foram preparadas pela adição de uma 

solução de amostra [Tris-HCl 100 mM, pH 6,8; SDS 4% (m/v); Azul de bromofenol 0,2% (m/v); 

Glicerol 20% (v/v); 2-Mercaptoetanol 200 mM]. De seguida as amostras foram fervidas a 100ºC 

durante 3 minutos e aplicadas no gel. No mesmo gel foram ainda aplicados 3µl de um marcador 

de massa molecular – “LMW calibration kit for SDS Electrophoresis” (Amersham). A separação 

electroforética realizou-se a 20 mA/gel, até o azul de bromofenol atingir a base dos géis, em 

solução: Tris 25mM; glicina 192mM e SDS 0,1% (m/v); pH 8,3. Terminada a electroforese os 

géis foram retirados e seguidamente as proteínas foram electrotransferidas para uma membrana 

de nitrocelulose no caso de se seguir uma análise por western blot ou então foram corados com 

azul de Coomassie ou com nitrato de prata. 

 

 

12. Electrotransferência de proteínas para membrana de nitrocelulose 

 

As proteínas separadas em gel de poliacrilamida foram transferidas para uma membrana 

de nitrocelulose (0,45µm, Schleicher & Schuell) por electrotransferência vertical num aparelho 

Bio-Rad, após a aplicação de uma corrente eléctrica de 30V durante a noite. A solução utilizada 

para a transferência era composta por: Tris 25mM; Glicina 192mM; pH 8,3.  

A avaliação da eficiência da electrotransferência de proteínas separadas em géis de 

poliacrilamida foi efectuada corando as membranas de nirocelulose com uma solução de 

Ponceau S (para uma solução 10X concentrada foram adicionados os seguintes reagentes: 2 g 

Ponceau S; 30 g de ácido tricloriacético; 30 g ácido sulfosalicílico e água destilada até um 

volume final de 100ml). Após a coloração com a solução de Ponceau S, as membranas de 

nitrocelulose foram lavadas com água destilada para retirar o excesso de solução corante, antes 

de se proceder à sua análise por imunodetecção. 
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13. Western blotting 

As membranas de nitrocelulose para onde as proteínas foram electroeluídas foram 

bloqueadas numa solução de 5% leite magro (m/v) em PBS e de seguida foram então incubadas 

com os anticorpos primários (Tabela II.12) durante uma hora em leite (5% leite magro em PBS), 

com agitação e à temperatura ambiente. Após a incubação com o anticorpo primário as 

membranas foram lavadas com uma solução de PBS-Tween-20 0.1% (3 vezes durante 10 

minutos). 

De seguida procedeu-se à incubação das membranas com o anticorpo secundário (Tabela 

II.12) associado à enzima peroxidase de rábado durante uma hora em leite, à temperatura 

ambiente e com agitação e lavaram-se as membranas com PBS 1x (3 vezes durante 10 minutos). 

A detecção da interacção proteína-anticorpo foi feita com o reagente de detecção ECL 

(Amersham). Após incubação das membranas com solução de detecção durante 1 minuto, foram 

expostas sobre elas chapas fotográficas (Kodak). Após o tempo de exposição as chapas foram 

mergulhadas em reagente revelador (Kodak) e de seguida em reagente fixador (Kodak). 

 

Tabela II.12. Anticorpos primários e secundários usados em “western blot” 

Anticorpos primários Animal em que foi produzido diluição 

soro anti-TBCCD1   murganho 1:500 

anti-α-tubulina (Sigma, clone DM1A) murganho 1:1000 

anti-β-tubulina (Sigma, clone TUB 2.1)  murganho 1:1000 

anti-δ-tubulina (Sigma, clone DTU-64) murganho 1:1000 

anti-actina conjugado com HRP (Sigma, AC-15) murganho 1:100 

Anti-GST cabra 1:500 

Anticorpos secundários  diluição 

anti-murganho (Jackson ImmunoResearch) cabra 1:4000 

anti-coelho (Zymed) cabra 1:2000 

anti-cabra (DAKO) coelho 1:1000 

 

 

 

 

 



Capítulo II- Materiais e Métodos 
_____________________________________________________________________________________ 
 

98 
 

14. Imunofluorescência 

Para a imunofluorescência as células foram cultivadas aderentes a lamelas de vidro em 

placas de 6 poços (células HEK 293T) ou de 12 poços (células hTERT-RPE-1). 

O meio foi aspirado e as células lavadas com PBS. De seguida as células foram fixadas com 

metanol 100% gelado durante 10 minutos a -20ºC. Aspirou-se depois o agente fixador e lavaram-

se as células com PBS. De um modo geral a fixação com metanol foi o método usado. No 

entanto, quando as células foram coradas com faloidina rodamina estas foram fixadas com uma 

solução de 3.7% de paraformaldeído durante 10 minutos à temperatura ambiente. Após esta 

fixação, as células foram então permeabilizadas através da adição de 300µl de uma solução de 

Triton-X 0.1% durante 2 minutos à temperatura ambiente.  

Depois da fixação, independentemente do método, seguiram-se duas lavagens de 5 

minutos com 1ml de PBS e uma lavagem rápida com PBS-Tween 0.1% após as quais as lamelas 

foram colocadas em condições húmidas. 

Procedeu-se depois ao bloqueio com uma solução de bloqueio (albumina de soro bovino 3% em 

PBS) durante 30 minutos à temperatura ambiente. De seguida fez-se a incubação com o 

anticorpo primário (tabela II.13) ou o corante faloidina diluídos em solução de bloqueio (30µl) 

durante 1 hora à temperatura ambiente. As células foram depois lavadas duas vezes com 1ml de 

PBS durante 5 minutos e uma vez com PBS-Tween 0.1%. 

Seguiu-se a incubação com os anticorpos secundários (tabela II.13) diluídos em solução 

de bloqueio (30µl). Após a incubação foram feitas duas lavagens de 5 minutos com PBS. 

Por fim, foi feita a marcação do DNA com 30 µl de uma solução de DAPI (1 µg/µl) durante 5 

minutos à temperatura ambiente, seguida de duas lavagens com PBS, uma rápida e outra de 10 

minutos. Por fim as lamelas foram montadas numa lâmina de vidro sobre uma gota do meio de 

montagem - MOWIOL 4-88 (Calbiochem) suplementado com 2,5% (m/v) de DABCO (Sigma). 

 

Em casos excepcionais que requereram a utilização de dois anticorpos primários 

produzidos em murganho a incubação com os mesmos foi feita sequencialmente. Assim, as 

células foram incubadas primeiro com o soro poli-clonal anti-TBCCD1 e de seguida com o 

anticorpo secundário anti-murganho Alexa488 (Molecular Probes). Depois de lavagens intensas, 

as células foram incubadas com os anticorpos monoclonais anti-golgina 97 (Molecular Probes) 
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ou anti-tubulina poliglutamilada (GT335). Finalmente seguiu-se a incubação com o anticorpo 

anti-IgG1 de murganho conjugado com Cy3 (Jackson Immunoresearch). 

 

As células foram observadas num microscópio de fluorescência Leica DMRA2 ou num 

Sistema Deltavision. As culturas primárias de murganho foram observadas num microscópio 

confocal Zeiss LSM510. O processamento das imagens foi feito com o “software” Image J. 

 

 

Tabela II.13. Anticorpos primários e secundários usados em análise de imunofluorescência. 

Anticorpos primários Animal em que foi 

produzido 

diluição 

soro anti-TBCCD1   murganho 1:50 

anti-α-tubulina (Sigma, clone DM1A) murganho 1:100 

anti-γ-tubulina (Sigma, clone GTU88)  murganho 1:200 

anti-golgina 97 (Molecular Probes) murganho 1:25 

anti-tubulina poliglutamilada (GT335) -  gentilmente cedido pelo Dr Janke 

(Institut Curie, Orsay, França) 

murganho 1:100 

anti-IFT88/polaris – gentilmente cedido pela Dr Desdouets (Institut Cohin, 

Paris, França) 

coelho  

Anticorpos secundários  diluição 

anti-murganho Alexa 488 (Molecular Probes) cabra 1:500 

anti-murganho Alexa 594 (Molecular Probes) cabra 1:500 

anti-IgG1 de murganho conjugado com Cy3 cabra  

Anti-coelho Alexa 350 cabra 1:500 

 

 

15. Análise do ciclo celular por citometria de fluxo 

 

Para se analisar a distribuição de células nas várias fases do ciclo celular em situações 

controlo e em que o gene tbccd1 foi silenciado o DNA das células foi corado com iodeto de 

propídeo e estas foram analisadas por citometria de fluxo. 
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As células a analisar foram recolhidas dos poços de placas de 6 poços através da acção de 

tripsina. De seguida as células foram lavadas duas vezes com PBS1x. Entre cada lavagem as 

células foram centrifugadas 5 minutos a 1500 x g. Após as lavagens, o sedimento das células foi 

ressuspenso em 100µl de PBS1x. De seguida, adicionou-se a cada amostra 900µl de etanol 

absoluto frio. Seguiu-se uma incubação a 4ºC durante uma hora. Após esta incubação as células 

foram centrifugadas a 3300 x g durante 5 minutos a 4ºC. Seguiram-se duas lavagens com 1ml de 

PBS1x. Entre as lavagens as células foram centrifugadas a 3300 x g durante 5 minutos a 4ºC. O 

sedimento de células foi então ressuspendo em 150µl de PBS1x com Trinton-X 0,5% e RNase 

(100ng/µl). Seguiu-se uma incubação de 30 minutos à temperatura ambiente. De seguida 

adicionou-se 100µl de PBS1x e iodeto de propídeo de modo a que a sua concentração final era 

de 20µg/ml. Por fim adicionaram-se mais 250µl de PBS1x. A distribuição de células nas várias 

fases do ciclo celular foi depois analisada num FACSCalibur (Becton-Dickinson, Mountain Viés, 

CA) utilizando o “software” Cell QuestTM. 

 

 

E. Técnicas usadas com embriões de peixe zebra 

 

1. Síntese das sondas “sense” e “anti-sense” para hibridação in situ 

 

Para se sintetizarem as sondas a utilizar na técnica de hibridação in situ o plasmídeo 

recombinante pCS2+-TBCCD1Dr (fragmento de 666pb) foi hidrolisado com os enzimas BamHI 

ou com XbaI de acordo com as instruções do fabricante. As reacções de hidrólise foram corridas 

em gel de agarose 1% e foram cortadas as bandas correspondentes ao plasmídeo hidrolisado com 

cada uma das enzimas. DNA foi extraído da banda de agarose com o QIAquick Gel extraction 

kit da QIAGEN. De seguida 1µg de plasmídeo hidrolisado foi usado nas reacções de transcrição 

in vitro. Para a síntese da sonda sense foi usado o plasmídeo hidrolisado com XbaI e o 

polimerase Sp6. Para a síntese da sonda anti-sense foi usado o plasmídeo hidrolisado com 

BamHI e o polimerase T7. A composição da mistura de reacção de transcrição encontra-se na 

tabela II.14. A reacção decorreu à temperatura de 37ºC durante 4h. No final procedeu-se à 

precipitação do RNA. Assim, à mistura de reacção foram adicionados: 1µl de EDTA 0,5M pH8, 
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2,5µl LiCl 4M e 75µl de etanol 100% frio. Deixou-se o RNA precipitar durante a noite a -20ºC e 

centrifugaram-se as sondas a 16000 x g durante 45 minutos a 4ºC. Removeu-se o sobrenadante o 

sedimento foi lavado com 500µl de etanol 70% frio. Centrifugou-se novamente a 16000 x g 

durante 15 minutos a 4ºC. Removeu-se o sobrenadante e deixou-se secar os RNAs. Por fim, os 

RNAs foram ressuspensos em 30µl de água livre de RNases. 

 

 

Tabela II.14. Composição da mistura de reacção de transcrição in vitro. 

Componente Volume 

DTT 100mM 7,5µl 

Albumina de soro bovino 10x 2,5µl 

Tampão 5x concentrado (Promega) 5µl 

NTP 10x (conjugados com Digoxigenina) (Roche) 2,5µl 

Inibidor de RNase (Promega) 1µl 

Polimerase de DNA Sp6 (Roche) ou T7 (Promega) 1,5µl 

H2O MilliQ até perfazer 25 µl 

 

 

2. Hibridação in situ em embriões de peixe zebra 

 

Para se efectuar a análise por hibridação in situ da expressão do gene tbccd1 de peixe 

zebra, embriões de vários estádios de desenvolvimento foram recolhidos e fixados com numa 

solução de paraformaldeído 4% durante a noite a 4ºC. Após a fixação os embriões foram lavados 

com PBS-Tween [PBS1x, Tween-20 0,1% (v/v)] duas vezes e transferidos para metanol 100% e 

guardados a -20ºC até posterior utilização. 

Para se iniciar a hibridação in situ os embriões tiveram que ser re-hidratados. Assim, estes foram 

transferidos sucessivamente para as seguintes soluções nas quais foram incubados uma vez 5 

minutos à temperatura ambiente. 
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Soluções de rehidratação: 

75% metanol/ 25% PBS-Tween 

50% metanol/50% PBS-Tween 

25% metanol/75% PBS-Tween 

 

De seguida os embriões foram lavados 4 vezes com PBS-Tween durante 5 minutos. Após 

estas lavagens procedeu-se à remoção do córion e à digestão dos embriões com proteinase k 

(10µg/ml em PBS). O tempo de digestão variou com o estádio de desenvolvimento sendo que 

estádios anteriores à formação de sómitos não foram sequer digeridos (Tabela II.15). 

 

 

Tabela II.15. Tempos de digestão com proteinase k 

Estadio Tempo de digestão com proteínase k 

1-8 sómitos 1 minuto 

9-14 sómitos 3 minutos 

19-23 sómitos 5 minutos 

24 horas 15 minutos 

30-48 horas  30 minutos 

 

 

Após a digestão dos embriões com proteinase k estes foram novamente fixados numa 

solução de paraformaldeído 4% (m/v) durante 20 minutos à temperatura ambiente. Depois da 

fixação os embriões foram lavados 5 vezes com PBS-Tween durante 5 minutos à temperatura 

ambiente. De seguida, os embriões foram lavados uma vez com a solução de hibridação 

[formamida 50% (v/v), SSC 5x* concentrado, Tween-20 0,1% (v/v), C6H8O7 (ácido cítrico) 9,2 

mM pH6, heparina 50µg/ml, tRNA 500µg/ml] e posteriormente foram incubados nesta solução 

mais de uma hora a 70ºC. Após esta incubação os embriões foram incubados na presença da 

sonda “sense” ou da sonda “anti-sense” que foram diluídas 1:100 em solução de hibridação. Esta 

incubação decorreu durante a noite a 70ºC. Seguiram-se então lavagens a 70ºC em que os 

embriões primeiro lavados com solução de hibridação e depois foram colocados sucessivamente 

nas seguintes soluções durante 15 minutos. 
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Soluções de lavagem a 70ºC: 

75% solução de hibridação/ 25% SSC 2x 

50% solução de hibridação/ 50% SSC 2x 

25% solução de hibridação/ 75% SSC 2x 

SSC 2x 

 

*Uma solução “stock” de SSC 20x consiste em: NaCl 3M, Na3C6H5O7 (ácido cítrico) 300mM (ajustado a pH7 com 

HCl) 

 

Às lavagens a 70ºC seguiram-se lavagens à temperatura ambiente. Primeiro, os embriões 

foram lavados em SSC 0,2x duas vezes durante 30 minutos. Depois, os embriões foram 

colocados sucessivamentre nas seguintes soluções durante 10 minutos. 

 

 

Soluções de lavagem à temperatura ambiente: 

75% SSC 0,2x/ 25% PBS-Tween 

50% SSC 0,2x / 50% PBS-Tween  

25% SSC 0,2x / 75% PBS-Tween 

PBS-Tween (10 minutos mais do que uma vez). 

 

Seguiu-se então o bloqueio dos embriões numa solução composta por: soro de cabra 2% 

(v/v) e albumina de soro bovino (2mg/ml). Os embriões foram incubados nesta solução mais de 

uma hora à temperatura ambiente. No final desta incubação diluiu-se o anticorpo anti-

digoxigenina conjugado com fosfatase alcalina (1:5000) (Invitrogen) em solução de bloqueio e 

os embriões foram incubados na presença deste anticorpo durante a noite a 4ºC. 

No dia seguinte, foram efectuadas duas lavagens rápidas com PBS-Tween aos embriões. 

Seguiram-se então 6 lavagens de 15 minutos com PBS-Tween à temperatura ambiente. Os 

embriões foram depois incubados durante 1h em solução de coloração [Tris-HCl 100mM pH 9,5; 

MgCl2 50mM; NaCl 100 mM; Tween-20 0,1% (v/v)]. Após esta incubação, os embriões foram 

transferidos para placas de 12 poços. A solução de coloração foi aspirada e foi adicionada 
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solução de revelação (solução de coloração suplementada com NBT e BCIP-Roche). Os 

embriões foram então incubados à temperatura ambiente até surgir o sinal. Para parar a revelação 

os embriões foram lavados três vezes com PBS-Tween e novamente fixados com 

paraformaldeído 4% (m/v) durante 20 minutos à temperatura ambiente. Os embriões foram 

depois armazenados na seguinte solução 50% PBS-Tween/ 50% glicerol. Para serem 

fotografados, os embriões foram transferidos para glicerol 100%.  

 

 

3. Microinjecção de embriões de peixe zebra 

Para se proceder à microinjecção de embriões de peixe zebra foram cruzados peixes 

adultos da estirpe AB. Após as posturas os embriões foram recolhidos com auxílio de uma rede e 

colocados em meio de embrião. 

De seguida, os embriões foram colocados na tampa de uma placa de Petri alinhados de 

encontro a uma lâmina de vidro para se proceder à injecção. Neste estudo, os embriões foram 

injectados sempre quando apresentavam uma célula apenas. A injecção foi feita com recurso a 

um microinjector (World Precision Instruments) ao qual se acoplava uma agulha que era 

calibrada manualmente de modo a que o volume injectado correspondesse a 1,4nl. Os embriões 

foram injectados com o Morpholino controlo “standard” (5’ 

CCTCTTACCTCAGTTACAATTTATA 3’) ou com o Morpholino dirigido contra o transcrito 

do gene Drtbccd1 (5’ TATGCTGTGTACTTGTCCATTTCTG 3’), ambos a uma concentração 

de 700µM. A injecção ocorreu sempre no vitelo do embrião. Após a injecção os embriões foram 

colocados novamente em meio de embrião e incubados à temperatura de 28ºC. 
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Introdução 

Recentemente foram descritas proteínas relacionadas com os cofactores C e E, as 

proteínas RP2 e E-like, respectivamente (Schwahn et al, 1998; Bartolini et al, 2002 e 2005). 

Estas proteínas partilham domínios funcionais com os respectivos cofactores, o que lhes confere 

algumas características/funções comuns a eles. Verificou-se ainda, que tanto a RP2 como a 

proteína E-like desempenham papéis importantes no funcionamento do citosqueleto de 

microtúbulos actuando ao nível da sua unidade fundamental, o heterodímero de tubulina.  

Como referido anteriormente, in vitro a proteína RP2 é capaz, tal como o TBCC, de 

estimular a actividade de GTPase da tubulina em conjunto com o TBCD. Adicionalmente, o 

facto da proteína RP2 complementar a delecção do gene cin2 em levedura sugere que a RP2 

pode actuar in vivo como GAP da tubulina. A proteína RP2 foi também descrita como fazendo 

parte de um mecanismo de controlo de qualidade da tubulina em Trypanosoma brucei (Stephan 

et al, 2007).  

Por outro lado, a proteína E-like quando sobre-expressada em células de mamífero, tal 

como o TBCE, tem a capacidade de dissociar o dímero de tubulina provocando a 

despolimerização da rede de microtúbulos. Para além disso, a proteína E-like direcciona a 

tubulina para degradação proteolítica através do proteossoma (Bartolini et al, 2005).  

Em ensaios de “folding” da tubulina in vitro nenhuma destas proteínas consegue 

substituir o cofactor com o qual é relacionada o que sugere que in vivo não desempenhem um 

papel neste processo. No entanto, os dados existentes sobre a RP2 e a E-like sugerem que 

partilharão funções com os cofactores da tubulina em processos importantes como a avaliação da 

qualidade dos heterodímeros de tubulina, a sua reciclagem e degradação. 
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Resultados e Discussão 

 

1. Identificação in silico da proteína TBCCD1 humana 

Os dados existentes sobre as proteínas RP2 e E-like levantaram a hipótese de existirem 

proteínas relacionadas com os restantes cofactores da tubulina e que, tal como a RP2 e a E-like, 

partilhassem funções com eles. Assim, decidiu-se realizar uma análise bioinformática para 

identificar proteínas humanas relacionadas com os cofactores da tubulina em termos de 

sequência e domínios funcionais. Com este objectivo, as sequências de resíduos de aminoácidos 

de todos os cofactores humanos foram usadas numa busca na base de dados de proteínas humana 

do NCBI através da ferramenta BLASTP (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Esta estratégia 

foi validada pelo facto das proteínas TBCE-like e RP2 terem sido identificadas no BLAST 

efectuado com as sequências do TBCE e do TBCC respectivamente. De facto, a proteína TBCE-

like foi identificada inicialmente através de uma análise bioinformática equivalente (Bartolini et 

al, 2005).  

Relativamente aos cofactores A e D não foram identificadas novas proteínas relacionadas 

com eles. Quanto aos cofactores B e E, embora tenham surgido nesta análise várias proteínas 

com domínios CAP-Gly e UBL, nenhuma destas era claramente relacionada a nível da sua 

sequência com estes cofactores à excepção da proteína TBCE-like, que possui os domínios LRR 

e UBL. Finalmente, no que diz respeito ao TBCC, foi identificada uma terceira proteína com um 

domínio TBCC e um domínio CARP sendo portanto relacionada com as proteínas TBCC e RP2. 

A proteína identificada é designada por TBCCD1 (de “TBCCD1-domain containing 1”), tem 557 

aminoácidos, uma massa molecular prevista de ~64 kDa, um pI previsto de 8.8688 e não 

apresenta mais nenhum domínio funcional identificado até agora (Fig. III.1). De facto, a única 

característica partilhada pelas proteínas TBCC, RP2 e TBCCD1 reside nos domínios funcionais 

acima referidos (Fig 15B). O gene humano que codifica esta proteína, tbccd1, localiza-se no 

cromossoma 3 (3q27.3) e possui 8 exões. 
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Figura III.1. Proteína TBCCD1 humana. (A) Representação esquemática dos domínios funcionais identificados 

da proteína TBCCD1 humana. (B) Sequência de resíduos de aminoácidos da proteína TBCCD1 humana. A cinzento 

claro é salientada a sequência do domínio TBCC, enquanto a cinzento escuro é salientada a sequência do domínio 

CARP. (C) Alinhamento das sequências de resíduos de aminoácidos dos domínios TBCC das proteínas TBCC, RP2 

e TBCCD1 humanas. A cinzento são salientados os resíduos de aminoácidos conservados entre as proteínas TBCC e 

RP2 e que foram demonstrados experimentalmente como sendo cruciais para a actividade da proteína RP2 (Veltel et 

al, 2008). A preto são salientados os resíduos de aminoácidos conservados entre as três proteínas. A seta assinala o 

resíduo de arginina conservado entre as proteínas TBCC e RP2 e que sabe ser crucial para a actividade de GAP de 

ambas. 
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A descoberta de uma terceira proteína com um domínio TBCC, levantou a hipótese desta 

partilhar funções com o TBCC e a RP2, nomeadamente a activação da actividade de GTPase da 

β-tubulina. Se esta hipótese se verificasse, esta terceira proteína poderia também estar envolvida 

em processos dependentes do citosqueleto de microtúbulos à semelhança do TBCC e da RP2. 

Assim, decidiu-se estudar o gene tbccd1 usando, como modelo biológico, linhas celulares 

humanas e o modelo de vertebrados, o peixe Danio rerio. 

 

2. Análise filogenética das proteínas com domínio TBCC 

Durante o decorrer deste trabalho foi publicada uma análise filogenética de proteínas 

relacionadas com o TBCC (Stephan et al, 2007). Curiosamente, esse estudo revelou que dentro 

dos organismos analisados a proteína RP2 está presente apenas nos que possuem cílios/flagelos. 

Nesta análise foram também incluídas proteínas, designadas pelos autores como TBCCs atípicos 

sendo a proteína TBCCD1 humana uma delas. A designação de TBCCs atípicos provém do facto 

do domínio TBCC dessas proteínas, incluindo o TBCCD1 humano não possuir um resíduo de 

argina, conservado no TBCC e na RP2, que como referido anteriormente, é crucial para a 

actividade de GAP destas proteínas (Fig. III.1) e que constituirá um “dedo de arginina” 

característico de proteínas com função de GAP. No entanto, o TBCCD1 humano possui um 

resíduo de arginina próximo da posição conservada no TBCC e na RP2 tendo sido proposto que 

poderia desempenhar a mesma função.  

Decidimos então aprofundar esta análise filogenética das proteínas com domínio TBCC 

para avaliarmos a conservação do TBCCD1 ao longo da árvore filogenética dos eucariotas e, à 

semelhança do que foi observado para a proteína RP2, também procurar padrões que pudessem 

indicar alguma pista relativamente à função desta proteína. Esta análise decorreu em paralelo 

com o trabalho experimental que será descrito nos capítulos seguintes em que se verificou que a 

proteína TBCCD1 se localiza no centrossoma de células humanas sendo necessária para a 

associação deste organelo com o núcleo. A localização centrossomal do TBCCD1 foi também 

observada na alga verde C. reinhardtii num estudo publicado recentemente (Feldman et al, 2009) 
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no decorrer do trabalho apresentado nesta dissertação. Neste estudo verificou-se ainda que em C. 

reinhardtii o TBCCD1 está envolvido na associação dos centríolos/corpos basais dos flagelos ao 

núcleo da célula, sugerindo uma conservação da função desta proteína ao longo da evolução. 

Consequentemente, na análise filogenética efectuada foi dada especial atenção à presença de 

proteínas ortólogas do TBCCD1 em organismos com e sem centrossomas e com e sem 

cílios/flagelos. 

Para se proceder à análise filogenética de proteínas com domínio TBCC foram 

procuradas nas bases de dados de proteínas de vários organismos com genomas sequenciados ou 

em processo de sequenciação/anotação, proteínas com domínios TBCC. Para isso a sequência de 

resíduos de aminoácidos das proteínas TBCC, RP2 e TBCCD1 humanas foram usadas como 

“sonda” nesta busca que foi efectuada usando a ferramenta BLASTP. Para cada proteína 

identificada procedeu-se à análise recíproca, ou seja, a sua sequência de resíduos de aminoácidos 

foi usada para procurar proteínas semelhantes na base de dados de proteínas humanas. Quando 

esta procura identificou a proteína humana usada inicialmente (“bidirectional hit”) as duas foram 

consideradas proteínas ortólogas. Posteriormente, com vista à identificação de todos os domínios 

funcionais nelas presentes, todas as sequências foram analisadas com a ferramenta Interpro 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/InterProScan/). Nomeadamente, interessava-nos saber se todas elas 

possuiam tanto o domínio TBCC como o domínio CARP e se continham domínios adicionais 

para além destes. Nas tabelas I, II e III encontram-se os resultados obtidos (os organismos usados 

nesta análise e a sua classificação filogenética encontram-se listados em anexo). 
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Tabela III.1: Proteínas TBCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela III.2: Proteínas RP2 
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Tabela III.3: Proteínas TBCCD1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a obtenção de todas as sequências de proteínas órtologas do TBCC, da RP2 e do 

TBCCD1 estas foram utilizadas para se fazer a análise filogenética. Para isso todas as sequências 

de resíduos de aminoácidos destas proteínas foram comparadas e alinhadas no programa 

MUSCLE (http://www.ebi.ac.uk/Tools/muscle/index.html), tendo-se verificado um bom 

alinhamento de todas, à excepção do TBCC de G.gallus, ao nível do domínio TBCC. Este 

alinhamento dos domínios TBCC foi então utilizado para a construção de árvores filogenéticas 

pelos métodos “Neighbourg Joining” e “Maximum Likelihood” através dos programas ClustalW 

e Phylip, respectivamente. Através da análise das árvores obtidas pelos dois métodos foi possível 

observar que as proteínas analisadas constituem três grandes grupos que, de forma geral, 

correspondem aos TBCC, às proteínas RP2 e aos TBCCD1 (Fig. III.2).  
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Figura III.2. Árvores filogenéticas dos domínios TBCC. (A) Árvore filogenética, obtida através do método 

de Neighbour joining, dos domínios TBCC das proteínas TBCC, RP2 e TBCCD1 encontradas nas bases de dados. 

Os números dos ramos correspondem correspondem ao número de vezes que esse ramo se verificou em 1000 

“bootstraps” (B) Árvore filogenética dos domínios TBCC obtida através do método de Maximum likelihood. Os 

números nos ramos correspondem ao número de vezes que esse ramo se verificou em 100 “bootstraps”. As duas 

árvores mostram que o domínio TBCC permite descriminar três grandes grupos que correspondem aos três tipos de 

proteínas com domínio TBCC (TBCC, RP2 e TBCCD1). 
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2.1 Proteínas TBCC 

Com esta análise pudemos constatar que em todos os organismos estudados existe uma 

proteína ortóloga do TBCC humano. Mais ainda, no organismo B. floridae (anfioxo) existem 

duas sequências de resíduos de aminoácidos que correspondem a proteínas órtologas do TBCC 

humano. O facto de todos os organismos analisados possuírem pelo menos um TBCC reflectirá o 

papel crucial que este cofactor da tubulina desempenha na produção dos heterodímeros de α/β-

tubulina os quais são essenciais em todos os eucariotas.  

Curiosamente, a delecção do gene cin2 de levedura, que é o gene homólogo do tbcc, não 

é letal, excepto na presença de agentes despolimerizadores dos microtúbulos. Este facto sugere 

que a proteína CIN2/TBCC não é essencial para a viabilidade da célula. No entanto, tem-se 

observado para os outros cofactores, que também não são essenciais em levedura, que estes se 

tornam essenciais em eucariotas mais complexos como os mamíferos. Assim, é provável que o 

TBCC tenha um papel mais preponderante em organismos multicelulares e que possuam um 

citosqueleto de microtúbulos mais complexo que o da levedura S. cerevisiae. Adicionalmente, 

tanto as sequências encontradas para S. cerevisiae (proteína CIN2) como para S. pombe não 

deram um “bidirectional best hit” com a proteína humana sugerindo que estas não são 

verdadeiramente ortólogas. No entanto, dados experimentais mostram que em ensaios de 

complementação em levedura a proteína TBCC humana complementa a ausência da CIN2 donde 

se conclui que a sua função é conservada. Curiosamente, a proteína RP2 também complementa 

parcialmente o fenótipo de delecção do gene cin2 (Bartolini et al, 2002). Adicionalmente, um 

estudo recente mostrou que a proteína CIN2 se liga à proteína CIN4, que é homóloga das 

proteínas Arl2 e Arl3 de mamífero, actuando como GAP sobre ela (Veltel et al, 2008). Assim, o 

sistema CIN2-CIN4 de levedura será ortólogo do sistema RP2-Arl3 de mamífero e a proteína 

CIN2, a única com domínio TBCC na levedura S. cerevisiae, poderá desempenhar um duplo 

papel actuando como GAP para a tubulina e para a proteína CIN4.  

Como referido anteriormente, o TBCC humano não apresenta domínios funcionais 

atribuídos para além dos domínios TBCC e CARP tendo-se verificado o mesmo para os seus 

ortólogos através da análise com a ferramenta Interpro. Finalmente, é curioso observar que para 
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o TBCC de G. gallus não foram encontrados quaisquer domínios funcionais atribuídos. De facto, 

esta proteína não possui um domínio TBCC (Fig. III.3) o que certamente quererá dizer que esta 

proteína não poderá participar na via de “folding” da tubulina. Seria então interessante verificar 

se neste organismo, uma das outras proteínas com domínio TBCC, possivelmente a RP2, a 

substitui no processo de formação de heterodímeros α/β-tubulina. 

 

TBCCHs          MLGQSPDALVGGLTDSAPGGRKTRERKLEANMESVSCSAAAVRTGDMESQ-RDLSLVPER 59 

TBCCGg          ---------------------------MEATGEERRAPAAFVAALGPETGGTAAAALPER 33 

                                           :**. *.  ..** * : . *:     : :*** 

 

TBCCHs          LQRREQERQLEVERRKQKRQNQEVEKENSHFFVATFARERAAVEELLERAESVERLEEAA 119 

TBCCGg          LQRREAERQRGVARQRELKEAQAVREEGSEFFAAAFGREREAVEALLA----AGRPEEAA 89 

                ***** ***  * *::: :: * *.:*.*.**.*:*.*** *** **     . * **** 

 

TBCCHs          SRLQGLQKLINDSVFFLAAYDLRQGQEALARLQAALAERRRGLQPKKRFAFKTRGKDAAS 179 

TBCCGg          ARLQGLQKLLTESVRFLAPYEVRQGQEAVSRLQADLAARRHSCSPRR------------S 137 

                :********:.:** ***.*::******::**** ** **:. .*::            * 

 

TBCCHs          STKVDAAPGIPPAVESIQDSPLPKKAEGDLGPSWVCGFSNLESQVLEKRASELHQRDVLL 239 

TBCCGg          S---------PSAI---------------------------------------------- 142 

                *         *.*:                                               

 

TBCCHs          TELSNCTVRLYGNPNTLRLTKAHSCKLLCGPVSTSVFLEDCSDCVLAVACQQLRIHSTKD 299 

TBCCGg          ------------------------------------------------------------ 

                                                                             

 

TBCCHs          TRIFLQVTSRAIVEDCSGIQFAPYTWSYPEIDKDFESSGLDRSKNNWNDVDDFNWLARDM 359 

TBCCGg          ------------------------------------------------------------ 

                                                                             

 

TBCCHs          ASPNWSILPEEERNIQWD 377 

TBCCGg          ------------------ 

 

Figura III.3. Alinhamento das sequências de resíduos de aminoácidos das proteínas TBCC 

humana e de galinha. Alinhamento das sequências de resíduos de aminoácidos das proteínas TBCC de H. 

sapiens (Hs) de G. gallus (Gg). Este alinhamento mostra que a proteína de G. gallus poderá ser uma proteína TBCC 

truncada, não apresentando os domínios TBCC e CARP. A cinzento estão salientados os resíduos de aminoácidos do 

domínio TBCC da proteína humana que são conservados na proteína RP2 e são cruciais para a actividade de GAP 

desta. 

 

Finalmente, analisou-se a conservação dos resíduos de aminoácidos que se sabe serem 

importantes para a actividade GAP conferida pela presença do domínio TBCC, nomeadamente o 

resíduo de arginina que constituirá o “dedo de arginina”. Através do alinhamento das sequências 

de resíduos de aminoácidos de todas as proteínas TBCC encontradas verificou-se uma grande 



Capítulo III- Análise filogenética das proteínas contendo o domínio TBCC 
Resultados e Discussão 
_____________________________________________________________________________________ 

118 
 

conservação dos 4 resíduos que já foram verificados experimentalmente como sendo importantes 

para a actividade de GAP da proteína RP2 para a Arl3 e que certamente também o serão para o 

TBCC tal como o verificado para a arginina 262 do TBCC humano (Fig. III.4). Pode também 

observar-se um elevado grau de conservação para outros resíduos de aminoácidos sendo esta 

uma indicação de que estes serão também importantes para o funcionamento destas proteínas. 

 
TBCCHsapie       LTKAHSCKLLCG-PVSTSVFLEDCSDCVLAVACQQLR--IHSTKDTRIFLQVTSRAIVED 314 

TBCCMmuscu       LAKARGCKVLCG-PVTTSVFLEDCRDCVLAVACQQLR--VHTTKDTRVFLQVTSRAIVED 278 

TBCCGgallu       ------------------------------------------------------------ 

TBCCDrerio       IKNIRSCEIMCG-PVSSSVFVDQCTDSTLVFPCQQLR--THNTTATRVYLHVTSRAIIED 281 

TBCCCintes       ISDVQECVISIG-PVSGSVFVDRCTDSRIATGCQQLR--VHHTKRTDFYLHVTSRAIIED 282 

TBCCBflor        ISNVSSCRIFTG-PVSRSIFVDDCKDTVLVIACQQLR--VHHTLDTRFYLHVTSRGIIED 282 

TBCCBflor2       ISNVTGCRIFTG-PVSRSIFVDDCKDTVLVIACQQLR--VHHTLDTSFYLHVTSRGIIED 343 

TBCCNvecte       MDKLRNCIIISG-PVSTAIFIDDCQDCTFIVACQQLR--VHHTHRSLFYLHVTSRAIIED 250 

TBCCSpurpu       ISNLSDCKIFCG-PIPGSVFADKCIESTLVLACQQLR--VHNSKDAKFYLHVTSRAIIED 290 

TBCCHmagni       IQNISNTIVHCG-PISRAIFINGCYDSALHLACQQLR--IHSTFNTNFYILVRSKAVIED 266 

TBCCDmelan       VSRASKCTLLCG-PIARSFFAENLEDCTLSIACQQLR--LHSSRSIRIYMHVTCRAIIED 268 

TBCCTbruce       LRGCENCLILIP-PVAGSVFISDCSQCKVYVACHQLR--LKNCTGSDMYVSCASTPIIEC 220 

TBCCLmajor       INGCADCAIYCL-PIAGSAFLSNCTNCRVYVACHQLR--LKGCTNLDLYVWCASTPIIEE 235 

TBCCTtherm       IRNINNSKIYIG-PVKFSLLIDGCKNSLLNICGHQLR--IHNSVSTHFQIFSTSKCIIEH 273 

TBCCPtetra       LHSLKNLKVQFG-DVKGSVWVDKCQNCEFQGSMHQLR--IHDTVDCAFIIYVTSNPIIER 255 

TBCCAthali       LHRLKKCSVYTG-PVIGSILIDDVEDCVLVLASHQIR--IHCARKSDFYLRVRSRPIIED 278 

TBCCCreinh       AAGLRGCTVVAG-PVTGACFLDDVRDCTLALATYQVR--IHRAHATDLFLRVRSKPIIEH 424 

TBCCOlumin       AYDLRRCRVYVL-AIAGSALVENIVDSVVCVATRQLR--VHAARRTNFHVRATSRPIVED 197 

TBCCTvagin       FTNLKDTTVIAL-NIGGSIHITKCTNCKFLLGCKQLR--IHETYDTDFYVEMMSGPIIED 207 

TBCCNgrube       ISNLVDCTIELG-PVNGAIFLSKCQNCKFQLACWQLR--IHDSTGCEFLICPKNNPIIEN 252 

TBCCDdiscoi      INNLVNCKIRANSPIDGSIFIDNCINSIFSLVSRQIR--IHYCTDCQFNIFVKSNPIIEG 344 

TBCCSpombe       LHNATKCNFTFP-TIQGSIHLSDINDSTICVSCHQFR--LHHSTNLRVHLRCKTSPVIEE 222 

TBCCCelega       IRNIKNSTLIFL-RCDRSLLIHDCDNVHIYVAAQQVR--IHTSQNLHLHVATRGAVILED 264 

TBCCPfalci       IQKIKQCTIWVS-AVESSLMISNCQDCNILSNSKQIR--IHDAINTNFYINTISNPIIEN 240 

TBCCGlamb        VDDCDGCMIFCS-SVSGALHMERCRGLVVIASCHQLR--IHHTASSTFVVAVGSSPIIEH 209 

TBCCScere        -IFFQTGSIFITDCTDSIIFLRSPSDKDFQIRLRDLKNCKILIEKLSPSIDCKQVVIIEN 214 

                                                                              

 

TBCCHsapie       CSGIQFAPYTWSYPEIDKDF----------------------ESSGLDRSKNNWNDVDDF 352 

TBCCMmuscu       CSGIQFAPYTWSYPGIDKDF----------------------QDSGLDRSKNNWDQVDDF 316 

TBCCGgallu       ------------------------------------------------------------ 

TBCCDrerio       CHGVSFAPFTWSYPGILDHF----------------------KVAGLSPDRNNWTEVDDF 319 

TBCCCintes       TTEIRVTPYNLNYSELDSHF----------------------KLSGLDQSTNNWQNVDDF 320 

TBCCBflor        STRLLFAPFNWTYPDMGEHY----------------------KKAGLDKDRNTWDDIDDF 320 

TBCCBflor2       STRLLFAPYNWAYPDMGEHY----------------------KKAGLDKDRNTWDDIDDF 381 

TBCCNvecte       SSGVGFAPYDLQYELKEAHF----------------------KAAGLDLYENNWSIVNDF 288 

TBCCSpurpu       TTSVLYAPYNWNYDTLEKDY----------------------EESGLDRSKNAWDDIDDF 328 

TBCCHmagni       CEHVGFGEYMWRYD---------------------------------------------- 280 

TBCCDmelan       CKSIEIGEYNYDYSKLEADY----------------------LASGLNKAQNNYTDVADF 306 

TBCCTbruce       CTGMRFGPYGCWTGILHSSIGEHR------YNSHEEWLKCLGEIEDLQRAGEMYKTVDDF 274 

TBCCLmajor       CDAMRFGPYRCWVGLLSSCTEDGKT-----YATHAEWVSRVGEIEDTARTEQNYVKVDDF 290 

TBCCTtherm       CTSMIFSPYKHTYDKFEQHF----------------------NECGMKGKENQWRDIQDF 311 

TBCCPtetra       CSKLSFSKLGNK-------------------------------------DGNLFDQVQDF 278 

TBCCAthali       SNGVRFAPYCLDYKGIDEDL----------------------KTAGLEEETNNWANVDDF 316 

TBCCCreinh       SAGIRVAPWPALLPGPEAQPR----------------LAELLGRHMLGEETGCWQQVEDF 468 

TBCCOlumin       SREVAFAPRFSIESPNEEEVL---------------------KAHGLFEENHMWREVDDF 236 

TBCCTvagin       CDRVRFAPYGSQ--------------------------------------PGPWNDVKDF 229 

TBCCNgrube       CSGLQFGRYSLEYEGLDTQLKS-------------------CDMVVEDDNKNKWNRVHDF 293 

TBCCDdiscoi      SKQIKFSSYLQNLKQQQQQQQQQEQEKVLSSFDNKRFKEYSFDLESNNIDSDKWKLVNDF 404 

TBCCSpombe       SKEISFS-------------------------------------------YKDEHPILDF 239 

TBCCCelega       STKIFMYPYRLKSGSGELLN---------------------------VEDNGEWRTPRDF 297 

TBCCPfalci       STKLIFHKYNLIFDELSELL----------------------QKININKDSTKWMEIMDF 278 

TBCCGlamb        SLDLQFAPLTRATIEAHTALLGKLDPEFN--------KRLLQSGLDPVLDETQCFTVRDF 261 

TBCCScere        CHKCIFNASTRDHLIIQDFSN---------------------PFQSEETEDNSAFAFEDF 253 
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Figura III.4. Alinhamento das proteínas TBCC ao nível do domínio TBCC. As sequências de resíduos de 

aminoácidos das proteínas TBCC foram alinhadas no programa ClustalW, sendo apresentado na figura o resultado 

do alinhamento ao nível do domínio TBCC. Neste alinhamento é possível observar-se que os resíduos de 

aminoácidos demonstrados experimentalmente como sendo cruciais para a actividade de GAP da proteína RP2 

(salientados a cinzento) são conservados ao longo da escala filogenética com excepção da proteína TBCC de 

galinha. Verificou-se também que o domínio TBCC da levedura S.cerevisiae não alinha perfeitamente com o das 

proteínas TBCC dos outros organismos. A azul são postos em evidência os resíduos de aminoácidos Q e R de 

S.cerevisiae que serão funcionalmente equivalentes aos das posições conservadas nas outras espécies. 

 

2.2 Proteínas RP2 

Quanto à proteína RP2 verificou-se, de acordo com o estudo de Stephan e colaboradores 

(2007), que apenas existem proteínas ortólogas em organismos que possuam cílios/flagelos. Uma 

curiosa excepção é a mosca da fruta D. melanogaster que não possui uma proteína ortóloga da 

RP2. A presença das proteínas RP2 em organismos ciliados/flagelados está de acordo com os 

resultados obtidos em T. brucei, C. elegans e células de mamífero que mostram que a proteína se 

localiza no corpo basal dos cílios/flagelos e também no centrossoma no caso das células de 

mamífero (Stephan et al, 2007; Blacque et al, 2005; Evans et al, 2010). Tal como se verificou 

para o TBCC, também para a RP2 se verificou existirem organismos que apresentam mais do 

que uma proteína ortóloga. Tanto T. thermophila como C. reinhardtii apresentam duas RP2. Já 

P. tetraurelia e T. vaginalis apresentam três proteínas ortólogas da RP2 sugerindo que, em certos 

grupos, tenham ocorrido eventos de duplicação de genes que deram origem a estas diferentes 

proteínas. Seria então interessante estudar as várias RP2 destes organismos para se avaliar se 

apresentam a mesma função ou se terão adquirido funções diferentes.  

Relativamente aos domínios funcionais presentes nas proteínas encontradas verificamos 

que, em todos os organismos analisados, as proteínas RP2 apresentam domínios TBCC e CARP. 

Por outro lado, no que toca ao domínio NDPk, que confere actividade de exonuclease à RP2, 

apenas uma minoria das proteínas ortólogas da RP2 o apresenta (N. vectensis, B. floridae, G. 

gallus, D. rerio, M. musculus, H. sapiens). Curiosamente, são todos animais e na sua maioria 

vertebrados o que sugere que esta função da RP2 foi adquirida mais recentemente na evolução. 

Relativamente à presença de domínios funcionais adicionais algumas proteínas ortólogas da RP2 
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apresentam domínios que não se encontram na proteína humana. Assim, uma das proteínas RP2 

de T. thermophila apresenta um domínio “Clathrin light chain” característico da proteína clatrina. 

A clatrina é uma proteína que participa no processo de endocitose polimerizando e estabelecendo 

uma rede que reveste, por exemplo, a face citoplasmática de vesículas de endocitose. A presença 

deste domínio é curiosa tendo em conta os resultados recentes referentes à proteína RP2 humana 

que sugerem o seu envolvimento no transporte vesicular (Evans et al, 2010). 

As proteínas RP2 dos protozoários parasitas L. major e T. brucei apresentam um domínio 

“FOP_dimer/ LisH dimerisation motif”. A proteína FOP é uma proteína centrossomal envolvida 

no ancoramento dos microtúbulos (Yan et al, 2006). O domínio FOP incluí um domínio de 

dimerização LisH (“Lissencephaly type-1-like”) que se encontra presente em várias proteínas 

eucarióticas (ex: catanina) (Emes & Ponting, 2001) e que promove a sua dimerização. Este 

domínio foi proposto como sendo importante para a regulação da dinâmica dos microtúbulos ao 

ligar-se à proteína motora dineína ou directamente aos microtúbulos. Finalmente, uma das 

proteínas RP2 de C. reinhardtii apresenta um domínio WD40 que se encontra num grande 

número de proteínas que desempenham funções variadas desde transdução de sinal, regulação da 

transcrição, regulação do ciclo celular e apoptose. A presença de repetições deste motivo parece 

promover a interacção entre proteínas (revisto em Stirnimann et al, 2010). 

Também para as proteínas RP2 foi avaliada a conservação dos resíduos de aminoácidos 

que são importantes para a sua função de GAP. Tal como se verificou para as proteínas TBCC, 

para a maioria das sequências RP2 que se analisaram estas posições são conservadas (Fig. III.5). 

Uma excepção é uma das proteínas RP2 do ciliado T.thermophila que não possui a arginina 

crucial para a actividade GAP nem a glutamina a jusante. Assim, é possível que esta proteína não 

tenha uma actividade de GAP. Finalmente, a proteína RP2 de S.purpuratus e uma das RP2 de 

T.vaginalis não conservam o resíduo fenilalanina que se encontra conservado nas restantes (Fig. 

III.5) 
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RP2Hsapien      GPVKGSVFFRNCRDCKCTLACQQFRVRDCRKLEVFLCCATQPIIESSSNIKFG------- 146 

RP2Mmuscul      GPVKGSVFFRNCRDCKCTLACQQFRVRDCRKLEVFLCCATQPIIESSTNIKFG------- 143 

RP2Ggallus      GPIKGSVFFRNCKDCKCIVACQQFRTRDCRRLEVFLCCATQPIIESSTGMKFG------- 153 

RP2Drerio       GPVKGSVFFRDCKDIKCVVACQQFRTRDCKKMDVFLCCATQPIIESSTGMKFG------- 106 

RP2Rflorid      GPIKGSVFLRDCKDCKCMFACQQFRTRDCKKIDCFLSCATQPIIEASTGMKFA------- 141 

RP2Nvecten      GPIKGSVFFRDCNNCKVAVACQQFRTRDCKKMDFFLLCDSQPIIESSSGMKFG------- 139 

RP2Hmagnip      GPVKGSIFLRNCKNCQCIIACQQYRARDCRKIDAFLLCASQPIIESCSSMRFG------- 136 

RP2Spurpur      GPNKGSIFLRNCKSMKCVIACQQFRTRDCRGVDTLLHCDSKPIIESSIKMKFG------- 141 

RP2Cintest      GPVMGSIFIRDCENCKFIVACQQFRTRDCSKLDVFLSCATQPIIEASAKLKFG------- 140 

RP2Ngrub        GPCSGSIFIRTSKNVKMIVACQQFRTRDCHNLEVSIFSGTRPVIESSSNVTFS------- 166 

RP2Tbrucei      AACEGSVFLRNCKNMTVHVACKQLRTRDCEYITLHIFATTDPVVESSHHINFK------- 276 

RP2Lmajor       SACEGSVFLRGCKNMTIHVACKQLRTRDCEHINLHIFASTDPVVEMSHHISFY------- 281 

RP2Tvagina      SAVKGSIFMRDCQECKVTINCGQFRCRNCTDCDFFVHSRTSPVIEASSKLRIG------- 137 

RP2Tvagin2      SAVRGSIFARTCTNCKFVMITGQFRCRDCNNCDFFMHVKTGPVVESSHSIRIG------- 179 

RP2Tthermo      GPCKASVFVRDCKNCEMVIACQQYRSRDCENIKTLLYCQSQPVIESCKDMQFG------- 158 

RP2Ptetra2      GPVGGSIFVRKCENIEISAASSQFRVSNSNNIQCFVYTSSDPALEKSTGITFA------- 116 

RP2Ptetra3      GPVEGSIFVRKCENIEISVASSQFRVSNSNNIQCFVYTSSDPALEKSTGISFA------- 116 

RP2Ttherm2      GPTKGSVFVRDCQ--------------------AYVFSQSDPTLENTSGLTLA------- 96 

RP2Creinh       GPTDGAVFIRNSSNCTLVAVCRQLRTRDCNNCRLALYCRTRPIVESSSNMQFT------- 473 

RP2Tvagin3      ATIRNTIQVIDCDDCQFTAVCRQFRIRDSKNCDVFLHTKQKSIIEKSTSITFG------- 137 

RP2Celegan      GPAAGSVFVRDCANCTIFTSCQQLRTRDCTSIRISILCPTEPIVENSSDIHFF------- 156 

RP2Ptetra       AAVESSMFIRGCKRCKVITACGQFRSKKCEDVQTLLFTQSQPIIELSVRMGFG------- 126 

RP2Creinh2      GPTDGSVFVRDCRDCTLCVAARQLRTRDCTRLDIGACTPG--WAEGVHHFSDA------- 98 

RP2Glambli      VASSQSTFLRSSTRCRFAVSSGQLRTRDLTACSIFLHCNTDPIIESSEDLTFMPFCIGIN 187 

                 .   :     .                                *    .           

 

RP2Hsapien      -------------CFQWYYPELAFQFKDAGLSIFNNTWSNIHDFTPVS------------ 181 

RP2Mmuscul      -------------CFQWYYPELAAQFKDAGLSIFNNIWSHVHDFTPVS------------ 178 

RP2Ggallus      -------------CFQYYYPELALQFKDAGLSIFNNTWSNIHDFTPVS------------ 188 

RP2Drerio       -------------CFQYYYPELAFHFKDAGLSIFNNNWSNIHDFTPVS------------ 141 

RP2Rflorid      -------------CFQYSYPELESQFAAAGLSIFNNNWSNIHDFTPVP------------ 176 

RP2Nvecten      -------------CFQYYYPELEGQFEKASLSVYNNNWSNIYDFTPAA------------ 174 

RP2Hmagnip      -------------CFSFFYPELQVQFKNAGLSVFNNNWSSVYDFTPVQD----------- 172 

RP2Spurpur      -------------CFQYYYPELYDQFKAAGLKAFNNTWSSIHDYTPVP------------ 176 

RP2Cintest      -------------CYQLNYDGLKEQFEKSQLSLFCNNWCNIHDFTPVT------------ 175 

RP2Ngrub        -------------CFASNYIGLAKQFHESGLSVYNNHWNVVHDFTPQG------------ 201 

RP2Tbrucei      -------------PFYIRLPGLQASFKSARLDPKTNRFVHVYDFTEDDP----------- 312 

RP2Lmajor       -------------PFHLRLPGLQRLFAEARLDPKANRFVHVYDFTSTEP----------- 317 

RP2Tvagina      -------------CGTYSYEGVLDHLAKAQIDPYANCFDDVHDFTQNKG----------- 173 

RP2Tvagin2      -------------CAEMNYPEMYEHMKKAQIPILNNLWIDVYNFTPQDG----------- 215 

RP2Tthermo      -------------CFYFAYPQLSQQFKDCGINPWTNNWSDIYDFTKNPN----------- 194 

RP2Ptetra2      -------------PYNFAYPGITDDFGKAKLDPENNKWSEVFDFTPN-T----------- 151 

RP2Ptetra3      -------------PYNFTYPGITEDFGKAKLDPANNKWSQVFDFTPN-A----------- 151 

RP2Ttherm2      -------------PYNFLFPGLKQHFEAAGLVASEDKWSQVFDFTPSKD----------- 132 

RP2Creinh       -------------CFDMSYPQLADHMKHSKLSAFHNFWWHIYDFTPKASRMIDGFKGQPR 520 

RP2Tvagin3      -------------CGNYSYRNIIEQMEMVHLDPYINMFHQVSDITPGLS----------- 173 

 

Figura III.5. Alinhamento das proteínas RP2 ao nível do domínio TBCC. As sequências de resíduos de 

aminoácidos das proteínas TBCC foram alinhadas no programa Clustalw estando apresentado na figura o resultado 

do alinhamento ao nível do domínio TBCC. Neste alinhamento é possível observar-se que os resíduos de 

aminoácidos demonstrados experimentalmente como sendo cruciais para a actividade de GAP da proteína RP2 

(salientados a cinzento) são conservados na maioria das proteínas das várias espécies analisadas.  
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2.3 Proteínas TBCCD1 

A análise referente às proteínas TBCCD1 mostrou que a maioria dos organismos 

analisados apresenta uma proteína ortóloga da proteína humana. As excepções são as leveduras 

S. cerevisiae e S. pombe e ainda H. magnipapillata e D. melanogaster. Adicionalmente para as 

proteínas encontradas em P. falciparum, N. gruberi e C. elegans não se verificou um 

“bidirectional best hit”, ou seja usando a proteína TBCCD1 humana para pesquisar nas bases de 

dados destes organismos entraram-se as proteínas mencionadas na tabela III mas a busca reversa 

não detectou a proteína TBCCD1 humana. Assim, é possível que estas não sejam verdadeiros 

ortógolos do TBCCD1 humano. Por outro lado, P. tetraurelia e A. thaliana apresentam duas 

proteínas ortólogas do TBCCD1.  

Relativamente a domínios funcionais adicionais ausentes na proteína TBCCD1 humana, 

apenas a proteína detectada em N. gruberi os apresenta, nomeadamente os domínios “Guanine-

nucleotide dissociation stimulator, CDC24”; e ARM (Armadillo). O domínio “Guanine-

nucleotide dissociation stimulator, CDC24” é característico de proteínas da família CDC24, que 

promovem a troca de 5´-difosfato de guanosina (GDP) pelo 5´-trifosfato de guanosina ligado a 

GTPases. A presença deste domínio numa proteína com domínio TBCC é curiosa pois sendo 

possível que esta possua uma actividade GAP esta proteína poderá possuir a dupla função de 

activar a actividade GTPásica de uma GTPase e também de lhe promover a troca de nucleótido 

após a hidrólise do mesmo. O domínio ARM está envolvido na mediação de interacções entre 

proteínas.  

O facto da proteína TBCCD1 ser uma proteína centrossomal torna curiosa a sua presença 

na planta A. thaliana uma vez que esta não possui esta estrutura. Curiosamente, as duas 

leveduras incluídas nesta análise, e que também não possuem centrossomas, não apresentam 

ortólogos do TBCCD1. Por outro lado, o organismo D. discoideum apresenta um órtologo do 

TBCCD1 e também não possui um centrossoma típico característico das células animais, ou seja, 

um par de centríolos rodeado por material pericentriolar (revisto em Daunderer et al, 1999). 

Assim, a presença de proteínas TBCCD1 não está directamente relacionada com a presença de 

centrossomas e centríolos. Adicionalmente, ao contrário do que se verificou para as proteínas 



Capítulo III- Análise filogenética das proteínas contendo o domínio TBCC 
Resultados e Discussão 

_____________________________________________________________________________________ 
 

123 
 

RP2, não se verificou uma correlação da presença de proteínas TBCCD1 com a presença de 

cílios/flagelos e consequentemente de corpo basal. A presença de proteínas TBCCD1 na maioria 

dos organismos analisados sugere a sua presença também no ancestral comum a estes. 

Curiosamente, estudos recentes propõem que o organismo ancestral dos vários grupos de 

eucariotas seria flagelado dada a presença de corpos basais e cílios/flagelos em todos os grupos 

de organismos eucariotas (Carvalho-Santos et al, 2010). Assim, dada a localização do TBCCD1 

nos centríolos/corpos basais de C. reinhardtii e no centrossoma e corpo basal de cílios primários 

e motores de células de mamífero sugere que esta proteína se localize e tenha um papel nestas 

estruturas também noutros organismos. No entanto a proteína poderá ter um papel fora destes 

organelos uma vez que estes estão ausentes na planta A. thaliana. Alternativamente, a proteína 

TBCCD1 poderá ter adquirido uma nova função nesta planta.  

Relativamente à conservação de resíduos de aminoácidos chave no domínio TBCC das 

proteínas TBCCD1, como já foi mencionado anteriormente, os resíduos de aminoácidos que são 

cruciais para a actividade de GAP da RP2 e são conservados no TBCC não são conservados no 

TBCCD1. De especial relevo é a ausência do resíduo de arginina que tanto no TBCC, como na 

RP2, são fundamentais para a actividade destas proteínas. Também como já referido, a presença, 

em certos TBCCD1, de um resíduo de arginina próximo do resíduo conservado no TBCC e na 

RP2 foi sugerida como sendo um possível “dedo de arginina” nestas proteínas que lhes poderia 

conferir actividade GAP (Fig. III.6). Curiosamente, tanto o TBCCD1 humano, como o de C. 

reinhardtii, os únicos estudados até ao momento possuem este resíduo de arginina (Feldman et 

al, 2009; Gonçalves et al, 2010). No entanto, ao analisar-se esta posição verifica-se que não 

existe, ao longo da escala filogenética, uma grande conservação deste resíduo (Fig. III.6). Assim, 

é possível que, embora contendo um domínio funcional TBCC estas proteínas não possuam 

actividade GAP, ou então, que apenas algumas a tenham. Será então necessário determinar no 

futuro qual a função destas proteínas, se possuem actividade GAP ou outra(s) actividade(s), 

conferida(s) pelo seu domínio TBCC “atípico” ou por outros domínios presentes mas não 

caracterizados. 
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TBCCD1Hsap      VTIEKCRNSIFVLG---PVGTTLHLHSCDNVKVIAVCHRLSISSTTGCIFHVLTPTRPLI 407 

TBCCD1Mmus      MTIEKCRNSTFVLG---PVETTLHLHDCENLKVIAVCHRLSISSTTSCTFHIMTPSRPLI 452 

TBCCD1Ggal      VTIEKCRNSTFVLG---PVEASVHVHSCDNIKVITVCHCLSLSSTTGCTFHILTPTQPLI 405 

TBCCD1Dren      VTLDKCRNSTLVLG---PVRTSVHIQSCENVRVVCVAGRLTIGGSFNCTIHSLTPTRPLL 408 

TBCCD1Bflo      VSIEKCKHTTVVLG---PVATCINVVGCEHTTIIAVCRRISVSSSTLCTFHTLTPSQPLV 401 

TBCCD1Spur      VSIEKCRHTTIIVG---AVETAVHLVGCEHVTVIAAAGRFSVSGSTLCTLHMLTPSRPLL 385 

TBCCD1Nvec      VTITKCHDSTIVLG---CVNTAVNIIGCQNVLFIMISNQVSMSACLNCSFHLCTPTRPLI 407 

TBCCD1Cint      VSIEKCTGSTFALG---PVATCIRVVSCQNITIIAPCRSIMITGSEDVTLYITTPTQPII 401 

TBCCD1Atha      ATVHGCSDTTIVLG---AVGKAIKVEHCERVHVIVAAKRVCIANCRECVFFLGVNQRPLI 415 

TBCCD1Ath2      ATVYGCSDSTIVLG---AAGKAVKVEHCERVHVIVATKRICIANCRECVFFLGVNQRPLI 410 

TBCCD1Ptet      LSISQCTNCQIFVG---SVRMITSITSCEKITVCVASNYLKISNTIDSTIHYYGSYSPIL 313 

TBCCD1Pte2      LSISQCTNCQIFVG---SVRMITSITSCEKITVCVASNYLKISNTIDSTIHYYGSYSPIL 313 

TBCCD1Tthe      LSVTNCTNTTIFIS---AVNKICTIDKSENLTITVASNFLRIGNTIDSTVYYYGSYYPVL 393 

TBCCD1Tbru      TRLTQLVNCTVALG---PVGGVLYIDRCENTNISALCTAVVVNRCRNVNIFICTNSPPVL 386 

TBCCD1Lmaj      TLLSSLTNCTVSLG---PVSGVLSVQNCHHCSISALCGAVIVSNCTNVTLYVCVNTPPVL 395 

TBCCD1Crei      AFISACSDCTIVVG---AVGRMLRVERCDKVTVIAATSRLLVSSCHECVFNVGTPRPPCL 439 

TBCCD1Oluc      VSIVGCVDCVIVVG---AVARSLRVEGCERVTLMCAAKRVTVRSCFDCNFHLGVLTQPLF 337 

TBCCD1Tvag      VFISHCKDSIVFIG---AASSAIRMEYCANVTVVASTRFIHLDACTRCSVYILTNNRPLI 158 

TBCCD1Ngru      ICVKNCKDCTLVFG---VIRGMLHVSNCSNVNIICLTNAIKISYCTDCQFYLCCNNRPLV 1419 

TBCCD1Ddis      TLSNNCWNTPIILNSFSPLNSPNITNTDTNTNNNNSNNNNNNNNNKNNGIYLTIPPKLPL 300 

Plasmodium      LKINFCKDCYIICL---SVEMITTLFNCINIDIHLVTRNLKVENVIDTNIYVYTETNIII 625 

TBCCD1Glam      VVIANCRNVKIVLG---TVAGTVSMCYCMRMTFSAVADFFKANTIENCLMYVTSRNSCVH 399 

TBCCD1Cele      VFLDRLMYTKWIVLG--AVRGIVIVKNCQSTRISVSCDQLIVLDSKNIEIYAMSPKKPII 574 

                                                                 .           

 

TBCCD1Hsap      LSGNQT-------------------------VTFAPFHTHYPMLEDHMAR--TGLAT-VP 439 

TBCCD1Mmus      LSGNQT-------------------------VTFAPFHTHYPMLEDHMAR--TGLAT-VP 484 

TBCCD1Ggal      LAGNQA-------------------------ISFAPFHTHYPMLEDHMAQ--VGLAT-VP 437 

TBCCD1Dren      LPGNAS-------------------------LTLGPFHTQYPTLEDHMAS--AGLAV-VP 440 

TBCCD1Bflo      FGGNDS-------------------------LTFGPYHTHYPQLESHMTQ--VGLGT-ES 433 

TBCCD1Spur      LGGNDS-------------------------ITLAPYHTHYAMLHQHMAA--VGLAE-KP 417 

TBCCD1Nvec      LTGNEG-------------------------LTLAPYHTFYPKLEEHLKSP-WGVAT-FP 440 

TBCCD1Cint      SSDNTASHE-------------------EPPVTFAPYNTFYPDLERHLAEVGLTISP-QT 441 

TBCCD1Atha      VGDNHK-------------------------LQVAPYNTFYSHLEEHMREVGLEP---TI 447 

TBCCD1Ath2      VGDNHK-------------------------LQVAPYNTFYSHLEEHITEVGIQP---TI 442 

TBCCD1Ptet      YGDCRS-------------------------IILAPNNSNTEKSLQRLREASIPINKICR 348 

TBCCD1Pte2      YGDCRS-------------------------IILAPNNSNTEKTLQRLREASIPINKQCR 348 

TBCCD1Tthe      YGDNRS-------------------------VTLAPNNANYLDLFERMKQAKIPLNYKSS 428 

 

Figura III.6. Alinhamento das proteínas TBCCD1 ao nível do domínio TBCC. As sequências de resíduos 

de aminoácidos das proteínas TBCCD1 foram alinhadas no programa Clustalw estando apresentado na figura o 

resultado do alinhamento ao nível do domínio TBCC. Neste alinhamento é possível observar-se que os resíduos de 

aminoácidos demonstrados experimentalmente como sendo cruciais para a actividade de GAP da proteína RP2 não 

são conservados nestas proteínas. A cinzento encontra-se salientado o resíduo de arginina proposto como possível 

“dedo de arginina” das proteínas TBCCD1. 

 

No seu conjunto estes resultados mostram que as proteínas com domínios TBCC são 

conservadas ao longo da árvore filogenética dos vertebrados estando presentes em organismos 

muito afastados evolutivamente. Este facto sugere que o ancestral comum apresentaria os três 
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tipos de proteínas com domínio TBCC, ou seja, TBCC, RP2 e TBCCD1. Curiosamente, com o 

decorrer da evolução, a proteína RP2 foi perdida em organismos que também perderam os 

cílios/flagelos o que sugere uma função destas proteínas nestas estruturas o que se tem verificado 

experimentalmente. Por outro lado, a presença de proteínas TBCC e TBCCD1 na maioria das 

espécies analisadas sugere que estas desempenhem funções essenciais em todos os tipos de 

células eucarióticas. O facto de se ter verificado experimentalmente que as proteínas TBCCD1 

humana e de C. reinhardtii se localizam no centrossoma e promovem a sua ligação ao núcleo 

torna a sua presença em plantas como a A. thaliana extremamente curiosa uma vez que esta não 

possui estas estruturas. Assim, o estudo da função desta proteína em plantas poderá providenciar 

pistas acerca da função da proteína TBCCD1 fora do centrossoma. Curioso será também o 

estudo da localização e função da proteína TBCCD1 em organismos que, ao contrário de C. 

reinhardtii que possui apenas 2 corpos basais, possuem milhares de corpos basais tal como P. 

tetraurelia e T. thermophila não estando todos eles a promover ligações aos núcleos da célula. 

Finalmente, através da análise das sequências de aminoácidos das proteínas TBCCD1 observou-

se a ausência de conservação dos resíduos de aminoácidos que são importantes para o 

funcionamento de GAP da RP2 e que são conservados no TBCC. Assim, embora as proteínas 

TBCCD1 apresentem um domínio TBCC é possível que não apresentem uma actividade de 

GAP.  
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Introdução 

Estudo da função da proteína TBCCD1 humana 

Como referido nos capítulos anteriores o principal objectivo deste trabalho era a 

identificação de novas proteínas relacionadas com os cofactores da tubulina e o estudo da sua 

função, nomeadamente no que pudesse estar relacionado com funções reguladoras do 

funcionamento do citosqueleto de microtúbulos. Através da análise bioinformática descrita no 

capítulo anterior identificou-se na base de dados de proteínas humanas a proteína TBCCD1 que é 

relacionada com o cofactor C da tubulina e com a proteína RP2 uma vez que possui os domínios 

funcionais TBCC e CARP. A presença destes domínios sugere a hipótese do TBCCD1 possuir 

uma actividade GAP. Tal como referido anteriormente, esta hipótese poderá não corresponder à 

realidade uma vez que os resíduos descritos como sendo importantes para essa actividade no 

TBCC e na RP2 não são conservados no TBCCD1. Para além da actividade GAP, é também 

comum ao TBCC e à RP2 o seu envolvimento em processos relacionados com o citosqueleto de 

microtúbulos. Ambas as proteínas possuem uma actividade de GAP para a tubulina, sendo esta 

crucial para a participação do TBCC na via de “folding”. Embora a proteína RP2 não participe 

nesta via a sua actividade dirigida à tubulina poderá ser importante num mecanismo de controlo 

de qualidade da tubulina no corpo basal do flagelo de T.brucei (Stephan et al, 2007). A proteína 

RP2 parece também estar envolvida no transporte de vesículas a partir do complexo de Golgi 

para o corpo basal dos cílios, podendo desempenhar um papel importante na 

formação/funcionamento desta estrutura especializada de microtúbulos. Assim, colocou-se a 

hipótese da proteína TBCCD1 também estar envolvida nalgum processo relacionado com o 

citosqueleto de microtúbulos tendo-se decidido estudar o seu papel em linhas celulares humanas.  
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Resultados 

1. Ensaio de complementação em levedura 

 

Para se testar a hipótese da proteína TBCCD1 partilhar funções com o TBCC realizou-se 

um ensaio de complementação em levedura equivalente ao que foi efectuado para a proteína RP2 

e que mostrou que esta é relacionada funcionalmente com o TBCC (Bartolini et al, 2002). A 

delecção do gene cin2 (TBCC de S. cerevisiae) não é letal mas provoca sensibilidade ao 

benomil, um agente que provoca a despolimerização dos microtúbulos. Assim, o objectivo desta 

experiência era avaliar se a expressão do tbccd1 numa estirpe de levedura deletada para o cin2 

era capaz de reverter o fenótipo de sensibilidade ao benomil indicando assim se o TBCCD1 

partilhava a função GAP para a tubulina com o TBCC e a RP2. 

Para a realização do ensaio foram adquiridas duas estirpes de levedura (ver Materiais e 

Métodos secção C.1), uma de tipo selvagem e uma deletada para o gene cin2. Os genes tbccd1 

humano e de peixe zebra (D. rerio) foram clonados no vector de expressão em levedura pRS413 

sob o domínio do promotor constitutivo GPD (promotor do gene gliceraldeido-3-fosfato 

desidrogenase). O gene tbcc humano foi clonado no mesmo vector e o plasmídeo recombinante, 

pRS413-HsTBCC, foi usado como controlo positivo. Como controlos adicionais as células foram 

também transformadas com o vector pRS413 vazio e o vector pRS413-CIN2. 

As duas estirpes de levedura foram então transformadas com cada um dos plasmídeos 

referidos anteriormente (vector pRS413 vazio, pRS413-CIN2, pRS413-TBCCHs, pRS413- 

HsTBCCD1, pRS413- DrTBCCD1) e colocadas a crescer em meio YPD na ausência do 

aminoácio histidina de modo a seleccionar os transformantes. Após a selecção dos 

transformantes, estes foram colocados a crescer em meio líquido YPD durante a noite e 

posteriormente gotas provenientes de diluições sucessivas de cada uma das culturas foram usadas 

para inocular placas de meio YPD sólido suplementado com: DMSO, 0, 1 ou 5 µg/ml benomil 

(Fig. IV.1). 
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Figura IV.1. A proteína TBCCD1 não complementa o fenótipo de sensibilidade ao benomil da 

estirpe de levedura ∆CIN2. Células de tipo selvagem e ∆CIN2 foram transformadas com os plasmídeos: 

pRS413; pRS413-CIN2, pRS413-TBCC (H. sapiens); pRS413-TBCCD1 (H. sapiens) e pRS413-TBCCD1 (D. 

rerio). Transformantes provenientes de colónias isoladas foram crescidos em meio YPD líquido durante a noite. 

Diluições seriadas foram inoculadas em gota em meio YPD sólido com 0, 1, 5 µg/ml benomil ou DMSO para se 

testar a capacidade dos transformantes crescerem nestas condições. A expressão do gene cin2 e tbcc, mas não a do 

tbccd1 humano ou de peixe zebra, reverteram o fenótipo de sensibilidade ao benomil. 

 

Como esperado, a estirpe de tipo selvagem, transformada com qualquer um dos 

plasmídeos cresceu normalmente em todas as condições. Daqui pode concluir-se que a expressão 

em excesso da proteína CIN2 e a expressão das proteínas, TBCC e TBCCD1 nesta estirpe não 

afecta o crescimento das células. Relativamente à estirpe ∆CIN2, as células transformadas com 

qualquer um dos plasmídeos cresceram normalmente na ausência de benomil, de forma 

semelhante à estirpe de tipo selvagem. No entanto, na presença deste agente despolimerizante de 
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microtúbulos as células transformadas com o vector vazio cresceram mal revelando o fenótipo de 

sensibilidade a este agente.  

Por outro lado, as células transformadas, quer com o vector pRS413-CIN2, quer com o 

pRS413-HsTBCC apresentaram crescimento semelhante ao crescimento na ausência do benomil, 

como era esperado. Finalmente, as células transformadas com os plasmídeos pRS413- 

HsTBCCD1 e pRS413- DrTBCCD1 comportaram-se como as células transformadas com o 

vector vazio (Fig. IV.1). Estes resultados mostram, que a expressão do gene tbccd1 é incapaz de 

reverter o fenótipo de sensibilidade ao benomil provocado pela ausência de CIN2 sugerindo que 

o TBCCD1 não é relacionado funcionalmente com o TBCC, nomeadamente no que diz respeito 

à activação da actividade de GTPase da β-tubulina. Esta observação poderá então ser explicada 

pelo facto da proteína TBCCD1 não possuir o resíduo de argina conservado entre o TBCC e a 

RP2 e que é crucial para a actividade GAP para a tubulina destas duas proteínas. Este resíduo 

constituirá no TBCC e na RP2 um “dedo de arginina” característico de várias GAPs (ex: famílias 

das RaoGAPs, RasGAPs e RhoGAPs) que é introduzido no local catalítico das GTPases por elas 

reguladas sendo necessário para a estimulação da sua actividade catalítica (revisto em Scheffzek 

et al, 1998). No entanto, como referido anteriormente, o TBCCD1 possui um resíduo de arginina 

próximo da posição conservada (Fig. III.6) sendo possível que este resíduo suporte actividade de 

GAP, talvez não para a tubulina mas para outros putativos parceiros moleculares (Feldman et al, 

2009; Gonçalves et al, 2010). 

Este ensaio sugere então que, embora possuindo um domínio TBCC, o TBCCD1 não 

possuirá actividade GAP para a β-tubulina e consequentemente não partilhará funções com o 

TBCC e possivelmente com a RP2. Serão no entanto necessárias experiências de outra natureza 

para excluir definitivamente esta hipótese. Uma possível experiência seria a realização de 

ensaios de “folding” da tubulina in vitro usando a proteína TBCCD1 purificada na ausência de 

TBCC, para se testar se esta conseguiria substituir o TBCC na produção do heterodímero nativo 

de tubulina.  

 

 



Capítulo IV - Estudo da função da proteína TBCCD1 humana em linhas celulares 
Resultados 

_____________________________________________________________________________________ 

133 
 

 

 

2. Estudo da localização celular do TBCCD1 usando a expressão de proteínas de 

fusão com “tags” fluorescentes 

 

Para se estudar a localização da proteína TBCCD1 a sequência codificante do gene 

tbccd1 humano foi clonada em vectores de expressão de mamífero em fusão com as proteínas 

fluorescentes GFP (de “green fluorescent protein”) e RFP (de “red fluorescent protein”). As 

construções foram feitas de modo a que a proteína RFP se fundisse à extremidade C-terminal do 

TBCCD1 e a proteína GFP se fundisse à extremidade N- terminal ou à extremidade C-terminal 

da proteína. Os plasmídeos recombinantes produzidos foram usados para transfectar células de 

mamífero de modo a estas expressarem as proteínas de fusão e assim estudar a sua localização na 

célula. Esta estratégia foi usada inicialmente uma vez que não se encontrava disponível um 

anticorpo contra a proteína TBCCD1 que permitisse o estudo da proteína endógena. Através 

desta análise, efectuada em células HEK 293T, observou-se que todas as proteínas de fusão se 

apresentavam difusamente no citoplasma havendo uma clara acumulação no centrossoma em 

células em interfase e também durante a mitose nos pólos do fuso mitótico (Fig. IV.2A). Para 

além disso, durante a anafase as proteínas de fusão foram detectadas na zona mediana do fuso 

(ou fuso central) e durante a citocinese no “midbody” (ou corpo de Fleming). Finalmente, as 

proteínas de fusão foram também observadas no corpo basal do cílio primário em células 

privadas de soro, e consequentemente paradas na fase G1 do ciclo celular (Fig. IV.2A). O facto 

de a localização das proteínas de fusão ser a mesma, independentemente do “tag” ser RFP ou 

GFP e da posição do mesmo (N- ou C-terminal), sugere que esta corresponde à verdadeira 

localização da proteína TBCCD1. As células HEK 293T foram usadas nesta análise devido à sua 

grande eficiência de transfecção com plasmídeos e também pela sua capacidade de formar cílios 

primários aquando da privação em soro. 
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Posteriormente, o estudo da localização da proteína TBCCD1 através da expressão de 

proteínas de fusão foi efectuado na linha celular humana RPE-1. Neste caso, foram criadas linhas 

estáveis a expressar constitutivamente a proteína TBCCD1 em fusão com GFP na sua região C-

terminal. Para a criação destas linhas a sequência codificante da fusão TBCCD1-GFP foi sub-

clonada num vector retroviral. O plasmídeo recombinante foi então usado para a produção de 

partículas virais com as quais se infectaram as células RPE-1 para se proceder à inserção do 

transgene no genoma da célula (ver Materiais e Métodos secção D 2.1). Após a infecção 

isolaram-se vários clones a partir de células isoladas estabelecendo-se assim várias linhas RPE-1  

expressando a proteína de fusão TBCCD1-GFP. Também nas células RPE-1 TBCCD1-GFP se 

observou a localização da proteína de fusão difusamente no citoplasma e claramente no 

centrossoma, quer em células em interfase, quer durante a mitose (Fig. IV2.B). Verificou-se 

também a localização do TBCCD1-GFP na zona mediana do fuso em anafase e no “midbody” 

durante a citocinese. Finalmente, a localização no corpo basal do cílio primário também foi 

confirmada (Fig, IV.2B).  
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Figura IV.2. Análise da localização celular do TBCCD1 através da expressão de proteínas de fusão 

com proteínas fluorescentes. (A) Células HEK 293T foram transfectadas com o plasmídeo pIC112-TBCCD1 

para se expressar a fusão TBCCD1-RFP e posteriormente processadas para imunofluorescência com anticorpos 

contra γ-tubulina (a, b, c e e), α-tubulina (d) e tubulina poli-glutamilada (f). O DNA foi marcado com DAPI. (Aa) 

Célula em interfase; (Ab, c e d) Células em mitose; (Ae) Célula em citocinese; (Af) Célula privada de soro com cílio 

primário. As cabeças de setas apontam para o TBCCD1-RFP nos centrossomas (Aa-e) e no corpo basal do cílio 

primário (Af). As setas apontam para o TBCCD1-RFP na zona mediana do fuso em anafase (Ac e Ad) e no midbody 

em citocinese (Ae). (B) Linha celular RPE-1-TBCCD1GFP processada para imunofluorescência com anticorpos 

contra γ-tubulina (Ba), α-tubulina (Bb-d) e tubulina poliglutamilada (Be e Bf). O DNA foi marcado com DAPI. 

(Ba) Célula em interfase; (Bb-d) Células em mitose; (Be) Célula em citocinese; (Bf) Célula privada de soro com 

cílio primário. As cabeças de setas apontam para o TBCCD1-GFP nos centrossomas (Ba-e) e no corpo basal do cílio 

primário (Bf). As setas apontam para o TBCCD1-GFP na zona mediana do fuso em anafase (Bd) e no “midbody” 

em citocinese (Be). As barras de escala correspondem a 5µm. 

 

Como controlo foram também criadas linhas celulares RPE-1 a expressar apenas GFP. 

Estas células foram também analisadas por imunofluorescência indirecta não se tendo verificado 

uma localização da proteína GFP no centrossoma da célula (Fig. IV.3). Com esta observação 

conclui-se que o “tag” GFP não influencia a localização centrossomal da proteína TBCCD1-

GFP. 

 

 

 

 

 

Figura IV.3. Análise de imunofluorescência indirecta em células RPE-1 GFP. Células RPE-1 GFP 

foram processadas com um anticorpo contra a γ-tubulina. O DNA foi corado com DAPI. A barra de escala 

corresponde a 10µm. As pontas de setas apontam para o local do centrossoma. 
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A dinâmica da proteína TBCCD1-GFP durante a mitose foi também avaliada através de “live-

imaging” de células RPE-1 TBCCD1-GFP. Através desta análise observou-se claramente a 

presença da proteína de fusão no que serão os pólos do fuso e à medida que a mitose progride 

observa-se também o seu aparecimento progressivo na zona que corresponderá à zona mediana 

do fuso, e posteriormente uma grande acumulação no “midbody” (Fig. IV4, vídeo1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4. Análise da dinâmica da proteína TBCCD1-GFP por “live-imaging”. Na figura está presente 

uma selecção de imagens provenientes do filme (vídeo 1). As pontas de sentas apontam para a proteína TBCCD1-

GFP nos pólos do fuso mitótico e as setas para o TBCCD1-GFP na zona mediana do fuso e no “midbody”. A barra 

de escala corresponde a 10µm. 
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Os dados obtidos na análise de bioinformática (capítulo III) e no ensaio de 

complementação em levedura (Fig. IV.1) tornam pouco provável a hipótese da proteína 

TBCCD1 ser uma GAP para a tubulina, ou outras proteínas. Todavia, a existência dessa 

possibilidade torna curiosa a localização do TBCCD1 no centrossoma uma vez que o TBCD 

também é uma proteína centrosomal (Cunningham & Kahn, 2008). Como foi referido no 

capítulo da introdução, tanto o TBCC como a RP2 actuam em conjunto com o TBCD para 

activar a actividade de GTPase da β-tubulina (referências). Assim, caso o TBCCD1 partilhasse 

esta função com o TBCC e com a RP2, o TBCD seria um seu parceiro provável. 

Adicionalmente, no que diz respeito à zona mediana do fuso está descrito que uma das classes de 

proteínas mais representadas nesta estrutura corresponde a GTPases (famílias de pequenas 

GTPases, ex: Rho, Rac e Cdc42) e suas GAPs (revisto em Straight & Field, 2000). Estas 

proteínas regulam por exemplo a formação da estrutura de microtúbulos da zona mediana do 

fuso (Jantsch-Plunger et al, 2000) e a organização do citosqueleto de actina, bem como a 

formação do anel contráctil necessário para o estrangulamento da zona entre as futuras células 

filhas no final da citocinese (revisto em Straight & Field, 2000). Assim, caso se venha a verificar 

que o TBCCD1 possui uma actividade GAP é possível que este desempenhe um papel regulador 

nas fases finais da divisão celular.  

 

3. A localização centrossomal do TBCCD1 é independente dos microtúbulos e é 

determinada pela sua região N-terminal  

 

Seguidamente foi testado se a localização da fusão TBCCD1 era dependente dos 

microtúbulos, sendo este um teste usado frequentemente para verificar se proteínas localizadas 

no centrosoma são de facto verdadeiros componentes da estrutura. Para isso, células HEK 293T 

transfectadas com a construção pIC112-TBCCD1 de modo a expressar a proteína de fusão 

TBCCD1-RFP, foram tratadas com nocazole para despolimerizar a rede de microtúbulos. As 

células a expressar a proteína de fusão foram então processadas para análise de 

imunofluorescência indirecta com um anticorpo anti-α-tubulina. Verificou-se que, mesmo na 



Capítulo IV - Estudo da função da proteína TBCCD1 humana em linhas celulares 
Resultados 
_____________________________________________________________________________________ 

140 
 

ausência do citosqueleto de microtúbulos, a proteína TBCCD1-RFP permanece no centrosoma, 

facto que suporta o TBCCD1 como sendo um verdadeiro componente deste organelo (Fig. IV.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5. A localização do TBCCD1-RFP no centrossoma é independente dos microtúbulos. 

Células HEK 293T transfectadas com o plasmídeo pIC112-TBCCD1 e por consequência expressando a proteína 

TBCCD1-RFP foram tratadas com nocodazole durante uma hora e posteriormente processadas para análise de 

imunofluorescência indirecta com um anticorpo contra a α-tubulina. O DNA foi marcado com DAPI. (A) Células 

em mitose; (B) Célula em interfase. As barras de escala correspondem a 5µm. 
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No seguimento desta análise procurou-se perceber qual a região da proteína TBCCD1 

responsável pela sua localização centrossomal. Para isso a proteína foi dividida ao meio sendo as 

sequências codificantes das regiões N-terminal (1-328aa) e C-terminal (329-557aa) clonadas de 

forma a serem expressas em fusão com um “tag” fluorescente. Mais uma vez, as construções 

obtidas foram usadas para transfectar células HEK 293T. Com esta análise observou-se que a 

região C-terminal, onde está presente o domínio TBCC, encontra-se ausente dos centrossomas 

(Fig. IV.6A). No entanto, a região N-terminal é capaz de se localizar nos centrossomas, quer em 

células em interfase, quer em células em mitose (Fig. IV.6B). Assim, conclui-se que o domínio 

que determina a localização da proteína TBCCD1 no centrossoma se encontra na sua região N-

terminal, sendo no futuro necessária uma análise mais detalhada para se determinarem qual o 

domínio mínimo e quais os resíduos de aminoácidos determinantes para esta localização.  

No seu conjunto, estes resultados mostram que a proteína TBCCD1 é um componente do 

centrossoma, mantendo-se neste organelo ao longo do ciclo celular e estando também presente 

no corpo basal do cílio primário. Para além disso encontra-se na zona mediana do fuso durante a 

anafase e no “midbody” durante a citocinese. Estas localizações levantaram a hipótese de o 

TBCCD1 desempenhar um papel nestas estruturas, podendo por exemplo ser importante para as 

funções centrossomais como a nucleação, ancoramento e organização dos microtúbulos na 

célula, assim como a formação do cílio. Adicionalmente o TBCCD1 poderá desempenhar um 

papel nas fases finais da mitose e também na citocinese. 
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Figura IV.6. A localização centrossomal do TBCCD1 é determinada pelo seu domínio N-terminal. 

(A) Células HEK 293T a expressar a região N-terminal do TBCCD1 em fusão com GFP foram processadas para 

análise de imunofluorescência indirecta com um anticorpo contra a γ-tubulina. (Aa) Célula em mitose; (Ab) Célula 

em interfase. As cabeças de setas apontam para a proteína de fusão e para a γ-tubulina nos centrossomas. (B) Células 

HEK 293T a expressar a região C-terminal do TBCCD1 em fusão com RFP foram processadas para 

imunofluorescência com um anticorpo contra a γ-tubulina. (Ba) Célula em mitose; (Bb) Célula em interfase. As 

cabeças de setas apontam para a γ-tubulina nos centrossomas para a ausência da proteína de fusão nesta estrutura. 

Em A e B o DAPI foi marcado com DAPI. As barras de escala correspondem a 5 µm. 

 

4. Produção de um soro policlonal anti-TBCCD1 e análise da proteína TBCCD1 

endógena em linhas celulares humanas e culturas primárias de células do 

cerebelo de murganho 

 

O estudo da localização da proteína TBCCD1 endógena, assim como a realização de 

experiências para se avaliar a sua função, tornou necessária a produção de um anticorpo que a 

reconhecesse. Para esse efeito, a proteína TBCCD1 foi produzida em bactérias, purificada e 

usada para imunizar ratinhos da estirpe Balb/c para se produzir um soro poli-clonal que a 

reconhecesse. 

A sequência codificante do gene tbccd1 humano foi clonada num vector de expressão de 

bactérias em fusão com a proteína GST (glutationo S-transferase) sob o domínio de um promotor 

indutível com IPTG. O plasmídeo resultante, pGEX-4T1-TBCCD1, foi usado para transformar a 

estirpe de E. coli Rosetta(DE3)pLysS e expressar a proteína de fusão através da indução com 

IPTG. Para se determinar a estratégia de purificação foi necessário avaliar se a proteína de fusão 

era produzida numa forma solúvel ou se formava corpos de inclusão. Assim, a indução da 

expressão da proteína GST-TBCCD1 foi efectuada primeiro em culturas em pequena escala 

tendo as bactérias sido lisadas por sonicação após o período de indução. As fracções proteicas 

solúvel e insolúvel foram então analisadas por SDS-PAGE seguido de coloração das proteínas 

com Coomassie blue o que revelou que a expressão da proteína GST-TBCCD1 foi eficiente e 

que esta se encontrava essencialmente na fracção insolúvel, o que indica a formação de corpos de 

inclusão (Fig. IV7.A). A expressão da proteína GST-TBCCD1 foi então induzida em culturas em 
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larga escala sendo depois purificada a partir dos corpos de inclusão (Fig. IV7.B e C). A proteína 

purificada obtida foi posteriormente utilizada para imunizar ratinhos Balb/c. Finalmente, o soro 

obtido foi testado através da técnica de western blotting em extractos proteicos de células HEK 

293T (Fig. IV7.D) tendo-se verificado a detecção de uma banda com o tamanho esperado para a 

proteína endógena (~64 kDa). Como controlo, foi usado na mesma análise o soro do mesmo 

animal recolhido antes da imunização (pré-imune), não se tendo verificado o aparecimento da 

referida banda. Para se testar a especificidade do anticorpo produzido foram preparados e 

analisados num SDS-PAGE extractos proteicos de células HEK 293T transfectadas com o 

plasmídeo recombinante pIC113-TBCCD1, e consequentemente, expressando a proteína de 

fusão GFP-TBCCD1. Estes extractos foram aplicados em duplicado num SDS-PAGE e 

analisados paralelamente por western blot utilizando um anticorpo anti-GFP e o soro policlonal 

anti-TBCCD1, respectivamente. Da análise da Fig. IV7.D verifica-se que na faixa 

correspondente às proteínas incubadas com o anticorpo anti-GFP é detectada uma banda que 

corresponde a uma proteína com a massa molecular esperada para fusão GFP-TBCCD1 e na 

faixa incubada com o soro anti-TBCCD1 foi detectada uma banda correspondente, com a mesma 

massa molecular da proteína de fusão, para além da banda com a massa correspondente à 

proteína endógena (Fig. IV7.D). Este resultado mostra que o soro anti-TBCCD1 reconhece a 

proteína de fusão e a proteína endógena o que suporta o facto de este ser específico para o 

TBCCD1.  
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Figura IV.7. Produção de um soro anti-TBCCD1. (A) Células da estirpe de E. coli Rosetta(DE3)pLysS foram 

transformadas com o plasmídeo pGEX-4T1-TBCCD1 para expressar a proteína TBCCD1 humana em fusão com 

GST. As células transformantes foram inoculadas em meio LB líquido. Foram feitas duas culturas tendo a uma sido 

adicionado IPTG para induzir a expressão da proteína e a outra não. Após o período de incubação as células foram 

lisadas e preparadas as fracções proteicas solúvel e insolúvel que foram analisadas num SDS-PAGE 10%. Após a 

coloração do gel com Coomassie verificou-se que na presença de IPTG foi induzida a expressão da proteína de 

fusão e que esta se encontrava predominantemente na fracção insolúvel. (B) Análise por coloração com nitrato de 

prata da proteína GST-TBCCD1 aplicada num SDS-PAGE 10% após a sua purificação a partir dos corpos de 

inclusão. (C) Análise por western blotting com um anticorpo anti-GST da proteína GST-TBCCD1 após a sua 

purificação. (D) Extractos proteicos de células HEK 293T não transfectadas e transfectadas com o plasmídeo 

pIC113-TBCCD1 de modo a expressar a proteína GFP-TBCCD1, foram analisados num SDS-PAGE 10%. Após a 

transferência das proteínas para membrana de nitrocelulose uma “lane” correspondente a extractos de células HEK 

293T não transfectadas foi incubada com o soro do animal colhido antes da imunização. Outra lane com o mesmo 

extracto foi incubada com o soro anti-TBCCD1. A incubação com o soro pré-imune não deu qualquer sinal 

enquanto a incubação com o soro anti-TBCCD1 resultou no reconhecimento de uma banda com o tamanho esperado 

para a proteína TBCCD1 (~64kDa). Duas “lanes” com extracto de células a expressar GFP-TBCCD1 foram também 

analisadas. Uma foi incubada com um anticorpo anti-GFP, que reconheceu a proteína de fusão, e outra com o soro 

anti-TBCCD1 que reconheceu a proteína de fusão assim como a proteína endógenea. 

 

O soro anti-TBCCD1 foi também testado em extractos proteicos de células HeLa e RPE-

1 tendo sido detectada a banda correspondente ao TBCCD1 endógeno também nestas linhas 

celulares. No entanto, verificou-se que as três linhas celulares apresentam níveis diferentes de 

TBCCD1 sendo a linha celular HEK 293T aquela que apresenta maior expressão (Fig. IV8.A).  

Adicionalmente, dada a conhecida associação do centrossoma com o núcleo, foi 

efectuado um fraccionamento celular tendo sido preparados extractos proteicos citosólicos e 

nucleares que foram analisados por western blotting utilizando o soro anti-TBCCD1, e também 

os anticorpos contra a δ-tubulina, um marcador centrossomal, e a β-tubulina como controlo do 

fraccionamento. Com esta análise verificou-se um enriquecimento do sinal do TBCCD1 na 

fracção nuclear tal como se verificou para a δ-tubulina enquanto a β-tubulina foi detectada 

essencialmente na fracção citosólica (Fig. IV8.B). Estes resultados suportam também a 

localização do TBCCD1 endógeno no centrossoma.  
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Finalmente, o soro anti-TBCCD1 foi usado para analisar os níveis da proteína TBCCD1 

em extractos proteicos extraídos de orgãos de murganho. Nesta análise a proteína foi 

essencialmente detectada nos testículos e no cérebro, os dois orgãos onde também foi detectada 

uma maior quantidade de tubulina (Fig. IV8.C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.8. Análise dos níveis da proteína TBCCD1 por “western blotting”. (A) Quantidades iguais 

(µg de proteína) de extractos proteicos de células RPE-1, HeLa e HEK 293T foram aplicados num SDS-PAGE 10% 

e foram posteriormente analisados por “western blotting” utilizando o soro anti-TBCCD1 e com um anticorpo contra 

a α-tubulina (controlo de quantidade de proteína aplicada). (B) Quantidades iguais (µg de proteína) das fracções 

nuclear e citosólica de células RPE-1 foram aplicados num SDS-PAGE 10% e posteriormente analisados por 

“western blotting” com o soro anti-TBCCD1 e anticorpos contra a δ-tubulina (marcador centrossomal) e β-tubulina. 

O anticorpo contra a β-tubulina foi usado para controlar a eficiência do fraccionamento celular, uma vez que a esta 

proteína deverá encontrar-se apenas na fracção citosólica. O anti-δ-tubulina foi usado para mostrar que com o 

protocolo de fraccionamento celular utilizado o centrossoma permanecerá ligado ao núcleo, estando os marcadores 

centrossomais enriquecidos na fracção nuclear. (C) Análise dos níveis de TBCCD1 em tecidos de murganho adulto. 
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Foram aplicadas quantidades iguais (µg de proteína) de cada extracto, num SDS-PAGE 10%, tendo sido 

posteriormente analisados por “western blotting” usando o soro anti-TBCCD1 e anticorpos contra a α-tubulina e a 

actina (controlo de quantidade de proteína aplicada). 

 

Em paralelo, a expressão do tbccd1 foi também avaliada através da técnica de RT-PCR 

em vários tecidos de murganho e linhas celulares de murganho e humanas. Para isso foram 

desenhados “primers” capazes de hibridar com os transcritos dos genes tbccd1 de murganho e 

humano (ver material e métodos Tabela II.9) que foram usados nas reacções de amplificação. No 

caso dos tecidos de murganho foi feita uma análise de PCR semi-quantitativo usando como 

controlo interno a expressão do gene hprt (hipoxantina guanina fosforibosil transferase 1). 

Através desta análise verificou-se que o gene tbccd1 é transcrito em todos os tecidos de 

murganho analisados (Fig. IV.9) sendo o seu mRNA mais abundante nos testículos adultos. 

Adicionalmente, o transcrito tbccd1 foi detectado em todas as linhas celulares humanas e de 

murganho analisadas (HEK 293T, HeLa, RPE-1, GC2, C2C12 - dados não apresentados).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9. Análise da expressão do gene tbccd1 em tecidos de murganho. Análise, por RT-PCR 

semi-quantitativo, dos níveis do transcrito tbccd1 em amostras de cDNA preparadas a partir de RNA total 

proveniente dos órgãos de murganho indicados na figura. Foram analisados órgãos de animais adultos e, no caso dos 

testículos, também de animais com 15 dias após o nascimento (dpn). A expressão do gene hprt foi usada como 

controlo interno. Esta análise mostrou que o gene tbccd1 é transcrito em todos os tecidos analisados e que, entre 

estes, é nos testículos adultos que o transcrito se encontra em maior abundância. 
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Em conjunto, os resultados obtidos através das análises de RT-PCR e de western blot 

para os tecidos de murganho sugerem que a expressão do tbccd1 seja ubíqua, uma vez que o 

transcrito é detectado em todos eles, mas que poderá ser regulada pós-transcricionalmente de 

forma específica dos órgãos, resultando na presença de níveis de TBCCD1 muito diferentes nos 

vários tecidos. Finalmente, é curioso o facto de a expressão do tbccd1 ser maior nos testículos 

uma vez que neste tecido o citosqueleto de microtúbulos tem uma função preponderante. De 

facto durante a produção dos gâmetas masculinos o citosqueleto de microtúbulos sofre profundas 

remodelações necessárias para a formação de estruturas de microtúbulos altamente 

especializadas como a manchete e o flagelo. 

Seguidamente, para se estudar a localização da proteína TBCCD1 endógena, o soro anti-

TBCCD1 foi utilizado para análise de imunofluorescência em células HEK 293T, HeLa centrina-

GFP e RPE-1, após se ter verificado que o soro pré-imune não originava qualquer sinal no 

centrossoma (Fig. IV.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.10. Análise por imunofluorescência indirecta com o soro obtido antes da imunização 

dos murganhos com a proteína TBCCD1. Células HEK 293T foram incubadas com o soro pré-imune e com 

um anticorpo contra a proteína IFT88/polaris. O DAPI foi corado com DAPI. (A) Células em interfase. A barra de 

escala corresponde a 10µm. (B) Célula mitótica. A barra de escala corresponde a 5µm. As cabeças de setas apontam 

para os centrossomas. 
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À semelhança da análise anterior, com a expressão das proteínas de fusão, ao se 

incubarem as células com o soro anti-TBCCD1 verificou-se o aparecimento de sinal no 

citoplasma da célula e uma marcação clara do centrossoma em todas as linhas celulares (Fig. 

IV.11) havendo co-localização com os marcadores centrossomais usados (centrina e 

IFT88/polaris). Para além disso, verificou-se que a marcação centrossomal se mantém ao longo 

do ciclo celular. Adicionalmente, nas células HeLa e RPE-1 centrina-GFP verificou-se que a 

proteína TBCCD1 tem, aparentemente, uma localização peri-centriolar (Fig. IV.11C). No 

entanto, em qualquer uma das linhas celulares utilizadas praticamente não se observou a 

marcação na zona mediana do fuso e no midbody (Fig. IV11.A). Este facto, diferente da análise 

da expressão do TBCCD1 em fusão com proteínas fluorescentes, sugere que: i) os níveis 

endógenos de TBCCD1 são insuficientes para serem detectados pelo anticorpo; ii) o epítopo 

reconhecido pelo anticorpo está “mascarado” nessas estruturas; iii) a proteína não se localiza na 

zona mediana do fuso e no “midbody” sendo a localização das proteínas de fusão nestas 

estruturas um artefacto devida à sobre-expressão. 

Para se tentar clarificar esta questão, células HEK 293T foram transfectadas com o 

plasmídeo recombinante pcDNA3.1-TBCCD1 para sobre-expressar a proteína TBCCD1 sem 

“tag”. Estas células foram então processadas para imunofluorescência com o soro anti-TBCCD1. 

Nesta análise distinguiram-se claramente as células que sobre-expressaram o TBCCD1 das que 

não o fizeram, sendo esta mais uma prova da especificidade do soro policlonal produzido (Fig. 

IV.11B). Para além disso, verificou-se um aumento da intensidade da marcação no centrossoma, 

o que também fortalece os resultados da localização do TBCCD1 nesta estrutura. Finalmente, 

observou-se marcação na zona mediana do fuso e no “midbody” em células a sobre-expressar o 

TBCCD1, o que veio reforçar os resultados da análise da localização das proteínas de fusão (Fig. 

IV.11B). O facto deste resultado só se verificar claramente em condições de sobre-expressão, 

poderá querer dizer que os níveis endógenos da proteína são demasiado baixos para para se obter 

um sinal claro nestas estruturas.  
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Figura IV.11. Análise da localização celular da proteína TBCCD1 endógena. (A) Células HEK 293T 

foram processadas para imunofluorescência com o soro anti-TBCCD1 e anticorpos contra a proteína IFT88 (Aa-d) e 

contra a tubulina poli-glutamilada (Af). O DNA foi marcado com DAPI. (Aa) célula em interfase; (Ab) célula em 

metafase; (Ac) célula em anafase; (Ad) célula em fim da telofase; (Ae) célula com um cílio primário. As cabeças de 
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setas apontam para o TBCCD1 nos centrossomas e no corpo basal do cílio primário. Em d a seta aponta para o sinal 

do TBCCD1 na zona de constrição. As barras de escala correspondem a 5µm. (B) Células HEK 293T foram 

transfectadas com o plasmídeo pcDNA3-TBCCD1 para se sobre-expressar a proteína TBCCD1 e posteriormente 

foram processadas para imunofluorescência com o anticorpo contra a proteína IFT88/polaris. O DNA foi marcado 

com DAPI. (Ba) células em interfase; (Bb e c) células mitóticas; (Bd) célula em citocinese. As cabeças de setas 

apontam para o TBCCD1 nos centrossomas e as setas para o TBCCD1 na zona mediana do fuso e no “midbody”. 

Em Ba observa-se claramente a diferença entre uma célula a sobre-expressar a proteína TBCCD1 e uma célula não 

transfectada ou em que sobre-expressão não foi tão acentuada. Em Bb e Bc observa-se marcadamente a localização 

do TBCCD1 na zona mediana do fuso e em Bd também no midbody. As barras de escala correspondem a 5µm. (C) 

Células HeLa centrina-GFP (Ca) e RPE-1 (Cb e c) foram processadas para imunofluorescência com o soro anti-

TBCCD1 e, no caso das células HeLa também com o anticorpo contra a proteína IFT88/polaris. O DNA foi marcado 

com DAPI. As cabeças de setas apontam para o sinal do TBCCD1 e dos marcadores centrossomais centrina-GFP e 

IFT88. As barras de escala correspondem a 5µm.  

 

Finalmente, o estudo da localização do TBCCD1 endógeno foi estendido a culturas 

primárias do cerebelo de murganho em que se diferenciam células multiciliadas que apresentam 

cílios motores. Esta análise mostrou mais uma vez a localização da proteína TBCCD1 nos 

centrossomas de células em interfase (Fig. IV12.a e i) mas também em mitose (Fig. IV.12b e f) e 

ainda no corpo basal dos cílios motores (Fig. IV12.a e g). 
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Figura IV.12. Análise da localização celular da proteína TBCCD1 endógena em culturas primárias 

de células de cerebelos de murganho. Culturas primárias obtidas pela dissociação de cerebelos de 

murganhos com dois dias foram processadas para imunofluorescência com o soro anti-TBCCD1 e com um anticorpo 

contra α-tubulina. As cabeças de setas apontam para o TBCCD1 nos centrossomas (e e i) e para os corpos basais de 

cílios motores de células multiciliadas (a e g). 
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5. Estudo da função do TBCCD1 humano em células humanas RPE-1 através de 

silenciamento por RNAi 

 

Para se estudar a função da proteína TBCCD1 humana decidiu-se silenciar o gene tbccd1 

em células RPE-1. Esta linha celular foi escolhida devido ao facto de estas células terem sido 

imortalizadas pela expressão estável da proteína telomerase humana, responsável pela 

manutenção do tamanho dos telómeros. Esta linha celular apresenta então um fenótipo 

considerado normal, ao contrário das HeLa e HEK 293T que são linhas derivadas de tumores. 

Estas células ofereciam ainda a vantagem de permitirem o estudo dos vários aspectos da função 

do centrossoma incluindo a sua capacidade de se tornar no corpo basal do cílio primário. De 

facto, a linha celular RPE-1 é usualmente utilizada em estudos de centrossomas e cílios 

primários. 

Para se silenciar o gene tbccd1 foram adquiridos 4 pequenos RNAs de interferência 

(siRNAs - “small interfering RNAs”) dirigidos contra 4 sequências alvo do seu transcrito (ver 

Material e Métodos secção D 5) que foram misturados, sendo esta mistura usada para transfectar 

as células RPE-1. Como controlo, em todas as experiências foram usadas células transfectadas 

com um siRNA controlo sem qualquer alvo previsto em células humanas. Com o objectivo de 

optimizar as condições de transfecção de modo a obter-se uma elevada eficiência, realizaram-se 

testes de transfecção com o reagente de lipofecção Oligofectamine e um dos siRNAs controlo 

fluorescente tendo-se obtido uma eficiência de transfecção de cerca de 85-90% (Fig. IV13).  
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Figura IV.13. Análise da eficiência de transfecção de células RPE-1 com siRNAs. As células RPE-1 

foram transfectadas com um siRNA controlo fluorescente para se avaliar a eficiência do processo de transfecção que 

foi cerca de  85-90%. O DNA foi corado com DAPI. A barra de escala corresponde a 40µm. 

 

Foram também testadas várias concentrações da mistura de siRNAs para se determinar a 

concentração a usar nas restantes experiências. A eficiência do silenciamento foi inicialmente 

avaliada através da técnica de RT-PCR tendo-se verificado uma queda nos níveis do transcrito 

tbccd1 em células transfectadas com a mistura de siRNAs comparativamente às células controlo 

(Fig. IV14.A). Contrariamente, nenhum dos trascritos dos genes que codificam para a RP2 e para 

o TBCC, as proteínas relacionadas com o TBCCD1, foram afectados (Fig. IV.14A). 

Seguidamente, o silenciamento foi também avaliado através da técnica de “western blotting” 

usando-se para isso o soro anti-TBCCD1 produzido e caracterizado anteriormente, tendo sido 

observado um decréscimo dos níveis da proteína de cerca de 65% (Fig. IV14.Ba). Foram 

tentadas várias condições de RNAi, nomeadamente maiores concentrações da mistura de 

siRNAs, para se obter um decréscimo mais acentuado nos níveis de proteína TBCCD1. No 

entanto, estas condições não resultaram numa maior redução dos níveis de TBCCD1. Estes 

resultados mostram que embora a mistura de siRNAs seja muito eficiente na redução dos níveis 

de mRNA do tbccd1, a proteína decai mais lentamente o que indica que tenha uma grande 

estabilidade. A eficiência dos siRNAs a silenciar o gene tbccd1 foi posteriormente avaliada 
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também na linha celular RPE-1 TBCCD1-GFP tendo-se verificado também um decréscimo nos 

níveis da proteína de fusão (Fig. IV14.Bb). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.14. Silenciamento do gene tbccd1 em células RPE-1. (A) Análise por RT-PCR semi-

quantitativo da expressão dos genes tbccd1, tbcc e rp2 em células transfectadas com a mistura de siRNAs contra o 

tbccd1 (100µM) e células transfectadas com o siRNA controlo (100µM). A expressão do gene hprt foi usada como 

controlo interno. (B) Análise por western blotting dos níveis das proteínas TBCCD1 (a) e TBCCD1-GFP (b) em 

células transfectadas com a mistura de siRNAs contra o tbccd1 e células transfectadas com o siRNA controlo. 

Quantidades iguais (µg de proteína) de extractos proteicos de células RPE-1 (a) e RPE-1 TBCCD1-GFP (b) controlo 

e RNAi foram aplicados num SDS-PAGE 10% e posteriormente analisados por western blotting com anticorpos 

anti-TBCCD1 e anti-β-tubulina (a) e anti-GFP e anti-α-tubulina (b). Os anticorpos contra as tubulinas foram 

utilizados para o controlo de quantidade de proteína aplicada. 
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Relativamente aos efeitos do silenciamento do gene tbccd1 o primeiro fenótipo 

observado nas células transfectadas com a mistura de siRNAs foi o facto de estas não atingirem a 

confluência. Enquanto às 24h pós transfecção as células transfectadas com os siRNAs contra o 

tbccd1 não apresentavam diferenças de densidade aparentes relativamente às células controlo, às 

48 e 72h pós-transfecção as diferenças eram evidentes (Fig. IV15.A). A estes tempos a 

população de células controlo progredia para a confluência apresentando-se praticamente como 

uma monocamada confluente de células às 72h pós transfecção. Por outro lado, as células em 

que o tbccd1 foi silenciado pareciam maiores que as células controlo e não atingiam a 

confluência. Esta observação sugeria a existência de uma paragem ou um atraso na progressão 

do ciclo celular como consequência do silenciamento do tbccd1. Para testar esta hipótese, a 

progressão no ciclo celular de células controlo e células em que o tbccd1 foi silenciado foi 

avaliada através da coloração do seu DNA com iodeto de propídeo seguida de análise por 

citometria de fluxo para se determinar o conteúdo de células nas diferentes fases do ciclo. 

Através desta análise verificou-se que, às 48h pós-transfecção, a população de células RNAi 

apresentava um maior número de células com conteúdo de DNA correspondente à fase G1 (2n) e 

um consequente decréscimo nas populações S (conteúdo de DNA entre os 2n e os 4n) e G2/M 

(4n) relativamente às células controlo (Fig. IV15.Bb). Foi também possível confirmar, através da 

análise do parâmetro “forward scatter”, que as células RNAi eram maiores que as células 

controlo (Fig. IV15.Ba). Os resultados desta análise às 48h sugerem a existência de uma 

paragem/atraso no ciclo celular na fase G1. Às 72h pós-transfecção verificou-se, nas células 

controlo, um aumento do número de células em G1 quando comparado com o valor das 48h (Fig. 

IV15.Bb). Esta observação deve-se provavelmente ao facto destas células estarem a entrar em 

confluência, estado em que deixarão de se dividir. Já as células transfectadas com a mistura de 

siRNAs contra o tbccd1 apresentavam, às 72h pós transfecção, um aumento no número de 

células nas fases S e G2/M relativamente às 48h pós-transfecção. Este aumento nestas duas 

populações sugere que parte da população progride no ciclo de G1 para G2. No entanto tendo em 

conta que se se seguirem as células até às 96h pós transfecção a população RNAi não atinge a 

confluência havendo mesmo o aparecimento de células mortas, é possível que algumas células 

dupliquem o DNA mas que não consigam progredir para mitose. Serão necessários estudos 
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adicionais para se responder às questões ainda em aberto relativamente à progressão no ciclo 

celular das células em que o tbccd1 foi silenciado.  

Curiosamente, um estudo efectuado por Mikule e colaboradores mostrou que o 

silenciamento de 14 proteínas centrossomais em células RPE-1 causa uma paragem no ciclo 

celular em G1, sendo esta dependente da activação das proteínas p38, p53 e p21 (Mikule et al. 

2007). Os autores sugeriram a existência de um “checkpoint” que avaliaria o centrossoma e 

regularia a progressão no ciclo celular. No entanto, será também possível que stresse celular 

causado pela redução dos níveis destas proteínas no centrossoma seja o responsável por esta 

paragem no ciclo uma vez que se verificou que a presença de centrossomas não é essencial para 

a divisão celular (revisto em Debec et al, 2010).  
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Figura IV.15. O silenciamento do gene tbccd1 causa um atraso no ciclo celular em células RPE-1. 

(A) Células RPE-1 transfectadas com o siRNA controlo ou a mistura de siRNAs contra o TBCCD1 foram 

observadas por microscopia de contraste de interferência diferencial às 24, 42 e 72h pós-transfecção. (B) Análise do 

ciclo celular (b) e do tamanho celular (a) por citometria de fluxo de células controlo e células transfectadas com os 
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siRNAs contra o tbccd1. Células controlo e RNAi foram recolhidas às 48 e 72h pós-transfecção, o DNA foi corado 

com iodeto de propídeo e as células foram analisadas por citometria de fluxo. Em Ba estão apresentados os 

resultados relativos ao tamanho das células 48h pós-transfecção. Em Bb estão apresentados os resultados da análise 

do ciclo celular às 48 e às 72h pós-transfecção. 

 

5.1. O silenciamento do tbccd1 causa o afastamento do centrossoma do 

núcleo 

De seguida avaliou-se o efeito do silenciamento do gene tbccd1 no centrossoma. Para 

isso, células controlo e silenciadas para o tbccd1 foram processadas para análise de 

imunofluorescência indirecta usando um anticorpo contra a γ-tubulina. Com esta análise 

observou-se que nas células silenciadas o centrossoma se encontrava deslocado do centro da 

célula deixando de estar associado ao núcleo e apresentando-se frequentemente na periferia da 

célula (Fig. IV16.A). Pelo contrário, nas células controlo o centrossoma encontrava-se 

normalmente associado com o núcleo no centro da célula, o que está de acordo com os dados 

existentes na literatura para outras linhas celulares (Piel et al, 2000; Burakov et al, 2003). Foram 

então medidas as distâncias entre o núcleo e o centrossoma usando o “software” ImageJ. A 

medição foi efectuada traçando uma linha recta entre o centro do núcleo e o centrossoma, tendo 

depois sido medida a distância entre o limite do núcleo e o centrossoma (Fig. IV16.Ba). Assim, 

verificou-se que nas células controlo a maioria da população apresentava o centrossoma muito 

próximo do núcleo, entre 0-2 µm enquanto apenas ~30% das células da população RNAi se 

encontrava dentro desta categoria (Fig. IV16.Bb e c). As células controlo e RNAi foram também 

processadas para imunofluorescência indirecta com o soro anti-TBCCD1 tendo-se observado um 

decréscimo no sinal de fluorescência, quer no citoplasma, quer no centrossoma nas células 

transfectadas com os siRNAs contra o tbccd1 (Fig. IV17.A). No entanto, verificou-se sempre 

algum sinal, mesmo que reduzido, no centrossoma nas células em que o tbccd1 foi silenciado 

(Fig. IV16.A e B). O conjunto destes resultados mostra que a proteína TBCCD1 é requerida para 

o correcto posicionamento do centrossoma no centro da célula em associação com o núcleo. 
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Figura IV.16. O silenciamento do gene tbccd1 causa um afastamento do centrossoma 

relativamente ao núcleo. (A) Células RPE-1 transfectadas com o siRNA controlo ou com a mistura de siRNAs 

contra o tbccd1 foram processadas para análise de imunofluorescência com um anticorpo contra a γ-tubulina 72h 

pós-transfecção. O DNA foi marcado com DAPI. As setas apontam para os centrossomas. As barras de escala 

correspondem a 5µm. (Ba) Representação da estratégia usada na medição da distância entre o núcleo e o 

centrossoma. Uma linha recta foi traçada desde o centro do núcleo ao centrossoma tendo depois a distância entre o 

limite do núcleo e o centrossoma medida com o programa ImageJ. (Bb) O gráfico representa a média das 

percentagens de células controlo e RNAi em que a distância do núcleo ao centrossoma era superior a 2 µm. Os 

resultados apresentados correspondem a medições efectuadas em 3 experiências independentes. As diferenças 

encontradas entre as populações são estatisticamente significativas (P<0.001) de acordo com o teste t-student. (Bc) 

Representação alternativa dos resultados das medições das distâncias medidas mostrando as médias das 

percentagens de células em vários intervalos de distâncias. As barras de erro correspondem, em Bb e Bc, aos devios-

padrão. 
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Figura IV.17. Análise de imunofluorescência da proteína TBCCD1 em células RPE-1 centrina-GFP 

controlo e RNAi. (A) Células RPE-1 centrina-GFP transfectadas com o siRNA controlo ou com a mistura de 

siRNAs contra o tbccd1 foram processadas para análise de imunofluorescência com o soro anti-TBCCD1 72h pós 

transfecção. O DNA foi marcado com DAPI. As barras de escala quando não indicado correspondem a 5µm. (B) A 

intensidade do sinal de fluorescência obtido com o soro anti-TBCCD1 foi medida com o programa ImageJ a partir 

de imagens capturadas com os mesmos parâmetros de exposição. O gráfico representa o resultado das medições em 

unidades relativas de fluorescência obtidos para as células controlo (1±0.18; n=92) e RNAi (0.62±0.06; n=85). As 

diferenças obtidas são estatisticamente significativas (P<0.001) de acordo com o teste t-student. Imagens 

representativas de centrossomas de células controlo e RNAi foram falsamente coloridas com a opção “fire” do 

programa ImageJ para salientar as diferenças de sinal de fluorescência. 

 

5.2. Avaliação do silenciamento do tbccd1 e do incorrecto posicionamento do 

centrossoma na sua capacidade de centro organizador de microtúbulos 

Para se avaliar o efeito do silenciamento do tbccd1 no citosqueleto de microtúbulos este 

foi analisado através de imunofluorescência indirecta com um anticorpo anti-α-tubulina tendo-se 

verificado que nas células RNAi os microtúbulos continuavam focados no centrossoma (Fig. 

IV18.A), sugerindo que a sua função de nucleador/organizador do citosqueleto de microtúbulos 

não estava afectada. Para testar esta hipótese, células controlo e células silenciadas para o tbccd1 
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foram tratadas com nocodazole para despolimerizar os microtúbulos. De seguida as células 

foram lavadas e a recuperação dos microtúbulos foi seguido fixando-se as células a vários 

tempos e processando-se as mesmas para imunofluorescência com anticorpos contra a α-tubulina 

e a proteína IFT88/polaris. Com esta análise verificou-se que, tal como nas células controlo, os 

centrossomas mal posicionados nas células silenciadas continuavam a nuclear e ancorar os 

microtúbulos (Fig. IV18.B) sugerindo que o TBCCD1 não será necessário para esta função 

centrossomal ou então que os níveis de proteína restantes são suficientes para a desempenhar. No 

entanto, é possível que a dinâmica dos microtúbulos esteja afectada, o que poderia ser, pelo 

menos em parte, um dos factores que afecta o posicionamento do centrossoma. No futuro, será 

interessante avaliar-se este parâmetro em células silenciadas para o tbccd1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV - Estudo da função da proteína TBCCD1 humana em linhas celulares 
Resultados 

_____________________________________________________________________________________ 

167 
 

Figura IV.18. O silenciamento do gene tbccd1 não afecta a capacidade do centrossoma nuclear e 

ancorar os microtúbulos. (A) Células transfectadas com o siRNA controlo ou com a mistura de siRNAs contra 

o tbccd1 foram processadas para análise de imunofluorescência com anticorpos contra a α-tubulina e contra a 

proteína IFT88/polaris 72h pós-transfecção. O DNA foi marcado com DAPI. As barras de escala correspondem a 5 

µm. As setas apontam para o centrossoma evidenciado pelo sinal da proteína IFT88/polaris. Tantos nas células 

controlo como nas células RNAi os microtúbulos parecem irradiar do centrossoma. (B) Células transfectadas com o 

siRNA controlo ou com a mistura de siRNAs contra o tbccd1 foram tratadas com nocodazole durante 45 minutos. 

Após a incubação com este agente despolimerizante as células foram lavadas com meio de cultura sem droga e 

colocadas a 37ºC para permitir a repolimerização dos microtúbulos. As células controlo e células submetidas a 

RNAi durante vários tempos foram fixadas e posteriormente processadas para análise de imunofluorescência com 

um anticorpo contra a α-tubulina. Com esta análise confirmou-se que tal como nas células controlo, os centrossomas 

com localização anormal face ao núcleo nas células tratadas com RNAi continuam a nuclear os microtúbulos. 

 

5.3. O silenciamento do tbccd1 não afecta o citosqueleto de actina 

O facto de existirem evidências na literatura que sugerem que o sistema actomiosina 

desempenha um papel na correcta localização/reorientação do centrossoma na célula e o facto da 

proteína TBCCD1 possuir um domínio CARP levou-nos analisar o citosqueleto de actina no 

contexto do silenciamento do tbccd1. Assim, células RPE-1 centrina-GFP controlo e silenciadas 

para o tbccd1 foram coradas com faloidina e analisadas por microscopia de fluorescência. 

Através desta análise não se encontraram diferenças óbvias entre o citosqueleto de actina das 

células controlo e das células onde a expressão do gene tbccd1 tinha sido silenciado (Fig. IV.19). 

Ambas as populações apresentavam feixes de actina não parecendo existirem problemas na 

polimerização ou organização dos filamentos de actina como resultado do silenciamento do 

tbccd1. No entanto, através desta análise nada se pode concluir relativamente à dinâmica dos 

filamentos de actina. 
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Figura IV.19. O silenciamento do tbccd1 não causa alterações evidentes no citosqueleto de actina. 

O citosqueleto de actina de células RPE-1 centrina GFP transfectadas com o siRNA controlo ou com a mistura de 

siRNAs contra o tbccd1 foi corado com faloidina-rodamina. O DNA foi corado com o DAPI. As barras de escala 

correspondem a 5 µm. As cabeças de setas apontam para o centrossoma. 

 

5.4. O silenciamento do tbccd1 diminui a eficiência de produção de cílios 

primários nas células RPE-1 

Outra função centrossomal avaliada foi a capacidade do centrossoma se transformar em 

corpo basal capaz de montar cílios primários. Como já foi referido, as células RPE-1 são bastante 

eficientes a produzir cílios primários, desde que as células estejam confluentes e que lhes seja 

removido o soro para as parar em G0. Consequentemente, foi necessário optimizar novas 

condições para se conseguir uma monocamada confluente de células RNAi uma vez que, como 

já referido, estas não atingem a confluência nas condições anteriores. Assim, mais células foram 

semeadas antes da transfecção e procedeu-se a uma segunda transfecção 48h após a primeira 

para se garantir um silenciamento eficiente. Assim, sempre que se conseguiram células controlo 

e RNAi em condições de confluência idênticas foi-lhes removido o soro durante cerca de 24h 

para se induzir a produção de cílios. As células foram então processadas para imunofluorescência 
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indirecta com um anticorpo anti-tubulina poliglutamilada (GT335) uma vez que esta modificação 

pós-traducional da tubulina é abundante nos cílios. Verificou-se então que, contrariamente à 

população controlo, em que a maioria das células apresentava um cílio, nas células RNAi apenas 

cerca de 30% das células apresentava esta estrutura (Fig. IV.20. A e B). Para além disso, foram 

observadas células silenciadas com o cílio localizado muito afastado do centro da célula e até na 

sua periferia. Nas células controlo, à semelhança do que foi observado para o centrossoma, o 

cílio apresentava uma posição central. Mais uma vez, células controlo e RNAi foram processadas 

para imunofluorescência indirecta com o soro anti-TBCCD1 tendo sido observada uma 

diminuição do sinal do TBCCD1 no corpo basal dos cílios (Fig. IV.20. C). No entanto, através 

desta análise foi possível constatar que na população de células silenciadas, diferentes células 

com níveis remanescentes de TBCCD1 semelhantes no corpo basal podiam ou não apresentar 

um cílio. Assim, com os dados disponíveis até ao momento não foi possível estabelecer se a 

proteína TBCCD1 estará directamente envolvida no processo da ciliogénese ou se a menor 

eficiência na produção de cílios das células silenciadas para o tbccd1 será um efeito indirecto. 
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Figura IV.20. O silenciamento do tbccd1 afecta a eficiência de formação de cílios primários. (A) 

Células RPE-1 transfectadas com o siRNA controlo ou com a mistura de siRNAs contra o tbccd1 foram processadas 

para análise de imunofluorescência indirecta com o anticorpo contra a tubulina poli-glutamilada (GT335) 72h pós-

transfecção após 24h de privação de soro para induzir a produção de cílios primários.  As cabeças de setas apontam 

para os cílios primários. A barra de escala corresponde a 10 µm. (B) O gráfico representa a percentagem (± desvio 

padrão) de células com cílio nas populações de células controlo e RNAi. As contagens provêm de 4 experiências 

independentes. As diferenças obtidas são estatisticamente significativas (P<0.001) de acordo com o teste t-student. 

(C) Células RPE-1centrina-GFP transfectadas com o siRNA controlo ou com a mistura de siRNAs contra o tbccd1 

foram processadas para análise de imunofluorescência com o soro anti-TBCCD1 e o anticorpo contra a tubulina 

poli-glutamilada (GT335) 72h pós-transfecção após 24h de privação de soro para induzir a produção de cílios 
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primários. Nas células em que o tbccd1 foi silenciado observa-se um decréscimo do sinal de fluorescência do 

TBCCD1 no corpo basal do cílio primário. As cabeças de setas apontam para os corpos basais dos cílios primários. 

As barras de escala correspondem a 5µm. Em (A) e (C) o DNA foi marcado com DAPI. 

 

5.5. O silenciamento do tbccd1 provoca a desorganização do complexo de 

Golgi e anomalias na migração celular 

Dada a conhecida importância do centrossoma para a organização do citosqueleto de 

microtúbulos e consequentemente para a organização interna da célula, por exemplo no que diz 

respeito ao complexo de Golgi, decidiu-se analisar a organização deste organelo em células 

controlo e RNAi. Na realidade, sabe-se que a biogénese do complexo de Golgi está grandemente 

dependente da posição do centrossoma e do áster de microtúbulos uma vez que as vesículas 

precursoras do Golgi são transportadas por proteínas motoras (dineína) ligadas aos microtúbulos 

no sentido da extremidade menos destes, que se encontra ancorada no centrossoma (revisto em 

Rios & Bornens, 2003). Consequentemente, o complexo de Golgi organiza-se normalmente em 

redor do centrossoma encontrando-se, como este, numa posição perinuclear. Quando a rede de 

microtúbulos é despolimerizada pela acção de nocodazole a estrutura do Golgi é fragmentada e 

dispersada (revisto em Thyberg & Moskalewski, 1999).  

Para se avaliar o efeito do silenciamento to tbccd1 no complexo de Golgi células controlo 

e RNAi foram processadas para imunofluorescência indirecta com um anticorpo contra o 

marcador centrossomal IFT88/polaris e com um anticorpo contra a proteína do Golgi, golgina 

97. Como esperado, nas células controlo observou-se o Golgi concentrado em torno do 

centrossoma ao pé do núcleo, no centro da célula. Por outro lado, nas células RNAi observou-se 

uma desorganização do Golgi, encontrando-se este muitas vezes fragmentado e espalhado por 

toda a célula ou parecendo seguir o centrossoma (Fig. IV.21. A e B). 
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Figura IV.21. O silenciamento do gene 

Células RPE

para análise de imunofluorescência com anticorpos contra a proteína golgina 97 e a proteína IFT88/polaris 72h pós

transfecção. As barras de escala correspondem a 10 µm. O DNA foi marcado com D

percentagem (± desvio padrão) de células com o complexo de Golgi desorganizado nas populações de células 

controlo e RNAi. O valor de 

diferenç

transfectadas com o siRNA controlo ou com a mistura de siRNAs contra o 

imunofluorescência com o soro anti

72h pós

centrossomas.
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Uma análise semelhante foi efectuada usando o soro anti-TBCCD1 e o anticorpo contra a 

golgina 97 (Fig. IV.21. C). Os resultados mostram que o TBCCD1 não parece co-localizar com o 

complexo de Golgi mas não permitem excluir em definitivo um envolvimento directo da proteína 

TBCCD1 na organização do Golgi. No entanto, é provável que o fenótipo observado seja 

causado apenas pela localização anormal do centrossoma. É possível que o afastamento do 

centrossoma e consequentemente do áster de microtúbulos do centro da célula leve a que os 

precursores do Golgi se desloquem para a sua nova posição. É também possível que o 

centrossoma não adopte uma posição definitiva nestas células. Assim, uma constante alteração 

da posição do áster de microtúbulos levaria, com o tempo, à fragmentação do complexo de Golgi 

pela célula. Poucas proteínas estão descritas como sendo necessárias para o posicionamento do 

centrossoma causando fenótipos semelhantes quando silenciadas. Para uma delas, p160/ROCK, 

está descrito que o seu silenciamento em células HeLa causa a separação dos centríolos e um 

aumento da mobilidade do centríolo mãe, o principal organizador de microtúbulos, pela célula 

(Chevrier et al, 2002). Assim, decidiu-se avaliar se também no caso do silenciamento do tbccd1 

se verifica um aumento da mobilidade do centrossoma. Para se avaliar o comportamento do 

centrossoma em resposta ao silenciamento do tbccd1 este foi filmado em células RPE-1 a 

expressar a proteína centrina-GFP transfectadas com o siRNA controlo ou com a mistura de 

siRNAs contra o tbccd1. Através desta análise verificou-se, que as células RPE-1 controlo se 

movem activamente mudando frequentemente a direcção do seu movimento e apresentam, como 

esperado, o centrossoma no centro da célula associado ao núcleo. Para além disso, o centrossoma 

não parece adoptar uma posição preferencial relativamente ao núcleo durante o movimento (Fig. 

IV.22A; vídeo 2). Pelo contrário, as células RNAi movem-se menos activamente, sendo mais 

lentas que as células controlo (Fig. IV.22B; vídeo 3). No entanto, ao contrário do que foi descrito 

para a p160ROCK nas células silenciadas para o tbccd1 com o centrossoma afastado do núcleo 

não se verificou um aumento do movimento deste pela célula. Neste caso verificou-se que o 

centrossoma se encontra normalmente atrás do núcleo que se movimenta no sentido da migração 

da célula. À medida que a célula avança e a região posterior retrai, o centrossoma é também 

deslocado podendo regressar para junto do núcleo. Quando a célula muda de direcção o 

centrossoma acaba por adoptar uma nova posição (Fig. IV.22B; vídeo 3).  
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Esta análise mostra que o silenciamento do tbccd1 causa problemas na migração celular 

sendo esta mais lenta que nas células controlo. Para além disso, mostra que, embora não exista 

um aumento da movimentação do centrossoma pela célula, a sua posição não é constante, 

variando consoante a movimentação da própria célula. Esta continua alteração da posição do 

centrossoma de o áster de microtúbulos poderá então ser um factor responsável pela 

desorganização do Golgi observada nas células em que o tbccd1 foi silenciado. 

Finalmente, este fenótipo de desorganização do complexo de Golgi poderá estar 

relacionado com a menor eficácia das células RNAi fazerem cílios. De facto, existem várias 

evidências na literatura que suportam que o complexo Golgi e o transporte vesicular a partir dele 

desempenhe um papel fundamental na formação do cílio. 
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Figura IV.22. Posicionamento do centrossoma em células RPE-1 controlo e silenciadas para o 

tbccd1 durante a sua migração. (A) Células RPE-1 centrina-GFP não confluentes e transfectadas com o 

siRNA controlo ou com os siRNAs contra o tbccd1 foram filmadas para se analisar a posição do centrossoma 

durante a migração celular. O painel superior mostra imagens de células controlo capturadas às 0, 2, 4 e 6h 

(fotogramas do vídeo 2). O painel inferior mostra imagens de células RNAi capturadas aos mesmos tempos 

(fotogramas do vídeo 3). As cabeças de setas apontam para os centrossomas e os asteriscos marcam o centro dos 

núcleos. As setas indicam a direcção do movimento de cada célula. As barras de escala correspondem a 20µm. (B) 

Representação esquemática do comportamento do centrossoma durante o movimento de uma célula RPE-1 em que o 

tbccd1 foi silenciado.  

 
 

5.6. As células silenciadas para o tbccd1 apresentam uma migração dirigida 

mais lenta em ensaios de “cicatrização de ferida”. 

Para se analisar melhor o fenótipo da migração celular foi efectuado um ensaio que permite 

avaliar a migração direccionada, um “ensaio de cicatrização de ferida” (“wound-healing assay”). 

Para este ensaio foi usada a mesma estratégia descrita anteriormente para se obterem 

monocamadas confluentes de células controlo e transfectadas com a mistura de siRNAs contra o 

tbccd1. As monocamadas de células controlo e RNAi foram “feridas” com uma ponta de 
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micropipeta e o fecho da ferida foi acompanhado por “live imaging” (Fig. IV.23A; vídeos 5 e 6 

respectivamente). Através desta análise verificou-se que as células em que o tbccd1 foi 

silenciado conseguem polarizar e migrar no sentido da ferida conseguindo fechá-la. No entanto, 

as células silenciadas apresentam um atraso, relativamente às células controlo (Fig. IV.23A) o 

que está de acordo com a observação anterior do movimento de células silenciadas não 

confluentes. Adicionalmente, a posição do centrossoma relativamente ao núcleo nas células a 

migrar na margem da ferida foi também avaliada. Para isso, monocamadas de células controlo e 

silenciadas para o tbccd1 foram feridas e a migração celular deixada prosseguir até que as células 

foram fixadas e processadas para análise de imunofluorescência indirecta com anticorpos anti-α-

tubulina e IFT88/polaris. Na figura IV.23B estão apresentados os resultados obtidos após 1h de 

migração e que não variam para tempos posteriores pelo menos até às 4h. Com esta análise pode-

se verificar que nas células controlo não ocorre um posicionamento preferencial do centrossoma 

em relacão ao núcleo ao contrário do que está descrito em várias linhas celulares, em que o 

centrossoma se encontra preferencialmente posicionado em frente ou atrás do núcleo na direcção 

do movimento. Este parece ser, no entanto, um fenómeno que é específico/depende da linha 

celular e também do substrato em que se encontram as células (Yvon et al, 2002; Pouthas et al, 

2008). Relativamente às células em que o tbccd1 foi silenciado observou-se, na margem da 

ferida, um maior número de células em que o centrossoma se encontrava atrás do núcleo o que 

está de acordo com o que foi observado nas células isoladas (Fig. IV.23C). Apesar disso 

verificou-se um direccionamento dos microtúbulos para a frente de migração das células 

(“leading edge”) tal como nas células controlo o que está de acordo com o facto de estas células 

polarizarem no sentido da ferida. 
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Figura IV.23. Ensaio de migração direccionada em células RPE-1 controlo e silenciadas para o 

RNAi. (A) Células RPE-1 transfectadas com o siRNA controlo ou com a mistura de siRNAs contra o tbccd1 foram 

crescidas até à confluência e as monocamadas foram “feridas” com uma ponta de micropipeta para se induzir a 

migração celular para ocorrer o fecho da ferida. A migração celular foi seguida filmando as células em microscopia 

de interferência diferencial. As imagens apresentadas nos dois painéis correspondem a fotogramas dos filmes 5 e 6 e 

aos tempos 0, 196, 304 e 544 min. As margens das feridas foram delimitadas por linhas brancas para evidenciar a 

progressão das células na frente de migração. (B) Monocamadas de células RPE-1 controlo e RNAi foram feridas e 

deixadas migrar durante 1h após a qual foram fixadas e processadas para análise de imunofluorescência com 

anticorpos contra a α-tubulina e conta a proteína IFT88/polaris para se analisar a posição do centrossoma 

relativamente ao núcleo nas células na frente da ferida. O DNA foi corado com DAPI. As barras de escala 

correspondem a 20 µm. (C) Representação gráfica da posição do centrossoma relativamente ao núcleo nas células a 

migrar na frente da ferida. Os valores representam a média das percentagens (± desvio padrão) das células presentes 

nas várias categorias. O valor de n corresponde ao número de células contadas em três experiências independentes. 

As diferenças obtidas são estatisticamente significativas de acordo com o teste t-student excepto para a categoria 

centrossoma “em cima” do núcleo (P=0.0075). 
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6. Discussão 

 

6.1. Impacto do silenciamento do gene tbccd1 no centrossoma 

 

Com o silenciamento do tbccd1 em células RPE-1 observámos um marcado aumento da 

distância entre o núcleo e o centrossoma, que muitas vezes era observado na periferia da célula. 

Este resultado sugere fortemente que esta proteína seja necessária para manter a associação entre 

estes dois organelos. Um estudo publicado recentemente, durante o processo de publicação dos 

resultados apresentados nesta tese, mostrou que na alga verde C. reinhardtii a proteína TBCCD1 

tem um papel semelhante. Este estudo mostrou que as células mutantes asq2, apresentam uma 

inserção na sequência codificante do gene tbccd1 resultando na perda total de função deste. As 

células mutantes asq2 em mitose apresentam uma perda de ligação entre os centríolos, problemas 

no posicionamento dos mesmos e, consequentemente, falhas no estabelecimento da orientação 

correcta do fuso mitótico, que muitas vezes não apresenta centríolos nos pólos. Neste organismo, 

a proteína TBCCD1 foi localizada nos centríolos (corpos basais dos seus dois flagelos) e em 

estruturas chamadas rizoplastos que os ligam entre si e ao núcleo (Feldman et al, 2009). O 

TBCCD1 poderá então, participar no estabelecimento de uma ligação física entre os centríolos e 

entre estes e o núcleo em C. reinhardtii. Assim, os resultados obtidos nos dois modelos mostram 

uma conservação na localização da proteína TBCCD1, nomeadamente a sua associação com 

centríolos/corpos basais. Adicionalmente, embora as células de mamífero não possuam 

rizoplastos, parece também existir uma conservação da função entre as proteínas TBCCD1 

humana e de C. reinhardtii uma vez que ambas são necessárias para o posicionamento correcto 

dos centríolos/centrossomas. 

A função de centro organizador de microtúbulos do centrossoma foi avaliada em células 

RPE-1 submetidas ao RNAi do tbccd1 para se determinar se a proteína desempenha um papel 

nesta actividade centrossomal. Verificou-se então que os microtúbulos continuam a ser 

nucleados e ancorados no centrossoma nas células silenciadas tal como nas células controlo. 

Todavia, é possível que o comportamento dinâmico dos microtúbulos esteja afectado, o que 

poderia contribuir para o fenótipo de perda da associação do centrossoma com o núcleo.  
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Como mencionado anteriormente, não se encontram totalmente esclarecidos os 

mecanismos que mantêm activamente a posição do centrossoma no centro da célula e a sua 

ligação ao núcleo em células animais. O modelo actualmente mais bem aceite defende que o 

balanço de forças exercidas pelos microtúbulos no cortéx da célula e as forças exercidas nos 

microtúbulos por proteínas ancoradas na membrana plasmática (ex: dineína) que os “puxam”, 

leva ao correcto posicionamento do centrossoma no centro das células em interfase. De facto, a 

despolimerização dos microtúbulos pela acção de nocodazole leva à perda da ligação do 

centrossoma ao núcleo e ao seu afastamento do centro da célula (Salpingidou et al, 2007). Mais 

ainda, verificou-se que uma despolimerização local, provocada pela injecção de nocodazole 

junto do cortéx celular na periferia da célula, é suficiente para provocar um desequilíbrio de 

forças que conduz ao deslocamento do centrossoma do centro da célula (Burakov et al, 2003). 

Assim, a presença da rede de microtúbulos com uma dinâmica normal é um factor determinante 

para o posicionamento do centrossoma. 

 Como mencionado anteriormente, a proteína motora dineína tem um papel fundamental 

neste processo. De facto, existem várias evidências de que tanto a dineína como proteínas que se 

associam a ela (ex: dinactina, Lis1, bicaudal2) estão envolvidas no posicionamento dos 

centrossomas, quer em células em interfase, quer na migração destes para os pólos do fuso 

mitótico e também para a reorientação do centrossoma, por exemplo, durante a migração celular 

(Burakov et al, 2003; Tanaka et al, 2004; Splinter et al, 2010). Uma prova clara do envolvimento 

da dineína no posicionamento do centrossoma provém do facto de se ter observado que a 

injecção de um anticorpo anti-dineína em células BS-C1 resulta num dramático 

reposicionamento do centrossoma, do centro para a periferia da célula (Burakov et al, 2003). 

Finalmente, a ligação do centrossoma ao núcleo também envolve a dineína uma vez que esta se 

pode associar com o invólucro nuclear e “puxar” os micrótubulos ancorados no centrossoma a 

partir do núcleo. Forças exercidas nos microtúbulos pelo sistema actina-miosina, com o qual os 

microtúbulos interagem, e que geram fluxos de filamentos de actina na célula têm também sido 

propostos como participando no posicionamento do centrossoma na célula (Burakov et al, 2003). 

O envolvimento do citosqueleto de actina no posicionamento do centrossoma foi também 

demonstrado no estudo de Burakov e colaboradores (2003) onde se mostrou que a contracção da 

actomiosina contraria o efeito da despolimerização local de microtúbulos. De acordo com esta 
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observação está o facto de se observar um deslocamento mais acentuado do centrossoma como 

resposta a uma despolimerização dos microtúbulos localizada, em condições em que capacidade 

de contracção da actomiosina é inibida (Burakov et al, 2003).  

Finalmente, sabe-se também que a posição de organelos como o núcleo, o centrossoma e 

o Golgi em células de mamífero está dependente de constrangimentos geométricos impostos pelo 

substrato (Pouthas et al, 2008). Vários estudos mostraram que ao se impor uma forma específica 

a uma célula fazendo-a aderir a micropadrões de fibronectica, os citosqueletos de actina e 

microtúbulos, assim como os pontos de adesão ao substrato, são organizados de acordo com a 

forma do padrão (Théry et al, 2006a e b). Esta organização vai determinar a orientação destes 

organelos (núcleo, centrossoma e Golgi) entre si e definir a polaridade da célula (revisto em 

Bornens, 2008). Verificou-se ainda, em estudos efectuados em astrócitos de rato, que as ligações 

célula a célula promovidas pelas caderinas controlam também o posicionamento do núcleo e do 

centrossoma na célula, assim como o eixo por eles definido e consequentemente a polaridade da 

célula (Dupin et al, 2008). No entanto, estes condicionamentos externos à célula exercidos pela 

matriz extracelular e pelas adesões celulares, não são os únicos responsáveis pela associação 

centrossoma-núcleo.  

Para além da dineína poucas proteínas foram descritas até à data como participando no 

estabelecimento da associação centrossoma-núcleo. Entre estas encontram-se as proteínas do 

sistema KASH-SUN que promove a ligação do núcleo a componentes do citosqueleto da célula 

incluindo o centrossoma (revisto em Razafsky & Hodzic, 2009). As proteínas com domínio SUN 

localizam-se no invólucro nuclear e estabelecem ligações às laminas. As proteínas com domínio 

KASH localizam-se na membrana externa do invólucro nuclear e ligam-se às proteínas com 

domínio SUN por um lado, e a componentes citoplasmáticos por outro. Estes complexos de 

proteínas com domínios KASH e SUN são designados por complexos LINC (“Linkers of the 

nucleoskeleton to the cytoskeleton”) uma vez que promovem a ligação entre o nucleosqueleto 

(filamentos intermédios-laminas) e o citosqueleto (revisto em Razafsky & Hodzic, 2009). Assim, 

proteínas do sistema LINC foram já identificadas como sendo importantes para a localização do 

centrossoma. Entre estas encontram-se as proteínas SUN1 e Zyg 12 (possuí um domínio KASH) 

de C. elegans (Malone et al, 2003; Minn et al, 2009) e as proteínas de mamífero SUN1 e 2 e as 

Syne-1 e 2 também denominadas como Nesprina 1 e 2 (proteínas com domínio KASH) que se 
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ligam às laminas e também à proteína membranar emerina (Zhang et al, 2009). A proteína 

emerina liga-se, entre outras proteínas, às nesprinas e aos micrótubulos e quando é silenciada em 

células de mamífero causa um afastamento do centrossoma relativamente ao núcleo (Salpingidou 

et al, 2007). De acordo com estes dados, foi também verificado que em células mutantes para as 

laminas o centrossoma se encontra afastado do núcleo (Salpingidou et al, 2007, Hale et al. 

2008). Para além destas proteínas, que têm um papel estrutural e promovem a ligação física do 

núcleo ao centrossoma, existem outras com actividades reguladoras associadas, como a cinase 

p160ROCK, que parecem regular esta associação e não propriamente estabelecer uma ligação do 

centrossoma à membrana nuclear. A cinase p160ROCK foi identificada como sendo um 

componente do centrossoma localizando-se preferencialmente no centríolo-mãe e numa estrutura 

que promove a ligação entre os centríolos (Chevrier et al, 2002). A composição exacta desta 

estrutura encontra-se pouco esclarecida mas sabe-se por exemplo que um dos seus componentes 

é a proteína rootletin (Bahe et al, 2005). A inactivação da cinase p160ROCK em células HeLa 

causa a separação dos centríolos e um aumento do movimento do centríolo-mãe pela célula 

sendo este por vezes encontrado na sua periferia (Chevrier et al, 2002). Este movimento do 

centríolo-mãe é dependente dos microtúbulos mas não da actina. Todavia, o mecanismo pelo 

qual esta cinase promove a ligação dos centríolos e o posicionamento destes ainda não se 

encontra esclarecido. Em D. melanogaster foi também demonstrado que as cinases Polo e Gwl 

(“greatwall”) regulam a associação do centrossoma ao núcleo (Archambault et al, 2007; revisto 

em Archambault & Pinson, 2010). Em embriões mutantes nestas cinases verificou-se o 

destacamento do centrossoma do núcleo durante a profase. Tal como para a cinase p160ROCK, 

os mecanismos pelos quais estas duas cinases promovem a associação núcleo-centrossoma são 

ainda desconhecidos (revisto em Archambault & Pinson, 2010).  

Relativamente ao TBCCD1 de mamífero, também se desconhece ainda o mecanismo pelo 

qual ele actua na manutenção do posicionamento do centrossoma. A localização do TBCCD1 de 

C. reinhardtii numa estrutura que liga fisicamente os centríolos e estes ao núcleo poderia indicar 

que esta proteína tivesse um papel estrutural e promovesse essa ligação física. Porém, é também 

possível que possua um papel regulador, tal como o que se supõe para as cinases p160ROCK, 

Polo e Gwl. Os exemplos conhecidos de proteínas que promovem ligações físicas entre o 

invólucro nuclear e o centrossoma em células animais correspondem a proteínas 
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transmembranares localizadas no invólucro nuclear. No entanto, para o TBCCD1 não foi 

observada uma localização equivalente. Este dado está de acordo com o facto da análise da 

sequência primária da proteína TBCCD1 não prever a existência de domínios transmembranares. 

Todavia, uma análise do perfil hidropatia da sequência de resíduos de aminoácidos da proteína 

humana, mostrou que existem regiões hidrofóbicas ao longo da proteína. Por exemplo, os 

primeiros 20 resíduos de aminoácidos do TBCCD1 correspondem a um domínio hidrofóbico que 

poderia promover alguma associação directa desta proteína a membranas. Curiosamente, através 

da análise da sequência da proteína verificou-se a existência de um putativo local de clivagem 

proteolítica entre as posições 19 e 20 o que poderá significar a existência de duas formas da 

proteína TBCCD1. 
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Figura IV.24. Perfil de hidrofobicidade da proteína TBCCD1 e previsão da presença de péptido 

sinal. (A) Perfil de hidrofobicidade da proteína TBCCD1 humana obtido usando a ferramenta presente no site 

http://www.vivo.colostate.edu/molkit/hydropathy/index.html. (B) Análise de previsão de péptido sinal através da 

ferramenta SignalP 3.0 Server (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/). Os “scores” apresentados resultam da 

previsão da existência de locais de clivagem e da probabilidade de existência de um péptido sinal. O “score” Y é o 

que representa melhor a existência de um local de clivagem. Com esta análise foi previsto um local de clivagem 

entre as posições 19 e 20 da proteína TBCCD1. 

 

Finalmente, é possível que o TBCCD1 não esteja directamente associado à membrana 

nuclear mas que interaja com uma das proteínas estruturais descritas anteriormente. A análise 

detalhada da região N-terminal da proteína, que determina a sua localização no centrossoma, por 

exemplo através da criação e caracterização de proteínas mutantes, ajudará ao esclarecimento 

destas questões. A identificação de putativas proteínas que interajam com o TBCCD1 revelar-se-

á também extremamente importante uma vez que dará pistas valiosas relativamente à possível 

função desta proteína.  

 

6.2. Impacto do silenciamento do tbccd1 no ciclo celular 

 

O silenciamento do gene tbccd1em células RPE-1 resultou no que parece ser um atraso 

no ciclo celular verificando-se, às 48h pós-transfecção, um aumento do número de células em G1 

relativamente à população de células controlo. Às 72h pós-transfecção parece, no entanto, haver 

algum avanço no ciclo celular das células silenciadas para o tbccd1. Todavia, este efeito pode 

dever-se ao facto da transfecção com siRNAs ser um processo transiente e heterogéneo, 

resultando certamente numa população em que as células apresentarão, individualmente, 

diferentes níveis de silenciamento. Assim, se o TBCCD1 for fundamental para a progressão no 

ciclo celular, eventuais células em que o silenciamento não foi tão eficiente poderão conseguir 

progredir no ciclo enquanto as células em que o silenciamento foi acentuado não o farão. No 

entanto, serão necessárias mais experiências para se avaliar o impacto do silenciamento do 

tbccd1 no ciclo celular, esclarecendo-se se as células silenciadas conseguem replicar o seu DNA 
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e progredir para G2 e eventualmente para mitose às 72h pós-transfecção, ou se existe de facto 

uma paragem em G1. Será também interessante perceber se, neste caso, o atraso ou eventual 

paragem no ciclo em G1 se devem à activação das proteínas p38, p53 e p21 tal como o 

observado para o silenciamento dos genes que codificam para 14 proteínas centrossomais, entre 

elas a γ-tubulina e a centrina, em células RPE-1 (Mikule et al, 2006). O facto da paragem em G1 

depender da activação das proteínas p38 e p53 que se acumulam no centrossoma quando se 

silenciam as proteínas centrossomais, levou os autores a propor a existência de um “checkpoint” 

que avalia a integridade do centrossoma e regula a progressão no ciclo celular para a fase S. 

Neste estudo, os autores verificaram também que o silenciamento destas 14 proteínas causa 

defeitos no centrossoma provocados por perda, afastamento ou fragmentação dos centríolos. No 

caso do silenciamento do tbccd1 este tipo de defeitos estruturais não se verificaram. Outros 

estudos mostraram que, em células BSC-1 em que o centrossoma foi destruído com recurso a um 

laser, as células conseguem progredir de G1 para S, e posteriormente formar o fuso mitótico e 

efectuar a mitose. No entanto, nessas células observa-se frequentemente uma falha na citocinese 

e, mesmo quando esta se processa, as células filhas normalmente param em G1 no ciclo seguinte. 

Estes dados apoiam também a existência do referido “checkpoint”. Porém, foi também 

verificado, em células normais como as RPE-1, que a remoção do centrossoma não causa a 

paragem no ciclo celular em G1 mostrando que a presença do centrossoma não é requerida para 

execução do ciclo celular (Uetake et al, 2007). Verificou-se, no entanto, que essas células 

ficavam mais susceptíveis a agentes de stresse, como a exposição a luz azul, e quando sujeitas a 

eles paravam então em G1 de forma dependente de p38 e p53. Assim, o centrossoma poderá 

estar envolvido na resposta da célula ao stresse. Adicionalmente, a danificação/remoção do 

centrossoma ou de proteínas centrossomais poderá constituir por si só um stresse pelo menos em 

alguns tipos celulares. 

Desde a sua descoberta, sempre se assumiu que os centrossomas teriam um papel 

essencial na divisão celular ao nível da formação do fuso mitótico. No entanto, para além da via 

do centrossoma existem vias adicionais para a formação do fuso que funcionarão em conjunto 

em situações normais (Mahoney et al, 2006; revisto em O’Connell & Khodjakov, 2007). Em 

casos em que os centríolos são eliminados e não se organiza um centrossoma nos pólos do fuso 

observa-se a formação de um fuso bipolar organizado a partir de microtúbulos nucleados a partir 
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dos cromossomas. De acordo com estas observações está o facto de existirem várias evidências 

de células animais que não requerem centrossomas para se dividirem. Mais ainda, foi possível 

obter moscas da fruta D. melanogaster mutantes desprovidas de centrossomas que não são 

viáveis aparentemente apenas por não serem capazes de formar cílios (Basto et al, 2006). Assim, 

é possível que o referido “checkpoint centrossomal não exista ou que não seja universal. 

Finalmente, o facto de o centrossoma perder a associação com o núcleo e se afastar dele 

poderá ser um dos responsáveis pelo efeito observado no ciclo celular. De facto existe ao longo 

do ciclo celular uma estreita coordenação temporal de eventos ao nível do DNA e do 

centrossoma por exemplo no que toca à replicação dos dois que é regulada pelo mesmo conjunto 

de cinases dependentes de ciclinas (ex: complexo ciclina E-Cdk2). Sabe-se também que existem 

proteínas que actuam tanto ao nível do DNA como do centrossoma (ex: geminina, separase) 

(Tachibana & Nigg, 2006; Lu et al, 2009; Tsou et al, 2009) e que este último actua como uma 

plataforma em que se congregam e coordenam proteínas envolvidas em vários processos 

incluindo a progressão no ciclo celular (ex: complexo ciclina E-Cdk2; complexo ciclina B1-

Cdk1) (Jackman et al, 2003; Bentley et al, 2007). Para além disso, a associação do centrossoma 

com o invólucro nuclear mantém-se até às fases tardias de G2 quando se verifica a migração dos 

centrossomas duplicados para pólos opostos sendo esta ligação dependente da dineína. Assim, é 

possível que a estreita associação entre o núcleo e o centrossoma observada normalmente seja 

importante para a coordenação dos ciclos do DNA e do centrossoma e que a perda desta ligação 

afecte estes processos como tem sido proposto (revisto em Bornens, 2008). 

Para além de se localizar no centrossoma, quer durante a interfase, quer nos pólos do fuso 

mitótico, o TBCCD1 foi também observado na zona mediana do fuso mitótico durante a anafase 

e posteriormente no “midbody” durante a citocinese. Embora a localização do TBCCD1 nestas 

duas últimas estruturas, seja mais evidente em situações de sobre-expressão, é possível que esta 

corresponda à realidade para os níveis endógenos e que a proteína desempenhe um papel durante 

as últimas fases da mitose e durante a citocinese. Através de análises de imunofluorescência 

indirecta e de “live-imaging” observou-se que a proteína TBCCD1 parece ser transportada 

através dos microtúbulos, para a zona mediana do fuso mitótico o que sugere uma possível 

ligação do TBCCD1 a uma proteína motora que se mova no sentido da extremidade (+) dos 

microtúbulos, como por exemplo, a cinesina mitótica MKLP1 que é responsável pela localização 
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de outras proteínas na zona mediana do fuso (Neef et al, 2006). Curiosamente, outras proteínas 

presentes no centrossoma apresentam um comportamento semelhante ao observado para o 

TBCCD1 estando presentes nos pólos do fuso mitótico, localizando-se também na zona mediana 

do fuso durante a anafase e concentrando-se posteriormente no “midbody”. Entre estas proteínas 

encontram-se reguladores do ciclo celular, como é o caso da cinase Plk1 (“Polo-like kinase 1”) 

que controla vários aspectos do ciclo celular incluindo a citocinese (Golsteyn et al, 1995; revisto 

em van Vugt & Medema, 2005).  

Outros exemplos são os das proteínas tectina 2 e CEP55 (Durcan et al, 2008; Martinez-

Garay et al 2006). A tectina 2 está envolvida na organização dos microtúbulos da zona mediana 

do fuso e, consequentemente, é requerida para a correcta localização de proteínas como a cinase 

Aurora B nessa zona do fuso (Durcan et al, 2008). Para além disso, esta proteína é também 

necessária para a formação do “midbody”. A CEP55 é uma proteína que promove a formação de 

feixes de microtúbulos, é necessária para a formação da estrutura em anel do “midbody” e, tal 

como a tectina2, é requerida para a citocinese (Martinez-Garay et al 2006; Zhao et al, 2006). Em 

suma, tal como nas restantes fases do ciclo celular, também na progressão para a anafase e 

seguidamente para a citocinese está envolvido um grande número de proteínas. Algumas destas 

são necessárias para a montagem de estruturas como a zona mediana do fuso e o “midbody” (ex: 

CEP55 e tectina 2) enquanto outras são proteínas reguladoras que coordenam a progressão da 

divisão celular (ex: Plk1 e Aurora B). Proteínas motoras estão também envolvidas sendo 

requeridas para o transporte de proteínas para a zona mediana do fuso e para o “midbody” (Neef 

et al, 2006).  

Curiosamente, com o silenciamento do tbccd1 não foi observado o aparecimento de 

fenótipos característicos de problemas na citocinese tais como a falha na abcisão e o 

aparecimento de células multinucleadas. Assim, ou a proteína não tem um papel na anafase e na 

citocinese ou o atraso ou eventual paragem em G1 não nos permitiu avaliar a sua função durante 

estas fases do ciclo celular. Experiências onde se conjugue, por exemplo, o silenciamento do 

gene com sincronização celular, no sentido de obter uma população de células enriquecida em 

mitose, poderão esclarecer se a proteína TBCCD1 desempenha, ou não, um papel tanto na zona 

mediana do fuso como no “midbody”. 
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6.3. Impacto do silenciamento do tbccd1 na organização do complexo de Golgi, 

na ciliogénese e na migração celular.  

Nas células em que o tbccd1 foi silenciado observou-se também uma desorganização do 

complexo de Golgi, o que poderá ser uma consequência de uma contínua alteração da posição do 

centrossoma e consequentemente do áster de microtúbulos nestas células o que é suportado pelos 

resultados obtidos por “live imaging”. No entanto, embora não se tenha observado uma 

localização aparente do TBCCD1 no Golgi não se pode excluir que a proteína tenha um papel 

directo na organização deste organelo. Este fenótipo da desorganização do Golgi poderá, por sua 

vez, contribuir para o facto da população de células silenciadas para o tbccd1 apresentar menos 

capacidade de montar cílios que a população de células controlo. O facto de não se ter verificado 

uma correlação óbvia entre níveis remanescentes de TBCCD1 nas células silenciadas e a 

presença de cílio primário sugere que o efeito observado na ciliogénese seja indirecto. De facto, 

os resultados obtidos para o TBCCD1 de C. reinhardtii apoiam esta hipótese. Um dos fenótipos 

apresentados pelas células mutantes asq2 é a presença de um número aberrante de centríolos. 

Verificou-se ainda que estas células apresentam números anormais de flagelos variando entre 

zero e sete por célula, o que mostra que os centríolos supra-numerários têm capacidade de se 

tornarem corpos basais dos flagelos não sendo o TBCCD1 necessário para a sua formação 

(Feldman et al, 2007).  

Mais ainda, encontram-se na literatura várias evidências que suportam um envolvimento 

do complexo de Golgi na ciliogénese. Por exemplo, em vários organismos está descrita uma 

proximidade entre o Golgi e o corpo basal do cílio/flagelo, o que poderá, no entanto, resultar do 

facto do corpo basal funcionar como organizador do citosqueleto de microtúbulos (revisto em 

Bornens, 2008). Uma evidência de um envolvimento directo do transporte vesicular proveniente 

do Golgi na ciliogénese provém da observação de que o tratamento da alga Gonium pectorale 

com a droga Brefeldina A que, em doses em que não se afecta a viabilidade celular, impede a 

regeneração dos seus flagelos de forma reversível (Haller & Fabry, 1998). A droga Brefeldina A 

inibe reversivelmente o transporte de vesículas do RE para o complexo de Golgi, causando a 

desorganização e absorção deste pelo retículo endoplasmático em células animais (Klausner et 
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al, 1992). Estes resultados sugerem um envolvimento do complexo de Golgi na ciliogénese que 

poderá estar relacionado com o transporte de proteínas ciliares para o cílio ou com o 

processamento destas. Estudos recentes em células de mamífero mostraram a localização da 

proteína IFT20 no complexo de Golgi. Esta proteína está envolvida no transporte intraflagelar e 

o facto de ter sido encontrada no Golgi sugeriu um possível envolvimento da IFT20 na selecção 

e transporte de proteínas, possivelmente membranares, para o cílio (Follit et al, 2006). Verificou-

se posteriormente que a IFT20 interage no Golgi com a golgina GMAP210 sendo esta necessária 

para a sua localização neste organelo. O papel destas proteínas na ciliogénese foi testado, tendo 

sido verificado que uma grande redução nos níveis de IFT20 inibe a formação de cílios. No 

entanto, uma menor redução nos níveis de IFT20 e a ausência de GMAP210, embora não inibam 

a formação dos cílios, afectam a ciliogénese havendo a formação de cílios mais curtos e uma 

diminuição dos níveis da proteína policistina 2 na membrana nuclear (Follit et al, 2006 e 2008). 

Finalmente, estudos anteriores em que a formação de cílios primários em células de mamífero foi 

analisada detalhadamente através de microscopia electrónica de transmissão mostraram que um 

dos primeiros passos que ocorrem na transformação do centríolo-mãe em corpo basal é a sua 

associação com uma vesícula proveniente do complexo de Golgi. O centríolo-mãe migra então 

para a membrana plasmática associado a essa vesícula. Este estudo sugere que o centríolo-mãe é 

ancorado à membrana da vesícula que posteriormente se fundirá com a membrana plasmática 

(revisto em Pedersen et al, 2008). Tendo em conta todos estes dados podemos pensar que a 

desorganização do complexo de Golgi observada em células em que o gene tbccd1 foi silenciado 

poderá significar que o transporte de componentes membranares na célula está comprometido, o 

que poderá afectar vários processos celulares inclusivamente a montagem do cílio primário.  

Finalmente, observou-se que o silenciamento do tbccd1 afecta a migração celular 

tornando-a mais lenta. Este facto foi observado através de “live-imaging”, quer em células 

isoladas, quer em ensaios de cicatrização de ferida que permitem avaliar a migração celular 

direccionada. O facto de existirem na literatura várias evidências da polarização do centrossoma 

durante a migração celular em ensaios equivalentes, sugere que esta seja necessária para a 

polarização da célula e para eficiente migração dirigida. No entanto, os resultados por nós 

obtidos relativos ao posicionamento do centrossoma sugerem não ser este o caso em células 

RPE-1. Efectivamente, nos ensaios de cicatrização de ferida não se observou, nas células da 
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margem da ferida da população controlo, um posicionamento preferencial do centrossoma 

relativamente ao núcleo, ao contrário do que se verificou para outras linhas celulares. 

Adicionalmente, em células em que o tbccd1 foi silenciado foram observadas alterações na 

posição do centrossoma relativamente ao núcleo nas células da margem da ferida, 

nomeadamente um aumento no número de células em que o núcleo se localiza atrás do núcleo. 

Este resultado está também de acordo com as observações feitas em células isoladas em que se 

verificou uma tendência do centrossoma estar posicionado atrás do núcleo durante o movimento 

celular. No entanto, as células da frente da ferida na monocamada de células silenciadas 

encontravam-se claramente polarizadas com os microtúbulos direccionados para a frente de 

migração tal como nas células controlo. Relativamente à menor velocidade de migração das 

células em que o tbccd1 foi silenciado esta poderá estar relacionada com o facto de estas células 

serem maiores que as células controlo. O facto destas células se espalharem por uma área maior 

poderá significar que formem mais pontos de adesão ao substrato, adesão essa, que tem de ser 

constantemente formada na frente de migração e destruída na “cauda” da célula durante a 

migração. Esta hipótese é apoiada pelo facto de as células silenciadas para o tbccd1 serem mais 

resistentes a serem destacadas das placas de Petri de plástico em que foram cultivadas pela acção 

de tripsina o que sugere que estão mais fortemente aderentes ao substrato do que as células 

controlo. Outra hipótese é que este fenótipo esteja relacionado com a desorganização do 

complexo de Golgi provocada pelo silenciamento do tbccd1.  

Tal como o descrito para o centrossoma, a polarização do complexo de Golgi tem sido 

sugerida como sendo importante para a migração dirigida possivelmente para o transporte 

direccionado de proteínas em vesículas provenientes do complexo de Golgi para a frente de 

migração. Um estudo recente mostrou que será esse o caso. Verificou-se então que a depleção de 

duas proteínas do complexo de Golgi, a GMAP210 e a Golgina-160 em células HeLa provoca a 

fragmentação deste organelo sem afectar os citosqueletos de actina e microtúbulos. No entanto, o 

transporte de proteínas para a superfície da célula a partir dos fragmentos dispersos pelo 

citoplasma não se encontrava comprometida. Todavia, o transporte direccionado de proteínas 

para a que seria a frente de migração das células, assim como a polarização dos microfilamentos 

de actina, dos microtúbulos e dos centrossomas estava afectada o que impedia a polarização 

celular e a migração direccionada de células em ensaios de cicatrização de ferida (Yadav et al, 
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2009). Adicionalmente, num outro estudo verificou-se que quando a polimerização de 

microtúbulos a partir do complexo de Golgi se encontra afectada devido ao silenciamento do 

gene que codifica a proteína AKAP450, a migração de células RPE-1 em ensaios de cicatrização 

de ferida processa-se mais lentamente, embora o complexo de Golgi se encontre correctamente 

polarizado posicionando-se em frente do núcleo (Rivero et al, 2009). Tendo em conta estas 

observações podemos supor que também nas células silenciadas para o tbccd1 o transporte 

direccionado de proteínas a partir do Golgi e/ou a nucleação de microtúbulos a partir deste 

organelo estejam em certa medida afectados contribuindo para o efeito por nós observado na 

velocidade de migração. 

 

Em suma, nesta que é a primeira caracterização da proteína TBCCD1 humana foi 

possível determinar que esta desempenha um papel crucial na associação do centrossoma ao 

núcleo em células RPE-1. Para além disso, o TBCCD1 tem, directa ou indirectamente um papel 

na progressão do ciclo celular, na organização do Golgi, na formação de cílios primários e na 

migração celular. Assim, tendo em conta os resultados por nós obtidos, suportados pelos obtidos 

no estudo da proteína TBCCD1 de C. reinhardtii, é possível colocar-se a hipótese de que esta 

proteína desempenhe papéis cruciais in vivo, por exemplo, durante o desenvolvimento 

embrionário de vertebrados onde processos como a migração celular e a ciliogénese são de 

extrema importância. Apesar dos resultados descritos anteriormente apontarem para uma 

conservação, quer na localização quer na função, entre as proteínas TBCCD1 humana e de C. 

reinhardtii, existem diferenças nos fenótipos observados nos dois modelos. Tal como referido 

anteriormente, as células mutantes asq2 apresentam centríolos supra-numerários. Alguns dos 

centríolos supra-numerários poderão ser sintetizados de novo e não a partir de um centríolo pré-

existente, uma vez que aparecem isolados na célula inclusivamente em células onde não se 

observam centríolos maduros. Estas observações levaram os autores a propor que o TBCCD1 de 

C. reinhardtii poderá participar na repressão da via de síntese de novo dos centríolos que se 

verifica em situações normais quando estão presentes centríolos maduros. No entanto, no caso do 

silenciamento do tbccd1 humano em células RPE-1 não foi observado este fenótipo. Estas 

diferentes observações podem dever-se ao facto de no caso do RNAi não se conseguir uma 

eliminação total dos níveis de proteína TBCCD1. Assim, estes níveis remanescentes poderão 
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desempenhar parte da(s) função(ões) desempenhada(s) pela proteína TBCCD1. No futuro, a 

adopção de estratégias como a criação de linhas celulares a expressar constitutivamente, ou de 

modo indutível, siRNAs dirigidos contra o tbccd1 ou mesmo a criação de linhas celulares 

“knockout” para o tbccd1 poderão ajudar a esclarecer estas diferenças aparentes entre os dois 

modelos. 
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Introdução 

Estudo da função da proteína TBCCD1 em peixe zebra (Danio rerio) 

 

O estudo da função da proteína TBCCD1 humana efectuado na linha celular RPE-1, e 

descrito no capítulo anterior, mostrou que o silenciamento do gene que a codifica tem impacto 

em vários processos celulares como a manutenção da associação entre o núcleo e o centrossoma, 

a progressão no ciclo celular, a organização do complexo de Golgi, a ciliogénese e a migração 

celular. Como referido nos capítulos anteriores pouco se sabe acerca dos mecanismos que 

determinam o posicionamento correcto do centrossoma na célula e também a sua associação com 

o núcleo. No entanto, tal como se previa, estudos in vivo, usando organismos vertebrados 

modelo, têm mostrado que o correcto posicionamento do centrossoma e a sua associação com o 

núcleo têm um grande impacto em processos como a diferenciação neuronal, a migração celular 

direccionada e a ciliogénese. Por exemplo, as proteínas SUN1/2 e Nesprinas1/2 promovem a 

ligação do centrossoma ao núcleo tendo um papel crítico para a migração neuronal durante a 

neurogénese de murganho (Zhang et al, 2009). Outro exemplo refere-se ao trabalho publicado 

recentemente que mostrou que a proteína Pard3 (Par3/Bazooka) de peixe zebra é importante para 

o posicionamento do centrossoma neste organismo tendo o seu silenciamento um impacto na 

organização do citosqueleto de microtúbulos dos precursores neuronais durante o processo de 

neurulação e também na formação dos cílios destas células. Curiosamente, a proteína Par3 de 

mamífero, já tinha sido demonstrada como sendo requerida para o posicionamento do 

centrossoma no centro da célula e para a reorientação deste em ensaios de cicatrização de feridas 

in vitro (Schmoranzer et al, 2009). 

A expressão aparentemente ubíqua do gene tbccd1, assim como os fenótipos por nós observados 

em células RPE-1, sugerem que o TBCCD1 desempenhe um papel importante em todas as 

células. Todavia, verificou-se que diferentes tecidos de murganho apresentam diferentes níveis 

de expressão do gene tbccd1, quer em termos dos níveis de RNA mensageiro, quer dos níveis de 

proteína. Assim, é razoável supor-se que existam diferenças de relevância desta proteína em 

diferentes tipos celulares podendo a sua perda de função causar diferentes efeitos consoante o 
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tipo de célula. Um exemplo de uma situação deste tipo é o caso da proteína RP2. Também o gene 

que a codifica é expresso de forma ubíqua mas, mutações nesta proteína apenas produzem efeitos 

selectivos no olho sendo responsáveis pela doença retinite pigmentosa em humanos. Estes 

exemplos revelam a importância de estudos in vivo, usando organismos modelo, para melhor se 

compreender a função de um determinado gene.  

Decidiu-se pois estudar a função da proteína TBCCD1 in vivo, no seguimento dos 

resultados obtidos nas linhas celulares. O organismo modelo por nós escolhido foi o peixe zebra 

pelo facto de ser um modelo vertebrado cujo desenvolvimento embrionário é conservado e 

relativamente fácil de estudar devido à transparência dos seus embriões. Adicionalmente, o 

genoma do peixe zebra encontra-se sequenciado e estão disponíveis para este organismo 

ferramentas muito eficazes na manipulação da expressão genética.  

Através da injecção em embriões, de oligonucleotidos do tipo morpholino que bloqueiam 

a tradução do mRNA ou o “splicing” do pré-mRNA é possível efectuar-se o silenciamento 

específico de um determinado gene. Por outro lado, através da injecção de mRNA sintetizado in 

vitro ou de plasmídeos recombinantes é possível sobre-expressarem-se genes específicos. Assim, 

através do silenciamento e da sobre-expressão do gene tbccd1 de D. rerio (Drtbccd1) durante o 

desenvolvimento embrionário seria possível avaliar-se a função do TBCCD1 nos vários 

processos que vimos afectados aquando do seu silenciamento nas células humanas (ex: migração 

celular, ciliogénese) agora no contexto de um organismo. De facto, o peixe zebra tem surgido 

nos últimos anos como um modelo poderoso para o estudo de proteínas do centrossoma (Sayer et 

al, 2006; Yabe et al, 2007) e também de cílios (Omori et al, 2008) sendo uma ferramenta 

extremamente útil para o estudo de ciliopatias. Outra vantagem deste modelo é a possibilidade de 

se poderem estudar os vários tipos de cílios presentes nos organismos vertebrados: cílios motores 

e cílios primários. Neste capítulo são então apresentados os resultados preliminares obtidos no 

estudo da função do TBCCD1 do peixe zebra. 
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Resultados e Discussão 

1. Desenvolvimento de ferramentas para o estudo da função do gene tbccd1 de 

peixe zebra 

Para o desenvolvimento dos estudos relativos à função do gene tbccd1 em peixe zebra foi 

necessário construir várias ferramentas, que permitem avaliar a expressão do gene tbccd1 ao 

longo do desenvolvimento do peixe zebra e, determinar a localização sub-celular da proteína 

TBCCD1 de peixe zebra e também manipular a sua expressão. Deste modo, para se estudar a 

expressão do gene tbccd1 ao longo do desenvolvimento embrionário do peixe zebra um 

fragmento da sequência codificante do gene foi clonado no vector de expressão pCS2+. Este 

plasmídeo recombinante foi então utilizado para a síntese de sondas (“sense” e “anti-sense”) para 

serem usadas na técnica de hibridação in situ.  

Para estudos de sobre-expressão do gene, a sequência codificante completa da proteína 

DrTBCCD1 foi amplificada a partir de amostras de cDNA de peixe zebra e clonada inicialmente 

nos vectores de expressão de mamífero pIC111 e pIC112 em fusão com as proteínas GFP e RFP, 

respectivamente. Posteriormente, as sequências codificantes das proteínas de fusão foram 

subclonadas no vector de expressão pCS2+. Adicionalmente, a sequência codificante do gene foi 

também clonada isoladamente no mesmo vector. Estes plasmídeos recombinantes podem então 

ser utilizados para a síntese dos respectivos RNAs mensageiros que poderão ser injectados em 

embriões de peixe zebra e deste modo sobre-expressar o gene Drtbccd1. Alternativamente, os 

próprios plasmídeos podem ser injectados nos embriões de peixe zebra, mas desta injecção 

resultará uma expressão embrionária em mosaico. 

Para as experiências de silenciamento do gene tbccd1 foi adquirido um morpholino 

desenhado contra o local de iniciação da tradução do transcrito do gene tbccd1 (ver Material e 

Métodos). Foi também adquirido um morpholino não específico para ser usado como controlo. 

De modo a controlar a especificidade dos fenótipos obtidos foram construídas ferramentas para 

serem utilizadas em experiências de recuperação do fenótipo. Assim, as sequências codificantes 

das proteínas DrTBCCD1 e DrTBCCD1-GFP foram modificadas de forma a alterar-se a 

sequência alvo do morpholino e a manter-se a sequência de aminoácidos codificada. Estas 
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sequências foram também clonadas no vector pCS2+. Os plasmídeos recombinantes resultantes 

podem então ser utilizados para a síntese dos respectivos RNAs mensageiros que ao serem co-

injectados com o morpholino irão, em princípio, impedir a manifestação dos fenótipos do 

silenciamento do gene. Foi ainda clonada no vector pCS2+ a sequência codificante da proteína 

de fusão TBCCD1(humano)-GFP. Este plasmídeo recombinante poderá também ser usado nas 

experiências de recuperação do fenótipo permitindo avaliar a conservação de fusão entre as 

proteínas TBCCD1 humana e de peixe zebra. 

Finalmente, foram também clonadas no vector pCS2+ as sequências codificantes das 

proteínas de fusão centrina-2-GFP, centrina-2-RFP, γ-tubulina-GFP e γ-tubulina-RFP. Para 

construir estes plasmídeos recombinantes, as sequências codificantes da centrina-2 e da γ-

tubulina de peixe zebra foram amplificadas e clonadas usando uma estratégia semelhante à usada 

para clonar a sequência codificante do TBCCD1 de peixe zebra. Estes plasmídeos recombinantes 

foram criados para se poder usar a expressão destas proteínas de fusão como marcadores 

centrossomais nas experiências efectuadas para se avaliar a função do TBCCD1 no peixe zebra. 

 

1.1 O TBCCD1 do peixe zebra localiza-se no centrossoma de células humanas 

Como está descrito no capítulo III, a análise de bioinformática efectuada identificou uma 

proteína ortóloga do TBCCD1 humano em D. rerio. Através da comparação entre as proteínas 

humana e de peixe zebra pudemos observar um elevado grau de homologia entre as duas, que 

apresentam 56% de identidade (Fig. V.1). Verificou-se também que, tal como a proteína humana, 

a de peixe zebra apresenta os domínios TBCC e CARP atribuídos e também no peixe zebra não 

se encontram conservados os resíduos de aminoácidos críticos para a função de GAP da RP2 e 

TBCC. 

Seguidamente, foram também apresentados no capítulo IV os resultados do ensaio de 

complementação em levedura em que foi incluído o gene tbccd1 de D. rerio que se comportou 

como o gene humano. Assim, também a expressão da proteína TBCCD1 de peixe zebra foi 

incapaz de reverter a sensibilidade ao benomil da estirpe de levedura deletada para o gene cin2 o 

que suporta o facto de o TBCCD1 não ser relacionado funcionalmente com o TBCC no que diz 

respeito a ser uma GAP para a tubulina. 
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TBCCD1Hs        MDQSRVLLWVKAEPFIVGALQVPPPSKFSLHYLRKISTYVQIRATEGAYPRLYWSTWRHI 60 

TBCCD1Dr        MDKYTAYVWPRLEPFLVGVLPATPPSKFSMHYLRKMASYVRTR--DGCFPRLGWQMWRHI 58 

                **:  . :* : ***:**.* ..******:*****:::**: *  :*.:*** *. **** 

 

TBCCD1Hs        ACGKLQLAKDLAWLYFEIFDSLSMKTPEERLEWSEVLSNCMSEEEVEKQRNQLSVDTLQF 120 

TBCCD1Dr        ACGKLQLAEDLAWLYFETFDLLMPRSAEQRLEWAEALSQCHTQKELDRQRCKLSVDTLQF 118 

                ********:******** ** *  ::.*:****:*.**:* :::*:::** :******** 

 

TBCCD1Hs        LLFLYIQQLNKVSLRTSLIGEEWPSPRNKSQSPDLTE---KSNCHNKNWNDYSHQAFVYD 177 

TBCCD1Dr        LLFLYLQQLNRISLRTSLIGEEWPSPRSRSPSSSSSERDAKISSQNKNWDVQAHLTFIQT 178 

                *****:****::***************.:* *.. :*   * ..:****:  :* :*:   

 

TBCCD1Hs        HLSDLLELLLDPKQLTASFHSTHSSLVSREAVVALSFLIEGTISRARKIYPLHELALWQP 237 

TBCCD1Dr        HLPELLELLVEPGQLSSSGQVLRDSHLTSEAVESLSLLLEGSVSHSRTVHPVHKLLSRSQ 238 

                **.:*****::* **::* :  :.* :: *** :**:*:**::*::*.::*:*:*   .  

 

TBCCD1Hs        LHADSGFSKISKTFSFYKLETWLRSCLTGNPFGTSACLKSGKKLAWAHQVEGTTKRAKIA 297 

TBCCD1Dr        LQSQAGFSKLSCSYSLQQFQDFLRQALCLNPFGISNCSQSGKKLSWALQVEGTLKKAKIF 298 

                *::::****:* ::*: ::: :**..*  **** * * :*****:** ***** *:***  

 

TBCCD1Hs        CNTHVAPRMHRLVVMSQVYKQTLAKSSDTLAGAHVKIHRCNESFIYLLSPLRSVTIEKCR 357 

TBCCD1Dr        RNTHAAPPGSRLVVMSQVCKQTLAKDSEKLNDVNIKLHRCSEAFIYLLSPLWSVTLDKCR 358 

                 ***.**   ******** ******.*:.* ..::*:***.*:******** ***::*** 

 

TBCCD1Hs        NSIFVLGPVGTTLHLHSCDNVKVIAVCHRLSISSTTGCIFHVLTPTRPLILSGNQTVTFA 417 

TBCCD1Dr        NSTLVLGPVRTSVHIQSCENVRVVCVAGRLTIGGSFNCTIHSLTPTRPLLLPGNASLTLG 418 

                ** :***** *::*::**:**:*:.*. **:*..: .* :* *******:*.** ::*:. 

 

TBCCD1Hs        PFHTHYPMLEDHMARTGLATVPNYWDNPMVVCRENS--DTRVFQLLPPCEFYVFIIPFEM 475 

TBCCD1Dr        PFHTQYPTLEDHMASAGLAVVPNLWNQPLLFGVEGSAPDTGCYRIQPPSEFYPLVIPFQM 478 

                ****:** ****** :***.*** *::*::.  *.*  **  ::: **.*** ::***:* 

 

TBCCD1Hs        EGDTTEIPGGLPSVYQKALGQREQKIQIWQKTVKEAHLTKDQRKQFQVLVENKFYEWLIN 535 

TBCCD1Dr        DGDNCEIPCSLPEDFQKALESREKTIEEWQKTVKDAHLNKAQRRQFQALVEQKFHEWLLE 538 

                :**. *** .**. :**** .**:.*: ******:***.* **:***.***:**:***:: 

 

TBCCD1Hs        TGHRQQLDSLVPPAAGSKQAAG---------------------- 557 

TBCCD1Dr        TGQRQELDSLLPPTITPSSSAEHWSSNQNTLKEQTHEQPTGTVC 582 

                **:**:****:**:  ...:*                        

 

Figura V.1. Alinhamento das sequências de resíduos de aminoácidos das proteínas TBCCD1 

humana e de peixe zebra. (A) Representação esquemática dos domínios funcionais presentes nas proteínas 

TBCCD1 humana e de peixe zebra. (B)As sequências dos resíduos de aminoácidos das proteínas TBCCD1 de H. 

Sapiens (Hs) e D. rerio (Dr) foram alinhadas no programa ClustalW tendo-se observado uma identidade de 56% 

entre as duas.   
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Para se avaliar se a proteína TBCCD1 de peixe zebra apresenta a mesma localização sub-

celular que a proteína humana decidiu-se expressar a proteína DrTBCCD1 em fusão com o “tag” 

RFP em células humanas. Assim, tal como foi efectuado para a proteína humana, células HEK 

293T foram transfectadas com o plasmídeo recombinante pIC112- DrTBCCD1 para se expressar 

a proteína de fusão DrTBCCD1-RFP. As células foram então processadas para análise de 

imunofluorescência indirecta com um anticorpo anti-γ-tubulina. Com esta análise pode-se 

verificar que a proteína de fusão se localiza nos mesmos locais que a proteína humana em células 

humanas (Fig. V.2). Em suma, os resultados obtidos, quer na análise da bioinformática, quer no 

ensaio de complementação em levedura, aliados ao facto da proteína de peixe zebra apresentar 

uma localização idêntica à humana, sugerem uma conservação de função entre as duas proteínas.  
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Figura V.2. Análise da localização celular do TBCCD1 de peixe zebra através da expressão da 

proteína de fusão TBCCD1-RFP em células HEK 293T. Células HEK 293T transfectadas com o plasmídeo 

pIC112-TBCCD1 para se expressar a proteína de fusão TBCCD1-RFP foram processadas para análise de 

imunofluorescência com um anticorpo anti-γ-tubulina. O DNA foi corado com DAPI. (A) Célula em interfase; (B) 

célula mitótica; (C) célula em citocinese. As pontas de setas apontam para os centrossomas (A e B) e as setas para o 

“midbody” (C). As barras de escala correspondem a 5µm. 

 

1.2 Análise da expressão do gene tbccd1 de D. rerio  

A análise da expressão do gene tbccd1 de peixe zebra foi feita através de hibridação in 

situ.  

Como referido anteriormente, foram produzidas duas sondas para serem usadas na 

técnica de hibridação in situ. A sonda “anti-sense” deverá hibridar com o mRNA do gene e 

revelar as células onde existe expressão deste gene no embrião. Por outro lado, a sonda “sense”, 

que tem uma sequência igual à do mRNA não hibridando com ele, foi usada como controlo. Esta 

técnica foi então usada em embriões de diferentes estádios tendo-se observado através da análise 

da sonda “anti-sense” que o gene tbccd1 do peixe zebra parece apresentar uma expressão ubíqua 

pelo menos nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário que foram analisadas até ao 

momento: 128 células (blástula), “shield” (gástrula) e 75% epibolia (gástrula) (Fig. V.3). As 

primeiras fases do desenvolvimento embrionário, até à fase de blástula, são caracterizadas por 

divisões celulares rápidas e sincronizadas. Na fase de blástula as divisões celulares tornam-se 

mais lentas e as células adquirem mobilidade. No final da fase de blástula inicia-se o processo de 

epibolia, caracterizado pela migração de células do blastodisco no sentido de cobrir o saco 

vitelino. Mais tarde, durante a gastrulação, que se inicia na fase de 50% de epibolia ocorrem 

movimentos morfogenéticos de involução, convergência e extensão que levam à produção das 

duas camadas germinativas epiblasto e hipoblasto e à definição do eixo anterior-posterior do 

embrião (Kimmel et al, 1995). No entanto em estádios mais tardios, como as 48 horas-pós-

fertilização (hpf), a expressão do gene parece ser desigual ao longo do embrião havendo uma 

acumulação de sinal na região da cabeça muito provavelmente no cérebro (Fig. V.3). 

Curiosamente, com a sonda “sense” verificou-se também o aparecimento de algum sinal nos 
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embriões dos vários estádios. No entanto, o sinal obtido com a sonda “anti-sense” era 

significantemente mais forte o que sugere que seja específico. A expressão do gene Drtbccd1 ao 

longo do desenvolvimento deverá no entanto, ser avaliada também usando outras estratégias 

como uma análise por RT-PCR semi-quantitativo. Todavia, a confirmarem-se, estes resultados 

estarão de acordo com os diferentes níveis de expressão do tbccd1 observados para os vários 

órgãos de murganho.  
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Figura V.3. Estudo da localização da expressão do gene tbccd1 do peixe zebra através de 

hibridação in situ. Embriões em vários estádios do desenvolvimento foram incubados com as sondas sense e anti-

sense to Drtbccd1. Nesta análise verificou-se que embora a sonda “sense” origine um ligeiro sinal a sonda “anti-

sense” origina um sinal muito mais forte o que sugere que este seja específico.  

 

1.3 Silenciamento do gene tbccd1 em embriões de peixe zebra. 

O silenciamento do gene tbccd1 foi efectuado através da microinjecção do morpholino 

anti-tbccd1 no vitelo de embriões apenas com uma célula. Como controlo, foram usados 

embriões da mesma postura não injectados ou embriões injectados com o morpholino controlo 

não específico na mesma concentração que o morpholino anti-tbccd1.  

A injecção do morpholino controlo não apresentou qualquer fenótipo. Por outro lado, a 

injecção do morpholino desenhado contra o transcrito Drtbccd1 provocou o aparecimento de 

fenótipos de entre os quais se destacava a curvatura acentuada do corpo dos embriões observados 

às 48 hpf e 72 hpf (Fig. V.4). É de salientar que às 48 hpf, a maioria dos embriões injectados 

com o morpholino controlo, encontrava-se fora do córion e apresentava o corpo direito, os 

embriões injectados com o morpholino anti-tbccd1 encontravam-se dentro do córion tendo este 

de ser removido para se comprovar a curvatura do corpo. Outro fenótipo apresentado por estes 

embriões é o de edema cardíaco e o que parecem ser hemorragias (Fig. V.4). Curiosamente, os 

fenótipos de curvatura do corpo e edema cardíaco observados são recorrentes em casos em que a 

estrutura/função dos cílios se encontram afectados no peixe zebra (Omori et al, 2008). No 

entanto, a relação entre as alterações observadas nos cílios e os fenótipos observados não se 

encontra ainda esclarecida.  

Tendo em conta os resultados obtidos acerca da proteína TBCCD1 em células humanas e 

na alga Chlamydomonas (Feldman et al, 2009; Gonçalves et al, 2010), é possível que o 

silenciamento do gene tbccd1 no peixe zebra também afecte a capacidade das células de montar 

cílios. De facto, os resultados mostram que, mesmo que TBCCD1 não esteja envolvido 

directamente na ciliogénese, a sua ausência afecta o número de cílios/flagelos nos dois modelos 

estudados. Consequentemente, será necessário estudar o posicionamento dos centrossomas e a 
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ciliogénese em embriões de peixe zebra onde o gene TBCCD1 foi silenciado. Um bom sistema 

para se avaliar, quer o posicionamento, quer a ciliogénese na ausência de TBCCD1 será o da 

neurulação, tal como foi efectuado para a proteína Pard3 (Hong et al, 2010). Durante o processo 

da neurulação, que leva à formação do tubo neural e subsequentemente ao sistema nervoso 

central do organismo, é possível estudar-se a transição de um tecido mesenquimatoso para um 

tecido epiltelial em que as células apresentam polaridades diferentes. Assim, no início da 

neurulação os progenitores neuronais apresentam o centrossoma numa posição central em 

associação com o núcleo e consequentemente um arranjo radial da rede de microtúbulos. À 

medida que o processo de neurulação decorre as células polarizam segundo um eixo apico-basal. 

Durante esta transição, o centrossoma deixa de se localizar junto ao núcleo, migrando para a 

membrana onde o centríolo-mãe se irá ancorar e nuclear um cílio. Os microtúbulos continuam, 

no entanto, a ser organizados pelo corpo basal.  

No imediato, a avaliação do silenciamento do gene não pode ser feita através do estudo 

dos níveis de proteína não se encontrando disponível um anticorpo capaz de reconhecer a 

proteína TBCCD1 de peixe zebra, uma vez que o soro policlonal produzido contra a proteína 

humana não a reconhece. Assim, serão efectuadas experiências de recuperação do fenótipo para 

se avaliar se os fenótipos observados são específicos do silenciamento do gene tbccd1. Para este 

estudo será também necessário avaliar-se se a sobre-expressão do tbccd1 produz por si só um 

fenótipo. De facto, neste tipo de experiência em que se co-injecta o morpholino e um mRNA 

resistente a ele corre-se sempre o risco de se observar um fenótipo derivado da sobre-expressão 

do gene devido à injecção do mRNA. As ferramentas necessárias para estas experiências 

encontram-se já produzidas como mencionado anteriormente. 
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Figura V.4. Silenciamento do gene tbccd1 de peixe zebra. Embriões de tipo selvagem da estirpe AB foram 
injectados com 1,4nl de uma solução do Morpholino TBCCD1 a uma concentração de 700µM. Como controlos 
foram usados embriões não injectados ou embriões injectados com uma quantidade igual de um Morpholino não 
específico. Os embriões injectados com o Morpholino controlo eram indistinguíveis dos embriões não injectados. As 
pontas de setas apontam para os edemas cardíacos de embriões com 72h pós-injecção. As setas apontam para o que 
parecem ser hemorragias nos mesmos embriões. 

 

Concluindo, os resultados preliminares apresentados neste capítulo são promissores. De 
facto, os problemas observados como resposta ao silenciamento do Drtbccd1 de peixe zebra 
faziam parte de um leque de fenótipos esperado tendo em conta os resultados obtidos nas células 
RPE-1 e em C. reinhardtii relativamente aos cílios. No entanto, embora não se saiba ao certo a 
causa dos fenótipos observados, a ser confirmada a sua especificidade, estes resultados mostram 
que o gene tbccd1 terá um papel importante no desenvolvimento embrionário de vertebrados. 

 

  



 

209 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VI 

Conclusões e Perspectivas 
 
 
 



 

210 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Capítulo VI – Conclusões e Perspectivas 

_____________________________________________________________________________________ 

211 

 

 

Conclusões e Perspectivas 

Neste trabalho identificou-se, através de uma análise de bioinformática, uma proteína 

humana relacionada com o cofactor C da tubulina e com a proteína RP2, a proteína TBCCD1. 

Através de uma análise filogenética verificou-se que a proteína TBCCD1 é conservada ao longo 

da evolução estando presente na maioria dos organismos eucariotas por nós analisados. 

Tanto o TBCC como a RP2 estão descritos como sendo proteínas com actividade GAP, 

que lhes é conferida pelo seu domínio TBCC. Adicionalmente, os dados existentes relativos ao 

TBCC e à proteína RP2 mostram que ambas têm funções associadas com o citosqueleto de 

microtúbulos actuando ao nível da sua subunidade funcional, o heterodímero de α/β-tubulina, 

como GAPs para a β-tubulina. A semelhança de sequência entre estas proteínas, encontrada ao 

nível dos domínios referidos, levaram à hipótese do TBCCD1 partilhar funções com o TBCC e a 

RP2. 

Uma comparação mais detalhada do domínio TBCC do TBCCD1 com os das outras duas 

proteínas levou à conclusão de que os resíduos de aminoácidos cruciais para a actividade GAP 

não são conservados nas proteínas TBCCD1, sugerindo que esta proteína não possua actividade 

de GAP. 

De acordo com a análise de bioinformática, a realização de um ensaio de 

complementação em levedura, levou à conclusão de que as proteínas TBCCD1 humana e de 

peixe zebra não conseguem reverter o fenótipo de hiper-sensibilidade ao benomil provocado pela 

delecção do gene cin2 (gene órtologo ao TBCC de S. cerevisiae) sugerindo que o TBCCD1 não 

seja uma GAP.  

Por outro lado, presença de um domínio CARP no TBCCD1 sugere um possível papel 

desta proteína na regulação do citosqueleto de actina podendo estar envolvida no “cross-talk” 

entre os citosqueletos de actina e microtúbulos. No entanto, até ao momento, não existem 

evidências de qualquer relação das proteínas TBCC e RP2, que também possuem um domínio 

CARP, com a actina. Finalmente, com o silenciamento do TBCCD1 não se observaram 

alterações no citosqueleto de actina de células RPE-1. 
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 O estudo da expressão do gene tbccd1 em diferentes tecidos de murganho e também em 

várias linhas celulares de murganho e humanas permitiu concluir que o gene tbccd1 é expresso 

de forma ubíqua, tendo o seu transcrito sido detectado em todos os tecidos e linhas celulares 

analisadas. No entanto, quer os níveis de transcrito, quer os de proteína variam entre tecidos 

sugerindo a existência de mecanismos de regulação diferencial específica de tecido. Estes dados 

sugerem que a proteína possa ter diferentes papéis/relevância em diferentes tipos celulares.  

A análise da localização sub-celular efectuada através da expressão de proteínas de fusão 

e de imunodetecção da proteína endógena mostrou que o TBCCD1 se localiza no centrossoma, 

possivelmente no material pericentriolar, em todas as etapas do ciclo celular. O TBCCD1 foi 

ainda localizado na zona mediana do fuso mitótico, no “midbody” e no corpo basal de cílios 

primários e motores. Esta localização sugere que a proteína tenha uma função associada a estas 

estruturas que, curiosamente, são todas estruturas especializadas de microtúbulos.  

Através do silenciamento do gene tbccd1 por RNAi em células RPE-1 observou-se que a 

proteína TBCCD1 é necessária para o posicionamento correcto do centrossoma na célula e para a 

sua associação com o núcleo. Adicionalmente, as células silenciadas apresentavam um atraso ou 

eventual paragem no ciclo celular, uma desorganização do complexo de Golgi, uma menor 

eficiência na formação de cílios primários e uma migração celular mais lenta que as células 

controlo. 

Ao participar no posicionamento do centrossoma a proteína TBCCD1 está também 

implicada na organização do citosqueleto de microtúbulos e consequentemente na organização 

espacial de organelos, como o complexo de Golgi. A deslocalização do áster de microtúbulos 

poderá então ser a responsável pela desorganização do complexo de Golgi observada, que por 

sua vez poderá ter implicações em processos como a ciliogénese e a migração celular.  

A perda de associação do centrossoma com o núcleo poderá também ser o factor 

responsável pelo efeito observado ao nível do ciclo celular, uma vez que existe uma relação 

muito estreita entre estes dois organelos ao longo da divisão celular. 

Com estes resultados podemos concluir que a proteína TBCCD1 participa no 

estabelecimento do correcto posicionamento do centrossoma influenciando directa, ou 
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indirectamente, processos que dependem desse posicionamento: organização do citosqueleto de 

microtúbulos e dos organelos no citoplasma, divisão celular, ciliogénese e migração celular. 

Os resultados por nós obtidos relativamente à proteína TBCCD1 humana são suportados 

pelos resultados obtidos para a proteína TBCCD1 de Chlamydomonas (Feldman et al, 2009). 

Também em Chlamydomonas se verificou que a proteína TBCCD1 se encontra associada aos 

centríolos/corpos basais numa estrutura que os liga entre si e ao núcleo da célula. Células 

mutantes para o tbccd1 apresentam problemas no posicionamento dos centríolos e 

consequentemente no posicionamento correcto do fuso mitótico e também números aberrantes de 

centríolos e flagelos. Assim, a função da proteína TBCCD1 parece ser conservada ao longo da 

escala filogenética (nestes dois organismos). 

Os resultados obtidos na linha celular RPE-1 e em Chlamydomonas apontam para que a 

proteína TBCCD1 desempenhe um papel importante in vivo em organismos multicelulares. De 

facto, vários estudos existentes mostram que o correcto posicionamento/reorientação do 

centrossoma é crucial em vários processos como por exemplo, o desenvolvimento neuronal, 

como é o caso: i) da definição do eixo de divisão nas divisões celulares assimétricas dos 

progenitores neuronais; ii) da migração celular e; iii) da definição do local onde se diferencia o 

axónio.  

Também a formação das sinapses imunológicas e a ciliogénese requer um 

reposicionamento do centrossoma, no primeiro caso para a zona de contacto entre uma célula T e 

a célula apresentadora de antigénio, e no segundo para a membrana celular. Estes e outros 

exemplos mostram que a regulação da posição do centrossoma na célula e a sua associação com 

o núcleo deverão ter um grande impacto para o desenvolvimento embrionário e para a fisiologia 

do organismo adulto.  

Com o objectivo de avaliar a função do TBCCD1 in vivo, em vertebrados, a sua função 

começou a ser estudada no organismo modelo peixe zebra. Os resultados obtidos, mesmo que 

preliminares, mostram que esta proteína é requerida para o desenvolvimento embrionário 

correcto deste organismo. Os fenótipos gerados pelo silenciamento do tbccd1 em embriões de 

peixe zebra, nomeadamente a curvatura do corpo e o edema cardíaco, são característicos de 

problemas com a função ciliar sugerindo que a ciliogénese poderá estar afectada nestes embriões. 
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No seu conjunto os resultados obtidos neste estudo identificaram o TBCCD1 como sendo 

um novo factor envolvido na manutenção da posição do centrossoma. Como referido 

anteriormente, os mecanismos responsáveis por este posicionamento não se encontram 

totalmente esclarecidos, e o esclarecimento da função do TBCCD1 será um grande contributo 

para a elucidação destes. Os resultados obtidos por nós até ao momento não nos permitem dizer 

qual a função exacta da proteína TBCCD1, se terá um papel regulador ou estrutural, e avaliar se 

a esta actua directa ou indirectamente nos processos que se encontram afectados aquando do 

silenciamento do gene. 

Assim estão projectadas várias experiências que visam continuar a caracterização da 

proteína TBCCD1 humana e de peixe zebra. Entre estas encontram-se as seguintes: 

1 – Identificação de putativas proteínas que interajam com o TBCCD1 através de um “yeast two-

hybrid screening” e também através de imunoprecipitação da proteína TBCCD1-GFP a partir da 

linha celular RPE-1-TBCCD1-GFP. A imunoprecipitação será efectuada em populações de 

células não sincronizadas e sincronizadas no ciclo celular. A sincronização no ciclo visa 

enriquecer a população em células em anafase e identificar proteínas que interajam com o 

TBCCD1 especificamente na zona mediana do fuso mitótico. 

2 – Caracterização dos domínios funcionais da proteína TBCCD1 através da produção e 

expressão de versões mutadas da proteína em linhas celulares de mamífero. Esta abordagem será 

usada, por exemplo, para caracterizar em detalhe o domínio determinante da localização da 

proteína TBCCD1 no centrossoma. 

3 – Caracterização dos fenótipos relativos ao ciclo celular efectuando experiências em que se 

conjuga o silenciamento do TBCCD1 e a sincronização celular para se avaliar se o silenciamento 

do tbccd1 tem um papel em anafase e na citocinese. 

4- Continuação do estudo da proteína TBCCD1 in vivo no peixe zebra. Este estudo incluirá, entre 

outras coisas, a caracterização em detalhe dos fenótipos do silenciamento do gene tbccd1 e a 

realização de experiências de recuperação do fenótipo. 
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Em conclusão, ao se prosseguir com o estudo da proteína TBCCD1 esperamos contribuir 

significativamente para a compreensão dos processos celulares envolvidos na ligação 

centrossoma-núcleo e nas suas implicações na montagem dos cílios primários, polaridade e 

migração celular, fenómenos centrais durante o desenvolvimento. 
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Anexos 

 

1. Legendas dos vídeos 

 

Legenda do vídeo 1 

Células RPE-1 TBCCD1-GFP foram filmadas DeltaVision [DeltaVision Core System (Applied 

Precision)] equipado com uma câmara de controlo de temperatura. Foram adquiridas imagens a 

cada 1 minuto durante um período de 17 minutos. O filme foi montado no programa SoftWorx. 

No filme é apresentada uma célula em mitose contendo a proteína TBCCD1-GFP nos pólos do 

fuso e que com o progredir da divisão celular se vai localizar na zona mediana do fuso e 

finalmente no “midbody”. 

Legenda dos vídeos 2 e 3 

Células RPE-1 centrina-GFP transfectadas com o siRNA control ou com a mistura de siRNAs 

contra o tbccd1 foram filmadas num sistema DeltaVision equipado com uma câmara de controlo 

de temperatura. Foram adquiridas imagens a cada 2 minutos durante um período de 8 horas. Os 

filmes foram montados no programa SoftWorx. Nas células controlo observou-se uma activa 

migração celular durante a qual o centrossoma se apresenta junto do núcleo da célula. Nestas 

células é ainda possível observar-se um comportamento dinâmico dos centríolos que por vezes se 

afastam. Nas células silenciadas para o tbccd1 o centrossoma tende a localizar-se atrás do núcleo 

durante a migração celular. Adicionalmente a migração das células silenciadas é mais lenta e o 

comportamento dinâmico dos centríolos parece não ser tão evidente. 

 

Legenda dos vídeos 4 e 5 

Ensaio de migração direccionada – cicatrização de ferida in vitro. 

Monocamadas de células RPE-1 controlo e silenciadas para o tbccd1 foram “feridas” com a 

ponta de uma micropipeta. A migração celular e o fecho da ferida foram seguidos por “live-

imaging”. As células foram filmadas num sistema DeltaVision equipado com uma câmara de 

controlo de temperatura. Foram adquiridas imagens a cada 4 minutos durante um período de 9 
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horas. Os filmes foram montados no programa SoftWorx. Tal como se observou para as células 

isoladas, as células silenciadas para o tbccd1 apresentam uma migração celular mais lenta 

levando mais tempo a fechar a “ferida”. 
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2. Organismos usados na análise filogética das proteínas com domínio TBCC 

Saccharomyces cerevisiae: fungo; levedura de gemulação; Filo: Ascomicota 

Schizosaccharomyces pombe: fungo; levedura de fissão; Filo: Ascomicota. 

Tetrahymena thermophila: protozoário ciliado; Filo: Ciliofora 

Paramecium tetraurelia: protozoário ciliado; Filo: Ciliofora 

Giardia lamblia: protozoário flagelado parasita; Filo: Sarcomastigofora 

Trichomonas vaginalis: protozoário flagelado parasita; Filo: Metamonada 

Leishmania major: protozoário parasita, Filo: Euglenozoa 

Plasmodium falciparum: protozoário parasita, Filo: Apicomplexa 

Trypanosoma brucei: protozoário parasita, Filo: Euglenozoa 

Dictyostelium discoideum: eucariota amebóide, Filo: Micetozoa. 

Naegleria gruberi: amiba com ciclo de vida com fase flagelada. Filo: Percolozoa 

Ostreococcus lucimarinus: alga verde não flagelada. Divisão: Chlorofita 

Chlamydomonas reinhardtii: alga verde flagelada. Divisão: Clorofita 

Arabidopsis thaliana: planta angiospérmica. Divisão: Magnoliofita 

Nematostella vectensis: animal, Filo: Cnidaria 

Hydra magnipapillata: animal. Filo: Cnidaria 

Drosophila melanogaster: animal (insecto); Filo: Artropoda 

Caenorhabditis elegans: animal (nematode), Filo: Nematoda 

Strongylocentrotus purpuratus: animal; ouriço-do-mar; Filo: Equinodermata 

Ciona intestinalis: animal, Filo: Cordata 

Branchiostoma floridae: animal, Filo: Cordata 

Gallus gallus: animal, Filo: Cordata 

Danio rerio: animal, Filo: Cordata 

Mus musculus: animal, Filo: Cordata 

Homo sapiens: animal, Filo: Cordata 
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3. Meios de cultura de levedura. 

 

3.1 Meio de cultura SC (Sintético Completo/selectivo) 

 

Tabela. Composição do meio SC 

Componente Quantidade a adicionar para 1l de meio 

Glucose 40% (m/v) 50ml 

YNB (“Yeast Nitrogen Base without amino acids”)  10x 100ml 

SC mix 25x 40ml 

Adenina 100x 10ml 

L-α-Triptofano 100x 10ml 

L-α-Leucina 100x 10ml 

Uracilo 100x 10ml 

L-α-Serina 100x 10ml 

L-α-Histidina 100x* 10ml 

L-α-Treonina 100x 10ml 

H2O estéril 740ml 

* No ensaio de levedura efectuado neste estudo (ver Material e Métodos) não foi adicionada histidina uma vez que o 

vector pRS413 possui essa marca de selecção. O seu volume foi substituído por igual volume de água estéril. 

Para a preparação de meio SC sólido este foi suplementado com Bacto Agar (BD) 2% (m/v). 

Soluções “stock”, para meio SC 

� Glucose 40% (m/v) – Merck  

� YNB (Yeast Nitrogen Base without amino acids) 10x (68,5% m/v) - BD 

� L-α-Triptofano 100x (0,5% m/v) - Sigma 

� L-α-Histidina 100x (1% m/v) – Sigma 

� L-α-Leucina 100x (1% m/v) – Sigma 

� Adenina 100x (0,25% m/v em NaOH 10mM) - Sigma 
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� Uracilo 100x (0,25% m/v em NaOH 10mM) - Sigma 

� L-α-Treonina 100x (2% m/v) - Sigma 

� L-α-Serina 100x (4% m/v) - Sigma 

� SC (“Synthetic Complete”) mix 25x: L-α-Arginina 0,05% m/v (Sigma); L-α-Metionina 

0,050% m/v (Sigma); L-α-Tirosina 0,075% m/v (Sigma); L-α-Isoleucina 0,075% m/v 

(Sigma); L-α-Lisina 0,075% m/v (Sigma); L-α-Fenilalanina 0,125% m/v (Sigma); L-α-

Valina 0,375% m/v (Sigma); L-α-Ácido Aspártico 0,25% m/v (Sigma); L-α-Ácido 

Glutâmico 0,25% m/v (Sigma).  

 

As soluções de aminoácidos, bases e glucose foram autoclavadas a 110ºC, 20 minutos. A SC mix 

25x foi aultoclavada a 121ºC durante 20 minutos. 

 

3.2 Meio YPD (meio rico/não selectivo) 

A composição do meio YPD sólido é a seguinte: Peptona 2% (m/v), Extracto de levedura 2%, 

Bacto Agar 2% e Glucose 2%. A solução de glucose é adicionada apenas aquando da utilização 

do meio. 

No ensaio de levedura efectuado (ver Material e Métodos Secção C) foram usadas placas de 

meio YPD suplementadas com benomil às concentrações finais de 1µg/ml ou 5µg/ml. A solução 

stock de benomil (5mg/ml) foi preparada em DMSO. Como controlo, foram também utilizadas 

placas de meio YPD às quais foi adicionado um volume igual de DMSO. 
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4. Mapas dos vectores de expressão 

 

4.1. pRS413 (New England Biolabs) - vector de expressão em levedura 
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4.2. pGEX-4T-1 (GE Healthcare) - – vector de expressão em bactéria. 
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4.3. pcDNA3.1 (Invitrogen) – vector de expressão em mamífero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: informação retirada do manual do vector pcDNA3.1 (Invitrogen) 
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4.4. pIC111 (6xHis-PreScission-GFP) – vector construído no vector pcDNA3.1+ 

(Invitrogen) – vector de expressão em mamífero. 

     (Cheeseman & Desai, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laranja – 6xHis 

Verde – PreScission “cleavage site” (2x) 

Azul – eGFP 

Seta – local de iniciação da transcrição 
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4.5. pIC112 (6xHis-PreScission-mRFP) – vector construído no vector 

pcDNA3.1+ (Invitrogen) – vector de expressão em mamífero. 

     (Cheeseman & Desai, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laranja – 6xHis 

Verde – PreScission “cleavage site” (2x) 

Azul – mRNA (Campbell et al, 2002) 

Seta – local de iniciação da transcrição 

Nota: os locais de restrição, excepto o BstXI, são únicos no vector 
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4.6. pIC113 (GFP-TEV-S) – vector construído no vector pEGFP-C1 (Clontech)  – 

vector de expressão em mamífero. 

     (Cheeseman & Desai, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermelho – eGFP 

Verde – Sequência “linker” 

Azul escuro – TEV “cleavage site” 

Azul claro – péptido S 
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4.7. pHR-SIN-BX-IRES-Emerald – vector lentiviral 

 

 

 

LTR – “long terminal repeats” – repetições longas de sequências de DNA presentes no 

genoma de retrovírus e também em retrotransposões. A sua presença destas 

sequências no vector permite a inserção do transgene no genoma da célula infectada. 

SFFV – promotor do “spleen focus-forming vírus” 

IRES – “internal ribosome entry site” – a presença deste elemento permite que este 

vector seja usado para a clonagem de um gene acima dele e a produção de um mRNA 

bicistrónico. Assim, é possível expressar-se a partir do mRNA bicistrónico a proteína de 

interesse e a proteína Emerald. 

Emerald – proteína eGFP modificada (4 mutações pontuais) para ser mais brilhante 

WPRE – “woodchuck hepatitis virus post-transcriptional regulatory element” – element 

regulador usado para aumentar a expressão do transgene. 
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4.8.  pCS2+ 

      http://sitemaker.med.umich.edu/dlturner.vectors/home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pCS2+ features: pCS2+ contains a strong enhancer/promoter (simian CMV IE94) followed by a polylinker and the 

SV40 late polyadenlyation site. An SP6 promoter is present in the 5' untranslated region of the mRNA from the sCMV 

promoter, allowing in vitro RNA synthesis of sequences cloned into the polylinker. A T7 promoter in reverse 

orientation between the polylinker and the SV40 polyA site for probe synthesis, as well as a second polylinker after 

the SV40 polyA site to provide several possible sites to linearize the vector for SP6 RNA transcription. The vector 

backbone is from pBluescript II KS+ and includes the amp resistance gene and an f1 origin for producing single 

stranded DNA. 
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